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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอร ์2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์่อนและหลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบบูรณาการโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร  ์แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นนักเรียนที่มี
ประสบการณถ์กูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์จ านวน 5 คน  และกลุม่ตวัอย่างที่ใชศ้กึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เป็นนักเรียนที่ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  จ านวน 379 คน ในระยะที่ 2 เป็นการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ  กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจงในนกัเรยีนที่มีคะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์ ตัง้
แตเ่ปอเซนไทลท์ี่ 25 ลงมาและสมคัรใจเขา้รว่มจ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ แบบวดัทกัษะการ
เผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน ที่มีอ  านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .21 - .83 และมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .95 และการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิตินอนพารา
เมตรกิดว้ยการทดสอบวิลคอกซนัผลการวิจยั พบว่า 1) ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นักเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดเชิงบวก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการกลา้แสดงออก และการ
สนบัสนนุทางสงัคม และผลการศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัสงู 2) หลงัการเขา้
รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบรูณาการนกัเรียนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั  .05 

 
ค าส าคญั : ทกัษะการเผชิญปัญหา, การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร,์ การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ, นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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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. 

 
Keyword : Coping skills, Cyber-bullying, Integrative Group Counseling, Junior high school students 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ในการศึกษาวิจัยครัง้นีด้  าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารยท์ี่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ให้ความรู  ้ปรบัปรุง และเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูว้ิจยั ตลอดจนใหก้ าลงัใจ ห่วงใย เมตตา และสละเวลา ผูว้ิจยัเกิดแรงบนัดาลใจมีพลงั
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ขอกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิที่ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์เสียสละเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา
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ขอกราบขอบพระคณุผูอ้  านวยการโรงเรียนทัง้ 5 โรงเรยีน ตลอดจนเพื่อนครูทกุท่าน ที่กรุณา
ใหค้วามช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอย่างดี  ผูว้ิจัยรูส้ึกปีติเป็นอย่างยิ่งใน
ไมตรีจิตที่ไดร้บั ท าใหผู้ว้ิจยัมีก าลงัและแรงใจที่ดีในการท าปริญญานิพนธเ์สมอมา และขอขอบคุณ
ลูกศิษยร์วมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย  ร่วมกันสรา้งความทรงจ าใหง้านวิจัยนี ้
อบอวลไปดว้ยความรูส้กึอบอุน่และความสขุตลอดการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

ขอขอบคณุอาจารยณ์รงค ์และเพื่อนๆทกุคน ที่สนบัสนนุและเป็นพลงัใจดแูลช่วยเหลือและ
ให้แนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ ตลอดจนความความอบอุ่นที่ผูว้ิจัยไดร้บัตลอดมาอยากจะ
ขอบคณุตวัเองที่ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคต่างๆในชีวิตจนมาถึงทกุวนันีไ้ด ้

ทา้ยนีด้ว้ยอานิสงสแ์ห่งคณุงามความดีอนัเกิดจากปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอนอ้มบชูา
คณุของบิดา มารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคณุทกุท่าน ใหป้ระสบแต่ความสขุความเจรญิตลอดไป 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสื่อสารมีพฒันาการอย่าง ต่อเนื่องและไรขี้ดจ ากดั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอินเทอรเ์น็ต ไดก้ลายเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารที่แทรกซึม ไปทุกมิติของคนในสงัคม 
ท าใหค้นในสงัคมสามารถ เขา้ถึงเทคโนโลยีสื่อออนไ์ลนก์นัเป็นจ านวนมาก ผ่านทางการใชอ้ปุกรณ์
อิเล็คโทนิคต่าง ๆ ในปัจจบุนั เช่น Tablet โทรศพัทมื์อถือแบบสมารท์โฟน คอมพิวเตอร ์ทัง้แบบตัง้
โต๊ะและแบบพกพา (Donner, 2008) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นงานวิจัยหลายชิน้พบว่า
วยัรุน่มีการใชง้านอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยี การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เป็นประจ าทุกวนั วยัรุน่ใน
สหรัฐอเมริกาที่ มีอายุระหว่าง 12-17 ปีใช้งาน อินเทอรเ์น็ตเกือบ 90% โดยที่  51% ใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตเป็นประจ าทุกวัน (Lenhart, Madden, & Hitlin, 2005) โดยมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ตใน
โรงเรียนเพื่อซือ้สินคา้ออนไลนเ์ป็นระยะเวลาหา้ถึงสิบชั่วโมงต่อสปัดาหใ์นโรงเรียนรวมไปถึงการสง่
อีเมลส่วนบคุคลหรือการคน้หาขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนของพวกเขา นอกเหนือจากการใช้
อินเทอรเ์น็ตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแลว้อินเทอรเ์น็ตได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในดา้น
การศกึษา การท างานทัง้ในภาครฐับาลและภาคเอกชน (Slonje, Smith, & Frisén, 2013) 

ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปรากฎการณก์ารแพร่กระจายของอินเทอรเ์น็ตเช่นเดียวกัน
จากผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พบว่ากลุ่ม
อายุที่มีการใชง้านอินเทอรเ์น็ตมาก ที่สดุคือกลุ่มอายุ 17-36 ปี โดยมีการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตในวนั
ท างานหรือวนัเรียนหนงัสือถึง 7 ชั่วโมง 36 นาที ต่อวนั และมีการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตในวนัหยดุ 10 
ชั่วโมง 22 นาทีต่อวนั จากผลการส ารวจแสดงใหเ้ห็นว่า อตัราการใชง้านอินเทอรเ์น็ตของวยัรุน่ไทย
เพิ่มสงูขึน้เรื่อยๆ โดยการส ารวจพบว่า 61.1% จากผูต้อบใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2563 
เฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง/วนั 30.8% มีปริมาณการใชเ้ท่าเดิม และมีเพียง 8.1% ที่ใชล้ดลง เฉลี่ยที่ 
2.24 ชั่วโมง/วนั  (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส,์ 2564) 

อย่างไรก็ตามแมว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยใหก้ารติดต่อสื่อสารใน
ปัจจบุนันัน้มีความรวดเรว็และเขา้ถึงไดง้่ายมากเพียงใด แตค่วามเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการ
สื่อสารก็มาพร้อมกับการกลั่ นแกล้งในรูปแบบใหม่ที่ เรียกว่า การกลั่ นแกล้งทางไซเบอร ์
(Cyberbullying) โดยมีนกัวิจยัหลายท่านที่ไดใ้หค้  านิยามปรากฏการณก์ารกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์



  2 

ไว ้โดย เทเลอร ์(Tailor, 2021) ใหค้  านิยามปรากฏการณน์ีว้่าเป็นการแสดง ท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อ
ผูอ้ื่นโดยการส่งขอ้ความหรือโพสตส์ิ่งที่เป็นภยัคุกคามต่อผูอ้ื่นหรือเขา้ไปมีส่วนร่วม ในการแสดง
ความก้าวรา้วทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ 
งานวิจยัของโทกุนากะ (Tokunaga, 2010) กล่าวถึงการกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอรไ์วว้่าเป็นการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ด  าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือดิจิทลัโดยบคุคลหรือ
กลุ่มคนที่มีสื่อสารทางขอ้ความที่เป็นมิตรหรือมีความกา้วรา้วซ า้ ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดอนัตรายท าให้
บคุคลหรือกลุม่คนเกิดความไม่สบายใจ การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นการแสดงความกา้วรา้วผ่าน
ค าพูดหรือตัวอักษรและ เป็นการแสดงพฤติกรรมคุกคามผูอ้ื่นที่เกิดขึน้ในบริบทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Wong, Chen, & Cheng, 2014) โดยอาจมีรูปแบบหรือวิธีการกลั่นแกลง้ทางการใช้
สื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์ช่น อีเมล โทรศพัทมื์อถือ การสง่ขอ้ความติดตอ่ในแอพลิเคชั่น ทัง้รูปถ่ายเว็บไซต์
เครือข่ายสงัคมและหนา้เว็บสว่นบคุคลโดยมีเจตนาก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่บคุคลอื่นผ่านการกระท า
ที่ไม่เป็นมิตร (Larrañaga, Yubero, Navarro, & Ovejero, 2018) 

งานวิจยัของสตคักี ้(Stuckey, 2013) ไดอ้ธิบายบทบาทของบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งใน
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณ ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผู้
กลั่นแกลง้ (Bullies) ผู้ถูกกลั่นแกล้งหรือเหยื่อ (Victims) และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ (Bystander) 
ผลการวิจัยของประเทศแคนนาดาพบว่าอตัราการข่มขู่และกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นแคนาดาสูง
กวา่ 3/2 ของกลุม่ประเทศ OECD โดย 75% ของผูท้  าแบบทดสอบกลา่ววา่พวกเขาไดร้บัผลกระทบ
จากการกลั่นแกลง้โดยการถูกเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตัวลงบนสื่อสาธารณะและแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วเป็นวงกวา้ง ซึ่งการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรน์ัน้ไม่ ไดจ้  ากัด เพียงแค่บริเวณโรงเรียน เพราะ
เนื่องจากการเขา้ถึงเทคโนโลยีที่สะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงจึงท าใหว้ัยรุ่นสามารถกระท าการ
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่างอิสระและไม่มีอปุสรรคดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูวยัรุน่
เหล่านีจ้ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตัวของเพื่อนไดจ้ากที่ บ้านของตนเองและสถานที่ต่างๆที่มี
อินเทอรเ์น็ตท าใหม้นัยิ่งเป็นความกงัวลใจส าหรบัพ่อแม่ของเหยื่อในปัจจุบนั (Tailor, 2021) โดย
งานวิจยัที่น  าเสนอในที่ประชมุการประชมุวิชาการส าหรบัเด็กในปี 2017 พบว่าจ านวนเด็กที่เขา้รบั
การรกัษาตัวในโรงพยาบาลดว้ยสาเหตุพยายามฆ่าตัวตายหรือแสดงความคิดว่าจะฆ่าตัวตาย
เพิ่มขึน้เป็นสองเท่าระหว่างปี 2008 ถึงปี พ .ศ.2015 ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการเพิ่มขึน้ของการกลั่น
แกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต การฆ่าตัวตายในวัยเด็กตอนนีก้็มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์(Cyberbullying) มากขึน้กวา่ในอดีต (Susan, 2019) งานวิจยัของ ฮินดจูา พบวา่นกัเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 ,700 คน อายุ
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ระหวา่ง 12-17 ปี มีจ านวน 31.6% ที่รายงานว่าตนเองตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ัง้ที่
โรงเรยีนและทางอินเทอรเ์น็ต และมีแนวโนม้ที่จะฆา่ตวัตาย (Hinduja & Patchin, 2010) 

โดยเราจะเห็นไดว้่าปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นปัญหาที่เกิดขึน้อย่างแพรห่ลาย
ในนานาประเทศ และยงัรวมไปถึงประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ในปี พ.ศ.2555 ดงัการศึกษาของ พิมพ
วลัย ์บุญมงคล (2551) ไดศ้ึกษาเรื่องการรงัแกในพืน้ที่ไซเบอรข์องวยัรุ่นหญิงไทย ในปี 2555 ยงั
พบว่า เยาวชนหญิงรอ้ยละ 45.4% เคยถูกรงัแกในพืน้ที่ไซเบอร ์ซึ่งแบ่งเป็นการรงัแกในลกัษณะ
การโจมตี ข่มขู่ออนไลน ์41.4% ถูกคุกคามทางเพศออนไลน ์5.3% และถูกบันทึกและเผยแพร่
ขอ้มลูออนไลนใ์นลกัษณะใหร้า้ย 16.3% ซึ่งผลรา้ยแรงประการหนึ่งของการตกเป็นเหยื่อของการ
ข่มขู่ในโลกไซเบอรข์องวยัรุ่นเป็นเรื่องที่ท  าใหเ้หยื่อรูส้ึกว่าตนเองนัน้โดดเดี่ยวเม่ือผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ
เหล่านีเ้ริ่มรูส้ึกถึงความสิน้หวงัหรือาจจะถึงขัน้ฆ่าตัวตายในสถานการณ์ของพวกเหยื่อการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรพ์วกเขามกัจะไม่ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ เพื่อนหรือครู นกัเรียนที่รูส้ึกโดด
เดี่ยวอาจมีประสบการณ์ในสิ่งที่พวกเขาถูกกดดนัจนก่อเหตุฆ่าตวัตายในที่สุด ดงันัน้ผลกระทบ
ทางจิตวิทยาที่เป็นอันตรายที่สุดของการกลั่นแกล้งที่อาจเกิดขึน้ได้คือการที่วัยรุ่นฆ่าตัวตา ย 
(Slonje et al., 2013) และจากการส ารวจของ วิมลทิพย ์มกุสิกพนัธ ์(2552) กบักลุ่มวยัรุน่ จ านวน 
2500 คนทั่วประเทศ ผลการส ารวจพบวา่มีวยัรุน่ 842 คน หรือคิดเป็น 43.1% ระบวุา่ตนเองเคยถกู
รงัแกในพืน้ที่ไซเบอร ์ซึ่งการกลั่นแกลง้ที่นกัเรียน นกัศึกษาเป็นผูก้ระท าและถกูกระท ามากที่สดุคือ 
การนินทาและด่าทอผูอ้ื่น เคยกระท ารอ้ยละ 20.1 และ ถูกกระท ารอ้ยละ 25.2 รองลงมาคือ การ
ถกูส่งขอ้ความที่ก่อกวนหรือดหูมิ่นอย่างซ า้ๆ เคยกระท ารอ้ยละ 13.5 ถกูกระท ารอ้ยละ 21 ส่วนที่
พบนอ้ยที่สดุคือ การแอบอา้งช่ือหรือตวัตนของผูอ้ื่นเพื่อใหร้า้ย กระท ารอ้ยละ 7.7 และถูกกระท า
รอ้ยละ 10.4  จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นไดว้่าทั้งวิจัยในประเทศและต่างประเทศก าลังจะ
ชีใ้หเ้ห็นว่าวยัรุน่ในยคุปัจจบุนัก าลงัเผชิญกบัปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละมีแนวโนม้ที่จะ
ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์ากขึน้เป็นล าดับอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางดา้น
เทคโนโลยีและการมีทศันคติเชิงลบต่อสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมิทและคณะ (Smith 
et al., 2008) ที่พบว่าส่วนใหญ่บุคคลที่จะตกเป็นเหยื่อในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรน์ัน้ส่วนมาก
ลว้นแลว้แต่จะไม่ทราบที่มาของบุคคลที่เป็นคนลงมือกระท า ว่าแทจ้ริงแลว้บุคคลที่เป็นคนกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรน์ั้นคือใคร จึงท าใหเ้หยื่อนั้นไม่สามารถที่จะรบัมือกับสถานการณ์เกิดขึน้กับ
ตนเองได ้อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผูท้ี่กลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่วนใหญ่คือนกัเรียนที่มา
จากโรงเรียนเดียวกนัหรือคนที่อยู่ในละแวกใกลเ้คียง  
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นอกจากนี ้ แพริสและคณะ (Parris, Varjas, Meyers, & Cutts, 2012) ได้กล่าวไว้ว่า
หากแต่การที่บคุคลนัน้จะสามารถเผชิญปัญหาไดส้  าเรจ็ตามที่ตัง้เอาไวไ้ดห้รือไม่นัน้ อาจจะขึน้อยู่
กบัลกัษณะของบคุคลนัน้ คือ 1) อารมณใ์นช่วงเวลาขณะนัน้ ว่าบคุคลนัน้มีความวิตกกงัวลหรือมี
ความรูส้ึกกดดัน หรือไม่เพราะเนื่องมาจากการที่บุคคลมีอารมณ์เหล่านีสู้งและอาจจะท าใหไ้ม่
สามารถแกไ้ขเรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ไดด้ี 2) ระดบัสติปัญญาของบคุคลที่ไดเ้ผชิญ
ปัญหา โดยบุคคลที่มีระดับสติปัญญาที่มีความแตกต่างกันนั้นย่อมจะมีวิธีคิดหรือวิธีการแกไ้ข
ปัญหาที่ตนเองไดเ้ผชิญอยู่นั้นแตกต่างกันออกไป บุคคลที่มีระดับสติปัญญาที่สูงก็สามารถใช้
วิธีการหรอืหลกัที่มีความซบัซอ้นแกไ้ขปัญหาไดม้ากกวา่ผูท้ี่มีระดบัสติปัญญาต ่า 3) ระดบัแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมีความแตกต่างกนันัน้ย่อมมีผลต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป โดย
บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูก็จะมีความคาดหวงัท่ีสงู นอกจากนัน้ปัจจัยท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับความส าหรือหรือไม่ส  าเร็จในการแกปั้ญหาการเผชิญปัญหาของบุคคล 
หรือการไดร้บัการส่งเสรมิใหก้ าลงัใจจากสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่บคุคลไดร้บั ก็สามารถสง่เสรมิให้
บคุคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่แตกตา่งกนัได ้ 

ดังนั้นการใหค้วามช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์มี
ข้อเสนอแนะให้ใช้กระบวนการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อให้วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารถกูกลั่นแกลง้ รว่มกนัอภิปรายถึงแนวทางป้องกนัและวิธีการในการแกไ้ขปัญหา 
และจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ร่วมกัน รวมทั้งสอนทักษะต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อการรบัมือกับ
ปัญหาและการจัดการทางอารมย์ที่จะเกิดขึน้ (Ryan & Curwen, 2013) จากการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มลูในการใหค้ าปรกึษาพบว่าการใชก้ระบวนการการใหค้ าปรกึษาแบบกลุม่นัน้สามารถ
ช่วยเหลือผูม้าขอรบัค าปรกึษาในการลดความวิตกกงัวล และช่วยพฒันาวิธีการเผชิญปัญหาของ
เยาวชนได ้(หทยัรตัน ์บญุสขุศร ี& ดลดาว ปรูณานนท,์ 2556) 

การใหค้ าปรกึษาแบบบรูณาการ เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือที่มองว่าการยึดเพียง
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนัน้อาจจะไม่สามารถท าความเขา้ใจและท าการช่วยเหลือในความตอ้งการของ
ผู้มาขอรับค าปรึกษาได้ทั้งหมด เพราะบุคคลแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีความหลากหลายและมี
ความคิดที่ซบัซอ้น รวมไปถึงพฤติกรรมและความรูส้ึก ดังนั้นการคน้หาทางออกโดยการเลือกตี
กรอบเพียงหลกัการใดหลกัการหนึ่งอาจจะท าใหผู้ม้าขอรบัค าปรกึษานัน้ขาดโอกาสในหลายๆดา้น 
โดยจะเห็นไดว้่าการใหค้  าปรกึษาแบบบรูณาการเป็นกระบวนการใหค้ าปรกึษาที่มีความเหมาะสม
กับการที่ จะน าไปใช้ในส่วนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมไปถึง
สถาบนัการศกึษาต่างๆ สอดคลอ้งกบั เพ็ญนภา กลุนภาดล (2560) ที่กลา่วว่าการปรกึษากลุม่เชิง
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บูรณาการเป็นกระบวนการช่วยเหลือที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพปัญหาตามบริบทของผูม้าขอรบั
ค าปรกึษา เช่นเดียวกับ พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบบูรณาการว่า เป็นการเลือกใชท้ฤษฎีและเทคนิคในการช่วยเหลือไดอ้ย่างหลากหลายทั้งนี ้
เพราะพฤติกรรมที่มีความซบัซอ้นของบคุคลนัน้ไม่มีทฤษฎีใดที่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดเ้พียงพอ 
จึงท าใหก้ารใหค้  าปรกึษานัน้มีความยืดหยุ่นมากขึน้และเหมาะสมกบับุคคลที่มาขอรบัค าปรกึษา
ไดเ้ป็นอย่างดี 

ผลการวิจัยที่กล่าวในขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคัญในการช่วยเหลือวยัรุ่นที่ตก
เป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละตระหนกัถึงปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์นื่องจากปัญหาดงักลา่วเก่ียวขอ้ง
กบั วยัรุน่ในปัจจบุนัที่จะตอ้งเติบโตขึน้ไปเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตและเป็นพลเมืองของชาติ อีกทัง้ยงั
ก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมและประเทศชาติ ดว้ยเหตุนี ้การสรา้งกลุ่มให้การปรึกษาที่มุ่งให้
เยาวชนใหไ้ดต้ระหนกั ถึงอนัตรายเกิดขึน้ เรียนรูแ้ละพฒันาแนวทางการรบัมือและวิธีปฏิบตัิเ ม่ือ
เผชิญเหตุการณ์รุนแรงและ ความวิตกกังวลจากการถูกรงัแกผ่านโลกไซเบอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
น่าจะน ามาซึ่งประโยชนใ์นการ วางแผนป้องกนัหรือใหค้วามช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเก่ียวขอ้ง
กับการรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์และ สามารถน าไปต่อยอดในการค้นคว้าวิจัย อันจะก่อให้เกิด
ประโยชนต์่อสงัคมไทย (ความคนงึ จิตติพนัธ ์& แกว้จินดา มฤษฎ,์ 2559) 

เพื่อใหก้ารวิจยัในครัง้นีส้ามารถตอบจดุมุ่งหมายในการศกึษาไดอ้ย่างชดัเจนนัน้ ผูว้ิจยัได้
แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะคือ การศึกษาระยะที่ 1 เป็นการศกึษาขอ้มลูดา้นสารสนเทศ ที่เป็น
ความจริงและน าไปสู่ความเขา้ใจไดอ้ย่างชัดแจง้ โดยจะเริ่มจากการศึกษาจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่
เคยเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรด์ว้ยวิธีการศึกษาเชิงคณุภาพ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจะ
น าผลที่ได ้มาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์เพื่อท าความเขา้ใจในทกัษะการเผชิญปัญหาของนกัเรียนที่มีประสบการณจ์าก
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์และในระยะที่ 2 เป็นการเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาโดยการ
ใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ โดยการใชท้ฤษฎี 6 ทฤษฎีไดแ้ก่1) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบการพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีภาวนิ
ยม 3) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง 4) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา
แบบการวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหว่างบคุคล 5) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 
6) ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางผลจากการวิจัยครัง้นี ้จะท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจประสบการณ์และแนวทางการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องเด็ก
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นักเรียนและเยาวชนไทยเป็นรายกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูล เชิงลึกที่ มีขอบเขตชัดเจนและมีความ
สมบรูณซ์ึง่เป็นลกัษณะเดน่ของการศกึษาแบบกลุม่   

ค าถามการวิจัย 
1. การศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นอย่างไร 
2. การใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการ

ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดห้รอืไม ่

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนก่อน

และหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ  

ความส าคัญ 
ผลจากการใหค้ าปรกึษากลุม่เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรข์องนกัเรียนโดยการใหค้ าปรกึษษกลุ่มแบบบูรณาการ ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าจะเกิดประโยชน์
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้

1. ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 
การวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการท างานของครูแนะแนวหรือบุคคลที่มีความ

เก่ียวขอ้งกับการใหค้ าปรกึษากับนักเรียนหรือบุคคลที่ตอ้งเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถปรบัตนเองยอมรบั
ในสิ่งที่ตนเองมีและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

2. ประโยชนเ์ชิงปฎิบตั ิ
2.1 นกัเรียนที่เผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์สามารถปรบัตวัและอยู่

ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึน้ สามารถวางแผนในการจัดการกับอารมณ์ มีความเช่ือมั่นและ
ภาคภมูิใจในตนเอง 

2.2 บุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใหค้ าปรกึษาไดมี้แนวทางในการช่วยเหลือ
และรบัมือกับนักเรียนที่ตอ้งเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสมในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั รวมไปถึงการแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
ใหค้ าปรกึษากลุม่ 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยั โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิง

คณุภาพ เพื่อใหส้ามารถบรรลจุดุมุ่งหมายและตอบค าถามของการวิจยัไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งการวิจยั
สามารถแบง่ระยะของการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะไดแ้ก่  

ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์อง
นักเรียน 

สนามการวิจัย 
ส าหรบัการศึกษาประสบการณ์การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์

ของนกัเรียนระยะที่ 1 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสนามการวิจยัที่ใชใ้นการศกึษาเก่ียวกบัมมุมองความหมาย
และกระบวนการการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนคือโรงเรียนในสงักัด
ส านกังานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเขต1 กลุม่ 3 กรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูได้
สะดวกและมีความเขา้ใจเก่ียวกับบริบทของโรงเรียนและชุมชมรอบขา้งในเบือ้งตน้ตลอดจนจาก
การพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัจากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต1 กลุ่ม 3 
ดงักลา่วมี ความเป็นไปไดท้ี่ จะสามารถตอบค าถามที่ตามจดุมุ่งหมายของการศกึษาได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเก่ียวกับประสบการณก์ารเผชิญปัญหาการถูกกลั่น

แกลง้ทางไซเบอรโ์ดยผวูิจยัใชก้ารศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative study) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั (Key informants) ที่ใชส้มัภาษณเ์ชิงลกึเป็นนกัเรียนที่มีประสบการณถ์กูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรจ์  านวน 5 คน ที่ มีอายุระหว่าง 15 –17 ปี  เพื่ อศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ปี

การศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทั้งสิน้จ านวน 11 
โรงเรียนได้แก่โรงเรียนทวีธาภิเศก  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  
โรงเรียนมธัยมวดัดสุิตาราม   โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  โรงเรียนวดับวรมงคล  โรงเรียนสวุรรณาราม
วิทยาคม  โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสวนอนันต ์ 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยรวมจ านวนนักเรียนทั้งสิน้  6,650 คน 
(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 1, 2563)  
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอร ์เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร จากเกณฑก์าร
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่จ  านวนประชากร 6,650 คน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2559) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling)  

ระยะที ่2 เป็นการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนด้วยโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรเ์ป็นนักเรียนในระยะที่  1 ที่ได้จากการเลือก แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรต์ัง้แต่เปอเซนไทลท์ี่ 25 ลงมาและมีความสมคัรใจเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้
นีจ้  านวน 8 คน ที่อยากจะเขา้โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้โดยมีเกณฑก์ารก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคดิของ วัชรี ทรพัยมี์ (2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่ง
จ านวนสมาชิกที่เหมาะสมจะท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธแ์ละง่ายตอ่การเขา้ถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในการรบัมือ หรือจดัการกับสถานการณท์ี่ถูกคุมคามในโลกไซเบอร ์โดยเริ่มตัง้แต่การโดน
คกุคามทางโทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอรผ์่านอินเทอรเ์น็ต โดนโจมตีหรือท ารา้ยจากบุคคลอื่น
ดว้ยการส่งขอ้ความเพื่อต่อว่า ดถูกู ลอ้เลียน หรือมีการเผยแพรภ่าพตดัต่อหรือคลิปวิดีโอเผยแพร่
ขอ้มูลส่วนตัวของผูอ้ื่นต่อสาธารณะโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ทั้งนีก้ารกระท าดังกล่าวผูก้ระท าอาจ
แสดงตวัตนที่แทจ้รงิหรือปลอมตวัเป็นบคุคลอื่นก็ได้ โดยที่บคุคลจะมีการแสดงออกในรูปแบบของ
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อท าให้สถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรน์ั้นคลี่คลายลงโดยมี
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องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของ ลาซารสัและโฟลค์แมน (Lazarus & Folkman, 
1987) ไดแ้ก่ 

1.1 ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการรบัรู ้และคิดไปใน
ทิศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรด์ว้ยความเป็นเหตุเป็นผล ไม่หลีกหนี
ปัญหายอมรบัความจรงิที่เกิดขึน้ มองสิ่งต่างๆอย่างเขา้ใจ ยอมรบัไดใ้นดา้นลบ มองปัญหา ความ
ทกุข ์ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา 

1.2 ทักษะการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาขอ้มูล วิเคราะห์
สถานการณแ์ละหาแนวทางปฎิบตัิเพื่อจดัการและแกไ้ขปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์มีการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือกกับความต้องการของตนเองและเลือกวางแผนแก้ไขปัญหา 
สามารถน าสิ่งที่เรียนรูไ้ปแกไ้ขในสถานการณก์ารถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

1.3 ทักษะการกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถของนักรียนในการแสดง
ความคิด ความรูส้กึต่างๆออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ดา้นภาษา ท่าทางใบหนา้ น า้เสียงรวม
ไปถึงการประสานสายตาต่อผูอ้ื่นที่สนทนาดว้ย อย่างเหมาะสม กลา้ตดัสินใจและเป็นธรรมชาติ
โดยปราศจากความวิตกกงัวล ความเสียใจ ความกลวั และ สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเอง
ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณถ์กูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

1.4 การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการเปิดรบัและ
เขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นจิตใจจากเพื่อน ครอบครวั คนใกลช้ิด แหลง่ช่วยเหลือทางสงัคม รวมทัง้มี
ความสามารถในการแสวงหาและเขา้ถึงขอ้มลูความรูท้ี่จะน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง 

2. การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ หมายถึง กระบวนการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นี ้
ได้มีการบูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม  6 ทฤษฎีได้แก่1) ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ตามทฤษฎีภาวนิยม 3) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบเผชิญความจรงิ 4) ทฤษฎีการ
ใหค้ าปรกึษาแบบการวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหว่างบุคคล 5) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลางเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรใ์ห้กลับสมาชิกภายในกลุ่มให้สามารถค้นหา
ศกัยภาพของตนเอง สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนั และแกไ้ขปัญหาชีวิตของตนเองในปัจจบุนั โดย
มีการใหค้ าปรกึษากลุ่มทัง้หมด 10 ครัง้ สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ใน
การวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ขัน้เริ่มตน้ เป็นขัน้ปฐมนิเทศ และเป็นขัน้ตอนในการก าหนดโครงสรา้งกลุ่มโดย
เริ่มจากการสรา้งความคุน้เคยให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม การส ารวจความตอ้งการของสมาชิก
ภายในกลุม่ การลดกลไกการป้องกนัตนเอง จดัการกบัความวิตกกงัวล และการสรา้งบรรยากาศที่
อบอุ่น ความปลอดภัย ความไวว้างใจ การยอมรบัซึ่งกันและกัน ช่วยให้สมาชิกไดแ้สดงความ
คิดเห็นและความรูส้กึในการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

