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This research aimed to study on coping skills with cyber-bullying of students in junior
high school; and to compare coping skills for the cyber-bullying of students in junior high school
before and after participation in integrative group counseling. This research was divided into two
phases. The first phase was studying coping skills with cyber-bullying of the students. The samples
were divided into two groups; the first group took part in in-depth interviews for five students who
experienced cyber-bullying and the second group consisted of 379 students selected by cluster
random sampling. The second phase was the enhancement of coping skills with cyber-bullying
through integrative group counseling. In the second phase, the sample was selected by purposive
sampling, and consisted of eight students whose coping skills for cyber-bullying scores were lower
than the 25th percentile and voluntarily participated in integrative group counseling. The research
instruments were used as the test of coping skills with cyber-bullying, with a discrimination value
range of .21-.83 and reliability coefficient (alpha) of .95 and the integrative group counseling
program for enhancing coping skills for cyber-bullying. The data were analyzed with means,
standard deviation, and non-parametric statistics by Wilcoxon test. The results revealed the
following: (1) regarding the study of coping skills for cyber-bullying, the results verified there were
four components: positive thinking, problem-solving skills, assertiveness and social support in total
and for each component of coping skills with cyber-bullying at a high level; (2) after participating the
integrative group counseling was significantly increased the total and each component of coping
skills with cyber-bullying at a level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่อสารมีพฒ
ั นาการอย่าง ต่อเนื่องและไร้ขีดจากัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็ นช่องทางใหม่ในการสื่อสารที่แทรกซึม ไปทุกมิติของคนในสังคม
ทาให้คนในสังคมสามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อออน์ไลน์กนั เป็ นจานวนมาก ผ่านทางการใช้อปุ กรณ์
อิเล็คโทนิคต่าง ๆ ในปั จจุบนั เช่น Tablet โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ทัง้ แบบตัง้
โต๊ะและแบบพกพา (Donner, 2008) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ ่นงานวิจัยหลายชิน้ พบว่า
วัยรุน่ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เป็ นประจาทุกวัน วัยรุน่ ใน
สหรัฐ อเมริก าที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 12-17 ปี ใช้ง าน อิ น เทอร์เน็ ต เกื อ บ 90% โดยที่ 51% ใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตเป็ นประจาทุกวัน (Lenhart, Madden, & Hitlin, 2005) โดยมีการใช้อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนเพื่อซือ้ สินค้าออนไลน์เป็ นระยะเวลาห้าถึงสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ในโรงเรียนรวมไปถึงการส่ง
อีเมลส่วนบุคคลหรือการค้นหาข้อมูลที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของพวกเขา นอกเหนือจากการใช้
อิน เทอร์เน็ ต เพื่ อการใช้งานส่วนบุคคลแล้วอิน เทอร์เน็ ตได้กลายเป็ น เครื่องมื อ ที่ ส าคัญ ในด้าน
การศึกษา การทางานทัง้ ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน (Slonje, Smith, & Frisén, 2013)
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปรากฎการณ์การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน
จากผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยสานักงานพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม พบว่ากลุ่ม
อายุท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก ที่สดุ คือกลุ่มอายุ 17-36 ปี โดยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในวัน
ทางานหรือวันเรียนหนังสือถึง 7 ชั่วโมง 36 นาที ต่อวัน และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในวันหยุด 10
ชั่วโมง 22 นาทีต่อวัน จากผลการสารวจแสดงให้เห็นว่า อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของวัยรุน่ ไทย
เพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ โดยการสารวจพบว่า 61.1% จากผูต้ อบใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2563
เฉลี่ย 3.06 ชั่ว โมง/วัน 30.8% มีป ริม าณการใช้เท่า เดิม และมีเพีย ง 8.1% ที่ใช้ล ดลง เฉลี่ย ที่
2.24 ชั่ ว โมง/วัน (กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2564)
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารใน
ปั จจุบนั นัน้ มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายมากเพียงใด แต่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารก็ ม าพร้อ มกั บ การกลั่ น แกล้ง ในรู ป แบบใหม่ ท่ี เรี ย กว่ า การกลั่ น แกล้ง ทางไซเบอร์
(Cyberbullying) โดยมีนกั วิจยั หลายท่านที่ได้ให้คานิยามปรากฏการณ์การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
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ไว้ โดย เทเลอร์ (Tailor, 2021) ให้คานิยามปรากฏการณ์นีว้ ่าเป็ นการแสดง ท่าทีท่ีไม่เป็ นมิตรต่อ
ผูอ้ ่ืนโดยการส่งข้อความหรือโพสต์สิ่งที่เป็ นภัยคุกคามต่อผูอ้ ่ืนหรือเข้าไปมีส่วนร่วม ในการแสดง
ความก้า วร้า วทางสังคมในรู ป แบบต่ างๆ ผ่ านช่อ งทางอิน เทอร์เน็ ต หรือเทคโนโลยีดิ จิทัล อื่ น ๆ
งานวิจยั ของโทกุนากะ (Tokunaga, 2010) กล่าวถึงการกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์ไว้ว่าเป็ นการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์เป็ นพฤติกรรมใด ๆ ที่ดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทลั โดยบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่มีส่ือสารทางข้อความที่เป็ นมิตรหรือมีความก้าวร้าวซา้ ๆ เพื่อก่อให้เกิดอันตรายทาให้
บุคคลหรือกลุม่ คนเกิดความไม่สบายใจ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นการแสดงความก้าวร้าวผ่าน
คาพูดหรือตัวอักษรและ เป็ นการแสดงพฤติกรรมคุกคามผูอ้ ่ืนที่เกิดขึน้ ในบริบทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Wong, Chen, & Cheng, 2014) โดยอาจมีรูปแบบหรือวิธีการกลั่นแกล้งทางการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น อีเมล โทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความติดต่อในแอพลิเคชั่น ทัง้ รูปถ่ายเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมและหน้าเว็บส่วนบุคคลโดยมีเจตนาก่อให้เกิดอันตรายแก่บคุ คลอื่นผ่านการกระทา
ที่ไม่เป็ นมิตร (Larrañaga, Yubero, Navarro, & Ovejero, 2018)
งานวิจยั ของสตัคกี ้ (Stuckey, 2013) ได้อธิบายบทบาทของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใน
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้
กลั่น แกล้ง (Bullies) ผู้ถูก กลั่น แกล้งหรือเหยื่อ (Victims) และผู้ท่ี อยู่ในเหตุการณ์ (Bystander)
ผลการวิจัยของประเทศแคนนาดาพบว่าอัตราการข่มขู่และกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในแคนาดาสูง
กว่า 3/2 ของกลุม่ ประเทศ OECD โดย 75% ของผูท้ าแบบทดสอบกล่าวว่าพวกเขาได้รบั ผลกระทบ
จากการกลั่นแกล้งโดยการถูกเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนตัวลงบนสื่อสาธารณะและแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วเป็ นวงกว้าง ซึ่งการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นนั้ ไม่ ได้จากัด เพียงแค่บริเวณโรงเรียน เพราะ
เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงจึง ทาให้วัยรุ ่นสามารถกระทาการ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่างอิสระและไม่มีอปุ สรรคด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลวัยรุน่
เหล่านี จ้ ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่ อนได้จากที่ บ ้านของตนเองและสถานที่ ต่างๆที่มี
อินเทอร์เน็ตทาให้มนั ยิ่งเป็ นความกังวลใจสาหรับพ่อแม่ของเหยื่อในปั จจุบนั (Tailor, 2021) โดย
งานวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมการประชุมวิชาการสาหรับเด็กในปี 2017 พบว่าจานวนเด็กที่เข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุพยายามฆ่าตัวตายหรือแสดงความคิดว่าจะฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่าระหว่างปี 2008 ถึงปี พ .ศ.2015 ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของการกลั่น
แกล้งทางอินเทอร์เน็ต การฆ่าตัวตายในวัยเด็กตอนนีก้ ็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ (Cyberbullying) มากขึน้ กว่าในอดีต (Susan, 2019) งานวิจยั ของ ฮินดูจา พบว่านักเรียนใน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และนักเรีย นชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลายจานวน 2 ,700 คน อายุ
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ระหว่าง 12-17 ปี มีจานวน 31.6% ที่รายงานว่าตนเองตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ทงั้ ที่
โรงเรียนและทางอินเทอร์เน็ต และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย (Hinduja & Patchin, 2010)
โดยเราจะเห็นได้ว่าปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย
ในนานาประเทศ และยังรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ.2555 ดังการศึกษาของ พิมพ
วัลย์ บุญมงคล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ของวัยรุ ่นหญิงไทย ในปี 2555 ยัง
พบว่า เยาวชนหญิ งร้อยละ 45.4% เคยถูกรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งแบ่งเป็ นการรังแกในลักษณะ
การโจมตี ข่มขู่ออนไลน์ 41.4% ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ 5.3% และถูกบันทึกและเผยแพร่
ข้อมูลออนไลน์ในลักษณะให้รา้ ย 16.3% ซึ่งผลร้ายแรงประการหนึ่งของการตกเป็ นเหยื่อของการ
ข่มขู่ในโลกไซเบอร์ของวัยรุ ่นเป็ นเรื่องที่ทาให้เหยื่อรูส้ ึกว่าตนเองนัน้ โดดเดี่ยวเมื่อผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อ
เหล่านีเ้ ริ่มรู ส้ ึกถึงความสิน้ หวังหรือาจจะถึงขัน้ ฆ่าตัวตายในสถานการณ์ของพวกเหยื่อการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์พวกเขามักจะไม่ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ เพื่อนหรือครู นักเรียนที่รูส้ ึกโดด
เดี่ยวอาจมีประสบการณ์ในสิ่งที่พวกเขาถูกกดดันจนก่อเหตุฆ่าตัวตายในที่สุด ดังนัน้ ผลกระทบ
ทางจิต วิ ท ยาที่ เป็ น อัน ตรายที่ สุด ของการกลั่น แกล้งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้คื อ การที่ วัย รุ ่น ฆ่ าตัวตา ย
(Slonje et al., 2013) และจากการสารวจของ วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์ (2552) กับกลุ่มวัยรุน่ จานวน
2500 คนทั่วประเทศ ผลการสารวจพบว่ามีวยั รุน่ 842 คน หรือคิดเป็ น 43.1% ระบุวา่ ตนเองเคยถูก
รังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ ซึ่งการกลั่นแกล้งที่นกั เรียน นักศึกษาเป็ นผูก้ ระทาและถูกกระทามากที่สดุ คือ
การนินทาและด่าทอผูอ้ ่ืน เคยกระทาร้อยละ 20.1 และ ถูกกระทาร้อยละ 25.2 รองลงมาคือ การ
ถูกส่งข้อความที่ก่อกวนหรือดูหมิ่นอย่างซา้ ๆ เคยกระทาร้อยละ 13.5 ถูกกระทาร้อยละ 21 ส่ วนที่
พบน้อยที่สดุ คือ การแอบอ้างชื่อหรือตัวตนของผูอ้ ่ืนเพื่อให้รา้ ย กระทาร้อยละ 7.7 และถูกกระทา
ร้อยละ 10.4 จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทั้งวิจัยในประเทศและต่างประเทศกาลังจะ
ชีใ้ ห้เห็นว่าวัยรุน่ ในยุคปั จจุบนั กาลังเผชิญกับปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และมี แนวโน้มที่จะ
ถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์มากขึน้ เป็ น ลาดับอย่างรวดเร็ว เนื่ องมาจากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและการมีทศั นคติเชิงลบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมิทและคณะ (Smith
et al., 2008) ที่พบว่าส่วนใหญ่บุคคลที่จะตกเป็ นเหยื่อในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นนั้ ส่วนมาก
ล้วนแล้วแต่จะไม่ทราบที่มาของบุคคลที่เป็ นคนลงมือกระทา ว่าแท้จริงแล้วบุคคลที่เป็ นคนกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์นั้นคือใคร จึงทาให้เหยื่อนั้ น ไม่สามารถที่ จะรับมื อกับสถานการณ์เกิดขึน้ กับ
ตนเองได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผูท้ ่ีกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่คือนักเรียนที่มา
จากโรงเรียนเดียวกันหรือคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง

4
นอกจากนี ้ แพริส และคณะ (Parris, Varjas, Meyers, & Cutts, 2012) ได้ก ล่า วไว้ว่ า
หากแต่การที่บคุ คลนัน้ จะสามารถเผชิญปั ญหาได้สาเร็จ ตามที่ตงั้ เอาไว้ได้หรือไม่นนั้ อาจจะขึน้ อยู่
กับลักษณะของบุคคลนัน้ คือ 1) อารมณ์ในช่วงเวลาขณะนัน้ ว่าบุคคลนัน้ มีความวิตกกังวลหรือมี
ความรู ส้ ึกกดดัน หรือไม่เพราะเนื่องมาจากการที่บุคคลมีอารมณ์เหล่านีส้ ูงและอาจจะทาให้ไม่
สามารถแก้ไขเรื่องราวหรือปั ญหาที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ ได้ดี 2) ระดับสติปัญญาของบุคคลที่ได้เผชิญ
ปั ญ หา โดยบุคคลที่มีระดับสติปัญ ญาที่มีความแตกต่างกันนั้นย่อมจะมีวิธีคิดหรือวิธีการแก้ไข
ปั ญ หาที่ตนเองได้เผชิญ อยู่นั้นแตกต่างกันออกไป บุคคลที่มีระดับสติปัญ ญาที่สูงก็สามารถใช้
วิธีการหรือหลักที่มีความซับซ้อนแก้ไขปั ญหาได้มากกว่าผูท้ ่มี ีระดับสติปัญญาต่า 3) ระดับแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ท่ีมีความแตกต่างกันนัน้ ย่อมมีผลต่อการแก้ไขปั ญหาที่มีความแตกต่างกันออกไป โดย
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู ก็จะมีความคาดหวังที่สงู นอกจากนัน้ ปั จจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับ ความสาหรือหรือไม่สาเร็จในการแก้ปัญหาการเผชิญปั ญหาของบุคคล
หรือการได้รบั การส่งเสริมให้กาลังใจจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บคุ คลได้รบั ก็สามารถส่งเสริมให้
บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปั ญหาที่แตกต่างกันได้
ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือวัยรุ ่นที่ตกเป็ นเหยื่อจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ มี
ข้อ เสนอแนะให้ใช้ก ระบวนการปรึก ษาแบบกลุ่ม เพื่ อ ให้วัย รุ ่น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ได้แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้ง ร่วมกัน อภิปรายถึงแนวทางป้องกันและวิธีการในการแก้ไขปั ญหา
และจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ร่วมกัน รวมทั้งสอนทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการรับมือกับ
ปั ญ หาและการจัด การทางอารมย์ท่ี จ ะเกิ ด ขึ น้ (Ryan & Curwen, 2013) จากการศึ ก ษาและ
รวบรวมข้อมูลในการให้คาปรึกษาพบว่าการใช้กระบวนการการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ นัน้ สามารถ
ช่วยเหลือผูม้ าขอรับคาปรึกษาในการลดความวิตกกังวล และช่วยพัฒนาวิธีการเผชิญปั ญหาของ
เยาวชนได้ (หทัยรัตน์ บุญสุขศรี & ดลดาว ปูรณานนท์, 2556)
การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ เป็ นกระบวนการในการช่วยเหลือ ที่มองว่าการยึดเพียง
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนัน้ อาจจะไม่สามารถทาความเข้าใจและทาการช่วยเหลือในความต้องการของ
ผู้ม าขอรับ ค าปรึก ษาได้ทั้ง หมด เพราะบุค คลแต่ ล ะบุค คลนั้น ย่ อ มมี ค วามหลากหลายและมี
ความคิดที่ซบั ซ้อน รวมไปถึงพฤติกรรมและความรู ส้ ึก ดังนั้นการค้นหาทางออกโดยการเลือกตี
กรอบเพียงหลักการใดหลักการหนึ่งอาจจะทาให้ผมู้ าขอรับคาปรึกษานัน้ ขาดโอกาสในหลายๆด้าน
โดยจะเห็นได้ว่าการให้คาปรึกษาแบบบูรณาการเป็ นกระบวนการให้คาปรึกษาที่มีความเหมาะสม
กั บ การที่ จ ะน าไปใช้ ใ นส่ ว นของสถานศึ ก ษาทั้ ง ภาครัฐ บาลและภาคเอกชน รวมไปถึ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ สอดคล้องกับ เพ็ญนภา กุลนภาดล (2560) ที่กล่าวว่าการปรึกษากลุม่ เชิง

5
บูรณาการเป็ นกระบวนการช่วยเหลือที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพปั ญหาตามบริบทของผูม้ าขอรับ
คาปรึกษา เช่นเดียวกับ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวถึงข้อดีของการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการว่า เป็ นการเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการช่วยเหลือได้อย่างหลากหลายทั้งนี ้
เพราะพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนของบุคคลนัน้ ไม่มีทฤษฎีใดที่จะทาให้เกิดความเข้าใจได้เพียงพอ
จึงทาให้การให้คาปรึกษานัน้ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ และเหมาะสมกับบุคคลที่มาขอรับคาปรึกษา
ได้เป็ นอย่างดี
ผลการวิจัยที่กล่าวในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในการช่วยเหลือวัยรุ ่นที่ตก
เป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และตระหนักถึงปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ภายหลังจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เนื่องจากปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับ วัยรุน่ ในปั จจุบนั ที่จะต้องเติบโตขึน้ ไปเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตและเป็ นพลเมืองของชาติ อีกทัง้ ยัง
ก่อให้เกิ ดผลกระทบในสังคมและประเทศชาติ ด้วยเหตุนี ้ การสร้างกลุ่มให้การปรึกษาที่ มุ่งให้
เยาวชนให้ได้ตระหนัก ถึงอันตรายเกิดขึน้ เรียนรูแ้ ละพัฒนาแนวทางการรับมือและวิธีปฏิบตั ิเ มื่อ
เผชิญเหตุการณ์รุนแรงและ ความวิตกกังวลจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
น่าจะนามาซึ่งประโยชน์ในการ วางแผนป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ การรัง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ และ สามารถน าไปต่ อ ยอดในการค้น คว้าวิจัย อัน จะก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมไทย (ความคนึง จิตติพนั ธ์ & แก้วจินดา มฤษฎ์, 2559)
เพื่อให้การวิจยั ในครัง้ นีส้ ามารถตอบจุดมุ่งหมายในการศึกษาได้อย่างชัดเจนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะคือ การศึกษาระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาข้อมูลด้านสารสนเทศ ที่เป็ น
ความจริงและนาไปสู่ความเข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง โดยจะเริ่มจากการศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่
เคยเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ดว้ ยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั จะ
นาผลที่ได้ มาเป็ นส่วนหนึ่งร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ เพื่อทาความเข้าใจในทักษะการเผชิญปั ญหาของนักเรียนที่มีประสบการณ์จาก
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และในระยะที่ 2 เป็ นการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาโดยการ
ให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ โดยการใช้ทฤษฎี 6 ทฤษฎีได้แก่1) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีภาวนิ
ยม 3) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง 4) ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
แบบการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล 5) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม
6) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางผลจากการวิจัยครัง้ นี ้จะทาให้เกิด
ความเข้าใจประสบการณ์และแนวทางการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของเด็ก
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นัก เรีย นและเยาวชนไทยเป็ น รายกลุ่ม เพื่ อ ให้ได้ข้อ มูล เชิ งลึก ที่ มี ข อบเขตชัด เจนและมี ค วาม
สมบูรณ์ซง่ึ เป็ นลักษณะเด่นของการศึกษาแบบกลุม่
คาถามการวิจัย
1. การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นอย่างไร
2. การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้หรือไม่
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนก่อน
และหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
ความสาคัญ
ผลจากการให้คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียนโดยการให้คาปรึกษษกลุ่มแบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ
การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางในการทางานของครู แนะแนวหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากับนักเรียนหรือบุคคลที่ตอ้ งเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาให้นกั เรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตนเองยอมรับ
ในสิ่งที่ตนเองมีและสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ประโยชน์เชิงปฎิบตั ิ
2.1 นักเรียนที่เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ สามารถปรับตัวและอยู่
ร่ว มกับ บุ ค คลอื่ น ได้ดี ยิ่ ง ขึ น้ สามารถวางแผนในการจัด การกับ อารมณ์ มี ค วามเชื่ อ มั่น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง
2.2 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษาได้มีแนวทางในการช่วยเหลือ
และรับมือกับนักเรียนที่ตอ้ งเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน รวมไปถึงการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
ให้คาปรึกษากลุม่
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณ และการศึกษาเชิง
คุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุจดุ มุ่งหมายและตอบคาถามของการวิจยั ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการวิจยั
สามารถแบ่งระยะของการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะได้แก่
ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
สนามการวิจัย
สาหรับการศึกษาประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสนามการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความหมาย
และกระบวนการการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนคือโรงเรียนในสังกัด
สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเขต1 กลุม่ 3 กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ท่ีผวู้ ิจยั สามารถดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
สะดวกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนและชุมชมรอบข้างในเบือ้ งต้นตลอดจนจาก
การพิ จารณาข้อมูล ที่ ได้รบั จากการศึก ษาเบื อ้ งต้น พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต1 กลุ่ม 3
ดังกล่าวมี ความเป็ นไปได้ท่ี จะสามารถตอบคาถามที่ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์โดยผูวิจยั ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key informants) ที่ใช้สมั ภาษณ์เชิงลึกเป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ถกู กลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์จ านวน 5 คน ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15 –17 ปี เพื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้นปี
การศึ ก ษา 2563 ในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 1 ทั้ง สิ น้ จ านวน 11
โรงเรีย นได้แ ก่ โรงเรีย นทวี ธ าภิ เศก โรงเรีย นมัธ ยมวัด นายโรง โรงเรีย นวิ มุต ยารามพิ ท ยากร
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนสุวรรณาราม
วิท ยาคม โรงเรีย นอุบ ลรัต นราชกัญ ญาราชวิท ยาลัย กรุ ง เทพมหานคร โรงเรี ย นสวนอนัน ต์
โรงเรี ย นฤทธิ ณ รงค์ร อน และโรงเรี ย นชิ โนรสวิ ท ยาลัย รวมจ านวนนัก เรี ย นทั้ง สิ น้ 6,650 คน
(สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 1, 2563)
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 กรุ งเทพมหานคร จากเกณฑ์การ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่จานวนประชากร 6,650 คน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี
(2559) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random
sampling)
ระยะที่ 2 เป็ นการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนด้วยโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์เป็ น นัก เรีย นในระยะที่ 1 ที่ ได้จ ากการเลื อ ก แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีคะแนนการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ตงั้ แต่เปอเซนไทล์ท่ี 25 ลงมาและมีความสมัครใจเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้
นีจ้ านวน 8 คน ที่อยากจะเข้าโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ โดยมีเกณฑ์การกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคดิของ วัชรี ทรัพย์มี (2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่ง
จานวนสมาชิกที่เหมาะสมจะทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์และง่ายต่อการเข้าถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการรับมือ หรือจัดการกับสถานการณ์ท่ีถูกคุมคามในโลกไซเบอร์ โดยเริ่มตัง้ แต่การโดน
คุกคามทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดนโจมตีหรือทาร้ายจากบุคคลอื่น
ด้วยการส่งข้อความเพื่อต่อว่า ดูถกู ล้อเลียน หรือ มีการเผยแพร่ภาพตัดต่อหรือคลิปวิดีโอเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ่ืนต่อสาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาต ทั้งนีก้ ารกระทาดังกล่าวผูก้ ระทาอาจ
แสดงตัวตนที่แท้จริงหรือปลอมตัวเป็ นบุคคลอื่นก็ได้ โดยที่บคุ คลจะมีการแสดงออกในรูปแบบของ
พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ท าให้ส ถานการณ์ ท่ี ถู ก กลั่ น แกล้ง ทางไซเบอร์นั้ น คลี่ ค ลายลงโดยมี

9
องค์ป ระกอบ 4 องค์ป ระกอบตามแนวคิ ด ของ ลาซารัส และโฟล์ค แมน (Lazarus & Folkman,
1987) ได้แก่
1.1 ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการรับรู ้ และคิดไปใน
ทิ ศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ดว้ ยความเป็ น เหตุเป็ น ผล ไม่ห ลีกหนี
ปั ญหายอมรับความจริงที่เกิดขึน้ มองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปั ญหา ความ
ทุกข์ ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็ นเรื่องธรรมดา
1.2 ทักษะการแก้ปัญ หา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์และหาแนวทางปฎิบตั ิเพื่อจัดการและแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ มีการ
วิเคราะห์ เปรีย บเที ย บทางเลื อ กกับ ความต้อ งการของตนเองและเลื อ กวางแผนแก้ไขปั ญ หา
สามารถนาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปแก้ไขในสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
1.3 ทัก ษะการกล้า แสดงออก หมายถึ ง ความสามารถของนัก รีย นในการแสดง
ความคิด ความรูส้ กึ ต่างๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านภาษา ท่าทางใบหน้า นา้ เสียงรวม
ไปถึงการประสานสายตาต่อผูอ้ ่ืนที่สนทนาด้วย อย่างเหมาะสม กล้าตัดสินใจและเป็ นธรรมชาติ
โดยปราศจากความวิตกกังวล ความเสียใจ ความกลัว และ สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.4 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเปิ ดรับและ
เข้าถึงการสนับสนุนด้านจิตใจจากเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชิด แหล่งช่วยเหลือทางสังคม รวมทัง้ มี
ความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลความรูท้ ่จี ะนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
ได้มี ก ารบู รณาการเทคนิ ค จากทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ม 6 ทฤษฎี ได้แ ก่ 1 ) ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีภาวนิยม 3) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง 4) ทฤษฎีการ
ให้คาปรึกษาแบบการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล 5) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ให้ก ลับ สมาชิ ก ภายในกลุ่ม ให้ส ามารถค้น หา
ศักยภาพของตนเอง สามารถดาเนินชีวิตประจาวัน และแก้ไขปั ญหาชีวิตของตนเองในปั จจุบนั โดย
มีการให้คาปรึกษากลุ่มทัง้ หมด 10 ครัง้ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาที เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ใน
การวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้

10
2.1 ขัน้ เริ่มต้น เป็ นขัน้ ปฐมนิเทศ และเป็ นขัน้ ตอนในการกาหนดโครงสร้างกลุ่มโดย
เริ่มจากการสร้างความคุน้ เคยให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม การสารวจความต้องการของสมาชิก
ภายในกลุม่ การลดกลไกการป้องกันตนเอง จัดการกับความวิตกกังวล และการสร้างบรรยากาศที่
อบอุ่น ความปลอดภัย ความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกัน และกัน ช่วยให้สมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นและความรูส้ กึ ในการให้คาปรึกษากลุม่
2.2 ขัน้ ดาเนินการ ในขัน้ นีผ้ นู้ ากลุม่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ข้อตกลงของการให้คาปรึกษา
กลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การเอือ้ อานวยให้สมาชิกลดความรูส้ ึกกังวลและการ
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ความปลอดภัย ความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ช่วยให้สมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึก เน้นความไว้วางใจ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เรียนรูห้ น้าที่
ของตนเอง และสามารถกาหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้อย่างชัดเจน รู ว้ ่าบทบาทและการมีส่ว
รร่วมภายในกลุม่ ของตนเองนัน้ เป็ นอย่างไร และทาความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เพื่อนาไปสูก่ ารปฎิบตั ิท่ี
มีความเหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สาหรับผูน้ ากลุ่ม
ควรเป็ นต้นแบบด้านการเผชิญปั ญหากับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ภายในกลุ่มอย่างจริงใจและไม่
ปิ ดบัง ในขัน้ ตอนนีส้ มาชิกเริ่มมีความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกันภายในกลุม่ โดยบูรณาการเทคนิคจาก
ทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ม ทั้ง 6 ทฤษฎี ป ระกอบไปดัง ทฤษฎี ดัง ต่ อ ไปนี ้ 1) ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎี อัต ถิ ภ าวนิ ย ม 3) ทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษาแบบเผชิ ญ ความจริง 4) ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล 5) ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
2.3 ขัน้ สรุป สาหรับขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นในส่วนของการที่สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรูแ้ ละมี
ความมั่นคงในความคิดของตนเอง สามารถที่จะนาสิ่งที่ได้จากการเข้ากลุม่ ให้คาปรึกษาในครัง้ นีไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็ นขัน้ ต้อนในการยุติการให้คาปรึกษากลุ่ม ผูใ้ ห้คาปรึกษาหรือ
ผูน้ ากลุม่ ได้ให้สมาชิกภายในกลุม่ นัน้ รวบรวมและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการทากลุม่ ในแต่ละครัง้ ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน เมื่อใกล้หมดเวลาในการให้คาปรึกษาผูน้ ากลุม่ ได้ให้สมาชิกภายในกลุม่ นัน้ เริ่ม
ส ารวจตนเองและสรุ ป ว่า ได้อ ะไรจากการท ากิ จ กรรมกลุ่ม ข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ และให้ข้อ มูล
ย้อนกลับ ภายในกลุ่ม ผู้น ากลุ่มมี บ ทบาทในการเอือ้ อานวยให้เกิด การสนับ สนุน เสริมแรง ให้
กาลังใจซึง่ กันและกัน และให้ขอ้ มูลตอบกลับเพื่อให้สมาชิกสามารถเผชิญกับสถานการณ์ภายนอก
กลุม่ และใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3. นั ก เรี ย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนต้ น
ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรีย นสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 1 กลุ่มที่ 3
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่ อเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปั ญหาสาหรับนักเรียนที่ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน โดยนาองค์ประกอบของการ
เผชิ ญ ปั ญ หาโดยใช้ท ฤษฎี พื ้น ฐานของ Lazarus and Folkman (1987 อ้า งถึ ง ใน สุวิ พ ร ไฉไล
สถาพร, 2560, น. 25 ) ได้แก่วิธีการเผชิญปั ญหาเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และวิธีการเผชิญปั ญหา
ที่ มุ่ง ปรับ อารมย์ ผนวกเข้า กับ การให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบบู รณาการ ตามแนวคิ ด ของคอเรย์
(Corey, 2014) โดยบูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม 6 ทฤษฎี 1) ทฤษฎีการให้
คาปรึกษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎี อัต ถิ ภ าวนิ ย ม 3) ทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษาแบบเผชิ ญ ความจริง 4) ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล 5) ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง จากแนวคิด
ดังกล่าวสามารถสร้างกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ

ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพิ่มขึน้ หลังเข้าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาและทาความเข้าใจผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยจะ นาเสนอประเด็น
สาคัญตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
1.1 นิยามและเกณฑ์การให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.2 ประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.3 บทบาทและการมีสว่ นร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.4 เหยื่อและผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.5 แนวทางการเผชิญปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.6 สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
2) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเผชิญปั ญหา
2.1 ความหมายของทักษะการเผชิญปั ญหา
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหา
2.3 กลวิธีการเผชิญปั ญหา
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเผชิญปั ญหา
3) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุม่
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.1 ความหมายของการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.2 คุณประโยชน์ของการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.3 หลักการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.4 กระบวนการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.5 การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
3.2 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่
3.2.1 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ แบบเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
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3.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีภาวนิยม
3.2.3 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบเผชิญ
ความจริง
3.2.4 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบการ
วิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล
3.2.5 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบ
พฤติกรรมนิยม
3.2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
3.3 งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ค าปรึก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริม สร้า งทัก ษะการ
แก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1. เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นปั ญหาทาง
สังคมในกลุม่ เด็กและเยาวชนที่กาลังได้รบั ความสนใจในวงกว้างโดยเป็ นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานวิจั ยที่ผ่านมาได้ทาการศึกษาปั ญหาการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ในแง่มมุ ต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบของการตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ผู้วิจัย ได้รวบรวมประเด็น สาคัญ เกี่ ยวกับ ปั ญ หาการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ท่ี ได้จากการศึกษา
งานวิจยั โดย แบ่งประเด็นที่จะนาเสนอออกเป็ น 6 ประเด็นได้แก่ นิยามและเกณฑ์การให้คานิยาม
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์บทบาทและการมีสว่ นร่วมในการ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เหยื่อและผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แนวทางทางการ
เผชิญปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 นิยามและเกณฑ์การให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
โอลวี อัส (Olweus, 2013) ให้นิ ย ามการกลั่น แกล้ง ไว้ว่า เป็ น การแสดงพฤติ ก รรม
ก้าวร้าวซา้ ๆ ต่อเพื่อนวัยเดียวกันในบริบทที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจระหว่างผูท้ ่ีแสดง
ความก้าวร้าวกับเหยื่อโดยมีเจตนาที่จะ ทาร้ายเหยื่อ หรือทาให้เหยื่อเกิดความทุกข์ โดยที่เหยื่อไม่
สามารถปกป้องตัวเองได้โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการกระทาที่รุนแรงผ่านร่างกายหรือวาจาหรือ
การกระท าอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช้ว าจาเราเรี ย กการกลั่ น แกล้ง แบบนี ้ว่ า การกลั่ น แกล้ง แบบดั่ ง เดิ ม
(Traditional Bullying) การกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมมีองค์ประกอบพืน้ ฐานสามอย่าง ได้แก่ การเกิด
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ซา้ เจตนามุ่งร้ายและความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจ (Olweus, 2013) การกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม
นัน้ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่าง แพร่หลายในโรงเรียนและชุมชน (Wong et al., 2014) เนื่องจากใน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเด็กและวัยรุ ่น
มากขึน้ การกลั่นแกล้งรู ปแบบใหม่จึงถือกาเนิดขึน้ เราเรียกการกลั่นแกล้งแบบใหม่นี ้ ว่าการกลั่น
แกล้ง ทางไซเบอร์(Cyberbullying) งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา น านิ ย ามการกลั่น แกล้ง แบบดั่ง เดิ ม มา
ประยุกต์ใช้ในการให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Dredge, Gleeson, & Garcia, 2014)
นิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่จึงตัง้ อยู่บนองค์ประกอบพืน้ ฐานสามอย่างของการกลั่น
แกล้งแบบดัง้ เดิม อันได้แก่ การเกิดซา้ เจตนามุ่งร้ายและความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจ ซึ่ง สมิธ
และคณะ (Smith et al., 2008) ได้ให้ความหมายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ไว้ว่าเป็ นการแสดง
พฤติ ก รรมที่ ก้า วร้า วต่ อ ผู้ท่ี ไม่ ส ามารถปกป้ อ งตัว เองได้อ ย่ า งซ ้า ๆ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นระยะเวลานานโดยบุค คลหรือกลุ่มคน คานิยามดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์คือการ ใช้อานาจในทางที่ผิดโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นเครื่องมือ อย่างไรก็ตามแม้ว่านิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จะมีพืน้ ฐานมาจากนิยามการ
กลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม แต่การกลั่นแกล้งทัง้ สองแบบนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวและมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันนักวิจยั จึง ถกเถียงกันเรื่องการนาองค์ประกอบสามอย่างของนิยามการกลั่นแกล้งแบบ
ดั่งเดิ ม มาใช้ในการให้ค านิ ย ามการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ องค์ป ระกอบที่ ห นึ่งคื อ การเกิ ด ซ า้
(Repetition) ลักษณะการเกิดซา้ ของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นั้นแตกต่างจากการกลั่นแกล้ง
แบบดั่งเดิม การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพียงหนึ่งครัง้ สามารถแผ่ขยายเป็ นวงกว้างและทวีความ
รุนแรงขึน้ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือยกตัวอย่างเช่น การส่ง
ต่อรู ปภาพหรือเผยแพร่ขอ้ มูลเดิมซา้ ๆ ทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่า การกระทา
เพียงครัง้ เดียวของผูก้ ระทาหนึ่งคนอาจถูกกระทาซา้ อีก หลายครัง้ โดยบุคคลอื่นๆ ซึง่ หมายความว่า
ผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อต้องเผชิญกับการถูก กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ซา้ ๆนักวิจยั ได้ มีการตัง้ คาถามว่า การ
กระทาที่ถกู กระทาซา้ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผกู้ ระทาคนแรกถือเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือไม่
(Slonje et al., 2013) สิ่งที่ควรนามาพิจารณาเพื่อหาคาตอบสาหรับคาถามนีค้ ือ การเปิ ดเผยในที่
สาธารณะ (Publicity) งานวิจยั ของโนเซนทินีและคณะ (Nocentini et al., 2010) พบความสัมพันธ์
ระหว่างการเกิดซา้ และการเปิ ดเผยในที่สาธารณะ ผลจากการตรวจสอบมุมมองการรับรูข้ องกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนอายุระหว่าง 12 -18 ปี จานวน 70 คน ที่มีต่อเกณฑ์การให้คานิยามการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์พบว่าในมุมมองของผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย การกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ไม่จาเป็ นต้องถูกกระทาซา้ โดยผู้เริ่มต้นถ้าหากว่าการกระทานัน้ เกิดขึน้ ในที่สาธารณะ
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และ มีบคุ คลอื่นร่วมรับรูด้ ว้ ย เช่น การโพสต์ขอ้ ความล้อเลียนคนๆ หนึ่งบนเฟซบุ๊กโดยที่มีบคุ คลอื่น
เห็นข้อความนัน้ ด้วย
จากการกระท าดังกล่าวจัดว่า เป็ น การกระท าซา้ เนื่ องจากจานวนความคิดเห็ น ที่
เพิ่ ม ขึ น้ ด้ว ยเหตุนี ้ก ารเปิ ด เผยในที่ ส าธารณะจึ ง มี ลัก ษณะการท างานที่ ค ล้า ยกับ การเกิ ด ซ า้
(Nocentini et al., 2010) องค์ประกอบที่สองคือ เจตนามุ่งร้าย (Deliberate Intent) ผูเ้ ข้าร่วมการ
วิจยั ส่วนใหญ่ในงานวิจยั ของโนเซนทินีและคณะมีความเห็นว่า ผูท้ ่ีถกู กระทาพิจารณาผลกระทบที่
ตนได้รบั จากพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึน้ ทางอินเทอร์เน็ตและมุมมองการรับรูท้ ่ีตนมีต่อพฤติกรรม
นั้น ในการตัด สิน ว่า การกระท าใดเป็ น การกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ม ากกว่าพิ จารณาเจตนาของ
ผูก้ ระทา เหยื่ออาจจะตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ว่าเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์รูปแบบหนึ่งไม่ว่า
ผูก้ ระทาจะกระทาไป โดยมีเจตนาให้เกิดผลในทางลบต่อผูถ้ กู กระทาหรือไม่ก็ตาม ผลการวิจยั ของ
เดร็คและคณะ (Dredge et al., 2014) ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินว่าการกระทาใดการ
กระทาหนึ่งเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือไม่นั้น ขึน้ อยู่ กับมุมมองและ การรับรู ข้ องเหยื่อ
มากกว่าเจตนามุ่งร้ายของผูก้ ระทา แม้วา่ เจตนามุ่งร้าย จะเป็ นองค์ประกอบที่ถกู กล่าวถึงมากที่สดุ
ในการพิจารณาการให้ความหมายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แต่มีเพียง ส่วนหนึ่งเท่านัน้ ที่เชื่อว่า
เจตนามุ่งร้ายเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ส่วนใหญ่
มองว่าการกระทาหนึ่งๆ สามารถเข้าข่ายเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ แม้ว่าผูก้ ระทาจะไม่มี
เจตนามุ่งร้ายก็ตามการตัดสินว่าการกระทาใด เป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขึน้ อยู่กับว่าการ
กระทานั้นส่งผลกระทบต่อเหยื่อในทางลบหรือไม่เป็ นหลัก เจตนามุ่งร้ายจึง ไม่ใช่องค์ประกอบ
สาคัญ ของนิ ย ามการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ องค์ป ระกอบที่ สามคือ ความไม่เท่ าเที ยมกัน ทาง
อ านาจ (Power Imbalance) ซึ่ง โอลวี อัส (Olweus, 2013) กล่า วถึ ง ความไม่ เท่ า เที ย มกัน ทาง
อานาจในบริบทของการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมโดยบรรยายลักษณะของเหยื่อว่าเป็ นผูอ้ ่อนแอ ซึ่ง
ความอ่อนแอในที่นีไ้ ม่ได้หมายถึงความอ่อนแอทางด้าน กายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยงั หมายถึง
ความอ่อนแอทางด้านจิตใจด้วยความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจอาจเกิดจากการ ได้รบั ความนิยม
ชื่นชอบในกลุ่มคนหมู่มากหรือการไม่ได้รบั การยอมรับในกลุ่มเพื่อน ความไม่เท่าเที ยมกันทาง
อานาจในบริบทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นนั้ แตกต่างจากการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมเนื่องจาก
พละกาลังทางร่างกายหรือพลังของจานวนคนมากๆ ไม่ใช่สิ่งจาเป็ นสาหรับการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้เกิ ด ความไม่ เท่ า เที ย มกั น ทางอ านาจในการกลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์คื อ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการไม่เปิ ดเผยตัวตนของผูก้ ระทา
การมีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูงอาจนาไปสู่การเกิด
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ความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจ งานวิจัยชิน้ หนึ่งพบว่านักเรียนที่มีทกั ษะการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ระดับสูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถื อและอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม (Varjas,
Talley, Meyers, Parris, & Cutts, 2010) อี ก ทั้ง งานวิ จัย ของ Ybarra, Espelage, and Mitchell
(2008 อ้างถึงใน ปองกมล สุรตั น์, 2561, น. 4 ) ยังพบว่าผูท้ ่ีกลั่นแกล้งคนอื่นทางไซเบอร์มองว่า
ตนเองเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านอินเทอร์เน็ตมากกว่าผูท้ ่ไี ม่ได้กลั่นแกล้งคนอื่นทางไซเบอร์แม้วา่ การ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างการส่งข้อความหยาบคายถึงผูอ้ ่ืนจะสามารถทาได้ง่ายและไม่มีความ
ซับซ้อนแต่การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างการ แอบอ้างสวมรอยเป็ นคนอื่นทางอินเทอร์เน็ต นัน้
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในระดับที่สงู กว่าปกติการมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มากๆ อาจทาให้บุคคลนัน้ มีอานาจเหนือผูอ้ ่ืนและเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคคล
ดังกล่าวใช้อานาจที่ตนเองมีทาร้ายผูอ้ ่ืนอย่างตัง้ ใจ นอกจากการมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิด ความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจอีก
ปั จ จัย หนึ่ งก็ คื อ การไม่ เปิ ด เผยตัวตนของผู้ก ลั่น แกล้ง (Anonymity) งานวิจัย ของแบล (Blais,
2021) พบว่าผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ไม่รูจ้ กั ตัวตนที่แท้จริงของผูก้ ลั่น
แกล้ง การไม่รูต้ ัวตนของผูก้ ลั่นแกล้งทาให้เราหาวิธีการตอบโต้อย่างมีประสิทธิ ภาพได้ยากขึน้
นักเรียนหญิงคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการไม่เปิ ดเผยตัวตนระหว่างการ
ให้สมั ภาษณ์ในงานวิจยั ชิน้ หนึ่งไว้อย่างชัดเจนว่า "การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์คือการที่เราไม่รูต้ วั ตน
ของคนที่กลั่นแกล้ง เราไม่รูว้ ่ากาลังเกิดอะไรขึน้ กันแน่ รูเ้ พียงอย่างเดียวว่าคนๆ นัน้ รอจัดการเรา
อยู่" นักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มกั จะไม่รูว้ ่าผูท้ ่ีเริ่มต้นกลั่นแกล้งตนเอง คือ
ใคร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผูท้ ่ีกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่คือนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนเดียวกันหรือคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับคาให้สมั ภาษณ์ของนักเรียนกลุม่
หนึ่งที่ คน้ พบตัว ตนที่ แท้จริงของผู้ท่ี กลั่น แกล้งตนเองทางไซเบอร์ว่าเป็ น คนที่ เรียนอยู่โรงเรีย น
เดียวกันหรือเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงถ้าหากว่าผูก้ ลั่นแกล้งเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความ
นิยมชื่นชอบในโรงเรียนหรือมีพละกาลังมากกว่าผูถ้ กู กลั่นแกล้ง เราอาจจาเป็ นต้องนาเรื่องความไม่
เท่าเทียมกันทางอานาจกลับมาพิจารณาอีกครัง้ เนื่องจากเหยื่ออาจกลัวที่จะตอบโต้เพื่อนนักเรียนที่
ได้รบั ความนิยมชื่นชอบหรือมีพละกาลังมากกว่าที่สามารถแก้แค้นเหยื่อในโลกแห่งความเป็ นจริง
(Slonje et al., 2013) โดยงานวิจยั ของ เมเนสสินีและคณะ (Menesini et al., 2012) ได้ศึกษาการ
ให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการศึกษาบทบาทขององค์ประกอบของการกลั่นแกล้ง
แบบดั่งเดิมสามอย่าง ได้แก่ การเกิดซา้ เจตนามุ่งร้ายและความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจและ
บทบาทขององค์ประกอบของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีเป็ น องค์ประกอบ ใหม่สองอย่าง ได้ แก่
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การเปิ ดเผยในที่สาธารณะและการไม่เปิ ดเผยตัวตนผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ นกลุม่ เด็กวัยรุน่ ที่มา จาก
หกประเทศในทวีปยุโรป ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยรุน่ ให้ ความสาคัญกับความไม่เท่าเทียมกันทาง
อานาจในการพิจารณาความหมายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากที่สดุ ตามด้วยเจตนามุ่ งร้ายและ
การไม่เปิ ดเผยตัวตน ความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจไม่ได้หมายถึงการที่บุคคลไม่สามารถปกป้
องตัวเองได้เพียงอย่างเดียวแต่ยงั หมายถึงการทาให้ผทู้ ่ตี กเป็ นเหยื่อรูส้ กึ แย่อีกด้วยนิยามของความ
ไม่เท่าเทียมกันทางอานาจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางอานาจมีองค์ประกอบ
สองอย่าง ได้แก่การไร้อานาจและการได้รบั ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั อีกชิน้ หนึ่งพบว่าใน
การให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตคานึงถึงผลกระทบในทางลบที่
ผู้ถู ก กระท าได้รับ จากพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ ้น บนอิ น เทอร์เน็ ต มากที่ สุ ด (Dredge et al., 2014)
ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาที่พบว่า ผลกระทบที่เหยื่อได้รบั เป็ นเกณฑ์สาคัญใน
การให้ความหมายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเด็กวัยรุน่ (Menesini et al., 2012) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยหลายชิน้ ในอดีตไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่กิดขึน้ กับเหยื่อในการ พิจารณาคานิยามการ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แต่กลับให้ความสาคัญกับการเกิดซา้ เจตนามุ่งร้ายและความไม่เท่าเทียมกัน
ทางอานาจ จากการพิจารณาองค์ประกอบของนิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ จะเห็นว่าการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์นนั้ มีความแตกต่างจากการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมหลายประการ สมิธ และคณะ
(Smith et al., 2008) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กบั การกลั่นแกล้ง
แบบดั่งเดิมไว้โดยแบ่งประเด็นเป็ น 7 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1.1.1 การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขนึ ้ อยู่กบั ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
1.1.2 การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นการกลั่นแกล้งแบบไม่เปิ ดเผยตัวตนเพราะ
เป็ นการกลั่นแกล้งทางอ้อมมากกว่าการเผชิญหน้ากันตรงๆ
1.1.3 ผูก้ ลั่นแกล้งทางไซเบอร์มกั ไม่เห็นปฏิกิรยิ าการตอบสนองของเหยื่อ
1.1.4 บทบาทของผูเ้ ห็นเหตุการณ์ในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สว่ นใหญ่มีความ
หลากหลายและซับ ซ้อ นกว่า การกลั่น แกล้ง แบบดั่ง เดิ ม ในการกลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ ผู้รับ รู ้
เหตุการณ์อาจเป็ นผูท้ ่ีอยู่กบั ผูก้ ลั่นแกล้งตอนที่เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรืออาจเป็ นผูท้ ่ีอยู่กบั
เหยื่อตอนที่เหยื่อถูกกลั่นแกล้งหรืออาจจะไม่ใช่ทงั้ สองอย่าง
1.1.5 แรงจูงใจอย่างหนึ่งในการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมคือการมีสถานะทางสังคม
ที่สงู ขึน้ โดยการแสดงอานาจเหนืออีกฝ่ ายต่อหน้าคนจานวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งสิ่งดังกล่าว
จะไม่ได้รบั จากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แรงจูงใจของการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมกับการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์จึงมีความแตกต่างกัน
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1.1.6 ผูท้ ่ีมีสว่ นรับรูใ้ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีจานวนมากกว่าการกลั่นแกล้ง
แบบดั่งเดิมเนื่องจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สามารถเข้าถึงกลุ่มคน ขนาดใหญ่ท่ีเป็ นเพื่อนวัย
เดียวกันได้มากกว่าการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม
1.1.7 การหลบหนีจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นสิ่งที่ทาได้ยากเนื่องจากผู้
กลั่นแกล้งสามารถส่งข้อความถึงเหยื่อ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาโดยไม่
ว่าเหยื่อจะอยู่ท่ีไหนก็ตามนักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์บางคนได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการกลั่ นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็ นข้อแตกต่างที่
ใหญ่ ท่ีสดุ ระหว่างการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม นักเรียนหญิ งคนหนึ่ง
อธิบายความแตกต่างระหว่างการกลั่นแกล้งทัง้ สองประเภทไว้ดงั นี ้ “ถ้าเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ เราไม่รูว้ ่าจะเกิดอะไรขึน้ บ้า ง เรามองไม่เห็นว่าอีกฝ่ ายหนึ่งกาลังทาอะไรอยู่ เรารูส้ ึกเหมือน
กาลังถูกสะกดรอยตามในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์คนอื่นก็สามารถตามตัว
เราได้ทุกเมื่อแต่การกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมจะเกิดขึน้ ต่อหน้าเราสามารถหนีมนั โดยการกลับบ้าน
หรือทาอย่างอื่น” (Slonje et al., 2013) งานวิจัยที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
แตกต่างจากการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิมในหลายๆ ด้าน แม้ว่าจะไม่ได้แตกต่างกัน อย่างสิน้ เชิง
(Raskauskas & Huynh, 2015) แต่ความแตกต่างที่เกิดขึน้ ระหว่างการกลั่นแกล้งทัง้ สองประเภทมี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ อย่างเช่น แรงจูงใจในการกลั่นแกล้งและผลกระทบที่เกิด
ขึน้ กับเหยื่อ สิ่งที่มกั ถูกนามาพิจารณาในการให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์คือ ลักษณะ
ของการกระทาของผูก้ ลั่นแกล้ง เช่น ความต่อเนื่องของการกระทาหรือการทาซา้ และเจตนามุ่งร้าย
ของผูก้ ระทาแต่การพิจารณาลักษณะของการกระทาของผูก้ ลั่นแกล้งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ
ผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องให้ความสนใจกับมุมมองและ การรับรูป้ ระสบการณ์การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของ ผูท้ ่ตี กเป็ นเหยื่อด้วยซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีความต้องการจะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวโดย
การศึกษาการให้ความหมายประสบการณ์การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ผ่านมุมมองการรับรูข้ องผูท้ ่ี
ตกเป็ นเหยื่อเพื่อจะได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจว่าเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีเกณฑ์การให้คา
นิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างไรและสอดคล้องหรือแตกต่างจากเกณฑ์ท่ีนกั วิจยั ส่วนใหญ่
ใช้ในการศึกษาการให้คานิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือไม่อย่างไร
1.2 ประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
งานวิจยั ทีผ่านมาได้ทาการแบ่งประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยพิจารณา
จาก เครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการกลั่นแกล้งกับรูปแบบการกระทาของการกลั่นแกล้งเป็ นหลัก
ออร์ที ก้า และคณะ (Ortega-Ruiz, Elipe, Mora-Merchan, Calmaestra, & Vega, 2009) แบ่ ง
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การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ออกเป็ นสองประเภทตามเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการกลั่นแกล้ง
ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่งานวิจยั ของสมิธและคณะ (Smith et al., 2008)
แบ่งเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ออกเป็ น 7 ประเภท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลที่ได้รบั จากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ซึง่ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ดังนี ้
1.2.1 การโทรศัพท์ (Mobile Phone Calls)
1.2.2 ข้อความสัน้ ทางโทรศัพท์มือถือ (Text Messages)
1.2.3 รูปภาพหรือคลิปวิดีโอ (Picture/Video Clip Bullying)
1.2.4 อีเมล (E-mails)
1.2.5 ห้องสนทนาออนไลน์ (Chatroom)
1.2.6 ข้อความแชท (Instant Messaging)
1.2.7 เว็บไซต์ (Websites)
ฮวงและชู (Huang & Chou, 2010) ได้ศึกษารู ปแบบของการกลันแกล้งทางไซเบอร์
ในกลุ่มผูม้ ีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่เหยื่อ ผูก้ ลั่นแกล้ง
และผูเ้ ห็นเหตุการณ์ จากการศึกษา พบว่า การข่มขู่คุกคามเป็ นรู ปแบบการกระทาที่เหยื่อและผู้
กลั่นแกล้งกล่าวถึงมากที่สุด รองลงมาคือการ ล้อเลียนและการแพร่กระจายข่าวลือตามลาดับ
ในขณะที่ ผู้เห็ น เหตุก ารณ์ ก ล่ า วถึ ง การล้อ เลี ย นมากที่ สุด ตามด้ว ยการข่ ม ขู่คุก คามและการ
แพร่กระจายข่าวลือ
1.3 บทบาทและการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่วนใหญ่แบ่งบทบาทของผูท้ ่ีมีส่วน
ร่วมในการ กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ออกเป็ น 3 บทบาท ได้แก่ เหยื่อ (Victims) ผูก้ ลั่นแกล้ง (Bullies)
และผู้ท่ี เป็ น ทั้ง เหยื่ อ และผู้ก ลั่น แกล้ง (Bully-Victims) งานวิจัย ของมิ ช นาและคณะ (Mishna,
Khoury-Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012) ได้ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ นนั ก เรี ย น
จานวน 2,186 คน พบว่านักเรียนมากกว่า 50% มีส่วนร่วมใน การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยที่
23.8% หรือเกือบหนึ่งในสามระบุว่าเป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์ ในขณะที่ 8% บอก
ว่าตนเองเป็ นผูก้ ลั่นแกล้งคนอื่นทางไซเบอร์ หนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ หมด (25.7%) รายงาน
ว่า ตนเองเข้า ไปมี ส่ว นร่ว มในการกลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ทั้ง ในฐานะเหยื่ อ และผู้ก ลั่น แกล้ง ใน
ช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนีย้ งั พบปั จจัยสองอย่างที่ส่งผลต่อการมี ส่วนร่วมในการ กลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ ได้แก่ อายุและเพศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.3.1 อายุ งานวิจัยพบว่าเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่าตกเป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ มากกว่าเด็กที่มีอายุมากกว่า ยิ่งเด็กนักเรียนมีอายุมากเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มที่จะกลั่น
แกล้งผูอ้ ่นื ทาง ไซเบอร์หรือมีสว่ นร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยเป็ นทัง้ เหยื่อและผูก้ ลั่นแกล้ง
มากขึ น้ เท่ า นั้น ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของไยบาระและคณะ (Ybarra,
Espelage, & Mitchell, 2008)ที่พบว่า โอกาสที่เด็กจะเข้าไปมี ส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ในฐานะผูก้ ลั่นแกล้งมีแนวโน้มสูงขึน้ ตามอายุท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าว
แตกต่างจากผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งแบบ ดั่งเดิมที่พบว่า โอกาสที่เด็กจะตกเป็ น
เหยื่อของการกลั่นแกล้งหรือเป็ นผูก้ ลั่นแกล้งคนอื่นมีแนวโน้มที่จะ น้อยลงเมื่อเริ่มโตขึ ้น (Jacobs,
Dehue, Völlink, & Lechner, 2014)
1.3.2 เพศ งานวิจัย ของหว่องและคณะ (Wong et al., 2014) พบว่า เพศเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้ง ทางไซเบอร์ในกลุ่มวัยรุ ่น จากการศึกษา
พบว่าในช่วงเวลา 30 วัน ที่ผ่านมา วัยรุ ่นชาย (16%) มี ส่วนร่วม ในการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์
มากกว่าวัย รุ ่น หญิ ง (14.8%) โดยพบว่าวัยรุ ่น ชายมี แนวโน้ม ที่ จะกลั่น แกล้ง ผู้อ่ืน ทางไซเบอร์
มากกว่าวัยรุน่ หญิงและในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์
มากกว่า ผลการวิจยั ดังกล่าวไม่สอ่ ดคล้องกับผลการวิจยั ส่วน ใหญ่ท่พี บว่าเหยื่อของการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตามนักวิจยั บางท่านได้ออกมา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจยั ที่ขดั แย้งกันว่าอาจเกิดจากการที่ วัยรุน่ หญิงมีแนวโน้มที่จะ
ยอมมากกว่าในสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งมีการเผชิญหน้ากัน แต่เมื่ออยู่ในโลก ของอินเทอร์เน็ต พวก
เธอสามารถที่จะแสดงออกมากขึน้ เนื่องจากไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริงของ ตนเอง อินเทอร์เน็ต
ทาให้เพศชายและเพศหญิงเกิดความเท่าเทียมกันมากขึน้ (Ybarra et al., 2008) เด็กนักเรียนหญิง
วัย 13 ปี คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการกลั่นแกล้ง ทางไซเบอร์ของเพศ
หญิงไว้ดงั นี ้ "หนูคิดว่าผูห้ ญิงทามากกว่า พวกเขากลั่นแกล้งคนอื่นทางไซเบอร์มากกว่าเพราะหนู
คิดว่าพวก เขาไม่กล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา พวกเขาชอบปิ ดบังสิ่งต่างๆ" (Slonje et al.,
2013)
1.4 เหยือ่ และผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
งานวิจัยหลายชิน้ ศึกษาเรื่องผลกระทบของการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ โดยพบว่านักเรียนที่ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ตอ้ งเผชิญกับอารมณ์ความรูส้ ึกด้านลบหลาย
อย่าง เช่น ความเศร้า ความตื่นตระหนกและความกลัว อีกทัง้ ยังไม่สามารถตัง้ สมาธิให้จดจ่ออยู่กบั
การเรียนได้ (Beran & Li, 2005) ในขณะที่นักเรียนที่เป็ นผูก้ ลั่นแกล้งทางไซเบอร์มี แนวโน้มที่จะ
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แหกกฎระเบียบของโรงเรียนและมีปัญหาเรื่องความก้าวร้าวรุ นแรง (Ybarra et al., 2008) การมี
ส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ไม่วา่ จะในฐานะผูก้ ลั่นแกล้งหรือเหยื่อนัน้ ส่งผลกระทบ ต่อสุข
ภาวะของวัยรุน่ ผลการวิจยั พบว่าผูท้ ่กี ลั่นแกล้งคนอื่นทางไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดมาก
ขึน้ ในขณะที่ผูต้ กเป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง
(Blais, 2021) การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อ ดังจะเห็นได้
จากงานวิจยั ของมิชนาและคณะ (Mishna et al., 2012) ที่พบว่า นักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์เกิด ความรูส้ ึกไม่ปลอดภัยในชีวิตมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์อย่ างมี นัย สาคัญ นอกจากนี ย้ ังพบว่า การกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบที่ รุนแรงต่อผูถ้ กู กลั่นแกล้งมากกว่าการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม โดยพบว่าผูท้ ่ตี กเป็ นเหยื่อ
การกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์บางคนมีการทาร้ายตัวเองและคิดที่จะฆ่าตัวตาย (Hay, Meldrum, &
Mann, 2010) ในระหว่างการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
นักวิจยั พบว่า นักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีการแสดงอารมณ์ความรูส้ ึก
ด้านลบต่างๆ เช่น ความรู ส้ ึกไร้ท่ีพึงพิง ความโกรธ ความเศร้า ความกังวล ความโดดเดี่ยวและ
ความคับข้องใจ ซึ่งเป็ น ผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เด็กนักเรียนชายวัย 15 ปี คน
หนึ่งบรรยายว่าตนเองนอนไม่หลับทัง้ คืนและรูส้ กึ ว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นสิ่งที่น่า
กลัว ในขณะที่เด็กนักเรียนหญิ งวัย 14 ปี คนหนึ่งบรรยายความรู ส้ ึกของตนเองหลังจากถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์วา่ “หนูโกรธมากและก็รูส้ กึ แปลกแยกและโดดเดี่ยวมาก เหมือนเราเป็ นคนนอก”
การตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อจิตใจของผูถ้ กู กลั่นแกล้ง แต่
ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูถ้ ูกกลั่นแกล้งด้วย นักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าแม้เหตุการณ์
การ กลั่นแกล้งทางไซเบอร์จะผ่านไปแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี ครึง่ แต่เธอก็ยงั คงหลบเลี่ยงผูก้ ลั่น
แกล้งทุกครัง้ เมื่อเห็นผูก้ ลั่นแกล้งเดินมาตามถนน (Slonje et al., 2013) รูปแบบของการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์และคุณสมบัติเฉพาะตัวบางอย่างของอินเทอร์เน็ตส่งผล กระทบต่อผูท้ ่ีถูกกลั่นแกล้ง
แตกต่างกันออกไป ซึง่ งานวิจยั ของสมิทและคณะ (Smith et al., 2008) พบว่าการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์โดยการ ใช้รูปภาพหรือคลิปวีดีโอก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผูท้ ่ตี กเป็ นเหยื่อมากกว่าการ
กลั่นแกล้งแบบ ดังเดิม ในขณะที่การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการส่งข้อความก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อ เทียบเท่ากับการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม นอกจากนี ้ งานวิจัยของออร์ทีกา้ และ
คณะ (Ortega-Ruiz et al., 2009) ยังพบว่าการกลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์แ ต่ ล ะรู ป แบบก่ อ ให้เกิ ด
อารมณ์ความรู ส้ ึกที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนที่ ได้รบั ข้อความกลั่นแกล้งทางโทรศัพท์มือถือเกิด
ความรูส้ กึ กังวล หดหู่และรูส้ กึ ว่าตนเองอ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้มากกว่านักเรียนที่ถูก
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กลั่นแกล้งในอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติเฉพาะตัวบางอย่างของอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อผูท้ ่ตี กเป็ น
เหยื่อการกลั่นแกล้ง ทางไซเบอร์ดว้ ยเช่นเดียวกัน คุณสมบัติอย่างแรกคือ การมีผรู้ บั รูจ้ านวนมาก
งานวิจยั พบว่ายิ่งมีผรู้ บั รูก้ าร กลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นจานวนมากเท่าไหร่ ผูท้ ่ีถูกกลั่นแกล้งก็จะ
ยิ่งรูส้ กึ แย่มากขึน้ เท่านัน้ เพราะการมี ผูร้ บั รูเ้ หตกุารณ์เยอะๆ ทาให้ผถู้ กู กลั่นแกล้งเกิดความรูส้ กึ อับ
อาย คุณสมบัติ อย่างที่สองคือ การไม่เปิ ดเผยตัวตน เนื่องจากผูก้ ลั่นแกล้งไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผย
ตัวตนในอินเทอร์เน็ต การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จึงสามารถเกิดขึน้ ได้ทุกที่ทุกเวลา ในงานวิจยั ชิน้
หนึ่ง นักวิจัยถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่า ระหว่ างการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กับการกลั่นแกล้งแบบดั่งเดิม
พวกเขาคิดว่าการกลั่นแกล้งแบบไหน อันตรายกว่ากัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ตอบว่าการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์อนั ตรายกว่าให้เหตผุลว่าเป็ นเพราะการไม่ เปิ ดเผยตัวตนของผูก้ ระทา การไม่เปิ ดเผยตัวตน
ของผูก้ ระทามี แนวโน้มทีจะส่งผลให้ผทู้ ่ีตกเป็ นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เกิดความทุกข์
ทางจิตใจและเห็น คุณค่าในตนเองต่าเพราะไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ได้ (Cénat et al., 2014)
1.5 แนวทางการเผชิญปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
งานวิจยั ที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูท้ ่ี
ตกเป็ น เหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นอย่างมากและยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุข
ภาวะและ พฤติกรรมของเหยื่อ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในบางกรณีส่งผลกระทบที่รา้ ยแรงมาก
จนกระทั่งนาไปสู่ การสูญเสียชีวิต ผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จึงพยายามรับมือกับ
ปั ญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเครียดที่ได้รบั จากการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์และเพื่อป้องกัน ผลกระทบที่ จะเกิดขึน้ ในระยะยาว เช่น ความเจ็บป่ วยทางกายและการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้า นพฤติ ก รรม การเผชิ ญ ปั ญ หาสามารถแบ่ ง ออกได้ห ลายแนวทางโดยมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดเรื่อง การเผชิญ ปั ญ หาที่แตกต่างกัน โมเดลการเผชิญ
ปั ญ หาที่มี ช่ือเสีย งมากที่สุด ได้แก่ Transactional Model of Stress and Coping ของ Lazarus
and Folkman (1987 อ้ า งถึ ง ใน สุ วิ พ ร ไฉไลสถาพ ร, 2560, น. 91) งานวิ จั ย หลายชิ ้ น ได้
ทาการศึกษาแนว ทางการเผชิญปั ญหาของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ งานวิจัย ของไพร และเดลกิส (Price & Dalgleish, 2010) พบว่าเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ น
เหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เผชิญปั ญหาการกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เล่าปั ญ หาให้เพื่อนและคุณ ครู ท่ีโรงเรียนฟั ง การงดใช้งานอินเทอร์เน็ต การเลิกเข้าเว็ บไซต์หรือ
โปรแกรมที่มีผกู้ ลั่นแกล้งอยู่และการบล็อคผูก้ ลั่นแกล้ง ในปี 2012 พาร์รสิ และคณะ (Parris et al.,
2012) ได้ศึกษาแนวทางการเผชิญปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในกลุ่ม นักเรียนมัธยมปลาย
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และแบ่งแนวทางการเผชิญปั ญหาที่พบออกเป็ นสองประเภท ได้แก่ การเผชิญปั ญหา แบบตอบโต้
(Reactive Coping) และการเผชิญ ปั ญ หาแบบป้องกัน (Preventive Coping) การเผชิญ ปั ญ หา
แบบตอบโต้นั้น ประกอบด้ว ยการหลี ก เลี่ ย ง การยอมรับ การให้เหตุผ ลและการแสวงหาแรง
สนั บ สนุ น ทางสัง คม ในขณะที่ ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาแบบป้ อ งกั น ประกอบด้ว ยการสื่ อ สารแบบ
เผชิญหน้าเพื่อ ป้องกันความเข้าใจผิดรวมถึงการป้องกันและการตระหนักรูท้ ่ีเพิ่มขึน้ แนวทางการ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบ ป้ อ งกัน เป็ น แนวทางที่ มี จ ดุป ระสงค์เพื่ อ ป้ อ งกัน หรือ ลดแนวโน้ม การเกิ ด
เหตุการณ์กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ งานวิจยั ที่น่าสนใจอีกชิน้ หนึ่งคืองานวิจยั เชิง คุณภาพของสเลโกล
วากับเซอร์นา (Sléglová & Cerná, 2011) ที่ศึกษามุมมองการรับรูแ้ ละแนวทางการเผชิญปั ญหา
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนที่มี อายุระหว่าง 14-18 ปี จานวน 15 คน โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ น
เหยื่อการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์มีแนวทางการเผชิญ ปั ญ หาที่ หลากหลายโดยขึน้ อยู่กับบริบท
ลักษณะนิสยั ส่วนตัวและพัฒนาการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งแนวทางการ
เผชิญปั ญหาออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1.5.1 การป้องกันทางด้านเทคนิค (Technical Defence) งานวิจยั ของสเลโกลวา
กับเซอร์นา (Sléglová & Cerná, 2011) พบว่าเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทาง ไซ
เบอร์ใช้วิธีการป้องกันทางด้านเทคนิคในการรับมือกับปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์บ่อยที่สดุ
วิธีการป้องกันทางด้านเทคนิคที่ถกู นามาใช้ ได้แก่ การรายงานการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แก่ผดู้ แู ล
เว็บไซต์ การบล็อคผูก้ ลั่นแกล้งและการสื่อสารกับผูก้ ลั่นแกล้งผ่านบัญชีผใู้ ช้งานใหม่ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนีช้ ่วยแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านัน้ และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยุติการกลั่นแกล้ง
ทาง ไซเบอร์โดยพบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเพิกเฉยของผูด้ ูแลเว็บไซต์ เด็กและเยาวชนที่เข้ า
ร่วมงานวิจยั หลายคนแจ้งเว็บไซต์ท่ีตนเองถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ว่าตนถูกผูใ้ ช้งานคนอื่นกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์แต่ ไม่ได้รบั การติดต่อกลับหรือได้รบั ความช่วยเหลือจากผูด้ แู ลเว็บไซต์ เด็กสาว
วัย 15 ปี คนหนึ่งถูกบุคคล นิรนามสร้างบัญ ชีผูใ้ ช้งานปลอมโดยการแอบอ้างชื่อของเธอ บุคคล
ดังกล่าวโพสต์ขอ้ ความในแง่ลบและ พยายามติดต่อพูดคุยกับผูใ้ ช้งานเพศหญิงคนอื่นๆ เด็กสาวที่
ตกเป็ นเหยื่อแจ้งผูด้ แู ลเว็บไซต์เกี่ยวกับ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ และขอให้ผดู้ แู ลลบบัญชีผใู้ ช้งานปลอม
แต่เธอกลับไม่ได้รบั ความช่วยเหลือใดๆ จาก ผูด้ แู ลเว็บไซต์ ในบางกรณี ผดู้ แู ลเว็บไซต์ไม่เพียงแต่
เพิกเฉยปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์แต่ยงั มีสว่ นร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในทางอ้อม
อย่างเช่นกรณี ของเด็กหนมุ่วัย 17 ปี คนหนึ่งที่ถูกผูห้ ญิ งใน ห้องแชทออนไลน์โจมตีดว้ ยถ้อยคา
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ผูด้ แู ลห้องแชทเพียงแค่สง่ ข้อความเตือ นผูห้ ญิง คนดังกล่าวโดยไม่เข้ามาช่วย
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จัดการปั ญหา เด็กหนุ่มรูส้ กึ โกรธที่ตนเองถูกเพิกเฉยและเริมตอบโต้ดว้ ย ถ้อยคารุนแรง สิ่งที่ผดู้ แู ล
ห้องแชททาคือเตะเขาออกจากห้องแชทแทนที่จะจัดการกับผูท้ ่โี จมตีเขา การกระทาดังกล่าวถือเป็ น
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ทางอ้อมรู ปแบบหนึ่ งโดยบุคคลที่ควรจะเป็ นที่พึง ของผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อ
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ นอกจากความร่วมมือจากผูด้ ูแลเว็บไซต์ขอ้ จากัดอีกอย่าง หนึ่งของ
วิธีการป้องกันทางด้านเทคนิคคือการที่ผกู้ ลั่นแกล้งสามารถสร้างบัญชีผใู้ ช้งานใหม่เพื่อกลั่นแกล้ง
เหยื่อทางไซเบอร์ต่อได้ทันที หลังจากบัญ ชีผูใ้ ช้งานเก่าถูกบล็อคหรือลบ ด้วยเหตุนี ้ การป้องกัน
ทางด้านเทคนิคจึงเป็ นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้เพียงชั่วคราว โดยจะมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใดนัน้ ก็ขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือจากผูด้ แู ลเว็บไซต์ ห้องแชทหรือโปรแกรมที่
เกิดการ กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1.5.2 การตอบโต้ผูก้ ลั่นแกล้ง (Activity Directed at the Aggressor) การตอบ
โต้ผกู้ ลั่นแกล้งคือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ต่อ ผูก้ ลั่นแกล้ง
โดยตรง งานวิจยั ของสเลโกลวากับเซอร์นาแบ่งวิธีการตอบโต้ผกู้ ลั่นแกล้งของเด็กและ เยาวชนที่ตก
เป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) การขู่ผกู้ ลั่นแกล้ง เด็กและเยาวชนบางคนพยายามยุติการกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ โดยการขู่ผูก้ ลั่นแกล้งว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจถ้าหากไม่หยุดกลั่นแกล้งตนทางไซ
เบอร์
2) การขอให้ยุติการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ วิธีการนีเ้ ป็ นการแสดงเจตจานง
ของผูถ้ ูก กลั่นแกล้งว่าไม่ตอ้ งการให้ผูก้ ลั่นแกล้งยุ่งกับตนอีก การขอให้ยุติการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์อาจอยู่ใน รูปแบบของการขอร้อง การออกคาสั่งและการประกาศความต้องการของตนเอง
3) การแสดงความก้าวร้าว วิธีการนีเ้ ป็ นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู ส้ ึก
ด้านลบ ที่ผูถ้ ูกกลั่นแกล้งมีต่อผูก้ ลั่นแกล้ง โดยแบ่งเป็ นการแสดงความก้าวร้าวโดยตรงและการ
แสดงความก้า วร้า ว ทางอ้อ ม การแสดงความก้า วร้า วโดยตรงหมายถึ ง การสื่ อ สารอารมณ์
ความรูส้ ึกด้านลบกับผูก้ ลั่นแกล้ง โดยตรงผ่านช่องทางที่เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ในขณะที่
การแสดงความก้าวร้าวทางอ้อมหมายถึง การแสดงอารมณ์ความรู ส้ ึกด้านลบที่มีต่อผูก้ ลั่นแกล้ง
กับบุคคลที่สาม เช่น การกล่าวถึงผูก้ ลั่นแกล้งด้วย ถ้อยคารุ นแรง ผูท้ ่ีตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์จะปลดปล่อยความโกรธ ความเครียดและ ความรู ส้ ึกด้านลบต่า งๆ ที่เกิดจากการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ผ่านการแสดงความก้าวร้าวทางอ้อม
1.5.3 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) การหลีกเลี่ยงเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาแบบตัง้
รับ งานวิจยั ของสเลโกลวากับเซอร์นาพบว่า เด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซ
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เบอร์หลีกเลี่ยงผูก้ ลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตโดยการ ไม่ตอบข้อความจากผูก้ ลั่นแกล้ง การลบหรือ
ปิ ดการใช้งานช่องทางการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และการ สร้างบัญชีผูใ้ ช้งานใหม่ในช่องทางอื่น
นอกจากการหลีกเลี่ยงผูก้ ลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต ผูถ้ กู กลั่นแกล้ง ยังหลีกเลี่ยงผูก้ ลั่นแกล้งในชีวิต
จริงโดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการมีปฏิสมั พันธ์กับผูก้ ลั่นแกล้ง ยกตัวอย่าง เช่น กรณี
ของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถกู เพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เมื่ออยู่ท่ีโรงเรียน เธอจะพยายาม
หลีกเลี่ยงการอยู่เพียงลาพังกับผูก้ ลั่นแกล้ง นอกจากนี ้ การหลีกเลี่ยงยังอาจอยู่ในรูปแบบ ของการ
ไม่คิดถึงปั ญหา การไม่แสดงปฏิกิรยิ าตอบโต้และการไม่ติดต่อผูก้ ลั่นแกล้ง
1.5.4 การป้องกัน (Defensive Strategies) เด็กและเยาวชนพยายามเบี่ยงเบน
ความสนใจของตนเองออกจากการถกูกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การฟั ง
เพลง การอ่านหนังสือ การเล่น กีฬาและแม้กระทั้งการกินอาหารใน ปริมาณมาก การทุ่มความ
สนใจไปที่การท ากิ จกรรมเหล่านี ช้ ่วยให้ผูท้ ่ี ตกเป็ นเหยื่อการกลั่น แกล้งทาง ไซเบอร์ห ยุดนึกถึง
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จนกระทั่งสามารถลืมปั ญหาดังกล่าวไปโดยสิน้ เชิง อีกทัง้ ยัง
ช่วยให้ผทู้ ่ีตกเป็ นเหยื่อรับมื อกับความกังวลของตนเองที่มีต่อผูก้ ลั่นแกล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิ งวัย 15 ปี คนหนึ่งที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เธอ
กล่าวถึงการเล่นกีฬาว่าเป็ นวิธีการที่ช่วยจัดการกับความกังวลที่เธอมีต่อผูก้ ลั่นแกล้ง การเล่นกีฬา
ช่วยปลดปล่อย ความกลัวของเธอและช่วยให้เธอมีความกล้ามากขึน้
1.5.5 การแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ของสเลโกลวากับเซอร์นาส่วนใหญ่ ใช้วิธีการแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม ในการรับมือกับ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการบอกเล่าปั ญหาและขอความช่วยเหลือจาก บุคคลรอบ
ข้าง แรงสนับสนุนทางสังคมจะอยู่ในรูปแบบของการให้ความมั่นใจแก่ผถู้ กู กลั่นแกล้ง การให้ ความ
ช่วยเหลือในการรับมือกับผูก้ ลั่นแกล้ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แย่ๆ เพื่อให้ผถู้ กู กลั่นแกล้งไม่
รู ส้ ึกว่ากาลังเผชิญ ปั ญ หาเพียงลาพังและการเปลี่ยนมุม มองของผูถ้ ูกกลั่นแกล้งต่อการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ บุคคลที่เด็กและเยาวชนเข้าไปขอความช่วยเหลือในการเผชิญ ปั ญ หาได้แก่
ครอบครัวและเพื่อน โดยพบว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมากกว่าครอบครัว
เนื่องจากรูส้ ึกกังวลว่าพ่อแม่ จะมีท่าทีหรือการตอบสนองอย่างไรถ้าหากรูว้ ่าตนถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ กฎเกณฑ์และความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความกังวลที่จะขอความช่วยเหลือจาก ครอบครัว เด็กสาววัย 15 ปี คนหนึ่งเล่าเรืองที่ตนถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ให้เพื่อนฟั ง เมื่อเพื่อนของเธอ นาเรื่ องดังกล่าวไปบอกแม่เลีย้ งของเธอ แม่เลีย้ ง
ของเธอกลับไม่ใส่ใจและกล่าวหาว่าเธอสร้างเรื่องขึน้ เอง นอกจากความสัมพันธ์กับสมาชิกใน
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ครอบครัว ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั บางคนให้เหตุผลที่ไม่ขอความช่วยเหลือ จากครอบครัวว่าเป็ นเพราะ
ตนเองกลัวว่าพ่อแม่จะไม่เข้าใจหรือมีปฏิกิรยิ าที่ รุนแรงเกินไปเมื่อรูว้ ่าตนถูก กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั คนหนึงเล่าให้ผวู้ ิจัยฟั งว่าแม่ของเธอรีบไปสถานีตารวจทันที หลังจากที่รูว้ ่าเธอ
ได้รบั ข้อความหยาบคายจากผูช้ ายคนหนึง่ ทางอินเทอร์เน็ต เธอรูส้ กึ ว่าสิ่งที่แม่ของเธอ ทานัน้ รุนแรง
เกินไป เธอจึงตัดสินใจไม่เล่าปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ให้แม่ของเธอฟั งอีก แม้ว่า ผูเ้ ข้าร่วม
การวิจัย ส่วนใหญ่ รูส้ ึก กังวลที่ จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัว แต่ ก็ยังมี ผู้เข้าร่วมการวิจัย
บางส่ว นที่ ม องการขอความช่ว ยเหลื อ จากครอบครัวในแง่บ วกและได้รบั ความช่วยเหลื อ จาก
ครอบครัวใน การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เด็กหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแม่ของ
เธอพยายามช่วยเธอ แก้ปัญหาและให้กาลังใจเธอตลอดเวลา แม่คือบุคคลที่ทาให้เธอก้าวผ่าน
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง ไซเบอร์และปั ญหาอื่นๆ ในชีวิตไปได้ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยคน
อื่นๆ ที่ไม่ใช้วิธีการแสวงหาแรง สนับสนุนทางสังคมในการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ พวกเขาให้เหตุผลว่าเป็ นเพราะไม่ อยากทาให้บคุ คลรอบข้าง เช่น พ่อแม่ เพื่อนและแฟน ต้อง
รูส้ กึ เป็ นกังวลไปด้วย นอกจากนีพ้ วกเขายังคิด ว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีปฏิกิรยิ าตอบสนองที่รุนแรง
เกินไปถ้าหากรูว้ ่าพวกเขาตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้ง ทางไซเบอร์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่
จะแสวงหาหรือไม่แสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคมของเด็ก และเยาวชนที่พบในงานวิจัยของสเล
โกลวากับเซอร์นานัน้ ได้แก่ ลักษณะนิสยั ของผูถ้ กู กลั่นแกล้งสภาพแวดล้อมที่ผถู้ กู กลั่นแกล้งเติบโต
มา ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ กู กลั่นแกล้งกับบุคคลรอบข้างและ สังคมที่ผถู้ กู กลั่นแกล้งอยู่
1.6 สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย
เทคโนโลยี ไ ด้เข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน ของคนไทยมากขึ น้ ในปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในด้านการติดต่อสื่อสาร จากผลการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารใน ครัว เรื อ น พ.ศ. 2563 โดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า กลุม่ อายุท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สดุ คือกลุม่ อายุ 15-24
ปี (85.9%) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ ่นตาม นิยามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Population Fund, 2020) ผลการ สารวจแสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
วัยรุน่ ไทยเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ โดยพบว่าส่วนใหญ่ใช้ งานอินเทอร์เน็ตเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ในโซเชียล
เน็ตเวิรก์ มากที่สุด (91.5%) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารในยุค
ปั จจุบนั สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ แต่จากรายงานผลการ สารวจพฤติกรรมและผลกระทบของการ
ใช้อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มเยาวชนปี 2563 โดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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พบว่า อาชญากรรมในโลกออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุ นแรงมากขึน้ ในอนาคตถึง 60.1%
(กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2564) ผล
การสารวจดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าวัยรุ ่นไทยมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ เหมาะสม
มากขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสมนาไปสู่ ปั ญหาที่
เรียกว่า การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นปรากฎการณ์ท่ีกาลังเกิดขึน้ ทั่วโลกซึ่งเป็ นผลข้างเคียง
จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย ผูค้ นเริ่มตระหนักถึงความสาคัญ
และผลกระทบ ของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากขึน้ งานวิจยั มากมายชีใ้ ห้เห็นว่าการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์สง่ ผล กระทบในทางลบต่อผู้ท่ีตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ทงั้ ทางด้านจิตใจ
และพฤติกรรม โดยพบว่า เหยื่อของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ตอ้ งเผชิญกับอารมณ์ความรูส้ กึ ในแง่
ลบมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ความเครียด ความตื่นตระหนกหรือความกลัว อีกทัง้ ยังมีอาการซึมเศร้า
และเห็นคุณ ค่าในตนเองต่า ผูท้ ่ี ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ยังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมในทางลบและมี แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากขึน้ ซึ่งการฆ่าตัวตายจากการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์กาลังเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่เกิดขึน้ ในกลุ่มวัยรุ ่น พบว่าการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะ
เป็ นการกลั่นแกล้งรู ปแบบใดก็ ตาม ส่งผลให้ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูงขึน้ อย่างมี
นัย สาคัญ วัย รุ ่น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อการกลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์มี แนวโน้ม ที่ จะพยายามฆ่ าตัวตาย
มากกว่า วัย รุ ่น ที่ ไม่ มี ป ระสบการณ์ในการถูก กลั่น แกล้งทางไซเบอร์เกื อบสองเท่ า (Hinduja &
Patchin, 2010)
ปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในกลุ่มวัยรุน่ ไม่ได้พบแต่ในต่างประเทศเท่านัน้ ใน
ประเทศ ไทยเองก็พบว่ามีการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในกลุ่มวัยรุ ่นเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2555
(วิมลทิ พ ย์ มุกสิกพัน ธ์, 2552) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ การกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย
ภายใต้หวั ข้อ “ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติและ พฤติกรรมการกระทาความรุนแรงทัง้ ทางกายภาพและ
การข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทย” โดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็ นเยาวชนไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 12-24 ปี จากภูมิภาคต่างๆ รวมทัง้ กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล จานวน 2,500 คน
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนไทย 43.1% เคยถูกรังแกในโลกไซเบอร์ โดย ส่วนใหญ่ เลือกที่จะเล่า
ปั ญหาให้เพื่อนฟั ง (19.8%) มีเพียง 4.9% และ 1.9% เท่านัน้ ที่เล่าปั ญหาให้ ผูป้ กครองและครูฟัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ปองกมล สุรตั น์, 2561) ผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็น ว่าเยาวชน
ไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการ
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ตระหนักถึงปั ญหาที่กาลังเกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น ปั ญหาทางด้านอารมณ์
หรือ พฤติกรรม การฆ่าตัวตายและการก่ออาชญากรรม
สาหรับแนวทางการแก้ปัญ หาการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย ปั จจุบัน
ประเทศไทยได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” นอกจากนีย้ ังมี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ว่าด้วยเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยมีเนือ้ หาใจความ
ดังต่อไปนี ้ “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทาโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือ บันทึกอักษร กระทาโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรื อโดยกระทา
การป่ าวประกาศด้วยวิธี อื่น ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสน
บาท”
1.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์ (2552) ได้สารวจพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นลักษณะ ความชุก และความถี่ของการข่มเหง
รัง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ และเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการจัด การปั ญ หาของเยาวชนที่ เคยประสบ
พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โครงการวิจัยนีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้ วยแบบสอบถามที่มีขอ้
คาถามแบบปลายปิ ด ใช้วิธีการสุ่มเลือกพืน้ ที่แบบแบ่งชัน้ โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็ น 5กลุ่ม
คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมในโรงเรียนของรัฐบาล กลุ่มนักเรียนมัธยมในโรงเรียนเอกชน กลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษา กลุ่มนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกลุ่มนักศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในแต่ละกลุ่มสุ่มตัวอย่างจานวนนักเรียนและนักศึกษาได้จานวนรวมทัง้ สิน้ 2,000 คน ผล
การส ารวจแสดงให้เห็ น วถึ งการศึก ษาในกลุ่ม ตัวอย่ างมี ก ารเข้าถึ งอุป กรณ์เครื่องมื อสื่ อสารที่
ทันสมัยสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนอกจากนีย้ ังมีความถี่ ในการใช้งานอุปกรณ์
ดังกล่าวมากขึน้ ผลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นว่าอุปกรณ์ทนั สมัยและรวดเร็วเหล่านีถ้ กู ใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการสร้างความรุนแรงและการข่มเหงรังแกกัน และหากยังไม่ได้รบั การแก้ไข พฤติกรรมเหล่านีจ้ ะ
กลายเป็ นพฤติกรรมที่เยาวชนมีแนวโน้มจะเห็นเป็ นเรื่องปกติ นอกจากนีผ้ ลการศึกษาได้คน้ พบข้อ
สาคัญว่าการข่มเหงรังแกทุกรู ปแบบเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมากในกลุ่มนักเรียนอาชีวะศึกษา
เอกชนและกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามลาดับ อีกทัง้ พบว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวะศึกษา
เป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มกระทาการรุ นแรงผ่านโลกไซเบอร์มากกว่ากลุ่ม อื่น มักมาจากครอบครัวที่มี
บิดาหรือมารดาเป็ นผูเ้ ลีย้ งดูคนเดียว มีการศึกษาไม่สูงนักและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็ นหลัก ข้อ
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ค้น พบนี แ้ สดงให้เห็ น ว่าความอบอุ่น ความแข็งแรงของครอบครัว รวมถึ งปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
ภายในครอบครัวอาจเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้พ่อแม่ผปู้ กครองไม่มีเวลาอบรมเลีย้ งดูและสั่งสอน
เชิ ง คุณ ธรรม สื บ เนื่ อ งจากผลการวิ จัย ที ม ผู้วิ จัย ได้ให้ข้อ เสนอแนะว่ า ภาครัฐ ควรเข้า มาเป็ น
หน่วยงานหลักในการออกแบบนโยบายเพื่อจัดการปั ญหาการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
หาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนกลายเป็ นวิถีปกติของเยาวชนไทย
วีณา มิ่งเมือง (2540) ได้เสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับผลของการปรึกษาเชิงจิตวิยาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริงต่อกลวิธี การเผชิญปั ญหาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ได้ทดลองวิจยั โดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้คาปรึกษา
โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าจากโรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรค์จานวน 16คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนการเผชิญปั ญหาด้านมุ่งจัดการกับ
ปั ญหาโดยใช้ความสามารถของตนเองและการเผชิญปั ญหาโดยอาศัยแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ ต่ากว่า
ค่ากลาง และมีคะแนนวิธีการเผชิญปั ญหาด้านหลีกหนีปัญหาสูงกว่าค่ากลาง จากนั้นสู่งมเป็ น
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 8 คนมีการพบกลุม่ จานวน 12 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 7สัปดาห์
รวมทัง้ สิน้ 20ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดการเผชิญปั ญหาของวัยรุ ่น ผลการวิจัย
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มให้การปรึกษามีคะแนนการเผชิญ ปั ญ หาแบบมุ่ง
จัดการปั ญ หาแบบมุ่งจัดการปั ญ หาโดยอาศัยแหล่งสนับสนุนอื่นๆ สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้
ท าการศึก ษา และกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนการเข้าร่วมให้คาปรึกษา และพบว่านักเรียนที่ เข้ารับการ
ปรึกษามีคะแนนการเผชิญปั ญหาแบบหลีกเลี่ยงปั ญหาต่ากว่าก่อ นเข้าร่วมกลุ่ม และต่ากว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ทาการศึกษา และกลุม่ ตัวอย่างก่อนการเข้าร่วมให้คาปรึกษา
ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2557) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการรับรูข้ องเยาวชนต่อการรังแกในพืน้ ที่ไซ
เบอร์ ในแง่ของความหมาย รู ปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปั ญหาการรังแกใน
พืน้ ที่ไซเบอร์ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม นักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ทัง้ ที่อยู่
นอกระบบการศึกษาและกาลังอยู่ในระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ใน
อาเภอหนึ่งในภาคกลาง เก็ บ รวมรวมข้ อมูลโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม จานวนทั้งสิ น้ 22 กลุ่ม โดย
แบ่ ง กลุ่ม ออกเป็ น 4 ถึ ง 6 คน และสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก 26 คน รวม 136คน พบว่ า นัก เรีย นให้
ความหมายการรังแกทางไซเบอร์ว่า เป็ นการใช้เครื่องมือสื่อสารในการข่มขู่ และยังสร้างความ
เสียหาย หวาดกลัว ต่อคนที่เป็ นเหยื่อ แต่ส่วนมากปั ญหาดังกล่าวกลับไม่ค่อยได้รบั การแก้ไข และ
นักเรียนมักจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผูป้ กครองหรือบุคคลอื่นที่ตนเองนัน้ รูจ้ กั โดยผูว้ ิจยั ได้มีการ
นาเสนอให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา NGOsหรือภาคประชาสังคมควน
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เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ หรือสร้างสื่อเพื่อให้เยาวชนตระหนักว่าการรังแกในพืน้ ที่ไซ
เบอร์เป็ นปั ญหาของสังคม ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามอย่างกว้างขวางในสังคมไทย นอกจากนีค้ วรให้
ความรูแ้ ก่ผใู้ หญ่เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชนมากขึน้ อันจะ
นาไปสูก่ ารให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่เยาวชนเมื่อพวกเขาประสบปั ญหาได้
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับทักษะการเผชิญปั ญหา
2.1 ความหมายของทักษะการเผชิญปั ญหา
ในเวลาที่บุคคลต้องเจอกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ตนเองคิดว่าจะมาคุกคามความ
เป็ น ส่วนตัวของตนงเองนั้น เราย่อมที่ จะพยายามต่อสูเ้ พื่ อที่ จะเผชิญ กับเหตุการณ์ห รือสภาวะ
ดังกล่าวให้ได้ดีท่ีสดุ เพื่อไม่ให้แต่ละบุคคลนัน้ เกิดความเครียดหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ น
บ่อเกิดของความเครียด โดยการที่จะทาให้แต่ละบุคคลนัน้ พร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์?ทาให้
เครียดหรือไม่สบายใจ เรียกได้ว่า แต่ละบุคคลย่อมเลือกใช้ทกั ษะการเผชิญปั ญหาที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยที่ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึง
ใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 36 ) กล่าวเอาไว้วา่ ความพยายามทางสติปัญญาและพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็ นการจัดการจัดการความต้องการทัง้ ภายใน
และภายนอกที่ตามแต่ละบุคคลนัน้ ได้ประเมินตนเองว่าเกิดขีดจากัดของความสามารตนเองหรือ
ยังขาดทักษะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเป็ นภาวะที่คกุ คามต่อ ความเป็ นอยู่ของแต่ละบุคคล และแบร์ล
(Blais, 2021) อธิบายว่าการเผชิญปั ญหามีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในรูปแบบของการต่อสู้ การหนี
หรือ การแก้ไขปั ญ หาซึ่งเป็ น ปฏิ กิ ริย าปกติ ท่ี เกิ ด ขึน้ กับ ทุกคน ทั้งนี เ้ พื่ อ รักษาดุลยภาพทางจิ ต
(Psychic Equilibrium) เอาไว้โดยควบคุม ความตึง เครีย ดที่ เกิ ด จาก ความขั ด แย้ง ภายใน เช่ น
ความกลัว ความหว้าเหว่ ความรู ส้ ึกไม่ม่ นั คง ความสูญเสียต่าง ๆและความ ตึงเครียดที่เกิดจาก
ความขัดแย้งภายนอกพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองเพื่อแก้ไขปั ญหาช่วยให้เกิดความสงบใจจิตใจ
โดยทั่ว ไปบุ ค คลจะใช้วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพี ย ง 1 - 2 วิ ธี ท่ี ต นเองคุ้น เคย หรือ ใช้วิ ธี ที่ เคยใช้
แก้ปัญหานัน้ สาเร็จมาแล้วในอดีตเพื่อแก้ไข ควบคุมปั ญหาและขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึน้ บางครัง้
บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้า กับความตึงเครียดที่เกิดขึน้ ได้ง่ายบๆ แต่ บางเวลาก็ตอ้ งใช้วิธีการ
เผชิญปั ญหาที่ย่งุ ยากยากและบางคนอาจเผชิญปั ญหาชนิดใดชนิดหนึ่งได้ดีแต่เผชิญปั ญหาชนิด
อื่นได้ยาก
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหา
ในการศึก ษาทัก ษะการเผชิญ ปั ญ หา มี โครงสร้างวิธีก ารที่ ใข้กัน อย่ างแพร่ห ลาย
ด้วยกัน 2 วิธี คือการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญหาและการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับ
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อารมณ์ ของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 27 ) เป็ นที่
ยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนีใ้ นส่วนของวิธีก ารเผชิญปั ญหายังสามารถจัดได้ตาม
กรอบแนวคิดที่ใช้กนั โดยทั่วไปในการเผชิญปั ญหาได้แก่
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญหา (Problem – Focused Coping) คือ
วิธีการเผชิญกับปั ญหาแบบการลงมือทาการแก้ปัญหา มีการวางแผนการ หรือการเลิกกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้อง การชะลอการเกิดปั ญหา การแสวงดหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อหาสิ่งที่ช่วยเหลือและ
การไม่แสดงออกทางพฤติกรรมนัน้
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ (Emotion – Focused Coping) คือ
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อได้รบั กาลังใจ การตีความหมาย
ใหม่ ในทางบวกและการเจริญเติบโต การยอมรับ การพึ่งพาศาสนา การปฏิเสธ การระบายออก
ทางอารมณ์การไม่เกี่ยวข้องกับความคิด และการใช้สรุ าหรือสารเสพติด
2.3 กลวิธีการเผชิญปั ญหา
นอกจากนี จ้ าคอบและคณะ (Jacobs et al., 2014) ได้เสนอว่ากลวิธีในการเผชิญ
ปั ญหานัม้ ีดว้ ยกัน 2 แบบ คือ
2.3.1 กลวิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาระยะสั้น (Short-term Coping Method) เป็ น วิธีก าร
เผชิญปั ญหา ที่จะลดความเครียดที่เกิดจากปั ญหาในลัก ษณะที่เป็ นการทาให้เกิดความสบายใจ
เพียงชั่วคราว เช่น การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่ทาให้มนึ เมาเพื่อให้ตนเองเมา จะได้ลืมนึกถึง
ปั ญหาที่กาลังเกิดขึน้ ได้ช่ วั ขณะ หรือการใช้ยาที่มีฤทธิ์กดประสาท การเบี่ยงเบนความสนใจในตัว
ปั ญหาด้วยการไปทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ดูทีวี นอนหลับ ดูหนัง ฟั งเพลง เป็ นต้น ขณะที่ทากิจกรรม
เหล่านีก้ ็จะรูส้ กึ ผ่อนคลาย สบายใจได้ในระยะสัน้ ๆ เท่านัน้
2.3.2 กลวิธีการเผชิญ ปั ญ หาระยะยาว (Long-term Coping Method) เป็ น วิธีการ
เผชิญ ปั ญ หาที่บุค คลยอมรับ และตั้งอยู่บ นพื น้ ฐานของความเป็ น จริง บุค คลยิน ดีท่ี จะต่ อสู้กับ
ปั ญหาทุกรูปแบบ เพราะเชื่อว่าอานาจในตนอยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปั ญหาได้ยาวนาน โดยใช้วิธีเช่น การหาข้อมูลจากแหล่งความรูต้ ่างๆ การขอคาปรึกษาจาก
คนในครอบครัว คุณครู เพื่อน ผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นการสร้างทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาไว้หลายๆ
แบบ เพื่อให้บคุ คลสามารถเผชิญกับปั ญหา ได้ ด้วยแนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก
การศึกษาของ กริดเดวาและแทสชิวา (Gridneva & Tashcheva, 2015) ได้จาแนกกลวิธี
ในการเผชิญปั ญหาออกมา โดยใช้วิธี ศึกษาและรวบรวมกลวิ ธีการเผชิญปั ญหาโดยยึดทฤษฏีของ
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ลาซารัส และโฟล์คแมน ร่วมกับลักษณะพัฒนาการของวัยรุน่ ตามทฤษฎีอิรคิ สัน ซึ่งเสนอกลวิธีใน
การเผชิญปั ญหาออกมาทัง้ หมด 18 แบบ ได้แก่
1) การแสวงหาสิ่ ง ผ่ อ นคลาย (Seek Relaxing Diversion) เป็ นการแสวงหา
กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย เช่น ฟั งเพลง พักผ่อน เล่นดนตรี เป็ นต้น
2) การทางานจนสาเร็จ (Work & Achieve) เป็ นการเผชิญปั ญหาด้วยการแสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการทางานจนสาเร็จ
3) การลงมือแก้ไขปั ญหา (Solving the Problem) เป็ นวิธีการจัดการปั ญหาอย่างมี
ขัน้ ตอน มีการวางแผน และทาความเข้าใจสาเหตุของปั ญหา จากนัน้ จึงดาเนินการแก้ไขปั ญหา
ตามขัน้ ตอนที่วางไว้
4) การผ่อนคลายทางร่างกาย (Physical Recreation) เกี่ยวข้องกับร่างกายโดยตรง
เพื่อให้รา่ งกายลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย เช่น การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา เป็ นต้น
5) การใช้เวลากับเพื่อน (Investing in Close Friend) เพื่อทาให้ตนเองรู ส้ ึกคลาย
ความกังวล จากการได้ไปพบปะเพื่อนฝูง เพื่อพูดคุย และระบายความรูส้ กึ ที่อดั อัน้
6) การ มุ่งเน้นในแง่บวก (Focus on Positive) เป็ นการเผชิญปั ญหาด้วยการมอง
หาส่วนดีของ เหตุการณ์ ที่ทาให้เกิดปั ญหา นัน้ เพื่อการปรับมุมมองทัศคติไปในทางบวกต่อ
ปั ญหา
7) การแสวงหาความเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Seek to Belong) การทาให้ตนเองรูส้ ึก
เป็ นที่ยอมรับ และมีความสาคัญต่อบุคคลอื่นหรือต่อกลุม่
8) การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) คือวิธีการ
เผชิญปั ญหาโดยการขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูล หรือคาแนะนาจากผูป้ กครอง ครู หรือบุคคลที่ตน
รูส้ กึ ไว้วางใจ
9) การแสวงหาการสนับสนุนทางด้านจิตวิญญาณ (Seeking Spiritual Support)
อย่างเช่น การพึ่งศาสนา ความเชื่อในการศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ตนเองได้รบั การช่วยเหลือ
เป็ นที่พ่งึ ทางใจ
10) การแสวงหาความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Seeking Professional Help) เพื่
อต้องการจัดการที่ตวั ปั ญหาโดยเฉพาะ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น คุณครู
แนะแนว นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็ นต้น
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11) การ รวมกลุม่ เพื่อจัดการปั ญหา (Social Action) เป็ นการรวมกลุม่ กันเพื่อเผชิญ
ปั ญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้บุคคล ไม่ตอ้ งเผชิญปั ญหา
เพียงล าพัง
12) การ คิ ด ที่ เป็ น เพี ย งความปรารถนา (Wishful Thinking) เป็ น วิ ธี ก ารเผชิ ญ
ปั ญหาที่เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การจินตนาการเพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย ผ่านพ้นไปได้
13) การเก็บปั ญหาไว้เพียงลาพัง (Keep to self) เป็ นการเก็บกดความทุกข์ ความ
ไม่สบายใจไว้เพียงคนเดียว และหลีกเลี่ยงการพบปะผูอ้ ่นื
14) การตาหนิตนเอง (Self-Blame) คือ การโทษตนเอง การต าหนิตนเอง ในแง่ของ
การเป็ นต้นเหตุของปั ญหา หรือหาทางจัดการกับปั ญหาไม่ได้
15) การวิตกกังวล (Worry) การเผชิญปั ญหาด้วยการครุน่ คิดถึงแต่ปัญหา เพื่อลด
ความคับข้องใจ และไม่สามารถท าให้เกิดแนวทางแก้ไขปั ญหา เพราะส่วนใหญ่จะมีแต่ความคิด
ในเชิงลบ
16) การไม่ รับ รู ป้ ั ญ หา (Ignore the Problem) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการรับ รู ป้ ั ญ หา ไม่
สนใจ หลีกเลี่ยง ไปเลย
17) การไม่เผชิญปั ญหา (Not Coping) วิธีการที่บคุ คลแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่
สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาได้ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสภาพจิตใจ
18) การลดความตึงเครียด (Tension Reduction) เป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาด้วยการ
พึ่งพากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ หรือการใช้สารเสพติด เป็ นต้น
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับทักษะการเผชิญปั ญหา
พรทิ พ ย์ แม่ น ทรง (2555) ท าการศึ ก ษานัก ศึ ก ษาทัน ตแพทย์ชั้น ปี ท่ี 5 ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกลุ่มควบคุม 9 คนและ กลุ่มทดลอง 8 คน รวม17 คน โดย
การด าเนิ น กลุ่ ม ได้ น าแนวคิ ด Cognitive Behavior Therapy รวมถึ ง แนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยา ที่
ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมเชิงประสบการณ์ การอภิปราย การสร้างสัมพันธภาพ การใช้เทคนิค
การผ่อนคลายการสื่อสารระหว่างบุคคล การเปิ ดเผยตัวตน และการสรุ ปทบทวนและยุติการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรม โดยผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วพบว่า โปรแกรมการเสริม สร้า งทัก ษะในการจัด การ
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าไม่ส่งผลต่อระดับความเครียด แต่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาทันตแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01
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ภูรเิ ดช พาหุยทุ ธ์ (2560) ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญปั ญหาเชิงบวก
(Positive Coping) ของนัก เรีย นวัย รุ ่น โดยอาศัย แนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาเชิ ง รุ ก ในการเรีย นรู ้
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ความรูส้ กึ และประสบการณ์รว่ มกัน เพื่อให้นกั เรียนได้ทบทวนตนเอง
พัฒนาความสามารถในการเผชิญปั ญหาเชิงบวก และมีแนวทางในการจัดการเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ให้
สาเร็จ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเผชิญปั ญหาแบบการตอบสนอง การ
ให้ความหมายที่มีคณ
ุ ค่า ความหยุ่นตัว การเผชิ ญปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ การรับรูค้ วามสามารถ
ในการเผชิญปั ญหา การมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหา การมองโลกในแง่ดี การกาหนดเป้าหมาย และการ
เผชิญปั ญหาเชิงรุก โดยใช้เทคนิคและทักษะในการให้คาปรึกษากลุ่ม ได้แก่ การยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไข ทักษะการฟั ง ทักษะการถาม ทักษะการตีความ ทักษะการสะท้อนเนือ้ หาและความรู ส้ ึก
ทักษะการให้กาลังใจ และทักษะการสรุ ปความ รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเชิญ ชวนที่อธิ บายถึง
สถานการณ์และเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน ที่นกั เรียนได้นาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปปรับใช้จริง
ในการดาเนินชีวิตโดยทดลองกับนักเรียนที่มีคะแนนการเผชิญปั ญหาเชิงบวกตัง้ แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี
25 ลงมา มาทากิจกรรม ทัง้ หมด 12 ครัง้ ภายใน 3 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนวัยรุน่
ในกลุ่มทดลองมีการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหาสูงขึน้ นอกจากนีก้ ารพัฒนาการเผชิญปั ญหาเชิงบวก
ของวัยรุ ่นในด้านการตัง้ เป้าหมายที่ม่งุ ส่ งเสริมให้วยั รุ ่นตระหนักถึงความสาคัญของการกาหนด
เป้าหมายในชีวิต เรียนรูก้ ารกาหนดเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเรียนรูแ้ นวทางใน
การปฏิบตั ิตนเองให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ยังส่งผลให้นกั เรียนวัยรุน่ ในกลุ่มทดลองมี
การตัง้ เป้าหมาย ภายหลังการศึกษาสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีการเผชิญ
ปั ญหาเชิงบวกสูงกว่ากลุม่ ควบคุมทัง้ ในระยะหลังการทดลองและติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุ่ม
3.1 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุ่ม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุ่มประกอบด้วยความหมาย
ความสาคัญ ของการให้คาปรึกษากลุ่มแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุ่ม
กระบวนและเทคนิคของการให้คาปรึกษากลุม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1.1 ความหมายของการให้คาปรึกษากลุ่ม
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ส าคัญ นอกจากสามารถให้ค วาม
ช่วยเหลือกับบุคคลที่ประสบกับปั ญหาต่างๆในการดาเนินชีวิตแล้วบุคคลที่ตอ้ งการทาความเข้าใจ
ในตนเองรวมทั้งพัฒ นาตนเอง และสามารถเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มได้ซ่ึ งจากการศึกษา
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ความหมายของการให้ค าปรึก ษากลุ่ ม พบว่ า มี นั ก วิ ช าการนั ก จิ ต วิ ท ยาให้ค าปรึก ษาได้ใ ห้
ความหมายเกี่ยวกับการให้คาปรึกษากลุม่ ไว้มากมายซึง่ ผูว้ ิจยั ได้สรุปและเรียบเรียงไว้ดงั นี ้
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2551) กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุ่มกับนักเรียนนัน้ เป็ นการ
ช่ วยให้นัก เรีย นที่ ก าลัง เจริญ เติ บ โตได้รูจ้ ัก แสวงหาประสบการณ์ท างสัง คมซึ่งจะช่ วยให้ ผู้รับ
คาปรึกษามีสมั พันธภาพภายในกลุม่ โดยการได้รบั การยอมรับซึ่งเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมและถือเป็ นหน้าที่ อย่างหนึ่งของการจัดการให้คาปรึกษาซึ่งการให้คาปรึกษากลุ่มยังจะ
ช่วยให้ผูร้ บั คาปรึกษาได้หยั่งเห็นถึงปั ญหาและความรู ส้ ึกต่างๆแล้วก็ยงั สามารถช่วยให้เข้าใจถึง
สาเหตุของปั ญหาต่างๆร่วมด้วย
ดวงมณี จงรักษ์ (2561) ได้ให้ความหมายของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม คือ
กระบวนการช่ ว ยเหลื อ ผู้รับ ค าปรึก ษาเป็ น กลุ่ม โดยมี ผู้ใ ห้บ ริก ารค าปรึก ษาเป็ น ผู้ส นั บ สนุ น
เอือ้ อานวยชี ้ แนะให้ขอ้ มูลเปิ ดโอกาสให้ผูร้ บั คาปรึกษาได้ระบายอารมณ์ความรู ส้ ึกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึงกัน และกัน ร่ว มกัน พิ จารณาวิธี การแก้ไขปั ญ หามี การเปลี่ยนแปลงความคิ ด
อารมณ์พฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่อบอุน่ ปลอดภัยและไว้วางใจซึง่ กันและกัน
คอเรย์ (Corey, 2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นกระบวนการระหว่างบุคคลที่
มุ่งเน้นทัง้ ความคิดความรูส้ กึ และพฤติกรรมด้วยการตระหนักรู ้ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่สมาชิกกลุม่ เป็ นผู้
วางแผนด้วยตนเองเมื่อสมาชิกต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติความขัดแย้งด้วยการค้นหาศักยภาพ
ภายในตัวสมาชิกกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความงอกงามตลอดชีวิตการให้คาปรึกษากลุ่มมุ่ง
จัดสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และให้การการสนับสนุนเพื่อให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วมสารวจประเด็นที่เกี่ยวข้องและสามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ
เพื่อที่จะสามารถจัดการกับปั ญหาชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคตได้
อนงค์ วิเศษสุวรรณ (2554) ให้ความหมายว่าเป็ นกระบวนการระหว่างบุคคลที่
สมาชิกกลุ่มได้สารวจตนเองจากการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกคนอื่นๆเพื่ อ ก่อให้เกิดความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง
ทรอสเซอร์ (Trotzer, 2006) ได้นิ ย ามการให้ค าปรึก ษากลุ่ม ว่ า หมายถึ ง การ
พัฒนาเครือข่ายระหว่างบุคคลที่มี ความไว่วางใจการยอมรับการนับถือความอบอุ่นการสื่ อสาร
และการท าความเข้าใจโดยกาหนดผูใ้ ห้ค าปรึกษา 1 คนกับผูร้ บั คาปรึกษากลุ่มหลายคนมา
พบปะกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเผชิญกับความไม่พึงพอใจหรือปั ญหาในชีวิตของผูร้ บั
คาปรึกษากลุ่มและค้นหาทาความเข้าใจและหาวิธีการในการแก้ไขปั ญหาและความไม่พึงพอใจ
ดังกล่าว
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ดังนัน้ การให้คาปรึกษากลุม่ มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการให้การคาปรึกษา
แบบรายบุคคลทั่วไปโดยการให้คาปรึกษากลุ่มช่วยเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดความรูส้ กึ ร่วมกันในกลุ่มโดยมีผนู้ ากลุ่มเป็ นผูท้ ่ีอานวยความสะดวกในการดาเนินการให้
คาปรึกษากลุ่มและจากความหมายของการให้คาปรึกษากลุ่มข้างต้นของการให้คาปรึกษากลุ่ม
ผูว้ ิจัยสรุปได้ว่าการให้คาปรึกษากลุ่มหมายถึงกระบวนการกลุ่มที่มีผนู้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มมา
พบปะกันด้วยบรรยากาศแห่งการยอมรับความไว้วางใจกันและร่วมกันแสดงความรูส้ ึกซึ่งกันและ
กันโดยผูน้ ากลุม่ เอือ้ อานวยให้สมาชิกกลุม่ ได้มี โอกาสสารวจตนเองกล้าเผชิญความจริงยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นผูอ้ ่ืนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วยการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรูแ้ ละการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ตามเป้าหมายของการให้คาปรึกษากลุม่ และจุดมุ่งหมายเฉพาะทักษะด้านต่างๆ
3.1.2 คุณประโยชน์ของการให้คาปรึกษากลุ่ม
ทรอทเซอร์ (Trotzer, 2006) ได้กล่าวถึงข้อดีของการให้คาปรึกษากลุม่ ไว้ดงั นี ้
1) ความปลอดภัยภายในกลุม่ (Safety factors in groups) ทาให้สมาชิกรูส้ กึ
มั่นคงและปลอดภัย เต็มใจร่วมอภิปรายความรูส้ กึ ความกังวล ทัศนคติและความเชื่อต่อกลุม่
2) ความรู ส้ ึกของการมีส่วนร่วม (Sense of belonging) คือการที่กลุ่มทาให้
สมาชิกเข้าถึงประสบการณ์การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ซึ่งเป็ นโอกาสให้สมาชิกรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ สังคมที่มีการส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง เป็ นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์
ทาให้เกิดความต้องการกลุ่มและได้รบั ความต้องการจากกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกสร้างเอกลักษณ์ใน
ตัวตนและมีอิทธิพลจากการเป็ นตัวแบบของกลุม่ อันเป็ นวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษากลุม่
3) ค่านิยมทางสังคมของการให้คาปรึกษากลุ่ม (Social value of group
counseling) เป็ นบรรยากาศที่สร้างโอกาสในการเรียนรู แ้ ละเป็ นกระจกสะท้อนให้กับสมาชิกได้
มองเห็นตนเอง ได้ทดลองพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในชีวิตด้วย
เสียงสะท้อนของกลุม่ การประเมินและพัฒนาความมั่นใจในตนเองเพื่อนาไปใช้ในชีวิตต่อไป
4) พลัง ของกลุ่ม (Group as power) เป็ น อิ ท ธิ แ ละพลวัต ของกลุ่ม อัน เป็ น
พืน้ ฐานของกระบวนการกลุ่ม เป็ นเครื่องมือที่ดีสาหรับผูใ้ ห้คาปรึกษากลุ่ม เป็ นการควบคุมให้เกิด
การช่วยเหลือ และแก้ปั ญ หาด้ว ยพลั งของสมาชิก ความกดดัน ของกลุ่ม จะช่ วยให้สมาชิก เกิ ด
กระบวนการพัฒนาในตนเองขึน้ ด้วยความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม นามาซึ่งความสาเร็จในการ
แก้ปัญหา
5) การเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ บั ความช่วยเหลือ (Helping and being helped) คือ
การให้คาปรึกษากลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิก ได้ช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือ นามาซึ่ง
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การสรรค์สร้างและรักษาความเคารพในตนเอง และการเห็ น คุณ ค่าในตนเองด้วยการได้เป็ น ผู้
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
6) ก ารป รั บ ป รุ ง ต น เองจากพ ล วั ต ของก ลุ่ ม (Self-correcting group
dynamics) เมื่อมีสมาชิกไม่ยอมรับหรือปฏิเสธกลุ่ม กลุ่มจะหาวิธีดึ งผูท้ ่ีแยกตัวกลับมาด้วยความ
ตั้งใจ ด้วยการสนับ สนุน และปกป้องของสมาชิก ซึ่งอาจใช้อ ารมณ์ขัน ช่วยในการปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติหรือสนับสนุนให้เกิดการเผชิญกับสถานการณ์อย่างแน่วแน่
7) การบาบัดภายในกลุ่ม (Curative factors in groups) คือกระบวนการที่
ช่วยให้สมาชิกได้มีความเสียสละ (Altruism) ในการช่วยเหลือผูอ้ ่ืน มีความรู ส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุม่ จากการทางานร่วมกัน (Cohesion) ได้ระบายความรูส้ กึ (Catharsis) ต่าง ๆ ต่อผูอ้ ่นื ในกลุม่ มี
ความรูจ้ กั และเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ (Insight) เกิดการเรียนรูภ้ ายใน(Interpersonal learninginput) จากการตอบกลับของสมาชิก และเกิดการเรียนรูภ้ ายนอก(Interpersonal learning-output)
จากทัก ษะระหว่างบุคคล ได้รบั การแนะแนว (Guidance) เป็ น คาแนะน าและเสนอแนะเรียนรู ้
บทบาทครอบครัว (Family reenactment) จากกลุ่มก่อเกิดความหวังทีละน้อย ๆ (Instillation of
hope) จากการที่เห็นเพื่อนสมาชิกได้รบั การแก้ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหา เข้าถึงความเป็ นสากล
(Universality) ด้วยการพบว่าตนเองก็ไม่แตกต่างไปจากผูอ้ ่ืน เกิดการเลียนแบบ(Identification)
จากแบบอย่างของสมาชิกด้วยกันหรือผูน้ ากลุ่ม ตระหนักถึง ความเป็ นจริงของชีวิตด้วยปั จจัยของ
ในการใช้ชีวิต (Existential factors) ซึ่งปั จจัยทัง้ หมดนีเ้ ป็ นธรรมชาติของกลุม่ ในการช่วยเหลือผูร้ บั
คาปรึกษากลุม่
8) ผูส้ งั เกตการณ์ (Spectator therapy เป็ นการเรียนรู ผ้ ่านการสังเกตซึ่งกัน
และกัน ของสมาชิก ในการพูดและการจัด การปั ญ หาภายในกลุ่ม อัน เป็ น ลัก ษณะเฉพาะของ
กระบวนการกลุม่
9) การให้ขอ้ มูลตอบรับ เพื่อความงอกงาม (Feedback for growth) คือการ
ให้คาปรึกษากลุม่ นัน้ เกี่ยวข้องกันโดยตรงทัง้ ปริมาณและคุณภาพของการให้ขอ้ มูลตอบรับ โดยได้
เสนอแนะวิธีการให้ขอ้ มูลตอบรับไว้ดงั นี ้
a. เน้นการตอบรับ ที่พฤติกรรมมากกว่าตัวบุคคล
b. เน้นการตอบรับ จากสิ่งที่สงั เกตพบมากกว่าการอนุมาน
b. เน้นการตอบรับ ด้วยการบรรยายมากกว่าการตัดสินว่าถูกหรือผิด
c. เน้นการตอบรับ ด้วยการอธิ บายว่าควรทาหรือควรลดพฤติกรรมใด
มากกว่าการจากัดให้เลือกทาพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง
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d. เน้นการตอบรับ ของพฤติกรรมที่ชดั เจนจากสถานการณ์ “ณ ที่น่ีและ
ตอนนี”้ มากกว่าพฤติกรรมที่ไม่ชดั เจนและผัดผ่อน
e. เน้นการตอบรับ ที่เป็ นการแบ่งปั น แลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่าการให้
คาแนะนา
f. เน้นการตอบรับด้วยการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าการชีแ้ นะ
g. เน้นการตอบรับ ด้วยค่านิยมของผูร้ บั ข้อมูลมากกว่าให้ขอ้ มูลตอบกลับ
ด้วยค่านิยมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
h. เน้น การตอบรับ ด้วยข้อ มูล เท่ าที่ ค วามสามารถของผู้รบั จะรับ ไหว
มากกว่าให้เท่าที่จะให้ได้
i. เน้นการตอบรับในช่วงเวลาที่เหมาะสม
j. เน้นการตอบรับด้วยค าว่า “พูดว่าอะไร” มากกว่า “พูดอย่างนัน้ ทาไม”
10) กระบวนการเรียนรู ข้ องบุคคล (Personalizing the learning process)
เป็ นธรรมชาติของการให้คาปรึกษากลุ่มที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งคุณสมบัติของบรรยากาศ
การเรียนรู ้ คือผูน้ ากลุม่ ที่ได้รบั การฝึ กมาแล้ว พลวัตของกลุม่ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทา
ให้สมาชิกมีกาลังใจในการค้นหาวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในชีวิต
11) ผู้ ใ ห้ ค าปรึก ษาใช้ใ นการช่ ว ยเหลื อ มากขึ ้น (Increasing counselor
contact) การให้คาปรึกษากลุ่มเป็ นการใช้ช่วงเวลาอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น
ถ้าผูใ้ ห้คาปรึกษาใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กบั สมาชิก 8 คนกับการให้คาปรึกษากลุม่ ในทางตรง
ข้ามการให้คาปรึกษารายบุคคลทาได้เพียงครัง้ ละ 1 คน ต่อชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผูใ้ ห้คาปรึกษาจึง
เลือกใช้วิธีการให้คาปรึกษากลุม่
3.1.3 หลักการให้คาปรึกษากลุ่ม
ในการดาเนินการหรือจัดกลุ่มให้คาปรึกษาที่ประสบความสาเร็จนัน้ ไม่เพียงแต่
จะขึน้ อยู่กบั การดาเนินการภายในกลุ่มเท่านัน้ แต่ยงั ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบของการให้คาปรึกษา
แบบกลุม่ ดังนี ้
1) ผูน้ ากลุ่ม (Group leader) การให้คาปรึกษาจะดาเนินต่อไปได้มกั จะขึน้
การที่ผูน้ ากลุ่มสนับสนุน การสร้างสัมพัน ธภาพที่ ดีต่อกัน และสนับสนุน จนมี การเปลี่ยนแปลง
คอเรย์ (Corey, 2014) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะคุณสมบัติของผูน้ ากลุม่ ดังนี ้
a. อยู่กับ ปั จจุบัน (Presence) มี สติ อยู่กับ เหตุการณ์ท่ี กาลังเกิดขึ ้น ณ
ขณะนัน้
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b. พลัง ส่วนบุค คล (Personal power) ผู้น าควรเชื่ อ มั่น ในตนเอง และ
กระตุน้ ให้สมาชิกต่อสูด้ ว้ ยการส่งเสริมและให้กาลังใจ
c. ความกล้าหาญ (Courage) คือความกล้าในการโต้ตอบ และผลักดัน
ให้สมาชิกกล้าเผชิญกับข้อผิดพลาด
d. ความพร้อมในการเผชิญหน้ากับตนเอง (Willing to confront oneself)
แสดงให้เห็นถึงการเผชิญกับข้อผิดพลาดเพื่อค้นหาวิถีทางในการแก้ปัญหา
e. เอกลักษณ์แห่งตน (Sense of identity) เป็ นการช่วยให้สมาชิกค้นพบ
เอกลักษณ์ของตนเอง ผูน้ าจึงควรเป็ นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์
f. ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะแน วคิ ด ให ม่ ๆ (Inventiveness and
creativity) ผู้ น ากลุ่ ม ที่ มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ จ ะท าให้ ก ระบวนการกลุ่ ม ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพไม่เกิดความน่าเบื่อหน่าย
นอกจากนีผ้ ูน้ ากลุ่มยังจะต้องมีความสามารถที่จะใช้ ทักษะของการให้
คาปรึกษากลุ่ม เพื่อที่จะนาเข้าสู่ปัญหาและการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึ กฝนจน
เกิดความชานาญดังที่ คอเรย์ (Corey, 2014) ได้อธิบายไว้ดงั นี ้
1) การฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active listening)
2) การทวนคา (Restating)
3) การทาให้เกิดความกระจ่าง (Clarifying)
4) การสรุปความ (Summarizing)
5) การตัง้ คาถาม (Questioning)
6) การสะท้อนความรูส้ กึ (Reflecting feelings)
7) การสนับสนุน (Supporting)
8) การเอือ้ อานวย (Facilitating)
9) การริเริม่ (Initiating)
10) การให้ขอ้ มูลตอบกลับ (Giving feedback)
11) การเปิ ดเผยตนเอง (Disclosing oneself)
12) การเชื่อมโยง (Linking)
13) การสิน้ สุด (Terminating)
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2) การคัดสรรสมาชิก
มี คุณ ลัก ษณะคล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน (Homogeneous versus
heterogeneous groups) คอเรย์ (Corey, 2014) ได้เสนอแนะว่าสมาชิกกลุ่มที่มีความคล้ายคลึง
กัน เช่ น อายุ ความสนใจ หรือ ปั ญ หา จะเหมาะกับ กลุ่ม ระยะสั้น ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั ผูอ้ ่ืน ส่วนกลุม่ ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ ระยะสัน้ หรือระยะยาวก็
ตามจะมีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล เพราะเป็ นเสมือนการจาลองสังคมจริงที่ตอ้ งใช้ชีวิตให้ได้
ทดลองพฤติกรรมใหม่ ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและรับข้อมูลตอบรับที่หลากหลาย ทรอทเซอร์
(Trotzer, 2006) กล่าวว่าความคล้ายคลึงกันที่มากเกินไปอาจทาให้กลุ่มเกิดความน่าเบื่อหน่าย
หมดความน่าสนใจและหยุดนิ่ง ผูน้ ากลุ่มจึงควรมีคณ
ุ สมบัติของการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาและความ
เป็ นผูน้ าค้นหาวิถีทางในการจัดการกับปั ญหาผลักดันให้สมาชิกเกิดการพัฒนาและได้รบั ประโยชน์
จากเป้าหมายของกลุม่ ให้คาปรึกษา
ความสมั ค รใจ (Voluntary versus involuntary membership) คอเรย์
(Corey, 2014) ได้กล่าวว่า เมื่อมีทางเลือกให้สมาชิกได้เลือก หรือกลุ่มที่มีผูไ้ ม่สมัครใจผสมอยู่
อาจท าให้บรรลุเป้าหมายได้นอ้ ย แต่ถึงอย่างไรการมี ผูม้ ี ทัศนคติเชิงลบหรือไม่สมัครใจ กลุ่มก็
สามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสม คอเรย์เสนอว่าเป็ นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง ที่ผนู้ ากลุม่ จะได้เรียนรูใ้ นกลุม่
ที่มีผูไ้ ม่สมัครใจอยู่ดว้ ย และสามารถช่วยให้เขาได้ เปลี่ยนแปลงตนเอง ไปในทางที่ ตอ้ งการใน
ทิศทางที่ดีขนึ ้ แม้วา่ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความไว้วางใจก็ตาม
3) อายุและวุฒิภาวะ (Age and maturity)
ทรอทเซอร์ (Trotzer, 2006) กล่าวว่าวุฒิ ภาวะมี ความสาคัญ มากกว่า
อายุ โดยทั่วไปการจัดโครงสร้างกลุ่มจะใช้อายุเป็ นแนวทางการจัดสมาชิกแต่ควรเลือกผูท้ ่ีมีวุฒิ
ภาวะทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันด้วย เนื่องจากสะดวกต่อการสร้างความสัมพันธ์ในกลุม่ เพื่อน
4) สถานที่ (Meeting place) สถานที่ ค วรมี ค วามเป็ น ส่ว นตัว อัน เป็ น แรง
ดึงดูดสาคัญที่กลุ่มเกิดปฏิสมั พันธ์อย่างทั่วถึงนามาซึ่งความรูส้ ึกปลอดภัยซึ่งเอือ้ ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงลึก (Corey, 2014)
5) ขนาดของกลุม่ (Group size) ทรอทเซอร์ (Trotzer, 2006) กล่าวว่า ขนาด
ของกลุ่มวัยรุ ่นและผูใ้ หญ่ควรมีสมาชิก 6-10 คน กลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 4-6 คน หรือมากกว่านัน้
ตามความเหมาะสม ส่วน คอเรย์ (Corey, 2014)กล่าวถึงขนาดของกลุ่มว่า ขึน้ อยู่กับปั จจัยด้าน
อายุ ประเภทของกลุม่ ประเภทของปั ญหา และประสบการณ์ของผูน้ ากลุม่ ซึ่งคอเรย์แนะนาว่า ใน
กลุม่ ผูใ้ หญ่ ควรมีสมาชิก 8 คน ต่อ ผูน้ ากลุม่ 1 คน กลุม่ สาหรับเด็ก อาจมี 3-4 คน และ วัชรี ทรัพย์
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มี (2556) กล่าวว่ากลุ่มปกติจะมีสมาชิก 6-8 คน หากเป็ นเด็กเล็กควรลดจานวนลง เพื่อให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ควรมีสมาชิกในจานวนที่เหมาะสม จานวนของสมาชิกที่พอเหมาะพอดียงั จะทาให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงสมาชิกได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย
6) ช่วงเวลาและความถี่ (Frequency and length of meetings) ทรอทเซอร์
(Trotzer, 2006) กล่าวว่า ระยะเวลาอาจเป็ น 45 – 90 นาทีขึน้ ไป ขึน้ อยู่กบั ปั ญหาและความตัง้ ใจ
ของสมาชิกซึ่งสามารถยืดหยุ่น ได้ จานวนครัง้ ที่พบขึน้ อยู่กับเป้าหมายของผูใ้ ห้คาปรึกษาและ
ธรรมชาติ ข องสมาชิ ก ส่ ว นคอเรย์ (Corey, 2014) กล่ า วว่า ช่ ว งเวลาปกติ ในการพบกลุ่ม คื อ
สัปดาห์ละครัง้ ซึ่งในเด็กและวัยรุน่ ควรใช้เวลาช่วงสัน้ ๆ แต่พบบ่อยครัง้ ขึน้ สาหรับกลุม่ ผูใ้ หญ่พบ
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือว่าเพียงพอ และกลุ่มไม่จาเป็ นต้องพบทุกสัปดาห์และอาจทาได้ทงั้ ระยะสัน้
หรือระยะยาว บางกลุ่มใช้ระยะเวลา 12-20 สัปดาห์ บางกลุ่ม 30-50 สัปดาห์ และบางกลุ่มใช้
ระยะเวลาเป็ นปี และ วัชรี ทรัพย์มี (2556) เสนอว่าควรพิจารณาจากอายุของสมาชิกกับช่วงของ
ความสนใจ ซึ่งในเด็กเล็กไม่ควรใช้เวลามากเกินควร จึงไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 นาที และความถี่
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ วัยรุน่ พบครัง้ ละ 1 ชั่วโมง หากจัดในโรงเรียนไม่ควรเกิน 1 ภาคเรียน
จากหลักของการให้คาปรึกษากลุ่มสรุ ปได้ว่า ในการดาเนินการจัดกลุ่มการให้
คาปรึกษานัน้ ผูน้ ากลุ่ม ควรคานึงถึงหลักของการให้คาปรึกษาโดยมี คุณสมบัติของผูน้ ากลุ่ม การ
เลือกสรรสมาชิก อายุและวุฒิ ภาวะ สถานที่ในการดาเนินกลุ่ม ขนาดของกลุ่มกับจานวนของ
สมาชิก ช่วงเวลาและความถี่ เพื่อความเหมาะสมและเข้าถึงคุณประโยชน์ของการให้คาปรึกษา
กลุม่ ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
3.1.4 กระบวนการให้คาปรึกษากลุ่ม
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้อธิ บายกระบวนการให้คาปรึกษากลุ่มในการ
ดาเนินกลุม่ ให้บรรลุเป้าหมายสรุปไว้ดงั ต่อไปนี ้
1) ขัน้ ก่อนการเริ่มต้นกลุ่ม (Pregroup issues) เป็ นขัน้ วางแผนโดยการเขียน
โครงการในการดาเนินกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นการคัดสรรสมาชิก คุณลักษณะของกลุ่มคล้ายคลึงหรือ
แตกต่ า งกัน ขนาดของกลุ่ม ระยะเวลา และสถานที่ ซึ่ง การพิ จ ารณาสมาชิ ก กลุ่ม สิ่ ง ที่ ค วร
พิจารณาคือ สมาชิกควรมีความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติของการให้คาปรึกษากลุม่ ควรพิจารณา
ว่ากลุม่ เหมาะสมสาหรับตนหรือไม่ มีการเตรียมตัวเพื่อเข้ากลุม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก ส่วนบทบาท
ของผูน้ ากลุม่ คือ ระบุเป้าหมายของกลุม่ ร่างโครงการเพื่อเป็ นข้อมูลในดาเนินการคัดเลือกสมาชิก
และที่สาคัญควรฝึ กทักษะที่จาเป็ นเพื่อดาเนินกลุม่ ให้บรรลุเป้าหมาย
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2) ขัน้ เริม่ ต้นกลุม่ (Initial stage) เป็ นขัน้ วางโครงสร้าง สารวจความต้องการ
และกาหนดทิศทางควรสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความไว้วางใจในขัน้ นี ้ เนื่องจากเป็ น ขัน้ ที่สมาชิก
เกิดความวิตกกังวล ลังเลสงสัย และอาจต่อต้าน ผูน้ ากลุม่ ควรเป็ นตัวแบบสร้างบรรยากาศให้เกิด
การเปิ ดเผยตนเอง ช่วยให้สมาชิกกาหนดเป้าหมายด้วยการสร้างแรงจูงใจและท้าทาย แบ่งความ
รับผิดชอบให้กบั สมาชิก กาหนดโครงสร้างวางแนวทางพัฒนากลุ่มเพื่อเอือ้ อานวยให้ กลุ่มดาเนิน
ไปได้ดว้ ยดี ทาให้สมาชิกรูส้ กึ อบอุน่ และปลอดภัย และไว้วางใจ
3) ขัน้ การเปลี่ยนแปลง (Transition stage) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ก่อนการทางานของ
กลุ่ม ซึ่งผูน้ ากลุ่มควรใช้ทักษะในการช่วยสมาชิกลดปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นความวิตก
กังวล ความขัดแย้งและความพยายามในการควบคุมความขัดแย้ง การท้าทายของกลุ่มต่อผูน้ า
กลุม่ การต้อต้านของสมาชิก ดังนัน้ ผูน้ ากลุม่ จึงควรมีเจตคติและวิธีดาเนินการอย่างเหมาะสม ด้วย
การเป็ นตัวแบบ สร้างกาลังใจให้สมาชิกกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกเห็นความสามารถของตนเองเพื่อให้
เกิดความรูส้ กึ อิสระและการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
4) ขัน้ การทางาน (Working stage) เป็ นขัน้ การทางานร่วมกัน ซึ่งสมาชิก
เกิ ด ความเต็ ม ใจและเปิ ด เผยเชิ ง ลึก อดทนต่ อ ความกดดัน แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นข้อ มูล อย่ า ง
ตรงไปตรงมา และกลุ่มจะอนุญาตให้สมาชิกได้กล่าวถึงสมาชิกคนอื่นในกลุ่มอย่างเสรีเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในตนเองมากขึน้ มาจากความผูกพันที่เกิดขึน้ ภายในกลุ่มผูน้ ากลุ่มควรมีขอ้ ตกลง
ร่วมกันเพื่อให้การดาเนินกลุ่มเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งขัน้ การทางานที่มีประสิทธิภาพนัน้ ควร
มุ่งเน้นการมีปฏิสมั พันธ์ ที่น่ีและขณะนี ้ สมาชิกเข้าใจและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย เต็ มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลง มีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ มีลกั ษณะคล้ายกับวงออร์เครสตร้า (Orchestra)
ที่สอดประสานในการทางานของกลุม่ และมีการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ อย่างต่อเนื่อง ใน
ขัน้ นีผ้ นู้ ากลุ่มควรเป็ นตัวแบบด้วยการใส่ใจและเปิ ดเผยตนเอง มองการทางานของกลุ่ม ให้แรง
เสริมและส่งเสริมความเข้าใจ ตีความพฤติกรรมอย่างเหมาะสม และตระหนักจึงปั จจัยของการ
บาบัดเพื่อเข้าถึงการให้คาปรึกษากลุม่ ที่มีประสิทธิภาพ
5) ขัน้ ยุติกลุม่ (Final stage) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ที่สมาชิกจะได้รบั กาลังใจ เกิดความ
กล้าในการแสดงออกอย่างมั่นใจ สามารถเผชิญกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในชีวิต ซึ่งผูน้ า
กลุ่มควรพูดคุยถึงประสบการณ์ท่ีได้เรียนรูภ้ ายในกลุ่ม การให้และรับข้อมูลตอบกลับ การแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนทัศคติ การระบายสิ่งที่คา้ งคาใจ ผูน้ ากลุ่มควรเสริมกาลังใจในขั้นนี ้ เพื่ อให้สมาชิก
สามารถเปลี่ยนแปลงและนาทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
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6) ขัน้ ประเมินและติดตามผล (Post group issues) เป็ นขัน้ ที่สมาชิกจะได้รบั
โอกาสให้แสดงออกและท างานเพิ่มหลังจากที่กลุ่มยุติ เป็ นช่วงที่ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึน้ ผูน้ ากลุ่มจะนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับใช้ในการทากลุ่มต่อไป ซึ่งการ
ประเมินนัน้ สามารถประเมินได้ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินกลุ่ม เพื่อปรับปรุงภาพรวมของกลุม่ ส่วน
การประเมินผลของการดาเนินกลุม่ สามารถทาได้หลายวิธี ดังที่ วัชรี ทรัพย์มี (2556) ได้แนะนาไว้
ว่า วิธีในการประเมินผลกิจกรรมอาจใช้การสัมภาษณ์สมาชิกเป็ นรายบุคคล สัมภาษณ์ผูใ้ กล้ชิด
ของสมาชิก สังเกตพฤติกรรม ใช้แบบสอบถาม หรือใช้กลวิธีสงั คมมิติเป็ นต้น หรืออาจอภิปราย
ร่วมกันถึงสิ่งที่ได้รบั และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากผูน้ าจะได้ผลลัพธ์การดาเนินกลุม่ ที่
เกิดขึน้ แล้ว ยังทาให้สมาชิกได้สะท้อนความเป็ นจริงในการมองตนเองจากกลุม่
กล่า วโดยสรุ ป ได้ว่า กระบวนการกลุ่ม เป็ น โครงสร้า งในการด าเนิ น กลุ่ม ไปสู่
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ อันประกอบด้วยขัน้ ต่าง ๆ ดังนี ้ ขัน้ ก่อนการเริม่ ต้นกลุม่ เป็ นขัน้
วางแผนการด าเนิ น กลุ่ ม ขั้น เริ่ ม ต้น กลุ่ ม เป็ นการก าหนดแนวทางและเป้ า หมาย ขั้น การ
เปลี่ยนแปลง เป็ นขัน้ สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศการยอมรับ ขัน้ การทางาน เป็ นขัน้ ที่กลุ่ม
ร่วมอภิปรายอย่างสอดประสานกัน ขั้นยุติกลุ่ม เป็ นขั้นที่จะส่งเสริมและให้ กาลังใจเพื่ อสมาชิก
สามารถเปลี่ย นแปลงไปสู่พ ฤติก รรมอัน พึงปรารถนาและน าไปใช้ในชี วิตประจาวัน ได้ และขั้น
ประเมินและติดตามผล สามารถใช้วิธีประเมินได้อย่างหลากหลาย ทาให้ได้ผลลัพธ์จากการดาเนิน
กลุม่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทากลุม่ ครัง้ ต่อไป
3.1.5 การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ผูว้ ิจยั เองได้ศึกษาเกี่ยวกับการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อนามาใช้ใน
การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการให้คาปรึกษากลุม่ แบบ
บูรณาการนัน้ ได้ถือกาเนิดมาจากมุมมองของนักบาบัดที่มองว่าการยึดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
นัน้ ในกระบวนการให้คาปรึกษาอาจจะยังไม่สามารถทาความเข้าใจและช่วยเหลือในบริบทของผู้
มาขอรับคาปรึกษาได้อย่างเต็มที่หรือช่วยเหลือผูม้ าขอรับคาปรึกษาได้ทงั้ หมด เพราะเหตุผลที่ว่า
มนุษ ย์เรานั้น มี ความซับ ซ้อนและมี ค วามคิด ความรู ส้ ึก และพฤติ กรรมที่ มี ความแตกต่างและ
หลากหลายกันออกไป การค้นหาทางออกด้วยการตีกรอบและใช้ทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียวอาจจะยัง
ไม่สามารถตอบคาถามหรือแก้ไขปั ญหาที่ยังค้างคาอยู่ภายในจิตใจของผูม้ าขอรับคาปรึกษาได้
อย่างชัดเจน และอาจทาให้ผูม้ าขอรับคาปรึกษานัน้ ขาดโอกาสในหลายๆด้าน การให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบบูรณาการ ที่นิยมใช้นนั้ มีดว้ ยกันหลายทฤษฎี แต่วิธีการที่ได้รบั ความนิยมอยู่ในปั จจุบนั นี ้
นัน้ คือ การบูรณาการแบบมีทฤษฎีหลัก (Assimilative integration) การบูรณาการเฉพาะเทคนิค
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(Technical eclecticism) และการมี ปั จจั ย การให้ ค าปรึ ก ษาร่ ว ม (common factors) และ
Emerging models that combine routes โดยคอเรย์ (Corey, 2014) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง การให้
คาปรึกษาแบบบูรณาการที่ต่างออกไปคือเป็ นการผสานโดยที่ไม่เน้นหลักการที่กล่าวข้างต้นได้ให้
นิ ย ามของการบูรณาการ(Integrative Model) ในมุม มองของการให้ค าปรึก ษาแบบบูรณการ
หมายถึงรูปแบบแนวคิดและเทคนิคที่มาจากหลายทฤษฎี โดยรูปแบบนีเ้ นhนการใชhกระบวนการ
ให้ค าปรึก ษาจัด การ 3 ปั จ จัย คื อ ความคิ ด ความรู ส้ ึก และการกระท าในแต่ ล ะขั้น ตอนการให้
ค าปรึก ษาซึ่ ง เป้ า หมายคื อ ผสมผสานกับ 3 ปั จ จัย ที่ ก ล่า ว (Goal is to blend the unique
contributions of these theories so that all tree dimension) ในแต่ ละขั้น ตอนการให้ค า
ปรึก ษากลุ่ม ซึ่ง คอเรย์ได้แ บ่ ง ขั้น ตอนการให้ค าปรึก ษากลุ่ม เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ก่ อ นเข้า สู่ก ารให้
คาปรึกษากลุ่มโดยเป็ นขัน้ วางแผนเมื่อส่วนแรกเรียบร้อยจะนามาสู่ส่วนต่อมาเมื่อเข้ากลุ่มคือขัน้
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็ นการลงมือเรียนรู ร้ ่วมกันในกลุ่ม (Working และส่วน
ต่อมาคือขัน้ การสรุปโดยเมื่อเสร็จสิน้ โปรแกรมการปิ ดกลุม่ ควรดาเนินการในขัน้ ประเมินผลติดตาม
(Corey, 2014) ขัน้ ตอนการให้คาปรึกษาตามแนวคิดของคอเรย์จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั ประยุกต์
มาใช้ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนหลักๆ ประกอบด้วย
ขัน้ เริ่มต้น เป็ นขัน้ ปฐมนิเทศ และเป็ นขัน้ ตอนในการกาหนดโครงสร้างดลุ่ม
โดยเริ่มจากการสร้างความคุน้ เคยให้กบั สมาชิกภายในกลุ่ม การสารวจความต้องการของสมาชิก
ภายในกลุม่ การลดกลไกการป้องกันตนเอง จัดการกับความวิตกกังวล และการสร้างบรรยากาศที่
อบอุ่น ความปลอดภัย ความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกัน และกัน ช่ วยให้สมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นและความรูส้ กึ ในการให้คาปรึกษากลุม่
ขั้น ด าเนิ น การ ในขั้น นี ้ผู้น ากลุ่ม ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ข้อ ตกลงของการให้
คาปรึกษากลุม่ ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การเอือ้ อานวยให้สมาชิกลดความรูส้ กึ กังวล
และการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ความปลอดภัย ความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ช่วยให้
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ เน้นความไว้วางใจ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้เรียนรู ้
หน้าที่ของตนเอง และสามารถกาหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้อย่างชัดเจน รูว้ ่าบทบาทและการ
มีส่วรร่วมภายในกลุ่มของตนเองนั้นเป็ นอย่างไร และทาความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เพื่อนาไปสู่การ
ปฎิบัติท่ีมีความเหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สาหรับ
ผูน้ ากลุ่มควรเป็ นต้นแบบด้านการเผชิญปั ญหากับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ภายในกลุ่มอย่างจริงใจ
และไม่ปิดบัง ในขั้นตอนนี ส้ มาชิกเริ่มมีความรู ้สึกเป็ นพวกเดียวกันภายในกลุ่ม โดยบูรณาการ
เทคนิคจากทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มทัง้ 3 ทฤษฎีประกอบไปดังทฤษฎีดังต่อไปนี ้ 1) เทคนิค
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การให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบการพิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม 2) เทคนิ ค การให้
คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีอตั ถิภาวะนิยม 3) เทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญ
ความจริง
ขัน้ สรุป สาหรับขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นในส่วนของการที่สมาชิกกลุม่ เกิดการเรียนรูแ้ ละ
มีความมั่นคงในความคิดของตนเอง สามารถที่จะนาสิ่งที่ได้จากการเข้ากลุม่ ให้คาปรึกษาในครัง้ นี ้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็ นขัน้ ต้อนในการยุติการให้คาปรึ กษากลุม่ ผูใ้ ห้คาปรึกษาให้
สมาชิกรวบรวมและสรุ ปสิ่งความรูท้ ่ีได้ในแต่ละครัง้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง เมื่อใกล้หมด
เวลาในการให้คาปรึกษาผูน้ ากลุม่ ได้ให้สมาชิกภายในกลุม่ นัน้ เริม่ สารวจตนเองและสรุปว่าได้อะไร
จากการทากิจกรรมกลุม่ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับภายในกลุม่ ผูน้ ากลุม่ ทาให้เกิด
การสนับสนุน เสริมแรง ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน และให้ขอ้ มูลตอบกลับเพื่อให้สมาชิกสามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ภายนอกกลุม่ ได้อย่างเหมาะสม
คอเรย์ (Corey, 2014) ได้กล่าวว่า ผูใ้ ห้คาปรึกษากลุม่ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามรูปแบบ
การให้ค าปรึก ษาแบบบูรณาการ มี ค วามจาเป็ น ที่ จะต้องน าแนวคิ ด และน าเทคนิ ค ต่ าง ๆ มา
ผสมผสานกับรูปแบบการให้คาปรึกษา และนามาปรับใช้ให้เหมาะกับ ตนเองที่มีความแตกต่างกัน
โดยกรอบแนวคิ ด ที่ จ ะน ามาใช้มี ทั้ง หมด 3 มิ ติ คื อ ด้า นความคิ ด (Thinking) ด้า นความรู ส้ ึก
(Feeling) และด้านพฤติกรรม (Behavior) อีกประการหนึ่งจะต้องให้ความสาคัญ และคานึงถึง
บุคลิกของผูใ้ ห้คาปรึกษาแล้ว เทคนิคและแนวคิดนัน้ ยังต้องได้ผลกับผูม้ าขอรับคาปรึกษาที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกัน เหมาะกับปั ญหาเฉพาะในด้านนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม การที่ได้
ผนวกมิติทงั้ 3 มิติ เป็ นวิธีการให้คาปรึกษาที่มีศกั ยภาพและมีศกั ยภาพ มีความครอบคลุมในทุก
ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) มิติดา้ นความคิด (Cognitive Domain) คือการมุ่งเน้นกระบวนการในส่วน
ของด้านความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยที่ สมาชิกภายในกลุ่มนั้นจะต้องคิดเกี่ ยวกับการ
ตัดสินใจ เช่น การพูดกับตนเอง (Self-Talk) เกี่ยวกับการที่ผูร้ บั คาปรึกษาคิดในประเด็นต่างๆ อัน
ประกอบไปด้วย 1) ปั ญหาของสมาชิกกลุม่ เกิดขึน้ จากวิธีการตัง้ ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืน
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 2) การแก้ปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่มนัน้ มีวิธีการอย่างไรในการแก้ไข
ปั ญหาจากความเชื่อของสมาชิกภายในกลุ่ม 3) สมาชิกจะทาตนเองให้มีอิสระ ด้วยการประเมิน
อย่างจริงจังกับประโยคที่ตนเองพูดยา้ กับตนเอง
2) มิ ติ ด ้า นอารมณ์ ค วามรู ้สึ ก (Affective Domain) เป็ นการมุ่ ง เน้น ด้า น
ความรู ส้ ึกของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยตัวของผูน้ ากลุ่มนัน้ จะต้องช่ วยให้สมาชิกภายในกลุ่มนัน้
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ระบุและแสดงความรู ส้ ึกของตนเอง เมื่อสมาชิกกลุ่มนัน้ สามารถประสบกับความรู ส้ ึกต่างๆ ของ
ตนเอง และพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของบุคคลที่มาขอรับคาปรึกษา ย่อม
จะต้องมีกระบวนการในการเยียวยาที่เกิดขึน้ นอกจากนัน้ หากสมาชิกภายในกลุม่ นัน้ รูส้ กึ ว่ามีคนที่
คอยรับฟั งก็ย่อมที่จะเปิ ดเผยและมีสมั พันธภาพที่ดี ต่อกันภายในกลุม่ ได้ปลดปล่อยความรูส้ กึ ของ
ตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3) มิ ติ ด ้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral Domain) วิ ธี ท่ี มุ่ ง เน้ น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการตกผลึกที่ยาวนานกว่าจะเห็นผลต่อ
กระบวนการและความรูส้ กึ แต่สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ ก็จาเป็ นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมที่
มุ่งเน้นการกระทาเพื่อก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ถ้าหากการให้คาปรึกษากลุม่ มุ่งเน้นในสิ่ง
ที่สมาชิกกาลังทาอยู่ย่อมมีโอกาสเป็ นไปได้มากขึน้ ที่สมาชิกกลุม่ จะสามารถปรับความรูส้ กึ ของตน
ได้ การน าความคิดและความรู ส้ ึกเข้ามาร่วมการประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งเป็ น
วิ ธี ก ารที่ ให้ค วามส าคัญ กับ บทบาทในการสร้า งพัน ธะสัญ ญาของสมาชิ ก ที่ จ ะฝึ ก การแสดง
พฤติกรรมใหม่ปฏิบตั ิตามแผนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์ในการนาแผนการ
ดังกล่าวไปใช้จริงและมีประสิทธิภาพ
ปรัช ญาการให้ค าปรึก ษากลุ่ม เชิ ง บู ร ณาการด้า นความคิ ด ความรู ส้ ึ ก และ
พฤติกรรม มีฐานมาจากวิธีการด้านภวนิยม โดยผูน้ ากลุ่มสามารถท้าทายผูม้ าขอรับคาปรึกษา
ภายในกลุ่มให้มองทางเลือกที่ตนเองมีอยู่ ข้อจากัดสาหรับทางเลือก และสมาชิกภายในกลุ่มนัน้
ย่อมยอมรับกับสิ่งที่ตนเองนัน้ ได้เลือก ผูน้ ากลุม่ ควรส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุม่ นัน้ ระบุและสร้าง
ความชัดเจนในสิ่งที่สมาชิกภายในกลุม่ กาลังรูส้ กึ และได้แสดงการกระทาออกมา แทนที่จะมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงผูอ้ ่นื ก็จะมามุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงตัวของผูม้ าขอรับคาปรึกษา ทัง้ นีว้ ิธีการในการนา
เทคนิคมาใช้นนั้ ต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ อีกด้วยเช่น ความพร้อมของสมาชิกภายในกลุ่มในการ
เผชิญ ประเด็น ของปั ญ หาส่วนตัวของแต่ละบุคคล พื น้ ฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ อยู่ ค่านิ ยม และ
วัฒ นธรรม ความไว้วางในในตัว ผู้น ากลุ่ม ผู้น ากลุ่ม ต้อ งส่งเสริม ให้ผู้ม าขอรับ ค าปรึก ษานั้น ได้
แสดงออกทางความรูส้ กึ และพฤติกรรมของตนเองออกมาให้อย่างเต็มที่ และสามารถเป็ นตัวอย่าง
การแสดงพฤติกรรมให้เป็ นแบบอย่างได้
โดยสรุปได้ว่าแนวคิดของคอเรย์ เกี่ยวกับการให้คาปรึกษากลุ่มตามกรอบการให้
คาปรึกษาแบบบูรณาการจะมีความสอดคล้องกันใน 3 มิติ ที่จะนามาผสมผสานและประยุกต์ใช้ให้
เกิด ผลสาเร็จ ต่อ ผู้ม าขอรับ ค าปรึกษา เพราะการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบบูรณาการนั้น คื อการ
ผสมผสานและบูรณาการเทคนิ คเฉพาะของการให้คาปรึกษากลุ่มที่ มีความหลากหลายเอาไว้