2.2 ขัน้ด าเนินการ ในขัน้นีผู้น้  ากลุม่ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขอ้ตกลงของการใหค้ าปรกึษา
กลุ่ม ความรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การเอือ้อ านวยใหส้มาชิกลดความรูส้ึกกงัวลและการ
สรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น ความปลอดภยั ความไวว้างใจ การยอมรบัซึ่งกนัและกนั ช่วยใหส้มาชิก
ไดแ้สดงความคิดเห็นและความรูส้ึก เนน้ความไวว้างใจ เพื่อใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดเ้รียนรูห้นา้ที่
ของตนเอง และสามารถก าหนดจุดมุ่งหมายของตนเองไดอ้ย่างชัดเจน รูว้่าบทบาทและการมีส่ว
รรว่มภายในกลุม่ของตนเองนัน้เป็นอย่างไร และท าความเขา้ใจอย่างลกึซึง้เพื่อน าไปสูก่ารปฎิบตัิที่
มีความเหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึงการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ส าหรบัผูน้  ากลุ่ม
ควรเป็นตน้แบบดา้นการเผชิญปัญหากับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มอย่างจริงใจและไม่
ปิดบงั ในขัน้ตอนนีส้มาชิกเริ่มมีความรูส้กึเป็นพวกเดียวกนัภายในกลุม่ โดยบรูณาการเทคนิคจาก
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มทั้ง 6 ทฤษฎีประกอบไปดังทฤษฎีดังต่อไปนี ้ 1) ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม 3) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 4) ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบการวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 5) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา
กลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง 

2.3 ขัน้สรุป ส าหรบัขัน้ตอนนีเ้ป็นในส่วนของการที่สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรูแ้ละมี
ความมั่นคงในความคิดของตนเอง สามารถที่จะน าสิ่งที่ไดจ้ากการเขา้กลุม่ใหค้  าปรกึษาในครัง้นีไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็นขัน้ตอ้นในการยตุิการใหค้  าปรกึษากลุ่ม ผูใ้หค้  าปรกึษาหรือ
ผูน้  ากลุม่ไดใ้หส้มาชิกภายในกลุม่นัน้รวบรวมและสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุม่ในแต่ละครัง้ไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั เม่ือใกลห้มดเวลาในการใหค้ าปรกึษาผูน้  ากลุม่ไดใ้หส้มาชิกภายในกลุม่นัน้เริ่ม
ส ารวจตนเองและสรุปว่าได้อะไรจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับภายในกลุ่ม ผู้น  ากลุ่มมีบทบาทในการเอือ้อ านวยให้เกิดการสนับสนุน เสริมแรง ให้
ก าลงัใจซึง่กนัและกนั และใหข้อ้มลูตอบกลบัเพื่อใหส้มาชิกสามารถเผชิญกบัสถานการณภ์ายนอก
กลุม่และใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

 

 

 

ทกัษะการเผชญิปัญหาการถกู 

กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

3. นัก เรียน  หมายถึง นัก เรียนที่ ก าลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 
กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเสริมสรา้งทักษะการ

เผชิญปัญหาส าหรบันกัเรียนที่ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน โดยน าองคป์ระกอบของการ
เผชิญปัญหาโดยใช้ทฤษฎีพื ้นฐานของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน  สุวิพร ไฉไล 
สถาพร, 2560, น. 25 ) ไดแ้ก่วิธีการเผชิญปัญหาเพื่อมุ่งเนน้การแกปั้ญหา และวิธีการเผชิญปัญหา
ที่มุ่งปรับอารมย์ ผนวกเข้ากับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ตามแนวคิดของคอเรย ์
(Corey, 2014) โดยบูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 6 ทฤษฎี 1) ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม 3) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 4) ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบการวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 5) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา
กลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 6) ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง จากแนวคิด
ดงักลา่วสามารถสรา้งกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบ 1 

 
 ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พิ่มขึน้ หลงัเขา้รว่มการให้

ค าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
 



 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษาและท าความเขา้ใจผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยจะ น าเสนอประเด็น
ส าคญัตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1) เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์(Cyberbullying)  
1.1 นิยามและเกณฑก์ารใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
1.2 ประเภทของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
1.3 บทบาทและการมีสว่นรว่มในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
1.4 เหยื่อและผลกระทบจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
1.5 แนวทางการเผชิญปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
1.6 สถานการณแ์ละแนวทางแกปั้ญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นประเทศไทย 
1.7 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

2) เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเผชิญปัญหา 
2.1 ความหมายของทกัษะการเผชิญปัญหา 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเผชิญปัญหา 
2.3 กลวิธีการเผชิญปัญหา 
2.4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเผชิญปัญหา 

3) เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ 
3.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ 

3.1.1 ความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
3.1.2 คณุประโยชนข์องการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
3.1.3 หลกัการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
3.1.4 กระบวนการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
3.1.5 การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

3.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
3.2.1 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเหตผุล อารมณ ์ 
และพฤตกิรรม 
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3.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีภาวนิยม 
3.2.3 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบเผชิญ 
ความจรงิ 
3.2.4 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบการ 
วิเคราะหส์มัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 
3.2.5 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบ 
พฤติกรรมนิยม 
3.2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูยก์ลาง 

3.3 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งทักษะการ
แกปั้ญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

1. เอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกับการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์(Cyberbullying) 
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์(Cyberbullying) การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นปัญหาทาง

สงัคมในกลุม่เด็กและเยาวชนที่ก าลงัไดร้บัความสนใจในวงกวา้งโดยเป็นผลมาจากความกา้วหนา้
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานวิจัยที่ผ่านมาไดท้ าการศึกษาปัญหาการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรใ์นแง่มมุต่างๆ รวมทัง้ผลกระทบของการตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
ผู้วิจัยไดร้วบรวมประเด็นส าคัญเก่ียวกับปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ไดจ้ากการศึกษา
งานวิจยัโดย แบ่งประเด็นที่จะน าเสนอออกเป็น 6 ประเด็นไดแ้ก่ นิยามและเกณฑก์ารใหค้ านิยาม
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ประเภทของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรบ์ทบาทและการมีสว่นรว่มในการ
กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เหยื่อและผลกระทบจากการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์แนวทางทางการ
เผชิญปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละสถานการณแ์ละแนวทางการแกปั้ญหาการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรใ์นประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 นิยามและเกณฑก์ารใหค้ านิยามการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
โอลวีอัส (Olweus, 2013) ให้นิยามการกลั่นแกล้งไว้ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรม

กา้วรา้วซ า้ๆ ต่อเพื่อนวัยเดียวกันในบริบทที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจระหว่างผูท้ี่แสดง
ความกา้วรา้วกบัเหยื่อโดยมีเจตนาที่จะ ท ารา้ยเหยื่อ  หรือท าใหเ้หยื่อเกิดความทกุข ์โดยที่เหยื่อไม่
สามารถปกป้องตวัเองไดโ้ดยอาจอยู่ในรูปแบบของการกระท าที่รุนแรงผ่านรา่งกายหรือวาจาหรือ
การกระท าอื่นๆ ที่ ไม่ใช้วาจาเราเรียกการกลั่นแกล้งแบบนี ้ว่า การกลั่นแกล้งแบบดั่ งเดิม 
(Traditional Bullying) การกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมมีองคป์ระกอบพืน้ฐานสามอย่าง ไดแ้ก่ การเกิด
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ซ า้ เจตนามุ่งรา้ยและความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจ (Olweus, 2013) การกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม
นัน้ เป็นปัญหาที่เกิดขึน้อย่าง  แพรห่ลายในโรงเรียนและชมุชน (Wong et al., 2014) เนื่องจากใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเด็กและวยัรุ่น
มากขึน้การกลั่นแกลง้รูปแบบใหม่จึงถือก าเนิดขึน้ เราเรียกการกลั่นแกลง้แบบใหม่นี ้ว่าการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร(์Cyberbullying) งานวิจัยที่ผ่านมา น านิยามการกลั่นแกล้งแบบดั่ งเดิมมา
ประยุกตใ์ชใ้นการใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์(Dredge, Gleeson, & Garcia, 2014) 
นิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่วนใหญ่จึงตัง้อยู่บนองคป์ระกอบพืน้ฐานสามอย่างของการกลั่น
แกลง้แบบดัง้เดิม อนัไดแ้ก่ การเกิดซ า้ เจตนามุ่งรา้ยและความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจ ซึ่ง สมิธ
และคณะ (Smith et al., 2008) ไดใ้หค้วามหมายการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์วว้่าเป็นการแสดง
พฤติกรรมที่ก้าวรา้วต่อผู้ที่ ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างซ ้าๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นระยะเวลานานโดยบุคคลหรือกลุ่มคน ค านิยามดังกล่าวชีใ้หเ้ห็นว่าการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรค์ือการ ใชอ้  านาจในทางที่ผิดโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป็นเครื่องมือ อย่างไรก็ตามแมว้่านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ะมีพืน้ฐานมาจากนิยามการ
กลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม แต่การกลั่นแกล้งทัง้สองแบบนัน้มีลกัษณะเฉพาะตัวและมีรายละเอียดที่
แตกต่างกนันกัวิจยัจึง ถกเถียงกนัเรื่องการน าองคป์ระกอบสามอย่างของนิยามการกลั่นแกลง้แบบ
ดั่งเดิมมาใช้ในการให้ค านิยามการกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์องค์ประกอบที่หนึ่งคือ การเกิดซ า้ 
(Repetition)  ลักษณะการเกิดซ า้ของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรน์ั้นแตกต่างจากการกลั่นแกลง้
แบบดั่งเดิม การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พียงหนึ่งครัง้สามารถแผ่ขยายเป็นวงกวา้งและทวีความ
รุนแรงขึน้เนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือยกตวัอย่างเช่น การสง่
ต่อรูปภาพหรือเผยแพร่ขอ้มูลเดิมซ า้ๆ ทางอินเทอรเ์น็ตตัวอย่างดังกล่าวชีใ้หเ้ห็นว่า การกระท า
เพียงครัง้เดียวของผูก้ระท าหนึ่งคนอาจถกูกระท าซ า้อีก หลายครัง้โดยบคุคลอื่นๆ ซึง่หมายความว่า
ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อตอ้งเผชิญกบัการถกู กลั่นแกลง้ทางไซเบอรซ์  า้ๆนกัวิจยัได ้มีการตัง้ค าถามว่า การ
กระท าที่ถกูกระท าซ า้โดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผูก้ระท าคนแรกถือเป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รือไม่ 
(Slonje et al., 2013) สิ่งที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อหาค าตอบส าหรบัค าถามนีค้ือ การเปิดเผยในที่
สาธารณะ (Publicity) งานวิจยัของโนเซนทินีและคณะ (Nocentini et al., 2010) พบความสมัพนัธ์
ระหว่างการเกิดซ า้และการเปิดเผยในที่สาธารณะ ผลจากการตรวจสอบมมุมองการรบัรูข้องกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นนกัเรียนอายรุะหว่าง 12 -18 ปี จ านวน 70 คน ที่มีต่อเกณฑก์ารใหค้  านิยามการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรพ์บว่าในมุมมองของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย การกระท าที่เขา้ข่ายเป็นการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรไ์ม่จ าเป็นตอ้งถกูกระท าซ า้โดยผู้เริ่มตน้ถา้หากว่าการกระท านัน้เกิดขึน้ในที่สาธารณะ
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และ มีบคุคลอื่นรว่มรบัรูด้ว้ย เช่น การโพสตข์อ้ความลอ้เลียนคนๆ หนึ่งบนเฟซบุ๊กโดยที่มีบคุคลอื่น
เห็นขอ้ความนัน้ดว้ย  

จากการกระท าดังกล่าวจัดว่า เป็นการกระท าซ า้เนื่องจากจ านวนความคิดเห็นที่
เพิ่มขึน้ ด้วยเหตุนี ้การเปิดเผยในที่สาธารณะจึงมีลักษณะการท างานที่คล้ายกับการเกิดซ า้
(Nocentini et al., 2010) องคป์ระกอบที่สองคือ เจตนามุ่งรา้ย (Deliberate Intent) ผูเ้ขา้รว่มการ
วิจยัสว่นใหญ่ในงานวิจยัของโนเซนทินีและคณะมีความเห็นวา่ ผูท้ี่ถกูกระท าพิจารณาผลกระทบที่
ตนไดร้บัจากพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึน้ทางอินเทอรเ์น็ตและมมุมองการรบัรูท้ี่ตนมีต่อพฤติกรรม
นั้นในการตัดสินว่าการกระท าใดเป็นการกลั่นแกล้งทางไซเบอรม์ากกว่าพิจารณาเจตนาของ
ผูก้ระท า เหยื่ออาจจะตีความเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ว่าเป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรรู์ปแบบหนึ่งไม่ว่า
ผูก้ระท าจะกระท าไป โดยมีเจตนาใหเ้กิดผลในทางลบต่อผูถ้กูกระท าหรือไม่ก็ตาม ผลการวิจยัของ
เดรค็และคณะ (Dredge et al., 2014) ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การตดัสินว่าการกระท าใดการ
กระท าหนึ่งเป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รือไม่นั้น ขึน้อยู่ กับมุมมองและ  การรบัรูข้องเหยื่อ
มากกวา่เจตนามุ่งรา้ยของผูก้ระท า แมว้า่เจตนามุ่งรา้ย จะเป็นองคป์ระกอบที่ถกูกลา่วถึงมากที่สดุ
ในการพิจารณาการใหค้วามหมายการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ต่มีเพียง ส่วนหนึ่งเท่านัน้ที่เช่ือว่า
เจตนามุ่งรา้ยเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัส่วนใหญ่
มองว่าการกระท าหนึ่งๆ สามารถเขา้ข่ายเป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ด ้แมว้่าผูก้ระท าจะไม่มี
เจตนามุ่งรา้ยก็ตามการตัดสินว่าการกระท าใด เป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์ึน้อยู่กับว่าการ
กระท านั้นส่งผลกระทบต่อเหยื่อในทางลบหรือไม่เป็นหลัก เจตนามุ่งรา้ยจึง ไม่ใช่องคป์ระกอบ
ส าคัญของนิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์องคป์ระกอบที่สามคือ ความไม่เท่าเทียมกันทาง
อ านาจ (Power Imbalance) ซึ่งโอลวีอัส (Olweus, 2013) กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมกันทาง
อ านาจในบริบทของการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมโดยบรรยายลกัษณะของเหยื่อว่าเป็นผูอ้่อนแอ ซึ่ง
ความอ่อนแอในที่นีไ้ม่ไดห้มายถึงความอ่อนแอทางดา้น  กายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยงัหมายถึง
ความออ่นแอทางดา้นจิตใจดว้ยความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจอาจเกิดจากการ  ไดร้บัความนิยม
ช่ืนชอบในกลุ่มคนหมู่มากหรือการไม่ไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มเพื่อน ความไม่เท่าเทียมกันทาง
อ านาจในบรบิทของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรน์ัน้แตกต่างจากการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมเนื่องจาก
พละก าลงัทางรา่งกายหรือพลงัของจ านวนคนมากๆ ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรบัการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจในการกลั่นแกล้งทางไซเบอรค์ือ 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการไม่เปิดเผยตวัตนของผูก้ระท า 
การมีความรูค้วามเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูงอาจน าไปสู่การเกิด
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ความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจ งานวิจัยชิน้ หนึ่งพบว่านักเรียนที่มีทกัษะการใชอ้ินเทอรเ์น็ตใน
ระดบัสงูมีแนวโนม้ที่จะมีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือและอินเทอรเ์น็ตที่ไม่เหมาะสม (Varjas, 
Talley, Meyers, Parris, & Cutts, 2010) อีกทั้งงานวิจัยของ Ybarra, Espelage, and Mitchell 
(2008 อา้งถึงใน ปองกมล สุรตัน์, 2561, น. 4 ) ยังพบว่าผูท้ี่กลั่นแกลง้คนอื่นทางไซเบอรม์องว่า
ตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอินเทอรเ์น็ตมากกวา่ผูท้ี่ไม่ไดก้ลั่นแกลง้คนอื่นทางไซเบอรแ์มว้า่การ
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์ย่างการส่งขอ้ความหยาบคายถึงผูอ้ื่นจะสามารถท าไดง้่ายและไม่มีความ
ซบัซอ้นแต่การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์ย่างการ  แอบอา้งสวมรอยเป็นคนอื่นทางอินเทอรเ์น็ตนัน้
ตอ้งอาศยัความเชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีในระดบัที่สงูกวา่ปกติการมีความรูค้วามเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มากๆ อาจท าใหบุ้คคลนัน้มีอ านาจเหนือผูอ้ื่นและเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคล
ดงักลา่วใชอ้  านาจที่ตนเองมีท ารา้ยผูอ้ื่นอย่างตัง้ใจ นอกจากการมีความรูค้วามเช่ียวชาญทางดา้น
เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง ปัจจัยที่ส่งผลใหเ้กิด ความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจอีก
ปัจจัยหนึ่งก็คือ การไม่เปิดเผยตัวตนของผู้กลั่นแกล้ง (Anonymity) งานวิจัยของแบล (Blais, 
2021) พบว่าผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่วนใหญ่ไม่รูจ้กัตวัตนที่แทจ้ริงของผูก้ลั่น
แกลง้ การไม่รูต้ัวตนของผูก้ลั่นแกลง้ท าใหเ้ราหาวิธีการตอบโตอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดย้ากขึน้
นกัเรียนหญิงคนหนึ่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นเรื่องการไม่เปิดเผยตวัตนระหว่างการ
ใหส้มัภาษณใ์นงานวิจยัชิน้หนึ่งไวอ้ย่างชดัเจนวา่ "การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรค์ือการท่ีเราไม่รูต้วัตน
ของคนที่กลั่นแกลง้ เราไม่รูว้่าก าลงัเกิดอะไรขึน้กันแน่ รูเ้พียงอย่างเดียวว่าคนๆ นัน้รอจัดการเรา
อยู่" นกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์กัจะไม่รูว้่าผูท้ี่เริ่มตน้กลั่นแกลง้ตนเอง คือ
ใคร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผูท้ี่กลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่วนใหญ่คือนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนเดียวกนัหรือคนที่อยู่ในละแวกใกลเ้คียง ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณข์องนกัเรียนกลุม่
หนึ่งที่คน้พบตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่กลั่นแกล้งตนเองทางไซเบอรว์่าเป็นคนที่เรียนอยู่โรงเรียน
เดียวกันหรือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกลเ้คียงถา้หากว่าผูก้ลั่นแกลง้เป็นบุคคลที่ไดร้บัความ
นิยมชื่นชอบในโรงเรยีนหรือมีพละก าลงัมากกวา่ผูถ้กูกลั่นแกลง้ เราอาจจ าเป็นตอ้งน าเรื่องความไม่
เท่าเทียมกนัทางอ านาจกลบัมาพิจารณาอีกครัง้เนื่องจากเหยื่ออาจกลวัที่จะตอบโตเ้พื่อนนกัเรยีนที่
ไดร้บัความนิยมช่ืนชอบหรือมีพละก าลงัมากกว่าที่สามารถแกแ้คน้เหยื่อในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Slonje et al., 2013) โดยงานวิจยัของ เมเนสสินีและคณะ (Menesini et al., 2012) ไดศ้ึกษาการ
ใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยการศึกษาบทบาทขององคป์ระกอบของการกลั่นแกลง้
แบบดั่งเดิมสามอย่าง ไดแ้ก่ การเกิดซ า้ เจตนามุ่งรา้ยและความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจและ  
บทบาทขององคป์ระกอบของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่เป็น  องคป์ระกอบ ใหม่สองอย่าง ได้แก่ 
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การเปิดเผยในที่สาธารณะและการไม่เปิดเผยตวัตนผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเป็นกลุม่เด็กวยัรุน่ที่มา  จาก
หกประเทศในทวีปยโุรป ผลการวิจยัพบว่า เด็กวยัรุน่ให ้ ความส าคญักบัความไม่เท่าเทียมกนัทาง
อ านาจในการพิจารณาความหมายการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์ากที่สดุตามดว้ยเจตนามุ่ งรา้ยและ
การไม่เปิดเผยตวัตน ความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจไม่ไดห้มายถึงการที่บุคคลไม่สามารถปกป ้
องตวัเองไดเ้พียงอย่างเดียวแต่ยงัหมายถึงการท าใหผู้ท้ี่ตกเป็นเหยื่อรูส้กึแย่อีกดว้ยนิยามของความ
ไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ ความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจมีองคป์ระกอบ
สองอย่าง ไดแ้ก่การไรอ้  านาจและการไดร้บัผลกระทบ อย่างไรก็ตาม งานวิจยัอีกชิน้หนึ่งพบว่าใน
การใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตค านึงถึงผลกระทบในทางลบที่
ผู้ถูกกระท าได้รับจากพฤติกรรมที่ เกิดขึ ้นบนอินเทอรเ์น็ตมากที่สุด (Dredge et al., 2014) 
ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกับงานวิจยัที่ผ่านมาที่พบว่า ผลกระทบที่เหยื่อไดร้บัเป็นเกณฑส์ าคญัใน
การใหค้วามหมายการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องเด็กวยัรุน่ (Menesini et al., 2012) อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยหลายชิน้ในอดีตไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบที่กิดขึน้กับเหยื่อในการ พิจารณาค านิยามการ
กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์แต่กลบัใหค้วามส าคญักบัการเกิดซ า้เจตนามุ่งรา้ยและความไม่เท่าเทียมกนั
ทางอ านาจ จากการพิจารณาองคป์ระกอบของนิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์จะเห็นวา่การกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรน์ัน้มีความแตกต่างจากการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมหลายประการ สมิธและคณะ 
(Smith et al., 2008) ไดอ้ธิบายความแตกต่างระหว่างการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์บัการกลั่นแกลง้
แบบดั่งเดิมไวโ้ดยแบ่งประเด็นเป็น 7  ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์ึน้อยู่กบัความเชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยี 
1.1.2 การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นการกลั่นแกลง้แบบไม่เปิดเผยตวัตนเพราะ

เป็นการกลั่นแกลง้ทางออ้มมากกวา่การเผชิญหนา้กนัตรงๆ 
1.1.3 ผูก้ลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์กัไม่เห็นปฏิกิรยิาการตอบสนองของเหยื่อ 
1.1.4 บทบาทของผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์ว่นใหญ่มีความ

หลากหลายและซับซ้อนกว่าการกลั่นแกล้งแบบดั่ งเดิม ในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์ผู้รับรู ้
เหตกุารณอ์าจเป็นผูท้ี่อยู่กบัผูก้ลั่นแกลง้ตอนที่เกิดการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รอือาจเป็นผูท้ี่อยู่กบั
เหยื่อตอนท่ีเหยื่อถกูกลั่นแกลง้หรืออาจจะไม่ใช่ทัง้สองอย่าง 

1.1.5 แรงจงูใจอย่างหนึ่งในการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมคือการมีสถานะทางสงัคม
ที่สงูขึน้โดยการแสดงอ านาจเหนืออีกฝ่ายต่อหนา้คนจ านวนมากที่อยู่ในเหตกุารณ ์ซึ่งสิ่งดงักล่าว
จะไม่ไดร้บัจากการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์แรงจงูใจของการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมกบัการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรจ์ึงมีความแตกต่างกนั 



  18 

1.1.6 ผูท้ี่มีสว่นรบัรูใ้นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์จ านวนมากกว่าการกลั่นแกลง้
แบบดั่งเดิมเนื่องจากการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์ามารถเขา้ถึงกลุ่มคน ขนาดใหญ่ที่เป็นเพื่อนวยั
เดียวกนัไดม้ากกวา่การกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม 

1.1.7 การหลบหนีจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอรเ์ป็นสิ่งที่ท  าไดย้ากเนื่องจากผู้
กลั่นแกลง้สามารถส่งขอ้ความถึงเหยื่อ  ผ่านโทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอรไ์ดต้ลอดเวลาโดยไม่
ว่าเหยื่อจะอยู่ที่ไหนก็ตามนกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรบ์างคนไดแ้สดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะเฉพาะของการกลั่ นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่พวกเขาคิดว่าเป็นขอ้แตกต่างที่
ใหญ่ที่สดุระหว่างการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ับการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม นักเรียนหญิงคนหนึ่ง
อธิบายความแตกต่างระหว่างการกลั่นแกลง้ทัง้สองประเภทไวด้งันี ้“ถา้เป็นการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์เราไม่รูว้่าจะเกิดอะไรขึน้บา้ง เรามองไม่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งก าลงัท าอะไรอยู่ เรารูส้ึกเหมือน
ก าลงัถกูสะกดรอยตามในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ถา้เรามีเบอรโ์ทรศพัทค์นอื่นก็สามารถตามตวั
เราไดทุ้กเม่ือแต่การกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมจะเกิดขึน้ต่อหนา้เราสามารถหนีมนัโดยการกลบับา้น
หรือท าอย่างอื่น” (Slonje et al., 2013) งานวิจัยที่ผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่าการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
แตกต่างจากการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิมในหลายๆ ดา้น แม้ว่าจะไม่ไดแ้ตกต่างกันอย่างสิน้เชิง 
(Raskauskas & Huynh, 2015) แต่ความแตกต่างที่เกิดขึน้ระหวา่งการกลั่นแกลง้ทัง้สองประเภทมี
แนวโนม้ที่จะส่งผลต่อองคป์ระกอบอื่นๆ อย่างเช่น แรงจงูใจในการกลั่นแกลง้และผลกระทบที่เกิด
ขึน้กับเหยื่อ สิ่งที่มกัถูกน ามาพิจารณาในการใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรค์ือ ลกัษณะ
ของการกระท าของผูก้ลั่นแกลง้ เช่น ความต่อเนื่องของการกระท าหรือการท าซ า้และเจตนามุ่งรา้ย
ของผูก้ระท าแต่การพิจารณาลักษณะของการกระท าของผูก้ลั่นแกลง้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ 
ผูว้ิจยัจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจกับมมุมองและ  การรบัรูป้ระสบการณก์ารกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของ  ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อดว้ยซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการจะเติมเต็มช่องวา่งดงักลา่วโดย
การศึกษาการใหค้วามหมายประสบการณก์ารกลั่นแกลง้ทางไซเบอรผ์่านมมุมองการรบัรูข้องผูท้ี่
ตกเป็นเหยื่อเพื่อจะไดเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจว่าเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์เกณฑก์ารใหค้  า
นิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์ย่างไรและสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากเกณฑท์ี่นกัวิจยัส่วนใหญ่
ใชใ้นการศกึษาการใหค้ านิยามการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รอืไม่อย่างไร 

1.2 ประเภทของการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
งานวิจยัทีผ่านมาไดท้ าการแบ่งประเภทของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยพิจารณา

จาก เครื่องมือหรือช่องทางที่ใชใ้นการกลั่นแกลง้กบัรูปแบบการกระท าของการกลั่นแกลง้เป็นหลกั 
ออรท์ีก้าและคณะ (Ortega-Ruiz, Elipe, Mora-Merchan, Calmaestra, & Vega, 2009)  แบ่ง
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การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์อกเป็นสองประเภทตามเครื่องมือหรือช่องทางที่ใชใ้นการกลั่นแกลง้ 
ไดแ้ก่ อินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทมื์อถือ ในขณะที่งานวิจยัของสมิธและคณะ (Smith et al., 2008) 
แบ่งเครื่องมือหรือช่องทางที่ใชใ้นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์อกเป็น 7 ประเภท โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูเ้ขา้รว่มการวิจยัซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ดงันี  ้

1.2.1 การโทรศพัท ์(Mobile Phone Calls) 
1.2.2 ขอ้ความสัน้ทางโทรศพัทมื์อถือ (Text Messages) 
1.2.3 รูปภาพหรอืคลิปวิดีโอ (Picture/Video Clip Bullying) 
1.2.4 อีเมล (E-mails) 
1.2.5 หอ้งสนทนาออนไลน ์(Chatroom) 
1.2.6 ขอ้ความแชท (Instant Messaging) 
1.2.7 เว็บไซต ์(Websites) 

ฮวงและชู (Huang & Chou, 2010) ไดศ้ึกษารูปแบบของการกลนัแกลง้ทางไซเบอร์
ในกลุ่มผูมี้ส่วนรว่มในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่เหยื่อ ผูก้ลั่นแกลง้
และผูเ้ห็นเหตุการณ ์จากการศึกษา พบว่า การข่มขู่คุกคามเป็นรูปแบบการกระท าที่เหยื่อและผู้
กลั่นแกลง้กล่าวถึงมากที่สุด รองลงมาคือการ ลอ้เลียนและการแพร่กระจายข่าวลือตามล าดับ 
ในขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวถึงการล้อเลียนมากที่สุด ตามด้วยการข่มขู่คุกคามและการ
แพรก่ระจายข่าวลือ 

1.3 บทบาทและการมีส่วนร่วมในการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่วนใหญ่แบ่งบทบาทของผูท้ี่มีส่วน

รว่มในการ กลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์อกเป็น 3 บทบาท ไดแ้ก่ เหยื่อ (Victims) ผูก้ลั่นแกลง้ (Bullies) 
และผู้ที่ เป็นทั้ง เหยื่อและผู้กลั่นแกล้ง (Bully-Victims) งานวิจัยของมิชนาและคณะ (Mishna, 
Khoury-Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012) ได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียน
จ านวน 2,186 คน พบว่านักเรียนมากกว่า 50% มีส่วนร่วมใน การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยที่ 
23.8% หรือเกือบหนึ่งในสามระบุว่าเป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอร ์ในขณะที่ 8% บอก
ว่าตนเองเป็นผูก้ลั่นแกลง้คนอื่นทางไซเบอร ์หนึ่งในสี่ของกลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด (25.7%) รายงาน
ว่าตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอรท์ั้งในฐานะเหยื่อและผู้กลั่นแกล้งใน
ช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนีย้งัพบปัจจยัสองอย่างที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มในการ กลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์ไดแ้ก่ อายแุละเพศ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1.3.1 อายุ งานวิจัยพบว่าเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่าตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอร ์มากกว่าเด็กที่มีอายมุากกว่า ยิ่งเด็กนกัเรียนมีอายมุากเท่าไหร ่ยิ่งมีแนวโนม้ที่จะกลั่น
แกลง้ผูอ้ื่นทาง ไซเบอรห์รอืมีสว่นรว่มในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยเป็นทัง้เหยื่อและผูก้ลั่นแกลง้
มากขึน้เท่านั้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย ของไยบาระและคณะ (Ybarra, 
Espelage, & Mitchell, 2008)ที่พบว่า โอกาสที่เด็กจะเขา้ไปมี ส่วนร่วมในการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรใ์นฐานะผูก้ลั่นแกลง้มีแนวโนม้สูงขึน้ตามอายุที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าว
แตกต่างจากผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องการกลั่นแกลง้แบบ ดั่งเดิมที่พบว่า โอกาสที่เด็กจะตกเป็น
เหยื่อของการกลั่นแกลง้หรือเป็นผูก้ลั่นแกลง้คนอื่นมีแนวโนม้ที่จะ นอ้ยลงเม่ือเริ่มโตขึ ้น (Jacobs, 
Dehue, Völlink, & Lechner, 2014) 

1.3.2 เพศ งานวิจัยของหว่องและคณะ (Wong et al., 2014) พบว่า เพศเป็น
ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกลง้ ทางไซเบอรใ์นกลุ่มวยัรุ่น จากการศึกษา
พบว่าในช่วงเวลา 30 วันที่ผ่านมา วัยรุ่นชาย (16%) มีส่วนร่วม ในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
มากกว่าวัยรุ่นหญิง (14.8%) โดยพบว่าวัยรุ่นชายมีแนวโน้มที่จะกลั่นแกลง้ ผู้อื่นทางไซเบอร์
มากกว่าวยัรุน่หญิงและในขณะเดียวกนัก็มีแนวโนม้ที่จะตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอร์
มากกวา่ ผลการวิจยัดงักลา่วไม่สอ่ดคลอ้งกบัผลการวิจยัสว่น ใหญ่ที่พบวา่เหยื่อของการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรมี์แนวโนม้ที่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตามนกัวิจยับางท่านไดอ้อกมา
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการวิจยัที่ขดัแยง้กนัว่าอาจเกิดจากการที่ วยัรุน่หญิงมีแนวโนม้ที่จะ
ยอมมากกว่าในสภาพแวดลอ้มที่ตอ้งมีการเผชิญหนา้กนั แต่เม่ืออยู่ในโลก ของอินเทอรเ์น็ต พวก
เธอสามารถที่จะแสดงออกมากขึน้เนื่องจากไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนที่แทจ้รงิของ ตนเอง อินเทอรเ์น็ต
ท าใหเ้พศชายและเพศหญิงเกิดความเท่าเทียมกนัมากขึน้ (Ybarra et al., 2008) เด็กนกัเรียนหญิง
วยั 13 ปีคนหนึ่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีสว่นรว่มในการกลั่นแกลง้ ทางไซเบอรข์องเพศ
หญิงไวด้งันี ้"หนูคิดว่าผูห้ญิงท ามากกว่า พวกเขากลั่นแกลง้คนอื่นทางไซเบอรม์ากกว่าเพราะหนู
คิดว่าพวก เขาไม่กลา้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา พวกเขาชอบปิดบังสิ่งต่างๆ" (Slonje et al., 
2013) 

1.4 เหยือ่และผลกระทบจากการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
งานวิจัยหลายชิน้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอร ์โดยพบว่านกัเรียนที่ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์อ้งเผชิญกบัอารมณค์วามรูส้ึกดา้นลบหลาย
อย่าง เช่น ความเศรา้ ความตื่นตระหนกและความกลวั อีกทัง้ยงัไม่สามารถตัง้สมาธิใหจ้ดจ่ออยู่กบั
การเรียนได ้(Beran & Li, 2005) ในขณะที่นักเรียนที่เป็นผูก้ลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์ แนวโนม้ที่จะ
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แหกกฎระเบียบของโรงเรียนและมีปัญหาเรื่องความกา้วรา้วรุนแรง (Ybarra et al., 2008) การมี
สว่นรว่มในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ม่วา่จะในฐานะผูก้ลั่นแกลง้หรือเหย่ือนัน้สง่ผลกระทบ ตอ่สขุ
ภาวะของวยัรุน่ ผลการวิจยัพบว่าผูท้ี่กลั่นแกลง้คนอื่นทางไซเบอรมี์แนวโนม้ที่จะใชส้ารเสพติดมาก 
ขึน้ ในขณะที่ผูต้กเป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์แนวโนม้ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง 
(Blais, 2021) การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่งผลกระทบต่อจิตใจของผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ ดงัจะเห็นได้
จากงานวิจยัของมิชนาและคณะ (Mishna et al., 2012) ที่พบว่า นกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรเ์กิด ความรูส้ึกไม่ปลอดภยัในชีวิตมากกว่านกัเรียนที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการกลั่น
แกล้งทางไซเบอรอ์ย่างมี นัยส าคัญ นอกจากนีย้ังพบว่า การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์่อให้เกิด
ผลกระทบที่ รุนแรงต่อผูถ้กูกลั่นแกลง้มากกวา่การกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม โดยพบวา่ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ
การกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอรบ์างคนมีการท ารา้ยตวัเองและคิดที่จะฆ่าตวัตาย (Hay, Meldrum, & 
Mann, 2010) ในระหว่างการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีประสบการณ์การถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
นกัวิจยัพบว่า นกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์การแสดงอารมณค์วามรูส้ึก
ดา้นลบต่างๆ เช่น  ความรูส้ึกไรท้ี่พึงพิง ความโกรธ ความเศรา้ ความกังวล ความโดดเดี่ยวและ
ความคบัขอ้งใจ ซึ่งเป็น ผลกระทบจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เด็กนกัเรียนชายวยั 15 ปีคน
หนึ่งบรรยายวา่ตนเองนอนไม่หลบัทัง้คืนและรูส้กึวา่การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่น่า
กลัว ในขณะที่เด็กนักเรียนหญิงวยั 14 ปีคนหนึ่งบรรยายความรูส้ึกของตนเองหลังจากถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรว์า่  “หนโูกรธมากและก็รูส้กึแปลกแยกและโดดเดี่ยวมาก เหมือนเราเป็นคนนอก”  
การตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ม่เพียงแต่สง่ผลกระทบต่อจิตใจของผูถ้กูกลั่นแกลง้ แต่
ยงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูถู้กกลั่นแกลง้ดว้ย  นักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าแมเ้หตกุารณ์
การ กลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ะผ่านไปแลว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึง่ แต่เธอก็ยงัคงหลบเลี่ยงผูก้ลั่น
แกลง้ทกุครัง้ เม่ือเห็นผูก้ลั่นแกลง้เดินมาตามถนน (Slonje et al., 2013) รูปแบบของการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรแ์ละคณุสมบตัิเฉพาะตวับางอย่างของอินเทอรเ์น็ตส่งผล กระทบต่อผูท้ี่ถูกกลั่นแกลง้
แตกตา่งกนัออกไป ซึง่งานวิจยัของสมทิและคณะ (Smith et al., 2008) พบวา่การกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรโ์ดยการ ใชรู้ปภาพหรือคลิปวีดีโอก่อใหเ้กิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อมากกว่าการ
กลั่นแกลง้แบบ ดงัเดิม ในขณะที่การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยการสง่ขอ้ความก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ เทียบเท่ากับการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม นอกจากนี ้งานวิจัยของออรท์ีกา้และ
คณะ (Ortega-Ruiz et al., 2009) ยังพบว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอรแ์ต่ละรูปแบบก่อให้เกิด
อารมณ์ความรูส้ึกที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนที่ ไดร้บัขอ้ความกลั่นแกลง้ทางโทรศัพทมื์อถือเกิด
ความรูส้กึกงัวล หดหู่และรูส้กึว่าตนเองอ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องตวัเองไดม้ากกว่านกัเรียนที่ถูก
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กลั่นแกลง้ในอินเทอรเ์น็ต คณุสมบตัิเฉพาะตวับางอย่างของอินเทอรเ์น็ตสง่ผลกระทบตอ่ผูท้ี่ตกเป็น
เหยื่อการกลั่นแกลง้ ทางไซเบอรด์ว้ยเช่นเดียวกนั คณุสมบตัิอย่างแรกคือ การมีผูร้บัรูจ้  านวนมาก 
งานวิจยัพบว่ายิ่งมีผูร้บัรูก้าร กลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นจ านวนมากเท่าไหร ่ผูท้ี่ถูกกลั่นแกลง้ก็จะ
ยิ่งรูส้กึแย่มากขึน้เท่านัน้เพราะการมี ผูร้บัรูเ้หตกาุรณเ์ยอะๆ ท าใหผู้ถ้กูกลั่นแกลง้เกิดความรูส้กึอบั
อาย คณุสมบตัิ อย่างที่สองคือ การไม่เปิดเผยตวัตน เนื่องจากผูก้ลั่นแกลง้ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย
ตวัตนในอินเทอรเ์น็ต การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ึงสามารถเกิดขึน้ไดทุ้กที่ทุกเวลา ในงานวิจยัชิน้
หนึ่ง นักวิจัยถามผูใ้หข้อ้มูลว่า ระหว่างการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ับการกลั่นแกลง้แบบดั่งเดิม 
พวกเขาคิดว่าการกลั่นแกลง้แบบไหน อนัตรายกว่ากัน ผูใ้หข้อ้มลูที่ตอบว่าการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรอ์นัตรายกว่าใหเ้หตผลุว่าเป็นเพราะการไม่ เปิดเผยตวัตนของผูก้ระท า  การไม่เปิดเผยตวัตน
ของผูก้ระท ามี แนวโนม้ทีจะส่งผลใหผู้ท้ี่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์กิดความทกุข์
ทางจิตใจและเห็น คุณค่าในตนเองต ่าเพราะไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรไ์ด ้(Cénat et al., 2014) 

1.5 แนวทางการเผชิญปัญหาการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์ 
งานวิจยัที่ผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่าการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์่งผลกระทบต่อจิตใจของผูท้ี่

ตกเป็น เหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นอย่างมากและยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสขุ
ภาวะและ พฤติกรรมของเหยื่อ การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นบางกรณีส่งผลกระทบที่รา้ยแรงมาก
จนกระทั่งน าไปสู่ การสญูเสียชีวิต ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ึงพยายามรบัมือกบั
ปัญหาดว้ยวิธีการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเครียดที่ไดร้บัจากการถกูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรแ์ละเพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในระยะยาว เช่น ความเจ็บป่วยทางกายและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม การเผชิญปัญหาสามารถแบ่งออกได้หลายแนวทางโดยมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดเรื่อง การเผชิญปัญหาที่แตกต่างกัน โมเดลการเผชิญ
ปัญหาที่มีช่ือเสียงมากที่สุด ไดแ้ก่ Transactional Model of Stress and Coping ของ Lazarus 
and Folkman (1987 อ้างถึ งใน  สุวิพ ร ไฉไลสถาพร , 2560, น . 91) งานวิจัยหลายชิ ้น ได้
ท าการศึกษาแนว ทางการเผชิญปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์งานวิจัยของไพร และเดลกิส (Price & Dalgleish, 2010) พบว่าเด็กและเยาวชนที่ตกเป็น
เหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ผชิญปัญหาการกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอรด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เล่าปัญหาใหเ้พื่อนและคุณครูที่โรงเรียนฟัง การงดใชง้านอินเทอรเ์น็ต การเลิกเขา้เว็ บไซตห์รือ
โปรแกรมที่มีผูก้ลั่นแกลง้อยู่และการบล็อคผูก้ลั่นแกลง้ ในปี 2012 พารร์สิและคณะ (Parris et al., 
2012) ไดศ้ึกษาแนวทางการเผชิญปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นกลุ่ม นกัเรียนมธัยมปลาย
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และแบ่งแนวทางการเผชิญปัญหาที่พบออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหา แบบตอบโต ้
(Reactive Coping) และการเผชิญปัญหาแบบป้องกัน (Preventive Coping) การเผชิญปัญหา
แบบตอบโต้นั้นประกอบด้วยการหลีกเลี่ยง การยอมรับ การให้เหตุผลและการแสวงหาแรง 
สนับสนุนทางสังคม ในขณะที่การเผชิญปัญหาแบบป้องกันประกอบด้วยการสื่อสารแบบ
เผชิญหนา้เพื่อ ป้องกนัความเขา้ใจผิดรวมถึงการป้องกนัและการตระหนกัรูท้ี่เพิ่มขึน้ แนวทางการ
เผชิญปัญหาแบบ ป้องกันเป็นแนวทางที่ มีจดุประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดแนวโน้มการเกิด
เหตกุารณก์ลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์งานวิจยัที่น่าสนใจอีกชิน้หนึ่งคืองานวิจยัเชิงคณุภาพของสเลโกล
วากบัเซอรน์า (Sléglová & Cerná, 2011) ที่ศึกษามมุมองการรบัรูแ้ละแนวทางการเผชิญปัญหา
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องเด็กและเยาวชนที่มี อายุระหว่าง 14 -18 ปี จ านวน 15 คน โดยใช้
วิธีการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งในการเก็บขอ้มลู ผลการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนที่ตกเป็น
เหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์แนวทางการเผชิญปัญหาที่ หลากหลายโดยขึน้อยู่กับบริบท 
ลกัษณะนิสยัส่วนตวัและพฒันาการที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งแนวทางการ
เผชิญปัญหาออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

1.5.1 การปอ้งกนัทางดา้นเทคนิค (Technical Defence) งานวิจยัของสเลโกลวา
กบัเซอรน์า (Sléglová & Cerná, 2011) พบวา่เด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทาง ไซ
เบอรใ์ชว้ิธีการป้องกนัทางดา้นเทคนิคในการรบัมือกบัปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรบ์่อยที่สดุ 
วิธีการป้องกนัทางดา้นเทคนิคที่ถกูน ามาใช ้ไดแ้ก่ การรายงานการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ก่ผูด้แูล 
เว็บไซต ์การบล็อคผูก้ลั่นแกลง้และการสื่อสารกบัผูก้ลั่นแกลง้ผ่านบญัชีผูใ้ชง้านใหม่ อย่างไรก็ตาม 
วิธีการนีช้่วยแกปั้ญหาไดเ้พียงชั่วคราวเท่านัน้และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยตุิการกลั่นแกลง้
ทาง ไซเบอรโ์ดยพบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเพิกเฉยของผูดู้แลเว็บไซต ์เด็กและเยาวชนที่เข้ า
รว่มงานวิจยั หลายคนแจง้เว็บไซตท์ี่ตนเองถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรว์่าตนถูกผูใ้ชง้านคนอื่นกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรแ์ต่ ไม่ไดร้บัการติดต่อกลบัหรือไดร้บัความช่วยเหลือจากผูด้แูลเว็บไซต ์เด็กสาว
วัย 15 ปีคนหนึ่งถูกบุคคล นิรนามสรา้งบัญชีผูใ้ชง้านปลอมโดยการแอบอา้งช่ือของ เธอ บุคคล
ดงักลา่วโพสตข์อ้ความในแง่ลบและ พยายามติดต่อพดูคยุกบัผูใ้ชง้านเพศหญิงคนอื่นๆ เด็กสาวที่
ตกเป็นเหยื่อแจง้ผูด้แูลเว็บไซตเ์ก่ียวกบั เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้และขอใหผู้ด้แูลลบบญัชีผูใ้ชง้านปลอม
แต่เธอกลบัไม่ไดร้บัความช่วยเหลือใดๆ จาก ผูด้แูลเว็บไซต ์ในบางกรณีผูด้แูลเว็บไซตไ์ม่เพียงแต่
เพิกเฉยปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ต่ยงัมีสว่นรว่มในการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นทางออ้ม 
อย่างเช่นกรณีของเด็กหนมุ่วัย 17 ปีคนหนึ่งที่ถูกผูห้ญิงใน หอ้งแชทออนไลนโ์จมตีดว้ยถอ้ยค า
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ผูด้แูลหอ้งแชทเพียงแค่สง่ขอ้ความเตือนผูห้ญิง คนดงักลา่วโดยไม่เขา้มาช่วย
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จดัการปัญหา เด็กหนุ่มรูส้กึโกรธที่ตนเองถกูเพิกเฉยและเริมตอบโตด้ว้ย ถอ้ยค ารุนแรง สิ่งที่ผูด้แูล
หอ้งแชทท าคือเตะเขาออกจากหอ้งแชทแทนที่จะจดัการกบัผูท้ี่โจมตีเขา การกระท าดงักลา่วถือเป็น
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์างออ้มรูปแบบหนึ่งโดยบุคคลที่ควรจะเป็นที่พึง ของผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ
การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์นอกจากความร่วมมือจากผูดู้แลเว็บไซตข์อ้จ ากัดอีกอย่าง หนึ่งของ
วิธีการป้องกนัทางดา้นเทคนิคคือการที่ผูก้ลั่นแกลง้สามารถสรา้งบญัชีผูใ้ชง้านใหม่เพื่อกลั่นแกลง้
เหยื่อทางไซเบอรต์่อไดท้ันทีหลังจากบัญชีผูใ้ชง้านเก่าถูกบล็อคหรือลบ ดว้ยเหตุนี ้การป้องกัน 
ทางดา้นเทคนิคจึงเป็นวิธีการที่ช่วยแกปั้ญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดเ้พียงชั่วคราว โดยจะมี 
ประสิทธิภาพมากเพียงใดนัน้ก็ขึน้อยู่กบัความรว่มมือจากผูด้แูลเว็บไซต ์หอ้งแชทหรือโปรแกรมที่
เกิดการ กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

1.5.2 การตอบโตผู้ก้ลั่นแกลง้ (Activity Directed at the Aggressor)  การตอบ
โตผู้ก้ลั่นแกลง้คือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองจากการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์่อ ผูก้ลั่นแกลง้
โดยตรง งานวิจยัของสเลโกลวากบัเซอรน์าแบ่งวธีิการตอบโตผู้ก้ลั่นแกลง้ของเด็กและ เยาวชนที่ตก
เป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์อกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การขู่ผูก้ลั่นแกลง้ เด็กและเยาวชนบางคนพยายามยุติการกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอร ์โดยการขู่ผูก้ลั่นแกลง้ว่าจะแจง้เจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจถา้หากไม่หยุดกลั่นแกลง้ตนทางไซ
เบอร ์

2) การขอใหยุ้ติการกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์วิธีการนีเ้ป็นการแสดงเจตจ านง
ของผูถู้ก กลั่นแกลง้ว่าไม่ตอ้งการใหผู้ก้ลั่นแกลง้ยุ่งกับตนอีก การขอใหยุ้ติการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรอ์าจอยู่ใน รูปแบบของการขอรอ้ง การออกค าสั่งและการประกาศความตอ้งการของตนเอง  

3) การแสดงความกา้วรา้ว วิธีการนีเ้ป็นการแสดงออกถึงอารมณค์วามรูส้ึก
ดา้นลบ ที่ผูถู้กกลั่นแกลง้มีต่อผูก้ลั่นแกลง้ โดยแบ่งเป็นการแสดงความกา้วรา้วโดยตรงและการ
แสดงความก้าวรา้ว ทางอ้อม การแสดงความก้าวรา้วโดยตรงหมายถึงการสื่อสารอารมณ์
ความรูส้ึกดา้นลบกบัผูก้ลั่นแกลง้ โดยตรงผ่านช่องทางที่เกิดการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ในขณะที่
การแสดงความกา้วรา้วทางออ้มหมายถึง การแสดงอารมณค์วามรูส้ึกดา้นลบที่มีต่อผูก้ลั่นแกลง้
กบับุคคลที่สาม เช่น การกล่าวถึงผูก้ลั่นแกลง้ดว้ย ถอ้ยค ารุนแรง ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรจ์ะปลดปล่อยความโกรธ ความเครียดและ ความรูส้ึกดา้นลบต่างๆ ที่เกิดจากการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรผ์่านการแสดงความกา้วรา้วทางออ้ม 

1.5.3 การหลีกเลี่ยง (Avoidance)  การหลีกเลี่ยงเป็นวิธีการเผชิญปัญหาแบบตัง้
รบั งานวิจยัของสเลโกลวากบัเซอรน์าพบว่า เด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซ



  25 

เบอรห์ลีกเลี่ยงผูก้ลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ตโดยการ ไม่ตอบขอ้ความจากผูก้ลั่นแกลง้ การลบหรือ
ปิดการใชง้านช่องทางการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละการ สรา้งบญัชีผูใ้ชง้านใหม่ในช่องทางอื่น 
นอกจากการหลีกเลี่ยงผูก้ลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต ผูถ้กูกลั่นแกลง้ ยงัหลีกเลี่ยงผูก้ลั่นแกลง้ในชีวิต
จริงโดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา้และการมีปฏิสมัพนัธก์ับผูก้ลั่นแกลง้ ยกตัวอย่าง เช่น กรณี
ของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถกูเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เม่ืออยู่ที่โรงเรียน เธอจะพยายาม
หลีกเลี่ยงการอยู่เพียงล าพงักบัผูก้ลั่นแกลง้ นอกจากนี ้การหลีกเลี่ยงยงัอาจอยู่ในรูปแบบ ของการ
ไม่คิดถึงปัญหา การไม่แสดงปฏิกิรยิาตอบโตแ้ละการไม่ติดต่อผูก้ลั่นแกลง้ 

1.5.4 การป้องกัน (Defensive Strategies)  เด็กและเยาวชนพยายามเบี่ยงเบน
ความสนใจของตนเองออกจากการถกกูลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยการท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น การฟัง
เพลง การอ่านหนังสือ การเล่นกีฬาและแมก้ระทั้งการกินอาหารใน ปริมาณมาก การทุ่มความ
สนใจไปที่การท ากิจกรรมเหล่านีช้่วยให้ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอรห์ยุดนึกถึง
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์นกระทั่งสามารถลืมปัญหาดงักล่าวไปโดยสิน้เชิง อีกทัง้ยงั
ช่วยใหผู้ท้ี่ตกเป็นเหยื่อรบัมือกับความกังวลของตนเองที่มีต่อผูก้ลั่นแกลง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ ยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงวัย 15 ปีคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เธอ
กล่าวถึงการเลน่กีฬาว่าเป็นวิธีการที่ช่วยจดัการกบัความกงัวลที่เธอมีต่อผูก้ลั่นแกลง้ การเล่นกีฬา
ช่วยปลดปลอ่ย ความกลวัของเธอและช่วยใหเ้ธอมีความกลา้มากขึน้ 

1.5.5 การแสวงหาแรงสนบัสนุนทางสงัคม (Social Support)  ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั
ของสเลโกลวากับเซอรน์าส่วนใหญ่ใชว้ิธีการแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม ในการรบัมือกับ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยการบอกเลา่ปัญหาและขอความช่วยเหลือจาก บคุคลรอบ
ขา้ง แรงสนบัสนนุทางสงัคมจะอยู่ในรูปแบบของการใหค้วามมั่นใจแก่ผูถ้กูกลั่นแกลง้ การให ้ความ
ช่วยเหลือในการรบัมือกบัผูก้ลั่นแกลง้ การแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ย่ๆ เพื่อใหผู้ถ้กูกลั่นแกลง้ไม่ 
รูส้ึกว่าก าลังเผชิญปัญหาเพียงล าพังและการเปลี่ยนมุมมองของผูถู้กกลั่นแกลง้ต่อการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์บุคคลที่เด็กและเยาวชนเขา้ไปขอความช่วยเหลือในการเผชิญปัญหาไดแ้ก่
ครอบครวัและเพื่อน โดยพบว่าสว่นใหญ่เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมากกว่าครอบครวั
เนื่องจากรูส้ึกกงัวลว่าพ่อแม่ จะมีท่าทีหรือการตอบสนองอย่างไรถา้หากรูว้่าตนถูกกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอร ์กฎเกณฑแ์ละความสมัพนัธ ์ภายในครอบครวัเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท  าใหเ้ด็กและเยาวชนเกิด
ความกงัวลที่จะขอความช่วยเหลือจาก ครอบครวั เด็กสาววยั 15 ปีคนหนึ่งเล่าเรืองที่ตนถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรใ์หเ้พื่อนฟัง เม่ือเพื่อนของเธอ น าเรื่องดงักล่าวไปบอกแม่เลีย้งของเธอ แม่เลีย้ง
ของเธอกลับไม่ใส่ใจและกล่าวหาว่าเธอสรา้งเรื่องขึน้เอง นอกจากความสัมพันธ์กับสมาชิกใน
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ครอบครวั ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยับางคนใหเ้หตผุลที่ไม่ขอความช่วยเหลือ จากครอบครวัว่าเป็นเพราะ
ตนเองกลวัว่าพ่อแม่จะไม่เขา้ใจหรือมีปฏิกิรยิาที่ รุนแรงเกินไปเม่ือรูว้่าตนถกู กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัคนหนึงเล่าใหผู้ว้ิจัยฟังว่าแม่ของเธอรีบไปสถานีต ารวจทนัที หลงัจากที่รูว้่าเธอ
ไดร้บัขอ้ความหยาบคายจากผูช้ายคนหนึง่ทางอินเทอรเ์น็ต เธอรูส้กึวา่สิ่งที่แม่ของเธอ ท านัน้รุนแรง
เกินไป เธอจึงตดัสินใจไม่เลา่ปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์หแ้ม่ของเธอฟังอีก แมว้่า ผูเ้ขา้รว่ม
การวิจัยส่วนใหญ่รูส้ึกกังวลที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครวั แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมการวิจัย 
บางส่วนที่มองการขอความช่วยเหลือจากครอบครวัในแง่บวกและได้รบัความช่วยเหลือจาก
ครอบครวัใน การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เด็กหญิงคนหนึ่งเล่าใหฟั้งว่าแม่ของ
เธอพยายามช่วยเธอ แกปั้ญหาและใหก้ าลงัใจเธอตลอดเวลา แม่คือบุคคลที่ท  าใหเ้ธอกา้วผ่าน
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทาง ไซเบอรแ์ละปัญหาอื่นๆ ในชีวิตไปได ้ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยคน
อื่นๆ ที่ไม่ใชว้ิธีการแสวงหาแรง สนับสนุนทางสงัคมในการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์พวกเขาใหเ้หตผุลวา่เป็นเพราะไม่ อยากท าใหบ้คุคลรอบขา้ง เช่น พอ่แม่ เพื่อนและแฟน ตอ้ง
รูส้กึเป็นกงัวลไปดว้ย นอกจากนีพ้วกเขายงัคิด วา่บคุคลดงักลา่วอาจมีปฏิกิรยิาตอบสนองที่รุนแรง
เกินไปถา้หากรูว้่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ ทางไซเบอร ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจที่
จะแสวงหาหรือไม่แสวงหาแรงสนบัสนุนทางสงัคมของเด็ก และเยาวชนที่พบในงานวิจัยของสเล
โกลวากบัเซอรน์านัน้ไดแ้ก่ ลกัษณะนิสยัของผูถ้กูกลั่นแกลง้สภาพแวดลอ้มที่ผูถ้กูกลั่นแกลง้เติบโต
มา ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูถ้กูกลั่นแกลง้กบับคุคลรอบขา้งและ สงัคมที่ผูถ้กูกลั่นแกลง้อยู่  

1.6 สถานการณแ์ละแนวทางแก้ปัญหาการกล่ันแกล้งทางไซเบอรใ์นประเทศไทย 
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึน้ในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในดา้นการติดต่อสื่อสาร จากผลการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน ครัวเรือน พ.ศ. 2563 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า กลุม่อายทุี่มีการใชง้านอินเทอรเ์น็ตมากที่สดุคือกลุม่อาย ุ15-24 
ปี (85.9%) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตาม นิยามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Population Fund, 2020) ผลการ ส ารวจแสดงใหเ้ห็นว่าอตัราการใชง้านอินเทอรเ์น็ตของ
วยัรุน่ไทยเพิ่มสงูขึน้เรื่อยๆ โดยพบว่าสว่นใหญ่ใช ้งานอินเทอรเ์น็ตเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ในโซเชียล
เน็ตเวิรก์มากที่สุด (91.5%) อย่างไรก็ตาม แมว้่า อินเทอรเ์น็ตจะช่วยใหก้ารติดต่อสื่อสารในยุค
ปัจจบุนัสะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึน้ แต่จากรายงานผลการ ส ารวจพฤติกรรมและผลกระทบของการ
ใชอ้ินเทอรเ์น็ตจากกลุ่มเยาวชนปี 2563 โดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์รว่มกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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พบว่า อาชญากรรมในโลกออนไลนมี์แนวโนม้ที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึน้ในอนาคตถึง 60.1%  
(กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) ผล
การส ารวจดงักล่าวชีใ้หเ้ห็นว่าวยัรุ่นไทยมีพฤติกรรมในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในทางที่ไม่ เหมาะสม
มากขึน้เรื่อยๆ ซึง่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสมน าไปสู ่ปัญหาที่
เรียกวา่ การกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์(Cyberbullying) 

การกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นปรากฎการณท์ี่ก  าลงัเกิดขึน้ทั่วโลกซึ่งเป็นผลขา้งเคียง
จากการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพรห่ลาย ผูค้นเริ่มตระหนกัถึงความส าคญั
และผลกระทบ ของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์ากขึน้ งานวิจยัมากมายชีใ้หเ้ห็นว่าการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรส์ง่ผล กระทบในทางลบต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ัง้ทางดา้นจิตใจ
และพฤติกรรม โดยพบวา่ เหยื่อของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์อ้งเผชิญกบัอารมณค์วามรูส้กึในแง่
ลบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด ความตื่นตระหนกหรือความกลวั อีกทัง้ยงัมีอาการซมึเศรา้
และเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรย์ังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นพฤติกรรมในทางลบและมี แนวโนม้ที่จะฆ่าตวัตายมากขึน้ ซึ่งการฆ่าตวัตายจากการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ าลงัเป็นปัญหาใหญ่ ที่เกิดขึน้ในกลุ่มวยัรุ่น พบว่าการกลั่นแกลง้ไม่ว่าจะ
เป็นการกลั่นแกลง้รูปแบบใดก็ตาม ส่งผลใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งมีแนวโนม้ที่จะฆ่าตัวตายสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้ง ทางไซเบอรมี์แนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตัวตาย
มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรเ์กือบสองเท่า (Hinduja & 
Patchin, 2010) 

ปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นกลุ่มวยัรุน่ไม่ไดพ้บแต่ในต่างประเทศเท่านัน้ ใน
ประเทศ ไทยเองก็พบว่ามีการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นกลุ่มวัยรุ่นเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2555 
(วิมลทิพย ์มุกสิกพันธ์, 2552) ไดศ้ึกษาวิจัยเก่ียวกับการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นประเทศไทย
ภายใตห้วัขอ้ “ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติและ พฤติกรรมการกระท าความรุนแรงทัง้ทางกายภาพและ
การข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอรข์องเยาวชนไทย” โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 12-24 ปีจากภูมิภาคต่างๆ รวมทัง้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 2 ,500 คน 
ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนไทย 43.1% เคยถูกรงัแกในโลกไซเบอร ์โดย ส่วนใหญ่เลือกที่จะเล่า
ปัญหาใหเ้พื่อนฟัง (19.8%) มีเพียง 4.9% และ 1.9% เท่านัน้ที่เล่าปัญหาให ้ผูป้กครองและครูฟัง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ปองกมล สรุตัน,์ 2561) ผลการวิจยัดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็น ว่าเยาวชน
ไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการ 
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ตระหนักถึงปัญหาที่ก าลงัเกิดขึน้ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบหลายดา้น เช่น ปัญหาทางดา้นอารมณ์
หรอื พฤติกรรม การฆ่าตวัตายและการก่ออาชญากรรม 

ส าหรบัแนวทางการแก้ปัญหาการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นประเทศไทย ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ มีการบังคับใช้กฎหมาย เก่ียวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
“พระราชบัญญัติว่าดว้ยการ กระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550” นอกจากนีย้ังมี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 วา่ดว้ยเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยมีเนือ้หาใจความ
ดงัต่อไปนี ้“ถา้ความผิดฐานหมิ่นประมาทไดก้ระท าโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร ์ภาพหรือตวัอักษรที่ท  าใหป้รากฏดว้ยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง
บนัทึกภาพ หรือ บนัทึกอกัษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท า
การป่าวประกาศดว้ยวิธี อื่น ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรบัไม่เกินสองแสน
บาท” 

1.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
วิมลทิพย ์มุกสิกพันธ ์(2552) ไดส้  ารวจพฤติกรรมการข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอร์

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นลกัษณะ ความชกุ และความถ่ีของการข่มเหง
รงัแกผ่านโลกไซเบอร ์และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการปัญหาของเยาวชนที่ เคยประสบ
พฤติกรรมการรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์โครงการวิจัยนีเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามที่มีขอ้
ค าถามแบบปลายปิด ใชว้ิธีการสุ่มเลือกพืน้ที่แบบแบ่งชัน้โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 5กลุ่ม 
คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมในโรงเรียนของรฐับาล กลุ่มนกัเรียนมธัยมในโรงเรียนเอกชน กลุ่มนกัเรียน
อาชีวศึกษา กลุ่มนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั และกลุ่มนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ในแต่ละกลุ่มสุ่มตวัอย่างจ านวนนกัเรียนและนกัศึกษาไดจ้ านวนรวมทัง้สิน้ 2 ,000 คน ผล
การส ารวจแสดงให้เห็นวถึงการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่
ทันสมัยสามารถเขา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวางนอกจากนีย้ังมีความถ่ีในการใชง้านอุปกรณ์
ดงักลา่วมากขึน้ ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้ห็นว่าอปุกรณท์นัสมยัและรวดเรว็เหลา่นีถ้กูใชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการสรา้งความรุนแรงและการข่มเหงรงัแกกนั และหากยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข พฤติกรรมเหลา่นีจ้ะ
กลายเป็นพฤติกรรมที่เยาวชนมีแนวโนม้จะเห็นเป็นเรื่องปกติ  นอกจากนีผ้ลการศกึษาไดค้น้พบขอ้
ส าคญัว่าการข่มเหงรงัแกทุกรูปแบบเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมากในกลุ่มนกัเรียนอาชีวะศึกษา
เอกชนและกลุ่มเด็กนกัเรียนมธัยมศึกษาเอกชนตามล าดบั อีกทัง้พบว่ากลุ่มนกัเรียนอาชีวะศึกษา
เป็นกลุ่มที่มีแนวโนม้กระท าการรุนแรงผ่านโลกไซเบอรม์ากกว่ากลุ่มอื่น มกัมาจากครอบครวัที่มี
บิดาหรือมารดาเป็นผูเ้ลีย้งดูคนเดียว มีการศึกษาไม่สูงนักและมีอาชีพรบัจา้งทั่วไปเป็นหลกั ขอ้
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คน้พบนีแ้สดงให้เห็นว่าความอบอุ่น ความแข็งแรงของครอบครวั รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ภายในครอบครวัอาจเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท  าใหพ้่อแม่ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมเลีย้งดแูละสั่งสอน
เชิงคุณธรรม สืบเนื่องจากผลการวิจัยทีมผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเข้ามาเป็น
หน่วยงานหลกัในการออกแบบนโยบายเพื่อจัดการปัญหาการข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอร ์และ
หาทางแกไ้ขก่อนที่ปัญหาจะลกุลามจนกลายเป็นวิถีปกติของเยาวชนไทย 

วีณา มิ่งเมือง (2540) ไดเ้สนอผลการวิจยัเก่ียวกบัผลของการปรกึษาเชิงจิตวิยาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจรงิต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
3 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต ่า ไดท้ดลองวิจยัโดยการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษา
โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าจากโรงเรียนสตรี
วดัอปัสรสวรรคจ์ านวน 16คน เลือกกลุ่มตวัอย่างจากคะแนนการเผชิญปัญหาดา้นมุ่งจดัการกับ
ปัญหาโดยใชค้วามสามารถของตนเองและการเผชิญปัญหาโดยอาศยัแหลง่สนบัสนนุอื่น ๆ ต ่ากว่า
ค่ากลาง และมีคะแนนวิธีการเผชิญปัญหาดา้นหลีกหนีปัญหาสูงกว่าค่ากลาง จากนั้นสู่งมเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 8 คนมีการพบกลุม่จ านวน 12 ครัง้ เป็นระยะเวลา 7สปัดาห ์
รวมทัง้สิน้ 20ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือแบบวดัการเผชิญปัญหาของวยัรุ่น ผลการวิจัย
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนที่เขา้ร่วมกลุ่มใหก้ารปรึกษามีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาโดยอาศัยแหล่งสนับสนุนอื่นๆ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้
ท าการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างก่อนการเข้าร่วมให้ค าปรึกษา และพบว่านักเรียนที่เขา้รบัการ
ปรกึษามีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยงปัญหาต ่ากว่าก่อนเขา้รว่มกลุ่ม และต ่ากว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่ไดท้  าการศกึษา และกลุม่ตวัอย่างก่อนการเขา้รว่มใหค้ าปรกึษา 

ณฐัรชัต ์สาเมาะ (2557) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการรบัรูข้องเยาวชนตอ่การรงัแกในพืน้ที่ไซ
เบอร ์ในแง่ของความหมาย รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปัญหาการรงัแกใน
พืน้ที่ไซเบอร ์ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ทัง้ที่อยู่
นอกระบบการศกึษาและก าลงัอยู่ในระบบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอดุมศกึษา ใน
อ าเภอหนึ่งในภาคกลาง เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม จ านวนทั้งสิน้ 22 กลุ่มโดย
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 ถึง 6 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 26 คน รวม 136คน พบว่า นักเรียนให้
ความหมายการรงัแกทางไซเบอรว์่า เป็นการใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการข่มขู่ และยังสรา้งความ
เสียหาย หวาดกลวั ต่อคนที่เป็นเหยื่อ แต่ส่วนมากปัญหาดงักลา่วกลบัไม่ค่อยไดร้บัการแกไ้ข และ
นกัเรียนมกัจะไม่ขอความช่วยเหลือจากผูป้กครองหรือบคุคลอื่นที่ตนเองนัน้รูจ้กั โดยผูว้ิจยัไดมี้การ
น าเสนอใหข้อความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรฐั สถานศกึษา NGOsหรือภาคประชาสงัคมควน
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เขา้มามีบทบาทในการประชาสมัพนัธ ์หรือสรา้งสื่อเพื่อใหเ้ยาวชนตระหนกัว่าการรงัแกในพืน้ที่ไซ
เบอรเ์ป็นปัญหาของสงัคม ก่อนที่ปัญหาจะลกุลามอย่างกวา้งขวางในสงัคมไทย นอกจากนีค้วรให้
ความรูแ้ก่ผูใ้หญ่เพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องการรงัแกในพืน้ที่ไซเบอรใ์นกลุ่มเยาวชนมากขึน้ อนัจะ
น าไปสูก่ารใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าปรกึษาแก่เยาวชนเม่ือพวกเขาประสบปัญหาได ้

2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับทกัษะการเผชิญปัญหา 
2.1 ความหมายของทักษะการเผชิญปัญหา 

ในเวลาที่บุคคลตอ้งเจอกบัเหตกุารณห์รือเรื่องราวที่ตนเองคิดว่าจะมาคกุคามความ
เป็นส่วนตัวของตนงเองนั้นเราย่อมที่จะพยายามต่อสูเ้พื่อที่จะเผชิญกับเหตุการณ์หรือสภาวะ
ดงักลา่วใหไ้ดด้ีที่สดุ เพื่อไม่ใหแ้ต่ละบคุคลนัน้เกิดความเครียดหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึน้ซึ่งเป็น
บ่อเกิดของความเครียด โดยการที่จะท าใหแ้ต่ละบุคคลนัน้พรอ้มที่จะเผชิญกับเหตุการณ?์ท าให้
เครียดหรือไม่สบายใจ เรียกไดว้่า แต่ละบุคคลย่อมเลือกใชท้กัษะการเผชิญปัญหาที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยที่ Lazarus and Folkman (1987 อา้งถึง
ใน สวุิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 36 ) กลา่วเอาไวว้า่ความพยายามทางสติปัญญาและพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการจดัการจดัการความตอ้งการทัง้ภายใน
และภายนอกที่ตามแต่ละบุคคลนัน้ไดป้ระเมินตนเองว่าเกิดขีดจ ากดัของความสามารตนเองหรือ
ยงัขาดทกัษะส่วนใดสว่นหนึ่ง หรือเป็นภาวะที่คกุคามต่อความเป็นอยู่ของแต่ละบคุคล และแบรล์ 
(Blais, 2021) อธิบายว่าการเผชิญปัญหามีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ในรูปแบบของการต่อสู ้การหนี 
หรือ การแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึน้กับทุกคน ทั้งนีเ้พื่อรกัษาดุลยภาพทางจิต 
(Psychic Equilibrium) เอาไว้โดยควบคุมความตึงเครียดที่เกิดจาก ความขัดแย้งภายใน เช่น 
ความกลวั ความหวา้เหว่ ความรูส้ึกไม่มั่นคง ความสญูเสียต่าง ๆและความ ตึงเครียดที่เกิดจาก
ความขดัแยง้ภายนอกพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองเพื่อแกไ้ขปัญหาช่วยใหเ้กิดความสงบใจจิตใจ 
โดยทั่ วไปบุคคลจะใช้วิธีการเผชิญปัญหาเพียง 1 - 2 วิธีที่ตนเองคุ้นเคย หรือใช้วิธี ที่ เคยใช้
แกปั้ญหานัน้ส  าเรจ็มาแลว้ในอดีตเพื่อแกไ้ข ควบคมุปัญหาและขจดัความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ บางครัง้
บุคคลสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตึงเครียดที่เกิดขึน้ไดง้่ายบๆ แต่บางเวลาก็ตอ้งใชว้ิธีการ 
เผชิญปัญหาที่ยุ่งยากยากและบางคนอาจเผชิญปัญหาชนิดใดชนิดหนึ่งไดด้ีแต่เผชิญปัญหาชนิด
อื่นไดย้าก 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา 
ในการศึกษาทักษะการเผชิญปัญหา มีโครงสรา้งวิธีการที่ใข้กันอย่างแพร่หลาย

ดว้ยกนั 2 วิธี คือการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบัปัญหาและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบั
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อารมณ ์ ของ Lazarus and Folkman (1987 อา้งถึงใน สวุิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 27 ) เป็นที่
ยอมรบัและนิยมอย่างแพรห่ลาย นอกจากนีใ้นส่วนของวิธีการเผชิญปัญหายงัสามารถจดัไดต้าม
กรอบแนวคิดท่ีใชก้นัโดยทั่วไปในการเผชิญปัญหาไดแ้ก่ 

วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา (Problem  –  Focused Coping) คือ 
วิธีการเผชิญกบัปัญหาแบบการลงมือท าการแกปั้ญหา มีการวางแผนการ หรอืการเลิกกิจกรรมที่ไม่
เก่ียวขอ้ง การชะลอการเกิดปัญหา การแสวงดหาการสนบัสนนุทางสงัคมเพื่อหาสิ่งที่ช่วยเหลือและ
การไม่แสดงออกทางพฤติกรรมนัน้ 

วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์  (Emotion – Focused Coping) คือ 
วิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคมเพื่อไดร้บัก าลงัใจ การตีความหมาย
ใหม่ ในทางบวกและการเจริญเติบโต การยอมรบั การพึ่งพาศาสนา การปฏิเสธ การระบายออก
ทางอารมณก์ารไม่เก่ียวขอ้งกบัความคิด และการใชส้รุาหรอืสารเสพติด 

2.3 กลวิธีการเผชิญปัญหา 
นอกจากนีจ้าคอบและคณะ (Jacobs et al., 2014) ไดเ้สนอว่ากลวิธีในการเผชิญ

ปัญหานัมี้ดว้ยกนั 2 แบบ คือ 
2.3.1 กลวิธีการเผชิญปัญหาระยะสั้น (Short-term Coping Method) เป็นวิธีการ

เผชิญปัญหา ที่จะลดความเครียดที่เกิดจากปัญหาในลกัษณะที่เป็นการท าใหเ้กิดความสบายใจ
เพียงชั่วคราว เช่น การดื่มแอลกอฮอลห์รอืเครื่องดื่มที่ท  าใหม้นึเมาเพื่อใหต้นเองเมา จะไดล้ืมนึกถึง
ปัญหาที่ก าลงัเกิดขึน้ไดช้ั่วขณะ หรือการใชย้าท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท การเบี่ยงเบนความสนใจในตวั
ปัญหาดว้ยการไปท ากิจกรรมอื่นๆ เช่น ดทูีวี นอนหลบั ดหูนงั ฟังเพลง เป็นตน้ ขณะที่ท  ากิจกรรม
เหลา่นีก้็จะรูส้กึผ่อนคลาย สบายใจไดใ้นระยะสัน้ๆ เท่านัน้ 

2.3.2 กลวิธีการเผชิญปัญหาระยะยาว (Long-term Coping Method) เป็นวิธีการ
เผชิญปัญหาที่บุคคลยอมรบัและตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง บุคคลยินดีที่จะต่อสู้กับ
ปัญหาทุกรูปแบบ เพราะเช่ือว่าอ านาจในตนอยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปัญหาไดย้าวนาน โดยใชว้ิธีเช่น การหาขอ้มลูจากแหล่งความรูต้่างๆ การขอค าปรกึษาจาก
คนในครอบครวั คุณครู เพื่อน ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการสรา้งทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาไวห้ลายๆ 
แบบ เพื่อใหบ้คุคลสามารถเผชิญกบัปัญหา ได ้ดว้ยแนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก 

การศกึษาของ กรดิเดวาและแทสชิวา (Gridneva & Tashcheva, 2015) ไดจ้  าแนกกลวิธี
ในการเผชิญปัญหาออกมา โดยใชว้ิธี ศกึษาและรวบรวมกลวิธีการเผชิญปัญหาโดยยดึทฤษฏีของ 



  32 

ลาซารสั และโฟลค์แมน รว่มกบัลกัษณะพฒันาการของวยัรุน่ตามทฤษฎีอิรคิสัน ซึ่งเสนอกลวิธีใน
การเผชิญปัญหาออกมาทัง้หมด 18  แบบ ไดแ้ก่ 

1) การแสวงหาสิ่ งผ่อนคลาย (Seek  Relaxing  Diversion) เป็นการแสวงหา
กิจกรรมที่ช่วยใหเ้กิดความผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง พกัผ่อน เลน่ดนตร ีเป็นตน้ 

2) การท างานจนส าเรจ็ (Work  &  Achieve) เป็นการเผชิญปัญหาดว้ยการแสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการท างานจนส าเรจ็ 

3) การลงมือแกไ้ขปัญหา (Solving  the  Problem) เป็นวิธีการจดัการปัญหาอย่างมี
ขัน้ตอน มีการวางแผน และท าความเขา้ใจสาเหตุของปัญหา จากนัน้จึงด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ตามขัน้ตอนที่วางไว ้

4) การผ่อนคลายทางรา่งกาย (Physical  Recreation) เก่ียวขอ้งกบัรา่งกายโดยตรง 
เพื่อใหร้า่งกายลดความตงึเครียดและผ่อนคลาย เช่น การออกก าลงักาย การเลน่กีฬา เป็นตน้ 

5) การใชเ้วลากับเพื่อน (Investing  in  Close  Friend) เพื่อท าใหต้นเองรูส้ึกคลาย
ความกงัวล จากการไดไ้ปพบปะเพื่อนฝงู เพื่อพดูคยุ และระบายความรูส้กึที่อดัอัน้ 

6) การ มุ่งเนน้ในแง่บวก (Focus  on  Positive) เป็นการเผชิญปัญหาดว้ยการมอง
หาส่วนดีของ  เหตุการณ์   ที่ท  าใหเ้กิดปัญหา นัน้  เพื่อการปรบัมุมมองทัศคติไปในทางบวกต่อ
ปัญหา 

7) การแสวงหาความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Seek to Belong) การท าใหต้นเองรูส้ึก
เป็นที่ยอมรบั และมีความส าคญัต่อบคุคลอื่นหรือตอ่กลุม่ 

8) การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสงัคม (Seeking   Social   Support) คือวิธีการ
เผชิญปัญหาโดยการขอความช่วยเหลือ ขอขอ้มลู หรอืค าแนะน าจากผูป้กครอง ครู หรือบคุคลที่ตน
รูส้กึไวว้างใจ 

9) การแสวงหาการสนบัสนนุทางดา้นจิตวิญญาณ (Seeking   Spiritual   Support) 
อย่างเช่น การพึ่งศาสนา ความเช่ือในการศรทัธาต่อส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ เพ่ือใหต้นเองไดร้บัการช่วยเหลือ 
เป็นที่พึ่งทางใจ 

10) การแสวงหาความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ (Seeking  Professional  Help) เพื่ 
อตอ้งการจดัการที่ตวัปัญหาโดยเฉพาะ จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น คณุครู
แนะแนว นกัจิตวิทยา จิตแพทย ์เป็นตน้ 
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11) การ รวมกลุม่เพื่อจดัการปัญหา  (Social  Action) เป็นการรวมกลุม่กนัเพื่อเผชิญ
ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ท าใหบุ้คคล   ไม่ตอ้งเผชิญปัญหา
เพียงล าพงั 

12) การ คิดที่ เป็น เพียงความปรารถนา (Wishful  Thinking) เป็นวิธีการเผชิญ
ปัญหาที่เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การจินตนาการเพื่อใหปั้ญหาคลี่คลาย ผ่านพน้ไปได ้

13) การเก็บปัญหาไวเ้พียงล าพัง (Keep  to  self) เป็นการเก็บกดความทุกข ์ความ
ไม่สบายใจไวเ้พียงคนเดียว และหลีกเลี่ยงการพบปะผูอ้ื่น 

14) การต าหนิตนเอง (Self-Blame) คือ การโทษตนเอง การต าหนิตนเอง ในแง่ของ
การเป็นตน้เหตขุองปัญหา หรอืหาทางจดัการกบัปัญหาไม่ได ้

15)  การวิตกกังวล (Worry) การเผชิญปัญหาดว้ยการครุน่คิดถึงแต่ปัญหา  เพื่อลด
ความคบัขอ้งใจ และไม่สามารถท าใหเ้กิดแนวทางแกไ้ขปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะมีแต่ความคิด
ในเชิงลบ 

16) การไม่รับรูปั้ญหา (Ignore  the  Problem) เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรูปั้ญหา ไม่
สนใจ หลีกเลี่ยง  ไปเลย 

17) การไม่เผชิญปัญหา (Not   Coping) วิธีการท่ีบคุคลแสดงออกมาในลกัษณะที่ไม่
สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาได ้จนสง่ผลเสียตอ่สขุภาพกายและสภาพจิตใจ 

18) การลดความตงึเครียด (Tension   Reduction) เป็นวิธีการเผชิญปัญหาดว้ยการ
พึ่งพากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเหลา้ การสบูบหุรี่ หรือการใชส้ารเสพติด เป็นตน้ 

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับทกัษะการเผชิญปัญหา 
พรทิพย์ แม่นทรง (2555) ท าการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่  5 ที่มีภาวะ

ซมึเศรา้ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มีกลุ่มควบคมุ 9 คนและ กลุ่มทดลอง 8 คน รวม17 คน โดย
การด าเนินกลุ่มได้น าแนวคิด Cognitive Behavior Therapy รวมถึงแนวคิดทางจิตวิทยา ที่
ประกอบดว้ยกิจกรรม กิจกรรมเชิงประสบการณ ์การอภิปราย การสรา้งสมัพนัธภาพ การใชเ้ทคนิค
การผ่อนคลายการสื่อสารระหว่างบุคคล การเปิดเผยตวัตน และการสรุปทบทวนและยุติการเขา้
ร่วมกิจกรรม โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า โปรแกรมการเสริมสรา้งทักษะในการจัดการ
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ไม่ส่งผลต่อระดับความเครียด แต่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดบัความวิตกกงัวลและภาวะซมึเศรา้ของนกัศกึษาทนัตแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
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ภรูเิดช พาหยุทุธ ์(2560) ไดท้  าการพฒันาโปรแกรมสง่เสรมิการเผชิญปัญหาเชิงบวก 
(Positive Coping) ของนักเรียนวัยรุ่น โดยอาศัยแนวคิดการให้ค าปรึกษาเชิงรุกในการเรียนรู ้
แลกเปลี่ยนมมุมองความคิด ความรูส้กึและประสบการณร์ว่มกนั เพื่อใหน้กัเรียนไดท้บทวนตนเอง 
พฒันาความสามารถในการเผชิญปัญหาเชิงบวก และมีแนวทางในการจดัการเป้าหมายที่ตัง้ไวใ้ห้
ส  าเรจ็ โดยมีเปา้หมายในการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเผชิญปัญหาแบบการตอบสนอง การ
ใหค้วามหมายที่มีคณุค่า ความหยุ่นตวั การเผชิญปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ การรบัรูค้วามสามารถ
ในการเผชิญปัญหา การมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา การมองโลกในแง่ดี การก าหนดเปา้หมาย และการ
เผชิญปัญหาเชิงรุก โดยใชเ้ทคนิคและทกัษะในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ไดแ้ก่ การยอมรบัอย่างไม่มี
เงื่อนไข ทกัษะการฟัง ทกัษะการถาม ทกัษะการตีความ ทกัษะการสะทอ้นเนือ้หาและความรูส้ึก 
ทักษะการใหก้ าลังใจ และทักษะการสรุปความ รวมถึงการใชก้ลยุทธ์การเชิญชวนที่อธิบายถึง
สถานการณแ์ละเหตกุารณพ์ิเศษที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ที่นกัเรยีนไดน้ าสิ่งที่เรียนรูไ้ปปรบัใชจ้รงิ
ในการด าเนินชีวิตโดยทดลองกบันกัเรียนที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาเชิงบวกตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 
25 ลงมา มาท ากิจกรรม ทัง้หมด 12 ครัง้ ภายใน 3 สปัดาห ์จากผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนวยัรุน่
ในกลุ่มทดลองมีการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหาสงูขึน้ นอกจากนีก้ารพฒันาการเผชิญปัญหาเชิงบวก
ของวยัรุ่นในดา้นการตัง้เป้าหมายที่มุ่งส่งเสริมใหว้ยัรุ่นตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
เป้าหมายในชีวิต เรียนรูก้ารก าหนดเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเรียนรูแ้นวทางใน
การปฏิบตัิตนเองใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ยงัส่งผลใหน้กัเรียนวยัรุน่ในกลุ่มทดลองมี
การตัง้เปา้หมาย ภายหลงัการศกึษาสงูกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีการเผชิญ
ปัญหาเชิงบวกสงูกว่ากลุม่ควบคมุทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผลอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
3.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการใหค้ าปรึกษากลุ่ม  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการใหค้ าปรกึษากลุ่มประกอบดว้ยความหมาย
ความส าคัญของการใหค้ าปรึกษากลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการใหค้ าปรึกษากลุ่ม
กระบวนและเทคนิคของการใหค้ าปรกึษากลุม่ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1.1 ความหมายของการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นแนวทางหนึ่งที่ส  าคัญนอกจากสามารถให้ความ

ช่วยเหลือกบับคุคลที่ประสบกบัปัญหาต่างๆในการด าเนินชีวิตแลว้บคุคลที่ตอ้งการท าความเขา้ใจ
ในตนเองรวมทั้งพัฒนาตนเอง และสามารถเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มไดซ้ึ่งจากการศึกษา
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ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มพบว่ามีนักวิชาการนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการใหค้ าปรกึษากลุม่ไวม้ากมายซึง่ผูว้ิจยัไดส้รุปและเรียบเรยีงไวด้งันี ้

ลกัขณา สริวฒัน ์(2551) กล่าวว่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มกับนักเรียนนัน้เป็นการ
ช่วยให้นักเรียนที่ก าลังเจริญเติบโตได้รูจ้ักแสวงหาประสบการณ์ทางสังคมซึ่งจะช่วยให้ผู้รับ
ค าปรกึษามีสมัพนัธภาพภายในกลุม่โดยการไดร้บัการยอมรบัซึ่งเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ทางสงัคมและถือเป็นหนา้ที่ อย่างหนึ่งของการจดัการใหค้  าปรกึษาซึ่งการใหค้  าปรกึษากลุ่มยงัจะ
ช่วยใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดห้ยั่งเห็นถึงปัญหาและความรูส้ึกต่างๆแลว้ก็ยงัสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจถึง
สาเหตขุองปัญหาตา่งๆรว่มดว้ย 

ดวงมณี จงรกัษ์ (2561) ไดใ้ห้ความหมายของการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่ม คือ
กระบวนการช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาเป็นกลุ่มโดยมีผู้ให้บริการค าปรึกษาเป็นผู้สนับสนุน
เอือ้อ านวยชี ้แนะใหข้อ้มูลเปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดร้ะบายอารมณ์ความรูส้ึกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันร่วมกันพิจารณาวิธี การแก้ไขปัญหามี การเปลี่ยนแปลงความคิด
อารมณพ์ฤติกรรมภายใตบ้รรยากาศท่ีอบอุน่ปลอดภยัและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

คอเรย ์(Corey, 2014) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่
มุ่งเนน้ทัง้ความคิดความรูส้กึและพฤติกรรมดว้ยการตระหนกัรู ้เพื่อแกไ้ขปัญหาที่สมาชิกกลุม่เป็นผู้
วางแผนดว้ยตนเองเม่ือสมาชิกตอ้งเผชิญกับสภาวะวิกฤติความขดัแยง้ดว้ยการคน้หาศักยภาพ
ภายในตวัสมาชิกกลุ่มเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาความงอกงามตลอดชีวิตการใหค้ าปรกึษากลุ่มมุ่ง
จดัสรา้งบรรยากาศของความไวว้างใจดว้ยความเขา้ใจอย่างลกึซึง้และใหก้ารการสนบัสนนุเพื่อให้
สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมส ารวจประเด็นที่เก่ียวขอ้งและสามารถพัฒนาทักษะในการแกปั้ญหาต่างๆ
เพื่อที่จะสามารถจดัการกบัปัญหาชีวิตท่ีมีความคลา้ยคลงึกนัตอ่ไปในอนาคตได ้