47
ด้วยกัน และมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีการสร้างความมั่นใจในตนเองรวมไปถึงส่งเสริม
พัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาในการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั จึงได้นา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็ นฐานคิดหลักในการสร้างรูปแบบการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนและการให้คาปรึกษาครัง้
นีผ้ วู้ ิจยั ยึดแนวคิดและขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษากลุ่มโดยการประยุกต์แนวคิดของคอเรย์ โดยมี
การกาหนดขัน้ ตอนการให้คาปรึกษาทัง้ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เริม่ ต้น ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ สรุป
3.1.6 แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative
IntegrativeGroup Counseling)
จากการศึกษาแนวคิดการให้คาปรึกษาแบบบู รณาการในส่วนของคอเรย์ (Corey,
2014) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาคอสและโกลไฟล์ (Norcross & Goldfried, 2015) พบว่าเป็ น
การให้คาปรึก ษาในรู ปแบบที่เรียกว่า (Assimilate Integrative Counseling) เพื่ อให้เกิดความ
เข้าใจที่ชดั เจนในหลักการของการให้คาปรึกษาเชิงบูรณาการได้ถือกาเนิ ดมาจากแนวคิดของนัก
บาบัดที่มองว่าการยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียวนัน้ อาจจะไม่สามารถทาความเข้าใจ
และช่วยเหลือผูม้ าขอรับคาปรึกษาของผูม้ าขอรับบริการได้ทงั้ หมดเพราะบุคคลแต่ละบุคคลนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกัน มีความซับซ้อนทัง้ ทางด้านความคิด ความรู ส้ ึก และพฤติกรรม ว่า หาก
นามาใช้เพียงทฤษฎีใดมาตีกรอบเพียงทฤษฎีเดียวอาจจะทาให้ผมู้ าขอรับคาปรึกษานัน้ ขาดโอกาส
ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาก็เป็ นได้ หากแต่จะเอาทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมาบูรณาการกันเพียงอย่าง
เดียวก็คงจะไม่สามารถตอบรับได้อย่างชัดเจนหรือเลือกเพียงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งก็อาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จากเหตุผลดังกล่าวจึงถือกาเนิดรู ปแบบการให้คาปรึกษาเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค โดยเป็ นการบูรณาการ แบบมีทฤษฎีหลัก ซึ่งจะเป็ นรูปแบบการให้คาปรึกษาที่
ประกอบด้วยหนึ่งทฤษฎีหลักแล้วบูรณาการด้วยกันกับเทคนิคที่มีความโดดเด่นมีงานวิจยั รองรับว่า
มีประสิทธิภาพ ที่ผใู้ ห้คาปรึกษานั้นเชื่อมั่นว่าสามารถนามาเสริมให้รูปแบบการให้คาปรึกษานัน้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิธีการวางแผนการให้คาปรึกษาดังต่อไปนี ้
1) ผู้ใ ห้ค าปรึก ษาพิ จ ารณาเทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน าเข้า พั ฒ นากั บ
กระบวนการให้คาปรึกษาหลัก โดยจุดมุ่งหมายของการใช้เทคนิคนัน้ ไม่ได้ใช้เพื่อพัฒนาให้บรรลุ
ตามหลักการของเทคนิคและวัตถุประสงค์หลักของทฤษฎีท่ีได้วางแผนพัฒนาไว้ในชั่วโมงการให้
คาปรึกษานัน้
2) สิ่ ง ส าคัญ ที่ เป็ นจุด เน้น คื อ การให้ค าปรึก ษานั้น ต้อ งมี ก ารวางแผนการให้
คาปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคให้ครอบคลุมแต่ละขัน้ ตอนของการให้คาปรึกษา ถือเป็ น
เสาหลักของกระบวนการให้คาปรึกษาตลอดทัง้ กระบวนการที่ได้จดั ทา
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สรุ ป ได้จากงานวิจัย ว่าการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบูรณาการ โดยการวิจัยในครั้ งนี ้
ผูว้ ิจยั วางแผนการดาเนินการให้คาปรึกษากลุ่มโดยใช้การบูรณาการเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบการพิ จ าณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม การให้
คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม และการให้คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีเผชิญความจริง
3.2 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่ม
3.2.1 ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบเหตุ ผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
Ellis (2001 อ้างถึงใน บัวทอง สว่างโสภากุล , 2551, น. 24) เป็ นผูเ้ สนอแนวคิด
เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาในส่วนของเหตุผลและอารมณ์ (RET) ในช่วงทศวรรษที่
1950s และได้ทาการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็ นการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (REBT) โดยรูปแบบดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับปฎิสมั พันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม โดยการผสมผสานการให้คาปรึกษาประเภทมนุษยนิยมและพฤติกรรมนิยม ด้วยข้อ
คาดการที่ว่า บุคคลไม่ได้เพี ยงแต่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม ในช่ วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตเท่ านั้น
หากแต่ยงั เป็ นการรบกวนทัง้ ทางด้านจิตใต้สานึกและจิตไร้สานึกของบุคคลนัน้ ด้วย ซึ่งส่งผลทาให้
เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลขึน้ ดังนัน้ การให้คาปรึกษา จึงเป็ นการท้าทายผูม้ าขอรับคาปรึกษาที่
จะนาความเชื่อที่มีเหตุและผลมาแทนที่ความคิดแบบไร้เหตุและผล
1) แนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
Ellis (2001 อ้า งถึ ง ใน บั ว ทอง สว่ า งโสภากุ ล , 2551, น. 28) ได้ก ล่ า วถึ ง
แนวคิดพืน้ ฐานสาหรับการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม สรุปได้ดงั นี ้
a. ความคิด ความรูส้ ึก และการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์
และมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง
b. ปั จจัยทางด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเป็ นสาเหตุทาให้เกิดปั ญ หา
ด้านอารมณ์
c. มนุษ ย์มักสร้างปั ญ หาแก่บุคคลรอบข้างตนเองด้วยความตั้ งใจและ
ตัดสินใจ
d. มนุ ษ ย์ มั ก สร้า งปั ญหาให้ กั บ ตนเองด้ ว ยความคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรม
e. มนุษย์มี แนวโน้มที่จะสร้างความเชื่อที่ไร้เหตุผล
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f. เหตุการณ์ท่ีรา้ ยๆไม่ได้เป็ นสาเหตุของการรบกวนทางด้านอารมณ์แต่
ความเชื่อที่ไร้เหตุผลมักจะนาไปสู่ปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ
g. มนุษย์ส่วนใหญ่มี แนวโน้มที่จะสร้างและคงไว้ซ่งึ การก่อกวนทางด้าน
อารมณ์ให้กบั ตนเองดังนัน้ หากว่ามนุษย์ไม่ยอมรับความจริงด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วมนุษย์จะเป็ น
ตัวบ่อนทาลายความพยายามที่ดีท่ีสดุ ของตนเอง
h. มนุษย์สามารถตระหนักรู ต้ ่อการที่ความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมพ่ายแพ้
ตนเองซึ่งกาลังส่งผลต่อตนเองในทางลบและมนุษย์สามารถที่จะโต้แย้ง (Dispute) ความคิดที่ไร้
เหตุผลของตนเองและเปลี่ยนความคิดที่ไร้เหตุผลเหล่านัน้ ไปเป็ นความเชื่อที่มีเหตุผลอันจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงความรูส้ กึ เชิงลบและพฤติกรรมที่พา่ ยแพ้ต่อตัวบุคคลได้
i. เมื่อมนุษย์มีความเชื่อที่ไร้เหตุผลความเชื่อดังกล่าวสามารถได้รบั การ
แก้ไขได้ดว้ ยการใช้การผสมผสานวิธี การต่างๆทางด้านความคิดอารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลด
ความคิดความรูส้ กึ และพฤติกรรมที่เป็ นบ่อนทาลายตนเองลงได้
j. ในบริบทของการให้คาปรึกษาผูร้ บั คาปรึกษามักเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
ต่ อ ความคิ ด อารมณ์แ ละการกรท าที่ ก่ อ กวนตนเองมองเห็ น ว่าตนเองก าลัง คิ ด รู ส้ ึก และแสดง
พฤติกรรมที่ก่อกวนตนเองโดยไม่จาเป็ นและผลักดันให้ผรู้ บั คาปรึกษาปฏิบตั ิ หน้าที่ อย่างเคร่งครัด
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
2) บทบาทของผู้นากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
พัช ราภรณ์ ศรีส วัส ดิ์ (2561) ได้อ ธิ บ ายบทบาทของผู้น ากลุ่ม ในการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ผูว้ ิจยั สรุปได้ดงั นี ้
2.1 การทาให้สมาชิกกลุม่ เกิดความกระจ่าง
2.2 การเผชิญ หน้าและการโน้มน้าวให้สมาชิกกลุ่มคล้อยตาม ในการ
ยอมรับโดยปราศจากความสงสสัย
2.3 การให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ท ากิ จ กรรมเพื่ อ รับ มมื อ กั บ ความคิ ด ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลของตนเอง
2.4 ใช้เทคนิ ค ที่ ห ลากหลาย เพื่ อช่วยให้ส มาชิก กลุ่ม ได้ลองคิ ด วิธีการ
ใหม่ๆในการพัฒนาด้านความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
2.5 สร้างสัมพันธภาพด้วยการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข และใช้บทบาท
แบบนาทางให้สมาชิกกลุม่ ได้ตระหนักถึงความพยายามและการทาให้ได้ตามคาสัญญาที่ให้ไว้กบั
ตนเอง
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3) เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบพิ จ ารณาเหตุ ผ ลอารมณ์ และ
พฤติกรรม
Ellis (2001 อ้ า งถึ งใน บั วท อ ง ส ว่ า งโส ภ า กุ ล , 2551, น . 36) ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับกับเรื่องของความคิดความรูส้ กึ และพฤติกรรมโดยมีการผสมผสานเทคนิค สรุปได้
ดังนี ้
3.1 วิ ธี ก ารด้านความคิ ด ส าหรับ การให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบพิ จารณา
เหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม (Cognitive Methods in REBT Group) สาหรับการขจัดความคิดที่
ทาลายตนเองของสมาชิกกลุม่ ดังนี ้
3.1.1 การสอนทฤษฎี A-B-C ซึ่ ง เกี่ ย วกับ ที่ ม าของความเชื่ อ ที่ ไร้
เหตุผลที่ว่า “ควร” “ควรจะ” และ “ต้อง” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเริ่มต้นและทิง้ ความเชื่อที่ทาหน้าที่
บกพร่อ งเหล่ า นี ้แ ละสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ ส มาชิ ก เผชิ ญ ใน
ชีวิตประจาวันได้
3.1.2 การโต้แย้งความเชื่อที่ผิด (Disputation of Faulty Beliefs)
เป็ นการสอนให้สมาชิกกลุ่มตรวจสอบและปรับเปลี่ยนค่านิยมและเจตคติท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน
ด้วยการค้นหา“การสร้างความเลวร้าย” (Awfulizing) และ “การดูถกู ตนเอง” (Self-downing) ด้วย
ความคิดของนักนิยมความสมบูรณ์แบบ (absolutist) ความคิดแห่งหายนะ (Catastrophic) และ
ความคิดที่ไม่ถกู ต้องของผูร้ บั คาปรึกษาผูน้ ากลุ่มจะสาธิตให้เห็นว่าความคิดบางอย่างเป็ นสาเหตุ
ของการรบกวนโดยไม่จาเป็ นและชักชวนให้สมาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้ พฤติกรรมที่ทา
หน้าที่บกพร่องนอกจากนัน้ ยังมีการให้สมาชิกกลุม่ ตัง้ คาถามและท้าทายความคิดที่ไม่ถกู ต้องของ
ตนเองอย่างหนักแน่นอีกด้วย
3.1.3 การบ้านด้านความคิด (Cognitive Homework) สมาชิกกลุ่ม
การให้คาปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมจะได้รบั การมอบหมายการบ้าน
ทางด้า นความคิ ด ซึ่งประกอบด้วยวิธีก ารในการประยุก ต์ ใช้ท ฤษฎี A-B-C กับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้
(REBTSelf-help Form)
3.2 วิ ธี ก ารด้า นอารมณ์ ส าหรับ การให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบพิ จ ารณา
เหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม (Emotive Methods in REBT Group) มุมมองทางด้านอารมณ์มี
เทคนิคดังนี ้
3.2.1 การยอมรับอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional Acceptance)
เป็ นวิธีการที่สมาชิกกลุ่มจะได้รบั การยอมรับอย่างเต็มที่และโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆจากผูน้ า
กลุม่ ไม่ว่าสมาชิกกลุม่ จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีทงั้ ภายในกลุม่ และภายนอกกลุม่ ก็ตามนอกนากนัน้
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ผูน้ ากลุ่มจะสอนสมาชิกกลุ่มถึงวิธีก ารในการยอมรับตนเองอย่างไม่มี เงื่อนไขให้ประสบผลสาเร็จ
ได้อย่างไรสมาชิกกลุ่มมักกลัวว่าตนเองจะถูกเปิ ดเผยในสิ่งที่ตนเองเป็ นและกลัวที่จะไม่ได้รบั การ
ยอมรับดังนัน้ ผูน้ ากลุ่มสามารถที่จะเป็ นตัวแบบ (Modeling) ด้วยการสร้างเจตคติเพื่อการยอมรับ
สิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่สมาชิกกระทา
3.2.2 การจิ น ตนาการทางด้า นอารมณ์ แ ละเหตุ ผ ล (Rational
Emotive Imager) เป็ นเทคนิคที่ผูน้ ากลุ่มร้องขอให้สมาชิกกลุ่มจินตนาการอย่างจริงใจถึงสิ่งที่
ย่าแย่ท่ีอาจเกิดขึน้ กับตนเองโดยการจินตนาการว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ท่ีประสบกับความรู ส้ กึ
ที่ได้รบั การก่อกวนหลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มจะได้รบั การสาธิตวิธีการฝึ กฝนตนเองในการพัฒนา
อารมณ์ท่ดี ี แทนที่อารมณ์ท่ขี ่นุ เคืองเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
3.2.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็ นวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ ประสบและจัดการกับความกลัวด้วยการให้สมาชิกกลุม่ สลับบทบาท
3.3 วิธีการทางด้านพฤติกรรมของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เมื่อนาวิธี การเหล่านัน้ มาผสมผสานกับ
วิธี การทางด้านอารมณ์และความคิดซึง่ วิธีทางด้านพฤติกรรมมีดงั นี ้
3.3.1 การมอบหมายการบ้ า น (Homework Assignments) คื อ
วิธีการที่ม่งุ เน้นกิจกรรมเพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ แสดงพฤติกรรมที่มีเหตุผลมากขึน้ โดยที่ผนู้ ากลุม่ จะ
ให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ ใช้ความคิดด้วยกระบวนการจินตนาการและส่งเสริ มให้สมาชิกกลุม่
น างานที่ ไ ด้รับ มอบหมายไปใช้ใ นชี วิ ต จริ ง มั ก นิ ย มใช้ก ารลดความรู ้สึ ก ในถานการณ์ จริ ง
(Desensitization) มาใช้เพื่ อ กระตุ้น ให้ส มาชิ ก กลุ่ม กระท าซ้ําๆในสิ่ งที่ ส มาชิ ก กลังที่ จ ะกระท า
เพื่อที่จะเอาชนะความกลัวในเชิงทาลายตนเอง
3.3.2 การเสริมแรงและการลงโทษ (Reinforcement and Penalties)
เป็ นวิธีการที่นามาใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้รบั การสอน
ให้เสริมแรงตนเองเมื่อประสบความสาเร็จในการทาการบ้านที่ได้รบั มอบหมายด้วยการอ่านนิยาม
การชมภาพยนตร์การดูคอนเสิรต์ เป็ นต้น
3.3.3 การฝึ กทักษะ (Skills Training) เป็ นการฝึ กทักษะเฉพาะด้านที่
สมาชิกกลุ่มยังขาดอยู่ไปพร้อมๆกับขจัดความคิดที่บกพร่องของสมาชิกกลุ่มทัง้ นีเ้ พื่อให้สมาชิก
กลุม่ เกิดความรูส้ กึ มั่นใจในตนเองมากขึน้
จากที่ ก ล่า วมาข้างต้น นั้น ผู้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ว่าการให้ค าปรึก ษาแบบ
พิจารณาด้านเหตุผล อารมณ์นนั้ โดยเอลลิสคือผูค้ ิดค้นในช่วงทศวรรษที่ 1950s และเปลี่ยนชื่อเป็ น
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การให้คาปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรมโดยให้ความสาคัญ ระหว่าง
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมโดยการผสมผสานการให้คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมและแบบ
มนุษยนิยมด้วยข้อคิดเห็นที่ว่าบุคคลไม่ได้เพียงแต่ถกู รบกวนด้วยสิ่งแวดล้อมในช่วงวัยต่างๆ ของ
ชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ยงั ถูกรบกวนทัง้ จากทางจิตสานึกและจิตไร้สานึกอีกด้วย
3.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีภาวนิยม
การให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีภาวนิยม เป็ นแนวทางการปรึกษาและการทา
จิตบาบัดที่ตงั้ อยู่บนความเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของชีวิตหรือการดารงอยู่และด้วยความ
เข้าใจนีเ้ ป็ นผลจากงานของนักปรัชญาหลายท่านรวมถึงนักจิตบาบัดเองดังนัน้ จึงมีความแตกต่าง
กันในการให้ความสาคัญกับความหมายของชีวิตการให้การปรึกษาเชิงภาวนิยมเป็ นการปรึกษาที่
ประกอบด้วยการเรียนรูว้ ิธีการคิดต่อการดารงอยู่การนาไปประยุกต์ใช้กบั ผูร้ บั การปรึกษาและการที่
ผูใ้ ห้การปรึกษามีการซึมซับกับปรัชญานีโ้ ดยการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายนัน้ เอง (ดวงมณี จง
รักษ์, 2561)
โดยแนวคิดภาวนิยมไม่เน้นการแก้ปัญหาในด้านการดารงชีวิตไม่เน้นการรักษา
แบบการรักษาแบบคนไข้แต่จะมองว่าบุคคลเบื่อชีวิตหรือขัดข้องในการดาเนินชีวิตผูร้ บั การให้
คาปรึกษาต้องการความช่วยเหลือในการสารวจหรือค้นหาเพื่อการตัดสินใจทางเลือกที่จะก้าวเดิน
ต่อไปซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดปรัชญาภาวนิยมนัน้ พัฒนาขึน้ มาจากความพยายามที่จะช่วยเหลือ
บุคคลที่ประสบปั ญหาในการดารงชีวิตที่มีความรู ส้ ึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีจุดหมายในชีวิตด้วยการ
มุ่งเน้นทาความเข้าใจจากประสบการณ์ในการมีชีวิตอยู่มากกว่าการหาวิธีการบาบัดและเมื่อนา
แนวคิดปรัชญาภาวนิยมมาปรับใช้ในการให้คาปรึกษากลุ่มจึงสามารถช่วยผู้ขอรับคาปรึกษาที่
อาจจะยังขาดเป้าหมายที่ชดั เจนในการตระหนักรูใ้ นตนเองหรือช่วยให้บคุ คเกิดกาลังใจเห็นคุณค่า
และเกิดความรูส้ กึ ที่ดีต่อตนเองซึง่ สิ่งเหล่านีจ้ ะที่สง่ เสริมให้บคุ คลเกิดการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
(พรรณปพร ศรีเจริญ, 2556)
1) แนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีภาวนิยม
อนงค์ วิเศษสุวรรณ (2554) ได้กล่าวว่ากระบวนการให้คาปรึกษาแบบภาวนิ
ยมนิยมไม่มีระบบของการบาบัดแต่เป็ นการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจกับการดารง
อยู่ เป็ นการนาเอาทัศนคติไปสู่การให้คาปรึกษาทัศนคติหลักที่นาเข้าสู่การให้คาปรึกษาคือการทา
ให้ผูร้ บั การปรึกษาได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ดว้ ยกัน 6 ด้าน
ดังต่อไปนี ้
a ศักยภาพที่จะตระหนักในตนเอง (Capacity for self awareness) คือ
การรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองหรือสิ่งที่เกิดขึน้ กับตนเอง
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b เสรี ภ าพและความรับ ผิ ด ชอบ (Freedom and responsibility) นั ก
ภาวนิ ย มให้ค วามส าคัญ กับ เสรี ภ าพของการเป็ น มนุ ษ ย์ใ นการเลื อ กที่ จ ะกระท าด้ว ยความ
รับผิดชอบผลของการกระทานัน้ ถึงแม้มนุษย์จะไม่มีอิสระเสรีภาพอย่างสมบูรณ์จากเงื่อนไขต่างๆที่
ผูกมัดตนเองในปั จจัยด้านต่างๆ
c การค้นพบเอกลักษณ์ของตนและการสร้างสัมพันธภาพที่มีความหมาย
กั บ บุ ค คลอื่ น(Discovering one’s identity and establishing meaningful relationships with
others) นักภาวนิยมกล่าวว่าการรูจ้ กั ตนเองโดยการค้นหาและสร้างเอกลักษณ์ซ่งึ ต้องอาศัยความ
กล้าที่จะดาเนินชีวิตจากความคิดและความรู ส้ ึกภายในของตนเองจึงจะทาให้บุคคลสามารถอยู่
เพียงลาพังได้สามารถตัดสินใจได้ว่าตนเองจะดานินชีวิตอย่างไรนักอัตถิภาวะนิยมเชื่อว่าก่อนที่
บุคคลจะสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่ืนได้จะต้องรูจ้ กั ตนเองและสามารถอยู่ได้ดว้ ยตนเองก่อน
เป็ นอันดับแรก
d การค้ น หาความหมาย เป้ า หมายและค่ า นิ ย ม (The search for
meaning, purpose and value) นั ก ภาวนิ ย มเชื่ อ ว่ า ชี วิ ต มนุ ษ ย์นั้ น ต้อ งการมี ค วามรู ส้ ึ ก ว่ า มี
ความหมายในตนเองถึงแม้ในสถานการณ์ท่เี ป็ นทุกข์หากมนุษย์คน้ พบความหมายในตนเองและใน
สถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ก็จะทาให้มนุษย์สามารถเผชิญกับความทุกข์ท่เี กิดขึน้ ได้
d ความวิตกกังวลซึ่งเป็ นเหมือนเงื่อนไขในการดารงชีวิต (Anxiety as a
condition of living) นักภาวนิยมเห็นว่าในการดารงชีวิตนัน้ บุคคลจะเกิดความวิตกกังวลในเรื่อง
ของทัศนะนักอัตถิภาวะนิยมความวิตกกังวลตามปกติเป็ นการตอบสนองกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้
หรือเกิดขึน้ เมื่อบุคคลต้องตัดสินใจโดยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและไม่รูผ้ ลลัพธ์ท่ีแน่นอนว่าจะเป็ น
อย่างไร
e การตระหนักถึงความตาย (Awareness of death) การมีชีวิตอยู่ตาม
แนวคิดของนักอัตถิภาวนิยมไม่ได้ขึน้ อยู่กับการดารงชีวิตที่ยาวนานแต่ จะขึน้ อยู่ว่าการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีความหมายกับตนเองมากน้อยเพียงใดโดยกล่าวคือนัก ภาวนิยมไม่ได้มอง
ความตายในแง่ลบแต่ถือว่าความรูส้ กึ สานึกในความตายเป็ นเงื่อนไขขัน้ พืน้ ฐานในการดารงชีวิตอยู่
ของมนุษย์มีความหมายลักษณะเด่นประการหนึ่งของมนุษย์คือมนุษย์สามารถเข้าใจความจริงของ
อนาคตและการหลีกหนีไม่พน้ จากความตายถ้าเราตระหนักว่าเราต้องตายเราย่อมรู ว้ ่าเรามีเวลา
จากัดเพื่อทาให้แผนการของเราลุล่วงไปและนั่นหมายความว่าเวลาในปั จจุบนั มีความสาคัญการรู ้
สานึกถึงความตายเป็ นบ่อเกิดแห่งสีสนั ของชีวิตและความคิดริเริม่
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2) บทบาทของผู้นากลุ่มของกลุ่มอัตถิภาวนิยม
อนงค์ วิ เศษสุวรรณ (2554) กล่าวถึ งบทบาทและหน้าที่ ผู้น ากลุ่ม ว่าการ
บาบัดตามแนวคิดภาวนิยมเน้นการทางานร่วมกันระหว่างผูบ้ าบัดกับผู้ขอรับการบาบัดมุ่งสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลผูน้ ากลุม่ ต้องมีความพร้อมและมีความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของ
ตนเองสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม และให้ความสาคัญกับคุณภาพ
ของสัมพันธภาพในการบาบัดซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการบาบัดสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกับสมาชิก
มี ส่ ว นช่ ว ยให้ส มาชิ ก เปลี่ ย นแปลงผู้น ากลุ่ม จึ ง มี บ ทบาทส าคัญ เป็ น อย่ า งมากในการสร้า ง
สัมพันธภาพที่มีความหมายระหว่างสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีผ้ ูน้ ากลุ่มต้องท้าทายสมาชิกกลุ่มให้
ส ารวจชี วิ ต ตนเองส่งเสริม สมาชิก ให้ส ารวจข้อ จากัด ในการด ารงชี วิต มี วิธีส ร้างทางเลื อ กและ
รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเลือกนัน้ ได้เลือกที่จะกระทาในการแก้ไขปั ญหาของตนเอง
3) เทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มแบบภาวนิยม
ดวงมณี จงรักษ์ (2561) ได้กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆโดยสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง คือตัวของผูใ้ ห้การปรึกษาที่ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นนั้
ล้วนแล้วแต่มีขอ้ จากัดของตนเองตามปรัชญาอัตติภาวนิ ยม และการมีปฎิสมั พันธ์ท่ีดีต่อกันโดยมี
เทคนิคที่ใช้ได้แก่
3.1 การเข้ า ใจโลกของผู้ รั บ ค าปรึ ก ษ า (Being in the world) ผู้ ใ ห้
ค าปรึก ษาต้อ งท าความเข้า ใจโลกของผู้ม าขอรับ ค าปรึก ษาให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด เป็ นโลกที่ เค้า มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ่นื ทาให้เกิดสมดุลภายในจิตใจ
3.2 การร่ ว มรับ รู ้สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ ้น ในขณะนั้ น (Sharing existence in the
moment) ผูใ้ ห้คาปรึกษาต้องรับฟั งเรื่องราวอย่างจริงใจในขณะที่รบั ฟั ง ผูใ้ ห้คาปรึกษาเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี
การรับฟั งอย่างทั้งเนือ้ ทั้งตัวจะทาให้รูส้ ึกสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับผูร้ บั คาปรึกษาอย่างลึกซึง้ จนผูใ้ ห้
คาปรึกษาสามารถใช้ตวั เองเป็ นตัวชีก้ าหนดได้วา่ ผูร้ บั คาปรึกษาว่าคิดหรือมีความรูส้ กึ อย่างไร
3.3 การตระหนัก รู ต้ ่ อ การมี ชี วิ ต อยู่ (Centered awareness of being)
ผูใ้ ห้คาปรึกษาทาให้ผรู้ บั คาปรึกษาตระหนักรูต้ ่อตนเองและโลกของตนเองมากยิ่งขึน้ หลังจากรับฟั ง
เรื่องราวของผูร้ บั คาปรึกษาอย่างเข้าใจโดยเฉพาะการตระหนักรูถ้ ึงความสัมพันธ์กบั ตนเองและกับ
ผูอ้ ่ืนอย่างไม่สมดุลการตระหนักรูถ้ ึงการดาเนินชีวิตที่ปฏิเสธศักยภาพของตนรวมถึงการมีชีวิตอยู่
อย่างไม่ใช่ตนเองที่แท้จริง
3.4 การรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) ผูใ้ ห้คาปรึกษาให้ผรู้ บั
คาปรึกษารับผิดชอบต่อปั ญหาของตนในปั จจุบนั สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
เลื อ กทางเดิ น ของตนเองผู้ให้ค าปรึก ษาต้อ งสังเกตเมื่ อผู้รบั ค าปรึกษามี อ าการที่ จะแสดงการ
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หลี ก เลี่ ย งความรับ ผิ ด ชอบเช่ น ผู้รับ ค าปรึก ษาพู ด ว่ า ตนเองนั้น ไม่ ส ามารถท าในสิ่ ง นี ้ได้ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาจะต้องตัดบททันทีโดยพูดว่า“คุณหมายถึงคุณจะไม่ทาสิ่งนัน้ หรือ” เพื่อเป็ นการให้ผรู้ บั
คาปรึกษานัน้ เกิดการตระหนักในตน
3.5 การระเบิ ด ความรู ส้ ึก ที่ ถูก สกัด (Dynamite the affect block) ผู้ให้
คาปรึกษาแบบภาวนิยมยืมเทคนิคจากการปรึกษาแบบเป็ นศูนย์กลาง พฤติกรรมนิยม และแบบ
เกสตอลต์ เพื่อช่วยผูร้ บั การปรึกษาให้สลายการสกัดกัน้ ความรูส้ กึ ทฤษฎีอตั ถิภาวะนิยมเชื่อว่าการ
ไม่รูจ้ กั ตัดสินใจเป็ นผลมาจากการไม่รูจ้ กั ตัง้ ความปรารถนาซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่รูจ้ ั กหรือรูส้ กึ
ดังนัน้ ควรใช้คาถาม เช่น “คุณรูส้ กึ อย่างไร”“คุณต้องการอะไร” กับผูร้ บั คาปรึกษา
3.6 การช่วยให้ผูร้ บั การปรึกษาตัดสินใจ (Help client make decision)
ผูใ้ ห้คาปรึกษาไม่เสนอทางเลือ กให้ผ็รบั คาปรึกษาใหม่แต่แนะนาถึงข้อจากัดของแต่ละแนวทาง
หลังจากนัน้ ผูร้ บั การปรึกษาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาการตัดสินใจเลือก
จากข้อความที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นผูว้ ิจัย สามารถสรุ ปได้ว่า การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีภาวนิยมว่าเป็ นกระบวนการให้คาปรึกษาที่ตงั้ อยู่บนความเข้าใจเชิงปรัชญาที่ผใู้ ห้
คาปรึก ษานั้น จะมุ่งเน้น การช่วยเหลือผู้มาขอรับ คาปรึกษาได้สารวจความต้องการของตนเอง
ค้นหาความหมายชีวิต และมุ่งพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง
ความคิดและมุมมองให้เป็ นแง่บวกเกิดการตระหนักรู ใ้ นตนเองมี ความรับผิดชอบต่อการเลือก
ดาเนินชีวิตภายใต้สมั พันธภาพที่ดีภายในกลุ่มโดยมีพืน้ ฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์เป็ นสาคัญเน้นที่ประสบการณ์ในปั จจุบนั ของผูร้ บั การให้คาปรึกษาแต่จะไม่เน้นเรื่องของ
เทคนิ คเฉพาะในการให้คาปรึกษาแต่มี เทคนิ คที่ ใช้ในการช่วยเหลือผู้รบั การปรึกษาให้มีความ
เหมาะสม
3.2.3 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง
ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality group counseling)
พัฒนาขึน้ โดย วิลเลียม แกลสเซอร์ (William Glasser) เป็ นการให้คาปรึกษาโดยเน้นการแก้ปัญหา
และการจัดการกับความต้องการในสังคมตามความเป็ นจริง ตามหลักการของทฤษฎีท่ีว่าบุคคลมี
ความรับผิดชอบพฤติกรรมของตน ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างมีสติ โดยไม่ทาให้ผอู้ ่ืน
เดือดร้อน จะเป็ นผูด้ ารงตนอย่างเต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุข (ดวงมณี จงรักษ์, 2559)
1) แนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการให้คาปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง
คอเรย์ (Corey, 2014) ได้อธิบายแนวคิดสาคัญของทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบเผชิญความจริงไว้ดงั นี ้
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a ความมุ่ง หมายของพฤติ ก รรม ได้รับ การกระตุ้น จากแรงบัน ดาลใจ
ภายใน อันเนื่องมาจากพืน้ ฐานความต้องการทางจิตวิทยา 5 ประการ (Basic needs) คือ ความรัก
และการเป็ นเจ้า ของ (Love and Belonging) ความส าเร็จ (Power) อิ ส ระ (Freedom) ความ
สนุกสนาน (Fun) และการอยู่รอด (Survival) มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการทางสังคมตาม
ความเป็ นจริง ด้วยการควบคุมการดารงชีวิตที่ดีกว่า จากการประเมินว่าเราต้อ งการอะไร และเรา
ทาอย่างไร เราสามารถควบคุมการดาเนินชีวิตให้ดีย่งิ ขึน้ และออกแบบชะตาชีวิตของเราได้
b เรารับ รู โ้ ลกจากความต้องการของตนเอง (Quality world) มากกว่า
วิ ธี ก ารตามความเป็ น จริง บุ ค คลจะสร้า งภาพโลกของตนเองจากภายใน และแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเป็ นความพยายามในการควบคุมการรับรู ข้ องตน จากโลกภายนอกให้
เหมาะสมกับโลกภายในและโลกส่วนตัวของตนเอง ทัง้ นี ้ (ดวงมณี จงรักษ์, 2559) กล่าวว่าผูใ้ ห้
คาปรึกษาตามแนวของทฤษฎี นี ม้ ี ความเชื่อว่ามนุษ ย์สามารถเลือกภาพโลกภายในตามความ
ต้องการของตนเอง แต่หากไม่สาเร็จผล นั่นเป็ นเพราะบุคคลมีความขัดแย้งและผิดหวัง อย่างไรก็
ตามหากมนุษย์สามารถดารงตนอย่างมีสติเพื่อตอบสนองความต้องการของตน นั่นเป็ นศักยภาพ
ของการควบคุมชีวิตได้ดีกว่าและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
c ผูน้ ากลุม่ ช่วยเหลือสมาชิก ผ่านเทคนิคการตัง้ คาถาม เพื่อให้สมาชิกได้
ประเมินความต้องการซึ่งผูน้ ากลุม่ ควรมีบคุ ลิกของผูม้ ีความกระตือรือร้น และชีน้ าโดยมีหน้าที่หลัก
ในการสนับสนุนให้สมาชิกเผชิญความจริงและประเมินพฤติกรรมปั จจุบนั ผูน้ ากลุม่ มุ่งเน้นพลังและ
ศักยภาพของสมาชิก มากกว่าความล้มเหลว ท้าทายให้สมาชิกได้ใช้ศกั ยภาพ เพื่อเติมเต็มความ
ต้องการและควบคุมการดาเนินชีวิตได้ดีขนึ ้
d ผูน้ ากลุ่มมุ่งเน้นให้สมาชิกค้นพบว่าอะไรที่เขาสามารถทาได้ทนั ที เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการประเมินว่าเขาต้องทาอย่างไร ด้วยการวางแผน สร้างข้อตกลงใน
การเปลี่ยนแปลงและติดตามผล ผูน้ ากลุม่ จะไม่ขดุ ค้นอดีต และไม่ยอมรับข้อแก้ตวั ใด ๆ ของความ
ล้มเหลวในความรับผิดชอบของเขา
2) บทบาทของผู้นากลุ่มในการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง
พัช ราภรณ์ ศรีส วัส ดิ์ (2561) ได้ก ล่า วถึ ง บทบาทของผู้น ากลุ่ม ในการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริง สรุปได้ดงั นี ้
2.1. ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและอธิบายพฤติกรรมของตนเองในปั จจุบนั
2.2. ช่วยให้สมาชิกประเมินพฤติกรรมของตนเองในปั จจุบนั
2.3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการประเมินสิ่งต่างๆรอบตัวเอง
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2.4. ช่วยให้สมาชิกประเมินผลการกระทาที่ดาเนินตามแผนของข้อตกลง
2.5. สอนวิธีการในการนาไปสู่การวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และให้กาลังใจสมาชิกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อยุติการให้คาปรึกษา
นอกจากนี ้ ดวงมณี จงรักษ์ (2559) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ ากลุม่ ไว้
ว่า เป็ นผูม้ ีความอบอุ่น เมตตา มองโลกในด้านบวก เป็ นทั้งครู เป็ นเพื่อน และเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี กล้า
เปิ ดเผยตนเอง ใช้สรรพนามคาว่า “เรา ” เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้
สมาชิ ก วางแผนบนพื ้น ฐานตามความเป็ น ไปได้ ใช้ก ระบวนการ WDEP เพื่ อ ชี น้ า ให้เกิ ด การ
ประเมินพฤติกรรม ทาตามข้อตกลง หลีกเลี่ยงข้อแก้ตัว ช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ท่ีสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง
3) เทคนิคการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้อธิบายเทคนิคการให้คาปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริงสรุปได้ดงั นี ้
3.1 การเผชิญหน้า (Confrontation) มุ่งให้สมาชิกเกิดการเผชิญหน้าตาม
ความเป็ นจริง ณ ปั จจุบนั จากการกระทา และผลกระทบกระตุน้ ให้เกิดการเผชิญหน้าเพื่อนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
3.2 การชี น้ า (Instruction) เป็ น การพัฒ นาทักษะเฉพาะตนตามความ
ต้องการ โดยผูใ้ ห้คาปรึกษาชีน้ าระหว่างกระบวนการให้คาปรึกษา ซึ่งผูใ้ ห้คาปรึกษาและสมาชิก
เรียนรู ้ ค้นหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงไปสูเ่ ป้าหมายอย่างที่ตงั้ ใจไว้
3.3 ทัก ษะในการตั้งค าถาม (Skillful questioning) เป็ น หลัก ส าคัญ ใน
การให้ค าปรึก ษา เพื่ อ ให้ผู้ให้ค าปรึก ษาตั้งค าถามอย่ างตรงไปตรงมาช่วยให้ส มาชิก ประเมิ น
พฤติกรรมของตนเอง เข้าใจตนเอง และเอือ้ อานวยให้สมาชิกสามารถดาเนินชีวิตตอบสนองความ
ต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม
3.4 การใช้บทบาทสมมติ (Role playing) เป็ นการใช้บทบาทสมมติเพื่อ
ฝึ กฝนและเรียนรูใ้ ห้สมาชิกเกิดความคุน้ เคย จนเกิดความพร้อมในการปฏิบตั ิกบั สถานการณ์จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 อารมณ์ขนั (Humor) เป็ นการใช้โอกาสที่เหมาะสมสร้างอารมณ์ขัน
ด้วยท่าทีท่ีเป็ นมิตร เพื่อสร้างบรรยากาศของการเปิ ดรับแบ่งปั น และเปิ ดเผยตนเอง นาไปสู่ความ
ไว้วางใจ ความผ่อนคลาย และสัมพันธภาพอันดี
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3.6 เน้นสร้างสรรค์ (Positive addiction) เป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกคิด
ในทางสร้างสรรค์ ดาเนินชีวิตไปสูว่ ิถีแห่งความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับดวงมณี จงรักษ์ (ดวงมณี
จงรักษ์, 2559) กล่าวว่าเป็ นการลดพฤติกรรมทางลบไปสูก่ ารมีนิสยั ทางสร้างสรรค์ จะช่วยสมาชิก
มีความเข้มแข็ง กระตือรือร้น มีพลังและมุ่งมั่น
3.7 การประเมิน (Assessment) เป็ นการให้สมาชิกได้ประเมินพฤติกรรม
ของตนว่าเป็ นไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การรับผิดชอบ และการยอมรับต่อตนเอง
โดยขัน้ ตอนของกระบวนการกลุ่มแบบเผชิญความจริง Wubbolding (2000
อ้างถึงใน พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ,์ 2561, น. 193) ได้กล่าวถึงกระบวนการ WDEP เพื่อประยุกต์ใช้กบั
ทฤษฎีแบบเผชิญความจริง ดังนี ้
1) ความต้อ งการ (W=Wants) เป็ นการใช้ทั ก ษะการตั้ง ค าถามเพื่ อ
กระตุน้ ให้คิดทบทวนสารวจและเปิ ดเผยตนเองเป็ นการเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังใน
ชีวิตของเขาสมาชิกจะค้นหาว่าอะไรที่พวกเขามีอะไรที่พวกเขาต้องการ และอะไรที่พวกเขายังไม่ได้
รับ ผ่านกระบวนการเน้นการประเมินตนเองทัง้ แนวทางและพฤติกรรม
2) การกระทาและแนวทาง (D=Doing and Direction) เป็ นการที่ผนู้ า
กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกอธิ บายพฤติกรรมโดยรวม (การกระท า ความคิด ความรู ส้ ึกและสรีระ
วิทยา) ซึ่งการตระหนักรู แ้ ละเข้าใจในตนเองเป็ นปั จจัยสาคัญ สู่การเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึง
พฤติกรรมที่ผ่านมาแม้ว่าปั ญ หานั้นจะผ่านมาแล้วแต่ส่งผลมาถึงปั จจุบัน จึงต้องการแก้ไขเพื่อ
วางแผนสู่อนาคต ด้วยความเชื่อที่ว่าความคิดและการกระทาเปลี่ยนง่ายกว่า เมื่อสมาชิกเปลี่ยน
การกระทา ความคิดและความรูส้ ึกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเป้าหมายของขัน้ ตอนนีค้ ือมุ่งเน้นไปที่
พฤติกรรมปั จจุบนั เพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อความรูส้ กึ ของตน สอนให้เขาใช้
สติในการควบคุมพฤติกรรม สามารถสร้างทางเลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิต
3) ประเมินตนเอง (E=Self-Evaluation) เป็ น ขั้นตอนที่ผูน้ ากลุ่มช่วยให้
สมาชิกค้นหาพฤติกรรมโดยรวมและตัดสินคุณ ภาพของการกระทาของตน ช่ว ยให้เขาได้เรียนรู ้
วิธีการประเมินพฤติกรรมของตน
4) วางแผน (P=Planning) เป็ นขัน้ ตอนที่จะช่วยให้สมาชิกอธิบายวิธีใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจงจากทางเลือกที่ลม้ เหลวไปสูท่ างเลือกที่บรรลุเป้าหมาย ผูน้ า
กลุ่มมีส่วนช่วยให้สมาชิกวางแผนพัฒ นาพฤติกรรม วางแผนเพื่ อรับผิดชอบพฤติกรรมนั้นเป็ น
ปั จจัยของกระบวนการที่จะสอนได้ชดั เจน สมาชิกได้เรียนรู ว้ ิธีท่ีทาได้จริงจากแผนและรับผิดชอบ
การปฏิ บัติ ต ามแผนต่ อ ผู้น ากลุ่ม และสมาชิ ก ผู้อ่ื น ด้ว ยข้อ ตกลงหรื อ สัญ ญา เพื่ อ ให้เห็ น ถึ ง
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ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตน เห็นคุณค่า ความสาเร็ จ และเชื่อมั่นต่อ
ตนเองถึงการมีเอกลักษณ์แห่งความสาเร็จ
จากข้อความที่กล่าวมาในข้างต้นนัน้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุปได้ว่าการปรึกษากลุม่
ตามแนวทฤษฎี เผชิญ ความจริง ว่าเป็ น กระบวนการให้คาปรึกษาที่ จะช่วยให้บุคคลที่ มาขอรับ
คาปรึกษานัน้ เป็ นตัวของตัวเองมากที่สุด มีความรับผิดชอบที่ตนเองนัน้ ตัดสินใจและพร้อมที่จะ
แก้ไขปั ญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาด้วยการใช้สติและทักษะการแก้ปัญหาที่ตนเองนัน้ ได้ประเมินมาแล้ว
ว่าสามารถทาได้ตามแบบแผนที่ตนเองได้กาหนด ค้นพบทางเลือกและพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายที่
ตนเองได้ตงั้ ไจไว้และเห็นคุณ
่ ค่าในตนเอง
3.2.4 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึก ษากลุ่ ม แบบยึ ด บุ ค คลเป็ นศู น ย์ก ลาง (The PersonCentered Group Counseling) มี ผู้ ริ เ ริ่ ม ทฤษฎี คื อ คาร์ล แรมสั น โรเจอร์ส (Carl Ramson
Rogers) โดยทฤษฎีดงั กล่าวมีทศั นะเกี่ยวกับการมองมนุษ ย์ในเชิงบวก โดยอยู่บนพืน้ ฐานของการ
ไว้วางใจ นัน้ คือเชื่อว่าผูร้ บั คาปรึกษามีความสามารถที่จะเข้าใจตนเองและสามารถนาตนเองได้
1) แนวคิดในการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
บัวทอง สว่างโสภากุล (2551) กล่าวว่า แนวคิดสาคัญของการให้คาปรึกษา
กลุ่มแบบ Person – Center นี ้ คือการสร้างบรรยากาศ ซึ่งการได้แสดงทัศนคติให้สมาชิกลุ่มรับรู ้
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะส่งเสริม และสร้างบรรยากาศให้ สมาชิกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้
แนวคิดของผูใ้ ห้คาปรึกษากลุม่ ดังกล่าว มีดงั นี ้
a การที่ผใู้ ห้คาปรึกษากลุ่มมีความเป็ นจริง (Genuiness) หรือมีความลง
รอย (Congruence) ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า ผู้ใ ห้ค าปรึก ษากลุ่ม รู ต้ ัว ถึ ง ความรู ส้ ึ ก ความคิ ด และ
พฤติกรรมของตน แสดงออกซึง่ เหล่านีต้ ามที่เป็ นจริงในแต่ละขณะของการให้คาปรึกษากลุม่ โดยไม่
มีการเสแสร้งไม่มีการซ่อนเร้น ไม่วา่ ความรูส้ กึ ความคิด หรือ พฤติกรรมนัน้ อาจจะเป็ นทางลบ หรือ
ทางบวกก็ตาม
b การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard)
เป็ นทัศนคติชนิดที่สองที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการมองในทางบวก
อย่างไม่มีเงื่อนไข นัน้ หมายถึง การที่ผใู้ ห้คาปรึกษากลุม่ มีความสนใจใส่ใจ ให้ความรักแก่ สมาชิก
กลุ่มในลักษณะที่ปล่อยให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นตัวของตัวเองโดยไม่ถือเป็ นเจ้าเข้าเจ้าของ เป็ นการ
ยอมรับสมาชิกกลุ่มถึงแม้สมาชิกกลุ่มจะมี ค่านิยม ทัศนคติ หรือ ความรู ส้ ึกที่ต่างไปจากของตน
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เป็ นการให้การยอมรับอย่างแท้จริง โดยไม่นาอิทธิพลของความเชื่อ จริยธรรม หรือ สังคม มาเป็ น
เครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิด
c การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การมีความเข้าใจ การที่ผใู้ ห้
คาปรึกษาพยายามที่จะเข้าใจอย่างว่องไวและ ถูกต้องในประสบการณ์ และ ความรูส้ กึ ของสมาชิก
กลุม่ รวมถึงความหมายของมัน ที่มีต่อสมาชิกกลุม่ ด้วย คือการเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของสมาชิก
กลุ่มตามที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและ หมายถึง การที่ผใู้ ห้คาปรึกษากลุ่มเองมี
ความมั่นคงในจิตใจพอที่จะปล่อยวางตัวเอง ค่านิยมและธุระของตนเองไว้ช่ วั คราว เพื่อที่จะเข้าไป
อยู่ในโลกส่ว นตัวของสมาชิก กลุ่ม เสมื อนหนึ่งเป็ น ตัวของสมาชิก กลุ่ม ในการมี ค วามเข้ าใจต่ อ
สมาชิกกลุ่มผูใ้ ห้คาปรึกษากลุ่มต้องไม่ ตดั สินว่าสมาชิกกลุ่มผิดหรือถูก และต้องไม่เปลี่ยนความ
เข้าใจเป็ นความเห็นใจ (Sympathy) ซึ่งจะกลายเป็ นการตัดสินพิพากษาไปเมื่อใดที่ผใู้ ห้คาปรึกษา
กลุ่มเอาอารมณ์ของตนเองมาใช้ในการวัดความเหมาะสมของความรูส้ ึกของสมาชิกกลุ่ มเมื่อนัน้
สมาชิกกลุ่มก็จะปกป้องตนเองและจะเห็นว่าผูใ้ ห้คาปรึกษากลุ่มก็เป็ นเหมือนกับคนอื่นๆที่เคย
พิพากษาเขามาแล้ว
2) บทบาทของผู้ น ากลุ่ ม ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบยึ ด บุ ค คลเป็ น
ศูนย์กลาง
ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) ได้กล่าวถึงบทบาทผูน้ ากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ผูน้ ากลุ่มมีความเชื่อว่ากลุ่มสามารถเดินหน้าได้โดยที่ไม่ตอ้ งพึ่งการ
ให้ความช่วยเหลือแบบนาทาง
2.2 ผูน้ ากลุ่มฟั งอย่างตัง้ ใจและจับสัมผัสอารมณ์และสีหน้าให้ได้อย่าง
ทันที และไวต่อความรูส้ กึ ของสมาชิก
2.3 ผูน้ ากลุม่ สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในกลุม่ รูส้ กึ ปลอดภัยและอบอุน่
2.4 ผูน้ ากลุม่ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.5 ผู้น ากลุ่ ม ให้ข้อ มู ล ย้อ นกลั บ แก่ ส มาชิ ก และชี ้ใ ห้ส มาชิ ก เห็ น ถึ ง
พฤติกรรมเฉพาะของตน และไม่ตดั สินสมาชิกเองเพื่อให้สมาชิกนัน้ สังเกตว่าพฤติกรรมของตนเอง
นัน้ กระทบกับสมาชิกในกลุม่ หรือไม่
3) เทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวถึงเทคนิคเบือ้ งต้นในการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ผูว้ ิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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3.1 การฟั งอย่ า งตั้ ง ใจ (Active Listening) เป็ นเทคนิ ค ที่ ถื อ ได้ ว่ า มี
ความสาคัญต่อการให้คาปรึกษาเพราะสามารถแสดงได้ถึงการที่ผูใ้ ห้คาปรึกษานัน้ ใส่ใจสมาชิก
กลุ่มได้เป็ นอย่างดี และเป็ นการที่ผูใ้ ห้คาปรึกษาจะได้รบั รู ถ้ ึง ความคิด อารมณ์ ความรู ส้ ึก ของ
สมาชิกภายในกลุม่
3.2 การยอมรับ อย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไข (Unconditional regard) เป็ นการ
ยอมรับโดยไม่ตดั สินพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ ว่าดีหรือไม่ดี
3.3 การท าให้ก ระจ่าง (Clearification) เป็ น การช่ วยให้สมาชิก กลุ่ม ไม่
สับสนในข้อมูลที่ตอ้ งการจะอธิบายและทาให้เข้าใจในเรื่องนัน้ ๆมากยิ่งขึน้
3.4 การเงียบ (Silence) เป็ นการเงียบที่ไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึน้ เพื่อให้
สมาชิก กลุ่ม นั้น ได้อยู่กับตัวเองและได้คิด สัมผัสอารมณ์และความรู ส้ ึกในขณะนั้น และเข้าใจ
ปั ญหาของตนเองมากยิ่งขึน้
ผูว้ ิจยั สามารถสรุปได้วา่ การให้คาปรึกษากลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง มี
เป้าหมายคือการที่ผใู้ ห้คาปรึกษานัน้ สร้างบรรยากาศให้สมาชิ กกลุม่ รูส้ กึ ปลอดภัยและพร้อมที่จะ
เปิ ดเผยตัวตนในการให้คาปรึกษากลุ่ม เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข
เกิดการตระหนักรู ใ้ นตนเอง มีความชัดเจนในตนเองรวมไปถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคลอื่น และ
บทบาทของผู้น ากลุ่ม นั้น ต้อ งมี ค วามเชื่ อ มั่น ในกระบวนการกลุ่ม ของตนและท าทุก สิ่ ง ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่สมาชิกกลุม่ อย่างเต็มที่และไม่อคติตอ่ สมาชิกกลุม่
3.2.5 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยม
คอร์เรย์ (Corey, 2014) ได้กล่าวถึงการให้คาปรึกษากลุ่ม แบบพฤติกรรมนิยมไว้
ว่า การให้คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม มีแนวคิดมาจากการเรียนรูแ้ บบคลาสสิค (Classical
conditioning)และการเรี ย นรู เ้ งื่ อ นไขพฤติ ก รรม (Operant conditioning) ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ที่ ว่ า
มนุ ษ ย์จ ะตกอยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้อ ม มนุ ษ ย์เกิ ด การเรีย นรู ท้ างพฤติ ก รรมมาจาก
สิ่งแวดล้อมโดยตามแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมนัน้ มีสมมติฐานว่า บุคคลนัน้ สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้
1) แนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ศิรบิ รู ณ์ สายโกสุม (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมว่าบุคคลมี
สิทธิท่ีจะแสดงความคิด ความรูสึก ทัศนคติ และความเชื่อของตนเองเพื่อให้บุคคลนัน้ มีสิทธิท่ีจะ
เลือกหรือแสดงออกมาได้ดีขนึ ้ แต่การแสดงออกนัน้ ต้องแสดงออกในลักษณะเชิงบวก ทาให้เห็นถึง
ความรู ส้ ึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจในตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน นั้น ก็พร้อมรับฟั งความคิดเห็ นของ
บุคคลอื่นที่มีต่อตนเอง โดยมีเป้าหมาย สรุปได้ดงั นี ้
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a เพื่อช่วยเหลือให้ผูร้ บั คาปรึกษาได้เรียนรู พ้ ฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์
โดยมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
b เพื่อสร้างการเรียนรูใ้ หม่ท่ีจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้เป็ น พฤติ ก รรมที่ พึงประสงค์ โดยผู้ให้ค าปรึ ก ษาและผู้รบั ค าปรึก ษาว่าต้อ งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้มีความชัดเจน โดยผูร้ บั คาปรึกษา
จะต้องรับผิดชอบที่จะทาตามข้อตกลงนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูร้ บั คาปรึกษา
c เพื่อช่วยให้ผูร้ บั คาปรึกษาได้เรียนรู ก้ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดาเนิน และนาวิธีการเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
2) บทบาทของผู้ให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
คอเรย์ (Corey, 2014) กล่าวถึง บทบาทของผูใ้ หคาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ผู้ใ ห้ค าปรึก ษาประเมิ น ข้อ มู ล เบื ้อ งต้น ของผู้รับ ค าปรึก ษา การ
สัมภาษณ์ขอ้ มูล และควบคุมการวนทนาภายในกลุม่
2.2 ผูใ้ ห้คาปรึกษาใช้เทคนิ คที่มีความหลากหลาย เพื่ ออานวยให้ผูม้ า
ขอรับคาปรึกษานัน้ สามารถไปถึงจุดหมายที่ตนเองได้ตงั้ ไว้
2.3 ผู้ใ ห้ค าปรึก ษาส่ ง เสริม ให้เกิ ด พฤติ ก รรมอัน พึ ง ประสงค์ อาจใช้
บทบาทสมมติ และให้ส มาชิก ทราบว่าตนเองจะมี ก ารตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมต่ างๆในทางที่
เหมาะสมอย่างไร
2.4 ผู้ ใ ห้ ค าปรึก ษาต้ อ งเสริ ม แรงให้ ส มาชิ ก นั้ น พั ฒ นาตนเองไปสู่
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
2.5 ผูใ้ ห้คาปรึกษาต้องมีการเอื อ้ อานวยให้สมาชิกกลุ่มตรียมพร้อมที่จะ
ยุติ ก ารให้ค าปรึก ษาโดยมี เวลาหรือ เปิ ด โอกาสให้ส มาชิ ก กลุ่ม ร่ว มกัน อภิ ป รายและแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์จากการได้เข้าร่วมให้คาปรึกษากลุม่ มาปรับใช้ตามความเหมาะสม
3) เทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวถึงเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติ ก รรมนิ ย มจะใช้วิ ธี ก ารประเมิ น การส ารวจความคิ ด ความรู ส้ ึ ก และพฤติ ก รรมที่ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ผูว้ ิจยั สรุปได้ดงั นี ้
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3.1 การผ่ อ น คลาย (Muscle Relaxation) เป็ น วิ ธี ก ารช่ ว ยให้ ผู้ รั บ
คาปรึกษาได้ลดความเครียด ความวิตกกังวล ที่แสดงออกมาทางกาย เช่น ประหม่า นอนไม่หลับ
เวียนหัว
3.2 การลดความรู ส้ ึก อย่ างเป็ น ระบบ (System Desensitization) เป็ น
การช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษาลดความกังวลที่เกิดขึน้ อาทิเช่น ขาดสมาธิ กังวล มีความกระวนกระวาย
ไม่กล้าเผชิญปั ญหากับความเป็ นจริง
3.3 การฝึ กพฤติก รรมแสดงออกอย่ างเหมาะสม (Assertive Training)
เพื่อช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษากล้าแสดงออกทัง้ ทางด้านความรูส้ กึ และการแสดงออกทางอารมณ์ต่อ
บุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความวิตกกังวล ซึง่ สมาชิกบางคนไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะ
กลัวถูกตาหนิ จึงเกิดความวิตกกังวลขึน้ ได้ จะเห็นได้ว่าการฝึ กให้สมาชิกมีการกล้าแสดงออกที่
เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกแสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งการแสดงออกและการ
สื่อสารที่มีความเหมาะสม
3.4 การแสดงตัว แบบ (Modeling Technique) การแสดงตัว แบบเป็ น
เครื่ อ งมื อ การสอนที่ มี พลัง มากที่ สุด โดยผู้น ากลุ่ม มี ข้อ ได้เปรี ย บมากกว่ า การให้ค าปรึก ษา
รายบุคคลคือให้สมาชิกดูตน้ แบบจากตัวแบบและสังคมที่หลากหลายการเป็ นตัวแบบที่ดี จะเป็ น
หน้าที่ของทัง้ ผูน้ ากลุม่
3.5 การเสริม แรง (Reinforcement) เป็ น หัว ใจส าคัญ ในการให้ค วาม
ช่วยเหลือของการให้คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยมทัง้ เป็ นผูน้ าและสมาชิกกลุม่ จะมีการให้การ
เสริมแรงซึ่งกันและกันและกัน โดยที่ผนู้ ากลุ่มจะพูดถึงความสาเร็จ มากกว่าการความล้มเหลวซึ่ง
จะทาให้กลุม่ มีบรรยากาศทางบวกมากขึน้
3.6 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เมื่อสมาชิกได้ฝึกปฎิบตั ิใหม่ใน
กลุม่ แล้ว ผูน้ ากลุม่ หรือสมาชิกกลุม่ จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เป็ นข้อดีในการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่
จากการให้คาปรึกษากลุม่ แบบทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะสรุปได้วา่ บุคคลที่เกิด
มานัน้ ไม่ดีหรือไม่เลว แต่จะเริ่มต้นในลักษณะที่ว่างเปล่าโดยที่พฤติกรรมของมนุษย์นนั้ จะเรียนรู ้
จากการมีปฎิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายของการให้คาปรึกษากลุ่มนัน้ จะ
ช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษาได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ ด้วยการสร้างสภาพการณ์เรียนรูใ้ หม่ท่ี
มีความเหมาะสมกับบุคคลมากยิ่งขึน้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการดาเนินชีวิต
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3.2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบการวิเคราะห์
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อีรคิ เบิรน์ (Eric, 1964) เป็ นผูร้ เิ ริ่มทฤษฎีนีโ้ ดยมีแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ี
อยู่ในความทรงจาและบุคลิกภาพ รวมทั้งพฤติกรรมที่ แสดงออกในการสื่อสารสัมพันธ์กัน ของ
บุคคล ซึ่งเชื่อว่า แรงผลักดันในส่วนของจิตใต้สานึกมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย์ ทาให้
มนุษย์เกิดปั ญหาเมื่อไม่สามารถแสดงออกซึง่ พฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการจิตใต้สานึกได้
1) แนวคิดสาคัญที่เกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีวิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล
ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล เชื่อว่ามนุษย์เข้าใจพฤติกรรมของตนเองที่เกิดขึน้ ในอดีต
และ ยังสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการใช้ชีวิตใหม่ได้และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท และ
แบบแผนของชีวิตให้หลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตการมองตนเองและผูอ้ ่นื ทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่าทรรศนะใน
การมองตนเองและผูอ้ ่ืนของมนุษย์ได้รบั อิทธิพลมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก ซึ่งประสบการณ์
เหล่านีม้ ีผลทาให้บคุ คลเกิดความเข้าใจและเกิดความรูส้ กึ ต่อตนเองและผูอ้ ่นื ก่อให้เกิดการกาหนด
ตาแหน่งชีวิต (Life Position) ของตนเองและผูอ้ ่นื ว่าควรจะเป็ นเช่นไร ซึง่ ทรรศนะในการมองตนเอง
และผูอ้ ่นื หรือการกาหนดตาแหน่งชีวิต ของมนุษย์จาแนกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
a. I’m O.K. –You’re O.K. คื อ การมองตนเองว่ามี คุณ ค่ า และ มอง
ผูอ้ ่ืนว่ามีคณ
ุ ค่าเช่นเดียวกัน บุคคลประเภทนีจ้ ะยอมรับและเข้าใจตนเอง รวมทัง้ ยอมรับและเข้าใจ
ผูอ้ ่ืนอย่างเต็มที่และจริงใจกล้าที่จะเผชิญปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีท่ีสร้างสรรค์ เป็ น
ผูท้ ่มี ีสขุ ภาพจิตดีและปรับตัวได้ดี
b. I’m O.K. –You’re not O.K. คื อ การม องตน เองว่ า ดี เก่ ง และ
เหนือกว่าผูอ้ ่ืน เห็นว่าผูอ้ ่ืนด้วยกว่าตน บุคคลประเภทนีจ้ ะวางอ านาจและดูถกู เหยียดหยามผูอ้ ่ืน
เห็นชีวิตผูอ้ ่นื ไม่มีคณ
ุ ค่า และ มักโทษผูอ้ ่นื ในความบกพร่องของตนเอง
c. I’m not O.K. –You’re O.K. คือ การมองตนเองว่าด้อ ยกว่าผู้อ่ืน และ
เห็นว่าผูอ้ ่ืนนัน้ ดีเก่งกว่าตนเองในทุกด้า น บุคคลประเภทนีจ้ ะเป็ นคนเก็บกด ไม่ กล้าแสดงออก
และชอบปลีกตัวจากสังคม เมื่อมีปัญหามักจะหลีกหนีหรือยอมแพ้ และชอบโทษตนเองในทุกเรื่อง
d. I’m not O.K. –You’re not O.K. คือการมองตนเองและผูอ้ ่ืนว่าไม่มี
คุณค่า ไม่มีความหมาย บุคคลประเภทนีจ้ ะมีความรูส้ กึ หดหู่ เศร้าหมอง และปราศจากความหวัง
ใดๆ ในชี วิต ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น ทรรศนะในการมองตนเองและผู้อ่ืน ของผู้ป่ วยที่ เป็ น โรคจิต โรค
ประสาท
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2) บทบาทของผู้ น ากลุ่ ม ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบวิ เ คราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
นุชลี อุป ภัย (2558) ได้กล่าวว่าบทบาทของผู้น ากลุ่ม นั้น คื อการเอาใจใส่
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคิด การพัฒนาการตระหนักรู ท้ างสติปัญญาและอารมณ์ของตน โดย
อธิบายถึงแนวคิดของโครงสร้างบุคลิกภาพ การวิเคราะห์บทบาทชีวิต และอื่นๆ ซึง่ จะเน้นไปในส่วน
ของการสร้างสัมพันธภาพที่มีความเสมอภาคระหว่างสมาชิกกลุม่ และผูน้ ากลุม่ โดยที่ผนู้ ากลุม่ นัน้
จะช่วยให้สมาชิ ก กลุ่ม เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้านพฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางที่ เหมาะสม และ
สามารถเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3) เทคนิคการให้คาปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ
นุชลี อุปภัย (2558) กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
มีเทคนิคที่ส าคัญ 4 ประการ คือ Permission Protection Potencyและ Operation สามเทคนิค
แรกใช้เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการให้คาปรึกษาโดยเป็ นการชีแ้ จงอธิบายให้ผรู้ บั คาปรึกษา
เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการให้คาปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ และมีการสารวจ
วิเคราะห์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของตนเอง ส่วนเทคนิคที่ส่ี จะนามาใช้เมื่อผูใ้ ห้
คาปรึกษามีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วโดยควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะและสถานการณ์
จึงจะได้ผล
3.1 Permission เป็ นเทคนิคที่ผูใ้ ห้คาปรึกษากลุ่ม เปิ ดโอกาสให้สมาชิก
กลุ่ม ได้หลุดพ้นหรือปล่อยวางจากเรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต ซึ่งทาได้ใน 3
ลัก ษณะ คื อ 1. เปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก กลุ่ ม ได้ใ ช้เวลาร่ว มกั บ ผู้ใ ห้ค าปรึก ษากลุ่ ม อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพยายามขจัดพฤติกรรมการสื่อสารสัมพันธ์แบบเลี่ยงหนี หรือ แบบพิธีการ 2.
เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู แ้ ละสามารถแสดงบุคลิกภาพในแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม
เช่ น รู ้จั ก ใช้ บุ ค ลิ ก ภาพในส่ ว นของ Adult Ego State หาเหตุ ผ ลและตั้ ง เป้ า หมายในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบุคลิกภาพของตนเอง รูจ้ กั ใช้บคุ ลิกภาพในส่วนของ Child Ego State แสดงหา
ความสุขในชีวิต รูจ้ กั ใช้บคุ ลิกภาพในส่วนของ Parent Ego Stateในการให้ความเอือ้ เฟื ้ อแก่บคุ คล
อื่น เป็ นต้น โดยอาจใช้เทคนิคของทฤษฎีอ่นื ๆ มาช่วย ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การใช้เทคนิค
เก้าอีว้ ่างเปล่า 3. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสวงหาการยอมรับอย่างตรงไปตรงมา แบบจริงใจ
ใกล้ชิดโดยไม่ตอ้ งมีการเล่นเกม
3.2 Protection เป็ น เทคนิ ค ที่ ผู้ให้ค าปรึก ษากลุ่ม ใช้เพื่ อปลอบโยนให้
กาลังใจ สมาชิกกลุ่ม ให้เกิดความมั่นใจ คลายความวิตกกังวล และ มีความมั่นคงปลอดภัยใน
กรณีท่ตี อ้ งการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
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3.3 Potency เป็ นเทคนิ ค ที่ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบ
พฤติกรรมของ สมาชิกกลุ่ม ว่า หลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดติดในอดีตได้หรือไม่ โดย ผูใ้ ห้คาปรึก ษากลุ่ม
ต้องตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ ควรเลือกใช้เทคนิคอะไรเมื่อใด
3.4 Operation เป็ นเทคนิ ค ที่ ผู้ใ ห้ ค าปรึก ษากลุ่ ม ใช้เมื่ อ ได้ก าหนด
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไว้แล้วในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการให้คาปรึกษา
กลุ่ม ด้านจิต บ าบัด แต่ ต ้องมี ความระมัด ระวังในการใช้โดยสามารถแบ่งย่ อยได้เป็ น 8 เทคนิ ค
ดังต่อไปนี ้
a. การซัก ถาม (Interrogation) ใช้ในกรณี ท่ี ส มาชิ ก กลุ่ม มี ปั ญ หา
ความยุ่งยากในการแสดงบุคลิกภาพแบบ A โดยไม่สามารถใช้เหตุผลพิจารณาข้อมูลตามความ
เป็ นจริงได้ ซึ่งผูใ้ ห้คาปรึกษากลุ่ม ต้องใช้เทคนิคการซักถามโดยอาจเป็ นเชิงบังคั บเพื่อให้สมาชิก
กลุ่ม สามารถคิ ด และโต้ต อบจากบุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นของ A ให้ได้ ซึ่ ง ก็ ต ้อ งระมัด ระวัง การใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
b. การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็ นวิธีการที่สมาชิกกลุ่มใช้เพื่อ
ยื น ยัน ให้ส มาชิ ก กลุ่ม เห็ น หรื อ ตระหนัก ถึ ง พฤติ ก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาของตน โดยท าการ ระบุ
พฤติกรรมนัน้ ๆ ขึน้ มาทันทีท่ผี รู้ บั คาปรึกษาแสดงออก เพื่อให้เกิดการรับรูแ้ ละไม่เลี่ยงหนีอีกต่อไป
c.การอธิบาย (Explanation) เป็ นวิธีการที่ผใู้ ห้คาปรึกษากลุ่ม แสดง
บทบาทเสมือนหนึ่งเป็ นครู ท่ีทาการสอน อธิบายชีแ้ จงยกเหตุผลมาประกอบเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจ และ ยอมรับพฤติกรรมที่มีปัญหาของตน ตลอดจนหาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ประสบ
d.การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) เป็ นวิธีการที่ผใู้ ห้
คาปรึกษากลุ่มใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจชัดเจนในข้อมูลเรื่องราวที่ผใู้ ห้คาปรึกษา
พยายามชีแ้ จง และช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
e.การยืนยัน (Confirmation) เป็ นวิธีการที่ใช้เพื่อยา้ เตือนให้สมาชิก
กลุ่ม ตระหนักถึง พฤติกรรมที่มีปัญหาต้องแก้ไข แต่ผรู้ บั คาปรึกษายังคงกระทาซา้ ๆอยู่ ทัง้ นีเ้ พื่อ
ช่วยยา้ ให้สมาชิกกลุม่ ได้ใช้ความพยายามให้มากขึน้ ในการแก้ไขพฤติกรรมนัน้ ๆ
f.การตีความหมาย (Interpretation) เป็ น การที่ ผู้ให้คาปรึกษากลุ่ม
วิเคราะห์และแปลความหมายของพฤติกรรมให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบือ้ งหลัง
การแสดงออกของพฤติกรรม และ การเล่นเกมของผูร้ บั คาปรึกษา
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g.การก่ อ รู ป เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น (Crystallization) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ผู้ ใ ห้
คาปรึกษากลุ่มลองให้สมาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการเลิกเล่นเกม และ ให้เป็ นตัวของ
ตัวเอง รวมทัง้ ใช้การสื่อสารสัมพันธ์แบบที่จริงใจใกล้ชิดในการแสวงหาการยอมรับ
จากแนวคิดของทฤษฎีการวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคลจะสรุปได้ว่า
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตทาให้บคุ คลเกิดทรรศนะในการมองตนเองและผูอ้ ่ืนที่แตกต่างกันไป การ
ที่จะช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่มีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี จึงจาเป็ นต้องทาให้
บุคคลเกิดทรรศนะในการมองตนเองและผูอ้ ่ืน I’m O.K. –You’re O.K เป็ นตัวของตัวเอง สามารถ
ตระหนักรู ท้ ่ีจะอยู่ กับปั จจุบันทุกขณะตามที่เป็ น จริงโดยไม่ยึดติดกับอดีต มีความยืดหยุ่นเป็ น
ธรรมชาติ และสามารถผูกพันสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูอ้ ่ืนได้อย่างเหมาะสมและจริงใจรูจ้ กั แสดง
บทบาทชีวิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนมีความรูส้ กึ พอใจ ภาคภูมิใจ และ เห็นคุณค่า ของตนเอง
3.3 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
แก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
รัซคาอุสก้า และฮุน (Raskauskas & Huynh, 2015) ศึกษากลวิธีการเผชิญปั ญหา
ต่อเหตุการณ์การกลั่นแกล้งบนพืน้ ที่ไซเบอร์ในวัยรุน่ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตามพืน้ ฐานทฤษฎี
ของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 28 ) กระบวนการ
ของความเครี ย ดและวิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญหา (A Transactional Model of the stress Process:
TMSC) และนามาพัฒนาเป็ นโมเดลสาหรับการเผชิญปั ญหาในเหตุการณ์การกลั่นแกล้งบนพืน้ ที่ไซ
เบอร์ พบว่า กลวิธีการเผชิญปญหาด้วย แหล่งสนับสนุนทางสังคม และ การแก้ปั ญหาทางเทคนิค
ด้วยเทคโนโลยี (เช่น ยกเลิกการเป็ นเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือระงับการรับข้อความจาก
ผูใ้ ช้รายอื่นที่ไม่พงึ ประสงค์) มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการถูกกลั่นแกล้งบนพืน้ ที่ไซเบอร์สงู
จาคอบ และ คณะ (Jacobs et al., 2014) ศึกษากลวิธีธีการเผชิญปั ญหาช่วยในการ
ลดความเครียดจากการถูกกลั่นแกล้งหรือเพื่อเป็ นการป้องกันผลกระทบในระยะยาว ลักษณะของ
การแก้ไขปั ญหา นัน้ ได้เน้นไปที่การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญหาการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
จัดการกับอารมณ์และการเผชิญปั ญหาด้วยวิธีหลีกเลี่ยงไปเลยโดยกลยุทธ์ท่วั ไปที่ใช้กนั คือการมุ่ง
จัดการกับปั ญ หาโดยใช้วิธีประเมินเหตุการณ์ในการเผชิญ ปั ญ หาด้วยตัวเอง หรือมองหาแหล่ง
สนับสนุนอื่นเข้ามาช่วย การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์นนั้ เป็ นการจัดการภายในตัว
บุ ค คล จากความเครีย ดของเหตุก ารณ์ ก ารถู ก กลั่น แกล้ง บนพื ้น ที่ ไซเบอร์ ในลัก ษณะที่ ไม่ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นและไม่ได้จดั การกับเหตุการณ์ภายนอกของตัวบุคคลสาหรับการเผชิญปั ญหา
ด้วยวิธีหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์คือ การเดินออกมาหรือปิ ดการรับรูจ้ ากเหตุการณ์นนั้ ๆ ทัง้ ทางด้าน
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กายภาพ (การปิ ดรับข้อความ การปิ ดหน้าบัญชีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์) และด้านความคิด
(หยุดการคิดถึงเหตุการณ์ท่กี ่อให้เกิดความเครียด)
บุษยรัต รุง่ สาคร (2554) ศึกษาผลการรังแกผ่านโลกไซเบอร์เยาวชนหญิงในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวถือว่าเป็ นความรุนแรงของการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ท่ีรา้ ยแรงที่สดุ นอกจากนีผ้ ลการศึกษานีย้ งั ระบุได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจะส่งผล
ให้มีทัศนคติท่ีเหมาะสม โดยร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการสนับสนุนทาง
สังคม และการปิ ดกัน้ ทางสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การวิจัยเชิงปริมาณภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนโดยการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ”โดยมุ่ง
ศึกษาความหมายและเงือนไขของการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมไปถึงการให้คาปรึกษาเพื่อ
เสริม สร้า งทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ของนัก เรีย น ท าความเข้าใจ
กระบวนการเผชิญปั ญหาและ ผลจากการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมทัง้ ค้นหา
แนวทางการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์โดยการให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ
ผูว้ ิจยั นาเสนอวิธีการดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดขอบเขตการวิจยั
1.1 ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
1.1.1 กาหนดสนามการวิจยั
1.1.2. กาหนดกลุม่ เป้าหมาย
1.1.3. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.2 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนด้วยโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
1.2.1 กาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 แบบวัดการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2.2 การให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อขงนักเรียนโดยการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
3. การดาเนินการวิจยั
3.1 การศึกษาการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
3.2 การทดลองการให้คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมการทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. การกาหนดขอบเขตการวิจัย
1.1 ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
1.1.1 กาหนดสนามการวิจยั
สาหรับการศึกษาประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสนามการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความหมาย
และกระบวนการการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนั กเรียนคือโรงเรียนในสังกัด
สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเขต1 กลุม่ 3 กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ท่ีผวู้ ิจยั สามารถดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
สะดวกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนและชุมชมรอบข้างในเบือ้ งต้นตลอดจนจาก
การพิ จารณาข้อมูล ที่ ได้รบั จากการศึก ษาเบื อ้ งต้น พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต1 กลุ่ม 3
ดังกล่าวมี ความเป็ นไปได้ท่ี จะสามารถตอบคาถามที่ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้
1.1.2. กาหนดกลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์โดยผูวิจยั ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key informants) ที่ใช้สมั ภาษณ์เชิงลึกเป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ถกู กลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์จ านวน 5 คน ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15 –17 ปี เพื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
1.1.3. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้นปี
การศึ ก ษา 2563 ในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 1 ทั้ง สิ น้ จ านวน 11
โรงเรีย นได้แ ก่ โรงเรีย นทวี ธ าภิ เศก โรงเรีย นมัธ ยมวัด นายโรง โรงเรีย นวิ มุต ยารามพิ ท ยากร
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนสุวรรณาราม
วิท ยาคม โรงเรีย นอุบ ลรัต นราชกัญ ญาราชวิท ยาลัย กรุ ง เทพมหานคร โรงเรีย นสวนอนัน ต์
โรงเรี ย นฤทธิ ณ รงค์ร อน และโรงเรี ย นชิ โนรสวิ ท ยาลัย รวมจ านวนนัก เรี ย นทั้ง สิ น้ 6,650 คน
(สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 1, 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 กรุ งเทพมหานคร จากเกณฑ์การ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่จานวนประชากร 6,650 คน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี
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(2559) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random
sampling) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่