อนงค ์วิเศษสวุรรณ (2554) ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่
สมาชิกกลุ่มไดส้  ารวจตนเองจากการสรา้งสัมพันธภาพกับสมาชิกคนอื่นๆเพื่อก่อให้เกิดความ
พยายามในการปรบัเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง 

ทรอสเซอร ์(Trotzer, 2006) ได้นิยามการให้ค าปรึกษากลุ่มว่าหมายถึงการ
พฒันาเครือข่ายระหว่างบุคคลที่มี ความไว่วางใจการยอมรบัการนับถือความอบอุ่นการสื่ อสาร
และการท าความเขา้ใจโดยก าหนดผูใ้หค้   าปรึกษา  1  คนกับผูร้บัค าปรึกษากลุ่มหลายคนมา
พบปะกนัเพื่อช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการเผชิญกบัความไม่พึงพอใจหรือปัญหาในชีวิตของผูร้บั
ค าปรกึษากลุ่มและคน้หาท าความเขา้ใจและหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาและความไม่พึงพอใจ
ดงักลา่ว 
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ดงันัน้การใหค้  าปรกึษากลุม่มีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการใหก้ารค าปรกึษา
แบบรายบุคคลทั่วไปโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่มช่วยเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้ลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดความรูส้กึรว่มกนัในกลุ่มโดยมีผูน้  ากลุ่มเป็นผูท้ี่อ  านวยความสะดวกในการด าเนินการให้
ค าปรกึษากลุ่มและจากความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มขา้งตน้ของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ผูว้ิจัยสรุปไดว้่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มหมายถึงกระบวนการกลุ่มที่มีผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มมา
พบปะกนัดว้ยบรรยากาศแห่งการยอมรบัความไวว้างใจกนัและรว่มกนัแสดงความรูส้ึกซึ่งกนัและ
กนัโดยผูน้  ากลุม่เอือ้อ านวยใหส้มาชิกกลุม่ไดมี้ โอกาสส ารวจตนเองกลา้เผชิญความจรงิยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นผูอ้ื่นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองดว้ยการจดัประสบการณเ์พื่อการเรียนรูแ้ละการฝึก
ปฏิบตัิ ตามเปา้หมายของการใหค้ าปรกึษากลุม่และจดุมุ่งหมายเฉพาะทกัษะดา้นต่างๆ 

3.1.2 คุณประโยชนข์องการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
ทรอทเซอร ์(Trotzer, 2006) ไดก้ลา่วถึงขอ้ดีของการใหค้ าปรกึษากลุม่ไวด้งันี ้

1) ความปลอดภยัภายในกลุม่ (Safety factors in groups) ท าใหส้มาชิกรูส้กึ
มั่นคงและปลอดภยั  เต็มใจรว่มอภิปรายความรูส้กึ  ความกงัวล  ทศันคติและความเชื่อต่อกลุม่  

2) ความรูส้ึกของการมีส่วนร่วม (Sense of belonging) คือการที่กลุ่มท าให้
สมาชิกเขา้ถึงประสบการณก์ารเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ ซึ่งเป็นโอกาสใหส้มาชิกรูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่ง
ของกลุม่สงัคมที่มีการสง่เสรมิสนบัสนนุของสมาชิกกลุ่ม  ซึ่ง เป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุย์
ท าใหเ้กิดความตอ้งการกลุ่มและไดร้บัความตอ้งการจากกลุ่ม  ช่วยใหส้มาชิกสรา้งเอกลกัษณใ์น
ตวัตนและมีอิทธิพลจากการเป็นตวัแบบของกลุม่  อนัเป็นวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

3) ค่านิยมทางสังคมของการให้ค าปรึกษากลุ่ม (Social  value  of  group 
counseling) เป็นบรรยากาศที่สรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละเป็นกระจกสะทอ้นใหก้ับสมาชิกได้
มองเห็นตนเอง ไดท้ดลองพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงทศันคติต่อสถานการณท์ี่เกิดขึน้ในชีวิตดว้ย
เสียงสะทอ้นของกลุม่ การประเมินและพฒันาความมั่นใจในตนเองเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตตอ่ไป 

4) พลังของกลุ่ม (Group as power) เป็นอิทธิและพลวัตของกลุ่มอันเป็น
พืน้ฐานของกระบวนการกลุ่ม เป็นเครื่องมือที่ดีส  าหรบัผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่ม เป็นการควบคมุใหเ้กิด
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้วยพลังของสมาชิก ความกดดันของกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกเกิด
กระบวนการพฒันาในตนเองขึน้ ดว้ยความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม น ามาซึ่งความส าเรจ็ในการ
แกปั้ญหา 

5) การเป็นผูใ้หแ้ละผูร้บัความช่วยเหลือ (Helping and being helped) คือ
การใหค้  าปรกึษากลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดช้่วยเหลือและรบัความช่วยเหลือ น ามาซึ่ง
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การสรรคส์รา้งและรกัษาความเคารพในตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองดว้ยการไดเ้ป็นผู้
ช่วยเหลือผูอ้ื่น 

6) ก ารป รับป รุงตน เองจากพลวัต ของกลุ่ ม  (Self-correcting group 
dynamics) เม่ือมีสมาชิกไม่ยอมรบัหรือปฏิเสธกลุ่ม กลุ่มจะหาวิธีดึงผูท้ี่แยกตวักลบัมาดว้ยความ
ตั้งใจ ด้วยการสนับสนุนและปกป้องของสมาชิก ซึ่งอาจใช้อารมณ์ขันช่วยในการปรบัเปลี่ยน
ทศันคติหรือสนบัสนนุใหเ้กิดการเผชิญกบัสถานการณอ์ย่างแน่วแน่ 

7) การบ าบดัภายในกลุ่ม  (Curative factors in groups) คือกระบวนการที่
ช่วยใหส้มาชิกไดมี้ความเสียสละ (Altruism) ในการช่วยเหลือผูอ้ื่น มีความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุม่จากการท างานรว่มกนั (Cohesion) ไดร้ะบายความรูส้กึ (Catharsis) ตา่ง ๆ ต่อผูอ้ื่นในกลุม่ มี
ความรูจ้กัและเขา้ใจตนเองอย่างถ่องแท ้(Insight) เกิดการเรียนรูภ้ายใน(Interpersonal learning-
input) จากการตอบกลบัของสมาชิก และเกิดการเรียนรูภ้ายนอก(Interpersonal learning-output) 
จากทักษะระหว่างบุคคล ไดร้บัการแนะแนว (Guidance) เป็นค าแนะน าและเสนอแนะเรียนรู ้
บทบาทครอบครวั (Family reenactment) จากกลุ่มก่อเกิดความหวังทีละนอ้ย ๆ (Instillation of 
hope) จากการที่เห็นเพื่อนสมาชิกไดร้บัการแกปั้ญหาและช่วยกนัแกปั้ญหา เขา้ถึงความเป็นสากล 
(Universality) ดว้ยการพบว่าตนเองก็ไม่แตกต่างไปจากผูอ้ื่น เกิดการเลียนแบบ( Identification) 
จากแบบอย่างของสมาชิกดว้ยกนัหรือผูน้  ากลุ่ม ตระหนกัถึงความเป็นจริงของชีวิตดว้ยปัจจยัของ
ในการใชชี้วิต (Existential factors) ซึ่งปัจจยัทัง้หมดนีเ้ป็นธรรมชาติของกลุม่ในการช่วยเหลือผูร้บั
ค าปรกึษากลุม่ 

8) ผูส้งัเกตการณ์ (Spectator therapy เป็นการเรียนรูผ้่านการสงัเกตซึ่งกัน
และกันของสมาชิก ในการพูดและการจัดการปัญหาภายในกลุ่ม อันเป็นลักษณะเฉพาะของ
กระบวนการกลุม่ 

9) การใหข้อ้มลูตอบรบั เพื่อความงอกงาม (Feedback for growth) คือการ
ใหค้  าปรกึษากลุม่นัน้เก่ียวขอ้งกนัโดยตรงทัง้ปรมิาณและคณุภาพของการใหข้อ้มลูตอบรบั โดยได้
เสนอแนะวิธีการใหข้อ้มลูตอบรบัไวด้งันี ้

a. เนน้การตอบรบั ที่พฤติกรรมมากกวา่ตวับคุคล 
b. เนน้การตอบรบั จากสิ่งที่สงัเกตพบมากกวา่การอนมุาน 
b. เนน้การตอบรบั ดว้ยการบรรยายมากกวา่การตดัสินวา่ถกูหรอืผิด 
c. เนน้การตอบรบั ดว้ยการอธิบายว่าควรท าหรือควรลดพฤติกรรมใด 

มากกวา่การจ ากดัใหเ้ลือกท าพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง 
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d. เนน้การตอบรบั ของพฤติกรรมที่ชดัเจนจากสถานการณ ์“ณ ที่นี่และ
ตอนนี”้ มากกวา่พฤติกรรมที่ไม่ชดัเจนและผดัผ่อน 

e. เนน้การตอบรบั ที่เป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนขอ้มูลมากกว่าการให้
ค าแนะน า 

f. เนน้การตอบรบัดว้ยการคน้หาทางเลือกที่เหมาะสมมากกวา่การชีแ้นะ 
g. เนน้การตอบรบั ดว้ยค่านิยมของผูร้บัขอ้มลูมากกวา่ใหข้อ้มลูตอบกลบั

ดว้ยคา่นิยมของผูใ้หข้อ้มลู 
h. เน้นการตอบรบั ด้วยข้อมูลเท่าที่ความสามารถของผู้รบัจะรบัไหว

มากกวา่ใหเ้ท่าที่จะใหไ้ด ้
i. เนน้การตอบรบัในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
j. เนน้การตอบรบัดว้ยค าวา่ “พดูวา่อะไร” มากกวา่ “พดูอย่างนัน้ท าไม” 

10) กระบวนการเรียนรูข้องบุคคล (Personalizing the learning process) 
เป็นธรรมชาติของการใหค้ าปรกึษากลุ่มที่ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งคณุสมบตัิของบรรยากาศ
การเรียนรู ้คือผูน้  ากลุม่ที่ไดร้บัการฝึกมาแลว้ พลวตัของกลุม่ และความแตกต่างระหวา่งบคุคล ท า
ใหส้มาชิกมีก าลงัใจในการคน้หาวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใชใ้นชีวิต 

11) ผู้ให้ค  าปรึกษาใช้ในการช่วยเหลือมากขึ ้น  ( Increasing counselor 
contact) การใหค้  าปรกึษากลุ่มเป็นการใชช้่วงเวลาอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น 
ถา้ผูใ้หค้  าปรกึษาใชเ้วลา 1 ชั่วโมงต่อสปัดาหก์บัสมาชิก 8 คนกบัการให้ค าปรกึษากลุม่ในทางตรง
ขา้มการใหค้ าปรกึษารายบุคคลท าไดเ้พียงครัง้ละ 1 คน ต่อชั่วโมงต่อสปัดาห ์ผูใ้หค้  าปรกึษาจึง
เลือกใชว้ิธีการใหค้  าปรกึษากลุม่ 

3.1.3 หลักการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
ในการด าเนินการหรือจดักลุ่มใหค้  าปรกึษาที่ประสบความส าเร็จนัน้ ไม่เพียงแต่

จะขึน้อยู่กบัการด าเนินการภายในกลุ่มเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของการใหค้ าปรกึษา
แบบกลุม่ ดงันี ้

1)  ผูน้  ากลุ่ม (Group leader) การใหค้  าปรกึษาจะด าเนินต่อไปไดม้กัจะขึน้
การที่ผูน้  ากลุ่มสนับสนุนการสรา้งสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และสนับสนุนจนมีการเปลี่ยนแปลง
คอเรย ์(Corey, 2014) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะคณุสมบตัิของผูน้  ากลุม่ดงันี ้

a. อยู่กับปัจจุบัน (Presence) มีสติอยู่กับเหตุการณ์ที่ก  าลังเกิดขึ ้น ณ 
ขณะนัน้ 
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b. พลังส่วนบุคคล (Personal power) ผู้น  าควรเช่ือมั่นในตนเอง และ
กระตุน้ใหส้มาชิกตอ่สูด้ว้ยการสง่เสรมิและใหก้ าลงัใจ 

c. ความกลา้หาญ (Courage) คือความกลา้ในการโตต้อบ และผลกัดนั
ใหส้มาชิกกลา้เผชิญกบัขอ้ผิดพลาด 

d. ความพรอ้มในการเผชิญหนา้กบัตนเอง (Willing to confront oneself) 
แสดงใหเ้ห็นถึงการเผชิญกบัขอ้ผิดพลาดเพ่ือคน้หาวิถีทางในการแกปั้ญหา 

e. เอกลกัษณแ์ห่งตน (Sense of identity) เป็นการช่วยใหส้มาชิกคน้พบ
เอกลกัษณข์องตนเอง ผูน้  าจงึควรเป็นแบบอย่างในทางสรา้งสรรค ์

f. ค วามคิ ด ส ร้า งส รรค์แล ะแน วคิ ด ใหม่  ๆ  ( Inventiveness and 
creativity) ผู้น  ากลุ่มที่ มีความคิดสร้างสรรค์จะท าให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพไม่เกิดความน่าเบื่อหน่าย 

นอกจากนีผู้น้  ากลุ่มยังจะตอ้งมีความสามารถที่จะใช้ทักษะของการให้
ค าปรกึษากลุ่ม เพื่อที่จะน าเขา้สู่ปัญหาและการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการฝึกฝนจน
เกิดความช านาญดงัที่ คอเรย ์(Corey, 2014) ไดอ้ธิบายไวด้งันี ้

1) การฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening)  
2) การทวนค า (Restating)  
3) การท าใหเ้กิดความกระจ่าง (Clarifying)  
4) การสรุปความ (Summarizing)  
5) การตัง้ค  าถาม (Questioning)  
6) การสะทอ้นความรูส้กึ (Reflecting feelings)  
7) การสนบัสนนุ (Supporting)  
8) การเอือ้อ านวย (Facilitating)  
9) การรเิริม่ (Initiating)  
10) การใหข้อ้มลูตอบกลบั (Giving feedback)  
11) การเปิดเผยตนเอง (Disclosing oneself)  
12) การเชื่อมโยง (Linking)  
13) การสิน้สดุ (Terminating)  
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2) การคดัสรรสมาชิก 
มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน (Homogeneous versus 

heterogeneous groups)  คอเรย ์(Corey, 2014) ไดเ้สนอแนะว่าสมาชิกกลุ่มที่มีความคลา้ยคลึง
กัน เช่น อายุ ความสนใจ หรือปัญหา จะเหมาะกับกลุ่มระยะสั้น ที่จะแบ่งปันประสบการณ ์
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ้ื่น สว่นกลุม่ที่มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นกลุม่ระยะสัน้หรือระยะยาวก็
ตามจะมีความเจรญิงอกงามส่วนบคุคล เพราะเป็นเสมือนการจ าลองสงัคมจรงิที่ตอ้งใชชี้วิตใหไ้ด้
ทดลองพฤติกรรมใหม่ ไดพ้ัฒนาทักษะทางสงัคมและรบัขอ้มูลตอบรบัที่หลากหลาย ทรอทเซอร ์
(Trotzer, 2006) กล่าวว่าความคลา้ยคลึงกันที่มากเกินไปอาจท าใหก้ลุ่มเกิดความน่าเบื่อหน่าย 
หมดความน่าสนใจและหยดุนิ่ง ผูน้  ากลุ่มจึงควรมีคณุสมบตัิของการเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาและความ
เป็นผูน้  าคน้หาวิถีทางในการจดัการกบัปัญหาผลกัดนัใหส้มาชิกเกิดการพฒันาและไดร้บัประโยชน์
จากเปา้หมายของกลุม่ใหค้  าปรกึษา 

ความสมัครใจ (Voluntary versus involuntary membership) คอเรย ์
(Corey, 2014) ไดก้ล่าวว่า เม่ือมีทางเลือกใหส้มาชิกไดเ้ลือก หรือกลุ่มที่มีผูไ้ม่สมัครใจผสมอยู่ 
อาจท าให้บรรลุเป้าหมายไดน้อ้ย แต่ถึงอย่างไรการมีผูมี้ทัศนคติเชิงลบหรือไม่สมัครใจ กลุ่มก็
สามารถพฒันาไดอ้ย่างเหมาะสม คอเรยเ์สนอว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง ที่ผูน้  ากลุม่จะไดเ้รียนรูใ้นกลุม่
ที่มีผูไ้ม่สมัครใจอยู่ดว้ย และสามารถช่วยให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตนเอง ไปในทางที่ตอ้งการใน
ทิศทางที่ดีขึน้ แมว้า่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความไวว้างใจก็ตาม 

3) อายแุละวฒุิภาวะ (Age and maturity) 
ทรอทเซอร ์(Trotzer, 2006) กล่าวว่าวุฒิภาวะมีความส าคัญมากกว่า

อายุ โดยทั่วไปการจัดโครงสรา้งกลุ่มจะใชอ้ายุเป็นแนวทางการจัดสมาชิกแต่ควรเลือกผูท้ี่มีวุฒิ
ภาวะทางสงัคมอย่างเท่าเทียมกนัดว้ย เนื่องจากสะดวกตอ่การสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุม่เพื่อน 

4) สถานที่  (Meeting place) สถานที่ควรมีความเป็นส่วนตัว อันเป็นแรง
ดึงดดูส าคญัที่กลุ่มเกิดปฏิสมัพนัธอ์ย่างทั่วถึงน ามาซึ่งความรูส้ึกปลอดภยัซึ่งเอือ้ใหเ้กิดประโยชน์ 
ในเชิงลกึ (Corey, 2014) 

5) ขนาดของกลุม่ (Group size) ทรอทเซอร ์(Trotzer, 2006) กลา่วว่า ขนาด
ของกลุ่มวยัรุ่นและผูใ้หญ่ควรมีสมาชิก 6-10 คน กลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 4-6 คน หรือมากกว่านัน้
ตามความเหมาะสม ส่วน คอเรย ์(Corey, 2014)กล่าวถึงขนาดของกลุ่มว่า ขึน้อยู่กับปัจจัยดา้น
อาย ุประเภทของกลุม่ ประเภทของปัญหา และประสบการณข์องผูน้  ากลุม่ ซึ่งคอเรยแ์นะน าว่า ใน
กลุม่ผูใ้หญ่ ควรมีสมาชิก 8 คน ตอ่ ผูน้  ากลุม่ 1 คน กลุม่ส  าหรบัเด็ก อาจมี 3-4 คน และ วชัรี ทรพัย์
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มี (2556)  กล่าวว่ากลุ่มปกติจะมีสมาชิก 6-8 คน หากเป็นเด็กเล็กควรลดจ านวนลง เพื่อใหเ้กิด
ปฏิสมัพนัธค์วรมีสมาชิกในจ านวนที่เหมาะสม จ านวนของสมาชิกที่พอเหมาะพอดียงัจะท าใหง้่าย
ต่อการเขา้ถึงสมาชิกไดอ้ย่างทั่วถึงอีกดว้ย 

6) ช่วงเวลาและความถ่ี (Frequency and length of meetings) ทรอทเซอร ์
(Trotzer, 2006) กลา่วว่า ระยะเวลาอาจเป็น 45 – 90  นาทีขึน้ไป ขึน้อยู่กบัปัญหาและความตัง้ใจ
ของสมาชิกซึ่งสามารถยืดหยุ่นได ้จ านวนครัง้ที่พบขึน้อยู่กับเป้าหมายของผูใ้ห้ค  าปรึกษาและ
ธรรมชาติของสมาชิก ส่วนคอเรย์ (Corey, 2014) กล่าวว่า ช่วงเวลาปกติในการพบกลุ่มคือ 
สปัดาหล์ะครัง้ ซึ่งในเด็กและวยัรุน่ ควรใชเ้วลาช่วงสัน้ ๆ แต่พบบ่อยครัง้ขึน้ ส  าหรบักลุม่ผูใ้หญ่พบ 
2 ชั่วโมงต่อสปัดาหถื์อว่าเพียงพอ และกลุ่มไม่จ าเป็นตอ้งพบทกุสปัดาหแ์ละอาจท าไดท้ัง้ระยะสัน้
หรือระยะยาว บางกลุ่มใชร้ะยะเวลา 12-20   สปัดาห ์บางกลุ่ม 30-50   สปัดาห ์และบางกลุ่มใช้
ระยะเวลาเป็นปี  และ วชัรี ทรพัยมี์ (2556) เสนอว่าควรพิจารณาจากอายุของสมาชิกกบัช่วงของ
ความสนใจ ซึ่งในเด็กเล็กไม่ควรใชเ้วลามากเกินควร จึงไม่ควรใชเ้วลาเกิน 30 นาที และความถ่ี 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ วยัรุน่พบครัง้ละ 1 ชั่วโมง หากจดัในโรงเรียนไม่ควรเกิน 1 ภาคเรียน 

จากหลักของการใหค้ าปรกึษากลุ่มสรุปไดว้่า ในการด าเนินการจัดกลุ่มการให้
ค าปรกึษานัน้ผูน้  ากลุ่ม ควรค านึงถึงหลกัของการใหค้ าปรกึษาโดยมี คณุสมบตัิของผูน้  ากลุ่ม การ
เลือกสรรสมาชิก  อายุและวุฒิภาวะ สถานที่ในการด าเนินกลุ่ม ขนาดของกลุ่มกับจ านวนของ
สมาชิก ช่วงเวลาและความถ่ี เพื่อความเหมาะสมและเขา้ถึงคุณประโยชนข์องการใหค้ าปรกึษา
กลุม่ไดอ้ย่างแทจ้รงิและมีประสิทธิภาพ 

3.1.4 กระบวนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ไดอ้ธิบายกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในการ

ด าเนินกลุม่ใหบ้รรลเุปา้หมายสรุปไวด้งัตอ่ไปนี ้
1) ขัน้ก่อนการเริ่มตน้กลุ่ม (Pregroup issues) เป็นขัน้วางแผนโดยการเขียน

โครงการในการด าเนินกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคดัสรรสมาชิก คุณลกัษณะของกลุ่มคลา้ยคลึงหรือ
แตกต่างกัน  ขนาดของกลุ่ม  ระยะเวลา  และสถานที่  ซึ่งการพิจารณาสมาชิกกลุ่มสิ่งที่ควร
พิจารณาคือ สมาชิกควรมีความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติของการใหค้ าปรกึษากลุม่  ควรพิจารณา
วา่กลุม่เหมาะสมส าหรบัตนหรือไม่  มีการเตรียมตวัเพื่อเขา้กลุม่ดว้ยทศันคติเชิงบวก  สว่นบทบาท
ของผูน้  ากลุม่คือ  ระบเุปา้หมายของกลุม่  รา่งโครงการเพื่อเป็นขอ้มลูในด าเนินการคดัเลือกสมาชิก
และท่ีส าคญัควรฝึกทกัษะที่จ  าเป็นเพื่อด าเนินกลุม่ใหบ้รรลเุปา้หมาย 
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2) ขัน้เริม่ตน้กลุม่ (Initial stage)  เป็นขัน้วางโครงสรา้ง ส ารวจความตอ้งการ
และก าหนดทิศทางควรสรา้งสมัพนัธภาพใหเ้กิดความไวว้างใจในขัน้นี ้ เนื่องจากเป็นขัน้ที่สมาชิก
เกิดความวิตกกงัวล  ลงัเลสงสยั และอาจตอ่ตา้น  ผูน้  ากลุม่ควรเป็นตวัแบบสรา้งบรรยากาศใหเ้กิด
การเปิดเผยตนเอง   ช่วยใหส้มาชิกก าหนดเปา้หมายดว้ยการสรา้งแรงจงูใจและทา้ทาย แบ่งความ
รบัผิดชอบใหก้บัสมาชิก  ก าหนดโครงสรา้งวางแนวทางพฒันากลุ่มเพื่อเอือ้อ  านวยให้กลุ่มด าเนิน
ไปไดด้ว้ยดี ท าใหส้มาชิกรูส้กึอบอุน่และปลอดภยั และไวว้างใจ 

3) ขัน้การเปลี่ยนแปลง (Transition stage) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ก่อนการท างานของ
กลุ่ม ซึ่งผูน้  ากลุ่มควรใชท้ักษะในการช่วยสมาชิกลดปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นความวิตก
กังวล ความขดัแยง้และความพยายามในการควบคุมความขัดแยง้ การทา้ทายของกลุ่มต่อผูน้  า
กลุม่ การตอ้ตา้นของสมาชิก ดงันัน้ผูน้  ากลุม่จงึควรมีเจตคติและวิธีด าเนินการอย่างเหมาะสม ดว้ย
การเป็นตวัแบบ สรา้งก าลงัใจใหส้มาชิกกลุ่ม ช่วยใหส้มาชิกเห็นความสามารถของตนเองเพื่อให้
เกิดความรูส้กึอิสระและการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

4)  ขัน้การท างาน (Working stage)   เป็นขัน้การท างานร่วมกัน ซึ่งสมาชิก
เกิดความเต็มใจและเปิดเผยเชิงลึก อดทนต่อความกดดัน  แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา  และกลุ่มจะอนญุาตใหส้มาชิกไดก้ลา่วถึงสมาชิกคนอื่นในกลุ่มอย่างเสรีเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในตนเองมากขึน้  มาจากความผูกพันที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มผูน้  ากลุ่มควรมีขอ้ตกลง
รว่มกนัเพื่อใหก้ารด าเนินกลุ่มเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ซึ่งขัน้การท างานที่มีประสิทธิภาพนัน้  ควร
มุ่งเนน้การมีปฏิสมัพันธ ์ ที่นี่และขณะนี ้ สมาชิกเขา้ใจและรบัผิดชอบต่อเป้าหมาย  เต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลง  มีความรูส้กึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่  มีลกัษณะคลา้ยกบัวงออรเ์ครสตรา้  (Orchestra)  
ที่สอดประสานในการท างานของกลุม่  และมีการประเมินความพงึพอใจของกลุม่อย่างต่อเนื่อง  ใน
ขัน้นีผู้น้  ากลุ่มควรเป็นตวัแบบดว้ยการใส่ใจและเปิดเผยตนเอง  มองการท างานของกลุ่ม  ใหแ้รง
เสริมและส่งเสริมความเขา้ใจ  ตีความพฤติกรรมอย่างเหมาะสม  และตระหนักจึงปัจจัยของการ
บ าบดัเพ่ือเขา้ถึงการใหค้  าปรกึษากลุม่ที่มีประสิทธิภาพ 

5) ขัน้ยตุิกลุม่ (Final stage) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่สมาชิกจะไดร้บัก าลงัใจ เกิดความ
กลา้ในการแสดงออกอย่างมั่นใจ สามารถเผชิญกบัสภาวการณต์่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ในชีวิต ซึ่งผูน้  า
กลุ่มควรพดูคยุถึงประสบการณท์ี่ไดเ้รียนรูภ้ายในกลุ่ม การใหแ้ละรบัขอ้มลูตอบกลบั การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนทัศคติ การระบายสิ่งที่คา้งคาใจ ผูน้  ากลุ่มควรเสริมก าลังใจในขั้นนี ้เพื่อใหส้มาชิก
สามารถเปลี่ยนแปลงและน าทกัษะที่ไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม 
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6) ขัน้ประเมินและติดตามผล (Post group issues) เป็นขัน้ที่สมาชิกจะไดร้บั
โอกาสใหแ้สดงออกและท างานเพิ่มหลงัจากที่กลุ่มยุติ เป็นช่วงที่ควรส่งเสริมใหส้มาชิกมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึน้  ผูน้  ากลุ่มจะน าผลการประเมินไปพฒันาและปรบัใชใ้นการท ากลุ่มต่อไป ซึ่งการ
ประเมินนัน้สามารถประเมินไดต้ลอดระยะเวลาที่ด  าเนินกลุ่ม เพื่อปรบัปรุงภาพรวมของกลุม่  ส่วน
การประเมินผลของการด าเนินกลุม่สามารถท าไดห้ลายวิธี  ดงัที่  วชัรี ทรพัยมี์ (2556) ไดแ้นะน าไว้
ว่า วิธีในการประเมินผลกิจกรรมอาจใชก้ารสมัภาษณส์มาชิกเป็นรายบุคคล สมัภาษณผ์ูใ้กลช้ิด
ของสมาชิก สงัเกตพฤติกรรม ใชแ้บบสอบถาม หรือใชก้ลวิธีสงัคมมิติเป็นตน้  หรืออาจอภิปราย
รว่มกนัถึงสิ่งที่ไดร้บัและการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  นอกจากผูน้  าจะไดผ้ลลพัธก์ารด าเนินกลุม่ที่
เกิดขึน้แลว้   ยงัท าใหส้มาชิกไดส้ะทอ้นความเป็นจรงิในการมองตนเองจากกลุม่ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มเป็นโครงสรา้งในการด าเนินกลุ่มไปสู่
เปา้หมายตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้อนัประกอบดว้ยขัน้ตา่ง ๆ ดงันี ้ขัน้ก่อนการเริม่ตน้กลุม่ เป็นขัน้
วางแผนการด าเนินกลุ่ม ขั้นเริ่มต้นกลุ่ม เป็นการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ขั้นการ
เปลี่ยนแปลง เป็นขัน้สรา้งสมัพันธภาพและบรรยากาศการยอมรบั ขัน้การท างาน เป็นขัน้ที่กลุ่ม
ร่วมอภิปรายอย่างสอดประสานกัน ขั้นยุติกลุ่ม เป็นขั้นที่จะส่งเสริมและให้ก าลังใจเพื่อสมาชิก
สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมอันพึงปรารถนาและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้และขั้น
ประเมินและติดตามผล สามารถใชว้ิธีประเมินไดอ้ย่างหลากหลาย ท าใหไ้ดผ้ลลพัธจ์ากการด าเนิน
กลุม่เป็นประโยชนต์่อการพฒันาการท ากลุม่ครัง้ตอ่ไป 