ชื่อโรงเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ดุสิตาราม

15

10

25

8

9

17

17

9

26

40

28

68

2

สตรีวดั ระฆัง

0

16

16

0

19

19

0

17

17

0

52

52

3

ชิโนรสวิทยาลัย

11

15

26

16

22

38

14

23

37

41

60

101

4

ทวีธาภิเศก

30

0

30

40

0

40

36

0

36

106

0

106

5

วัดนายโรง

9

8

17

10

5

15

10

10

20

29

23

52

65

49

114

74

55

129

77

59

136

216

163

379

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนด้วยโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
1.2.1 กาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์เป็ น นัก เรีย นในระยะที่ 1 ที่ ได้จ ากการเลื อ ก แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีคะแนนการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ตงั้ แต่เปอเซนไทล์ท่ี 25 ลงมาและมีความสมัครใจเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้
นีจ้ านวน 8 คน ที่อยากจะเข้าโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ โดยมีเกณฑ์การกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคดิของ วัชรี ทรัพย์มี (2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิ ก 6 – 8 คน ซึ่ง
จานวนสมาชิกที่เหมาะสมจะทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์และง่ายต่อการเข้าถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง
2. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
วิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้เพื่อศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
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2.2 โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่องมือการวิจยั ให้สอดคล้องกับทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ โดยมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี ้
2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตารา บทความ นิยามศัพท์เฉพาะ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการเผชิญปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ มาดาเนินการสรุ ปและเขียน
นิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัดที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
2.1.2 สร้างแบบวัดทักษะการเผผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ตาม
นิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ จริงที่สดุ
จริง จริงบ้างบางครัง้ ไม่จริง ไม่จริงที่สดุ โดยให้ผตู้ อบแบบวัดเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่งที่
ตรงกับผูต้ อบมากที่สดุ แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนมี
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดเชิงบวก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการกล้าแสดงออก และการ
สนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร
, 2560, น. 32 ) จานวน 60 ข้อ
2.1.3 น าแบบวัด ทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถู ก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ข อง
นักเรียน ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ โดยมีคณ
ุ สมบัติคือ เป็ นผูท้ ่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา
ทาการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั
เป็ นอย่างดีจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาความเหมาะสมทัง้ ทางด้านเนือ้ หาข้อคาถาม ภาษาที่ใช้ให้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็ นรายข้อ และให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา
ของแบบวัดที่สร้างขึน้
ผูว้ ิจยั กาหนดระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
+ 1 แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นตรงกับจุดประสงค์ทักษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
0 ไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ได้วา่ ตรงกับจุดประสงค์ทกั ษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
- 1 แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ วัดได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
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ผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence; IOC) ระหว่างข้อคาถามกับนิ ยามศัพท์เฉพาะ จากนั้นเลือกข้อ
คาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้ขอ้ คาถามที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 51 ข้อ
2.1.4 น าแบบวัด ทัก ษะการเผผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว จานวน 51 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try
out) กับนักเรียน ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนทวีธา
ภิเศก จานวน 30 คน ซึง่ เป็ นโรงเรียนมีความใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษา
2.1.5 นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try out) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดเพื่อวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนน
รวม (Item – total correlation) ได้ขอ้ คาถามที่มีค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป จานวน 50
ข้อ มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .214 - .838
2.1.6 นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.1.5 มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด
โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α– Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาทัง้ ฉบับเท่ากับ .958
2.1.7 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน และมีจานวนข้อคาถามดังนี ้
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ข้อที่ 1-14 จานวน 14 ข้อ
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 7,10
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) ข้อที่ 15-27 จานวน 13 ข้อ
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อ15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 21
ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) ข้อที่ 28-37 จานวน 10 ข้อ
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อ 28,29,31,36,37
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 30,32,33,34,35
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ข้อที่ 38-50 จานวน 13 ข้อ
ข้อคาถามทางบวก ได้แก่ ข้อ 38,40,42,43,45,46,47,48,49
ข้อคาถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 39,41,44,50
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แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน มี
ทัง้ หมด 50 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี ้
1. ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
3. ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
ค าชี แ้ จง: ให้นัก เรีย นท าเครื่อ งหมาย ลงในช่ อ งหลังข้อ ความที่ ต รงกับ
ความรูส้ กึ และการกระทาตรงตามความเป็ นจริงของนักเรียนมากที่สดุ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
0
00
000

ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ มั่นคงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าไม่เคยทาร้ายตัวเองแม้จะเสียใจจากการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์
ข้าพเจ้ารู ว้ ่าควรทาอย่างไรเมื่อต้องเผชิญ กับการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
0
00

ข้าพเจ้าสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ได้
การหลีกหนีเป็ นวิธีการที่ดีท่สี ดุ ที่จะไม่โดนกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

ไม่จริงที่สดุ

ไม่จริง

จริงบ้างบางครัง้

ข้อความ

จริง

ข้อ

จริงที่สดุ

ตาราง 2 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
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000

เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขา้ พเจ้าจะพูดกับคนที่ลงมือ
โดยตรง

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
0
00
000

ข้าพเจ้าสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ได้
ข้าพเจ้ากล้าตอบกลับข้อความทางไซเบอร์ ด้วยคาพูดที่
เหมาะสม
เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขา้ พเจ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
เมื่อข้าพเจ้ารูส้ กึ ไม่สบายใจจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
0

ข้าพเจ้าจะฟั งเพลง ดูภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่นๆ เป็ นการคลาย
ความเครียดวิธีหนึ่ง

00
000

เพื่อนของข้าพเจ้ามักนาความลับเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของข้าพเจ้าไปบอกกับบุคคลอื่น
เมื่อข้าพเจ้าถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพื่อนของข้าพเจ้าจะช่วย
แก้ปัญหาเท่าที่ช่วยได้

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนี ้

ไม่จริงที่สดุ

ไม่จริง

จริงบ้างบางครัง้

ข้อความ

จริง

ข้อ

จริงที่สดุ

ตาราง 2 (ต่อ)
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ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อความ

จริงที่สดุ

จริง

จริงบ้างบางครัง้

ไม่จริง

ไม่จริงที่สดุ

ข้อความเชิงบวก

5

4

3

2

1

ข้อความเชิงลบ

1

2

3

4

5

เกณฑ์การแปลผล
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ มีดงั นี ้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2563)
4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ในระดับสูงมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ในระดับสูง
2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ในระดับน้อยมาก
2.1.8 นาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนไปประเมินกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 คน เพื่อนามาใช้แสดงหลักฐานความเชื่อมั่น และ
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยแบบวัดที่ได้รบั ตอบกลับสมบูรณ์ มีจานวน
379 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.75 แบบวัดที่ไม่ได้รบั คืน มีจานวน 21 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 5.25
2.2 ขั้ น ตอนการสร้ า งโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบบู ร ณาการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ในการสร้างโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณา
การ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดขัน้ ตอนที่จะนามาสร้างโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุม่
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2.2.2 น าองค์ป ระกอบที่ ได้จ ากการศึ ก ษามาเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการสร้า ง
โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2.2.3 ด าเนิ น การสร้า งโปรแกรมการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบบู ร ณาการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมายของการวิจยั
2.2.4 นาการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติคือ เป็ นผูท้ ่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษา ทาการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั เป็ นอย่างดี จานวน 3
ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างความมุ่งหมาย เนือ้ หา วิธีการดาเนินงาน ผูว้ ิจัยกาหนด
ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ดังนี ้
+1 แน่ ใจว่าข้อความนั้น บ่งชีไ้ ด้ว่าการให้คาปรึกษากลุ่มแบบูรณาการนั้น
สามารถเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนได้
0 ไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นบ่งชีไ้ ด้ว่าการให้คาปรึกษากลุ่มแบบูรณาการนั้น
สามารถเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนได้
-1 แน่ใจว่าข้อความนัน้ บ่งชีไ้ ด้ว่าการให้คาปรึกษากลุ่มแบบูรณาการนัน้ ไม่
สามารถเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนได้
ผู้วิ จัย น าคะแนนที่ ได้จ ากการพิ จ ารณาของผู้เชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (Item Objective Congruence; IOC) ซึ่งการให้คาปรึกษากลุ่มมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.67 – 1.00 และนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2.5 น าการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบูรณาการเพื่ อ เสริม สร้างทัก ษะการเผชิ ญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Pilot study)
กับนักเรียน ที่กาลังศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรียนทวีธาภิเศก
จานวน 8 คน เพื่อทดสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับลาดับขัน้ ตอน ระยะเวลา เนือ้ หา ตลอดจนหา
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ระหว่างการทดลอง จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้จริง
2.2.6 น าการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบูรณาการเพื่ อ เสริม สร้างทัก ษะการเผชิ ญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ที่ปรับแก้ไขแล้ว ไปดาเนินการให้คาปรึกษากับ
กลุ่มทดลองจานวน 8 คน โดยมีการให้คาปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 3 ครัง้ วันจันทร์ พุธ และศุกร์
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ครัง้ ละ 60 นาที หลังเลิกเรียน เวลา 15.30 – 16.30 รวมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ 4 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ใช้ เกณฑ์
ขนาดของกลุ่ม (Group size) ของ (วัช รี ทรัพ ย์มี , 2556) ที่ ว่ า กลุ่ม ปกติ จ ะมี ส มาชิ ก 6 - 8 คน
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ควรมีสมาชิกในจานวนที่มีความเหมาะสม ตามคากล่าวของ ทรอทเซอร์
(Trotzer, 2006) ที่ว่า อาจใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้และ(วัชรี ทรัพย์มี , 2556) ได้
กล่าวว่า ความถี่สาหรับเด็กควรอยู่ท่สี ปั ดาห์ละ 2 – 3 ครัง้
2.2.7 ภายหลังจากเสร็จสิน้ การเข้าร่วมโปรแกรมการคาปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในครัง้ ที่ 10 ผูว้ ิจยั นาแบบ
วัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ให้นกั เรียนตอบอีกครัง้ เพื่อ
นามาเป็ นข้อมูลหลังการทดลอง
2.2.8 นาผลที่ได้จากการทาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียน มาวิเคราะห์และสรุป
ตัวอย่างโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ตาราง 4 ตัวอย่างโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครั้งที่
1

เรื่อง
ปฐมนิเทศและ

วัตถุประสงค์
เทคนิค / ทฤษฎี
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ ทฤษฎีการให้คาปรึกษา

สร้างสัมพันธภาพ

อัน ดี ท่ี มี ร ะหว่ า งผู้วิ จัย กั บ สมาชิ ก ภายใน กลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ น
กลุ่ม และระหว่างสมาชิกกด้วยกันภายใน ศูนย์กลาง(Person
กลุม่

Centered Group

2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้มีความเข้าใจถึง

Counseling)

วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา การสร้าง เทคนิคในการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุม่

สัมพันธภาพภายในกลุม่

3. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ เข้าใจและ ทักษะของผูน้ ากลุม่
เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั จากการเข้าร่วม 1. การริเริ่ม
การให้คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะ 2. การเอือ้ อานวย
การเผชิญปั ญหา
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ตาราง 4 (ต่อ)
ครั้งที่
2

เรื่อง
การคิดเชิงบวก

วัตถุประสงค์
เทคนิค/ ทฤษฎี
1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้ระบุถึงความสาคัญ ทฤษฎีการให้คาปรึกษา

(Positive

ของการคิดเชิงบวก

Thinking)

2. เพื่ อช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ระบุแนวทาง อารมณ์ และ พฤติกรรม

กลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล

สาหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิด (REBT)
เชิงบวกต่อสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึน้

1. เทคนิคการสอนทฤษฎี
A-B-Cs of REBT
2. เทคนิคการโต้แย้งความ
เชื่อที่ผิด (Disputation of
Faulty Beliefs)
3. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ

3

ทักษะการแก้ปัญหา 1. เพื่อให้สมาชิกลุม่ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
(Problem-Solving

สาเหตุหรือที่มาของปั ญหาการถูกกลั่น

กลุม่ ภาวนิยม (Existential

Skills)

แกล้งทางไซเบอร์

Theory)

2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถระบุ

1. เทคนิคการให้ขอ้ มูล

วิธีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นขัน้ ตอน

ย้อนกลับ

3. การดาเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
3.1.1 นาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนที่
ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จานวน 50 ข้อ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่ง เป็ น นักเรียนที่
กาลังศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุม่ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนดุสิตาราม โรงเรียนสตรีวดั
ระฆัง โรงเรีย นชิ โนรสวิ ท ยาลัย โรงเรีย นวัด นายโรง โรงเรีย นทวีธาภิ เศก โดยมี แบบวัด ที่ ได้รบั
กลับคืน จานวน ทัง้ สิน้ 379 ฉบับ
3.1.2 นาข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนในข้อ 3.1.1 ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
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3.2 การทดลองการใช้ โ ปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบบู ร ณาการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ในการดาเนินการทดลองการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
3.2.1 แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
โดยใช้แบบแผนการทดลองดาเนิน การวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ชูศรี
วงศ์รตั นะ, 2551) มีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 5
ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
กลุม่

ก่อน

ตัวแปรอิสระ

หลัง

E

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
X แทน การใช้การให้คาปรึกษากลุม่
4. วิธีดาเนินการทดลอง
4.1 ขั้นก่อนการทดลอง
ผูว้ ิจยั นาคะแนนจากการที่ได้ทาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 จานวน 379 คน
และเก็บไว้เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) จากนัน้ เลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีคะแนน
ทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ ตั้ง แต่ เปอร์เซ็ น ไทล์ท่ี 25 ลงมา พร้อ ม
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่ม จานวน 8 คน นัดหมายพูดคุยเพื่อขอ
ความร่วมมือและชีแ้ จงรายละเอียด โดยได้รบั ความสมัครใจจากนักเรียนที่มีคะแนนทักษะการ
เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 8 คน ทัง้ นีม้ ีเกณฑ์คดั เลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เกณฑ์การ
คัดออกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และเกณฑ์การถอนหรือยุติการเข้าร่วมการวิจยั ดังนี ้
เกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
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1) เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุม่ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร
2) มี ค ะแนนทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้งทางไซเบอร์ ตั้ง แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา
3) สมัครใจเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน สัปดาห์ละ 3 ครัง้ รวม 10 ครัง้
4) เข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่ อเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
เกณฑ์การคัดออกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
2) นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
เกณฑ์การถอนหรือยุติการเข้าร่วมการวิจยั
1) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมหรือถอนตัวโดยไม่มาเข้าร่วม
กิจกรรมติดต่อกัน 3 ครัง้
4.2 ขั้นดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ใช้สปั ดาห์ละ 3 ครัง้ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ครัง้
ละ 60 นาที หลังเลิกเรียน เวลา 15.30 น. – 16.30 น. รวมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม –
22 มีนาคม 2564
ตาราง 6 ระยะเวลาในการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครัง้

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

ที่
1

1 มีนาคม 2564

ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ

2

3 มีนาคม 2564

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
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ตาราง 6 (ต่อ)
ครัง้

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

ที่
3

5 มีนาคม 2564

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

4

8 มีนาคม 2564

ทักษะการแก้ปัญหา )Problem-Solving Skills)

5

10 มีนาคม 2564

ทักษะการแก้ปัญหา )Problem-Solving Skills)

6

12 มีนาคม 2564

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)

7

15 มีนาคม 2564

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)

8

17 มีนาคม 2564

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

9

19 มีนาคม 2564

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

10

22 มีนาคม 2564

ยุติการให้คาปรึกษาและปั จฉิมนิเทศ

4.3 ขั้นหลังการทดลอง
ผูว้ ิจัยให้นักเรียนที่เป็ นกลุ่มทดลองทาแบบวัด ทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน อีกครัง้ และเก็บไว้เป็ นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) และนา
คะแนนก่อนและหลังการทดลองที่ได้จากขั้นก่อนการทดลอง และขัน้ หลังการทดลอง มาวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอน ดังนี ้
5.1 การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
5.1.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
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5.1.2 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ผอู้ านวยการโรงเรียน ในการเก็บข้อมูลจากนักเรียน
5.1.3 นาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกของแบบวัดรายข้อ และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับ
5.1.4 นาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในข้อ 4.1.3 ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400
คน ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในโรงเรีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กลุม่ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2563 ทัง้ นีไ้ ด้แบบวัดที่สมบูรณ์ จานวน
379 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 94.75 โดยผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมแบบวัด ที่ ต อบกลับ สมบูรณ์ทั้ง หมด มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
5.2 การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการ
ให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
5.2.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพการให้คาปรึกษากลุม่
5.2.2 ผูว้ ิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือนักเรียนที่ท่ีมี
คะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ตัง้ แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และ
เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้นปี การศึกษา 2563 จานวน 8 คน ที่สมัครใจเข้า
ร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มผู้วิจยั นาคะแนนจากแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ท่กี ลุม่ ตัวอย่างตอบไว้ มาใช้เป็ นข้อมูลคะแนนก่อนการทดลอง
5.2.3 ผูว้ ิจัยดาเนินการทดลองการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น กลุ่ม
ทดลอง หลังจากยุติการทดลองผูว้ ิจัยให้กลุ่มทดลองตอบแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนอีกครัง้ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลคะแนนหลังการทดลอง
5.2.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
สรุปการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผล
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ตามขัน้ ตอนดังนี ้
6.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัด
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
6.2 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
6.2.1 การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ของแบบ
วัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
6.2.2 วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ (Item total
correlation)
6.2.3 วิ เคราะห์ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ความสอดคล้อ งภายในจากการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
6.3 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) และปรับแก้ไขข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ผูว้ ิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาดาเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ ง
ตนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงแบบปกติของกลุม่ ตัวอย่าง และพบว่าการแจกแจงของ
คะแนนรวมทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนดดยรวมและรายด้าน
มีการแจกแจงแบบไม่เป็ นปกติ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ใน
การทดสอบ ซึง่ ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้ใช้
การทดสอบแบบ วิลคอกซัน (Wilcoxon matched-pairs signed ranks test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี ้
n
แทน จานวนนักเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
̅
X
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
SD
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นในการทดสอบสมมติฐาน (Probability)
Z
แทน ค่ามาตรฐาน
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์องค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน
1.2 ค่าร้อยละของข้อมูลพืน้ ฐานด้านเพศ ระดับการศึกษา
1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ระยะที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ ก่อนและหลังการทดลอง
2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้านของกลุม่ ทดลอง
2.2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
1.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์องค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียนมีขนั้ ตอน ดังนี ้
1.1.1 การวิเคราะห์องประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของนักเรียน
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสาร และดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบทักษะการ
เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ มีผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จานวน 5 คน เป็ นนักเรียนที่มี
ประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและกาหนดกรอบนิยามศัพท์
เฉพาะและสร้างข้อคาถามในแบบวัดทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน โดยมีกรอบแนวคาถามสัมภาษณ์ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดเชิงบวก
1) ความคิดเชิงบวก หมายถึงอะไรและควรเป็ นอย่างไร
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการแก้ปัญหา
2) ทักษะการแก้ปัญหาหมายถึงอะไรและควรเป็ นอย่างไร
องค์ประกอบที่ 3 ทักษะการกล้าแสดงออก
3) ทักษะการกล้าแสดงออกหมายถึงอะไรและควรเป็ นอย่างไร
องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม
4) การสนับสนุนทางสังคมหมายถึงอะไรและควรเป็ นอย่างไร
จากการสัม ภาษณ์ในช่วงเดือ น ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยได้ด าเนิ น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เนือ้ หา เพื่อกาหนดกรอบนิยามศั พท์เฉพาะและสร้างข้อคาถามใน
แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ดังแสดงในตาราง 7
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ตาราง 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์เพื่ อ
กาหนดนิ ย ามศัพ ท์ ความหมายของทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียน
องค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1

2

3

4

5





องค์ประกอบที่ 1 ความคิดเชิงบวก
คิดไปในทิศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
มีความเป็ นเหตุเป็ นผล
มองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ
ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็ นเรื่องธรรมดา
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการแก้ปัญหา
ความสามารถในการแสวงหาข้อมูล
นาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปแก้ไขในสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้
อย่างเหมาะสม
เปรียบเทียบทางเลือกกับ ความต้องการของตนเองและเลือกวางแผน
แก้ไขปัญหา
องค์ประกอบที่ 3 ทักษะการกล้าแสดงออก
ความสามารถของนักรียนในการแสดงความคิด
การประสานสายตาต่อผูอ้ ่นื ที่สนทนา
สามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม
การเปิ ดรับและเข้าถึงการสนับสนุนด้านจิตใจจากเพื่อน ครอบครัว คน
ใกล้ชิด แหล่งช่วยเหลือทางสังคม
การแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลความรูท้ ่จี ะนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง



















































ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตาราง 7 พบว่า องค์ประกอบทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีความหมาย
ดังนี ้
1) ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการรับรู ้ และ
คิดไปในทิศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ดว้ ยความเป็ นเหตุ เป็ นผล ไม่หลีก
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หนีปัญหายอมรับความจริงที่เกิดขึน้ มองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปั ญหา
ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็ นเรื่องธรรมดา
2) ทักษะการแก้ปัญ หา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาข้อมูล
วิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางปฎิบตั ิเพื่อจัดการและแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือกกับความต้องการของตนเองและเลือกวางแผนแก้ไข
ปั ญ หา สามารถน าสิ่ ง ที่ เรีย นรู ไ้ ปแก้ไขในสถานการณ์ ก ารถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
3) ทักษะการกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถของนักรียนในการ
แสดงความคิด ความรู ส้ ึกต่างๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านภาษา ท่าทางใบหน้า นา้
เสียงรวมไปถึงการประสานสายตาต่อผูอ้ ่ืนที่สนทนาด้วย อย่างเหมาะสม กล้าตัดสินใจและเป็ น
ธรรมชาติโดยปราศจากความวิตกกังวล ความเสียใจ ความกลัว และ สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์
4) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการเปิ ดรับและเข้าถึงการสนับสนุนด้านจิตใจจากเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชิด แหล่ง
ช่วยเหลือทางสังคม รวมทัง้ มีความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลความรูท้ ่ีจะนามาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง
1.2 ค่าร้อยละของข้อมูลพืน้ ฐานด้านเพศ ระดับการศึกษา
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลพืน้ ฐานของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 379 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ
โดยจาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ดังแสดงใน ตาราง 8
ตาราง 8 จานวนและค่าร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง โดยจาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
ข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

216

57.0

หญิง

163

43.0

379

100.0

1. เพศ

รวม
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1

102

27.0

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

130

34.3

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3

147

38.7

379

100.0

2. ระดับการศึกษา

รวม

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ น นักเรียน จานวน
379 คน เป็ นเพศชายและเพศหญิงจานวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็ นนักเรียนชายจานวน 216 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และเป็ นนักเรียนหญิงจานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 ซึ่งกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นโดยนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีจานวน 147 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีจานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีจานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0
1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
รายด้านของกลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงใน
ตาราง 9 ดังนี ้
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกรายด้าน (n = 379)
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

̅
X

S.D

แปลผล

1. ความคิดเชิงบวก

3.54

.56

สูง

2. ทักษะการแก้ปัญหา

3.65

.51

สูง

3. ทักษะการกล้าแสดงออก

3.73

.43

สูง

4. การสนับสนุนทางสังคม

3.72

.41

สูง

3.66

.31

สูง

รวม

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง 9 พบว่า นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.66, S.D = .31) เมื่ อพิ จารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือ ทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ = 3.73, S.D = .43) ด้าน
การสนับสนุนทางสังคม (X̅ = 3.72, S.D = .41) ทักษะการแก้ปัญหา (X̅ = 3.65, S.D = .51) และ
ด้านความคิด(X̅ = 3.54, S.D = .56) ตามลาดับ
ระยะที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มก่อนและหลังการทดลอง
2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนในภาพรวมและรายด้านของกลุม่ ทดลอง
ผูว้ ิจัยน าคะแนนวัดทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนรายด้านและโดยรวม ทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง จานวน 8 คน มาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 10
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก กลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนกลุม่ ทดลอง (n = 8)
กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์

̅
X

S.D แปลผล

หลังทดลอง
̅
X

S.D

แปลผล

1. ความคิดเชิงบวก

3.29

.21 ปานกลาง 4.57

.30

สูง

2. ทักษะการแก้ปัญหา

3.11

.28 ปานกลาง 4.40

.41

สูง

3. ทักษะการกล้าแสดงออก

2.25

.37

น้อย

4.85

.15

สูง

4. การสนับสนุนทางสังคม

2.26

.30

น้อย

4.42

.23

สูง

.20 ปานกลาง 4.56

.20

สูง

รวม 2.73

จากตาราง 10 พบว่า คะแนนก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองมีทกั ษะการเผชิญ
ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.73, S.D = .20) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย ปานกลาง คือด้านความคิดเชิงบวก (X̅ = 3.29, S.D =
.21) และทักษะการแก้ปัญ หา (X̅ = 3.11, S.D = .28) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือ
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X̅ = 2.26, S.D = .30) และทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ = 2.25, S.D
= .37) ตามลาดับ
คะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมี ทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 4.56, S.D = .20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ ทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ = 4.85, S.D = .15) ด้านความคิดเชิงบวก (X̅ =
4.57, S.D = .30) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X̅ = 4.42, S.D = .23) และทักษะการแก้ปัญหา
(X̅ = 4.40, S.D = .41) ตามลาดับ
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2.2 การเปรี ย บเที ย บทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ข อง
นักเรียนกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
การตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื ้อ งตน ด้ ว ยวิ ธี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Test of
Normality) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน ของกลุม่ ทดลองก่อนการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ ได้ค่า Sig. เท่ากับ
.03 คะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ของกลุม่ ทดลองหลัง
การเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ ได้ค่า Sig. เท่ากับ .21 ซึ่งค่า Sig. ที่ได้ก่อนการทดลองมีค่าน้อย
กว่า .05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ก่อนการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ และค่า Sig. ที่ได้หลังการทดลอง
มีค่ามากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทักษะการเผชิญ ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนหลังการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นข้อตกลง
เบื ้อ งต้น ของสถิ ติ t – test ผู้วิ จัย จึ ง เลื อ กใช้ส ถิ ติ น อนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการ
ทดสอบความแตกต่ า งก่ อ นการทดลองและหลัง การทดลอง โดยใช้ ก ารทดสอบวิ ล คอกซัน
(Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 11
ตาราง 11 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (n=8)
ทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

ผลการให้คาปรึกษา Negative Positive
Ties
ทีน่ ามาเปรียบเทียบ
rank
rank

Z

p

1. ความคิดเชิงบวก

ก่อน – หลัง

0

8

0

-2.533*

.011

2. ทักษะการแก้ปัญหา

ก่อน – หลัง

0

8

0

-2.524*

.012

3. ทักษะการกล้าแสดงออก

ก่อน – หลัง

0

8

0

-2.524*

.012

4. การสนับสนุนทางสังคม

ก่อน – หลัง

0

8

0

-2.536*

.011

ก่อน – หลัง

0

8

0

-2.521*

.012

โดยรวม

*P < .05
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4.9

4.8

4.48

4.48

4.42

4.5

4.3

4.42

5

4.56

จากการวิ เคราะห์ข้อ มูล ตาราง 11 การเปรีย บเที ย บคะแนนทัก ษะการเผชิ ญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ได้ผล ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวม หลัง
การทดลองกับก่อนการทดลอง สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์หลังการทดลองกับก่อนการทดลองในด้านความคิดเชิงบวก (Z = -2.533, P = .011)
ด้านทักษะการแก้ปัญหา (Z = -2.524, P = .012) ด้านทักษะการกล้าแสดงออก (Z = -2.524, P =
.012) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Z = -2.536, P = .011) สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05
เพื่ อ ให้มี ค วามชัด เจนยิ่ ง ขึ น้ ผู้วิ จัย จึ ง น าเสนอภาพกราฟการเปรีย บเที ย บความต่ า ง
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์รายบุคคล
ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ

3.1

2.96

2.7

2.66

2.58

2.64

3

2.64

3.5

2.74

4

2.5
2
1.5
1
0.5
0
ค น ที่ 1

ค น ที่ 2

ค น ที่ 3

ค น ที่ 4

ก่อนทดลอง

ค น ที่ 5

ค น ที่ 6

ค น ที่ 7

ค น ที่ 8

หลังทดลอง

ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบความต่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์รายบุคคล ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์และการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ได้มีการกาหนดความมุ่งหมายของการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
สมมติฐานในการวิจัย
นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพิ่มขึน้ หลังเข้าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย ในครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้จาแนกกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์โดยกลุ่ม เป้าหมายผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาเชิงคุณ ภาพ (Qualitative study) โดยผู้วิจัยได้
กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ที่ใช้สมั ภาษณ์เชิงลึกเป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์จานวน 5 คน ที่มีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี เพื่อศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน โดยเลือกตัวอย่างแบบอิง
จุดมุ่งหมาย (Purposeful Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ เป็ นนัก เรีย นที่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ปี
การศึก ษา 2563 ในโรงเรีย น สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 1 กลุ่ม ที่ 3
กรุ งเทพมหานคร จากเกณฑ์การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่จานวนประชากร 6,650 คน ตาม
แนวคิดของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2559) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุม่ (Cluster random sampling)
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ระยะที่ 2 เป็ นการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนด้วยโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้าง
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นนักเรียนในระยะที่ 1 ที่ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มี
คะแนนการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ตงั้ แต่เปอเซนไทล์ท่ี 25 ลงมาและมีความ
สมัค รใจเข้า ร่ว มการให้ค าปรึก ษากลุ่ม ในครัง้ นี ้จ านวน 8 คน ที่ อ ยากจะเข้าโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ โดยมีเกณฑ์การกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามแนวคดิของ วัชรี ทรัพย์มี
(2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่งจานวนสมาชิกที่เหมาะสมจะทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์
และง่ายต่อการเข้าถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2. การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
1. แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนที่ผวู้ ิจยั ได้
สร้างขึน้ นัน้ เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ จริงที่สดุ จริง จริง
บ้างบางครัง้ ไม่จริง และไม่จริงที่สดุ โดยให้ผตู้ อบแบบวัดเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่งที่ตรง
กับผูต้ อบมากที่สุด แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนมี
ทัง้ หมด 4 องค์ประกอบ จานวน 50 ข้อ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .214 - .838 และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับคือ .958
2. การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนที่ผวู้ ิจยั ได้สร้างขึน้ นัน้ มีจานวนทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ดังต่อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ (Orientation)
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ครัง้ ที่ 2 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
ครัง้ ที่ 3 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
ครัง้ ที่ 4 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
ครัง้ ที่ 5 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
ครัง้ ที่ 6 ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
ครัง้ ที่ 7 ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
ครัง้ ที่ 8 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ครัง้ ที่ 9 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ครัง้ ที่ 10 ยุติการให้คาปรึกษาและปั จฉิมนิเทศ (Byenior)
ซึ่งโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่ อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ความมุ่งหมาย เนือ้ หา วิธีการดาเนินงาน รวมไปถึงรู ปแบบและกิจกรรมที่ได้ใช้ทั้ง 10 ครัง้ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
การดาเนินการวิจยั
1. การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
1.1 น าแบบวัด ทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
จานวน 50 ข้อ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กลุม่ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้แบบวัดฉบับสมบูรณ์จานวน 379 ฉบับ
จาก 5 โรงเรียนที่ได้นาไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 นาข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนในข้อที่ 1.1 ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
2. การดาเนินการทดลองใช้โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ในการดาเนินการทดลองการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการทดลอง เป็ นการ
วิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองดาเนินการวิจยั
แบบ One Group Pretest – Posttest Design (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2551) เป็ นแบบแผนการทดลองที่
ออกแบบให้มีการวัดทัง้ หมด 2 ครัง้ ได้แก่ วัดก่อนการทดลอง และวัดหลังการทดลอง ทัง้ นีใ้ นการ
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ทดลองการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ งทางไซ
เบอร์ของนักเรียน ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ คือ ขัน้ ก่อนการทดลอง ขัน้ ดาเนินการทดลองและขัน้ หลัง
การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลมาดาเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งตนของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงแบบปกติของกลุม่ ตัวอย่าง และพบว่าการแจกแจงของคะแนน
รวมทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนดดยรวมและรายด้าน มีการ
แจกแจงแบบไม่เป็ นปกติ ผูว้ ิจัยได้เลือกใช้ สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการ
ทดสอบ ซึง่ ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ได้ใช้การ
ทดสอบแบบ วิลคอกซัน (Wilcoxon matched-pairs signed ranks test)
สรุ ปผลการวิจัย
1. การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ในการศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน สรุ ป
ผลได้ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์องค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์โดยผูว้ ิจยั ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดยกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ที่
นามาสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จานวน 5 คน ที่มี
อายุระหว่าง 15 – 17 ปี เพื่อศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน โดยเลือกตัวอย่างแบบอิงจุดมุ่งหมาย (Purposeful Sampling
ภายหลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า องค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดเชิงบวก ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการกล้าแสดงออก และการสนับสนุนทางสังคม
1.2 จานวนและค่าเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นปี ท่ี
1 - 3 จาแนกเพศ และระดับการศึกษา จานวน 379 คน เป็ นนักเรียนชายจานวน 216 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.0 และเป็ น นักเรียนหญิ งจานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 โดยนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีจานวน 147 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 38.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีจานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีจานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0
1.3 ผลการศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่
ในระดับสูง (X̅ = 3.66, S.D = .31) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือ
ทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ = 3.73, S.D = .43) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X̅ = 3.72, S.D =
.41) ทั ก ษะการแก้ ปั ญหา (X̅ = 3.65, S.D = .51) และด้ า นความคิ ด (X̅ = 3.54, S.D = .56)
ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ก่อนและ
หลังการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนน
ก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลองมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.73, S.D = .20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง
คือด้านความคิดเชิงบวก (X̅ = 3.29, S.D = .21) และทักษะการแก้ปัญหา (X̅ = 3.11, S.D = .28)
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือด้านการสนับสนุนทางสังคม (X̅ = 2.26, S.D = .30) และ
ทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ = 2.25, S.D = .37) ตามลาดับ ซึ่งคะแนนหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 4.56,
S.D = .20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือทักษะการกล้าแสดงออก (X̅ =
4.85, S.D = .15) ด้านความคิดเชิงบวก (X̅ = 4.57, S.D = .30) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X̅ =
4.42, S.D = .23) และทักษะการแก้ปัญหา (X̅ = 4.40, S.D = .41) ตามลาดับ
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนน
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งโดยรวม ก่อนทดลองและหลังการทดลอง สูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จากการพิจารณาในรายด้านแล้วพบว่า คะแนนด้านความคิดเชิง
บวก (Z = -2.533, P = .011) ด้านทักษะการแก้ปัญหา (Z = -2.524, P = .012) ด้านทักษะการ
กล้าแสดงออก (Z = -2.524, P = .012) ด้านการสนับสนุน ทางสังคม (Z = -2.536, P = .011)
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยรวมและรายด้านสูงขึน้ หลังจากการเข้า
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ร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนโดยการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ ผูว้ ิจยั อภิปรายผลดังนี ้
1. การศึกษาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
การศึก ษาทัก ษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพ ร ไฉไล สถาพร,
2560, น. 240 ) ที่กล่าวว่าบุคคลจะประเมินความสามารถของตนเองในการรับมือกับสถานการณ์
ที่อนั ตรายรวมทัง้ แนวทางการเผชิญปั ญหาและทรัพยากรที่ตนเองมีซ่งึ จาเป็ นต่อการเผชิญปั ญหา
หลังจากนัน้ จะพยายามเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ดว้ ยวิธีท่ีตนเองประเมินไว้ แล้ว
สาเร็จผลสามารถทาให้ผกู้ ลั่นแกล้งทางไซเบอร์นนั้ กลั่นแกล้งน้อยลงและยุติการกลั่นแกล้งในที่สดุ
ดังที่พาริสและคณะ (Parris et al., 2012) ได้กล่าวว่าเด็กที่ประสบผลสาร็จและไม่ถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์สว่ นมากมีวิธีการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่หี ลากหลายโดยขึน้ อยู่กบั
บริบท ลักษณะนิสัยส่วนตัวและประสบการณ์การเผชิญ ปั ญ หาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ไพรซ์ และ เดลกิส (Price & Dalgleish, 2010) ที่ว่าเด็กมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาที่ดี
ได้นนั้ เกิดจากการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์การเผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
ไป และสามารถยุติ ก ารกลั่น แกล้ง ได้ นอกจากนี ้ มิ ช นาและคณะ (Mishna et al., 2012) ได้
กล่าวถึงผลการวิจยั ว่า เด็กที่ขาดทักษะการเผชิญปั ญหาสามารถตกเป็ นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ได้และจะส่งผลกระทบที่ทาให้เกิดความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
หรือเด็กที่ไม่ได้เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนีย้ งั พบว่าการ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเด็กที่ข าดทักษะการเผชิญปั ญหา โดยพบว่า
เด็กที่ตกเป็ น เหยื่อการกลั่น แกล้งทางไซเบอร์บ างคนมี การท าร้ายตัวเองและคิดถึงขั้น จะท าให้
ตนเองเสียชีวิต (Hay et al., 2010)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นพบว่ า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง ที่ สุด คื อ ด้า นทั ก ษะการกล้า
แสดงออก มีค่าเฉลี่ย 3.73 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีทักษะการกล้าแสดงออกสูง ดั งที่
งานวิ จัย ของ Lazarus and Folkman (1987 อ้า งถึ ง ใน สุวิ พ ร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 57 ) ได้
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กล่าวว่า การกล้าแสดงออกเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ในองค์ประกอบทัง้ หมดของทักษะการ
เผชิญกับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ โดยนักเรียนจะเผชิญหน้ากับผูก้ ลั่นแกล้งทางไซเบอร์
เป็ นอันดับแรก หลังจากประสบเหตุการณ์ท่ีเป็ นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ นักเรียนจะเข้าไปคุย
อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยมีเป้าหมายหลักๆอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ 1) เพื่อ
ปรับความเข้าใจซึง่ กันและกันกับผูก้ ลั่นแกล้ง 2)เพื่อขอความร่วมมือจากผูก้ ลั่นแกล้งทางไซเบอร์ให้
หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และ 3)เพื่อค้นหาต้นตอหรือแรงจูงใจของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
สอดคล้องกับคากล่าวของ สเลโกลวากับเซอร์นา (Sléglová & Cerná, 2011) ที่กล่าวว่า การกล้า
แสดงในการเผชิญหน้ากับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็ นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ยุติการถูก
กลั่น แกล้งได้ รองลงมาคือด้านการสนับสนุน ทางสังคม มี ค่าเฉลี่ย 3.72 แสดงให้เห็ น ถึงการที่
นักเรียนที่ตกเป็ นเหยื่อการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กล้าทีจะแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
จัดการกับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และบรรเทาผลกระทบทางด้านจิตใจที่ได้รบั จากการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการขอความช่วยเหลือและการขอกาลังใจจากครอบครัว หรือบุคคล
รอบข้าง ตามที่ แมทสันและฮอล (Mattson & Hall, 2011) ได้อธิบายว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจะ
ส่งผลในทางบวกทัง้ ต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต สอดคล้องกับ ก็อตต์เลียบ (Gottlieb,
2000) ที่กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคม เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริมและช่วยให้บุคคลสามารถ
รับ มื อ กับ สถานการณ์ ในการเผชิ ญ ปั ญ หาต่ า งๆได้ และก าลัง ใจจากครอบครัว ช่ ว ยบรรเทา
ผลกระทบทางด้านจิตใจและยังช่วยเรียกความเชื่อมั่นในตนเองกลับคืนมาส่งผลให้มีกาลังใจใน
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้มากขึน้ ลาดับต่อมาคือด้านทักษะการแก้ปัญหา
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.65 เนื่ อ งมาจากทัก ษะการแก้ปั ญ หานั้น เป็ น การน าประสบการณ์ ม าวิ เคราะห์
สถานการณ์และหาแนวทางปฎิบตั ิเพื่อจัดการและแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และ
เลือกวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตามที่ มิดเดลตัน้ (Middleton, 2020) ได้กล่าวว่า ทักษะ
การแก้ปัญหาเป็ นวิธีการคิดหรือกระบวนการจัดการกับสถานการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์หรือไม่เป็ นไป
ตามความคาดหวัง โดยอาศัย ความคิ ด และความรู ไ้ ม่ ว่ า จะเป็ น ความรู ใ้ หม่ ห รือ ความรู จ้ าก
ประสบการณ์เดิมมุ่งทาให้สถานการณ์นนั้ นัน้ ผ่านพ้นไปหรือกลับสู่สภาวะที่คาดหวังและมีความ
เหมาะสมในส่วนของด้านการคิดเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ เท่ากับ 3.54 ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะการ
คิดเชิงบวก เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรียนจะต้องได้รบั การเสริมสร้างและพัฒนา ดังที่ ฟี เฮอร์ (Feher,
2009) กล่าวว่า การคิดเชิงบวก จะเผยให้เห็นถึงการพิจารณาขัน้ สูงของบุคคล ผสมผสานกับทักษะ
การประเมิ น ค่ า การเปรีย บเที ย บและการตัด สิ น ที่ ม าจากการรับ รู ห้ รือ ความรู ส้ ึก ดัง นั้น การ
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เสริม สร้างให้เข้าถึ งความสามารถในการพิ จารณาขั้น สูงได้ จึงควรเรีย นรู ต้ ามกระบวนการให้
คาปรึกษาแบบูรณาการ เพื่อให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินได้ดีย่งิ ขึน้
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาข้อมูลทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของนักเรียน ยังมีกลุ่มที่ได้คะแนนทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ต่า
กว่าเปอเซนไทล์ท่ี 25 ซึ่งสาเหตุของปั ญหานัน้ พบว่ามาจาก การที่เด็กนัน้ ขาดวุฒิภาวะ มีค่านิยมที่
ผิดๆ เกี่ยวกับตนเอง ขาดการสนับสนุนทางสังคม ไม่มีทักษะแก้ปัญหา คิดอะไรแต่เชิงลบ ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง นาไปสูก่ ารหลีกหนีสงั คม ไม่อยากมาโรงเรียน มีลกั ษณะชอบเก็บตัว ไม่กล้า
แสดงออก ไม่รูจ้ ะพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เก็บเรื่องราวต่างๆในแง่ลบมาคิด ให้
ความสาคัญกับเรื่องที่ทาให้ตนเองเป็ นทุกข์มากกว่ามุ่ง มองหรือแง่คิดที่จะทาให้ตนเองมีความสุข
ตามที่ สมิท และคณะ (Smith et al., 2008) ได้กล่าวว่าทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ จะช่วยพัฒนาศักยภาพใน สามารถดูแลสภาพของทัง้ ร่างกายและจิตใจได้อย่างลึกซึง้
รวมทั้ง สามารถยอมรับ ในเหตุ แ ละผลของการตั ด สิ น ใจการแก้ปั ญ หาการถู ก กลั่น แกล้ง ใน
ชีวิตประจาวันได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง นาไปสู่การเป็ นบุคคลที่มีความสุขในการใช้ชีวิต และ
พร้อมรับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ก่อนและ
หลังการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้นาเอาทฤษฎี แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ของการให้
คาปรึกษาแบบบูรณาการ นามาใช้ในการให้คาปรึกษากลุม่ ร่วมกับการเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยมี 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการคิดเชิงบวก ทักษะการ
แก้ปัญหา การกล้าแสดงออก และการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนได้ถกู สร้างขึน้ และ
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยการตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หา นิยามศัพท์ และ
ความสอดคล้องของเหมาะสมกับวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุม่
ตัวอย่าง หลังจากนัน้ นามาปรับปรุงเพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในการเข้าร่วมการให้คาปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการมีจานวนทัง้ หมด 10 ครัง้ เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้ว ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มทดลองได้
ทาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนอีกครัง้ และผูว้ ิจยั ได้
นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ก่ อ นการทดลองและหลัง การทดลอง มาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง ซึ่ ง ผลที่ ได้จ ากการให้
คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนดังต่อไปนี ้
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จากผลการวิจยั นักเรียนกลุ่มทดลองมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์โดยภาพรวมหลังเข้าร่วมการห้ค าปรึกษาสูงขึน้ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ทกุ ด้าน หลังเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยภาพรวม
และรายด้านสูงขึน้ หลังเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ดีขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่กล่าวว่า นักเรียนมี
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สงู ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะในการให้คาปรึกษา
กลุม่ ที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้เป็ นกระบวนการที่สามารถช่วยเสริมสร้างให้นกั เรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในชีวิตประจาวันได้ดีขึน้ กล้าตัดสินใจ และพร้อมที่จะยอมรับผลของ
การกระทาที่ตนเองนัน้ ได้เลือกที่จะปฎิบตั ิในการรับมือกับเหตุการณ์ในการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, วิไลลักษณ์ ลังกา, กัมปนาท บริบูรณ์, &
ครรชิต แสนอุบล, 2561) ที่ได้พฒ
ั นารูปแบบการป้องกันการข่มเหงรังแกในโรงเรียน ผลการทดลอง
พบว่า นักเรียนที่ถกู ข่มเหงรังแก หลังจากการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยการถูก
ข่มเหงรังแกลดลงจากก่อนเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยในการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ แรก ผูว้ ิจัยพบว่าสมาชิกกลุ่มมีความตื่นเต้น และ
ไม่ได้รูจ้ กั กันมาก่อนแพราะมาจากคนละห้องและคนละสายชัน้ จึงอาจจะทาให้มีอาการประหม่า
และเขินอาย จึงทาให้ผวู้ ิจยั เห็นว่าการวางโครงสร้างและการวางข้อตกลงร่วมกันภายในกลุม่ จึงเป็ น
เรื่องที่สาคัญเพื่อให้การดาเนินการให้คาปรึกษาเป็ นไปได้ดว้ ยดี รวมไปถึงการสร้าบรรยากาศที่ดีทา
ให้เกิดการเปิ ดเผยตัวตนโดยการแนะนาตัวและบอกชื่อเพลงหรืองานอดิเรกที่ตนเองนัน้ ชอบทาเพื่อ
นาเข้าสู่การให้คาปรึกษากลุ่ม พบว่าสมาชิกผ่อนคลายมากขึน้ และพร้อมร่วมการให้คาปรึกษ า
กลุม่ ตามคาพูดที่วา่ “เต็มใจทีจ่ ะเข้ามาเพราะอยากบอกเล่าเรือ่ งราวของตัวเองให้เพือ่ นได้รบั รูแ้ ละ
เข้าใจเรา” “รู ส้ กึ ตืน่ เต้น และก็ไม่เคยลองเข้ากลุ่มแบบนีเ้ ลยครับ แบบกลุ่มการให้คาปรึกษา อยาก
รู ม้ นั เป็ นยังไง” แสดงให้เห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มมีทศั นะคติทางบวก จึงทาให้สมาชิกกลุ่มนัน้ มีความ
กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงให้ความสาคัญในการ
จัด วางโครงสร้า งของสมาชิ ก กลุ่ม ให้เกิ ด ความรู ส้ ึก ของการมี ส่วนร่ว ม (Sense of belonging)
ตามที่ แกซดา (Gazda, 1967) ได้กล่าวว่า เมื่อสมาชิกได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเห็นว่า
สมาชิกคนอื่นๆ มีปัญหาเช่นเดียวกับตนเอง การยอมรับการสนับสนุนจากสมาชิกภายในกลุ่มจะ
กระตุน้ ให้สมาชิกกลุม่ เกิดการยอมรับในตนเองทาให้สมาชิกรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ สังคมที่มี
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การส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็ นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ทาให้เกิดความ
ต้องการกลุ่มและได้รบั ความต้อ งการจากกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกสร้างเอกลักษณ์ในตัวตนและมี
อิทธิพลจากการเป็ นตัวแบบของกลุ่ม อันเป็ นวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษากลุ่มสังเกตได้จาก
การมีสว่ นร่วมภายในกลุม่ มีการสนับสนุน และให้กาลังใจซึง่ กันและกันภายในกลุม่
กระบวนการให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบบู ร ณาการ รวมไปถึ ง เทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ผู้วิ จัย
นามาใช้กบั การให้คาปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ ได้มีการวางโครงสร้างของกลุ่ม โดยให้สมาชิกกลุ่ม
มี ส่ว นร่ว มในการให้ค าปรึก ษารู ส้ ึก ว่า ตนเองเป็ น ส่ว นหนึ่ งของกลุ่ม ท าให้ก ลุ่ม นั้น ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีการนัดหมายกัน และเตือนกันในการเข้าร่วมทาการให้
คาปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ มาตรงตามเวลาที่นดั หมาย แสดงให้เห็นถึงการมีสมั พันธภาพที่ดีต่อ
กันโดยไม่ได้แบ่งชัน้ ว่าตนเองเป็ นพี่หรือตนเองเป็ นน้องเพราะทุกคนคือเพื่อนกันและเคารพซึ่งกัน
และกัน รวมไปถึงการนาใบงาน และใบความรูม้ าปรับใช้ในการให้คาปรึกษากลุ่ม เป็ นส่วนช่วยให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรูท้ ่ีดี โดยผูว้ ิจยั สังเกตจากการพูดถึงใบงานและ สีหน้าในระหว่างที่ได้ทา
ใบงานที่ได้รบั มอบหมาย การเตรียมสีและอุปกรณ์ในการเขียนหรือระบายความรู ส้ ึกของตนเอง
ออกมาได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรมในทุกครัง้ สอดคล้องกับ มอ
ริสเซท (Morrissette, 2021) ที่กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุ่มจะช่วยเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นามาซึ่งความสร้างสรรค์และเกิดการเคารพในตนเอง ทาให้สมาชิกรูส้ กึ ว่า
ตนเองนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีการสนับสนุนและเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่
ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิคการสนับสนุน และการฟั ง
อย่างตัง้ ใจ ดังคากล่าวของ คอเรย์ (Corey, 2014) ที่ว่าเทคนิคการสนับสนุนจะเป็ นการกระตุน้ เชิง
เสริมแรงให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเปิ ดเผยความรู ส้ ึกของตนเอง ทาให้สมาชิกมีความั่นใจมาก
ยิ่งขึน้ รวมไปถึงการฟั งอย่างตัง้ ใจโดยมีท่าทีท่ีสนใจสมาชิกกลุม่ อย่างอบอุ่นย่อมทาให้สมาชิกรับรู ้
ได้ถึงความใส่ใจและสนใจ ทาให้สมาชิกกล้าแสดงออก เป็ นสิ่งที่ทาให้ผู้วิจยั เห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่ม
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในส่วนของการใช้เทคนิคการเปิ ดเผยตัวตน ในการให้คาปรึกษากลุม่ ใน
ช่วงแรกๆ เหมือนเป็ นส่วนช่วยที่ทาให้สมาชิกกลุ่มกล้าที่จะเปิ ดเผยเรื่องราว และความเป็ นตัวเอง
ออกมา และเทคนิคสาคัญของแต่ละการให้คาปรึกษานัน้ สามารถช่ วยสร้างบรรยากาศที่ดีและลด
ความตึงเครียดในการให้คาปรึกษาได้เป็ นอย่างดี เทคนิคการเผชิญ หน้า นัน้ สร้างความท้าทาย
ให้แก่สมาชิกกลุม่ กล้าเผชิญกับปั ญหาได้ดีย่งิ ขึน้ รวมไปถึงการใช้ทกั ษะการตัง้ คาถาม เป็ นทักษะที่
ช่วยให้ผวู้ ิจยั เข้าถึงความรูส้ กึ ของสมาชิกกลุ่มได้ดี สาหรับสมาชิกกลุม่ ที่ยงั เรียบเรียงคาพูดหรือยัง
ไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่ตนเองคิดออกมาเป็ นคาพูดได้ ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิคการให้ความกระจ่าง
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การทวนความ และการสรุ ปความ มาช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถดาเนินไปตามขัน้ ตอนการให้
คาปรึกษาได้เป็ นอย่างดี และนอกจากนัน้ การใช้ทกั ษะการเชื่ อมโยง การสรุปความ การให้ขอ้ มูล
ตอบกลั บ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถกระตุ้น ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ได้ส ารวจความคิ ด ของตนเองได้ จาก
กระบวนการ เทคนิค และทฤษฎีต่างๆ มาผสมผสานกับองค์ประกอบทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ทัง้ 4 องค์ประกอบ จึงทาให้นกั เรียนกลุม่ ทดลองมีคณ
ุ สมบัติของ การคิด
เชิงบวก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการกล้าแสดงออก และการสนับสนุนทางสังคม จึงแสดงให้
เห็นว่าการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษากลุม่
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
2.1 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ ที่ 2 - 3 ซึ่งเป็ นเรื่องของการคิด
เชิงบวกจากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาด้านการคิดเชิงบวกเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้
อาจเป็ นเพราะเทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ มที่เลือกใช้ ในการให้คาปรึกษาครัง้ ที่ผวู้ ิจยั
เลือกใช้เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่
ผูว้ ิจยั เลือกใช้ (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสอนทฤษฎี AB-C Theory เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรูก้ ารคิดเชิงบวกและสามารถระบุถึงความสาคัญของการ
คิดเชิงบวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของความเชื่อที่ไม่สมเหตุผลที่ว่า ควร ควรจะ และต้ อง เพื่ อให้
สมาชิกลุม่ เริม่ ต้นละทิง้ ความเชื่อเหล่านัน้ โดยส่วนใหญ่เมื่อสมาชิกกลุม่ รูส้ กึ ไม่สบายใจก็จะมีความ
เชื่อว่าเกิดจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มากระทบกับตนเองสามารถนาทฤษฎี A-B-C
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ เพราะสมาชิกกลุ่มเกิดการ
ตระหนักรู ต้ ่อการที่จะโต้แย้ง (Dispute) ความคิดที่ไร้เหตุผลของตนเองและเปลี่ยนความคิดที่ไร้
เหตุผลเหล่านัน้ ไปเป็ นความเชื่อที่สมเหตุผลอันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด ด้านลบและ
พฤติกรรมที่พ่ายแพ้ต่อตนเองได้ (Ellis, 2001) โดยในการให้คาปรึกษากลุ่มผูว้ ิจยั ได้ใช้ทกั ษะการ
ฟั งอย่างตัง้ ใจ และการสะท้อนเรื่องราวของสมาชิกกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดเชิงบวก
และสร้า งสรรค์ต่ อ การรับ รู ป้ ั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ รวมไปถึ ง การให้ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ร่ว มกัน วางแผน
(Planning) เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการคิ ด เชิ ง บวกด้ว ยการจดบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน ว่ า มี ค รัง้ ใดบ้า งที่ เกิ ด ความคิ ด ที่ ไม่ ส มเหตุผ ล และลองฝึ ก โต้แ ย้ง ความคิ ด กับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือไม่ ทาให้สมาชิกกลุ่มตระหนักได้ถึงการคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง
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จากค ากล่าวที่ ว่า “ไม่เคยคิด เลยครับ ครู ว่าสิ่งที่ผ มคิดอยู่ค นเดีย ว มัน ไม่ สมเหตุผลเลย” “แค่
เปลี่ยนมุมมองความคิด มันสามารถช่วยให้หนูเข้าใจตนเองได้เลยนะครู ” สอดคล้องกับคอเรย์
(Corey, 2014)ที่กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ที่ว่า
บุคคลไม่ได้เพียงแต่ถกู รบกวนจากสิ่งแวดล้อม ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นการ
รบกวนทัง้ ทางด้านจิตใต้สานึกและจิตไร้สานึกของบุคคลนัน้ ด้วย ซึ่งส่งผลทาให้เกิดความคิดที่ไม่
สมเหตุสมผลขึน้ ดังนัน้ การให้คาปรึกษาในรูปแบบดังกล่าว จึงเป็ นการท้าทายสมาชิกกลุม่ ที่จะนา
ความเชื่อที่มีเหตุและผลมาแทนที่ความคิดแบบไร้เหตุและผล สาหรับการให้คาปรึกษาในครัง้ ที่ 3
ผู้วิ จั ย ได้ใช้เทคนิ ค ของทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบภาวนิ ย ม (Existential Counseling
Theory) ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของความคิดด้านความวิตกกังวล ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เทคนิคในการตัง้
คาถามระหว่างการสนทนาเพื่อให้บุคคลทาความเข้าใจอย่างมีเหตุผล และระบุทางเลือกจากการ
ใช้ความคิดเชิงบวกได้อย่างรอบคอบ และเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้เปิ ดใจสารวจตนเอง
รับรูถ้ ึงการจัดการกับต้นเหตุของความวิตกกังวลและความรูส้ กึ ไม่ม่นั คงภายในใจ การใช้ทกั ษะการ
คิ ด เชิ ง บวกเข้า มาช่ ว ยเพื่ อ ให้ก ารเผชิ ญ หน้า กั บ ความวิ ต กกั ง วลนั้ น จึ ง เป็ นการรับ มื อ และ
เตรียมพร้อมมากกว่าเป็ นการหลีกหนีความรูส้ กึ ที่ไม่ปลอดภัย ซึง่ สมาชิกกลุม่ ได้ตงั้ คาถามและตอบ
คาถามที่คา้ งคาภายในจิตใจ และเปิ ดเผยถึงความวิตกกังวลบางส่วนให้สามารถนากลับมาใช้ชีวิต
จริง ด้วยการกาหนดตนเองและความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Self-determination and Personal
Responsibility) พร้อมทัง้ ให้สมาชิกกลุม่ ได้บนั ทึกเหตุการณ์ในชีวิตว่ากาลังเผชิญกับปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์แล้วใช้ทกั ษะการคิดเชิงบวกในการรับมืออย่างไรในแต่ละครัง้ เพื่อกระตุน้ ให้
สมาชิกได้ทบทวนและสารวจตนเองที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะตัวตนหรือบุคลิกภาพของตนเอง
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดังที่สมาชิกกลุม่ คนหนึ่งได้กล่าวว่า “ถ้ารู ต้ น้ เหตุว่าเป็ นเพราะแบบนี ้
ตัง้ แต่แรกผมไม่น่าปล่อยให้ตวั เองเครียด คิดโทษตัวเอง มองตัวเองในแง่ลบ และกังวลแบบนีเ้ ลย
ครับ” “หนูจะคิดบวก จะพยายามฝึ กตัวเองในทุกวันเพือ่ ไม่ให้ความเครียดเหล่านีม้ ากระทบต่อ
จิตใจ และร่างกาย” และเป็ นการให้สมาชิกกลุม่ ได้เข้าใจธรรมชาติของความวิตกกังวลที่เกิดขึน้ กับ
ทุกๆ คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บุคคลสามารถเลือกที่จะตัดสินใจกระทาบางอย่างได้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนเรียนรูท้ ่ีรบั ผิดชอบผลจากการเลือกและตัดสินใจของตนเอง จะเห็นได้วา่ ความวิตกกังวล
สามารถนามาเป็ นพลังในตนเอง เมื่อบุคคลได้เผชิญหน้าและยอมรับความวิตกกังวลอย่างเต็มที่
แล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจในตนเองมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณปพร ศรีเจริญ
(2556) ที่ให้คานิยามของการให้คาปรึกษากลุม่ แบบภาวนิยม ไว้วา่ การให้คาปรึกษาแบบภาวนิยม
นั้นสามารถช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหันมาสารวจความต้องการของ

112
ตนเองและเกิ ด การตระหนัก รู ใ้ นตนเองหรือช่วยให้บุค คเกิ ด กาลังใจเห็ น คุณ ค่ าและมุ่งพัฒ นา
เอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง ความคิดและมุมมองให้เป็ นแง่บวก
ซึง่ สิ่งเหล่านีจ้ ะที่สง่ เสริมให้บคุ คลเกิดการพัฒนาได้ในอนาคต
2.2 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ ที่ 4 - 5 ซึ่งเป็ นเรื่องของทักษะ
การแก้ปัญหา จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทกั ษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ
เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม ที่เลือกใช้ ในการให้คาปรึกษาครัง้ ที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้เทคนิค
และทฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ ม แบบพฤติ ก รรมนิ ย มที่ ผู้วิ จั ย เลื อ กใช้ (Behavioral Group
Counseling Theory) ผู้วิ จั ย ใช้เทคนิ ค ต่ า งๆได้แ ก่ ก ารเสริ ม แรง (Reinforcement) เป็ นการให้
กาลังใจ การชมเชยการสนับสนุน และการส่งเสริมให้สมาชิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการให้
ข้อ มู ล ย้อ นกลั บ (Feedback Technique) เป็ นการให้ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ กั บ สมาชิ ก จาก
ค าแนะน าหรือ ปรับ เปลี่ ย นเรีย นรู พ้ ฤติ ก รรมใหม่ ท่ี ดี การปรับ โครงสร้า งความคิ ด (Cognitive
Restructuring)เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ระบุและประเมินความคิด ทาความเข้าใจถึงผลกระทบความคิด
ที่มีต่อพฤติกรรมและแทนที่ดว้ ยความคิดที่สมเหตุผลตามความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ เทคนิคตัวแบบ
(Modeling Technique) เป็ นการเรียนรู แ้ ละการสังเกตจากตัวแบบที่สมาชิกสามารถน าสิ่งที่ ได้
เรียนรูจ้ ากตัวแบบไปปรับใช้กัในการดาเนินชีวิต (Corey, 2014) ในระหว่างการให้คาปรึกษานัน้ ให้
สมาชิ ก ช่ ว ยกัน พิ จ ารณาและใช้ค วามคิ ด ว่า อะไรที่ ท าให้ค นเราเลื อ กใช้วิธี ก ารที่ แก้ปั ญ หาไม่
เหมาะสม เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของความคิด ความรู ส้ ึกและ
พฤติกรรม ซึ่งหลักจากที่ได้ร่วมกันสรุ ปแล้วจะเห็นได้ว่า 6 คน ในกลุ่มนัน้ เริ่มเข้าใจถึงผลกระทบ
จากความคิดที่ไม่เหมาะสมว่าจะส่งผลกระทบต่อตนเองได้อย่างไรอีก 2 คนนั้น ได้ให้ขอ้ มูลว่า
อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับความคิดของตนเองแต่จะพยายามฝึ กฝนการคิดที่สมเหตุสมผลให้
มากขึน้ กว่าเดิม สาหรับการให้คาปรึกษาในครัง้ ที่ 5 ผูว้ ิจยั ให้สมาชิกกลุม่ ช่วยกันยกประเด็นปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีพบเจอมานามาเขียนเป็ นหัวเรื่องลงในกระดาษที่ได้และให้สมาชิก
ภายในกลุ่มได้แสดงถึงมุมมองและวิธีการรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึน้ ว่าจะมีวิธีการใดที่มีขอ้ เสีย
น้อยที่สดุ และหาแนวทางแก้ไขผลเสียที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมา จากการทาการคาปรึกษากลุ่มใน
ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เห็นรอยยิม้ ของการได้แชร์ประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปั ญหาจากการให้กาลังใจซึ่ ง
กันและกัน และมีสมาชิกกลุ่มได้พดู ว่า “ขอบคุณสาหรับวิธีการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มากครับ ผม
จะลองนาไปใช้ดูนะ” เป็ นการยอมรับที่ตนเองจะนาวิธีการนีไ้ ปปรับใช้ ซึ่ง ผลการศึกษาคล้ายคลึง
กับบงานวิจยั ของวูจี (Wu & Sun, 2020) ที่กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม เป็ น
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การที่สมาชิกได้มี ส่วนร่วมในการฝึ กทักษะและการเรียนรู ต้ ่างๆภายในกลุ่ม รวมไปถึงการระบุ
เป้าหมายที่ชัดเจน การประเมินพฤติกรรม การวางแผนการให้คาปรึกษาที่สอดคล้องกับปั ญหา
ตลอดจนมีมมุ มองใหม่เกี่ยวกับวิธีการของการเรียนรูท้ ่ีจะสนับสนุนให้ลองพฤติกรรม ความรูค้ วาม
เข้าใจ และอารมณ์ท่มี ีประสิทธิภาพมากขึน้
2.3 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การให้คาปรึกษากลุ่ม แบบบูรณาการในครัง้ ที่ 6 - 7 ซึ่งเป็ น เรื่องของการ
สนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมี การสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ น
เพราะเทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มที่ใช้ ในการให้คาปรึกษาครัง้ ที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้เทคนิค
และทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม แบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional
Analysis) และ เทคนิคของทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy)
มาบูรณาการ ในการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 6 และ 7 โดยการให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ 6 ผูว้ ิจยั
ได้ใ ช้ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ ม แบบการวิ เคราะห์สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล (Transactional
Analysis) ผู้วิ จัย ใช้เทคนิ ค P-A-C เข้า มาปรับ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ โครงสร้า งบุ ค ลิ ก ภาพ การ
วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง และ
ปรับวิธีการสื่อสารของตนให้เหมาะสมเมื่อตนเองนัน้ ต้องเผชิญกับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ รวมทัง้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีป ระสิทธิภาพกับบุคคลอื่น โดยพบว่าจากการทาใบงานที่
มอบหมายไปให้สมาชิกกลุม่ สามารถบอกได้ว่ารูปประโยคแบบไหนที่มีความหมายซ่อนเร้น หรือมี
ความหมายแฝง และเลือกใช้คาพูดได้เหมาะสมกับการสื่อสาร ทัง้ P-A-C ทาให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความเข้าใจและเกิดความรู ส้ ึก ต่อตนเองและผูอ้ ่ืน ยอมรับและเข้าใจตนเอง รวมทั้งยอมรับและ
เข้า ใจผู้อ่ื น อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละจริง ใจกล้า ที่ จ ะเผชิ ญ ปั ญ หาและสามารถแก้ไขปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ท่ี
สร้างสรรค์ เป็ นผูท้ ่ีมีสขุ ภาพจิตดีและปรับตัวได้ดี (ศิรบิ รู ณ์ สายโกสุม, 2555) ซึ่งสมาชิกกลุม่ กล่าว
ว่า “การพูดจา การสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญ มากเลยครับ ไม่เคยรู ส้ ึกดีที่ได้พูดเท่านีเ้ ลยครับ” “ผม
เข้าใจแล้วครับควรใช้คาพูดยังไงให้เหมาะสม ไม่เคยรู ม้ าก่อนเลยครับ” “ถ้าผมพูดแบบจริงใจ พ่อ
แม่คงเข้าใจผมแน่ว่าผมรูส้ กึ ยังไง” ดังนัน้ กระบวนการให้คาปรึกษาแบบการวิเคราะห์สมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคลจึงมีส่วนสาคัญในการช่วยให้องค์ประกอบของทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ ด้านการสนับสนุนทางสังคมบรรลุวตั ถุประสงค์ของการให้คาปรึกษากลุม่ ได้เป็ น
อย่างดีสาหรับการให้คาปรึกษาในครัง้ ที่ 7 ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคของทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง (Reality Therapy) เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากเหตุการณ์ ถูก
กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ท่ี ท าให้เกิ ด ความรู ส้ ึก ในทางลบไปสู่ค วามรู ส้ ึก ที่ ดี ขึ น้ โดยใช้กิ จ กรรม
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ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เมื่อเราได้รบั คาพูดตาหนิท่ีเกิดจากการคอมเม้นในสื่อ สังคมออนไลน์ เพื่อลดการ
ตาหนิ และผู้วิจัย ได้ใช้เทคนิ ค WDEP ให้สมาชิกกลุ่มได้สารวจตนเองและวางแผนในการปรับ
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมและไปในทิศทางที่ เหมาะสมหลังจากเข้ากระบวนการวางแผน
แล้วพบว่าสมาชิกภายในกลุม่ มีความพึงพอใจในตนเองซึง่ สังเกตได้จากคาพูดและมุมมองการคิดที่
ไม่ตอ้ งการจะสร้างปั ญหาเพิ่มให้กับตนเอง และหากิจกรรมที่ตนเองพึงพอใจเพื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจในเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากความคิดของตนเอง สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง
อย่างมีสติ โดยไม่ทาให้ผอู้ ่ืนเดือดร้อน จะเป็ นผูด้ ารงตนอย่างเต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุข (ดวงมณี
จงรักษ์, 2561)
2.4 ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ ที่ 8 - 9 ซึ่งเป็ นเรื่องของทักษะ
การกล้าแสดงออก จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีทกั ษะการกล้าแสดงออกเพิ่มขึน้ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็ นเพราะ เทคนิคการและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม ที่เลือกใช้ ในการให้คาปรึกษาครัง้ ที่ผวู้ ิจยั
เลือกใช้เทคนิ คและทฤษฎี การให้คาปรึกษากลุ่ม แบบเผชิญ ความจริงที่ ผู้วิจัยเลือกใช้ (Reality
Therapy) ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการ WDEP เข้ามาเป็ นส่วนช่วยในการให้สมาชิกกลุม่ ได้แสดงความคิด
ความรู ส้ ึก และการพูด ในสถานการณ์นั้นๆ โดยได้นาเทคนิคบทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อให้
สมาชิกกลุม่ ได้แสดงออกทางทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และท่าทาง โดยให้กลุม่ ยกตัวอย่างปั ญหาการ
ถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ท่ีเกิ ดขึน้ จริง เพื่ อให้สมาชิกในกลุ่มได้สังเกตุวิธีการแก้ไขปั ญ หาของ
สมาชิกที่ได้แสดงบทบาทสมมติ เมื่อเข้ากระบวนการแล้วพบว่า สมาชิกนั้นมีการเสนอแนวคิด
วิธีการแก้ไขปั ญหาได้ดีและมีเหตุผล ไม่หนีปัญหาที่ตนเองกังเผชิญอยู่ มีความมั่นใจ ที่แสดงออก
จากสี ห น้า ค าพูด แววตา และยัง พร้อ มที่ จ ะยอมรับ ผลที่ จ ะกิ ด ขึ น้ ตามมาไม่ ว่า จะดี ห รือ ไม่ ดี
(Geldard, Geldard, & Yin Foo, 2013) ส าหรับ การให้ ค าปรึก ษาในครั้ง ที่ 9 จะเป็ นการให้
คาปรึกษาเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการยอมรับความเป็ นตัวเอง (Accept yourself just as you are)
เพื่อนาไปพัฒนาต่อในการเผชิญหน้ากับปั ญหาในชีวิตประจาวัน (Corey, 2014) โดยการสารวจ
ตนเองจากมุมมองของตนเองจากที่เขามอง และมุมมองจากที่เขาคิดว่าผูอ้ ่ืน มองเขา จะทาให้
เข้า ใจในความต้อ งการของตนเองยิ่ งขึ น้ ส ารวจแนวทางในการปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ส มาชิ ก กลุ่ม ได้
ไตร่ตรองว่าอะไรที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อความเป็ นตัวเองของเขา และผู้วิจยั ได้ให้สมาชิกกลุม่
ประเมินตนเองถึงข้อดีและข้อเสียในการเป็ นตัวของตัวเอง การเป็ นคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
การเน้นพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ในการแสดงออกถึงการพัฒนาตน กล้าตัดสินใจ โดยการบันทึก
ลงสมุดเป็ นข้อๆ เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกได้เกิดการไตร่ตรองและพิจารณาตนเอง ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้
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กล่าวว่า “หลังจากที่ได้นึกถึงตัวเองมีเวลาได้คิดถึงตัวเองจริงๆ ทาให้รูเ้ ลยว่าตัวเราเองก็มีขอ้ ดี
เหมือนกันครับครู ” “อยากเป็ นคนในแบบทีต่ วั เองตัง้ ใจไว้แล้วครับ” คาพูดของสมาชิกในกลุ่มที่ได้
บอกกล่าวขึน้ มา สอดคล้องกับการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญ ความจริง ที่ว่าการเป็ นการให้
คาปรึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาและการจัดการกับความต้องการในสังคมตามความเป็ นจริง ตาม
หลัก การของทฤษฎี ท่ี ได้ก ล่าวว่า บุค คลมี ค วามรับ ผิ ดชอบพฤติ ก รรมของตน ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองอย่างมีสติ โดยไม่ทาให้ผอู้ ่ืนเดือดร้อน จะเป็ นผูด้ ารงตนอย่างเต็ม เปี่ ยมไปด้วย
ความสุขอีกทั้งเราสามารถควบคุมการดาเนินชีวิตให้ดียิ่งขึน้ และออกแบบชะตาชีวิตของเราได้
(ดวงมณี จงรักษ์, 2561)
ดังนัน้ การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ในด้านของการกล้าแสดงออกและการสนับสนุนทางสังคม
จึงบรรลุวตั ถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของจาคอบ เดฮิล โวลอิง และ เลคเนอร์
(Jacobs et al., 2014) ที่ศึกษาปั จจัยของวัยรุ ่นต่อ การรับมือที่มีประสิทธิ ภาพและมีพัฒ นาการ
กรณี การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ว่า ความเสียหายที่เกิดขึน้ นัน้ จะส่งผลต่อ สุข
ภาวะที่ดีของวัยรุน่ ที่ตกเป็ นเหยื่อลดลง แต่สามารถใช้กลวิธีการกล้าแสดงออกในการเผชิญปั ญหา
ช่วยในการลดความเครียดจากการถูกกลั่นแกล้งได้ในทันที เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ แคสซิดี ้ ฟั ช
เชอร์ และ แจ็คสัน (Cassidy, Faucher, & Jackson, 2013) ที่ ศึกษาประสบการณ์การถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ พบว่าการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม (Social support) จะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลสามารถหลุดพ้นจากการกลั่นแกล้งได้สาเร็จ สอดคล้องกับรัซคาลซัส และ ฮุน (Raskauskas
& Huynh, 2015) ที่ศึกษาวิธีการรับมือการถูกกลั่นแกล้ง ดังกล่าวว่าเด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะใช้วิธีการเผชิญปั ญหาด้วยการมองหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากกว่าเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากผลการวิจยั ที่ได้เสนอไว้ขา้ งต้นสามารถสรุปได้ว่า การเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนโดยการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการสามารถ
พัฒ นาทัก ษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่ม ทดลองได้ และ
สมาชิกกลุ่ม มีทักษะการเผชิญปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพิ่มขึน้ หลังการเข้าร่วมการ
ทดลอง จึงทาให้สมาชิกกลุม่ กล้าเผชิญกับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะกับ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
จะมุ่งเน้น การผสมผสานเทคนิ คในแต่ ละทฤษฎี ให้เหมาะกับ ปั ญ หาและความต้องการในการ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ของสมาชิกกลุ่มให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด ดังที่คอเรย์ (Corey, 2014) กล่าวว่าการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการจาเป็ นต้องนา
แนวคิดและเทคนิคต่างๆ มาจากรูปแบบการให้คาปรึกษาร่วมสมัย และนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
ทัง้ นีว้ ิธีการในการนาเทคนิคมาใช้นนั้ ต้องคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของสมาชิกกลุม่ ใน
การเผชิญปั ญหาส่วนตัว ค่านิยม ความไว้วางใจในตัวผูน้ ากลุม่ นอกจากนัน้ ยังจะต้องพิจารณาถึง
ความร่วมมื อและความไว้วางใจในสมาชิกกลุ่มด้วยกัน เอง ผูน้ ากลุ่มจึงจะสามารถส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มระบุสิ่งที่ตนเองกาลังรูส้ กึ อยู่ และมีอิทธิพลต่อการแสดงความรูส้ กึ และพฤติกรรมของ
ตนเอง และสามารถทดลองแสดงพฤติกรรมที่เป็ นทางเลือกของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน การนา
แบบวัดไปใช้ สามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมดังต่อไปนี ้
1.1.1 กลุ่ม ตัวอย่ าง เนื่ อ งจากการวิจัย ครัง้ นี ้ กลุ่ม ตัวอย่ างเป็ น นัก เรีย นก าลัง
ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในโรงเรี ย นสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต1 กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร หากจะนาไปใช้กบั กลุ่มอื่นนัน้ อาทิเช่น นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา แนวทางการให้คะแนนอาจจะมีค วามแตกต่างจากกลุ่ม
นักเรียน ดังนัน้ การนาแบบวัดไปใช้เป็ นเครื่องมือวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ จึงควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยอาจจะ
สอบถามกับที่ปรึกษาวิจยั หรือผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ตรงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นัน้ ๆ
1.1.2 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
เป็ น เพี ย งข้อบ่งชี เ้ บื อ้ งต้น เพื่ อ ให้ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มูลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ ควรพิ จารณา
ร่ว มกั บ การสัง เกตของครู ผู้ป กครอง ผู้ท่ี มี ค วามเกี่ ย วข้อ งหรื อ การใช้แ บบวัด อื่ น ๆ เข้า มา
ประกอบการทาวิจยั อีกทัง้ ผูท้ ่ีตอ้ งการนาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของนักเรียนไปใช้ ควรทาความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดกระบวนการในการเก็บข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1.2 การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ซึง่ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
1.2.1 การให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนนัน้ สามารถเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก

117
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาพรวมได้ การที่จะนาไปเป็ นแนวทางหรือนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ ในแต่ละองค์ประกอบด้วยซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาจากแนวคิดของลาซาลาส และ โฟล์
คแมน รวมไปถึงการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการด้วย
1.2.2 จากงานวิจัยนี ้ พบว่าการกล้าแสดงออกเป็ นสิ่งสาคัญตามองค์ประกอบ
ของทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การนาผลการศึกษาไปใช้จึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการใช้เทคนิคให้สมาชิกในกลุ่มได้ประโยชน์จากการทากิจกรรมนัน้ อย่าง
แท้จริง ในการเป็ นตัวแบบของการกล้าแสดงออก และการนาเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role
Play) เข้ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ จากการเผชิญหน้ากับปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ในอดีต
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2.1.1 ควรมี การศึกษาการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์กับ กลุ่ม
นัก เรีย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยเฉพาะโรงเรีย นในสังกัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันปั ญหาและสร้างภูมิคมุ้ กันให้กบั ผูท้ ่ี
ตกเป็ นเหยื่อการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
2.1.2 ควรมี การศึกษาถึงปั จจัยอื่นที่ อาจส่งผลให้เกิดการถูกกลั่น แกล้งทางไซ
เบอร์ว่ามีรูปแบบใดอีกบ้างที่จะทาให้ผกู ถูกกลั่นแกล้งนัน้ ไม่กล้าเผชิญกับ ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์
2.2 การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2.2.1 ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ โดยใช้วิธีการสอดแทรกลงไปในแผนการสอน ในด้านส่วนตัวและสังคม เนื่องจากเป็ น
การที่ทาให้ผเู้ รียนนัน้ ได้สารวจตนเองว่าตนเองนัน้ เคยถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ และเป็ นการป้องกันให้
ผูเ้ รียนนัน้ ได้รูว้ ิธีการป้องกันหรือรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ถี กู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอนาคต
2.2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ใน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้มีความหลากหลายของกลุม่ ทดลอง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
1. หนังสือเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
2. รายนามผู้เชี่ยวชาญ

128

129

130

131
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบการแบบวัดทักษะการเผชิญ ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
นักเรียนและการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
รองศาสตราจารย์ พันตารวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราศ

อาจารย์ ดร.ภูรเิ ดช พาหุยทุ ธิ์

อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล

อาจารย์ประจา
มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ

ภาคผนวก ข
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
2. ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย

133

134

135

136

137

138

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของนักเรียน
1. ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะการเผชิญ ปั ญ หาการถู ก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2. ค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน
3. ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ของนักเรียน
ข้อ

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1

2

ดัชนีค่า IOC

ผล

3

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
1

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

2

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

3

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

4

1

0

0

0.33

คัดออก

5

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

6

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

7

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

8

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

9

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

10

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

11

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

12

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

13

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

14

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

15

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อ

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1

2

ดัชนีค่า IOC

ผล

3

ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem-Solving Skills)
1

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

2

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

3

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

4

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

5

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

6

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

7

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

8

1

0

0

0.33

คัดออก

9

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

10

1

0

0

0.33

คัดออก

11

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

12

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

13

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

14

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

15

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อ

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1

2

ดัชนีค่า IOC

ผล

3

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
1

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

2

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

3

-1

1

1

0.33

คัดออก

4

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

5

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

6

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

7

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

8

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

9

-1

0

1

0

คัดออก

10

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

11

-1

0

1

0

คัดออก

12

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

13

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

14

1

0

0

0.33

คัดออก

15

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อ

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1

2

ดัชนีค่า IOC

ผล

3

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
1

1

0

1

0.67

ผ่านเกณฑ์

2

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

3

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

4

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

5

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

6

-1

1

1

0.33

คัดออก

7

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

8

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

9

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

10

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

11

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

12

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

13

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

14

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

15

-1

1

1

0.33

คัดออก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
ผ่านเกณฑ์ = 51 ข้อ
ไม่ผ่านเกณพ์ = 9 ข้อ รวม60 ข้อ
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ตาราง 13 ค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ของนักเรียน
ที่

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

1

.720

คัดเลือกไว้

2

.635

คัดเลือกไว้

3

.614

คัดเลือกไว้

4

.625

คัดเลือกไว้

5

.533

คัดเลือกไว้

6

.641

คัดเลือกไว้

7

.370

คัดเลือกไว้

8

.605

คัดเลือกไว้

9

.608

คัดเลือกไว้

10

.226

คัดเลือกไว้

11

.607

คัดเลือกไว้

12

.474

คัดเลือกไว้

13

.838

คัดเลือกไว้

14

.285

คัดเลือกไว้

1

.507

คัดเลือกไว้

2

.833

คัดเลือกไว้

3

.476

คัดเลือกไว้

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem-Solving Skills)
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ตาราง 13 (ต่อ)
ที่

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

4

.317

คัดเลือกไว้

5

.387

คัดเลือกไว้

6

.746

คัดเลือกไว้

7

.214

คัดเลือกไว้

8

.601

คัดเลือกไว้

9

.515

คัดเลือกไว้

10

.537

คัดเลือกไว้

11

.517

คัดเลือกไว้

12

.820

คัดเลือกไว้

13

.642

คัดเลือกไว้

1

.556

คัดเลือกไว้

2

.671

คัดเลือกไว้

3

.261

คัดเลือกไว้

4

.593

คัดเลือกไว้

5

.245

คัดเลือกไว้

6

.051

คัดออก

7

.604

คัดเลือกไว้

8

.500

คัดเลือกไว้

ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem-Solving Skills)

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
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ตาราง 13 (ต่อ)
ที่

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

9

.400

คัดเลือกไว้

10

.526

คัดเลือกไว้

11

.380

คัดเลือกไว้

1

.405

คัดเลือกไว้

2

.351

คัดเลือกไว้

3

.448

คัดเลือกไว้

4

.407

คัดเลือกไว้

5

.753

คัดเลือกไว้

6

.568

คัดเลือกไว้

7

.697

คัดเลือกไว้

8

.738

คัดเลือกไว้

9

.731

คัดเลือกไว้

10

.744

คัดเลือกไว้

11

.822

คัดเลือกไว้

12

.734

คัดเลือกไว้

13

.498

คัดเลือกไว้

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ขอนักเรียน ทัง้ ฉบับ = 0.958 (พิจารณาใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป)
ผ่านเกณฑ์ = 51ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ = 1 ข้อ รวม 50 ข้อ
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ตาราง 14 ค่าดัชนี IOC ของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครั้งที่

ด้านการประเมิน

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ดัชนี IOC

ผล

1

2

3

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
1

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
2

3

ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem-Solving Skills)
4

5

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 14 ค่าดัชนี IOC ของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครั้งที่

ด้านการประเมิน

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

ดัชนี IOC

ผล

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
6

7

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

0

0.67

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านวัตถุประสงค์

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านเนื้อหา

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี

1

1

1

1.00

ผ่านเกณฑ์

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
8

9

ปั จฉิมนิเทศและยุติการให้คาปรึกษา
10

หมายเหตุ : เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป

ภาคผนวก ง
แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียน
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แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
คาชีแ้ จง
แบบวัดฉบับนีม้ ีทงั้ หมด 5 หน้า โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
1. แบบวัดฉบับนีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาจิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
2. คาตอบของนักเรียนไม่มีถูกหรือผิดและไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนแต่อ ย่างใด
โดยคาตอบของนักเรียนจะเป็ นประโยชน์และมีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัย
เพื่อให้นกั เรียนได้รูจ้ กั และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึน้
3. ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดของนักเรียนทุกข้อตามความเป็ นจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงตามความรู ส้ ึกและการกระทาให้มากที่สุด เพื่อให้แบบประเมินฉบับนีม้ ีความ
สมบูรณ์และสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติได้

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
นายอเนชพันธ์ นิธินนั ท์นฤมิต
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงของนักเรียนมากที่สดุ
1. ชื่อ
..............................................................................................................................................
2. เพศ

❏ ชาย

❏ หญิง

3. ชัน้ ❏ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ❏ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ❏ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
4. โรงเรียน

❏ ทวีธาภิเศก

❏ สตรีวิทยา

❏ สตรีวดั ระฆัง

❏ วัดนายโรง
❏ ชิโนรสวิทยาลัย
ตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ค าชี ้แ จง แบบวั ด นี ้ ป ระกอบด้ ว ยค าถาม จ านวน 5 หน้ า ให้ นั ก เรี ย นท า
เครื่องหมาย ลงในช่องหลังข้อความที่ตรงกับความรูส้ กึ และการกระทาอย่างตรงตามความเป็ น
จริงของนักเรียนมากที่สดุ โปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ ตามความหมายดังนี ้
จริงที่สดุ
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงตามความเป็ นจริงกับ
ความรูส้ กึ และการกระทาของนักเรียนมากที่สดุ
จริง
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงตามความเป็ นจริงกับ
ความรูส้ กึ และการกระทาของนักเรียน
จริงบ้างบางครัง้
หมายถึง
ข้อความนัน้ ตรงตามความเป็ นจริงกับ
ความ
รูส้ กึ และการกระทาของนักเรียนบ้างบางครัง้
ไม่จริง
หมายถึง
ข้อความนัน้ ไม่ตรงตามความเป็ นจริงกับ
ความรูส้ กึ และการกระทาของนักเรียน
ไม่จริงที่สดุ
หมายถึง
ข้อความนั้น ไม่ตรงกับความรู ส้ ึกและ
การกระทา
ของนักเรียนอย่างยิ่ง

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
1.

ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ มั่นคงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

2.

ข้าพเจ้าไม่เคยทาร้ายตัวเองแม้จะเสียใจจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

3.

ข้าพเจ้ารูว้ า่ ควรทาอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

4.

ข้าพเจ้าจะนาเอาคาดูถกู นัน้ มาเป็ นพลังในการพัฒนาตัวเองให้ดีขนึ ้

5.

ข้าพเจ้าคิดว่าปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีทางออกเสมอ

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
1.

ข้าพเจ้าสามารถระบุสาเหตุของปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้

2.

ข้าพเจ้าพิจารณาสภาพปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ด้วยมุมมอง
ความคิดที่หลากหลาย

3.

ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลการถูกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากผู้ที่เคยโดนกลั่นแกล้ง
คล้ายๆกัน เพือ่ หาทางแก้ไข

4.

ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
กับคนรอบข้าง

5.

ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ด้วยตนเอง

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
1.

ข้าพเจ้าสามารถระบุสาเหตุของปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้

2.

ข้าพเจ้าพิจารณาสภาพปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ด้วยมุมมอง
ความคิดที่หลากหลาย

ไม่จริงที่สดุ

ไม่จริง

จริงบ้างบางครัง้

ข้อความ

จริง

ข้อ

จริงที่สดุ
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3.

ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลการถูกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากผู้ที่เคยโดนกลั่นแกล้ง
คล้ายๆกัน เพือ่ หาทางแก้ไข

4.

ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
กับคนรอบข้าง

5.

ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ด้วยตนเอง

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
1.

ข้าพเจ้ากล้าประสานสายตา กับคนที่กลั่นแกล้งข้าพเจ้าทางไซเบอร์ ด้วย
กิรยิ าท่าทางที่ปราศจากความวิตกกังวล

2.

ข้าพเจ้ากล้าตอบกลับข้อความทางไซเบอร์ ด้วยคาพูดที่เหมาะสม

3.

เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขา้ พเจ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้

4.
5.

หากเพื่อนที่กลั่นแกล้งข้าพเจ้าทางไซเบอร์มาสนทนาด้วยข้าพเจ้าจะพูดคุย
ด้วยนา้ เสียงปกติ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ เป็ นกังวลเมื่อมีขอ้ ความส่งมาจากบุคคลที่ไม่รูจ้ กั

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
1.
2.
3.

เมื่อข้าพเจ้ารูส้ กึ ไม่สบายใจจากการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ข้าพเจ้าจะ
ฟั งเพลง ดูภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่นๆ เป็ นการคลายความเครียดวิธีหนึ่ง
เพื่อนของข้าพเจ้ามักนาความลับเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
ข้าพเจ้าไปบอกกับบุคคลอื่น
เมื่อข้าพเจ้าถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เพื่อนของข้าพเจ้าจะช่วยแก้ปัญหา
เท่าที่ช่วยได้

ไม่จริงที่สดุ

ไม่จริง

จริงบ้างบางครัง้

ข้อความ

จริง

ข้อ

จริงที่สดุ
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ภาคผนวก จ
1. สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบบู ร ณาการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
2. การให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
3. รายงานสรุ ปการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน

155
ตาราง 15 สรุปวัตถุประสงค์และเทคนิคการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครั้ง
ที่
1

เรื่อง

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุ่ม เทคนิค/ทักษะ

ปฐมนิเทศและ 1. เพื่ อ สร้า งสัม พัน ธภาพและความไว้ว างใจ ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่
สร้าง

ระหว่างผูน้ ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่าง แบบยึดบุคคลเป็ น

สัมพันธภาพ

สมาชิกกลุม่ ด้วยกัน

ศูนย์กลาง (Person

(Orientation)

2. เพื่ อ ให้ส มาชิ ก กลุ่ม เข้าใจถึ งวัต ถุป ระสงค์ centered Group
ของการให้คาปรึกษา สร้างข้อตกลงของการเข้า Counseling)
ร่วมการให้คาปรึกษากลุ่ม บทบาทหน้าที่ของ - การยอมรับแบบไม่มี
ผู้ น ากลุ่ ม และสมาชิ ก กลุ่ ม ระยะเวลาและ เงื่อนไข
สถานที่ในการให้คาปรึกษากลุม่

- เทคนิคการสร้างความ

3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะ มั่นใจ
ได้รบั ในการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ - เทคนิคในการสร้าง
เพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น สัมพันธภาพภายในกลุม่
แกล้งทางไซเบอร์

ทักษะของผูน้ ากลุม่
1.ทักษะการริเริม่
2. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ
3. ทักษะการตัง้ คาถาม
4. ทักษะการสรุปความ
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ตาราง 15 (ต่อ)
ครั้ง
ที่
2

เรื่อง

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุ่ม เทคนิค/ทักษะ

การคิดเชิงบวก 1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้ระบุถึงความสาคัญ

ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่

(Positive

ของการคิดเชิงบวก

แบบพิจารณาเหตุผล

Thinking)

2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ ได้ระบุแนวทาง

อารมณ์ และ พฤติกรรม

บวกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้

1.เทคนิคการสอนทฤษฎี A-

สาหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดเชิง (REBT)
B-Cs of REBT
2.เทคนิคการโต้แย้งความเชื่อ
ที่ผิด (Disputation of Faulty
Beliefs)
3. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ
4. ทักษะการถาม
5. ทักษะการสะท้อน
ความรูส้ กึ
3

การคิดเชิงบวก 1. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงบวก ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่
(Positive

ในการตอบสนองต่อปั ญหาที่แตกต่างจาก

Thinking) (ต่อ) บุคคลอื่น

ภาวนิยม (Existential
Theory)

2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ระบุแนวทางหรือวิธีการที่ - เทคนิคการให้ขอ้ มูล
เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ ด้วย ย้อนกลับ
การคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ

3. เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกกลุม่ มีความเข้าใจ

- ทักษะการถาม
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ตาราง 15 (ต่อ)
ครั้ง
ที่
3

เรื่อง

วัตถุประสงค์

การคิดเชิงบวก

เกี่ยวกับสภาพปั ญหา ความวิตกกังวลหรือ

(Positive

ความเครียดที่สง่ ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ ความรูส้ กึ

Thinking) (ต่อ)

กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของ
ตนเอง

4

ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
เทคนิค/ทักษะ
- ทักษะการสะท้อนเนือ้ หาและ
- ทักษะการตีความ
- ทักษะการสรุปความ

ทักษะการ

1. เพื่อให้สมาชิกลุม่ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่

แก้ปัญหา

สาเหตุหรือที่มาของปั ญหาการถูกกลั่นแกล้ง

แบบพฤติกรรมนิยม

(Problem-

ทางไซเบอร์

(Behavioral Group

Solving Skills)

2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ สามารถระบุวิธีการ Counseling Theory)
แก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นขัน้ ตอน

1.เทคนิคการเสริมแรงทางบวก

3. เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะใน

(Positive Reinforcement)

การแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 2.เทคนิคตัวแบบ(Modeling
ของสมาชิกกลุม่

Technique)
3. การสอน (Coaching)
4. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Feedback)
5. เทคนิคการ
แก้ไขปั ญหาด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์
- ทักษะการฟั ง
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ตาราง 15 (ต่อ)
ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุ่ม เทคนิค/ทักษะ

ครั้ง
ที่

เรื่อง

4

ทักษะการแก้ปัญหา

- ทักษะการถาม

(Problem-Solving

- ทักษะการ

Skills)

สะท้อนเนือ้ หาและ

วัตถุประสงค์

ความรูส้ กึ
- ทักษะการให้กาลังใจ
5

ทักษะการแก้ปัญหา 1. เพื่ อให้ ส มาชิ ก ลุ่ ม ฝึ กทั ก ษ ะการคิ ด ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่
(Problem-Solving

วิเคราะห์ในสถานการณ์เมื่ อถูกกลั่น แกล้ง แบบพฤติกรรมนิยม

Skills) (ต่อ)

ทางไซเบอร์

(Behavioral Group

2. เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน Counseling Theory)
การแก้ไขปั ญ หาการถู ก กลั่น แกล้ง ทางไซ 1.การเสริมแรง
เบอร์และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

(Reinforcement)
2. เทคนิคตัวแบบ
(Modeling Technique)
3. การสอน (Coaching)
4. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Feedback)
- ทักษะการฟั ง
- ทักษะการถาม
- ทักษะการให้กาลังใจ
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ตาราง 15 (ต่อ)
ครั้ง
ที่
6

เรื่อง

วัตถุประสงค์

การสนับสนุนทาง 1. เพื่อให้สมาชิกรับรูแ้ ละเข้าใจถึง
สังคม (Social
บุคลิกภาพของตนเอง
Support)

ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่ม
เทคนิค/ทักษะ
ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบ
การวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์

2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ เข้าใจรูปแบบของการ ระหว่างบุคคล (TA)
สื่อสารอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญปั ญหา 1. การสอนทฤษฎี P-A-C
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และรับรู ้
ความรูส้ กึ ที่ผอู้ ่นื มีตอ่ ตนเอง

3. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ
4. ทักษะการถาม
5. ทักษะการสะท้อนความรูส้ กึ

7

การสนับสนุนทาง 1. เพื่อเอือ้ ให้สมาชิกกลุม่ สามารถค้นหา

ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบ

สังคม (Social

แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้าง

เผชิญความจริง (Reality

Support) (ต่อ)

สัมพันธภาพให้สามารถอยู่รว่ มกับครอบครัว Therapy)
และบุคคลรอบข้าง

เทคนิค WDEP

2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ กล้าที่จะเปิ ดเผย 1. ทักษะการตัง้ คาถาม
เรื่องราวการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของ
2. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ
ตนเองกับบุคคลในครอบครัวเพื่อนและ
3. การให้ความกระจ่าง
บุคคลอื่น
4. การเปิ ดเผยตนเอง
5.เทคนิคความขัดแย้ง
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ตาราง 15 (ต่อ)
ครั้ง
ที่
8

เรื่อง

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุ่ม เทคนิค/ทักษะ

ทักษะการกล้า

1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้ตระหนักถึง

แสดงออก

ความสาคัญของการเตรียมตนเองให้พร้อมใน กลุม่ แบบเผชิญความจริง

(Assertiveness Skills) การกล้าแสดงออกเพื่อเผชิญปั ญหาที่กาลัง
เกิดขึน้

ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
(Reality Therapy)
1. เทคนิคบทบาทสมมติ

2. เพื่อให้สมาชิกในกลุม่ ระบุวิธีการลดความ

(Role Play Technique)

ตึงเครียดจากเหตุการณ์ท่กี าลังจะเกิดขึน้

2. ทักษะการเผชิญหน้า

3.เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้สารวจถึงแหล่งที่

3. ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ

สามารถให้การช่วยเหลือตนเองในการเผชิญ
ปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้

4. ทักษะการถาม
5. ทักษะการสะท้อน
เนือ้ หาและความรูส้ กึ

9

ทักษะการกล้า

1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ กล้าแสดงออกถึงความ

แสดงออก
เป็ นตัวเองอย่างที่ตนเองเป็ นทัง้ ด้านบวกและ
(Assertiveness Skills) ด้านลบ
(ต่อ)
2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ รูจ้ กั และเข้าใจตนเอง

ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
กลุม่ แบบเผชิญความจริง
(Reality Therapy)
เทคนิคกระบวนการ

สามารถบอกจุดแข็งและศักยภาพที่ตนเองมีได้ WDEP
ทักษะผูน้ ากลุม่
1. ทักษะการตัง้ คาถาม
2. ทักษะการเอือ้ อานวย
3.ทักษะการเชื่อมโยง

161
ตาราง 15 (ต่อ)
ครั้ง
ที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

10 ยุติการให้คาปรึกษา 1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้สรุปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการเข้า

ทฤษฎีการให้
คาปรึกษากลุ่ม
เทคนิค/ทักษะ
ทักษะของผูน้ ากลุม่

และปั จฉิมนิเทศ

รับการให้คาปรึกษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการ

1. ทักษะการตัง้

(Byenior)

นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

คาถาม

2. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ประเมินผลการให้คาปรึกษา

2. ทักษะการฟั งอย่าง

กลุม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก

ตัง้ ใจ

กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน

3. ทักษะการสะท้อน
ความรูส้ กึ
4. การสรุปความ

162
โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ครั้งที่ 1
เรื่อง การปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
แนวคิดสาคัญ
การให้คาปรึกษาครัง้ นี ้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นการวางโครงสร้าง สารวจ
ความต้องการและกาหนดทิ ศ ทาง โดยการสร้างสัม พัน ธภาพให้เกิด ความไว้วางใจ เนื่ องจาก
สมาชิกกลุม่ มีความวิตกกังวล ลังเลสงสัย และอาจนามาซึ่งการต่อต้านกลุม่ ผูน้ ากลุม่ จึงมีบทบาท
ส าคัญ ในการสร้า งบรรยากาศให้เกิ ด การเปิ ด เผยตนเอง ช่ วยให้ส มาชิ ก กลุ่ม สามารถก าหนด
เป้าหมายด้ว ยการสร้า งแรงจูงใจและความท้าทาย อีก ทั้งร่วมเป็ น ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ด้วยการ
รับผิดชอบร่วมกันกับกลุม่ กาหนดโครงสร้างวางแนวทางพัฒนากลุม่ สร้างความเข้าใจ เป็ นมิตรกับ
สมาชิกเพื่อให้สมาชิกรูส้ กึ ปลอดภัย และไว้วางใจ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ.์ 2561: 71-72 ซึง่ ผูน้ ากลุม่
ใช้ทกั ษะการริเริม่ (Initiating) เพื่อวางโครงสร้างและแนวทางในการดาเนินกลุม่ ซึง่ จะช่วยลดความ
กังวลและความกดดันของสมาชิก การเอือ้ อานวย (Facilitating) เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ บรรยากาศ
อันอบอุ่นปลอดภัย ยอมรับและให้เกียรติซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม จะช่วยให้สมาชิกกล้าเผชิญ
ปั ญหาและอุปสรรค สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้การฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active listening)
เพื่อจับประเด็นที่สมาชิกกลุม่ พูดให้ได้ โดยมีท่าทางที่สนใจด้วยความจริงใจ บอกให้เขาพูดต่อด้วย
ความอบอุ่น เป็ นเชิงรับรูไ้ ด้และการตัง้ คาถาม (Questioning) ที่เป็ นคาถามกว้างๆ ไม่เน้นจุดใดจุด
หนึ่งจนเกินไป กระตุน้ ให้เล่าถึงรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนีย้ งั ใช้การตัง้ คาถาม
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจตนเองดีขึน้ และเกิดความกระจ่างแจ้งในปั ญหาของตนอี กด้วย
(Corey. 2012: 31-39)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจระหว่างผูน้ ากลุม่ กับสมาชิกกลุม่ และระหว่าง
สมาชิกกลุม่ ด้วยกัน
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา สร้างข้อตกลงของการ
เข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุ่ม บทบาทหน้าที่ของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาและสถานที่
ในการให้คาปรึกษากลุม่
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3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั ในการให้คาปรึกษากลุ่ มแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. ป้ายชื่อ
2. ดินสอ และ ยางลบ
3. กระดาษ A4
4. คลิปวิดีทศั น์เรื่อง CyberBullying
ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่ม
ในการดาเนินการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ สมาชิกกลุ่มอาจมีความรู ส้ ึกกังวล ไม่ไว้วางใจ
เนื่องจากเป็ นการทากิจกรรมร่วมกันในครัง้ แรก เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เปิ ดเผย จริงใจผูน้ ากลุ่ม
แนะนาตนเองต่อสมาชิกกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แต่ละคนแนะนาตนเอง จากนัน้ ชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ได้แก่วตั ถุประสงค์ ความสาคัญในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ บทบาท
หน้าที่ของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่ม ตลอดจนการ
สร้างข้อตกลงในการให้คาปรึกษากลุ่ม การริเริ่ม (Initiating) เพื่อวางโครงสร้างและแนวทางการ
ดาเนินกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดความกังวลและกดดันของสมาชิก การเอือ้ อานวย (Facilitating) เพื่อ
สร้างปฏิสมั พันธ์ บรรยากาศแห่งความรู ส้ ึกอบอุ่น ปลอดภัย ยอมรับและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
ภายในกลุ่ม จะช่ ว ยให้ส มาชิ ก กล้า เผชิ ญ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและสามารถน าไปปรับ ใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้การฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active listening) เพื่อจับประเด็นที่สมาชิกกลุ่มพูดให้ได้ โดย
มีท่าทีสนใจอย่างจริงใจ ช่วยให้เขากล้าที่จะพูดมากยิ่งขึน้ และการตัง้ คาถาม (Questioning) ที่
เป็ นคาถามกว้างๆ กระตุน้ ให้เล่าถึงรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความเข้าใจตนเองดีขึน้ และเกิดความกระจ่างแจ้งในปั ญหาของตนในกระบวนการให้คาปรึกษานี ้
ผูน้ ากลุ่มจะเก็บรักษาความลับของสมาชิกกลุ่มและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ เพื่อให้สมาชิก
กลุม่ กล้าที่จะเปิ ดเผยความรูส้ กึ และกล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากยิ่งขึน้ เมื่อกระบวนการกลุ่ม
สิน้ สุดลง ผู้น ากลุ่ม ให้สมาชิก กลุ่ม สรุ ป ประเด็ น ที่ ได้พูดคุย กัน เพื่ อให้ส มาชิ กกลุ่ม ร่วมกัน สรุ ป
รายละเอียดต่างๆ ที่ได้สนทนากันระหว่างกระบวนการกลุ่ม โดยดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนใน
การให้คาปรึกษากลุม่ ดังนี ้
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1. ขั้นเริ่มต้น
1.1 ผูน้ ากลุ่มจัดเตรียมสถานที่ให้สมาชิกกลุ่มนั่งเป็ นวงกลม เพื่อสร้าง
บรรยากาศอันอบอุ่น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเริ่มจากการแนะนาตัวเองและกล่าวต้อนรับ
สมาชิกภายในกลุ่มด้วยความสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส บอกชื่อเล่น และกิจกรรมที่ตนเองนัน้ ชอบทา
ในเวลาว่างโดยกล่าวกับสมาชิกภายในกลุม่ ว่า “สวัสดีครับครูช่ือครูออ๋ เวลาว่างของครู ครูมกั จะฟั ง
เพลงหรือไม่ก็รอ้ งเพลงครับ” หลังจากแนะนาตนเองและบอกกิจกรรมที่ชอบทาในเวลาว่างแล้วก็ให้
สมาชิกกลุม่ แนะนาตนเอง เพื่อให้เกิดความคุน้ เคย และยอมรับในความเหมือนหรือแตกต่างกัน
1.2 ผูน้ ากลุ่มชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่ม
รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของผูน้ ากลุม่ และสมาชิกภายในกลุม่ สถานที่และเวลาในการให้คาปรึกษา
กลุม่
1.3 ผูน้ ากลุ่มใช้บทบาทเอือ้ อานวยเพื่อให้สมาชิกนั้นได้สร้างข้อตกลง
เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือและปฏิบตั ิตามเมื่ออยู่ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่อ งของการที่ เรานั้น จะต้อ งเก็ บ รัก ษาความลับ ของสมาชิ ก ภายในกลุ่ม การฟั ง และยอมรับ
ข้อคิดเห็นหรือมุมมองในเรื่องใดๆที่ได้คยุ กันภายในกลุ่ม เน้นยา้ ให้ระมัดระวังในการใช้คาพูด และ
การตรงต่อเวลาในการนัดหมาย และทุกคนภายในกลุ่มสามารถเสนอกติกาที่ตนเองนัน้ อยากให้
เกิดขึน้ ภายในกลุม่ ที่จะช่วยให้การดาเนินให้คาปรึกษาเป็ นไปได้อย่างราบรื่น โดยที่ผนู้ ากลุม่ จะให้
สมาชิกภายในกลุม่ นัน้ ร่วมสรุปเป็ นข้อตกลงร่วมกันภายในกลุม่
1.4 ผูน้ ากลุม่ เปิ ดคลิปวิดิทศั น์ เกี่ยวกับ การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ให้
สมาชิกภายในกลุม่ ได้ดแู ละแสดงความรูส้ กึ หลังจากดูคลิปวิดิทศั น์จบ
1.5 ผูน้ ากลุ่มชวนให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดิ
ทัศน์ ว่าคิดอย่างไร นึกถึงอะไร สะท้อนถึงอะไร จากนัน้ ผูน้ ากลุ่มสรุ ปสิ่งที่ได้รบั จากคลิปวิดิทศั น์
“การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์” ว่า “คลิปวิดิทัศน์นีแ้ สดงให้เห็นถึงมุมมองของชีวิตคนที่ถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง อยู่ท่ตี วั เรานัน้ ว่าจะ เก็บมัน
มาคิดให้กระทบกับจิตใจเรามัย้ จะสุขหรือทุกข์นัน้ ขึน้ อยู่กับใจของเรา หากเราเลือกอยู่กับความ
ผิดหวังแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมาเราก็เป็ นตัวเราในแบบเดิม แต่หากพบว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตนัน้
ไม่ เป็ น อย่ า งที่ ตั้ง ใจ ก็ ล องเปิ ดมุม มองใหม่ ด้ว ยการเปิ ด ตามองสภาพแวดล้อ มของเราที่ ใ ห้
ประโยชน์มากมายกับเรา เปิ ดหู รับฟั งเรื่องดี ๆ ของผูค้ นรอบตัวของเรา เปิ ดใจ ยอมรับทุกสิ่งทุ ก
อย่างที่เข้ามาอย่างกล้าเผชิญหน้าไม่วา่ จะร้ายหรือจะดี
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุม่ สนทนากับสมาชิกกลุม่ เกี่ยวกับความต้องการ ตามมุมมอง
ของสมาชิกกลุ่มในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
2.2 ผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิคการริเริ่ม การเอือ้ อานวย การฟั งอย่างตัง้ ใจ และ
การตัง้ คาถามเพื่อให้สมาชิกกลุ่มคุน้ เคย เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกิดความรูส้ ึกปลอดภัย
กล้าเปิ ดเผยมุมมองความคิดของตนเองต่อสมาชิกภายในกลุม่
2.3 ผู้น ากลุ่ม อธิ บ ายให้ส มาชิ ก กลุ่ม เข้า ใจเกี่ ย วกับ ทัก ษะการเผชิ ญ
ปั ญหาในโลกไซเบอร์ความสามารถของบุคคลในการรับมือหรือ จัดการกับสถานการณ์ท่ีถูกคุม
คามในโลกไซเบอร์ หรือความเป็ นอยู่ของบุคคล ด้วยการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ
เพื่อทาให้สถานการณ์คลี่คลายลง โดยมีทกั ษะที่ช่วยในการเผชิญปั ญหาอันได้แก่ ความคิดเชิงบวก
ทัก ษะการแก้ไขปั ญ หา ทัก ษะการกล้า แสดงออก และการสนั บ สนุ น ทางสัง คม เพราะการ
เผชิญหน้าจะทาให้เรายอมรับในความผิดพลาดนัน้ ว่าเกิดขึน้ ได้และเป็ นไปได้ โดยไม่ใช่การชื่นชม
ในความล้มเหลวเนื่องจากความสาเร็จมักจะมาจากความล้มเหลว รวมไปถึงการกล้าที่จะเผชิญกับ
ปั ญหานัน้ ๆได้ดีขนึ ้
2.4 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนนัน้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของตนเอง ให้แก่สมาชิกกลุม่ ฟั งรวมถึงเรื่องราวชีวิตปั จจุบนั ความพึง
พอใจต่อชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสภาพแวดล้อมของสมาชิก เช่น โรงเรียน เพื่อสารวจความ
ต้องการของสมาชิก เช่น “เราอยากให้โรงเรียนตอบสอนงเราในเรื่องใด” “เราต้องการอะไรเพิ่มเติม
จากเดิม” เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับสมาชิก
2.5 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวาดรูป ตนเองลงกระดาษ A4 โดยผูน้ ากลุ่ม
ต้องการเห็นการวาดภาพตนเองจากมุมมองต่อตนเองของสมาชิกกลุม่ โดยกล่าวกับสมาชิกกลุม่ ว่า
“เรามาวาดรูปภาพของตัวเราเองกัน เป็ นภาพแทนตัวเราที่เราต้องการให้เป็ น และบอกกับตัวเราเอง
ว่าเราจะจากนีไ้ ปเราจะเป็ นผูก้ ล้าและพร้อมเผชิญปั ญหาต่างๆ ด้วยการที่ฉันจะยอมรับในสิ่งที่ฉัน
เป็ น ฉันมีเอกลักษณ์ของฉันเอง ฉันจะพัฒนาศักยภาพของฉันด้วยการเน้นจุดแข็งของตนเองฉันจะ
ชื่นชมยินดีกบั ความสาเร็จของตัวฉันเอง และฉันจะขอบคุณตนเองในทุกสถานการณ์” จากนัน้ ให้
สมาชิกกลุม่ ลงมือวาดภาพในมุมมองของตนเอง
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2.6 ผู้น ากลุ่มให้ส มาชิก กลุ่ม แสดงรู ป ภาพของตนเองต่อกลุ่ม ที ละคน
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเสนอมุมมองของตนในความเป็ นผูก้ ล้าและพร้อมเผชิญปั ญหาและกล่าวว่า
ภาพนีจ้ ะเป็ นจริงได้มากน้อยเพียงใดตนเองจะทาอะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้ภาพนีเ้ ป็ นจริงได้
3. ขั้นยุตกิ ลุ่ม
3.1 ผู้น ากลุ่ ม ขอให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ จากการให้
คาปรึก ษา ครัง้ ที่ 1 ในสิ่ งที่ได้เรีย นรู ้ มุมมองที่ จะปรับ เปลี่ยนและสิ่ งที่ จะน าไปใช้ป ระโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันต่อไป จากนัน้ ผูน้ ากลุม่ สรุปสิ่งที่ได้สนทนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
3.2 ผูน้ ากลุม่ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ ซักถามข้อสงสัยที่มี จากนัน้ แสดง
ความขอบคุณและนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผูน้ ากลุ่มสังเกตจากความใส่ใจ และความร่วมมือตลอดระยะเวลาของการให้
คาปรึกษา
2. ผูน้ ากลุม่ สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ในการปฎิบตั ิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่
3. ผูน้ ากลุม่ สังเกตจากการตอบคาถามสิ่งที่ได้รบั ในการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
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แบบบันทึกผลการให้คาปรึกษากลุ่มครั้งที่ 1
(สาหรับผู้นากลุ่ม)

1. ผลการตอบรับของกลุม่
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการทากลุม่
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ไข
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ครั้งที่ 2
เรื่อง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
แนวคิดสาคัญ
การคิดเชิ งบวก (Positive Thinking) เป็ นทักษะหนึ่ งที่ จะช่ วยให้บุคคลสามารถเผชิ ญ กับ
ปัญหาได้ดียง่ิ ขึ้น เนื่องจากบุคคลสามารถประเมินเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงบวก จึง
ทาให้บุคคลมีความคิดและความรู ้สึกที่ดีต่อการเผชิญปั ญหา หากบุคคลนั้นได้รับการฝึ กฝนและถูก
ส่ งเสริ มทักษะการคิดเชิงบวกย่อมส่ งผลให้บุคคลนั้นมีการรับรู ้และมีทกั ษะการคิดเชิงบวกได้อย่าง
เหมาะสม โดยในที่น้ ี ผูน้ ากลุ่มได้ศึกษาและให้ความหมายของทักษะการคิดเชิ งบวกว่า หมายถึง
ความสามารถของนักเรี ยนในการรับรู ้ และคิดไปในทิศทางที่ดีต่อสิ่ งที่เกิดจากการถูกกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์ ดว้ ยความเป็ นเหตุเป็ นผล ไม่หลีกหนี ปัญหายอมรับความจริ งที่เกิดขึ้น มองสิ่ งต่างๆอย่าง
เข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่ นในชีวิตเป็ นเรื่ องธรรมดา
การพัฒนาความคิดเชิ งบวกของนักเรี ยน ผูน้ ากลุ่มได้ใช้ทฤษฎีการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) หรื อ (REBT) ที่ให้
ความสาคัญกับปฎิสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิ งบวกของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยทฤษฎีน้ ี จะมีความเชื่อที่ว่า บุคคลนอกจากจะถูก
รบกวนทั้งจิตสานึกและจิตไร้สานึกของตนเองแล้วนั้นยังถูกรบกวนจากสิ่ งแวดล้อมในช่วงวัยต่างๆ
ได้อีกด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความคิด ที่ ไม่สมเหตุสมผล การห้คาปรึ ก ษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จึงเป็ นการท้าทายให้สมาชิ กภายในกลุ่มใช้รูปแบบความคิดที่เป็ น
เหตุเป็ นผล มาเข้าแทนที่ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง (Corey. 2012: 395-396)
ฉะนั้นเพื่อช่วยบุคคลสามารถเผชิ ญหน้ากับความเชื่ อความคิดที่ไร้เหตุผล สมาชิ กจึงต้อง
เข้าใจรู ปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ ของตนเอง โดยใช้แนวคิด A-B-C (The A-B-C Theory)
จากนั้ น จึ ง ใช้ ก ารเผชิ ญ ห น้ า กั บ ความเชื่ อที่ ไม่ ส มเห ตุ ผ ล (Confronting Irrational Beliefs)
กระบวนการของการบาบัดแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จะโต้แย้งความคิดที่ไม่สม
เหตุผล (Dispute: D) เพื่อให้สมาชิ กภายในกลุ่มมี ความเชื่ อที่ เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งที่
เกิดขึ้น
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เทคนิคและทักษะในการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเป็ น
การผสมผสาน มิ ติ ท้ ั ง ทางด้ า นความคิ ด ความรู ้ สึ ก และพฤติ ก รรม ที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ น
กระบวนการให้คาปรึ กษาทักษะการคิดเชิงบวกได้แก่ การสอนทฤษฎี A-B-Cs ซึ่ งเกี่ยวกันกับที่มา
ของความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ผ ล และการพู ด กับ ตัว เองเพื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หา ( Teaching Coping Selfstatement) ประกอบกับผูน้ ากลุ่มได้ใช้ทกั ษะการให้คาปรึ กษากลุ่มเบื้องต้น เช่น ทักษะการถาม การ
ฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการให้กาลังใจ และ ทักษะการสรุ ปความ เป็ นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถระบุถึงความสาคัญของการคิดเชิงบวก
2. เพื่อช่วยให้สมาชิ กภายในกลุ่มได้บอกถึงแนวทางสาหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองหรื อ
การคิดเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. ดินสอและยางลบ
2. ปากกาเมจิก
3. กระดาษ A4
4. ใบงานการคิดเชิงบวกThe A-B-C
ขัน้ ตอนการให้คาปรึกษากลุม่
ในการดาเนินการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรูก้ ารคิดเชิง
บวกและสามารถระบุถึงความสาคัญของการคิดเชิงบวก โดยการใช้เทคนิคการสอนทฤษฎี A-B-C
Theory (Corey. 2012: 382) ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของความเชื่อที่ไม่สมเหตุผลที่ว่า ควร ควรจะ
และต้อง เพื่อให้สมาชิกลุม่ เริ่มต้นละทิง้ ความเชื่อเหล่านัน้ โดยส่วนใหญ่เมื่อสมาชิกรูส้ กึ ไม่สบายใจ
ก็จะมีความเชื่อว่าเกิดจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มากระทบกับตัวเขาย่อมสามารถนา
ทฤษฎี A-B-C ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้รวมไปถึงปั ญหา
ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวันได้
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ก่ อ นการสิ ้น สุด การให้ค าปรึก ษาครั้ง ที่ 2 ผู้น ากลุ่ม และสมาชิ ก กลุ่ม ร่ว มกั น
วางแผน(Planning) พัฒ นาพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายการบ้านให้สมาชิกกลุ่ม
“บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันว่ามีครัง้ ใดบ้างที่เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผล และลองฝึ กโต้แย้ง
ความคิดกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือไม่” ซึ่งดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษากลุ่ม
ดังนี ้
1. ขัน้ เริม่ ต้น
1.1 ผูน้ ากลุ่มกล่าวทักทายต้อนรับสมาชิกกลุ่ม และถามความคิดเห็น
สมาชิกจากกการให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้ แรกที่ผ่านมาว่าเป็ นอย่า งไร มีความกังวลใจในเรื่องใด
หรือไม่ เพื่อเป็ นการสร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายและสร้างสัมพันธภาพก่อนการให้คาปรึกษา
กลุม่ ในครัง้ นี ้
1.2 ผูน้ ากลุม่ บอกถึงวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 2
1.3 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าหากโลกนีม้ ีแต่คนที่
คิดแต่แง่ลบ หวาดระแวง” และให้สมาชิกลองยกตัวอย่างสถานการณ์ประกอบ
1.4 ผูน้ ากลุ่มถามว่า “ในชีวิตประจาวันของสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
ถ้าให้เราประเมินตนเองว่าในแต่ละวันนัน้ เรามีการคิดเชิงบวก หรือ คิดไปในเชิงลบมากกว่ากัน”
และ “การมองโลกในเชิงบวกส่งผลดีอย่างไรกับชีวิตประจาวันของเรา อยากให้สมาชิกแต่ละคน
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเคยใช้การคิดเชิงบวกให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ฟังครับ”
1.5 ผูน้ ากลุ่มชวนให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระหว่างการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผูน้ ากลุ่มใช้วิธีการฟั งอย่ างตั้งใจและการตั้งคาถาม เพื่อช่วยทาความ
เข้าใจในสิ่งที่สมาชิกภายในกลุม่ ได้รว่ มกันอธิบายได้อย่างชัดเจน
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกว่า “เมื่อพูดถึงปั ญหาเรามักจะรู ส้ ึกไม่ดีและ
มองว่าเป็ นเรื่องที่คุกคามการดาเนินชีวิตประจาวันของเรา แต่ในทางกลับ กันนัน้ ขอให้สมาชิกได้
ลองบอกถึงประโยชน์ของปั ญหาว่ามีอะไรบ้าง” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่ดีของสมาชิกกลุ่ม และ
ช่วยทาให้สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงอิทธิพลของความคิดที่มีต่อการดาเนินชีวิตของตนเองในอดีต
จนถึงปั จจุบนั โดยผูน้ ากลุม่ ใช้ทกั ษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ และการสะท้อนเรื่องราวของสมาชิกภายใน
กลุม่ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ต่อการรับรูป้ ั ญหาที่เกิดขึน้
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2.2 ผูน้ ากลุ่มนาข้อความที่ได้เตรียมไว้มาอ่านในเรื่องของความเชื่อที่ไม่
เป็ นเหตุผลในภายในกลุม่ ฟั งและให้สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
อย่างไรต่อข้อความนัน้ ๆ เพื่อที่จะให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ตรวจสอบตนเองว่าเคยใช้ลกั ษณะของ
ความคิดไม่สมเหตุผลอย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างเช่น
- ฉันหน้าตาไม่ดี เลยไม่มีใครชอบคุยกับฉัน
- ฉันเรียนเก่ง ทุกคนจะเห็นว่าฉันมีคณ
ุ ค่าและเป็ นที่สนใจ
- เพื่อนต้องชอบฉัน เพราะฉันคอยช่วยเหลือ เพื่อนทุกคน
- สิ่งใดที่ฉนั ทาผิดพลาด ทุกคนจะให้อภัย
2.3 ผูน้ ากลุ่มอธิบายให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจเกี่ยวกับความคิดที่ไร้เหตุผล
จากคาว่า ต้อง (Must) ควร (Should) และควรจะ (Ought) ที่คนเราจะยึดถือความสมบูรณ์แบบ
เกิดขึน้ จากระบบความเชื่อที่มีพืน้ ฐานมาจากความคิดที่ไร้เหตุผล ซึง่ สามารถนาไปสูค่ วามรูส้ กึ ของ
ความ รู ส้ ึก ผิ ด (Guilt) การปฎิ เสธ (Rejection) อาการซึม เศร้า (Depression) ความวิ ต กกัง วล
(Anxiety) ทาให้สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ เห็นว่า ความรูส้ กึ ความคิด รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรม
ของคนเรานัน้ มีปฎิสมั พันธ์และมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ
และความคิด ที่สมาชิกภายในกลุม่ จะต้องสังเกตและตรวจสอบตนเอง และให้ลองยกตัวอย่าง
2.4 ผูน้ ากลุ่มอธิบายแนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิดให้กับสมาชิก
กลุ่ม โดยใช้การรับฟั งและการยอมรับตัวอย่างความคิดของสมาชิกที่นาเสนอภายในกลุ่ม ซึ่งได้
เสนอกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล สามารถกระทาได้ดงั นี ้
2.4.1 เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ น้ ก่ อ น (A : Activating Event) ได้แ ก่
เหตุการณ์ สถานการณ์
2.4.2 ความคิดความเชื่อจากการรับรูส้ ิ่งต่างๆที่เกิดขึน้
(B : Belief which Conditions the Response to the Event) เป็ น ก ารป ระเมิ น ก ารรั บ รู ้ ต่ อ
เหตุการณ์
2 .4 .3 ผ ล ที่ ต า ม ม า ห รื อ ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ ต อ บ ส น อ ง ( C :
Consequence of the Response) ส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์
2.4.4 การโต้แย้งกับตนเองเพื่อให้มีมมุ มองที่แตกตต่างจากที่เคย
รูส้ กึ (D : Disputing)
2.4.5 ผลจากการที่เรามีมมุ มองที่ต่างไปจากเดิม (E: Effect)
2.4.6 ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ ใหม่ (F: New Feeling)
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ตัวอย่างเช่น (A) การที่สอบแล้วไม่ได้ท่ี 1 ส่งผลใหห้นกั เรียนเกิดความไม่
พอใจตัวเอง และมีความเครียด (C) โดยความจริงแล้วการที่บคุ คลมีอารมณ์เชิงลบต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ นัน้ ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก (A) เท่านัน้ แต่ยังเป็ นผลมาจากการความเชื่อและความคิดที่ว่า
การเรีย นได้ท่ี 1 เท่ านั้น จึงจะท าให้เพื่ อนมาสนใจและเห็ น คุณ ค่าในตัวบุคคลนั้น เป็ น ต้น จาก
สถานการณ์ตวั อย่างทาให้สามารถเห็นได้ว่าวัยรุน่ บางคนอาจจะมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล จึง
ต้องมีแนวทางในการขจัดความเชื่อที่ไร้เหตุผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสมเหตุผลและมีความรูส้ ึกที่ดี
ต่อเหตุการณ์นนั้
2.5 ผู ้น ากลุ่ ม สอนการจัด การกั บ ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ผ ล (Dispute
Irrational Belief) (DIBS) เป็ นเทคนิ คที่ จะช่ วยเพิ่มความเป็ นเหตุเป็ นผล และจะช่ วยลดหรื อขจัด
ความเชื่อที่ไม่เป็ นเหตุเป็ นผลออกไป โดยการคิดอย่างรอบคอบและตอบคาถามได้อย่างสุ ภาพและ
เหมาะสมกับตนเอง โดยการจดบันทึกคาถามและคาตอบเอาไว้ดว้ ยเพื่อเป็ นการเช็คตนเอง ว่าเรา
สามารถคิดและมี มุมมองต่างๆที่ มีความแตกต่างออกไปจากความเชื่ อเดิ มๆ และให้ความรู ้สึกที่
เกิ ด ขึ้ น ใหม่ กับ ตนเองได้ โดยมี แ นวทางในการขจัด ความเชื่ อ ที่ ไ ร้ เหตุ ผ ล ได้แ ก่ 1. การค้น หา
(Detecting) ความเชื่ อที่ไม่สมเหตุผล ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ที่สามารถสังเกตได้จากคาว่า
ต้อง (Must) ควร (Should) และควรจะ (Ought) ที่บุคคลสร้างเป็ นเงื่อนไขของตนเอง 2. การแยกแยะ
(Discriminating) ระหว่างความคิ ดที่ ที่ไร้ เหตุผลกับ ความคิด ที่ มีเหตุผล ทาให้เห็ น ความแตกต่าง
ระหว่างสองด้าน และการโต้แย้ง (Debating) ว่าความเชื่อที่ไม่สมเหตุผลเหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานหรื อ
แนวคิดใดๆ ที่มาสนับสนุนความเชื่อและความคิดของตนเอง
ตัวอย่างเช่น เพื่อนไม่ชวนฉันเข้าร่วมงานกลุ่มเพียงคนเดียว แนวทางใน
การขจัดความเชื่อที่ไม่เหมาะสมโดย
1 . การค้นหาความเชื่อที่ไม่สมเหตุผล (Detecting) อาจจะคิดได้วา่ เพื่อน
ไม่รกั ตนเอง เพื่อนไม่จริงใจ หรือเพื่อนหักหลังตน
2. การแยกแยะ (Discriminating) โดยการใช้ความคิดที่สมเหตุสมผล ฉัน
กับเพื่อนก็ยงั มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน หรือเพื่อนอาจจะมีเหตุผลบางอย่างในการทางานกลุม่
3. การโต้แย้ง (Debating) มีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าเพื่อนไม่ชอบเราหรือหักหลังเราอย่างที่ตวั เราเองนัน้ คิด
จากนั้นให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ฝึกลองทขจัดความคิดที่ไม่สมเหตุผล
ตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นร่วมกันจากประโยคที่กล่าวมา ดังนี ้
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- การหลี ก หนี แ ละไม่ ก ล้าเผชิ ญ กับ ปั ญ หาจะช่วยท าให้ฉัน มี ค วามสุข
มากกว่า
- ถ้าฉันยอมโดนเพื่อนล้อในเฟสบุ๊ค ฉันกับเพื่อนคงไม่ทะเลาะกัน
2.6 ผู้น ากลุ่ม ใช้เทคนิ ค การสอนการพู ด กับ ตัว เองเพื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หา
(Teaching coping selfStatement)สมาชิกกลุ่ม จะได้รบั การสอนว่า ความเชื่ อที่ ท าลายตนเอง
สามารถได้รบั การแทนที่ดว้ ยการสร้างคาพูดที่มีเหตุผล โดยที่สมาชิกกลุ่มจะควบคุมวิธีการพูด
ด้วยการเขียนและการวิเคราะห์คาพูดของตนเอง เช่น “ฉันต้องปกป้องตนเองและทาให้ดีท่ีสดุ ถ้า
ฉันทาไม่ได้มนั จะเป็ นสิ่งที่เลวร้าย” โดยแทนที่ถอ้ ยคา “ฉันจะปกป้องตนเองเท่าที่ทาได้แม้มนั จะ
ไม่ ได้ดี ท่ี สุด ก็ ต าม” เพื่ อ ให้เกิ ด ความรู ส้ ึก ที่ ดี กับ ตนเอง จากนั้น ให้ส มาชิก จับ คู่แ ละลองฝึ กพูด
ประโยคเกี่ยวกับตนเองในการเผชิญปั ญหา เช่น ฉันขาดทักษะการกล้าแสดงออกทาให้ฉันมักถูก
เพื่อนล้อและแกล้งพูดแรงๆมาตลอด
2.7 ผู้น ากลุ่ม ให้ส มาชิก แต่ ล ะคนได้ฝึ ก ลองท ารู ป แบบ A-B-C โดยให้
สมาชิกแต่ละคนได้ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ตี นเองนัน้ ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือเกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวันของตนเองและนาเสนอให้สมาชิกในกลุม่ ได้รบั ฟั งร่วมกัน
2.8 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกนึกถึงประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและมีความสุขใน
อดีตของตนเอง เพื่อช่วยให้สมาชิกค้นหามุมมองที่ดีจากประสบการณ์ของตนเอง “มีครัง้ ใดบ้างที่
เมื่อเราได้ลองมองย้อนกลับไปในอดีต แล้วรูส้ กึ ว่าเรื่องราวและปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นประสบการณ์ท่ี
ท าให้เราเติ บ โตขึ ้น มาในทุ ก วัน นี ้” โดยผู้น ากลุ่ ม ใช้เทคนิ ค การมองภาพใหม่ (Reframing)
(Geldard; & Geldard. 1999: 99) เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้สมาชิกสามารถมองสิ่งต่างๆ ของวัยรุ ่น
เปรียบเสมือนการมองภาพที่เป็ นส่วนขยาย นาไปสูก่ ารมองเรื่องราวของตนเองไม่ตรงกับความเป็ น
จริง และในบางครัง้ ก็ทาให้เกิดการรับร็เชิงลบ การที่สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองให้เป็ น
ความจริงมากขึน้ ย่อมจะต้องใช้การคิดเชิงบวกเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย เช่น การประเมินสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ ด้วยมุมมองในการคิดเชิงบวก การคาดการณ์เชิงบวก การวางแผนเชิงบวก เพื่อช่วยลด
ความตึงเครียด และการบอกถึงประโยชน์และข้อดีของสิ่งที่เกิดขึน้
3. ขัน้ ยุติกลุม่
3.1 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการให้
คาปรึกษาในครัง้ นี ้ ว่าได้รบั ประโยชน์อะไรจากการทาให้คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นีบ้ า้ ง และมีสิ่งไหน
ที่ตนเองนัน้ สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ นอกจากนีผ้ นู้ ากลุ่มได้มีการสรุ ป
เพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ขาดหายไป หรือสมาชิกภายในกลุ่มไม่ได้กล่าวถึง “การคิดเชิงบวก
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เป็ นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม หากแต่มีการฝึ กฝนและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอในชีวิตประจาวันก็ย่อมจะทาให้ตนเองเป็ นคนมีความคิดเชิงบวก และสามารถปรับ
มุมมองความคิดได้อย่างอิสระ โดยบางคนอาจจะพยายามหาข้อคิดดีๆ หรือบางคนอาจจะใช้การ
มองมุมกลับปรับมุมมองใหม่ต่อสถานการณ์ท่ผี ่านมาแล้ว แต่สิ่งต่างๆที่พดู มาข้างต้นนีจ้ ะเป็ นไปได้
หรือไม่นนั้ ก็ขนึ ้ อยู่แต่ละการนาไปใช้ของแต่ละบุคคลด้วย”
3.2 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ใ นชีวิตประจาวันว่ามีครัง้
ใดบ้างที่เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผล และลองฝึ กโต้แย้งความคิดกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ หรือไม่
3.3 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มได้แสดงออกทางความคิดความรูส้ ึก
ในการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.4 ผูน้ ากลุ่มเปิ ดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รว่ มแสดงความคิดเห็น
หรือตอบข้อต่างๆก่อนที่จะยุติการให้คาปรึกษา
3.5 ผูน้ ากลุม่ ชีแ้ จงและนัดหมายสมาชิกภายในกลุม่ ในการให้คาปรึกษา
ในครัง้ ที่ 3
การประเมินผล
1. ผู้น ากลุ่ ม สัง เกตจากความใส่ ใ จ การแสดงออกในการให้ข้อ คิ ด เห็ น และ
ความรูส้ กึ การรับฟั งข้อคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุม่ และความร่วมมือตลอดระยะเวลาของการ
ให้คาปรึกษา
2. ผูน้ ากลุม่ สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ในการปฎิบตั ิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่
3. ผูน้ ากลุม่ สังเกตจากการตอบคาถามสิ่งที่ได้รบั ในการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้
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ใบงานที่ 1
“การคิดเชิงบวก The A-B-C”
คาชีแ้ จง : ให้สมาชิกกลุม่ ได้ฝึกการใช้รูปการโต้แย้งความคิดที่ไร้เหตุผล โดยระบุสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ที าให้ตนเองรูส้ กึ ไม่สบาย พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างความคิดที่ไร้เหตุผล อารมณ์ท่ี
เกิดขึน้ และการปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงบวก

A: สถานการณ์การทางานทางลบที่เกิดขึ้น......................................................................
...........................................................................................................................................
B: ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล.........................................................................................
...........................................................................................................................................
C: ผลที่ตามมา
ทางด้านความรู ้สึก.................................................................................................
ทางด้านพฤติกรรม (ถ้ามี)......................................................................................
D: การโต้แย้งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
ความเชื่อไม่สมเหตุผล

การโต้แย้งความคิดทีไ่ ม่สม ความคิดทีส่ มเหตุผล
เหตุผล

E: ผลที่เกิดขึ้นจากมุมมองใหม่........................................................................................
F: ความรู ้สึกใหม่ที่เกิดขึ้น...............................................................................................
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ครั้งที่ 4
เรื่อง ทักษะการแก้ไขปัญหา
แนวคิดสาคัญ
เมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาต่างๆในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน บุคคลย่อม
หาทางออกเพื่ อ ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ตนเอง และการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อการวางแผนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมีการกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน และสามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็ จได้มิ
เช่นนั้นแล้วการจัดการแก้ไขปัญหาของบุคคลก็ยอ่ มเป็ นไปอย่างไร้ผลและอาจนาไปสู่ ความล้มเหลว
ในการเผชิญปั ญหาในที่สุด (มุกข์ดา ผดุงยาม. 2547: 244( สาหรับทักษะการแก้ไขปั ญหา (Problem
Solving Skill) เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ส าคัญ ของการเผชิ ญ ปั ญ หาในวัย รุ่ น ซึ่ งหมายถึ งการกระท าเพื่ อ
เอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น หรื อเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ไขปั ญหา โดยการใช้ความคิดในการทาความ
เข้าใจกับปั ญ หาและระบุ ถึงสาเหตุ ของปั ญ หาด้วยเหตุ และผล รวมไปถึ งมี การก าหนดแนวทาง
สาหรับการแก้ไขปั ญหา ลงมือจัดการแก้ไขปั ญหาด้วยความตั้งใจตามขั้นตอนที่กาหนดไว้รวมทั้งรู ้
หน้าที่ของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้สาเร็ จลุล่วง
การให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งนี้ ผูน้ ากลุ่มได้ใช้ทฤษฎีการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavioral Group Counseling Theory) เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ และเรี ยนรู ้รูปแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่ งทฤษฎี การให้คาปรึ กษากลุ่มแบบพฤติ กรรมนิ ยมเป็ นการนาเอากระบวนการและ
หลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการทดลองด้วยหลักของการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบมา
ใช้เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ด้วยลักษณะแบบพฤติกรรมนิ ยมสาหรับการให้
คาปรึ กษากลุ่มเป็ นแนวคิดทฤษฎีที่เน้น การมีปฏิสัมพันธ์ของความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรม
องค์ป ระกอบเหล่านี้ มี ความสัมพัน ธ์ซ่ ึ งกัน และกัน สมาชิ ก ในกลุ่ มเรี ยนรู ้ ที่ จะแยกแยะระหว่าง
ความคิดของตัวเองและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในความเป็ นจริ ง พวกเขาเรี ยนรู ้ ส่ิ งที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้สึกที่มีและพฤติกรรมของพวกเขาและแม้กระทัง่ ในเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบิดเบือนว่าพวกเขาได้รับ (Corey. 2012:345-353(
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ในบริ บทการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบความคิดและพฤติกรรม สมาชิ กจะได้ตระหนัก สังเกตและ
ตรวจสอบความคิดของพวกเขาและตั้งสมมติฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดอัตโนมัติทางลบที่
ได้รับถ่ายทอดมา รวมทั้งสารวจตนเองว่ายังขาดทักษะ พฤติกรรมการปรับตัว หรื อกลวิธีทางความรู ้
ที่ยงั ไม่ได้รับการเรี ยนรู ้อะไรบ้าง โดยแนวคิดในการให้คาปรึ กษาที่สาคัญ ได้แก่ การระบุเป้าหมายที่
ชัด เจน การประเมิ น พฤติ ก รรม การวางแผนการให้ ค าปรึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ ปั ญ หา และการ
ประเมินผลจากการให้คาปรึ กษา ซึ่ งจะทาให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการฝึ กทักษะและการเรี ยนรู ้
ต่างๆภายในกลุ่ม และสามารถนาเอาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวัน ตลอดจนมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารของการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ล องพฤติ ก รรม ความรู ้ ค วามเข้า ใจ และอารมณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น (Thompson. 2003: 139-140(
เทคนิ ค และทัก ษะที่ ส าคัญ ส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ในครั้ งนี้ ได้แ ก่ การเสริ ม แรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) เป็ นการให้กาลังใจ การชมเชย การสนับสนุน และการส่ งเสริ ม
ให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี เทคนิคตัวแบบ (Modeling Technique) เป็ นการเรี ยนรู ้
และการสั ง เกตจากตัว แบบที่ ส มาชิ ก สามารถน าสิ่ งที่ ไ ด้ เรี ยนรู ้ จ ากตั ว แบบไปปรั บ ใช้ กั บ
ชีวิตประจาวัน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback Technique) เป็ นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั
สมาชิ ก จากค าแนะน าหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมใหม่ ที่ ดี ก ารปรั บ โครงสร้ างความคิ ด
(Cognitive Restructuring) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ระบุ แ ละประเมิ น ความคิ ด ท าความเข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบความคิดที่มีต่อพฤติกรรมและแทนที่ดว้ ยความคิดที่สมเหตุผลตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น
ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving skills) ซึ่งเป็ นกลวิธีดา้ นพฤติกรรมและความคิด เพื่อสอน
สมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันโดยมีเป้าหมายสาคัญคือ การ
ระบุถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มีได้อย่างประสิ ทธิภาพ (Corey. 2012: 338-341(

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกลุ่มทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรื อที่มาของปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถระบุวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็ นขั้นตอน
3. เพื่อส่ งเสริ มความสามารถและทักษะในการแก้ไขปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์
ของสมาชิกกลุ่ม
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ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. ดินสอ และ ยางลบ
2. ใบงานการแก้ไขปั ญหา

ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่ม
ในการดาเนินการให้คาปรึ กษากลุ่มครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรี ยนรู ้และพัฒนาความคิด
ในการทาความเข้าใจกับปัญหาและระบุถึงสาเหตุของปัญหาด้วยเหตุและผล รวมไปถึงมีการกาหนด
แนวทางสาหรับการแก้ไขปั ญหา ลงมือจัดการแก้ไขปั ญหาด้วยความตั้งใจตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
รวมทั้งรู ้หน้าที่ของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จลุล่วง โดยใช้การเสริ มแรงทางบวก
(Positive Reinforcement) เป็ นการให้กาลังใจ การชมเชย การสนับสนุน และการส่ งเสริ มให้สมาชิก
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback Technique) เป็ นการให้ขอ้ มูล
ที่ เป็ นประโยชน์ กับ สมาชิ ก จากค าแนะน าหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมใหม่ ที่ ดี การปรั บ
โครงสร้ างความคิด (Cognitive Restructuring) เพื่อให้สมาชิ กกลุ่มระบุ และประเมิ นความคิด ทา
ความเข้าใจถึงผลกระทบความคิดที่มีต่อพฤติกรรมและแทนที่ดว้ ยความคิดที่สมเหตุผลตามความ
เป็ นจริ งที่เกิดขึ้น เทคนิคตัวแบบ (Modeling Technique) เป็ นการเรี ยนรู ้และการสังเกตจากตัวแบบที่
สมาชิกสามารถนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากตัวแบบไปปรับใช้กบั ชีวิตประจาวันการแก้ไขปัญหา (Problem
Solving) ซึ่ งเป็ นกลวิธีดา้ นพฤติกรรมและความคิด เพื่อสอนสมาชิกภายในกลุ่มกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการ
ในการแก้ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันเมื่อกระบวนการกลุ่มสิ้ นสุ ดลง ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสรุ ป
ประเด็นที่ได้พูดคุยกัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปรายละเอียดต่างๆ ที่ได้สนทนากันระหว่าง
กระบวนการกลุ่ม โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนในการให้คาปรึ กษากลุ่มดังนี้

1. ขั้นเริ่มต้ น
1.1 ผูน้ ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิ กในกลุ่มและสนทนาเพื่อให้เกิ ดการผ่อนคลาย
ก่อนการให้คาปรึ กษากลุ่ม
1.2 ผูน้ ากลุ่มบอกถึงวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งที่ 4
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1.3 ผูน้ ากลุ่มพูดกับสมาชิกกลุ่มว่า “เมื่อเรารับรู ้วา่ มีปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซ
เบอร์ เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ละคนรู ้สึกอย่างไร” จากนั้นใช้การถาม “สมาชิ กแต่ละคนนั้นมีวิธีการ
ตอบสนองกับปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์อย่างไรบ้าง” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รับรู ้วา่ ปัญหา
มีผลกระทบกับคนเรา และเมื่ อมี ปัญหาคนเราก็ตอ้ งคิดหาแนวทางเพื่ อจัดการปั ญ หาให้หมดไป
นอกจากนี้ ผูน้ ากลุ่มใช้การให้ความรู ้คร่ าว ๆ (Mini-lecture) (สกล วรเจริ ญศรี . 2560: 35( เพื่ อให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั สมาชิ กกลุ่ม “ทุกคนในกลุ่มล้วนพบกับปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซ
เบอร์ กนั ทุกคน แต่วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป เช่น บางคนรี บลงมาแก้ไขทันที
บางคนรอให้ตนเองพร้อมค่อยหาทางแก้ไขปั ญหา และบางคนก็ไม่สนใจไม่แก้ไขปล่อยปั ญหาผ่าน
ไป”
1.4 ผูน้ ากลุ่ม ให้ส มาชิ ก ได้ร่ว มกัน อภิ ป รายในประเด็น ข้างต้น เพื่ อ สะท้อนให้
สมาชิกกลุ่มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่เป็ นผลมาจากประสบการณ์การถูกกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์ ของแต่ละคนที่ เกิ ดการเรี ยนรู ้จึงส่ งผลให้แต่ละคนมี วิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่
แตกต่างกันตามแนวคิดของพฤติกรรม “พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรี ยนรู ้” โดยระหว่างการ
อภิปรายผูน้ ากลุ่มใช้ทกั ษะการถามและการฟังอย่างตั้งใจ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิ กเพื่อให้สมาชิ กกลุ่มได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ การถูก
กลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ของตนเองเกี่ ยวกับ ความสามารถในการแก้ไ ขปั ญ หาของตนเองว่าเป็ น
อย่างไร โดยค้นหาสิ่ งที่สมาชิ กได้เรี ยนรู ้ประโยชน์ จากการตัดสิ นใจเลือกใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาที่
ผิดพลาด “ขอให้สมาชิกได้นึกย้อนกลับไปในอดีต เพื่อดูว่ามีครั้งใดหรื อไม่ที่เราตัดสิ นใจผิดพลาด
หรื อ ถ้ากลับไปได้จะไม่ใช้วิธีเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์”
2.2 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกได้เล่าประการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองภายในกลุ่ม โดย
ใช้ทกั ษะการฟั งอย่างตั้งใจและทักษะการสะท้อนความคิดและความรู ้สึกจากสิ่ งที่ สมาชิ กได้เล่า
เพื่ อให้สมาชิ ก ภายในกลุ่มได้พิจารณาว่าไม่ ใช่ ว่าวิธีการอะไรก็ได้ที่จะใช้แก้ไขปั ญ หาให้สาเร็ จ
หากแต่ วิ ธี ก ารหนึ่ งอาจจะเหมาะกับ คนๆ หนึ่ ง หรื อ อาจจะเหมาะกับ การแก้ไ ขปั ญ หาบาง
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สถานการณ์เท่านั้น หากสมาชิกรี บตัดสิ นใจโดยไม่ได้ใช้ความคิดก็อาจจะส่ งผลกระทบอื่น ๆ และ
อาจจะทาให้ปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
2.3 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กช่ วยกันพิจารณาและใช้ความคิดว่า อะไรที่ทาให้คนเรา
เลือกใช้วิธีการที่แก้ปัญหาไม่เหมาะสม เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
ความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น “เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ถูกส่ งข้อความมาล้อเลียน ด่า
ทอ ไม่ดีครั้งหนึ่ง ก็คิดว่าต่อไปจะเกิดแต่เหตุการณ์ไม่ดีข้ ึนได้อีก” “เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็ นต้นเหตุ
ของเรื่ องแย่ๆ” “ด่วนสรุ ปจากเหตุการณ์ เดี ยวและคิดว่าตัวเองสมควรถูกทาร้าย” และจากนั้นให้
สมาชิกได้ร่วมกันเสนอความคิดที่มีเหตุผลเพื่อโต้แย้งความคิดที่ไม่เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ ดี
และข้อเสี ยจากความคิดนั้นๆ ว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง
2.4 ผูน้ ากลุ่มให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการเสริ มแรงทางบวกโดยกล่าวชมเชยแก่
สมาชิกแต่ละคน และยกตัวอย่างความคิดที่ดีของสมาชิกเพื่อเป็ นตัวแบบให้แก่สมาชิกในกลุ่ม “จาก
ที่การนาเสนอของ ... ถือว่าเป็ นความคิดที่น่าสนใจและเชื่อว่าสมาชิกหลายคนก็เห็นด้วยว่าการคิด
อย่างรอบคอบและไม่ ด่ ว นตัด สิ น ใจจะช่ ว ยให้ เราตัด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่า ง
เหมาะสม”
2.5 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กยกตัวอย่างปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ คนละ 1
สถานการณ์ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันคิดหาวิธีการที่ใช้
ในการแก้ไขปั ญหา จากนั้นให้วิเคราะห์ ถึงข้อดี และข้อเสี ยถึงแต่ละวิธีที่ตนเองได้เลือก และผูน้ า
กลุ่ ม ใช้เทคนิ ค การตั้ง ค าถาม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ได้ท าความเข้าใจปั ญ หาและเข้า ใจความคิ ด
ความรู ้ สึกจากมุมมองของตนเองที่มีต่อปั ญหาและเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึง
วิธีการที่แก้ปัญหาที่มีหลากหลายวิธีการต่อกลุ่มโดยถามว่า “เราสามารถให้คาแนะนาอะไรได้บา้ ง
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ในครั้งนี้ ” ซึ่ งช่วยสมาชิ กได้เห็นแนวทางและ
แบบอย่างที่อาจจะตรงกับความคิดและความรู ้สึกของตนเองไปปรับใช้ได้จริ งในชีวิตประจาวัน
2.6 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กในกลุ่มได้เขียนปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ของ
ตน หรื อระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะเปลี่ยน ทักษะใหม่ที่พวกเขาต้องการที่จะเรี ยนรู ้ในการพัฒนา
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ โดยทาความเข้าจากใบ
งานเรื่ องการแก้ไขปัญหา
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2.7 ผูน้ ากลุ่มนาอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
(Thomson.2003: 146( เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแนวทางการมุ่งแก้ปัญหา ได้แก่ 1( การ
รับ รู ้ ถึงปั ญ หา (Sensing Problems) 2( การค้น หาข้อเท็จจริ ง (Fact-finding) โดยตั้งคาถาม 3( การ
ค้น พบปั ญ หา (Problem-finding) เป็ นการตรวจสอบและวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ 4( การค้น พบ
แนวความคิด (Ideafinding) เป็ นการสารวจและสร้างวิธีการที่ เป็ นทางเลือกเพื่อแก้ไขปั ญหา 5( การ
ค้นหาแนวทางแก้ไขปั ญหา (Solution-finding) เป็ นการตรวจสอบวิธีการทั้งหมด เลือกวิธีการที่ดี
ที่สุดเพื่อนาไปใช้และ 6( การค้นพบการยอมรับ (Acceptance-finding) อธิบายสิ่ งที่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
และจะปฏิบตั ิให้สาเร็ จได้อย่างไร โดยการตั้งคาถาม วางแผนนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิและประเมินผล
การเปลี่ยนแปลง
2.8 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กได้นาเสนอสิ่ งตนเองได้เขียนไปในใบงานเพื่อให้สมาชิ ก
กลุ่มได้รับทราบว่าแต่ละคนมีแนวทางในการการแก้ไขปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์อย่างไร
บ้าง

3. ขั้นยุติกลุ่ม
3.1 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนสรุ ปเรื่ องราวและสิ่ งต่างๆ ที่ตนได้รับจากการเข้า
ร่ วมกลุ่มในครั้งนี้ “หลังจากที่ทุกคนได้เล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตนที่เป็ นประโยชน์
และมีคุณค่าในกลุ่มแล้ว อยากให้สมาชิกแต่ละคนสรุ ปเรื่ องราวหรื อบอกถึงสิ่ งที่ตนเองได้รับ เรี ยนรู ้
จากการ เข้าร่ วมการให้คาปรึ กษาครั้งนี้”
3.2 ผูน้ ากลุ่มได้เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มได้ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
เพิ่มเติม
3.4 นัดหมายการให้คาปรึ กษากับสมาชิกในกลุ่มครั้งที่ 5

การประเมินผล
1. ใช่การสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับ ความสนใจ การแสดงออกความคิดเห็น
และความรู ้สึก การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการสรุ ปสิ่ งที่ได้รับจากการให้คาปรึ กษากลุ่ม
2. ผูน้ ากลุ่มสังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ในการทากิจกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม
3. ผูน้ ากลุ่มสังเกตจากการตอบคาถามสิ่ งที่ได้รับในการให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งนี้
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ใบงานที่ 3
“การแก้ไขปั ญหา”
คาชีแ้ จง : ให้นกั เรียนอ่านข้อความในแต่ละช่องและเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่
กาหนดให้
ลาดับที่ 1: การระบุปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลาดับที่ 2: วิธีการแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
(เขียนวิธีการแก้ไขปั ญหาที่คดิ ว่าเหมาะสมกับตนเอง)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลาดับที่ 3: ข้อดีและข้อเสียของวิธีท่นี ามาใช้แก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ข้อดี.......................................................................................................................................
ข้อเสีย
............................................................................................................................................
ลาดับที่ 4: ระบุขนั้ ตอนในการแก้ไขปั ญหาให้สาเร็จตามเป้าหมาย
(ระบุขนั้ ตอนที่ตนเองเข้าใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาให้สาเร็จ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลาดับที่ 5: การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้วางแผนไว้
..............................................................................................................................................
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ครั้งที่ 6
เรื่อง การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
แนวคิดสาคัญ
การสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็ นความสามารถในการเปิ ดรับและเข้าถึงการสนับสนุนด้าน
จิตใจจากเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชิด โดยในที่น้ ี ผูน้ ากลุ่มจะนาทฤษฎีการวิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) ซึ่ งพัฒนาโดย อีริค เบิร์น (Eric Berne) เพราะทฤษฎีน้ ีเชื่อว่
มนุ ษย์เป็ นบุคคลที่มีคุณค่า บุคลิกภาพและชี วิตส่ วนตัวสามารถปรับปรุ งด้วยการเปิ ดเผยตัวตนที่
แท้จริ งของตนเองออกมาหรื อการค้นให้พบถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่งบุคคลที่มีความเป็ นตัวเอง
จะเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพด้านการตระหนักรู ้ในตนเอง (Awareness)ลักษณะของความเป็ นธรรมชาติ
(Spontaneity) รวมถึ ง มี ค วามใกล้ ชิ ด สนิ ทสนมกั บ บุ ค คลอื่ น (Intimacy) ทฤษฏี น้ ี ศรั ท ธาใน
ความสามารถของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมของตนเองใหม่เบิร์นมีความเชื่ อว่า
มนุ ษย์มีความสามารถที่จะเลือกแต่น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความจาเป็ นของการมีอิสระแก่ตน
รู ปแบบของการสื่ อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นใช้เป็ นสิ่ งที่ทานายได้ถึงความมีประสิ ทธิ ภาพของ
ความสั ม พัน ธ์ ส ภาวะจิ ต ของบุ ค คล ระบบความคิ ด ที่ แ ยกออกมาความรู ้ สึ ก และพฤติ ก รรมใน
บุคลิกภาพเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิดแบบแผนพฤติกรรม ซึ่ งสภาวะจิตที่ดีและสามารถที่จะตัดสิ น ใจ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเชื่อว่าจานวนและลักษณะของการได้รับความเอาใจใส่ กบั คาสั่งที่
บุคคลได้รับในวัยเด็กเป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดบุคลิกภาพประกอบกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสัมพันธภาพความสมดุลระหว่างสภาวะอีโก้จะเป็ นตัวกาหนดบุคลิกภาพและผลัดดัน
พฤติกรรม (ดวงมณี จงษ์รักษ์, 2549(
โดยผูน้ ากลุ่มจะใช้เทคนิ คการวิเคราะห์โครงสร้ างบุ คลิ กภาพ การวิเคราะห์การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการสื่ อสารของ
ตนให้เหมาะสมเมื่อตนเองนั้นต้องเผชิญกับปั ญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ และทาให้เกิดการ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อบุคคลอื่น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกรับรูแ้ ละเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจรูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญปั ญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และรับรูค้ วามรูส้ กึ ที่ผอู้ ่นื มีตอ่ ตนเอง

ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. ดินสอสี
2. ดินสอ และ ยางลบ
3. คลิปวิดิทศั น์ เรื่อง Social Support
4. ใบความรู ้ เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างบุคคล”
5. ใบงาน เรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ”
6. ใบงาน เรื่อง “การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล”

ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่ม
การให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุ ค คล (Transactional Analysis) โดยใช้เทคนิ ค การวิ เคราะห์ โครงสร้ างบุ ค ลิ ก ภาพ การ
วิเคราะห์การสื่ อสารระหว่างบุคคล และการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีข้นั ตอนดังนี้

1. ขั้นเริ่มต้ น
1.1 ผูน้ ากลุ่มกล่าวทักทาย ด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส และพูดคุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้าร่ วมการให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งที่ผา่ นมาว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู ้สึกอย่างไร เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
ได้ทบทวนถึงการเข้าร่ วมกลุ่มที่ผา่ นมา
1.2 ผูน้ ากลุ่มบอกวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึ กษากลุ่มในครั้งที่ 6
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มถึงการแสดงออกที่เป็ นการส่ งเสริ มสัมพันธภาพกับ
ผูอ้ ื่ น และการแสดงออกที่ ท าลายสัมพัน ธภาพโดยการยกตัวอย่างจากคลิ ป วิดิ ทัศน์ เรื่ องของการ
สนับสนุ นทางสังคมว่ามีขอ้ ดีอย่างไรหากเรามีปฎิสัมพันและการสนับสนุ นทางสังคมที่ดี และข้อ
พร่ องของการที่ไม่มีการสนับสนุนทางสังคมเป็ นอย่างไร
2.2 ผูน้ ากลุ่ ม อธิ บ ายความรู ้ เรื่ อ งโครงสร้ างบุ ค ลิ ก ภาพให้ ส มาชิ ก เข้าใจ ตาม
เอกสารความรู ้ ประกอบ และผูน้ ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพ
ของตนเองว่ามีโครงสร้างบุคลิกภาพลักษณ์ใด จาก 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child)
ลักษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) ลักษณะความเป็ นผูใ้ หญ่ (A: Adult) และให้สมาชิกกลุ่มเขียน
ลงในเอกสารเรื่ อง “การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ”
2.3 ผูน้ ากลุ่ ม ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม แต่ ล ะคนเล่ าถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกจากการ
วิเคราะห์โครงสร้างบุคลิก ภาพของตนเอง และพฤติกรรมเหล่านั้นส่ งผลต่อสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นอย่างไร
2.4 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิ กกลุ่มถึงการสื่ อสารที่เป็ นการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
และการสื่ อสารที่ทาลายสัมพันธภาพ
2.5 ผูน้ ากลุ่มอธิ บายความรู ้ เรื่ องการสื่ อสารระหว่างบุ คคล 3 แบบ ตามเอกสาร
ความรู ้ ป ระกอบ และให้ส มาชิ ก กลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ก ารสื่ อสาร 3 แบบ คื อ การสื่ อ สารที่
สอดคล้อง (Complementary Transaction) การสื่ อสารที่ขดั แย้ง (Crossed Transaction) การสื่ อสาร
แบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) และให้สมาชิกกลุ่มเขียนลงในเอกสารเรื่ อง “การวิเคราะห์การ
สื่ อสารระหว่างบุคคล”
2.6 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงความรู ้ สึ กที่ได้รับจากการสื่ อสารทั้ง 3
แบบ และการสื่ อสารแบบใดที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสัมพันธภาพแก่ผอู ้ ื่น

3. ขั้นยุติกลุ่ม
3.1 ผู ้น ากลุ่ ม ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกัน สรุ ป ถึ ง การแสดงออกและการสื่ อ สารที่
เหมาะสม ที่ช่วยส่ งเสริ มสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
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3.2 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กกลุ่มบอกถึงสิ่ งที่ได้รับจากการเข้าร่ วมการให้คาปรึ กษา
กลุ่มในครั้งนี้ และผูน้ ากลุ่มสนับสนุนส่ งเสริ มให้สมาชิกกลุ่มนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิจริ ง
3.2 ผูน้ ากลุ่มเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กกลุ่มซักถามข้อสงสัยที่มี จากนั้นแสดงความ
ขอบคุณและนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการให้คาปรึ กษากลุ่มครั้งต่อไป

การประเมินผล
1. ผูน้ ากลุ่มสังเกตจากความใส่ ใจ และความร่ วมมือตลอดระยะเวลาของการให้คาปรึ กษา
2. ผูน้ ากลุ่มสังเกตการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ และวิเคราะห์ การสื่ อสารระหว่าง
บุคคลของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
3. ผูน้ ากลุ่มสังเกตจากการสรุ ปการแสดงออกและการสื่ อสารที่ เหมาะสมที่ ช่วยส่ งเสริ ม
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น และแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิจริ งของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
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ใบความรู้
เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างบุคคล”
โครงสร้างบุคลิกภาพ
อีริค เบิร์น (Eric Berne) ได้แบ่งโครงสร้างทางบุคลิกภาพออกเป็ น 3 ลักษณะ โดยการ
กระทาต่างๆ
ของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาขึ้นกับว่าระบบใดทางานในขณะนั้น (วัชรี ทรัพย์มี, 2554(
1. ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child) เป็ นความรู ้สึกและการกระทาเหมือนกับที่เคยมี
ประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น ดีใจ กระโดดโลดเต้น ไม่อยูน่ ิ่ง ซึ่งเป็ นการแสดงออกแบบเด็กๆ
2. ลักษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) เป็ นส่ วนที่มีพฤติกรรมเหมือนผูท้ ี่เป็ นพ่อแม่คน
เป็ นการกระทา ทัศนคติและความรู ้สึก ได้มาจากบุคคลในสิ่ งแวดล้อมซึ่งอาจเป็ นพ่อแม่ หรื อ บุคคล
อื่นที่ได้เลี้ยงดูมา
3.ลักษณะความเป็ นผูใ้ หญ่ (A: Adult) ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่มีการประมวลข้อมูลที่แม่นตรงไม่
บิดเบือน มาวิเคราะห์และตัดสิ นใจโดยใช้วิจารณญาณ เป็ นความสามารถที่ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
ตัวอย่างโครงสร้างบุคลิกภาพ 3 ลักษณะ
1. การมีแฟนหรือคนรักในวัยเรียน
P: เดี๋ยวก็เรี ยนไม่จบ
A: เป็ นเรื่ องปกติแต่ตอ้ งรู ้จกั หน้าที่ของตัวเอง
C: สมัยนี้ใครๆ เค้าก็มีกนั แฟนกันปะ
2. มีคนเอาขนมไทยมาให้ขณะที่กาลังลดน้ าหนัก
P: นี่เธอจะแกล้งกันรึ เปล่า ก็รู้อยูว่ า่ ฉันกาลังลดน้ าหนัก
A: ขอบใจนะ แต่กาลังลดน้ าหนักอยูค่ งจะทานไม่ได้
C: สุ ดปัง น่ากินเวอร์ ซักชิ้นสองชิ้นคงไม่เป็ นไรหรอกเนอะ
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การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ นการติดต่อสัมพันธ์โดยการมีสิ่งเร้าและการตอบสนองด้วยวิธี
ต่างๆ 3 แบบ ได้แก่
1. การสื่ อ สารที่ ส อดคล้ อ ง (Complementary Transaction) เป็ นการสื่ อ สารที่ ก าร
ตอบสนองที่ได้รบั เป็ นไปตามที่คาดหวัง ไม่ขดั แย้งกัน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยและราบรื่น การสื่อสารแบบ
นีไ้ ม่สง่ ผลเสียต่อสัมพันธภาพทาให้สามารถสนทนาต่อไปได้เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น
ลูก

แม่

ฉัน

เพื่อน

P

P

P

P

A

A

A

A

C

C

C

C

ลูก: หนูโดนเพื่อนล้อเรื่องอ้วนในไลน์ค่ะแม่

ฉัน:ไม่อยากเข้าเรียนเลย

แม่: มาหาแม่มาเล่าให้แม่ฟังได้มยั้ ค่ะคนดีของแม่

เพื่อน:ฉันด้วย งัน้ เราโดดกัน

2. การสื่อสารที่ขัดแย้ง (Crossed Transaction) เป็ น การสื่อสารโดยที่ ฝ่ายหนึ่งได้รบั
การตอบสนองไม่ตรงกับที่คาดไว้ ซึง่ จะเป็ นการทาลายสัมพันธภาพ หรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ฉัน

เพื่อน

ฉัน

เพื่อน

P

P

P

P

A

A

A

A

C

C

C

C
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ฉัน:รูปนีห้ น้าเธอดูแปลกไปนะ

ฉัน:ฉันไม่อยากอ่านหนังสือแล้ว

เพื่อน:เธอนี่ชอบตาหนิจงั นะ

เพื่อน:แต่เราอ่านเกือบจบแล้วนะ

3. การสื่อสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) เป็ นการสื่อสารแบบพูดอย่าง
หนึ่งแต่ใจคิดอีกอย่างหนึ่ง สัมพันธภาพแบบนีจ้ ะมีลกั ษณะของการสื่อความหมายทาง
สังคม และในเวลาเดียวกันก็มีความรูส้ กึ หรือจุดหมายอื่นซ่อนเร้นอยู่ ตัวอย่างเช่น
ฉัน

เพื่อน

ฉัน

เพื่อน

P

P

P

P

A

A

A

A

C

C

C

ฉัน:ดีใจด้วยที่ได้เลื่อนตาแหน่ง
(สิ่ งที่ซ่อนเร้น(: เอาใจนายเก่งล่ะสิ
เพื่อน: ขอบใจนะเธอ
(สิ่ งที่ซ่อนเร้น(: อิจฉาล่ะสิ

C

ฉัน:วันนี้วนั อะไรนะ
(สิ่ งที่ซ่อนเร้น(: วันนี้วนั เกิดฉัน
เพื่อน:วันศุกร์
(สิ่ งที่ซ่อนเร้น(:แกล้งลืม

หมายเหตุ เส้นเต็มแสดงถึงระดับการสื่อสารเชิงสังคมที่ปรากฎ (Social Level)
เส้นประแสดงถึงระดับการ สื่อสารของสิ่งที่ซอ่ นเร้นในใจ (Psychological Level)
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ใบงานที4่ เรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ”
ให้นักศึกษาสารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่ามีบุคลิกภาพลักษณะใด และ
เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเองทีแ่ สดงออก
1. ลักษณะความเป็ นเด็ก (C: Child) พฤติกรรมของตนเองทีแ่ สดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ลักษณะความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) พฤติกรรมของตนเองทีแ่ สดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ลักษณะความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) พฤติกรรมของตนเองทีแ่ สดงออก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5 เรื่อง “การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล”
ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติการสื่อสารทัง้ 3 แบบพร้อมทัง้ ลากลูกศรแสดงให้
เห็นกาสื่อสารการสื่อสารทีส่ อดคล้อง (Complementary Transaction)
ฉัน

เพือ่ น

P

P

บทสนทนา
ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................

A

A

C

C

ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................

การสื่อสารทีข่ ัดแย้ง (Crossed Transaction)
ฉัน

เพือ่ น

P

P

บทสนทนา
ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................

A

A

C

C

ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................

การสื่อสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction)
ฉัน
เพือ่ น
P

P

บทสนทนา

ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................

A

A

C

C

ฉัน:……………………………………………….
เพื่อน:.....................................................................
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ครั้งที่ 8
เรื่อง การกล้าแสดงออก
แนวคิดสาคัญ
การกล้าแสดงออกเมื่อต้องเผชิญ กับปั ญ หาที่กาลังจะเกิดขึน้ จริงนั้นเป็ นการให้สมาชิก
ภายในกลุ่มได้คิดและแสดงความรูส้ กึ รวมไปถึงการพูด เพื่อตัดสินใจในสถานการณ์นนั้ ๆ โดยการ
เผชิญ กับปั ญ หาที่กาลังจะเกิดขึน้ จริงนั้นจะคล้ายกับการเผชิญ ปั ญ หาแบบตอบสนอง แต่จะมี
ความแตกต่างจากการเผชิญปั ญหาแบบการตอบสนองที่สาคัญ คือ เหตุการณ์นนั้ ยังไม่เกิดขึน้ โดย
บุคคลสามารถนาปั ญหานัน้ มาเตรียมความพร้อมและใช้ความพยายามในการจัดการกับสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ ได้เป็ นอย่างดี การเผชิญปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ เช่น การกล้าแสดงออกในการพูดและ
เตรียมความพร้อมในการพูดต่อสาธารณะชน การสัมภาษณ์ต่างๆ การเปลี่ยนบทบาทสถานะของ
บุคคล ถือว่าเหตุการณ์เหล่านีม้ ีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความผิดพลาดแก่
บุคคล (Schwarze; & Knoll. 2007: 395-396)
การให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นีผ้ นู้ ากลุม่ ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึก ษากลุม่ แบบการ
เผชิญ กับความจริง (Reality Therapy) ของวิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (William Glasser) เพื่ อช่วยให้
สมาชิกพบความต้องการของตนเอง โดยมีความพึงพอใจรวมไปถึงความรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถเลือกปฎิบตั ิในสิ่งที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีแนวคิดที่ สาคัญ คือ
ความต้ อ งการและพฤติ ก รรมที่ มี เ ป้ า หมายของมนุ ษ ย์ (Human Needs and Purposeful
Behavior) พฤติ ก รรมของบุ ค คลมี เป้ า หมายเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งขั้น พื ้น ฐาน เช่ น ความ
ต้องการมีชีวิตรอด (Survival) ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (Love and Belonging)
ความต้อ งการอ านาจ (Power) ความต้อ งการอิ ส ระ (Freedom) และความต้อ งการความ
สนุกสนาน (Fun) และแนวคิดสาระสาคัญของทฤษฎีทางเลือก (The Essence of Choice Theory)
ที่ระบุว่า วิธีการที่บุคคลจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ก็คือการที่บุคคลเลือกในสิ่งที่จะ
กระทา หากไม่คานึงถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ในอดีตแล้ว บุคคลจะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ บุค คลนั้น ตระหนัก ถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต และวางแผนชี วิ ต ชี วิ ต ด้ว ยสิ่ งที่ เป็ น ปั จ จุบัน
(Corey. 2012: 394)
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เทคนิ ค และทั ก ษะส าคั ญ ในการให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครั้ง นี ้คื อ เทคนิ ค การเผชิ ญ หน้า
(Confrontation) ที่สมาชิกตระหนักถึงการเผชิญความจริงกับข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ตนเองพูดกับ
สิ่งที่ตนเองกาลังทาอยู่ เพื่อช่วยให้สมาชิกตอบสนองกับความต้องการของตนเองได้แท้จริง แม้ว่า
หนทางที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของตนนั้ น จะมี อุ ป สรรคขวางอยู่ ก็ ต าม (Corey; &
Corey.2014: 130-131) เทคนิ คคาถามทางเลือก (Choice Questions) (Geldard; & Geldard.
1999: 104) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สารวจทางเลือกและผลลัพธ์ท่ีแตกต่างจากการตัดสินใจของ
ตนเองและเป็ นการเตรียมตัวที่ดีในสถานการณ์ในอนาคต และเทคนิคบทบาทสมมติ (Geldard; &
Geldard. 1999:137) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มกล้าแสดงออกทางความคิดและความรู ส้ ึกของตนเอง
และเรียนรู แ้ นวทางในการแสดงออกที่เหมาะสมได้นอกจากนีผ้ ูน้ ากลุ่มทักษะเบือ้ งต้นในการให้
คาปรึกษากลุม่ ได้แก่ ทักษะการตีความ ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ ทักษะการถาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมตนเองให้พร้อมในการกล้า
แสดงออกเพื่อเผชิญปั ญหาที่กาลังเกิดขึน้
2. เพื่อให้สมาชิกในกลุม่ ระบุวิธีการลดความตึงเครียดจากเหตุการณ์ท่กี าลังจะเกิดขึน้
3.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สารวจถึงแหล่งที่ สามารถให้การช่วยเหลือตนเองในการเผชิญ
ปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้

ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. ใบงานฉันการกล้าแสดงออกกับประโยคการเผชิญปั ญหา
2. ดินสอ และ ยางลบ
3. กระดาษ A4

ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่ม
ในการดาเนินการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ สมาชิกกลุ่มจะได้นาคาทัง้ 4 คา ที่ผนู้ ากลุ่มได้
ให้ไปนัน้ มาแสดงความคิดเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับการใช้ชีวิตประจาวันของคนเรา
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ในปั จจุบนั และมีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะขึน้ ในอนาคต และพร้อมที่จะ
ยอมรับในการตัดสินใจของตนเอง เทคนิคการเผชิญหน้า (Confrontation) ที่สมาชิกตระหนักถึง
การเผชิญความจริงกับข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ตนเองพูดกับสิ่งที่ตนเองกาลังทาอยู่ เทคนิคคาถาม
ทางเลือก (Choice Questions) (Geldard; & Geldard. 1999: 104) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้สารวจ
ทางเลื อ กและผลลัพ ธ์ท่ี แ ตกต่ า งจากการตั ด สิ น ใจของตนเองและเป็ นการเตรี ย มตั ว ที่ ดี ใ น
สถานการณ์ในอนาคต เทคนิคบทบาทสมมติ (Geldard; & Geldard. 1999:137) เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มกล้าแสดงออกทางความคิดและความรู ส้ ึกของตนเองและเรียนรู แ้ นวทางในการแสดงออกที่
เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปรายละเอียดต่างๆ ที่ได้สนทนากันระหว่างกระบวนการ
กลุม่ โดยดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษากลุม่ ดังนี ้

1. ขั้นเริ่มต้น
1.1 ผู้น ากลุ่ม กล่า วทัก ทายสมาชิ ก ในกลุ่ม และและสอบถามข้อ คิ ด เห็ น จาก
สมาชิกจากกลุม่ ว่าการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ผ่านมานัน้ เป็ นอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็ น
กันเอง ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ และเกิดความไว้วางใจกัน
1.2 ผูน้ ากลุ่มซักถามพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสัมพันธภาพของสมาชิก
กลุม่ หลังจากที่ได้เข้าร่วมการให้คาปรึกษามาแล้ว 7 ครัง้ ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง
1.3 ผูน้ ากลุม่ บอกวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษาในครัง้ ที่ 8
1.4 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ใครคิดว่าการกล้าแสดงออกนัน้ เป็ นสิ่งที่ทาได้
ยาก” และถามต่อว่า “มีใครเคยได้ยินคาว่าการเผชิญปั ญหาสิ่งกาลังจะเกิดขึน้ บ้าง และสาหรับคน
ที่ยงั ไม่เคยยินคาดังกล่าวมาก่อน อยากให้สมาชิกกลุม่ ได้ลองใช้ความคิดคาดเดาคาตอบว่าน่าจะ
เป็ นอย่างไร” ผูน้ ากลุ่มใช้การฟั งอย่างตัง้ ใจและการถาม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รว่ มกันอภิ ปรายใน
ประเด็นข้างต้น
1.5 ผูน้ ากลุม่ ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ จริงที่ถกู ต้องว่า
คืออะไร โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ป้ ั ญหาที่จะเกิดขึน้ และการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึน้ ด้วยการวางแผน การแสดงออกอย่างเหมาะสม การคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหา และการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการเผชิญปั ญหาให้ดีขนึ ้
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2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุม่ ได้พดู ถึงคา 4 คาที่มีความหมายต่างกันให้สมาชิกในกลุม่ ได้รว่ มกัน
แสดงคิดเห็น โดยคาที่กาหนดให้คือ “การกล้าแสดงออก การรับมือ การเตรียมพร้อม การป้องกัน มี
ความเกี่ ย วข้องอย่ างไรบ้างกับ การใช้ชีวิต ประจาวัน ของคนเราในปั จจุบัน และจากคา 4 คาที่
กาหนดให้สมาชิกคนใดสามารถที่ยกตัวอย่ างที่เกี่ยวข้องประกอบได้บา้ ง โดยอยากให้สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากคา 1 คา” โดยระหว่างที่สมาชิก
กลุ่มได้อธิบายผูน้ ากลุ่มใช้ทกั ษะการฟั งอย่างตัง้ ใจและทักษะการถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การอธิบายของสมาชิกมากขึน้
2.2 ผู้น ากลุ่ม ให้ส มาชิ ก ลองสัง เกตถึ ง ความแตกต่ า งและความเหมื อ นของ
สถานการณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุม่ ได้ยกตัวอย่างขึน้ รวมทัง้ สังเกตอารมณ์และสีหน้าที่แสดงออกต่อ
สถานการณ์ เหล่ า นั้ น ว่ า เป็ นอย่ า งไร โดยเน้ น ให้ ส มาชิ ก ได้รับ รู ้เกี่ ย วกั บ ความวิ ต กกั ง วล
ความเครียดที่ตนเองอาจจะรูส้ กึ กับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่กี าลังจะเกิดขึน้ โดย
ใช้ทักษะการสะท้อนความคิดและความรู ส้ ึก (Reflection of Thinking andFeeling) “จากเรื่องที่
เราได้เล่าให้กลุม่ ฟั งนัน้ เรารูส้ กึ อย่างไรกับเหตุการณ์ท่กี าลังจะเกิดขึน้ นี”้
2.3 ผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิคการเผชิญหน้า (Confrontation) ให้สมาชิกได้เล่าถึงสิ่งที่
ตนเองได้ลงมือกระทาไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ โดยตรวจสอบ
ถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องระหว่างความคิด ความรูส้ กึ และการกระทาของสมาชิก เช่น ไม่ชอบเพื่อนที่มา
ล้อเลียนเรื่องตัวเองนัน้ อ้วนไม่ได้ดดู ีในไลน์กลุ่ม และคิดว่าเพื่อนน่าจะยังล้อเลียนตนเองต่อไป แต่
เมื่อสมาชิกเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในเวลาพักเที่ยงหรือเวลาว่างกลับพบว่า มีพฤติกรรม
ล้อเลียนเพื่อนคนอื่นๆผ่านทางไลน์อยู่บ่อยครัง้ ผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิคการเผชิญหน้าว่า “หนูตอ้ งการ
ให้เพื่อนเลิกล้อเลียนหนูแต่หนูก็ยงั ล้อเลียนเพื่อนคนอื่นๆผ่านทางไลน์”
2.4 ผูน้ ากลุ่มชวนให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดถึงประโยชน์จากการ
เตรียมตัวในการกล้าแสดงออกกับการเผชิญปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของ
การเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีกาลังจะเกิดขึน้ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความ
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จริงมากยิ่งขึน้ โดยใช้เทคนิคคาถามทางเลือก (ChoiceQuestions) (Geldard,; & Geldard. 1999:
104) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้สารวจทางเลือกและผลลัพธ์ท่ีแตกต่างจากการตัดสินใจของตนเองและ
เป็ นการเตรียมตัวที่ดีในสถานการณ์ในอนาคต และให้ความเชื่อมั่นว่าสมาชิกมีความสามารถใน
การเผชิญปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง โดยเริ่มต้นจากการรับรูป้ ั ญหา หรือความวิตกกังวลที่กาลังเกิดขึน้
เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว และสารวจหาแนวทางในการสร้างความพร้อมเพื่อรับมือ
กับเหตุการณ์นนั้ ๆ “จริงอยู่ท่วี า่ เมื่อปั ญหากาลังจะเกิดขึน้ ก็ย่อมส่งผลกระทบทางตรงกับคนเรา แต่
เราก็สามารถรับรู ถ้ ึงความรู ส้ ึกที่แท้จริงของตนเองได้ว่า สิ่งที่กาลังจะเกิดขึน้ นัน้ มีผลอย่างไรบ้าง
หากเราไม่สามารถรับมือหรือเตรียมพร้อมได้ทนั เวลา” กลัวก็ตอ้ งจะเจอไม่ชอบก็ตอ้ งเจอดังนัน้ จะ
ดีกว่าไหมถ้าหากเราสามารถเผชิญ หน้ากับความจริงและยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งที่เราสามารถ
กาหนดได้เอง”
- ถ้าหากเรารูส้ กึ กังวลและไม่กล้าแสดงออกเมื่อเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์จะทาอย่างไร
- ถ้าหากเราไม่ตดั สินใจทาอะไร หรือไม่วางแผนในการแก้ปัญหาเมื่อถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์เลย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปั ญหานัน้ จริงๆจะเป็ นอย่างไร
- ถ้าหากเราเตรียมรับมือ วางแผนหาแนวทางในการแก้ปัญ หาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่างรัดกุมจะก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง
2.5 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกร่วมกันระบุแนวทางต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ตนเองสามารถ
เผชิญหน้ากับปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเป็ นประสบการณ์ตรงใน
อดีตของสมาชิกหรือ จากนัน้ ผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิคบทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้
แสดงออกทางทัง้ ความคิด ความรูส้ ึกและท่าทาง โดยให้กลุ่มยกตัวอย่างปั ญหาการถู กกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึน้ มา 1 ตัวอย่าง และเลือกสมาชิก 2-3 คนในการแสดงบทบาทสมมติในกลุ่ม
สมาชิกที่เหลือเป็ นผูร้ บั ชมและให้สงั เกตถึงวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนที่แสดงว่าเป็ นอย่างไร
2.6 ผูน้ ากลุม่ สอบถามความรูส้ กึ ของสมาชิกกลุม่ หลังจากได้ชมการแสดงบทบาท
สมมติจากสมาชิกภายในกลุ่มว่าเป็ นอย่างไรบ้างแนวทางในการแก้ปัญหาที่สมาชิกเลือกใช้เป็ น
อย่างไร และมีสมาชิกคนใดที่อยากจะแสดงถึงแนวทางในการแก้ปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่ ที่ตนคิดว่า
จะเป็ นแนวทางที่ดีและน่าจะสามารถนามาใช้ได้จริงในสถานการณ์นนั้ ๆ
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2.7 ผูน้ ากลุม่ อธิบายเทคนิคการใช้ประโยคต่าง ๆ ในการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ให้สมาชิกกลุ่มได้ทาความเข้าใจเพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งที่สามารถนาไปใช้กบั การ
เผชิ ญ ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้ง ทางไซเบอร์ท่ี ก าลัง จะขึ น้ และยัง ช่ ว ยให้ส มาชิ ก มี ทัก ษะกล้า
แสดงออก มีมมุ มองการคิดเชิงบวกและความรูส้ ึ กที่ดีกบั เหตุการณ์รว่ มด้วย โดยผูน้ ากลุ่มแจกใบ
งานฉันการกล้าแสดงออกและประโยคการเผชิญปั ญหา ก่อนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ขณะที่
เผชิญหน้าสถานการณ์และหลังจากที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์
2.8 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์และให้เลือกมาเพียงหนึ่งเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ของ
แต่ละคน โดยอธิบายถึงเหตุการณ์นั้นและลองเขียนประโยคการเผชิญ ปั ญหาที่ช่วยให้สามารถ
เผชิญปั ญหาได้ดีย่งิ ขึน้ ทัง้ 3 ระยะ (ก่อนเกิดเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์)
2.9 หลังจากที่สมาชิกแต่ละคนได้เขียนเสร็จแล้ว เปิ ดโอกาสให้สมาชิกภายใน
กลุ่มได้ลองแลกเปลี่ยนและเล่าสถานการณ์ต่างๆ ที่แต่ละคนได้เผชิญมาในอดีตว่าถูกกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ในรู ปแบบใดมาบ้างร่วมพูดคุยกัน ภายในกลุ่ม จากนั้นผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มได้
ร่วมกันรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคในการเผชิญ ปั ญ หาที่ดีท่ีสามารถนาไปใช้ได้จริงทั้ง 3
ระยะที่ ได้ท าไปเพื่ อึก การคิ ดและการแสดงออกอย่างเกมาะสมในการพูดและการตัด สิน ใจใน
สถานการณ์นนั้ ๆ

3. ขั้นยุตกิ ลุ่ม
3.1 ผูน้ ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จากการให้คาปรึกษา ครัง้ ที่
8 ในสิ่งที่ได้เรียนรู ้ มุมมองที่จะปรับเปลี่ยนและสิ่งที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
จากนัน้ ผูน้ ากลุม่ สรุปเพิ่มเติมในส่วนสาคัญที่สมาชิกกลุม่ อาจจะไม่ได้กล่าวถึง โดยเฉพาะการกล้า
แสดงออกในการตัดสินใจ และการพูดเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ได้อย่างเหมาะสม
3.2 ผูน้ ากลุ่มกล่าวให้กาลังใจสมาชิกภายในกลุ่มในเรื่องของการกล้าแสดงออก
ทางความคิดและการพูดความรูส้ กึ ต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
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3.2 ผูน้ ากลุ่มเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มซักถามข้อสงสัยที่มี จากนัน้ แสดงความ
ขอบคุณและนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ต่อไป

การประเมินผล
1. ผูน้ ากลุม่ สังเกตจากความใส่ใจ และความร่วมมือตลอดระยะเวลาของการให้คาปรึกษา
2. ผูน้ ากลุม่ สังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ในการปฎิบตั ิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่
3. ผูน้ ากลุม่ สังเกตจากการตอบคาถามสิ่งที่ได้รบั ในการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
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ใบงานที่ 6
“การกล้าแสดงออกและประโยคการเผชิญปั ญหา”
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนระบุและอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีตนเองรูส้ กึ
เป็ นกังวล ไม่สบายใจ จากนัน้ ให้สมาชิกกลุ่มเขียนประโยคที่ตนเองสามารถนาไปใช้ในการเผชิญ
ปั ญ หาการถูก กลั่น แกล้งทางไซเบอร์ได้จริง ตั้งแต่ก่อนเผชิญ ปั ญ หา ขณะที่ เผชิญ ปั ญ หา และ
หลังจากที่เผชิญปั ญหา
สถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ :………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ประโยคการเผชิญปั ญหา ก่อนเกิดสถานการณ์
1. ……………………………………………………………….....…………………………………
2. ……………………………………………………………….....…………………………………
3. ……………………………………………….....…………………………………………………
ประโยคการเผชิญปั ญหา ขณะเกิดสถานการณ์
1. ……………………………………………………………….....…………………………………
2. ……………………………………………………………….....…………………………………
3. ……………………………………………….....…………………………………………………
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ครั้งที่ 10
เรื่อง ยุติการให้คาปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ
แนวคิดสาคัญ
กระบวนการให้ค าปรึก ษากลุ่มในการที่ จะดาเนิ น ให้กลุ่มได้บ รรลุถึงเป้าหมายสาหรับ
ขัน้ ตอนสุดท้ายคือขัน้ ยุติกลุ่ม (Final stage) เป็ นขัน้ ตอนที่สมาชิกจะได้รบั กาลังใจ เกิดความกล้า
แสดงออกและมั่นใจในตนเอง สามารถเผชิญกับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในชีวิต เกิดการให้และรับ
ข้อมูลตอบกลับ แบ่งปั นแลกเปลี่ยนทัศคติสามารถระบายสิ่งที่คา้ งคาภายในจิตใจ เพื่อนาทักษะที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ.์ 2561: 93) ผูน้ า
กลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเขียนกระดาษรู ปหัวใจให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันโดยการใช้คาพูดเชิงบวก การ
เลือกคิดและรูส้ กึ ในทางบวก และการเห็นคุณค่าของผูอ้ ่ืน มาให้กาลังใจผูอ้ ่นื โดยให้สมาชิกกลุม่ ได้
เขียนข้อความรู ส้ ึกยินดี สิ่งที่ช่ืนชม และคาขอบคุณเพื่อนสมาชิกด้วยการใช้คาพูดทางบวก ลงใน
กระดาษรู ปหัวใจแก่ผูอ้ ่ืน เพื่อเป็ นกาลังใจให้เกิดความกล้าแสดงออกและความมั่นใจสามารถ
เผชิญกับสภาวการณ์ในชีวิตรวมไปถึงการเผชิญกับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่ม ตลอดจน
แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2. เพื่ อให้สมาชิกกลุ่มประเมิน ผลการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่ อเสริมสร้าง
ทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ์
1. กระดาษรูปหัวใจ
2. ดินสอ และ ยางลบ
3. กระดาษบรูฟ๊
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ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่ม
ในการดาเนินการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ เพื่ อยุติกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มเกิดการให้และรับ
ข้อมูลตอบกลับ แบ่งปั นแลกเปลี่ยนทัศคติการระบายสิ่งที่คา้ งคาใจ เพื่อนาทักษะที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม ผูน้ ากลุ่มใช้ทกั ษะการตัง้ คาถาม (Questioning) เพื่อนาให้สมาชิก
กลุม่ ได้ทบความตนเองต่อกิจกรรมการให้คาปรึกษาที่ผ่านมา การฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active listening)
เพื่อให้สมาชิกกลุม่ รับรูถ้ ึงความมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบ และความเข้าใจ การสะท้อนความรูส้ กึ
(Reflecting feelings) เพื่อตีความหมายของความรู ส้ ึกนัน้ ๆ การสรุ ปความ (Summarizing) เพื่อ
รวบรวมประเด็นต่างๆ การสนับสนุน (Supporting) เพื่อเอือ้ อานวยให้สมาชิกกลุม่ มีความกล้าและ
มีความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ และการสิน้ สุด (Terminating) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้
อภิปรายในสิ่งที่ได้รบั จากการเรียนรูจ้ ากกลุม่ และการนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน (Corey. 2012:
23-29) ซึง่ ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษากลุม่ ดังต่อไปนี ้

1. ขั้นเริ่มต้น
1.1 ผูน้ ากลุม่ สร้างบรรยากาศในการให้คาปรึกษากลุม่ โดยการกล่าวทักทายด้วย
ความยิม้ แย้ม และพูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ผ่านมาได้บอกถึง
การเปลี่ยนแปลงและความรูส้ ึกเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆจากการเข้ากลุ่มที่
ผ่านมา
1.2 ผูน้ ากลุม่ บอกถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ากลุม่ ในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการยุติการให้
คาปรึกษาและเพื่อที่จะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ ตลอดจนถึงแนวทาง
ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกแบ่งเป็ น 2 กลุม่ จากนัน้ ร่วมกันสรุปจากสิ่งที่ได้รบั ในการ
ร่วมเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1. ความรูท้ ่ไี ด้รบั ตลอดการเข้าร่วมกลุม่ การให้คาปรึกษา
2. สิ่งที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
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3. ความเปลี่ ย นแปลงต่ อ ตนเองที่ เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ได้ เข้า ร่ว มกลุ่ม การให้
คาปรึกษา
โดยวาดแผนผังความคิดลงกระดาษบรู๊ฟ จาก 4 ทักษะเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้คิด
พูด ทบทวนและแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์ของแต่ละคน ผ่านการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม
เพื่ อ ให้ก ระบวนการกลุ่ ม ส าเร็จ ลุ ร่ว งไปด้ว ยดี และเพื่ อ ประเมิ น เป้ า หมายของกลุ่ ม รว มถึ ง
ประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุม่
2.2 ผูน้ ากลุม่ แจกกระดาษรูปหัวใจ ให้สมาชิกกลุม่ แต่ละคนเขียนชื่อตนเองลงบน
กระดาษที่ ได้รบั จากนั้น ให้ส มาชิ ก แต่ ล ะคนเขี ย นความรู ส้ ึก ยิ น ดี ท่ี มี ต่ อ กัน ด้วยการใช้ค าพูด
ทางบวกให้แก่กัน เพื่อเก็บความทรงจาดีๆ และความประทับใจต่างๆในช่ วงเวลาที่ได้ทากิจกรรม
กลุ่มกัน ไว้เป็ นกาลังใจเวลาที่เกิดความท้อแท้ หมดหวัง ไร้พลังใจ ลองหยิบกระดาษรู ปหัวใจนี ้
ขึน้ มาอ่าน หรือจะติดกระดาษรูปหัวใจนีไ้ ว้ในที่ท่ีเราสามารถมองเห็นได้ง่าย เมื่อสมาชิกกลุม่ ทุกคน
เขี ย นวนกัน ไปจนครบถึ ง กระดาษของชื่ อ ตนเอง ให้อ่ า นความรู ส้ ึ ก ยิ น ดี ท่ี เกิ ด ขึ น้ ภายในกลุ่ม
หลังจากนัน้ ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันประเมินความสาเร็จของกิจกรรมที่ผ่านมาว่าบรรลุหรือไม่ ถ้าไม่
เพราะเหตุใด มีกิจกรรมใดบ้างที่ประสบผลสาเร็จหรือไม่สาเร็จ ผูน้ ากลุ่มใช้ทักษะการตัง้ คาถาม
(Questioning) เพื่อสอบถามสมาชิกภายในกลุม่ ดังนี ้
“จากกิ จ กรรมกลุ่ม ที่ ผ่ านมา มี กิ จ กรรมอะไรบ้างที่ ท าให้เรานั้น มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นความคิด การกระทา หรือกิจกรรมใดบ้างที่เรายังไม่สามารถปฏิบตั ิได้
และเราคิดว่าจะต้องทาอย่างไร เพื่อทาให้สิ่งที่ได้วางแผนไว้นนั้ เป็ นจริงขึน้ มาได้”
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สะท้อนความคิด ความรู ส้ ึก ตลอดระยะเวลาการ
เข้าร่ว มกลุ่ม ที่ ผ่ า นมา ซึ่งผู้น ากลุ่ม ใช้ก ารฟั ง อย่ า งตั้งใจ (Active listening) เพื่ อ กระตุ้น ให้เกิ ด
ความรูส้ กึ ของการเป็ นส่วนหนึ่งภายในกลุม่ และมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบนัน้
2.3 ผู้น ากลุ่ม ใช้เทคนิ ค การสนั บ สนุ น (Supporting) การสะท้อ นความรู ส้ ึ ก
(Reflectingfeelings) และการสรุปความ (Summarizing) การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่มแต่ละ
คนเพื่ อ เป็ นก าลัง ใจและมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง รัก ษาสิ่ ง ดี ๆ ของตนเอง ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องของตนเองต่อไป
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2.4 ผูน้ ากลุม่ กล่าวชื่นชมสมาชิกกลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มกล่าวชื่นชมซึ่งกันและ
กัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยังสร้างเสริมกาลังใจในการดาเนินชีวิตตามสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากทุก
คนภายในกลุม่