3.1.5 การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
ผูว้ิจยัเองไดศ้ึกษาเก่ียวกับการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อน ามาใชใ้น

การเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์โดยการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบ
บูรณาการนัน้ไดถื้อก าเนิดมาจากมมุมองของนกับ าบดัที่มองว่าการยึดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
นัน้ในกระบวนการใหค้ าปรกึษาอาจจะยงัไม่สามารถท าความเขา้ใจและช่วยเหลือในบริบทของผู้
มาขอรบัค าปรกึษาไดอ้ย่างเต็มที่หรือช่วยเหลือผูม้าขอรบัค าปรกึษาไดท้ัง้หมด เพราะเหตผุลที่ว่า
มนุษยเ์รานั้นมีความซับซอ้นและมีความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายกนัออกไป การคน้หาทางออกดว้ยการตีกรอบและใชท้ฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียวอาจจะยงั
ไม่สามารถตอบค าถามหรือแกไ้ขปัญหาที่ยังคา้งคาอยู่ภายในจิตใจของผูม้าขอรบัค าปรกึษาได้
อย่างชัดเจน และอาจท าใหผู้ม้าขอรบัค าปรกึษานัน้ขาดโอกาสในหลายๆดา้น การใหค้  าปรกึษา
กลุม่แบบบรูณาการ ที่นิยมใชน้ัน้มีดว้ยกนัหลายทฤษฎี แต่วิธีการที่ไดร้บัความนิยมอยู่ในปัจจบุนันี ้
นัน้คือ การบูรณาการแบบมีทฤษฎีหลกั (Assimilative  integration) การบูรณาการเฉพาะเทคนิค 
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(Technical  eclecticism) และการมี ปัจจัยการให้ค าปรึกษาร่วม  (common factors) และ 
Emerging models that combine routes โดยคอเรย์  (Corey, 2014) ได้อ ธิบายถึ งการให้
ค าปรกึษาแบบบรูณาการที่ต่างออกไปคือเป็นการผสานโดยที่ไม่เนน้หลกัการที่กล่าวขา้งตน้ไดใ้ห้
นิยามของการบูรณาการ(Integrative Model) ในมุมมองของการให้ค าปรึกษาแบบบูรณการ
หมายถึงรูปแบบแนวคิดและเทคนิคที่มาจากหลายทฤษฎี โดยรูปแบบนีเ้นhนการใชhกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาจัดการ 3 ปัจจัยคือความคิดความรูส้ึกและการกระท าในแต่ละขั้นตอนการให้
ค าปรึกษาซึ่งเป้าหมายคือผสมผสานกับ 3 ปัจจัยที่กล่าว  (Goal  is  to  blend  the  unique  
contributions  of  these  theories  so  that  all  tree  dimension) ในแต่ละขั้นตอนการให้ค  า
ปรึกษากลุ่มซึ่งคอเรย์ได้แบ่งขั้นตอนการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็น 3 ส่วน คือ ก่อนเข้าสู่การให้
ค าปรกึษากลุ่มโดยเป็นขัน้วางแผนเม่ือส่วนแรกเรียบรอ้ยจะน ามาสู่ส่วนต่อมาเม่ือเขา้กลุ่มคือขัน้
ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นการลงมือเรียนรูร้่วมกันในกลุ่ม (Working และส่วน
ต่อมาคือขัน้การสรุปโดยเม่ือเสร็จสิน้โปรแกรมการปิดกลุม่ควรด าเนินการในขัน้ประเมินผลติดตาม 
(Corey, 2014) ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษาตามแนวคิดของคอเรยจ์ากแนวคิดดงักลา่วผูว้ิจยัประยกุต์
มาใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกัๆ ประกอบดว้ย 

ขัน้เริ่มตน้ เป็นขัน้ปฐมนิเทศ และเป็นขัน้ตอนในการก าหนดโครงสรา้งดลุ่ม
โดยเริ่มจากการสรา้งความคุน้เคยใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่ม การส ารวจความตอ้งการของสมาชิก
ภายในกลุม่ การลดกลไกการป้องกนัตนเอง จดัการกบัความวิตกกงัวล และการสรา้งบรรยากาศที่
อบอุ่น ความปลอดภัย ความไวว้างใจ การยอมรบัซึ่งกันและกัน ช่ วยให้สมาชิกไดแ้สดงความ
คิดเห็นและความรูส้กึในการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

ขั้นด าเนินการ ในขั้นนี ้ผู้น  ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงค์ ข้อตกลงของการให้
ค าปรกึษากลุม่ ความรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การเอือ้อ านวยใหส้มาชิกลดความรูส้กึกงัวล
และการสรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น ความปลอดภยั ความไวว้างใจ การยอมรบัซึ่งกนัและกนั ช่วยให้
สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นและความรูส้กึ เนน้ความไวว้างใจ เพื่อใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดเ้รียนรู ้
หนา้ที่ของตนเอง และสามารถก าหนดจดุมุ่งหมายของตนเองไดอ้ย่างชดัเจน รูว้่าบทบาทและการ
มีส่วรร่วมภายในกลุ่มของตนเองนั้นเป็นอย่างไร และท าความเขา้ใจอย่างลึกซึง้เพื่อน าไปสู่การ
ปฎิบัติที่มีความเหมาะสมกับตนเอง รวมไปถึงการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ส าหรบั
ผูน้  ากลุ่มควรเป็นตน้แบบดา้นการเผชิญปัญหากบัเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มอย่างจริงใจ
และไม่ปิดบัง ในขั้นตอนนีส้มาชิกเริ่มมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันภายในกลุ่ม โดยบูรณาการ
เทคนิคจากทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มทัง้ 3 ทฤษฎีประกอบไปดงัทฤษฎีดังต่อไปนี ้ 1) เทคนิค
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การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 2) เทคนิคการให้
ค าปรกึษากลุ่มตามทฤษฎีอตัถิภาวะนิยม 3) เทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญ
ความจรงิ 

ขัน้สรุป ส าหรบัขัน้ตอนนีเ้ป็นในสว่นของการที่สมาชิกกลุม่เกิดการเรียนรูแ้ละ
มีความมั่นคงในความคิดของตนเอง สามารถที่จะน าสิ่งที่ไดจ้ากการเขา้กลุม่ใหค้  าปรกึษาในครัง้นี ้
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็นขัน้ตอ้นในการยตุิการใหค้  าปรึกษากลุม่ ผูใ้หค้  าปรกึษาให้
สมาชิกรวบรวมและสรุปสิ่งความรูท้ี่ไดใ้นแต่ละครัง้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัตนเอง เม่ือใกลห้มด
เวลาในการใหค้ าปรกึษาผูน้  ากลุม่ไดใ้หส้มาชิกภายในกลุม่นัน้เริม่ส  ารวจตนเองและสรุปว่าไดอ้ะไร
จากการท ากิจกรรมกลุม่ ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัภายในกลุม่ ผูน้  ากลุม่ท าใหเ้กิด
การสนับสนุน เสริมแรง ใหก้ าลังใจซึ่งกันและกัน และใหข้อ้มูลตอบกลบัเพื่อใหส้มาชิกสามารถ
เผชิญกบัสถานการณภ์ายนอกกลุม่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

คอเรย ์(Corey, 2014) ไดก้ลา่ววา่ ผูใ้หค้  าปรกึษากลุม่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามรูปแบบ
การให้ค าปรึกษาแบบบูรณาการ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าแนวคิดและน าเทคนิคต่าง ๆ มา
ผสมผสานกบัรูปแบบการใหค้ าปรกึษา และน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัตนเองที่มีความแตกต่างกนั 
โดยกรอบแนวคิดที่จะน ามาใช้มีทั้งหมด 3 มิติ คือ ด้านความคิด (Thinking) ด้านความรูส้ึก 
(Feeling) และดา้นพฤติกรรม (Behavior) อีกประการหนึ่งจะตอ้งให้ความส าคัญและค านึงถึง
บคุลิกของผูใ้หค้  าปรกึษาแลว้ เทคนิคและแนวคิดนัน้ยงัตอ้งไดผ้ลกบัผูม้าขอรบัค าปรกึษาที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกนั เหมาะกบัปัญหาเฉพาะในดา้นนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม การที่ได้
ผนวกมิติทัง้ 3 มิติ เป็นวิธีการใหค้  าปรกึษาที่มีศกัยภาพและมีศกัยภาพ มีความครอบคลมุในทุก
ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) มิติดา้นความคิด (Cognitive Domain) คือการมุ่งเนน้กระบวนการในสว่น
ของดา้นความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยที่สมาชิกภายในกลุ่มนั้นจะตอ้งคิดเก่ียวกับการ
ตดัสินใจ เช่น การพดูกบัตนเอง (Self-Talk) เก่ียวกบัการที่ผูร้บัค าปรกึษาคิดในประเด็นต่างๆ อนั
ประกอบไปดว้ย 1) ปัญหาของสมาชิกกลุม่เกิดขึน้จากวิธีการตัง้ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัตนเอง ผูอ้ื่น 
และสิ่งแวดลอ้มอย่างไร 2) การแกปั้ญหาของสมาชิกภายในกลุ่มนัน้มีวิธีการอย่างไรในการแกไ้ข
ปัญหาจากความเช่ือของสมาชิกภายในกลุ่ม 3) สมาชิกจะท าตนเองใหมี้อิสระ ดว้ยการประเมิน
อย่างจรงิจงักบัประโยคท่ีตนเองพดูย า้กบัตนเอง 

2) มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Domain) เป็นการมุ่ งเน้นด้าน
ความรูส้ึกของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยตวัของผูน้  ากลุ่มนัน้จะตอ้งช่วยใหส้มาชิกภายในกลุ่มนัน้
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ระบุและแสดงความรูส้ึกของตนเอง เม่ือสมาชิกกลุ่มนัน้สามารถประสบกับความรูส้ึกต่างๆ ของ
ตนเอง และพดูถึงเหตกุารณต์่างๆท่ีสง่ผลกระทบต่อความรูส้กึของบคุคลที่มาขอรบัค าปรกึษา ย่อม
จะตอ้งมีกระบวนการในการเยียวยาที่เกิดขึน้ นอกจากนัน้หากสมาชิกภายในกลุม่นัน้รูส้กึวา่มีคนที่
คอยรบัฟังก็ย่อมที่จะเปิดเผยและมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนัภายในกลุม่ ไดป้ลดปลอ่ยความรูส้กึของ
ตนเองออกมาไดอ้ย่างเต็มที่และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

3) มิติด้านพฤติกรรม (Behavioral Domain) วิ ธีที่ มุ่ งเน้นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดา้นพฤติกรรม ถึงแมจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตกผลึกที่ยาวนานกว่าจะเห็นผลต่อ
กระบวนการและความรูส้กึ แต่สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ก็จ  าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนรว่มในโปรแกรมที่
มุ่งเนน้การกระท าเพื่อก่อใหเ้กิด การเปลี่ยนแปลงอีกดว้ย ถา้หากการใหค้ าปรกึษากลุม่มุ่งเนน้ในสิ่ง
ที่สมาชิกก าลงัท าอยู่ย่อมมีโอกาสเป็นไปไดม้ากขึน้ที่สมาชิกกลุม่จะสามารถปรบัความรูส้กึของตน
ได ้การน าความคิดและความรูส้ึกเขา้มาร่วมการประยุกต์ใชก้ับสถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งเป็น
วิธีการที่ให้ความส าคัญกับบทบาทในการสรา้งพันธะสัญญาของสมาชิกที่จะฝึกการแสดง
พฤติกรรมใหม่ปฏิบตัิตามแผนเพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชนใ์นการน าแผนการ
ดงักลา่วไปใชจ้รงิและมีประสิทธิภาพ 

ปรัชญาการให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการด้านความคิด ความรูส้ึก และ
พฤติกรรม มีฐานมาจากวิธีการดา้นภวนิยม โดยผูน้  ากลุ่มสามารถทา้ทายผูม้าขอรบัค าปรกึษา
ภายในกลุ่มใหม้องทางเลือกที่ตนเองมีอยู่ ขอ้จ ากดัส าหรบัทางเลือก และสมาชิกภายในกลุ่มนัน้
ย่อมยอมรบักบัสิ่งที่ตนเองนัน้ไดเ้ลือก ผูน้  ากลุม่ควรสง่เสรมิใหส้มาชิกภายในกลุม่นัน้ระบแุละสรา้ง
ความชดัเจนในสิ่งที่สมาชิกภายในกลุม่ก าลงัรูส้กึ และไดแ้สดงการกระท าออกมา แทนที่จะมุ่งเนน้
การเปลี่ยนแปลงผูอ้ื่น ก็จะมามุ่งเนน้เปลี่ยนแปลงตวัของผูม้าขอรบัค าปรกึษา ทัง้นีว้ิธีการในการน า
เทคนิคมาใชน้ัน้ ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อีกดว้ยเช่น ความพรอ้มของสมาชิกภายในกลุ่มในการ
เผชิญประเด็นของปัญหาส่วนตัวของแต่ละบุคคล พืน้ฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มที่อยู่ ค่านิยม และ
วัฒนธรรม ความไวว้างในในตัวผู้น  ากลุ่มผู้น  ากลุ่มต้องส่งเสริมให้ผู้มาขอรบัค าปรึกษานั้นได้
แสดงออกทางความรูส้กึและพฤติกรรมของตนเองออกมาใหอ้ย่างเต็มที่ และสามารถเป็นตวัอย่าง
การแสดงพฤติกรรมใหเ้ป็นแบบอย่างได ้

โดยสรุปไดว้่าแนวคิดของคอเรย ์เก่ียวกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่มตามกรอบการให้
ค าปรกึษาแบบบรูณาการจะมีความสอดคลอ้งกนัใน 3 มิติ ที่จะน ามาผสมผสานและประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดผลส าเร็จต่อผู้มาขอรบัค าปรึกษา เพราะการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการนั้นคือการ
ผสมผสานและบูรณาการเทคนิคเฉพาะของการให้ค าปรึกษากลุ่มที่มีความหลากหลายเอาไว้
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ดว้ยกนั และมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิธีการสรา้งความมั่นใจในตนเองรวมไปถึงสง่เสรมิ
พฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาในการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ด ้ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงไดน้  า
แนวคิดดงักล่าวมาเป็นฐานคิดหลกัในการสรา้งรูปแบบการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
สง่เสรมิทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนและการใหค้ าปรกึษาครัง้
นีผู้ว้ิจยัยึดแนวคิดและขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุ่มโดยการประยุกตแ์นวคิดของคอเรย์ โดยมี
การก าหนดขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษาทัง้ 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เริม่ตน้ ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป  

3.1.6 แนวคดิการใหค้ าปรึกษาแบบบูรณาการทฤษฎแีละเทคนิค (Assimilative 
IntegrativeGroup Counseling)  

จากการศึกษาแนวคิดการใหค้ าปรกึษาแบบบูรณาการในส่วนของคอเรย์ (Corey, 
2014) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาคอสและโกลไฟล ์(Norcross & Goldfried, 2015) พบว่าเป็น
การให้ค าปรึกษาในรูปแบบที่เรียกว่า (Assimilate  Integrative  Counseling) เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจที่ชดัเจนในหลกัการของการใหค้ าปรกึษาเชิงบูรณาการไดถื้อก าเนิดมาจากแนวคิดของนัก
บ าบดัที่มองว่าการยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียวนัน้อาจจะไม่สามารถท าความเขา้ใจ
และช่วยเหลือผูม้าขอรบัค าปรกึษาของผูม้าขอรบับริการไดท้ัง้หมดเพราะบุคคลแต่ละบุคคลนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกัน มีความซบัซอ้นทัง้ทางดา้นความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรม ว่าหาก
น ามาใชเ้พียงทฤษฎีใดมาตีกรอบเพียงทฤษฎีเดียวอาจจะท าใหผู้ม้าขอรบัค าปรกึษานัน้ขาดโอกาส
ในการเลือกวิธีการแกปั้ญหาก็เป็นได ้หากแตจ่ะเอาทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมาบรูณาการกนัเพียงอย่าง
เดียวก็คงจะไม่สามารถตอบรบัไดอ้ย่างชัดเจนหรือเลือกเพียงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งก็อาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จากเหตุผลดังกล่าวจึงถือก าเนิดรูปแบบการใหค้ าปรกึษาเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค โดยเป็นการบรูณาการ แบบมีทฤษฎีหลกั ซึ่งจะเป็นรูปแบบการใหค้ าปรกึษาที่
ประกอบดว้ยหนึ่งทฤษฎีหลกัแลว้บรูณาการดว้ยกนักบัเทคนิคที่มีความโดดเด่นมีงานวิจยัรองรบัว่า
มีประสิทธิภาพ ที่ผูใ้หค้  าปรกึษานั้นเช่ือมั่นว่าสามารถน ามาเสริมใหรู้ปแบบการใหค้ าปรกึษานัน้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีวิธีการวางแผนการใหค้ าปรกึษาดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ให้ค  าปรึกษาพิจารณาเทคนิคที่ มีประสิทธิภาพและน าเข้าพัฒนากับ
กระบวนการใหค้ าปรกึษาหลกั โดยจุดมุ่งหมายของการใชเ้ทคนิคนัน้ไม่ไดใ้ชเ้พื่อพฒันาใหบ้รรลุ
ตามหลกัการของเทคนิคและวตัถุประสงคห์ลกัของทฤษฎีที่ไดว้างแผนพฒันาไวใ้นชั่วโมงการให้
ค าปรกึษานัน้ 

2) สิ่งส  าคัญที่ เป็นจุดเน้นคือการให้ค าปรึกษานั้นต้องมีการวางแผนการให้
ค าปรกึษาตามแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคใหค้รอบคลมุแต่ละขัน้ตอนของการใหค้ าปรกึษา ถือเป็น
เสาหลกัของกระบวนการใหค้ าปรกึษาตลอดทัง้กระบวนการที่ไดจ้ดัท า 
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สรุปได้จากงานวิจัยว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบูรณาการ โดยการวิจัยในครั้งนี ้
ผูว้ิจยัวางแผนการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มโดยใชก้ารบรูณาการเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการพิจาณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม การให้
ค าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยม และการใหค้ าปรกึษากลุม่ตามทฤษฎีเผชิญความจรงิ 

3.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
3.2.1 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเหตุผล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม  
Ellis (2001 อา้งถึงใน บวัทอง สว่างโสภากุล, 2551, น. 24) เป็นผูเ้สนอแนวคิด

เก่ียวกับการใหค้ าปรกึษาแบบพิจารณาในส่วนของเหตุผลและอารมณ์ (RET) ในช่วงทศวรรษที่ 
1950s และไดท้ าการเปลี่ยนช่ือเรียกใหม่เป็นการใหค้ าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และ
พฤติกรรม (REBT) โดยรูปแบบดงักลา่วจะใหค้วามส าคญักบัปฎิสมัพนัธร์ะหว่างความคิด อารมณ ์
และพฤติกรรม โดยการผสมผสานการใหค้ าปรกึษาประเภทมนษุยนิยมและพฤติกรรมนิยม ดว้ยขอ้
คาดการที่ว่า บุคคลไม่ไดเ้พียงแต่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอ้ม ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตเท่านั้น 
หากแต่ยงัเป็นการรบกวนทัง้ทางดา้นจิตใตส้  านึกและจิตไรส้  านึกของบคุคลนัน้ดว้ย ซึ่งสง่ผลท าให้
เกิดความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลขึน้ ดงันัน้การใหค้  าปรกึษา จงึเป็นการทา้ทายผูม้าขอรบัค าปรกึษาที่
จะน าความเช่ือที่มีเหตแุละผลมาแทนที่ความคิดแบบไรเ้หตแุละผล 

1) แนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ ์และพฤตกิรรม 

Ellis (2001 อ้างถึงใน บัวทอง สว่างโสภากุล , 2551, น . 28) ได้กล่าวถึง
แนวคิดพืน้ฐานส าหรบัการใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรม สรุปไดด้งันี ้

a. ความคิด ความรูส้ึก และการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสมัพนัธ์
และมีอิทธิพลตอ่กนัและกนัอย่างตอ่เนื่อง 

b. ปัจจัยทางดา้นชีวภาพและสิ่งแวดลอ้มเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดปัญหา
ดา้นอารมณ ์

c. มนุษยม์ักสรา้งปัญหาแก่บุคคลรอบขา้งตนเองดว้ยความตั้งใจและ
ตดัสินใจ 

d. มนุษย์มักสร้างปัญหาให้กับตนเองด้วยความคิดอารมณ์ และ
พฤติกรรม 

e. มนษุยมี์ แนวโนม้ที่จะสรา้งความเช่ือที่ไรเ้หตผุล 
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f. เหตุการณ์ที่รา้ยๆไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของการรบกวนทางดา้นอารมณ์แต่
ความเชื่อที่ไรเ้หตผุลมกัจะน าไปสู่ปัญหาทางดา้นบคุลิกภาพ 

g. มนุษยส์่วนใหญ่มี แนวโนม้ที่จะสรา้งและคงไวซ้ึ่งการก่อกวนทางดา้น
อารมณใ์หก้บัตนเองดงันัน้หากวา่มนษุยไ์ม่ยอมรบัความจรงิดว้ยจิตใจที่เด็ดเด่ียวแลว้มนษุยจ์ะเป็น
ตวับอ่นท าลายความพยายามที่ดีท่ีสดุของตนเอง 

h. มนุษยส์ามารถตระหนักรูต้่อการที่ความเช่ือที่มีต่อพฤติกรรมพ่ายแพ้
ตนเองซึ่งก าลงัส่งผลต่อตนเองในทางลบและมนุษย์สามารถที่จะโตแ้ยง้ (Dispute) ความคิดที่ไร ้
เหตผุลของตนเองและเปลี่ยนความคิดที่ไรเ้หตผุลเหลา่นัน้ไปเป็นความเช่ือที่มีเหตผุลอนัจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงความรูส้กึเชิงลบและพฤติกรรมที่พา่ยแพต้่อตวับคุคลได ้

i. เม่ือมนุษยมี์ความเช่ือที่ไรเ้หตุผลความเช่ือดงักล่าวสามารถไดร้บัการ
แกไ้ขไดด้ว้ยการใชก้ารผสมผสานวิธี การต่างๆทางดา้นความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อลด
ความคิดความรูส้กึและพฤติกรรมท่ีเป็นบอ่นท าลายตนเองลงได ้

j. ในบริบทของการใหค้ าปรกึษาผูร้บัค าปรกึษามกัเต็มใจที่จะรบัผิดชอบ
ต่อความคิดอารมณ์และการกรท าที่ก่อกวนตนเองมองเห็นว่าตนเองก าลังคิดรูส้ึกและแสดง
พฤติกรรมที่ก่อกวนตนเองโดยไม่จ าเป็นและผลกัดนัใหผู้ร้บัค าปรกึษาปฏิบตัิ หนา้ที่ อย่างเครง่ครดั
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

2) บทบาทของผู้น ากลุ่มแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ ์และพฤตกิรรม 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้อธิบายบทบาทของผู้น  ากลุ่มในการให้

ค าปรกึษากลุม่แบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม ผูว้ิจยัสรุปไดด้งันี ้
2.1 การท าใหส้มาชิกกลุม่เกิดความกระจ่าง 
2.2 การเผชิญหน้าและการโน้มน้าวให้สมาชิกกลุ่มคลอ้ยตาม ในการ

ยอมรบัโดยปราศจากความสงสสยั 
2.3 การให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรมเพื่ อรับมมือกับความคิดที่ ไม่

สมเหตสุมผลของตนเอง 
2.4 ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ลองคิดวิธีการ

ใหม่ๆในการพฒันาดา้นความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรม 
2.5 สรา้งสมัพนัธภาพดว้ยการยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข และใชบ้ทบาท

แบบน าทางใหส้มาชิกกลุม่ไดต้ระหนกัถึงความพยายามและการท าใหไ้ดต้ามค าสญัญาที่ใหไ้วก้บั
ตนเอง 
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3) เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤตกิรรม 

Ellis (2001 อ้า งถึ ง ใน  บั วท อ ง  ส ว่ า ง โสภ ากุ ล , 2551, น . 36) ได้ ให้
ความส าคญักบักบัเรื่องของความคิดความรูส้กึและพฤติกรรมโดยมีการผสมผสานเทคนิค สรุปได้
ดงันี ้

3.1 วิธีการด้านความคิดส าหรบัการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรม (Cognitive Methods in REBT Group) ส าหรบัการขจดัความคิดที่
ท  าลายตนเองของสมาชิกกลุม่ดงันี ้

3.1.1 การสอนทฤษฎี A-B-C ซึ่งเก่ียวกับที่มาของความเช่ือที่  ไร ้
เหตุผลที่ว่า “ควร” “ควรจะ” และ “ตอ้ง” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเริ่มตน้และทิง้ความเช่ือที่ท  าหนา้ที่
บกพร่องเหล่านี ้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่สมาชิกเผชิญใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

3.1.2 การโตแ้ยง้ความเช่ือที่ผิด  (Disputation  of  Faulty  Beliefs)  
เป็นการสอนใหส้มาชิกกลุ่มตรวจสอบและปรบัเปลี่ยนค่านิยมและเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ดว้ยการคน้หา“การสรา้งความเลวรา้ย” (Awfulizing) และ “การดถูกูตนเอง” (Self-downing) ดว้ย
ความคิดของนักนิยมความสมบูรณ์แบบ (absolutist) ความคิดแห่งหายนะ (Catastrophic) และ
ความคิดที่ไม่ถกูตอ้งของผูร้บัค าปรกึษาผูน้  ากลุ่มจะสาธิตใหเ้ห็นว่าความคิดบางอย่างเป็นสาเหตุ
ของการรบกวนโดยไม่จ าเป็นและชักชวนใหส้มาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงหรือละทิง้พฤติกรรมที่ท  า
หนา้ที่บกพรอ่งนอกจากนัน้ยงัมีการใหส้มาชิกกลุม่ตัง้ค  าถามและทา้ทายความคิดที่ไม่ถกูตอ้งของ
ตนเองอย่างหนกัแน่นอีกดว้ย 

3.1.3 การบา้นดา้นความคิด (Cognitive  Homework) สมาชิกกลุ่ม
การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรมจะไดร้บัการมอบหมายการบา้น
ทางดา้นความคิดซึ่งประกอบด้วยวิธีการในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี A-B-C กับปัญหาที่เกิดขึน้ 
(REBTSelf-help Form) 

3.2 วิธีการด้านอารมณ์ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม (Emotive Methods in REBT Group) มุมมองทางดา้นอารมณ์มี
เทคนิคดงันี ้

3.2.1 การยอมรบัอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional  Acceptance) 
เป็นวิธีการที่สมาชิกกลุ่มจะไดร้บัการยอมรบัอย่างเต็มที่และโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆจากผูน้  า
กลุม่ไม่ว่าสมาชิกกลุม่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีทัง้ภายในกลุม่และภายนอกกลุม่ก็ตามนอกนากนัน้
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ผูน้  ากลุ่มจะสอนสมาชิกกลุ่มถึงวิธีการในการยอมรบัตนเองอย่างไม่มี เงื่อนไขใหป้ระสบผลส าเรจ็
ไดอ้ย่างไรสมาชิกกลุ่มมกักลวัว่าตนเองจะถูกเปิดเผยในสิ่งที่ตนเองเป็นและกลวัที่จะไม่ไดร้บัการ
ยอมรบัดงันัน้ผูน้  ากลุ่มสามารถที่จะเป็นตวัแบบ (Modeling) ดว้ยการสรา้งเจตคติเพื่อการยอมรบั
สิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่สมาชิกกระท า 

3.2.2 การจินตนาการทางด้านอารมณ์และเหตุผล   (Rational   
Emotive   Imager) เป็นเทคนิคที่ผูน้  ากลุ่มรอ้งขอใหส้มาชิกกลุ่มจินตนาการอย่างจริงใจถึงสิ่งที่
ย  ่าแย่ที่อาจเกิดขึน้กบัตนเองโดยการจินตนาการว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ประสบกบัความรูส้กึ
ที่ไดร้บัการก่อกวนหลงัจากนั้นสมาชิกกลุ่มจะไดร้บัการสาธิตวิธีการฝึกฝนตนเองในการพัฒนา
อารมณท์ี่ดี แทนที่อารมณท์ี่ขุ่นเคืองเพื่อก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 

3.2.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นวิธีการใหค้วาม
ช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ประสบและจดัการกบัความกลวัดว้ยการใหส้มาชิกกลุม่สลบับทบาท 

3.3 วิธีการทางดา้นพฤติกรรมของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรมจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุเม่ือน าวิธี การเหล่านัน้มาผสมผสานกบั
วิธี การทางดา้นอารมณแ์ละความคิดซึง่วิธีทางดา้นพฤติกรรมมีดงันี ้

3.3.1 การมอบหมายการบ้าน (Homework   Assignments) คือ
วิธีการที่มุ่งเนน้กิจกรรมเพ่ือช่วยใหส้มาชิกกลุม่แสดงพฤติกรรมท่ีมีเหตผุลมากขึน้โดยที่ผูน้  ากลุม่จะ
ใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ใชค้วามคิดดว้ยกระบวนการจินตนาการและสง่เสริมใหส้มาชิกกลุม่
น างานที่ ได้รับมอบหมายไปใช้ในชีวิตจริงมักนิยมใช้การลดความรู้สึกในถานการณ์ จริง 
(Desensitization) มาใช้เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มกระท าซ้ํ าๆในสิ่งที่สมาชิกกลังที่จะกระท า
เพื่อที่จะเอาชนะความกลวัในเชิงท าลายตนเอง 

3.3.2 การเสรมิแรงและการลงโทษ (Reinforcement and Penalties) 
เป็นวิธีการที่น  ามาใชเ้พื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่สมาชิกกลุ่มจะไดร้บัการสอน
ใหเ้สริมแรงตนเองเม่ือประสบความส าเรจ็ในการท าการบา้นที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยการอ่านนิยาม
การชมภาพยนตรก์ารดคูอนเสิรต์เป็นตน้ 

3.3.3 การฝึกทกัษะ (Skills  Training) เป็นการฝึกทกัษะเฉพาะดา้นที่ 
สมาชิกกลุ่มยังขาดอยู่ไปพรอ้มๆกับขจัดความคิดที่บกพร่องของสมาชิกกลุ่มทัง้นีเ้พื่อใหส้มาชิก
กลุม่เกิดความรูส้กึมั่นใจในตนเองมากขึน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษาแบบ
พิจารณาดา้นเหตผุล อารมณน์ัน้โดยเอลลิสคือผูค้ิดคน้ในช่วงทศวรรษท่ี 1950s และเปลี่ยนช่ือเป็น
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การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมโดยให้ความส าคัญระหว่าง
อารมณ ์ความคิด และพฤติกรรมโดยการผสมผสานการใหค้ าปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยมและแบบ
มนุษยนิยมดว้ยขอ้คิดเห็นที่ว่าบคุคลไม่ไดเ้พียงแต่ถกูรบกวนดว้ยสิ่งแวดลอ้มในช่วงวยัต่างๆ ของ
ชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ยงัถกูรบกวนทัง้จากทางจิตส านกึและจิตไรส้  านกึอีกดว้ย 

3.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีภาวนิยม 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มตามทฤษฎีภาวนิยม เป็นแนวทางการปรกึษาและการท า

จิตบ าบดัที่ตัง้อยู่บนความเขา้ใจว่าอะไรคือความหมายของชีวิตหรือการด ารงอยู่และดว้ยความ
เขา้ใจนีเ้ป็นผลจากงานของนกัปรชัญาหลายท่านรวมถึงนกัจิตบ าบดัเองดงันัน้จึงมีความแตกต่าง
กนัในการใหค้วามส าคญักบัความหมายของชีวิตการใหก้ารปรกึษาเชิงภาวนิยมเป็นการปรกึษาที่
ประกอบดว้ยการเรียนรูว้ิธีการคิดตอ่การด ารงอยู่การน าไปประยกุตใ์ชก้บัผูร้บัการปรกึษาและการท่ี
ผูใ้หก้ารปรกึษามีการซึมซบักบัปรชัญานีโ้ดยการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายนัน้เอง (ดวงมณี จง
รกัษ,์ 2561) 

โดยแนวคิดภาวนิยมไม่เนน้การแกปั้ญหาในดา้นการด ารงชีวิตไม่เนน้การรกัษา
แบบการรกัษาแบบคนไขแ้ต่จะมองว่าบุคคลเบื่อชีวิตหรือขัดขอ้งในการด าเนินชีวิตผูร้บัการให้
ค าปรกึษาตอ้งการความช่วยเหลือในการส ารวจหรือคน้หาเพื่อการตดัสินใจทางเลือกที่จะกา้วเดิน
ต่อไปซึ่งจะเห็นไดว้่าแนวคิดปรชัญาภาวนิยมนัน้พัฒนาขึน้มาจากความพยายามที่จะช่วยเหลือ
บุคคลที่ประสบปัญหาในการด ารงชีวิตที่มีความรูส้ึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีจุดหมายในชีวิตดว้ยการ
มุ่งเนน้ท าความเขา้ใจจากประสบการณใ์นการมีชีวิตอยู่มากกว่าการหาวิธีการบ าบดัและเม่ือน า
แนวคิดปรชัญาภาวนิยมมาปรบัใชใ้นการใหค้ าปรกึษากลุ่มจึงสามารถช่วยผู้ขอรบัค าปรกึษาที่
อาจจะยงัขาดเป้าหมายที่ชดัเจนในการตระหนกัรูใ้นตนเองหรือช่วยให้บคุคเกิดก าลงัใจเห็นคณุค่า
และเกิดความรูส้กึที่ดีต่อตนเองซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะที่สง่เสรมิใหบ้คุคลเกิดการพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 
(พรรณปพร ศรีเจรญิ, 2556) 

1) แนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีภาวนิยม 
อนงค ์วิเศษสวุรรณ (2554) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการใหค้ าปรกึษาแบบภาวนิ

ยมนิยมไม่มีระบบของการบ าบดัแต่เป็นการปรกึษาที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจกบัการด ารง
อยู่ เป็นการน าเอาทศันคติไปสู่การใหค้  าปรกึษาทศันคติหลกัที่น  าเขา้สู่การใหค้  าปรกึษาคือการท า
ใหผู้ร้บัการปรึกษาไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกับเงื่อนไขในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ดว้ยกัน 6 ดา้น
ดงัตอ่ไปนี ้ 

a ศักยภาพที่จะตระหนักในตนเอง (Capacity for self awareness) คือ
การรบัรูเ้ก่ียวกบัตนเองหรอืสิ่งที่เกิดขึน้กบัตนเอง 



  53 

b เสรีภาพและความรับผิดชอบ (Freedom and responsibility) นัก
ภาวนิยมให้ความส าคัญกับเสรีภาพของการเป็นมนุษย์ในการเลือกที่จะกระท าด้วยความ
รบัผิดชอบผลของการกระท านัน้ถึงแมม้นษุยจ์ะไม่มีอิสระเสรีภาพอย่างสมบรูณจ์ากเงื่อนไขตา่งๆที่
ผกูมดัตนเองในปัจจยัดา้นต่างๆ  

c การคน้พบเอกลกัษณข์องตนและการสรา้งสมัพนัธภาพที่มีความหมาย
กับบุ คคลอื่ น (Discovering one’s identity and establishing meaningful relationships with 
others) นกัภาวนิยมกลา่วว่าการรูจ้กัตนเองโดยการคน้หาและสรา้งเอกลกัษณซ์ึ่งตอ้งอาศยัความ
กลา้ที่จะด าเนินชีวิตจากความคิดและความรูส้ึกภายในของตนเองจึงจะท าใหบุ้คคลสามารถอยู่
เพียงล าพังไดส้ามารถตัดสินใจไดว้่าตนเองจะด านินชีวิตอย่างไรนักอตัถิภาวะนิยมเช่ือว่าก่อนที่
บคุคลจะสามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่นไดจ้ะตอ้งรูจ้กัตนเองและสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเองก่อน
เป็นอนัดบัแรก 

d การค้นหาความหมาย เป้าหมายและค่านิยม  (The search for 
meaning, purpose and value) นักภาวนิยมเช่ือว่าชีวิตมนุษย์นั้นต้องการมีความรูส้ึกว่ามี
ความหมายในตนเองถึงแมใ้นสถานการณท์ี่เป็นทกุขห์ากมนษุยค์น้พบความหมายในตนเองและใน
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ก็จะท าใหม้นษุยส์ามารถเผชิญกบัความทกุขท์ี่เกิดขึน้ได ้

d ความวิตกกังวลซึ่งเป็นเหมือนเงื่อนไขในการด ารงชีวิต (Anxiety as a 
condition of living) นักภาวนิยมเห็นว่าในการด ารงชีวิตนัน้บุคคลจะเกิดความวิตกกังวลในเรื่อง
ของทศันะนกัอตัถิภาวะนิยมความวิตกกงัวลตามปกติเป็นการตอบสนองกบัสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้
หรือเกิดขึน้เม่ือบุคคลตอ้งตดัสินใจโดยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและไม่รูผ้ลลพัธท์ี่แน่นอนว่าจะเป็น
อย่างไร 

e การตระหนักถึงความตาย (Awareness of death) การมีชีวิตอยู่ตาม
แนวคิดของนักอตัถิภาวนิยมไม่ไดข้ึน้อยู่กับการด ารงชีวิตที่ยาวนานแต่จะขึน้อยู่ว่าการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีความหมายกับตนเองมากนอ้ยเพียงใดโดยกล่าวคือนักภาวนิยมไม่ไดม้อง
ความตายในแง่ลบแตถื่อวา่ความรูส้กึส  านกึในความตายเป็นเงื่อนไขขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิตอยู่
ของมนษุยมี์ความหมายลกัษณะเด่นประการหนึ่งของมนษุยค์ือมนษุยส์ามารถเขา้ใจความจรงิของ
อนาคตและการหลีกหนีไม่พน้จากความตายถา้เราตระหนักว่าเราตอ้งตายเราย่อมรูว้่าเรามีเวลา
จ ากดัเพื่อท าใหแ้ผนการของเราลลุ่วงไปและนั่นหมายความว่าเวลาในปัจจบุนัมีความส าคญัการรู ้
ส  านกึถึงความตายเป็นบอ่เกิดแห่งสีสนัของชีวิตและความคิดรเิริม่ 
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2) บทบาทของผู้น ากลุ่มของกลุ่มอัตถภิาวนิยม 
อนงค์ วิเศษสุวรรณ (2554) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ผู้น  ากลุ่มว่าการ

บ าบดัตามแนวคิดภาวนิยมเนน้การท างานร่วมกันระหว่างผูบ้  าบดักับผู้ขอรบัการบ าบดัมุ่งสรา้ง
สมัพนัธภาพที่ดีระหว่างบคุคลผูน้  ากลุม่ตอ้งมีความพรอ้มและมีความเขา้ใจประสบการณชี์วิตของ
ตนเองสรา้งสมัพนัธภาพในการท างานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและใหค้วามส าคญักบัคณุภาพ
ของสมัพนัธภาพในการบ าบดัซึ่งเป็นสิ่งสาคญัในการบ าบดัสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกกบัสมาชิก
มีส่วนช่วยให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้น  ากลุ่มจึงมีบทบาทส าคัญ เป็นอย่างมากในการสรา้ง
สมัพันธภาพที่มีความหมายระหว่างสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีผู้น้  ากลุ่มตอ้งทา้ทายสมาชิกกลุ่มให้
ส  ารวจชีวิตตนเองส่งเสริมสมาชิกให้ส  ารวจข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตมีวิธีสรา้งทางเลือกและ
รบัผิดชอบกบัสิ่งที่ตนเลือกนัน้ไดเ้ลือกที่จะกระท าในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 

3) เทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบภาวนิยม 
ดวงมณี จงรกัษ ์(2561) ไดก้ลา่วถึงเทคนิคและวิธีการตา่งๆโดยสิ่งส าคญัท่ีจะ

ช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษาสามารถเปลี่ยนแปลง คือตวัของผูใ้หก้ารปรกึษาที่แสดงใหเ้ห็นว่ามนษุยน์ัน้
ลว้นแลว้แต่มีขอ้จ ากดัของตนเองตามปรชัญาอตัติภาวนิยม และการมีปฎิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัโดยมี
เทคนิคที่ใชไ้ดแ้ก่ 

3.1 การเข้าใจโลกของผู้รับ ค าปรึกษา (Being in the world) ผู้ ให้
ค  าปรึกษาต้องท าความเข้าใจโลกของผู้มาขอรับค าปรึกษาให้ได้มากที่สุด เป็นโลกที่ เค้ามี
สมัพนัธภาพที่ดีต่อตนเองและผูอ้ื่นท าใหเ้กิดสมดลุภายในจิตใจ 

3.2 การร่วมรับ รู ้สิ่ งที่ เกิดขึ ้นในขณะนั้น  (Sharing existence in the 
moment) ผูใ้หค้  าปรกึษาตอ้งรบัฟังเรื่องราวอย่างจรงิใจในขณะที่รบัฟัง ผูใ้หค้  าปรกึษาเป็นผูฟั้งที่ดี 
การรบัฟังอย่างทั้งเนือ้ทั้งตัวจะท าใหรู้ส้ึกสัมพันธ์เก่ียวโยงกับผูร้บัค าปรกึษาอย่างลึกซึง้จนผูใ้ห้
ค  าปรกึษาสามารถใชต้วัเองเป็นตวัชีก้าหนดไดว้า่ผูร้บัค าปรกึษาวา่คิดหรือมีความรูส้กึอย่างไร 

3.3 การตระหนักรูต้่อการมีชีวิตอยู่ (Centered awareness of being) 
ผูใ้หค้  าปรกึษาท าใหผู้ร้บัค าปรกึษาตระหนกัรูต้่อตนเองและโลกของตนเองมากยิ่งขึน้หลงัจากรบัฟัง
เรื่องราวของผูร้บัค าปรกึษาอย่างเขา้ใจโดยเฉพาะการตระหนกัรูถ้ึงความสมัพนัธก์บัตนเองและกบั
ผูอ้ื่นอย่างไม่สมดลุการตระหนกัรูถ้ึงการด าเนินชีวิตที่ปฏิเสธศกัยภาพของตนรวมถึงการมีชีวิตอยู่
อย่างไม่ใช่ตนเองที่แทจ้รงิ 

3.4 การรบัผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) ผูใ้หค้  าปรกึษาใหผู้ร้บั
ค าปรกึษารบัผิดชอบต่อปัญหาของตนในปัจจุบนัสนับสนุนใหมี้ความรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ
เลือกทางเดินของตนเองผู้ให้ค  าปรึกษาต้องสังเกตเม่ือผู้รบัค าปรึกษามีอาการที่จะแสดงการ
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หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเช่นผู้รับค าปรึกษาพูดว่าตนเองนั้นไม่สามารถท าในสิ่งนี ้ได้ผู้ให้
ค  าปรกึษาจะตอ้งตดับททนัทีโดยพูดว่า“คณุหมายถึงคณุจะไม่ท าสิ่งนัน้หรือ” เพื่อเป็นการใหผู้ร้บั
ค าปรกึษานัน้เกิดการตระหนกัในตน 

3.5 การระเบิดความรูส้ึกที่ถูกสกัด  (Dynamite the affect block) ผู้ให้
ค  าปรกึษาแบบภาวนิยมยืมเทคนิคจากการปรกึษาแบบเป็นศูนยก์ลาง พฤติกรรมนิยม และแบบ
เกสตอลต ์เพื่อช่วยผูร้บัการปรกึษาใหส้ลายการสกดักัน้ความรูส้กึทฤษฎีอตัถิภาวะนิยมเช่ือว่าการ
ไม่รูจ้กัตดัสินใจเป็นผลมาจากการไม่รูจ้กัตัง้ความปรารถนาซึ่งมีสาเหตมุาจากการไม่รูจ้ักหรือรูส้กึ
ดงันัน้ควรใชค้  าถาม เช่น “คณุรูส้กึอย่างไร”“คณุตอ้งการอะไร” กบัผูร้บัค าปรกึษา 

3.6 การช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษาตัดสินใจ (Help client make decision) 
ผูใ้หค้  าปรกึษาไม่เสนอทางเลือกใหผ้็รบัค าปรกึษาใหม่แต่แนะน าถึงขอ้จ ากัดของแต่ละแนวทาง
หลงัจากนัน้ผูร้บัการปรกึษาจะเป็นผูพ้ิจารณาการตดัสินใจเลือก 

จากขอ้ความที่กล่าวมาในขา้งตน้นั้นผูว้ิจัยสามารถสรุปไดว้่าการปรกึษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีภาวนิยมว่าเป็นกระบวนการใหค้ าปรกึษาที่ตัง้อยู่บนความเขา้ใจเชิงปรชัญาที่ผูใ้ห้
ค  าปรึกษานั้นจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้มาขอรบัค าปรึกษาไดส้  ารวจความตอ้งการของตนเอง 
คน้หาความหมายชีวิต และมุ่งพฒันาเอกลกัษณข์องตนเอง ตลอดจนสามารถปรบัเปลี่ยนแนวทาง 
ความคิดและมุมมองใหเ้ป็นแง่บวกเกิดการตระหนักรูใ้นตนเองมีความรบัผิดชอบต่อการเลือก
ด าเนินชีวิตภายใตส้มัพนัธภาพท่ีดีภายในกลุ่มโดยมีพืน้ฐานของความเคารพในศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุยเ์ป็นส าคญัเนน้ที่ประสบการณใ์นปัจจบุนัของผูร้บัการใหค้  าปรกึษาแต่จะไม่เนน้เรื่องของ
เทคนิคเฉพาะในการให้ค าปรึกษาแต่มีเทคนิคที่ใชใ้นการช่วยเหลือผู้รบัการปรึกษาให้มีความ
เหมาะสม 

3.2.3 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง 
ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality group counseling) 

พฒันาขึน้โดย วิลเลียม แกลสเซอร ์(William Glasser) เป็นการใหค้ าปรกึษาโดยเนน้การแกปั้ญหา
และการจดัการกบัความตอ้งการในสงัคมตามความเป็นจริง ตามหลกัการของทฤษฎีที่ว่าบคุคลมี
ความรบัผิดชอบพฤติกรรมของตน ตอบสนองความตอ้งการของตนเองอย่างมีสติ โดยไม่ท าใหผู้อ้ื่น
เดือดรอ้น จะเป็นผูด้  ารงตนอย่างเต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุ (ดวงมณี จงรกัษ,์ 2559) 

1) แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการใหค้ าปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
คอเรย ์(Corey, 2014) ไดอ้ธิบายแนวคิดส าคญัของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบเผชิญความจรงิไวด้งันี ้
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a ความมุ่งหมายของพฤติกรรม ได้รับการกระตุ้นจากแรงบันดาลใจ
ภายใน อนัเนื่องมาจากพืน้ฐานความตอ้งการทางจิตวิทยา 5 ประการ (Basic needs) คือ ความรกั
และการเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) ความส าเร็จ (Power) อิสระ (Freedom) ความ
สนุกสนาน (Fun) และการอยู่รอด (Survival) มุ่งแกปั้ญหาเก่ียวกับความตอ้งการทางสงัคมตาม
ความเป็นจริง ดว้ยการควบคมุการด ารงชีวิตที่ดีกว่า จากการประเมินว่าเราตอ้งการอะไร และเรา
ท าอย่างไร เราสามารถควบคมุการด าเนินชีวิตใหด้ียิ่งขึน้และออกแบบชะตาชีวิตของเราได ้

b เรารบัรูโ้ลกจากความต้องการของตนเอง (Quality world) มากกว่า
วิธีการตามความเป็นจริงบุคคลจะสรา้งภาพโลกของตนเองจากภายใน และแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเป็นความพยายามในการควบคุมการรบัรูข้องตน จากโลกภายนอกให้
เหมาะสมกับโลกภายในและโลกส่วนตัวของตนเอง ทัง้นี ้ (ดวงมณี จงรกัษ์, 2559) กล่าวว่าผูใ้ห้
ค  าปรึกษาตามแนวของทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่ามนุษยส์ามารถเลือกภาพโลกภายในตามความ
ตอ้งการของตนเอง แต่หากไม่ส  าเรจ็ผล นั่นเป็นเพราะบุคคลมีความขดัแยง้และผิดหวงั อย่างไรก็
ตามหากมนษุยส์ามารถด ารงตนอย่างมีสติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน นั่นเป็นศกัยภาพ
ของการควบคมุชีวิตไดด้ีกวา่และตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

c ผูน้  ากลุม่ ช่วยเหลือสมาชิก ผ่านเทคนิคการตัง้ค าถาม เพื่อใหส้มาชิกได้
ประเมินความตอ้งการซึ่งผูน้  ากลุม่ควรมีบคุลิกของผูมี้ความกระตือรือรน้ และชีน้  าโดยมีหนา้ที่หลกั
ในการสนบัสนนุใหส้มาชิกเผชิญความจรงิและประเมนิพฤติกรรมปัจจบุนั ผูน้  ากลุม่มุ่งเนน้พลงัและ
ศกัยภาพของสมาชิก มากกว่าความล้มเหลว ทา้ทายใหส้มาชิกไดใ้ชศ้กัยภาพ เพื่อเติมเต็มความ
ตอ้งการและควบคมุการด าเนินชีวิตไดด้ีขึน้ 

d ผูน้  ากลุ่มมุ่งเนน้ใหส้มาชิกคน้พบว่าอะไรที่เขาสามารถท าไดท้นัที เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการประเมินว่าเขาตอ้งท าอย่างไร ดว้ยการวางแผน สรา้งขอ้ตกลงใน
การเปลี่ยนแปลงและติดตามผล ผูน้  ากลุม่จะไม่ขดุคน้อดีต และไม่ยอมรบัขอ้แกต้วัใด ๆ ของความ
ลม้เหลวในความรบัผิดชอบของเขา 

2) บทบาทของผู้น ากลุ่มในการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้น  ากลุ่มในการให้

ค าปรกึษากลุม่แบบเผชิญความจรงิ  สรุปไดด้งันี ้
2.1. สง่เสรมิใหมี้การพดูคยุและอธิบายพฤติกรรมของตนเองในปัจจบุนั 
2.2. ช่วยใหส้มาชิกประเมินพฤติกรรมของตนเองในปัจจบุนั 
2.3. สง่เสรมิใหเ้กิดกระบวนการในการประเมินสิ่งต่างๆรอบตวัเอง 
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2.4. ช่วยใหส้มาชิกประเมินผลการกระท าที่ด  าเนินตามแผนของขอ้ตกลง 
2.5. สอนวิธีการในการน าไปสู่การวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

และใหก้ าลงัใจสมาชิกเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อยตุิการใหค้  าปรกึษา 
นอกจากนี ้ดวงมณี จงรกัษ ์(2559) ไดก้ลา่วถึงบทบาทหนา้ที่ของผูน้  ากลุม่ไว้

ว่า เป็นผูมี้ความอบอุ่น เมตตา มองโลกในดา้นบวก เป็นทั้งครู เป็นเพื่อน และเป็นผูฟั้งที่ดี กลา้
เปิดเผยตนเอง ใชส้รรพนามค าว่า “เรา  ” เพื่อเนน้การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้
สมาชิกวางแผนบนพื ้นฐานตามความเป็นไปได้ ใช้กระบวนการ WDEP เพื่อชีน้  า ให้เกิดการ
ประเมินพฤติกรรม ท าตามขอ้ตกลง หลีกเลี่ยงขอ้แกต้ัว ช่วยใหเ้กิดมุมมองใหม่ที่สามารถบรรลุ
เปา้หมายไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

3) เทคนิคการใหค้ าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  
พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561) ไดอ้ธิบายเทคนิคการใหค้ าปรกึษาแบบเผชิญ

ความจรงิสรุปไดด้งันี ้
3.1 การเผชิญหนา้ (Confrontation) มุ่งใหส้มาชิกเกิดการเผชิญหนา้ตาม

ความเป็นจริง ณ ปัจจบุนั จากการกระท า และผลกระทบกระตุน้ใหเ้กิดการเผชิญหนา้เพื่อน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง 

3.2 การชีน้  า (Instruction) เป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะตนตามความ
ตอ้งการ โดยผูใ้หค้  าปรกึษาชีน้  าระหว่างกระบวนการใหค้ าปรกึษา ซึ่งผูใ้หค้  าปรกึษาและสมาชิก
เรียนรู ้คน้หาแนวทางรว่มกนั เพื่อใหส้มาชิกเปลี่ยนแปลงไปสูเ่ปา้หมายอย่างที่ตัง้ใจไว ้

3.3 ทักษะในการตั้งค าถาม (Skillful questioning) เป็นหลักส าคัญใน
การให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ให้ค  าปรึกษาตั้งค าถามอย่างตรงไปตรงมาช่วยให้สมาชิกประเมิน
พฤติกรรมของตนเอง เขา้ใจตนเอง และเอือ้อ านวยใหส้มาชิกสามารถด าเนินชีวิตตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.4 การใชบ้ทบาทสมมติ (Role playing) เป็นการใชบ้ทบาทสมมติเพื่อ
ฝึกฝนและเรยีนรูใ้หส้มาชิกเกิดความคุน้เคย จนเกิดความพรอ้มในการปฏิบตัิกบัสถานการณจ์รงิได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 อารมณ์ขนั (Humor) เป็นการใชโ้อกาสที่เหมาะสมสรา้งอารมณข์ัน
ดว้ยท่าทีที่เป็นมิตร เพื่อสรา้งบรรยากาศของการเปิดรบัแบ่งปัน และเปิดเผยตนเอง น าไปสู่ความ
ไวว้างใจ ความผ่อนคลาย และสมัพนัธภาพอนัดี 
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3.6 เนน้สรา้งสรรค ์(Positive addiction) เป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกคิด
ในทางสรา้งสรรค ์ด าเนินชีวิตไปสูว่ิถีแห่งความเพลิดเพลิน สอดคลอ้งกบัดวงมณี จงรกัษ์ (ดวงมณี 
จงรกัษ์, 2559) กลา่วว่าเป็นการลดพฤติกรรมทางลบไปสูก่ารมีนิสยัทางสรา้งสรรค ์จะช่วยสมาชิก
มีความเขม้แข็ง กระตือรือรน้ มีพลงัและมุ่งมั่น  

3.7 การประเมิน (Assessment) เป็นการใหส้มาชิกไดป้ระเมินพฤติกรรม
ของตนวา่เป็นไปในทิศทางใด เพื่อใหเ้กิดการแกปั้ญหา การรบัผิดชอบ และการยอมรบัต่อตนเอง  

โดยขัน้ตอนของกระบวนการกลุ่มแบบเผชิญความจริง Wubbolding (2000 
อา้งถึงใน พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ,์ 2561, น. 193) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการ WDEP เพื่อประยกุตใ์ชก้บั
ทฤษฎีแบบเผชิญความจรงิ ดงันี ้

1) ความต้องการ (W=Wants) เป็นการใช้ทักษะการตั้งค าถามเพื่ อ
กระตุน้ใหค้ิดทบทวนส ารวจและเปิดเผยตนเองเป็นการเขา้ถึงความตอ้งการและความคาดหวงัใน
ชีวิตของเขาสมาชิกจะคน้หาวา่อะไรท่ีพวกเขามีอะไรที่พวกเขาตอ้งการ และอะไรที่พวกเขายงัไม่ได้
รบั ผ่านกระบวนการเนน้การประเมินตนเองทัง้แนวทางและพฤติกรรม 

2) การกระท าและแนวทาง  (D=Doing  and  Direction)  เป็นการที่ผูน้  า
กลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกอธิบายพฤติกรรมโดยรวม  (การกระท า  ความคิด  ความรูส้ึกและสรีระ
วิทยา)  ซึ่งการตระหนักรูแ้ละเขา้ใจในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญสู่การเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึง
พฤติกรรมที่ผ่านมาแมว้่าปัญหานั้นจะผ่านมาแลว้แต่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน จึงตอ้งการแกไ้ขเพื่อ
วางแผนสู่อนาคต  ดว้ยความเช่ือที่ว่าความคิดและการกระท าเปลี่ยนง่ายกว่า  เม่ือสมาชิกเปลี่ยน
การกระท า ความคิดและความรูส้ึกก็จะเปลี่ยนตามไปดว้ยเป้าหมายของขัน้ตอนนีค้ือมุ่งเนน้ไปที่
พฤติกรรมปัจจบุนั เพื่อช่วยใหส้มาชิกเขา้ใจถึงความรบัผิดชอบต่อความรูส้กึของตน สอนใหเ้ขาใช้
สติในการควบคมุพฤติกรรม สามารถสรา้งทางเลือกและเปลี่ยนแปลงชีวิต  

3) ประเมินตนเอง (E=Self-Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ผูน้  ากลุ่มช่วยให้
สมาชิกคน้หาพฤติกรรมโดยรวมและตัดสินคุณภาพของการกระท าของตน ช่วยใหเ้ขาไดเ้รียนรู ้
วิธีการประเมินพฤติกรรมของตน  

4) วางแผน  (P=Planning)  เป็นขัน้ตอนที่จะช่วยใหส้มาชิกอธิบายวิธีใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจงจากทางเลือกที่ลม้เหลวไปสูท่างเลือกที่บรรลเุปา้หมาย   ผูน้  า
กลุ่มมีส่วนช่วยใหส้มาชิกวางแผนพัฒนาพฤติกรรม  วางแผนเพื่ อรบัผิดชอบพฤติกรรมนั้นเป็น
ปัจจยัของกระบวนการที่จะสอนไดช้ดัเจน สมาชิกไดเ้รียนรูว้ิธีที่ท  าไดจ้ริงจากแผนและรบัผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนต่อผู้น  ากลุ่มและสมาชิกผู้อื่นด้วยข้อตกลงหรือสัญญา   เพื่อให้เห็นถึง
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ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตน  เห็นคุณค่า  ความส าเร็จ  และเช่ือมั่นต่อ
ตนเองถึงการมีเอกลกัษณแ์ห่งความส าเรจ็ 