3. ขั้นยุตกิ ลุ่ม
3.1 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงกระดาษรู ปหัวใจของตนเอง และกล่าวถึง
ความรู ส้ ึกที่ตนเองได้รบั จากการเข้าร่วมกลุ่ม และร่วมกันให้กาลังใจแก่กันและกัน เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการปฏิบตั ิตนให้บรรลุถึงความต้องการของตนเอง
3.2 ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกได้กล่าวถึงสิ่งที่ติดค้างอยู่ภายในใจของตน และการนาสิ่ง
ที่ได้รบั จากกลุม่ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.3 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงประเด็นที่ว่า “เราจะทาให้ตนเองบรรลุถึง
ความต้องการของตนเองได้อย่างไรบ้าง”
3.4 ผูน้ ากลุ่มให้กาลังใจสมาชิกกลุ่ม และสร้างแรงบันดาลใจในความรับผิดชอบ
ตนเอง และแนะนาให้เอาวิธีการที่ได้เรียนรูจ้ ากการเข้าร่วมกลุ่มไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในการ
เผชิญหน้ากับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ของตนเองต่อไปได้อย่างเหมาะสม
3.5 ผูน้ ากลุ่มกล่าวยุติกลุ่มด้วยการขอบคุณสมาชิกกลุ่มในความรับผิดชอบของ
สมาชิก และการให้ความร่วมมือที่ดีตลอดมาของสมาชิก

การประเมินผล
1. ผูน้ ากลุ่มสังเกตปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกกลุ่ม จากความสนใจ ความกระตือรือร้น การ
ซักถามและความร่วมมือในการเขียนข้อความลงในกระดาษรูปหัวใจ
2. สังเกตการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่ม และแนวทางในการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3. สังเกตจากการสรุปเนือ้ หาที่ได้รบั จากการเข้าร่วมการให้คาปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และการแบ่งปั นประสบการณ์
การเรียนรูข้ องสมาชิกภายในกลุม่
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แบบบันทึกผลการให้คาปรึกษากลุ่มครั้งที่ 10
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุม่
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการทากลุม่
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิด
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ไข
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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รายงานสรุ ปการให้คาปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒ นาทักษะการเผชิญ
ปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน
ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ (Orientation)
ในช่วงแรกของการให้คาปรึกษากลุ่ม ผูว้ ิจัยในฐานะผูน้ ากลุ่มแนะนาตัวกล่าว
ต้อนรับ วางโครงสร้าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการให้คาปรึกษากลุ่ม จากนั้น ให้
สมาชิกกลุม่ แต่ละคนแนะนาตนเองพร้อมกับบอกเล่ากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบทา บรรยากาศ
มีความเป็ นกันเอง สังเกตได้ชดั เจนว่าสมาชิกกลุม่ เกิดความกระตือรือร้นมีความผ่อนคลายมากขึน้
ให้ความร่วมมือ เปิ ดใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเต็มใจและยินดีในการทากิจกรรมพร้อมทัง้
เปิ ดคลิปวิดิทศั น์เรื่องการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจาก
การรับชมวิดิทศั น์ในครัง้ นีช้ ่วงสุดท้ายของการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้กล่าวถึง
ความรูส้ กึ สมาชิกกลุม่ เปิ ดเผยความรูส้ กึ ของตนเอง ดังนี ้
นักเรียนคนที่ 1 “รูส้ กึ กังวลครับ งานผมเยอะซ้อมแข่งงานศิลปหัตถกรรม แต่ผมเต็มใจเข้า
กลุม่ เพราะต้องการพัฒนาตัวเองครับ ไม่เคยเข้ากลุม่ ให้คาปรึกษามาก่อนแต่คิดว่ามันจะช่วยให้ผม
หายกังวลกับเรื่องการโดนล้อเลียนครับ”
นักเรียนคนที่ 2 “ผมอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึน้ ครับ” ซึ่งเป็ นการพูดด้วยนา้ เสียงที่หนัก
แน่นมุ่งมั่นและมีความเป็ นมั่นใจ
นักเรียนคนที่ 3 “ผมว่าน่าตื่นเต้นดีครับ”
นักเรียนคนที่ 4 “อยากเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองครับ”
นักเรียนคนที่ 5 “หนูวา่ มันเป็ นโอกาสที่จะได้พฒ
ั นาตัวเองให้ดีขนึ ้ ค่ะ”
นักเรียนคนที่ 6 “ดูสนุกและก็ทา้ ทายดีค่ะ” ซึ่งมีสีหน้าแววตาที่จริงใจ จริงจังกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือด้วยความรูส้ กึ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่
นักเรียนคนที่ 7 “อยากพัฒนาตัวเอง”
นักเรียนคนที่ 8 “ต้องมาลองดูครับ”
ผูว้ ิจัยกล่าวสรุ ปเรื่องราวของการให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ขอบคุณ และเน้นการ
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มในความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ ผูว้ ิจัยและสมาชิกกลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
นัดหมายการพบกลุม่ ครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 2 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
การให้คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ คือการคิดเชิงบวก มี วัตถุประสงค์เพื่ อให้
สมาชิกกลุม่ สามารถระบุถึงความสาคัญของการคิดเชิงบวก และช่วยให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้บอก
ถึงแนวทางสาหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือการคิดเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในแต่
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ละวันในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่อาจมองข้ามไปโดยไม่รูต้ วั ผูน้ ากลุม่ นาเข้าสูข่ นั้ เริ่มต้นโดยถามสมาชิก
กลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ นึกตามว่า “จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าหากโลกนีม้ ีแต่คนที่คิดแต่แง่ลบ หวาดระแวง” สิ่ง
ที่สงั เกตได้ชดั เจนคือสีหน้าและนา้ เสียงของสมาชิกกลุม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวที่ผนู้ า
กลุม่ ได้พดู
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุ่มอธิบายให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจเกี่ยวกับความคิดที่
ไร้เหตุผลทาให้สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ เห็นว่า ความรู ส้ ึก ความคิด รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรม
ของคนเรานัน้ มีปฎิสมั พันธ์และมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ
และความคิด ที่สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องสังเกตและตรวจสอบตนเอง โดยการที่ผูน้ ากลุ่มเสนอ
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล (A-B-C) ผูน้ ากลุม่ ใช้เทคนิคการสอน
การพูด กับ ตัว เองเพื่ อ เผชิญ ปั ญ หา (Teaching coping self-Statement) ว่าความเชื่ อ ที่ ท าลาย
ตนเองสามารถได้รบั การแทนที่ดว้ ยการสร้างคาพูดที่มีเหตุผล และให้สมาชิกกลุ่มได้ลองทาตาม
กระบวนการ (A-B-C) โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ตี นเองนัน้ ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือเกิดขึน้
ในชีวิตประจาวันของตนเองและนาเสนอให้สมาชิกในกลุม่ ได้รบั ฟั งร่วมกัน หลังจากนัน้ ผูน้ ากลุม่ ให้
สมาชิกนึกถึงประสบการณ์ท่ีมี คณ
ุ ค่าและมีความสุขในอดีตของตนเอง เพื่อช่วยให้สมาชิกค้นหา
มุมมองที่ดีจากประสบการณ์ของตนเอง “มีครัง้ ใดบ้างที่เมื่อเราได้ลองมองย้อนกลับไปในอดีต แล้ว
รูส้ กึ ว่าเรื่องราวและปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นประสบการณ์ท่ีทาให้เราเติบโตขึน้ มาในทุกวันนี”้ โดยผูน้ า
กลุ่มใช้เทคนิคการมองภาพใหม่ (Reframing) เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองให้เป็ นความจริงมากขึน้
ย่อมจะต้องใช้การคิดเชิงบวกเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย จากนัน้ ให้สมาชิกแบ่งปั นเรื่องราวที่ตนได้เขียน
ลงในใบงานโดยสรุปคร่าวๆให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้ฟัง ดังนี ้
นักเรียนคนที่ 1 “เรื่องของการถูกล้อเลียนทางด้านร่างกาย คิดแต่โทษตัวเองเชื่อแต่ท่ีคน
อื่นพูด มันเป็ นความคิดที่ติดลบอย่างเดียว แต่พอได้คิดถึงความเป็ นเหตุผลก็ไม่ได้ผิดที่ตวั เรา เพิ่ง
ได้มาคิดกับตัวเองครับ”
นักเรียนคนที่ 2 “เพื่อนไม่ยอมคุยด้วยเพราะเราได้ท่ีหนึ่งแล้วชอบพิมพ์ลอ้ ในไลน์ว่าลูก
คุณหนู ไม่อยากคุยกับคนฉลาด พอได้มาโต้งแย้งความคิดที่ไม่สมเหตุผลแล้วคิดว่าเราไม่น่าผิด
อะไรเพราะเราก็ตงั้ ใจเรียนปกติควรให้กาลังใจตัวเองว่าเราทาดีแล้วนะ”
นักเรียนคนที่ 3 “เพื่อนล้อในเกมว่าเราเล่นกี่ครัง้ ก็เป็ นตัวถ่วง ชอบแจก แต่ทงั้ ๆที่เราไป
ช่วยเค้า ในเกม เลยคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยเค้า เค้าก็ตายบ่อยกว่าเราจะโทษตัวเองทาไม”
นักเรียนคนที่ 4 “เพื่อนล้อว่าแฟนไม่สวย เม้นให้เห็นในเฟสเลยนะครู โคตรรูส้ ึกแย่แต่พอ
คิดถึงความเป็ นจริงแฟนเราน่ารักที่สดุ อยู่แล้วจะไปฟั งคนอื่นให้บ่นั ทอนตัวเองทาไม”
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นักเรียนคนที่ 5 “เสียใจค่ะที่เพื่อนโทษว่าเราทางานไม่ดี ถึงแม้จะเป็ นกลุ่มที่ได้คะแนน
เยอะที่สดุ แต่พอมาคิดถึงความเป็ นเหตุผลแล้วเราก็ทาดีท่สี ดุ แล้วจะร้องไห้เสียทาไม”
นักเรียนคนที่ 6 “เพื่อนชอบเม้นว่าหน้าเทา ไม่ว่าจะลงอะไรก็หาว่าหน้าเทา แต่ลองคิด
ตามเหตุและผลแล้วเราก็ไม่ได้หน้าเทาเพราะเราไม่ได้ทาแป้งอะไรเลย เลยคิดว่ามันไม่สมเหตุผล
แล้วค่ะ”
นักเรียนคนที่ 7 “เหมือนเพื่อนเลยครับโดนล้อว่าอ้วนมาตลอด แต่ถามตัวเองว่าเราจะไป
เก็บมาคิดทาไม คนหล่อต้องไว้พงุ ครับครู”
นักเรียนคนที่ 8 “โดนว่าที่ขายไอดีเกมว่าหน้าเหมือนปลาดุก จะมาขายทาไมไอดีเกมไม่
ไปหาปลาเป็ นเพื่อนอะ พอคิดแล้วว่าเหตุผลมันไม่มีเลยที่มาว่าเรา แต่เราเกิดมุมมองใหม่นะครู
เพราะเราขายได้เงินเยอะเลยไม่เกี่ยวกับที่เค้าว่าเราหน้าตาไม่ดีเลยครู”
ขั้น ยุ ติ ก ลุ่ม ผู้น ากลุ่ม สนับ สนุ น ให้ส มาชิ ก กลุ่ม ร่ว มกัน สรุ ป ในสิ่ ง ที่ ได้รับ จาก
กิจกรรมในครัง้ นี ้ และสรุปถึงประโยชน์ของการคิดเชิงบวก เป็ นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม หากแต่มีการฝึ กฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอในชีวิตประจาวันก็ย่อมจะ
ทาให้ตนเองเป็ นคนมีความคิดเชิงบวก และสามารถปรับมุมมองความคิดได้อย่างอิสระ และเน้นยา้
ให้สมาชิกกลุม่ บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันว่ามีครัง้ ใดบ้างที่เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผล และ
ลองฝึ ก โต้แ ย้งความคิ ด กับ เหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึ น้ เพื่ อ ให้เห็ น การเปลี่ ย นแปลง สิ่ งที่ สัง เกตได้คื อ
สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรือร้นในการวางแผนในการที่จะบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน สมาชิกบาง
คนกล่าวว่า “เดี๋ยวกลับไปเขียนเลยของวัน นี”้ ด้วยสีหน้าและแววตาที่ สดใส จากนั้น ผูว้ ิจัยเปิ ด
โอกาสให้ซกั ถาม และนัดหมายวันเวลาในครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 3 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
การให้คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ คือการคิดเชิงบวก โดยการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การให้คาปรึกษากลุม่ แบบภาวนิยม (Existential Counseling Theory) มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิ ด เชิ ง บวกในการตอบสนองต่ อ ปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งจากบุ ค คลอื่ น และ
เสริมสร้างให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปั ญหา ความวิตกกังวลหรือความเครียดที่
ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของตนเอง รวมไปถึงให้สมาชิกกลุ่มระบุแนวทาง
หรือวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ด้วยการคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูน้ ากลุม่ นาเข้าสูข่ นั้ เริ่มต้นโดยถามสมาชิกกลุม่ ว่า “ประสบการณ์ในอดีตที่เราถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ มันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับตัวเรา” ให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ว่ามีความวิตกกังวล ความเครียดอะไรบ้างที่เคยเกิดขึน้ กับตนเอง
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ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของตนเองผูน้ ากลุ่มใช้การฟั งอย่างตัง้ ใจและการสอบถามให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนในเรื่องที่เกิดขึน้ ผูน้ ากลุม่ แจกใบงาน “ใบงานการคิดเชิงบวกและการแก้ปัญหาการถูกกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์” เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้สารวจและทาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การ
ต่างๆที่เกิดขึน้ และผูน้ ากลุม่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของผลลัพธ์จากการเลือกใช้วิธีการคิดเชิงบวก
ที่แตกต่างโดยถามกับสมาชิกว่า “จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าหากเราไม่พยายามเผชิญหน้ากับปั ญหาและใช้
วิธีคิดเชิงบวก หรือปล่อยปั ญหานัน้ ให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ลงมือทาอะไรเลย” แล้วให้สมาชิกกลุม่ จับคู่
แล้วผลัด กัน ตั้งคาถาม ว่าแต่ละคนมี การแก้ไขปั ญ หาโดยการคิดเชิงบวกอย่างไร ผูน้ ากลุ่มใช้
เทคนิ คการให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้วยการให้กาลังใจและสนับสนุน (Giving Compliment) เพื่ อให้
สมาชิกกลุม่ เกิดความรูส้ กึ ที่ดีกบั ตนเองและกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ศกั ยภาพภายในตนอย่าง
เต็มที่ในการเผชิญหน้ากับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึน้ ด้วยความมุ่งมั่น จากนัน้ ให้
สมาชิกแบ่งปั นความรูแ้ ละสิ่งที่ตนเองได้เขียนโดยสรุปคร่าวๆให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้ฟัง ดังนี ้
นักเรียนคนที่ 1 “ถูกเพื่อนถ่ายตอนตัวเองอาบนา้ คิดบวกคือบอกว่าตัวเราเองไม่ชอบและ
ขอให้ลบ คิดลบคือไม่ไปโรงเรียน ไม่กล้าเจอใคร”
นักเรียนคนที่ 2 “ถูกเพื่อนในเกมล้อเลียน โดยการพิมคอมเม้นในช่องข้อความที่ทุกคน
เห็น บอกเพื่อนสนิทให้ช่วยหน่อยในเกม ความคิดเชิงลบ เลิกเล่นเกมกับกลุม่ ตัวเอง”
นักเรียนคนที่ 3 “เพื่อนนามือถือเราไปลงรูปลับที่เราไม่ได้เต็มใจ คิดบวกโดยการขอความ
ช่วยเหลือจากผูป้ กครอง การคิดเชิงลบคือ อยู่แต่บา้ นไม่ออกไปเจอเพื่อนอีก”
นักเรียนคนที่ 4 “เพื่อนเอารูปเราไปลงในกลุม่ ไลน์แล้วเพื่อนก็เข้ามาขา รูปตอนเราเผลอๆ
คิดบวก เพื่อนคงอยากเล่นกับเราหรืออยากชมเรา คิดแง่ลบ ไม่อยากคุยกับใคร อาย”
นักเรียนคนที่ 5 “เอารู ปที่เราแต่งหญิ งมาลงในกรุ๊ปเพื่อนด้วยกันแล้วเม้า บางคนก็ชม
บางคนด่า คิดเชิงบวก ใส่ใจกับคาพูดที่ช่ืนชมเรา ไม่นาคาเหล่านัน้ ที่ไม่ดีมาคิด คิดเชิงลบไม่กล้า
คุยกับเพื่อน”
นักเรียนคนที่ 6 “เอารูปตอนหัวโปกมาล้อเลียนค่ะ คิดเชิงบวกคือ บอกตามตรงว่าเราไม่
ชอบการโดนล้อเลียนแบบนี ้ คิดลบคือ ทะเลาะกับเพื่อน ไม่เจอเพื่อนอีก”
นักเรียนคนที่ 7 “โดนเพื่อนเอารู ปไปตัดต่อ ทามีม หัวเป็ นคนตัวเป็ นหมา ละเขียนว่าเห
มียนหมา คิดเชิงบวกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิท ไม่คยุ กับเพื่อนคนนัน้ อีก”
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นักเรียนคนที่ 8 “โดนเพื่อนอัดคลิปตอนนอนนา้ ลายยืดแล้วเอามาเปิ ด ตอนพักเที่ยง คิด
เชิงบวกจะเดินไปบอกเพื่อนโดยตรงว่าไม่ชอบ แต่ตอนนีย้ งั ไม่กล้าแต่คิดแล้ว คิดเชิงลบบอกแม่ว่า
ไม่อยากมาเรียน”
ขัน้ ยุติกลุ่ม ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ าก
การให้ค าปรึก ษาในครัง้ นี ้ ว่า ได้รับ ประโยชน์อ ะไรจากการท าให้ค าปรึก ษากลุ่ม ในครัง้ นี ้บ ้า ง
นักเรียนคนที่ 5 “สิ่งที่ได้คือการได้ทบทวนตัวเอง สารวจทั้งความคิดเชิงบวกและเชิงลบ ว่าเรามี
ความคิดอย่างไร” นักเรียนคนที่ 6 เข้าใจถึงการคิดว่าถ้าเราคิดบวกความรูส้ กึ มันจะเปลี่ยนไปด้วย
เลยนะคะ ครู ” นักเรียนคนที่ 2 “แค่คิดในทางบวกมันช่วยได้เยอะนะครู” ผูน้ ากลุ่มพูดให้กาลังใจ
และสนับสนุนให้กาลังใจสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างเข็มแข็ง
ครัง้ ที่ 4 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ ทัก ษะการแก้ปั ญ หา มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อให้สมาชิกลุ่มทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือที่มาของปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
รวมไปถึงช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถระบุวิธีการแก้ไขปั ญ หาได้อย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถและทักษะในการแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของสมาชิกกลุ่ม ผูน้ า
กลุ่ม ได้ใช้ท ฤษฎี ก ารให้ค าปรึก ษากลุ่ม แบบพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral Group Counseling
Theory) เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์
และเรียนรูร้ ูปแบบพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กกลุ่มนั่งแล้วหลับตาแล้วบอกว่า “ครู
ขอให้พ วกเราได้ลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปในอดีต เพื่ อดูว่ามี ครัง้ ใดหรือไม่ท่ีเราตัดสิน ใจ
ผิดพลาด หรือถ้ากลับ ไปได้จะไม่ ใช้วิธีเหล่านั้น มาแก้ไขปั ญ หาการถูกกลั่น แกล้งทางไซเบอร์”
หลังจากนั้นให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองภายในกลุ่ม ผูน้ า
กลุม่ ใช้ทกั ษะการสะท้อนความคิดความรูส้ กึ และการฟั งอย่างตัง้ ใจ หลังจากนัน้ ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิก
กลุ่ม ยกตัวอย่างปั ญ หาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์คนละ 1 สถานการณ์เพื่อเป็ นตัวอย่างให้
สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันคิดหาวิธีก ารที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา จากนัน้ ให้
วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียถึงแต่ละวิธีท่ตี นเองได้เลือก และผูน้ ากลุม่ ใช้เทคนิคการตัง้ คาถาม จาก
ที่ได้ฟังสมาชิกกลุ่มบอกเล่าประสบการณ์ ผูน้ ากลุม่ แจกใบงานเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาให้สมาชิก
กลุ่มได้คิดระบุปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ วิธีการแก้ไขปั ญหา รวมไปถึงขัน้ ตอนในการ
แก้ไขปั ญหาให้สาเร็จตามเป้าหมาย พร้อมคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ กับตนเองว่าวางแผน
ไว้อย่างไร จากนัน้ ให้สรุปให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้ฟัง ดังนี ้
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นักเรียนคนที่ 1 “เรื่องของการถูกล้อเลียนว่าตัวเองเป็ นสิว ตั้งเป้าหมายว่าจะบอกกับ
เพื่อนตรงๆว่าเราไม่ชอบที่เค้าทาแบบนี ้ และบอกเพื่อนว่าสิ่งที่พดู หรือคอมเม้นเรานัน้ ไม่เหมาะสม”
นักเรียนคนที่ 2 “ถูกโพส Facebook ให้อับอาย ด้วยรู ปที่คอมเม้นแบบเสียหาย คงจะ
พยายามบอกเพื่อนให้ลบ และไม่เล่นด้วยอีก เป้าหมายคือคิดว่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่อยากโดน
ล้ออีก”
นักเรียนคนที่ 3 “เพื่อนเอาไอดีเกมตัวเองไปแล้วพิมคาหยาบคายด่าอีกฝ่ ายเป้าหมายคือ
เพื่อนจะไม่เอาไอดีไปใช้อีก”
นักเรียนคนที่ 4 “เพื่อนล่อเรื่องเรียนเก่ง ไม่อยากทางานกลุ่มด้วยเพราะเราจริงจังในการ
ทางานเกินไป
เราตัง้ เป้าหมายไว้ว่าเพื่อนจะไม่ลอ้ เราอีกโดนการที่เราจะบอกกับเพื่อนตามตรงว่าครัง้ นี ้
เราไม่โอเคเพราะไม่เคยกล้าพูด”
นักเรียนคนที่ 5 “โดนเพื่อนในห้องเรียนเหยียดเพศ ใช้คาพูดคอมเม้นด้วยคาหยาบคาย
วางแผนการเปลี่ยนแปลงไว้หลังจากที่แก้ไขปั ญหาได้วา่ จะไม่โดนเหยียดอีกและเพื่อนเข้าใจ”
นักเรียนคนที่ 6 “เพื่อนแอบถ่ายรู ปตอนแต่งหน้า แล้วเอาไปทามี มว่าสวยตรงไหน วิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมคือไปพูดตรงๆกับผูท้ ่ีทามีมเราแต่ถา้ ไม่ได้คงบอกให้ผปู้ กครองช่วย โดยคิดไว้
ว่ารูปนีต้ น้ ตอจะลบ”
นักเรียนคนที่ 7 “ของผมก็โดนล้อว่าเป็ นสิว แต่จะวางแผนไปรักษาสิวด้วย แล้วจะไม่บอก
ใครแต่จะทาตัวให้ดีขนึ ้ ”
นักเรียนคนที่ 8 “เรื่องการขายไอดีเกมครับโดนมาหนักสุดแล้ว ด่าผมสารพัดเลย แก้ไข
ด้วยการบอกกับคนที่คอมเม้นตามตรงว่าเรามาขายไอดีไม่ได้ชอบให้มาพูดแบบนี ้ วางแผนว่าถ้า
สาเร็จอยากให้คนยอมรับที่เราเป็ นเรา”
ขัน้ ยุติกลุม่ ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปในสิ่งที่ได้รบั จากกิจกรรม
ในครัง้ นี ้ และสรุ ปถึ งประโยชน์ของแก้ไขปั ญ หา รวมไปถึงสามารถระบุพฤติกรรมที่ ตอ้ งการจะ
เปลี่ยน ทักษะใหม่ท่ีพวกเขาต้องการที่จะเรียนรูใ้ นการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปั ญหาเพื่อจัดการ
กับปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สิ่งที่สงั เกตได้คือ สมาชิกกลุ่มมีสนใจในการวางแผนที่จะ
ระบุขนั้ ตอนแก้ไขปั ญหาให้สาเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ นักเรียนคนที่ 3 กล่าวว่า “ขอบคุณสาหรับ
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ มากครับ ผมจะลองนาไปใช้ดนู ะ” ด้วยสีหน้าที่ม่งุ มั่น จากนัน้ ผูว้ ิจยั เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถาม และนัดหมายวันเวลาในครัง้ ต่อไป
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ครัง้ ที่ 5 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ ทัก ษะการแก้ปั ญ หา มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่ อให้สมาชิกลุ่มฝึ กทัก ษะการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์เมื่ อถูกกลั่ นแกล้งทางไซเบอร์ และ
ส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้ไขปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม โดยผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมโดย
การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเข้ามามีสว่ นช่วยในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของสมาชิกกลุม่
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุม่ ได้อธิบายให้สมาชิกกลุม่ เข้าใจถึงวิธีการวางแผน
ในการแก้ไขปั ญหาโดยการให้สมาชิกกลุม่ ได้ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่เกิด นามาซึ่ง
การกาหนดหาทางเลือก ไปจนถึงการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาและนาไปปฎิบตั ิได้จริงตามที่
ได้ตงั้ เป้าหมายไว้โดยการให้สมาชิกกลุม่ เสนอสถานการณ์ต่างๆที่ เป็ นประเด็นปั ญหาต่างๆในการ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์กลุ่มละ 1 สถานการณ์ และทาตาม 5 ขัน้ ตอนดังกล่าวหลังจากนั้นให้
สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองของตนและหาข้อสรุปร่วมกันจะช่วยให้สมาชิก
ได้พฒ
ั นาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาในการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้สมาชิกกลุ่มบอกถึงข้อดีและข้อเสียของผลที่จะตามมาจากการเลือกของ
ตนเอง โดยสรุปได้ดงั นี ้
นักเรียนคนที่ 1 “เรื่องการล้อเลียนรูปร่างตนเอง เลือกตัดสินใจที่จะบอกความรูส้ ึ กตนเอง
และคิดว่าเป็ นทางเลอกที่ดีท่ีสดุ ”
นักเรียนคนที่ 2 “เรื่อง Facebook เม้นให้อับอาย ตัดสินใจแจ้งสแปม และรายงานว่ามี
เนือ้ หาไม่เหมาะสม”
นัก เรีย นคนที่ 3 “เพื่ อนด่าในเกม ตัดสิ น ใจเลือกที่ จะบล๊ อกและแจ้งหักคะแนนความ
ประพฤติของเพื่อนที่มากลั่นแกล้งเรา และเล่นเกมกับเค้าให้นอ้ ยลง”
นักเรียนคนที่ 4 “เพื่อนคอมเม้นเกี่ยวกับงานและการบ้านที่ทาว่าทาเกินหน้าเกินตา เม้น
ว่าในกรุป้ ห้อง เราเลยเลือกตัดสินใจที่จะถามกับเพื่อนที่คอมเม้นโดยตรงว่า เราไปทาอะไรให้หรือ
เปล่าถึงต้องเม้นแบบนี”้
นักเรียนคนที่ 5 “เรื่องเพื่อนในห้องเรียนเหยียดเพศ เข้าไปทาความเข้าใจว่าเราก็เป็ นคนมี
ความเท่าเทียมเหมือนกัน เข้าใจความแตกต่างแก่กนั ได้ไหม ไม่อยากให้ลอ้ อีก”
นักเรียนคนที่ 6 “เพื่อนแกล้งด้วยการเอาแอคเค้าของเราไปแล้วไปคอมเม้นคนอื่นในทาง
เสียหายทัง้ ๆที่เราลืมล้อคเอ้าจากเครื่องเพื่อน ตัดสินใจคุยกับเจ้าทุก ข์ท่ีโดนว่าโดนตรงว่าไม่ใช่เรา
และให้เพื่อนมายอมรับความผิดกับเรื่องที่ตนเองทา แต่ตอ้ งใช้ความกล้าของตัวเองมากกว่านี”้
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นักเรียนคนที่ 7 “เพื่อนทารู ปมีมล้อว่าอาม่าตาย ตัดสินใจปรึกษาผูใ้ หญ่ แต่บางครัง้ ยัง
กลัวไม่กล้าพูด”
นักเรียนคนที่ 8 “เพื่อนชอบล้อเหมือนกันว่าดา ทางเลือกตัดสินใจยอมรับความเป็ นตัวเอง
และจะพยายามไม่สนคาพูดเพราะเราเปลี่ยนสีผิวไม่ได้แต่เลือกที่จะยอมรับตัวเองได้”
ขัน้ ยุติกลุม่ ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปในสิ่งที่ได้รบั จากกิจกรรม
ในครัง้ นี ้ และสรุ ปถึงประโยชน์ของแก้ไขปั ญหา รวมไปถึงกล่าวชื่นชมและสนับสนุนสิ่งที่สมาชิก
กลุม่ แต่ละคนกล้าที่จะตัดสินใจ มีนกั เรียนคนที่ 6 และ 7 ที่ยงั ไม่คอ่ ยกล้าที่จะตัดสินใจผูน้ ากลุม่ จึง
เสริมแรงด้วยการกล่าวให้กาลังใจและสนับสนุนความกล้าที่จะคิดให้ตนเองเผชิญกับปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งได้ จากนัน้ ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และนัดหมายวันเวลาในครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 6 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ การสนับ สนุน ทางสังคม ผู้น ากลุ่ม ใช้
เทคนิ ค และทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึก ษากลุ่ ม แบบการวิ เ คราะห์ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
(Transactional Analysis) และใช้เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ P-A-C โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกรับรู แ้ ละเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง และเข้าใจรู ปแบบของการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญปั ญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และรับรูค้ วามรูส้ กึ ที่ผอู้ ่นื มีตอ่ ตนเอง
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุม่ พูดคุยกับสมาชิกกลุม่ ถึงการแสดงออกที่เป็ นการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกบั บุคคลอื่นและการแสดงออกที่ทาลายสัมพันธภาพโดยการยกตัวอย่าง
จากคลิปวิดิทัศน์เรื่องของการสนับสนุนทางสังคมว่ามีขอ้ ดีอย่างไรหากเรามีปฎิสัมพันและการ
สนับสนุนทางสังคมที่ดี และข้อเสียของการที่ไม่มีการสนับสนุ นทางสังคมเป็ นอย่างไร และแจกใบ
ความรู เ้ รื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้กบั สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้ทาความเข้าใจว่าโครงสร้าง
บุคลิกภาพเป็ นอย่างไรมีก่ีรูปแบบเมื่อศึกษาเรียบร้อยก็ยกตัวอย่างให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นภาพได้
ชัดเจนมากขึน้ ว่าการสื่อสารนัน้ มีความสาคัญอย่างไรหากเราต้องการขอความช่วยเหลือจากบุคคล
อื่นเราควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมหลังจากนัน้ ผูน้ ากลุม่ ได้มอบหมายให้สมาชิกภายในกลุม่ จับคู่
และร่วมกัน แสดงบทบาทสมมติ โดยการใช้เทคนิ ค (Role Play) หลังจากที่ แสดงบทบาทสมติ
เรียบร้อยแล้วผูน้ ากลุม่ สังเกตได้ว่าสมาชิกกลุม่ มีความสนุกสนานจากการได้แสดงบทบาทสมมติท่ี
ตนเองได้คิดขึน้ มาให้สอดคล้องกับบทบาทแบบ P-A-C มีเสียงหัวเราะและรอยยิม้ พร้อมทัง้ พูดให้
กาลังใจกันและกันในการแสดงเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มมีปฎิสมั พันที่ดีต่อกันภายในกลุ่มเป็ นอย่าง
มากหลังจากทุกคู่แสดงบทบาทสมมติจบก็ได้ให้ทกุ คนช่วยกันบอกถึง สิ่งที่ตนเองเห็นในการแสดง
บทบาทสมมติของสมาชิกในกลุม่ ได้ดงั นี ้
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นักเรียนคนที่ 1 “การแสดงบทบาทสมมติเพื่อนแสดงได้ดีมากครับชอบ กล้าพูดในสิ่งที่
คิด”
นักเรียนคนที่ 2 “เรื่องการโดนล้อในกรุ๊ปไลน์ถา้ เป็ นแบบที่เพื่อนแสดงผมว่าคนที่แกล้งคน
เข้าใจได้ดี”
นักเรียนคนที่ 3 “กิจกรรมครัง้ นีท้ ่คี รูให้ทาทาให้เข้าใจการสื่อสารมากขึน้ ”
นักเรียนคนที่ 4 “เพิ่งรู ว้ ่าตัวเองสื่อสารโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่าสิ่งที่พูดไปมันไม่เหมาะหรือ
เราพูดไม่ตรงกับวัยตัวเอง”
นักเรียนคนที่ 5 “การสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญค่ะ”
นักเรียนคนที่ 6 “ผมเข้าใจแล้วครับควรใช้คาพูดยังไงให้เหมาะสม ไม่เคยรู ม้ าก่อนเลย
ครับ”
นักเรียนคนที่ 7 “การพูดจา การสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญมากเลยครับ ไม่เคยรู ส้ ึกดีท่ีได้พูด
เท่านีเ้ ลยครับ”
นักเรียนคนที่ 8 “ถ้าผมพูดแบบจริงใจ พ่อแม่คงเข้าใจผมแน่วา่ ผมรูส้ กึ ยังไง”
ขัน้ ยุติกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและสรุ ป
เพิ่มเติมจากสิ่งที่ตนเองได้รบั จากการแสดงบทบาทสมมติท่ีตนเองได้รว่ มกันคิดและทาร่วมกันสิ่งที่
สามารถตอบโจทย์การทากลุม่ ในครัง้ ที่ 6 ได้เป็ นอย่างดีคือเห็นทักษะการสื่อสารของนักเรียนคนที่
7 ว่าเริ่มกล้าพูดในสิ่งที่ตนเองนัน้ คิด นักเรียนคนที่ 6 เริ่มกล้าพูดและการพูดทุกครัง้ มีการใช้คาพูด
ที่เหมาะสมและมีความมั่นใจมากขึน้ กว่าครัง้ แรกที่ได้เจอกัน จากนัน้ ผูว้ ิจัยเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
และนัดหมายวันเวลาในครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 7 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ การสนับ สนุน ทางสังคม ผู้น ากลุ่ม ใช้
เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง(Reality Group Counseling) โดยมี
เป้าหมายที่ จะช่วยให้บุคคลมี ความรู ส้ ึกถึ งความเป็ น ตัวของตนเองมากที่ สุด ในที่ นี ค้ ือมี ความ
รับ ผิ ดชอบในตนเองและพัฒ นาความรับ ผิด ชอบนั้น ให้ส อดคล้องกับ สภาพความเป็ น จริงเพื่ อ
ก่อให้เกิดความสาเร็จในชีวิตโดยเทคนิคที่นามาใช้คือ WDEP เพื่อให้สมาชิกภายในกลุม่ ได้รูจ้ กั การ
วางแผนแบบเป็ นขัน้ ตอน
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกกลุม่ หลับตาและทาจิตให้น่งิ แล้วกล่าว
ว่า “ให้สมาชิกกลุ่มค่อยๆนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ตนเองเคยได้รบั กาลังจและเคยโดนตาหนิจาก
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บุคคลที่เรารู จ้ ักกทัง้ ใน อิสตราแกรม เฟสบุ๊คและสื่อออนไลน์ต่างๆสิ่งเหล่านัน้ หรือคาพูดในคอม
เม้น เหล่านั้น ส่งผลอย่ างไรกับ จิตใจของเราบ้าง” ผู้น ากลุ่ม แจกกระดาษวงกลมและปากกาให้
สมาชิกกลุม่ และใช้เทคนิคการตัง้ คาถาม (Question) ถามสมาชิกกลุม่ ว่าคาที่พวกเขาเหล่านัน้ คอม
เม้นท์มามากมายนัน้ มีผลกับเราอย่างไรบ้าง คาเหล่านัน้ ทาให้เรารูส้ กึ อย่างไร “เมื่อเราเก็บเรื่องราว
เหล่านีไ้ ว้ภายในใจคนเดียว ส่งผลอะไรกับเราบ้าง” ให้ส มาชิกกลุ่มได้ทบทวนความต้องการของ
ตนเองภายในจิตใจ และผูน้ ากลุ่มใช้เทคนิ คท าให้เกิดความกระจ่าง (Clarifying) เพื่ อให้เข้าถึง
เรื่องราวที่ ส มาชิก กลุ่ม พูด วกวนสับ สน เพื่ อความเข้าใจตรงกัน หลังจากนั้น ผู้น ากลุ่ม ก็ท าตาม
ขัน้ ตอนของการสารวจและปฎิบัติว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไร และประเมินตนเองได้หรือไม่ว่าถ้า
ได้รบั แต่คาชมจะเป็ นอย่างไรและได้รบั แต่คาตาหนิจะเป็ นอย่างไรเพื่อชวนให้สมาชิกกลุม่ ได้รว่ มกัน
เสนอแนะผู้วิจัย ใช้เทคนิ ค การเปิ ด เผยตนเอง (Disclosing oneself) ยกตัวอย่ างเพื่ อให้สมาชิก
เข้าใจยิ่งขึน้ สุดท้ายคือการวางแผนโดยการให้สมาชิกกลุ่มได้คิดถึงเวลาที่ได้รบั คาตาหนิหรือคาชม
จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรโดยให้พูดจากความรูส้ ึกของตนเอง และแสดงออกทางพฤติกรรมเช่น
“เมื่อมีผชู้ ่ืนชมฉัน ฉันจะ............. (กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงออก)” โดยสรุปจากคาพูดของสมาชิก
กลุม่ ได้ดงั นี ้
นักเรียนคนที่ 1 “การได้พดู ในสิ่งที่ติดค้างในใจมันดีมากเลยครับครู”
นักเรียนคนที่ 2 “ถ้าได้วางแผนและเข้าใจตัวเองแบบนีก้ ็ไม่น่าโดนแกล้งแล้วนะครู”
นักเรียนคนที่ 3 “รูส้ กึ ดีท่ไี ด้พดู ออกไป ได้คิดได้วางแผน”
นักเรียนคนที่ 4 “เหมือนได้รูจ้ ักตัวเองในมุมมองใหม่ๆเพราะไม่เคยได้คิดได้วางแผนกับ
ความรูส้ กึ ของตัวเองเลยครับ”
นักเรียนคนที่ 5 “กระดาษวงกลมใบเดียวเป็ นได้ทงั้ คาชมคาติ อยู่ท่เี รามองครับ”
นักเรียนคนที่ 6 “เข้าใจตัวเองมากขึน้ กล้าที่จะพูดมากขึน้ ”
นักเรียนคนที่ 7 “การพูดขอความช่วยเหลือเป็ นสิ่งที่อยากพูดมานานแต่ไม่กล้าจนมาถึง
ตอนนีร้ ูส้ กึ เหมือนกล้าที่จะพูดมากขึน้ ครับ”
นักเรียนคนที่ 8 “จะลองกลับไปทบทวนตัวเองและวางแผนกับตัวเองดูครับ”
ขัน้ ยุติกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มกล่าวถึงกระดาษวงกลมที่แจกไปให้ในตอนแรกใน
การให้สมาชิกกลุ่มเขียนคาชมและคาตาหนิทงั้ สองด้านว่า “กระดาษที่เป็ นวงกลมนัน้ สื่อได้ถึงการ
คิดวกไปวนมาทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ มันมีสองด้านเสมอ หากเราคิดถึงแต่เรื่องราวที่ไม่ดีอย่าง
เดียวก็จะคิดวนเหมือนคาพูดในกระดาษที่เป็ นวงกลมแล้วไม่หลุดพ้นออกมาจากความคิดนัน้ อยู่ท่ี
ตัวเราจะเลือกเก็บคาพูดหรือปล่อยมันไปสิ่งที่ได้รบั คือ นักเรียนคนที่ 1 “โคตรได้ความรูส้ กึ ดีเลยครู”
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นักเรียนคนที่ 4 “รูส้ กึ เหมือนได้ปลดล้อคตัวเองจากคาพูดไม่ดี” นักเรียนคนที่ 7 “ปล่อยมันไปอย่าง
ที่เป็ นค่ะครู”
ครัง้ ที่ 8 ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ ทักษะการกล้าแสดงออก โดยการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นีไ้ ด้ใช้เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริง เพื่อช่วย
ให้ส มาชิ ก กลุ่ม พบความต้อ งการของตนเอง โดยมี ค วามพึ ง พอใจรวมไปถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบ
ตลอดจนสามารถเลือกปฎิบตั ิในสิ่งที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิค
การเผชิญหน้า (Confrontation) ให้สมาชิกกลุม่ ได้เผชิญความจริงกับข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ตนเอง
พูดกับสิ่งที่ตนเองกาลังทาอยู่ เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้
สารวจทางเลือกและผลลัพธ์ท่ีแตกต่างจากการตัดสินใจของตนเองและเป็ น การเตรียมตัวที่ดีใน
สถานการณ์ในอนาคต
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุม่ ได้พดู คุยกับสมาชิกกลุม่ ถึงคา 4 คาคือ “การกล้า
แสดงออก การรับ มื อ การเตรีย มพร้อ ม การป้ อ งกัน มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่ า งไรบ้า งกับ การใช้
ชีวิตประจาวันของคนเราในปั จจุบนั โดยอยากให้สมาชิกกลุม่ ทุกคนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์การ
ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากคา 1 คา” ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกลองสังเกตถึงความแตกต่างและความ
เหมือนของสถานการณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มได้ยกตัวอย่างขึน้ รวมทัง้ สังเกตอารมณ์และสีหน้าที่
แสดงออกต่อสถานการณ์เหล่านั้น ว่าเป็ นอย่างไร โดยเน้นให้สมาชิกได้รบั รู ้ เกี่ยวกับความวิตก
กังวล ความเครียดที่ตนเองอาจจะรู ส้ ึกกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีกาลังจะ
เกิดขึน้ โดยใช้ทักษะการสะท้อนความคิดและความรู ส้ ึก (Reflection of Thinking and Feeling)
ผูน้ ากลุม่ ให้สมาชิกได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ถกู กลั่นแกล้งทางไซเบอร์และให้
เลือกมาเพียงหนึ่งเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ของแต่ละคน หลังจากนัน้ ให้
สมาชิกกลุ่มได้ทาใบงานการกล้าแสดงออกและประโยคการเผชิญปั ญหา โดยสมาชิกกลุ่มได้สรุป
ได้ดงั นี ้
นักเรียนคนที่ 1 “การคิดประโยคเอาไว้เหมือนได้เตรียมรับ มือกับสิ่งที่จะเกิดขึน้ ได้ง่ายขึน้
ครับ”
นักเรียนคนที่ 2 “ประโยคหลังเกิดสถานการณ์คือการที่เราได้พดู ออกไปตามที่เราคิดแบบ
นัน้ จริงๆ”
นักเรียนคนที่ 3 “การวางแผนการคิดจากบทบาทสมมติทาให้เรารู ว้ ่าการกล้าแสดงออก
เพื่อปกป้องตัวเองเป็ นสิ่งที่ควรทา”
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นักเรียนคนที่ 4 “สนุกกับการทากิจกรรมได้รูว้ า่ ตัวเองสามารถรับมือกับปั ญหานัน้ ได้”
นักเรียนคนที่ 5 “คาพูดหลังเกิดสถานการณ์บอกได้เลยค่ะว่า ไม่อยากยุ่งด้วย”
นักเรียนคนที่ 6 “ประโยคที่พดู คือสิ่งที่อยากพุดมานานแล้ว ว่าอย่ามายุ่งกับเรา”
นักเรียนคนที่ 7 “คิดว่าการวางแผนล่วงหน้าเป็ นเรื่องที่ดี”
นักเรียนคนที่ 8 “ประโยคที่เขียนลงไปมันทาให้เราเข้าใจตัวเองมากขึน้ ถึงสิ่งที่ตอ้ งการ”
ขัน้ ยุติกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จากการให้
คาปรึกษา ครัง้ ที่ 8 ในสิ่งที่ได้เรียนรู ้ โดยเฉพาะการกล้าแสดงออกในการตัดสินใจ และการพูด
เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม จากนัน้ ผูว้ ิจัยเปิ ด
โอกาสให้ซกั ถาม และนัดหมายวันเวลาในครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 9 ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)
การให้ค าปรึก ษากลุ่ม ครัง้ นี ้ คื อ ทักษะการกล้าแสดงออก โดยการให้
คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นีไ้ ด้ใช้เทคนิคและทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ผูน้ า
กลุ่มสอบถามการทาตามแผนที่ได้ตงั้ ไว้หรือไม่กบั สมาชิกกลุ่มในเรื่องของการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ท่ีตนเองได้คิดไว้พบว่าสมาชิกทาบ้างตามโอกาส แล้วกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการให้คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นีซ้ ่งึ กาต้องการให้สมาชิกกลุม่ ยอมรับความเป็ นตัวเองอย่างที่เป็ น
ทัง้ ด้านบวกและลบ และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และเน้นจุดแข็งของตนเอง แต่ในการให้คาปรึกษา
ในครัง้ นีน้ กั เรียนคนที่ 7 ขาดเพราะต้องไปช่วยแม่เก็บร้านข้าวที่ปกติจะมีพอ่ มาช่วย
ขั้น ดาเนิ น การ ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม วาดรู ปสัตว์ท่ี คิดว่าเหมื อนกับ
ตนเองมากที่สดุ พร้อมทัง้ อธิบายความเหมือนและความแตกต่าง ดังนี ้
นักเรียนคนที่ 1 สิงโต กล้าคิด มีความเป็ นผูน้ า สิ่งที่แตกต่างคือ ไม่น่ากลัว
นักเรียนคนที่ 2 สุนขั จิง้ จอก เวลาโกรธจะจัดการคนนัน้ สิ่งที่แตกต่างคือ ผมไม่กินเนือ้
นักเรียนคนที่ 3 ลิง ความซน สิ่งที่ไม่เหมือนคือผมเป็ นคน (หัวเราะ)
นักเรียนคนที่ 4 นกเงือก เสียงดัง ชอบบิน สิ่งที่ไม่เหมือนคือ มันอยู่น่งิ ปากใหญ่
นักเรียนคนที่ 5 ลูกยูง สง่า เปิ ดเผย แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือ หนูขีอ้ ายมากกว่า
นักเรียนคนที่ 6 หงส์ค่ะ เพราะมันมีความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งแล้วแต่มมุ มอง
นักเรียนคนที่ 8 สลอต มีความเชื่องช้า สิ่งที่ไม่เหมือนคือซนบ้าง
สารวจความต้องการ (Wants) โดยถามถึงสิ่งที่มองตนเอง และคิดว่าผูอ้ ่ืนมองเราอย่างไร
และให้บอกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง พร้อมทัง้ สิ่งที่ตนเองจะพัฒนา ดังนี ้
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นักเรียนคนที่ 1 มองตรงกันระหว่างตนเองและผูอ้ ่ืนคือ นิสยั ดี กล้าคิด เล่นกีฬาเก่ง เรียน
เก่ง จุดแข็งคือ เรียนเก่ง จุดอ่อนคือ ขีเ้ กียจ ไม่ค่อยชอบเสียงดัง ไม่ชอบคนเยอะๆ คิดสิ่งที่อยากจะ
ตอบโต้คนที่มากลั่นแกล้งได้แต่ไม่กล้าทา
นักเรียนคนที่ 2 สิ่งที่มองตนเองคือ หน้าตาดี แต่นิสยั ไม่ค่อยดี คิดว่าคนอื่นมองว่าคนเอง
เป็ นคนไร้สาระ
จุดแข็งคือ เล่นฟุตบอลเก่ง จุดอ่อนคือ ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวเพื่อนไม่คบ พัฒนาด้วยการ
ฝึ กการพูดและการแสดงออก
นักเรียนคนที่ 3 สิ่งที่ มองตนเองคือ เป็ น คนที่ ซน ชอบหั วเราะและอยากท าให้เพื่ อนมี
ความสุข จุดแข็งคือ เล่นฟุตบอลเก่ง ไม่ค่อยร้องไห้ จุดอ่อนคือ ไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนไม่ชอบ
แม้เค้าแกล้งก็เล่นด้วย พัฒนาตนเองด้วยการบอกถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ และปกป้องตัวเองได้
นักเรียนคนที่ 4 “ผมคิดว่าผมเป็ นคนนิสยั ไม่ค่อยดี แต่บางทีก็ชอบช่วยเหลือเพื่อน” คนอื่น
มองว่าเป็ นคนพูดจาไพเราะ และมองว่าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จุดแข็งคือ เล่นเกมเก่ง จุดอ่อนคือ
อารมณ์หงุดหงิดง่าย แต่ไม่แสดงออก พัฒนาโดยการควบคุมสติ ควบคุมอารมณ์ให้ดีขนึ ้
นักเรียนคนที่ 5 สิ่งที่มองตนเองคือ พูดมาก ชอบร้องเพลง ชอบเล่นวอลเล่ คนอื่นมองคือ
พูดมากเซ้าซี ้ จุดแข็งคือ ร้องเพลง จุดอ่อนคือ ชอบร้องไห้ เวลาเพื่อนว่า
นักเรียนคนที่ 6 สิ่งที่มองตนเองคือ กินจุ ขีเ้ กียจ สิ่งที่คนอื่นมองก็มีดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง จุดแข็ง
คือ
ลายมือสวย จุดอ่อนคือ เล่นกีฬาวอลเล่ โมโหง่าย พัฒนาโดยการมีสติให้ม าก และบอก
ถึงสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ไม่เก็บไว้คนเดียว
นักเรียนคนที่ 8 สิ่งที่มองตนเองคือ มีทงั้ ดีและไม่ดี “ผมคิดว่าผมเป็ นคนคิดดีคิดบวกและ
ไม่ดีในบางครัง้ และคนอื่นอาจจะมองว่าเป็ นคนไม่มีมารยาท” จุดแข็งคือ เป็ นคนนิ่ง จุดอ่อนคือ ขี ้
น้อยใจพัฒนาโดยฝึ กทุกวัน ไม่ยอมแพ้ ผูน้ ากลุ่มสารวจแนวทางปฏิบตั ิ (Direction and Doing)
โดยการถามถึงสิ่งที่เป็ นปั ญหาและหากไม่ได้รบั การแก้ไขจะเป็ นอย่างไร นักเรียนคนที่ 6 มีความ
มั่นใจในการเป็ นตัวของตัวเอง ส่วนคนอื่นยอมรับว่าขาดความมั่นใจในตนเอง และถ้าไม่ปรับปรุงก็
จะไม่มีคนยอมรับ ด้อยกว่าคนอื่น และนักเรียนคนที่ 3 “จะไม่รูเ้ ลยว่าผมทeอะไรได้ดี และผมก็จะ
ไม่หายกลัวเวลาที่ตอ้ งแสดง” เมื่อให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเอง (Evaluation) ถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการเป็ นตัวเองพบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มองว่าเป็ นเรื่องดี ถ้าเราสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามทีได้วางแผนไว้ ซึ่งการวางแผน (Planning) ของสมาชิกกลุ่มเป็ นไปในทางเดียวกันคือ พัฒนา
ตนเองไปในทางบวก ในการพัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
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ขัน้ ยุติกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้า
รับการให้คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้
นักเรียนคนที่ 1 “ได้รูน้ ิสยั ของตัวเอง รูว้ ่าเราเหมือนสัตว์อะไร รูจ้ ดุ แข็ง จุดอ่อน ได้พฒ
ั นา
นิสยั ความกล้าแสดงออกมากขึน้ ”
นักเรียนคนที่ 2 “ได้พดู เกี่ยวกับนิสยั ”
นักเรียนคนที่ 3 “ได้บอกนิสยั ของตัวเอง ได้บอกความรูส้ กึ ”
นักเรียนคนที่ 4 “ได้รูใ้ นสิ่งที่ผมจะพัฒนาตัวเอง ได้รูเ้ กี่ยวกับเรื่องของเพื่อน ๆ”
นักเรียนคนที่ 5 “ได้รูว้ า่ ตัวเองชอบอะไร คนอื่นชอบอะไร ได้กล้าแสดงออก”
นักเรียนคนที่ 6 “ได้พฒ
ั นาตัวเองค่ะ เข้าใจตัวเองมากขึน้ รักตัวเองมากขึน้ ”
นักเรียนคนที่ 8 “ได้รูเ้ กี่ยวกับตัวเอง ได้เปิ ดเผยความรูส้ กึ รูจ้ ดุ แข็งของตัวเอง รูค้ วามรูส้ กึ
ของเพื่อนรูใ้ นสิ่งที่เพื่อนอยากเป็ น”
ผูน้ ากลุม่ กล่าวขอบคุณ พร้อมทัง้ นัดหมายครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ 10 ปั จฉิมนิเทศและยุติการให้คาปรึกษา
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นขัน้ สุดท้ายคือ ขัน้ ยุติกลุ่ม จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก
กลุม่ ได้สรุปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการเข้ารับการให้คาปรึกษากลุ่มตัง้ แต่ครัง้ แรก และสามารถนาแนวทาง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไป ขัน้ เริ่มต้นกลุ่มผูว้ ิจยั เชิญชวนให้พดู คุยเกี่ยวกับผลของการ
เข้ารับการให้คาปรึกษากลุม่ และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน
ขัน้ ดาเนินการ ผูน้ ากลุ่มมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มวาดแผนผังความคิด
ลงกระดาษบรูฟ๊ จาก 4 องค์ประกอบเพื่อให้สมาชิกกลุม่ ได้คิด พูด ทบทวนและแลกเปลี่ยน แบ่งปั น
ประสบการณ์ของแต่ละคน ผ่านการนาเสนอของแต่ละกลุม่ เพื่อให้กระบวนการกลุม่ สาเร็จลุลว่ งไป
ด้วยดี และเพื่อประเมินเป้าหมายของกลุ่มรวมถึงสิ่งที่กลุ่มได้รบั จากการทากิจกรรมประสบการณ์
ของสมาชิ ก ภายในกลุ่ม พบว่า สมาชิก กลุ่ม แต่ ล ะคนมี ค วามกระตื อ รอร้น ในการท าสิ่ งที่ ได้รบั
มอบหมาย สนุกสนานและซักถามชวนกันนึกถึงสิ่งที่ได้ทาร่วมกันในแต่ละครัง้ แบ่งหน้าที่กนั ว่าคน
ใดตกแต่งคนไหนเขียนสิ่งที่ได้ลงกระดาษจากการช่วยกันคิดทบทวนเนือ้ หาที่ได้รบั จากนัน้ แต่ละ
กลุ่มนาเสนอแผนผังความคิดของตนเอง แล้วจึงเขียนความรู ส้ ึกยินดีและความประทับใจให้แก่
กันลงในกระดาษรูปหัวใจที่ผนู้ ากลุม่ จัดเตรียมไว้ผนู้ ากลุ่มชวนให้สมาชิกกลุม่ ร่วมกันอภิปรายถึงสิ่ง
ที่ได้รบั จากการให้คาปรึกษากลุม่ ดังนี ้
นักเรียนคนที่ 1 “ฝึ กให้เป็ นคนคิดบวกมาก ๆ และได้ช่ืนชมผูอ้ ่ืน เมื่อก่อนนีผ้ มชอบว่าคน
อื่นบ่อย ๆตอนนีผ้ มก็ไม่ค่อยทาแล้วครับ”
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นัก เรี ย นคนที่ 2 “ได้พู ด เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ตอนเด็ ก ครับ ได้ คิ ด ทบทวนกับ ตัว เองครับ
เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าสบตาเพื่อนแต่หลังจากที่ได้ลองคิดกับตัวเองแล้ว รูส้ กึ ว่าเรากลัวไปเอง ตอนนี ้
ผมกล้าที่จะเข้าหาเพื่อนกล้าคุยกับเพื่อนมากขึน้ ครับ”
นักเรียนคนที่ 3 “ไม่ค่อยคิดโทษตัวเองแล้วครับ เปลี่ยนมาชื่นชมตัวเอง ให้กาลังใจตัวเอง
มากกว่าแทนครับ ถึงจะยังไม่ชินแต่มนั ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับครู”
นักเรียนคนที่ 4 “ได้แสดงออกในด้านดี ๆ ครับ”
นักเรียนคนที่ 5 “ได้คิดทบทวนและอยู่กบั ตัวเองมากขึน้ ค่ะ ที่เราได้ทากิจกรรมและพัฒนา
จุดด้อยของตัวเอง
ค่ะ ก่อนที่จะเข้ากลุม่ ร้องไห้เยอะมากค่ะครู ตัง้ แต่เข้ากลุม่ ก็รูส้ กึ ว่าเศร้าน้อยลงเพราะรูว้ ่า
มีคนที่โดนแบบเราแล้วเค้าก็ยงั สูแ้ ละพัฒนาตัวเอง เลยอยากเป็ นเหมือนเพื่อนๆด้วยค่ะ”
นักเรียนคนที่ 6 “ได้เรียนรูห้ ลายอย่างเลยค่ะครู แต่ท่ีสาคัญคือได้แสดงความคิดเห็น ได้
ระบายความรูส้ กึ ของตนเองรูส้ กึ ดีมากเลยค่ะ”
นักเรียนคนที่ 7 “ได้กล้าแสดงออกครับ ได้ชมตัวเองและคนอื่นมากขึน้ ด้วยครับ”
นักเรียนคนที่ 8 “ได้พดู ในทางบวกและฝึ กการยอมรับตัวเอง และเอาคาที่คนอื่นตาหนิเอา
มาพัฒนาตัวเอง ได้ความสามัคคีทงั้ ในกลุม่ และนอกกลุม่ และเรารับรูไ้ ด้ว่ าพ่อแม่ และเพื่อนพร้อม
ช่วยเหลือเราตลอดครับ”
จากนั้นผูว้ ิจัยให้สมาชิกกลุ่มทาแบบวัดทักษะการเผชิญปั ญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนหลังการทดลอง
ขัน้ ยุติกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอ่านสิ่งที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นได้เขียนข้อความลง
ในกระดาษรู ปหัวใจ ซึ่งสังเกตพบว่ าสมาชิกกลุ่มชื่นชอบบางคนกล่าวว่า ตนจะนาไปติดกระจกที่
บ้านของตน บางคนอ่านไปยิม้ ไปอย่างอบอุ่น และแสดงออกมาจากการยิม้ เขิน ผูน้ ากลุ่มกล่าว
สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้สมาชิกรูส้ กึ ตระหนักในความรับผิดชอบที่จะนาสิ่งที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตของตนต่อไปเมื่อ ผูน้ ากลุ่มลองถามว่า “ถ้าครู นากิจกรรมนีไ้ ปพัฒ นากลุ่มอื่น
นักเรียนคิดว่าจะพัฒนาได้หรือไม่” สมาชิกกลุม่ บอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า “พัฒนาได้แน่นอน” ด้วย
นา้ เสียงหนักแน่นชัดเจน โดยนักเรียนคนที่ 5 กล่าวขึน้ ว่า “พัฒ นาได้แน่ครับครู ผมเชื่อแบบนั้น”
ผูน้ ากลุ่มยิม้ รับและกล่าวขอบคุณ สมาชิกกลุ่ม ในครัง้ นีส้ มาชิกกลุ่มกล่าวขอบคุณ นากลุ่มที่ให้
โอกาสเขาได้รว่ มกิจกรรมนีจ้ ากนักเรียนคนที่ 6 “หนูขอเป็ นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวขอบคุณครูมากนะ
คะ ขอบคุณครูท่ที ากิจกรรมแบบนีใ้ ห้พวกหนู” ผูน้ ากลุม่ กล่าวขอบคุณปิ ดกลุม่
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