จากขอ้ความที่กลา่วมาในขา้งตน้นัน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าการปรกึษากลุม่
ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงว่าเป็นกระบวนการให้ค าปรึกษาที่จะช่วยให้บุคคลที่มาขอรบั
ค าปรกึษานัน้เป็นตัวของตวัเองมากที่สุด มีความรบัผิดชอบที่ตนเองนัน้ตัดสินใจและพรอ้มที่จะ
แกไ้ขปัญหาตา่งๆที่ผ่านเขา้มาดว้ยการใชส้ติและทกัษะการแกปั้ญหาที่ตนเองนัน้ไดป้ระเมินมาแลว้
ว่าสามารถท าไดต้ามแบบแผนที่ตนเองไดก้ าหนด คน้พบทางเลือกและพรอ้มที่จะไปสู่เป้าหมายที่
ตนเองไดต้ัง้ไจไวแ้ละเห็นคุณ่ค่าในตนเอง 

3.2.4 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนยก์ลาง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling) มีผู้ริเริ่มทฤษฎี คือ คาร์ล  แรมสัน โรเจอร์ส  (Carl Ramson 
Rogers) โดยทฤษฎีดงักลา่วมีทศันะเก่ียวกบัการมองมนษุยใ์นเชิงบวก โดยอยู่บนพืน้ฐานของการ
ไวว้างใจ นัน้คือเช่ือวา่ผูร้บัค าปรกึษามีความสามารถที่จะเขา้ใจตนเองและสามารถน าตนเองได ้ 

1) แนวคิดในการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
บวัทอง สว่างโสภากลุ (2551)  กลา่วว่า แนวคิดส าคญัของการใหค้ าปรกึษา

กลุ่มแบบ Person – Center นี ้คือการสรา้งบรรยากาศ ซึ่งการได้แสดงทศันคติใหส้มาชิกลุ่มรบัรู ้ 
เป็นสิ่งส  าคญัที่จะส่งเสริม และสรา้งบรรยากาศให ้สมาชิกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้
แนวคิดของผูใ้หค้  าปรกึษากลุม่ ดงักลา่ว มีดงันี ้

a การที่ผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่มมีความเป็นจรงิ (Genuiness) หรือมีความลง
รอย (Congruence) ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่มรูต้ัวถึงความรูส้ึกความคิดและ
พฤติกรรมของตน แสดงออกซึง่เหลา่นีต้ามที่เป็นจรงิในแตล่ะขณะของการใหค้ าปรกึษากลุม่โดยไม่
มีการเสแสรง้ไม่มีการซ่อนเรน้ ไม่วา่ความรูส้กึ ความคิด หรือ พฤติกรรมนัน้อาจจะเป็นทางลบ หรือ
ทางบวกก็ตาม 

b การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) 
เป็นทัศนคติชนิดที่สองที่จะช่วยสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการมองในทางบวก
อย่างไม่มีเงื่อนไข นัน้ หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรกึษากลุม่ มีความสนใจใสใ่จ ใหค้วามรกัแก่ สมาชิก
กลุ่มในลกัษณะที่ปล่อยให ้สมาชิกกลุ่มเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ถือเป็นเจา้เขา้เจา้ของ เป็นการ
ยอมรบัสมาชิกกลุ่มถึงแมส้มาชิกกลุ่มจะมี ค่านิยม ทัศนคติ หรือ ความรูส้ึกที่ต่างไปจากของตน 
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เป็นการใหก้ารยอมรบัอย่างแทจ้ริง โดยไม่น าอิทธิพลของความเช่ือ จริยธรรม หรือ สงัคม มาเป็น
เครื่องตดัสินวา่ถกูหรอืผิด 

c การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การมีความเขา้ใจ การที่ผูใ้ห้
ค  าปรกึษาพยายามที่จะเขา้ใจอย่างวอ่งไวและ ถกูตอ้งในประสบการณ ์และ ความรูส้กึของสมาชิก
กลุม่รวมถึงความหมายของมนั ที่มีต่อสมาชิกกลุม่ ดว้ย คือการเขา้ไปอยู่ในโลกสว่นตวัของสมาชิก
กลุ่มตามที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและ หมายถึง การที่ผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่มเองมี
ความมั่นคงในจิตใจพอที่จะปลอ่ยวางตวัเอง ค่านิยมและธุระของตนเองไวช้ั่วคราว เพื่อที่จะเขา้ไป
อยู่ในโลกส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มเสมือนหนึ่งเป็นตัวของสมาชิกกลุ่มในการมีความเข้าใจต่อ
สมาชิกกลุ่มผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่มตอ้งไม่ตดัสินว่าสมาชิกกลุ่มผิดหรือถูก และตอ้งไม่เปลี่ยนความ
เขา้ใจเป็นความเห็นใจ (Sympathy) ซึ่งจะกลายเป็นการตดัสินพิพากษาไปเม่ือใดที่ผูใ้หค้  าปรกึษา
กลุ่มเอาอารมณข์องตนเองมาใชใ้นการวดัความเหมาะสมของความรูส้ึกของสมาชิกกลุ่มเม่ือนัน้
สมาชิกกลุ่มก็จะปกป้องตนเองและจะเห็นว่าผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่มก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆที่เคย
พิพากษาเขามาแลว้ 

2) บทบาทของผู้น ากลุ่มในการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนยก์ลาง 

ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) ไดก้ล่าวถึงบทบาทผูน้  ากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูยก์ลาง สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

2.1 ผูน้  ากลุ่มมีความเช่ือว่ากลุ่มสามารถเดินหนา้ไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งพึ่งการ
ใหค้วามช่วยเหลือแบบน าทาง 

2.2 ผูน้  ากลุ่มฟังอย่างตัง้ใจและจับสัมผัสอารมณ์และสีหนา้ใหไ้ดอ้ย่าง
ทนัที และไวต่อความรูส้กึของสมาชิก 

2.3 ผูน้  ากลุม่สรา้งบรรยากาศใหส้มาชิกในกลุม่รูส้กึปลอดภยัและอบอุน่ 
2.4 ผูน้  ากลุม่เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบคุคล 
2.5 ผู้น  ากลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกและชี้ให้สมาชิกเห็นถึง

พฤติกรรมเฉพาะของตน และไม่ตดัสินสมาชิกเองเพื่อใหส้มาชิกนัน้สงัเกตว่าพฤติกรรมของตนเอง
นัน้กระทบกบัสมาชิกในกลุม่หรอืไม่ 

3) เทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ์ (2561) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคเบือ้งตน้ในการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้
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3.1 การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) เป็น เทคนิคที่ ถือได้ว่า มี
ความส าคญัต่อการใหค้ าปรกึษาเพราะสามารถแสดงไดถ้ึงการที่ผูใ้หค้  าปรกึษานัน้ใส่ใจสมาชิก
กลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นการที่ผูใ้หค้  าปรกึษาจะไดร้บัรูถ้ึง ความคิด อารมณ์ ความรูส้ึก ของ
สมาชิกภายในกลุม่ 

3.2 การยอมรับอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional regard) เป็นการ
ยอมรบัโดยไม่ตดัสินพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่วา่ดีหรือไม่ด ี

3.3 การท าให้กระจ่าง (Clearification) เป็นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มไม่
สบัสนในขอ้มลูที่ตอ้งการจะอธิบายและท าใหเ้ขา้ใจในเรื่องนัน้ๆมากยิ่งขึน้ 

3.4 การเงียบ (Silence) เป็นการเงียบที่ไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึน้ เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มนั้นไดอ้ยู่กับตัวเองและไดค้ิด สัมผัสอารมณ์และความรูส้ึกในขณะนั้น และเข้าใจ
ปัญหาของตนเองมากยิ่งขึน้ 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง มี
เปา้หมายคือการท่ีผูใ้หค้  าปรกึษานัน้  สรา้งบรรยากาศใหส้มาชิกกลุม่รูส้กึปลอดภยัและพรอ้มที่จะ
เปิดเผยตัวตนในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม เกิดความไวว้างใจซึ่งกันและกัน ยอมรบัโดยไม่มีเงื่อนไข 
เกิดการตระหนักรูใ้นตนเอง มีความชัดเจนในตนเองรวมไปถึงการมีเจตคติที่ดีต่อบุคคลอื่น และ
บทบาทของผู้น  ากลุ่มนั้น ต้องมีความเช่ือมั่นในกระบวนการกลุ่มของตนและท าทุกสิ่งที่ เป็น
ประโยชนแ์ก่สมาชิกกลุม่อย่างเต็มที่และไม่อคติตอ่สมาชิกกลุม่ 

3.2.5 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบพฤตกิรรมนิยม 
คอรเ์รย ์(Corey, 2014) ไดก้ล่าวถึงการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมไว้

วา่ การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม มีแนวคิดมาจากการเรยีนรูแ้บบคลาสสิค (Classical 
conditioning)และการเรียนรูเ้งื่อนไขพฤติกรรม (Operant conditioning) ซึ่งมีความเช่ือที่ว่า 
มนุษย์จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม มนุษย์เกิดการเรียนรูท้างพฤติกรรมมาจาก
สิ่งแวดลอ้มโดยตามแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมนัน้มีสมมติฐานว่า บคุคลนัน้สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได ้

1) แนวคิดทีส่ าคัญเกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม 
ศิรบิรูณ ์สายโกสมุ (2555) ไดก้ลา่วถึงแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมว่าบคุคลมี

สิทธิที่จะแสดงความคิด ความรูสึก ทศันคติ และความเช่ือของตนเองเพื่อใหบุ้คคลนัน้มีสิทธิที่จะ
เลือกหรือแสดงออกมาไดด้ีขึน้ แต่การแสดงออกนัน้ตอ้งแสดงออกในลกัษณะเชิงบวก ท าใหเ้ห็นถึง
ความรูส้ึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจในตนเอง แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็พรอ้มรบัฟังความคิดเห็นของ
บคุคลอื่นที่มีต่อตนเอง โดยมีเปา้หมาย สรุปไดด้งันี ้
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a เพื่อช่วยเหลือใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค ์
โดยมีการปรบัเปลี่ยนและแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์

b เพื่อสรา้งการเรียนรูใ้หม่ที่จะช่วยใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยผู้ให้ค  าปรึกษาและผู้รบัค าปรึกษาว่าต้องการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายใหมี้ความชัดเจน โดยผูร้บัค าปรกึษา
จะตอ้งรบัผิดชอบที่จะท าตามขอ้ตกลงนัน้ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูร้บัค าปรกึษา 

c เพื่อช่วยใหผู้ร้บัค าปรึกษาไดเ้รียนรูก้ารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ด าเนิน และน าวิธีการเหลา่นัน้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัตนเอง 

2) บทบาทของผู้ใหค้ าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม 
คอเรย ์(Corey, 2014) กล่าวถึง บทบาทของผูใ้หค าปรกึษากลุ่มตามทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ให้ค  าปรึกษาประเมินข้อมูลเบื ้องต้นของผู้รับค าปรึกษา การ

สมัภาษณข์อ้มลู และควบคมุการวนทนาภายในกลุม่ 
2.2 ผูใ้หค้  าปรึกษาใชเ้ทคนิคที่มีความหลากหลาย เพื่ออ านวยให้ผูม้า

ขอรบัค าปรกึษานัน้สามารถไปถึงจดุหมายที่ตนเองไดต้ัง้ไว ้
2.3 ผู้ให้ค  าปรึกษาส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ อาจใช้

บทบาทสมมติ และให้สมาชิกทราบว่าตนเองจะมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมต่างๆในทางที่
เหมาะสมอย่างไร 

2.4 ผู้ให้ค  าปรึกษาต้องเสริมแรงให้สมาชิกนั้นพัฒนาตนเองไปสู่
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

2.5 ผูใ้หค้  าปรกึษาตอ้งมีการเอือ้อ านวยใหส้มาชิกกลุ่มตรียมพรอ้มที่จะ
ยุติการให้ค าปรึกษาโดยมีเวลาหรือเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแบ่งปัน
ประสบการณจ์ากการไดเ้ขา้รว่มใหค้ าปรกึษากลุม่มาปรบัใชต้ามความเหมาะสม 

3) เทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ

พฤติกรรมนิยมจะใช้วิธีการประเมิน การส ารวจความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมที่ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสูก่ารปรบัพฤติกรรมใหเ้หมาะสมมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัสรุปไดด้งันี ้ 
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3.1 การผ่ อนคลาย  (Muscle Relaxation) เป็ น วิ ธีการช่ วย ให้ผู้ รับ
ค าปรกึษาไดล้ดความเครียด ความวิตกกงัวล ที่แสดงออกมาทางกาย เช่น ประหม่า นอนไม่หลบั 
เวียนหวั 

3.2 การลดความรูส้ึกอย่างเป็นระบบ (System Desensitization) เป็น
การช่วยใหผู้ร้บัค าปรกึษาลดความกงัวลที่เกิดขึน้ อาทิเช่น ขาดสมาธิ กงัวล มีความกระวนกระวาย 
ไม่กลา้เผชิญปัญหากบัความเป็นจรงิ 

3.3 การฝึกพฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive Training) 
เพื่อช่วยใหผู้ร้บัค าปรกึษากลา้แสดงออกทัง้ทางดา้นความรูส้กึ และการแสดงออกทางอารมณต์่อ
บคุคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความวิตกกงัวล ซึง่สมาชิกบางคนไม่กลา้ที่จะแสดงออกเพราะ
กลัวถูกต าหนิ จึงเกิดความวิตกกังวลขึน้ได ้จะเห็นไดว้่าการฝึกใหส้มาชิกมีการกลา้แสดงออกที่
เหมาะสม มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมทั้งการแสดงออกและการ
สื่อสารท่ีมีความเหมาะสม 

3.4 การแสดงตัวแบบ (Modeling Technique) การแสดงตัวแบบเป็น
เครื่องมือการสอนที่ มี พลังมากที่สุดโดยผู้น  ากลุ่มมีข้อได้เปรียบมากกว่าการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลคือใหส้มาชิกดตูน้แบบจากตวัแบบและสงัคมที่หลากหลายการเป็นตวัแบบที่ดี จะเป็น
หนา้ที่ของทัง้ผูน้  ากลุม่ 

3.5 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นหัวใจส าคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือของการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยมทัง้เป็นผูน้  าและสมาชิกกลุม่จะมีการใหก้าร
เสริมแรงซึ่งกนัและกนัและกนั โดยที่ผูน้  ากลุ่มจะพดูถึงความส าเรจ็ มากกว่าการความลม้เหลวซึ่ง
จะท าใหก้ลุม่มีบรรยากาศทางบวกมากขึน้ 

3.6 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) เม่ือสมาชิกไดฝึ้กปฎิบตัิใหม่ใน
กลุม่แลว้ ผูน้  ากลุม่หรอืสมาชิกกลุม่จะใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เป็นขอ้ดีในการเรยีนรูพ้ฤติกรรมใหม่ 

จากการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะสรุปไดว้า่บคุคลที่เกิด
มานัน้ ไม่ดีหรือไม่เลว แต่จะเริ่มตน้ในลกัษณะที่ว่างเปล่าโดยที่พฤติกรรมของมนุษยน์ัน้จะเรียนรู ้
จากการมีปฎิสมัพนัธก์บัธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยเป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มนัน้จะ
ช่วยใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค ์ดว้ยการสรา้งสภาพการณเ์รียนรูใ้หม่ที่
มีความเหมาะสมกบับคุคลมากยิ่งขึน้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของบคุคลในการด าเนินชีวิต 
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3.2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบการวิเคราะห์ 
ปฎิสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

อีรคิ เบิรน์ (Eric, 1964) เป็นผูร้เิริ่มทฤษฎีนีโ้ดยมีแนวคิดเก่ียวกบัประสบการณท์ี่
อยู่ในความทรงจ าและบุคลิกภาพ รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกในการสื่อสารสัมพันธ์กันของ
บุคคล ซึ่งเช่ือว่า แรงผลกัดนัในส่วนของจิตใตส้  านึกมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย ์ท าให้
มนษุยเ์กิดปัญหาเมื่อไม่สามารถแสดงออกซึง่พฤติกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการจิตใตส้  านกึได ้

1) แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีวิเคราะหสั์มพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 

ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) กล่าวถึง  แนวคิดทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหว่างบคุคล เช่ือว่ามนษุยเ์ขา้ใจพฤติกรรมของตนเองที่เกิดขึน้ในอดีต 
และ ยงัสามารถตดัสินใจเลือกเสน้ทางในการใชชี้วิตใหม่ไดแ้ละพรอ้มที่จะปรบัเปลี่ยนบทบาท และ
แบบแผนของชีวิตใหห้ลดุพน้จากเรื่องราวในอดีตการมองตนเองและผูอ้ื่นทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่ทรรศนะใน
การมองตนเองและผูอ้ื่นของมนุษยไ์ดร้บัอิทธิพลมาจากประสบการณใ์นวยัเด็ก ซึ่งประสบการณ์
เหลา่นีมี้ผลท าใหบ้คุคลเกิดความเขา้ใจและเกิดความรูส้กึตอ่ตนเองและผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดการก าหนด
ต าแหน่งชีวิต (Life Position) ของตนเองและผูอ้ื่นวา่ควรจะเป็นเช่นไร ซึง่ทรรศนะในการมองตนเอง
และผูอ้ื่น หรอืการก าหนดต าแหน่งชีวิต ของมนษุยจ์ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

a. I’m O.K.  –You’re O.K.    คือการมองตนเองว่ามีคุณค่า และ มอง
ผูอ้ื่นว่ามีคณุค่าเช่นเดียวกนั บคุคลประเภทนีจ้ะยอมรบัและเขา้ใจตนเอง รวมทัง้ยอมรบัและเขา้ใจ
ผูอ้ื่นอย่างเต็มที่และจรงิใจกลา้ที่จะเผชิญปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีที่สรา้งสรรค ์เป็น
ผูท้ี่มีสขุภาพจิตดีและปรบัตวัไดด้ี 

b. I’m O.K.   –You’re not O.K. คื อการมองตน เองว่ าดี  เก่ ง  และ
เหนือกว่าผูอ้ื่น เห็นว่าผูอ้ื่นดว้ยกว่าตน บคุคลประเภทนีจ้ะวางอ านาจและดถูกูเหยียดหยามผูอ้ื่น 
เห็นชีวิตผูอ้ื่นไม่มีคณุค่า และ มกัโทษผูอ้ื่นในความบกพรอ่งของตนเอง 

c. I’m not O.K. –You’re O.K. คือการมองตนเองว่าดอ้ยกว่าผู้อื่นและ 
เห็นว่าผูอ้ื่นนัน้ดีเก่งกว่าตนเองในทุกดา้ น บุคคลประเภทนีจ้ะเป็นคนเก็บกด ไม่ กลา้แสดงออก 
และชอบปลีกตวัจากสงัคม เมื่อมีปัญหามกัจะหลีกหนีหรอืยอมแพ ้และชอบโทษตนเองในทกุเรื่อง 

d. I’m not O.K.   –You’re not O.K. คือการมองตนเองและผูอ้ื่นว่าไม่มี
คณุค่า ไม่มีความหมาย บคุคลประเภทนีจ้ะมีความรูส้กึหดหู่ เศรา้หมอง และปราศจากความหวงั
ใดๆ  ในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรรศนะในการมองตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยที่เป็นโรคจิต โรค
ประสาท 
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2) บทบาทของผู้น าก ลุ่มในการให้ค าป รึกษากลุ่มแบบวิ เคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

นุชลี อุปภัย (2558) ได้กล่าวว่าบทบาทของผู้น  ากลุ่มนั้นคือการเอาใจใส่
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการคิด การพัฒนาการตระหนักรูท้างสติปัญญาและอารมณ์ของตน โดย
อธิบายถึงแนวคิดของโครงสรา้งบคุลิกภาพ การวิเคราะหบ์ทบาทชีวิต และอื่นๆ ซึง่จะเนน้ไปในสว่น
ของการสรา้งสมัพนัธภาพที่มีความเสมอภาคระหวา่งสมาชิกกลุม่และผูน้  ากลุม่ โดยที่ผูน้  ากลุม่นัน้
จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม และ
สามารถเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  

3) เทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะหส์ัมพันธภาพ 
นชุลี อปุภยั (2558) กลา่ววา่การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบวิเคราะหส์มัพนัธภาพ

มีเทคนิคที่ส าคัญ 4 ประการ คือ Permission Protection Potencyและ Operation สามเทคนิค
แรกใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีในการใหค้ าปรกึษาโดยเป็นการชีแ้จงอธิบายใหผู้ร้บัค าปรกึษา
เกิดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใหค้ าปรกึษากลุม่ แบบวิเคราะหส์มัพนัธภาพ และมีการส ารวจ
วิเคราะหท์ าความเขา้ใจเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ของตนเอง ส่วนเทคนิคที่สี่ จะน ามาใชเ้ม่ือผูใ้ห้
ค  าปรกึษามีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแลว้โดยควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัจงัหวะและสถานการณ์
จงึจะไดผ้ล 

3.1 Permission เป็นเทคนิคที่ผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่ม เปิดโอกาสใหส้มาชิก
กลุ่ม ไดห้ลดุพน้หรือปล่อยวางจากเรื่องราว เหตกุารณ ์ประสบการณต์่างๆ ในอดีต ซึ่งท า ไดใ้น 3 
ลักษณะ  คือ 1. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ใช้เวลาร่วมกับผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่ม อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพยายามขจัดพฤติกรรมการสื่อสารสมัพันธแ์บบเลี่ยงหนี หรือ แบบพิธีการ 2. 
เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรูแ้ละสามารถแสดงบุคลิกภาพในแต่ละส่วนไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่น  รู ้จักใช้บุคลิกภาพในส่วนของ Adult Ego  State หาเหตุผลและตั้งเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงแกไ้ขบคุลิกภาพของตนเอง รูจ้กัใชบ้คุลิกภาพในสว่นของ Child Ego State แสดงหา
ความสขุในชีวิต รูจ้กัใชบ้คุลิกภาพในส่วนของ Parent Ego Stateในการใหค้วามเอือ้เฟ้ือแก่บคุคล
อื่น เป็นตน้ โดยอาจใชเ้ทคนิคของทฤษฎีอื่นๆ มาช่วย ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมติ การใชเ้ทคนิค
เกา้อีว้่างเปล่า 3. เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้สวงหาการยอมรบัอย่างตรงไปตรงมา แบบจริงใจ
ใกลช้ิดโดยไม่ตอ้งมีการเลน่เกม 

3.2 Protection เป็นเทคนิคที่ผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่ม ใช้เพื่อปลอบโยนให้
ก าลงัใจ  สมาชิกกลุ่ม   ใหเ้กิดความมั่นใจ คลายความวิตกกงัวล และ มีความมั่นคงปลอดภยัใน
กรณีที่ตอ้งการ  ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
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3.3 Potency เป็น เทคนิคที่ ผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่ม  ใช้เพื่ อตรวจสอบ
พฤติกรรมของ สมาชิกกลุ่ม ว่า หลดุพน้จากสิ่งที่ยึดติดในอดีตไดห้รือไม่ โดย ผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่ม 
ตอ้งตระหนกัเป็นอย่างดีวา่ควรเลือกใชเ้ทคนิคอะไรเม่ือใด 

3.4 Operation เป็นเทคนิคที่ผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่ม ใช้เม่ือได้ก าหนด
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไวแ้ลว้ในแต่ละสถานการณ ์ซึ่งจะมีประโยชนม์ากในการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มด้านจิตบ าบัดแต่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้โดยสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 8 เทคนิค
ดงัตอ่ไปนี ้ 

a. การซักถาม (Interrogation) ใช้ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มมีปัญหา
ความยุ่งยากในการแสดงบุคลิกภาพแบบ A โดยไม่สามารถใชเ้หตุผลพิจารณาขอ้มูลตามความ
เป็นจริงได ้ซึ่งผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่ม ตอ้งใชเ้ทคนิคการซกัถามโดยอาจเป็นเชิงบงัคับเพื่อใหส้มาชิก
กลุ่มสามารถคิดและโต้ตอบจากบุคลิกภาพส่วนของ A ให้ได้ ซึ่งก็ต้องระมัดระวังการใช้ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์ 

b. การเผชิญหนา้ (Confrontation) เป็นวิธีการที่สมาชิกกลุ่มใช้เพื่อ
ยืนยันให้สมาชิกกลุ่มเห็น หรือ ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของตน โดยท าการ ระบุ
พฤติกรรมนัน้ๆ ขึน้มาทนัทีที่ผูร้บัค าปรกึษาแสดงออก เพื่อใหเ้กิดการรบัรูแ้ละไม่เลี่ยงหนีอีกตอ่ไป  

c.การอธิบาย (Explanation) เป็นวิธีการที่ผูใ้หค้  าปรกึษากลุ่ม แสดง
บทบาทเสมือนหนึ่งเป็นครูที่ท  าการสอน อธิบายชีแ้จงยกเหตุผลมาประกอบเพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม
เขา้ใจ และ ยอมรบัพฤติกรรมที่มีปัญหาของตน ตลอดจนหาวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ประสบ   

d.การยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) เป็นวิธีการท่ีผูใ้ห้
ค  าปรกึษากลุ่มใชเ้พื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความเขา้ใจชดัเจนในขอ้มลูเรื่องราวที่ผูใ้หค้  าปรกึษา
พยายามชีแ้จง และช่วยใหเ้กิดการผ่อนคลาย   

e.การยืนยัน (Confirmation) เป็นวิธีการที่ใชเ้พื่อย า้เตือนใหส้มาชิก
กลุ่ม   ตระหนกัถึง พฤติกรรมที่มีปัญหาตอ้งแกไ้ข แต่ผูร้บัค าปรกึษายงัคงกระท าซ า้ๆอยู่ ทัง้นีเ้พื่อ
ช่วยย า้ใหส้มาชิกกลุม่ไดใ้ชค้วามพยายามใหม้ากขึน้ในการแกไ้ขพฤติกรรมนัน้ๆ   

f.การตีความหมาย (Interpretation) เป็นการที่ผู้ให้ค  าปรึกษากลุ่ม 
วิเคราะหแ์ละแปลความหมายของพฤติกรรมใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจถึงแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบือ้งหลงั
การแสดงออกของพฤติกรรม และ การเลน่เกมของผูร้บัค าปรกึษา   
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g.การก่อรูปเพื่อปรับเปลี่ยน (Crystallization) เป็นวิ ธีการที่ผู้ให้
ค  าปรกึษากลุ่มลองใหส้มาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการเลิกเล่นเกม และ ใหเ้ป็นตัวของ
ตวัเอง รวมทัง้ใชก้ารสื่อสารสมัพนัธแ์บบท่ีจรงิใจใกลช้ิดในการแสวงหาการยอมรบั 

จากแนวคิดของทฤษฎีการวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหว่างบุคคลจะสรุปไดว้่า
ประสบการณชี์วิตในอดีตท าใหบ้คุคลเกิดทรรศนะในการมองตนเองและผูอ้ื่นที่แตกต่างกนัไป การ
ที่จะช่วยใหบุ้คคลมีชีวิตที่มีความสุขและสามารถปรบัตัวเขา้กับสังคมไดด้ี จึงจ าเป็นตอ้งท าให้
บคุคลเกิดทรรศนะในการมองตนเองและผูอ้ื่น I’m O.K.  –You’re O.K เป็นตวัของตวัเอง สามารถ
ตระหนักรูท้ี่จะอยู่ กับปัจจุบันทุกขณะตามที่เป็นจริงโดยไม่ยึดติดกับอดีต มีความยืดหยุ่นเป็น
ธรรมชาติ และสามารถผกูพนัสรา้งสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสมและจริงใจรูจ้กัแสดง
บทบาทชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมตลอดจนมีความรูส้กึพอใจ ภาคภมูิใจ และ เห็นคณุค่า ของตนเอง 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์

รซัคาอุสกา้ และฮุน (Raskauskas & Huynh, 2015) ศึกษากลวิธีการเผชิญปัญหา
ต่อเหตกุารณก์ารกลั่นแกลง้บนพืน้ท่ีไซเบอรใ์นวยัรุน่ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตามพืน้ฐานทฤษฎี
ของ Lazarus and Folkman (1987 อา้งถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 28 ) กระบวนการ
ของความเครียดและวิธีการเผชิญปัญหา (A Transactional Model of the stress Process: 
TMSC) และน ามาพฒันาเป็นโมเดลส าหรบัการเผชิญปัญหาในเหตกุารณก์ารกลั่นแกลง้บนพืน้ที่ไซ
เบอร ์พบว่า กลวิธีการเผชิญปญหาดว้ย แหล่งสนบัสนนุทางสงัคม และ การแกปั้ญหาทางเทคนิค
ดว้ยเทคโนโลยี (เช่น ยกเลิกการเป็นเพื่อนในเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์หรือระงบัการรบัขอ้ความจาก
ผูใ้ชร้ายอื่นที่ไม่พงึประสงค)์ มีประสิทธิภาพในการรบัมือกบัการถกูกลั่นแกลง้บนพืน้ที่ไซเบอรส์งู 

จาคอบ และ คณะ (Jacobs et al., 2014) ศกึษากลวิธีธีการเผชิญปัญหาช่วยในการ
ลดความเครียดจากการถกูกลั่นแกลง้หรือเพื่อเป็นการปอ้งกนัผลกระทบในระยะยาว ลกัษณะของ
การแกไ้ขปัญหา นัน้ไดเ้นน้ไปที่การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบัปัญหาการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จดัการกบัอารมณแ์ละการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีหลีกเลี่ยงไปเลยโดยกลยทุธท์ั่วไปที่ใชก้นัคือการมุ่ง
จัดการกับปัญหาโดยใชว้ิธีประเมินเหตุการณ์ในการเผชิญปัญหาดว้ยตัวเอง หรือมองหาแหล่ง
สนบัสนุนอื่นเขา้มาช่วย การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบัอารมณน์ัน้ เป็นการจดัการภายในตวั
บุคคล จากความเครียดของเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งบนพื ้นที่ไซเบอร ์ในลักษณะที่ไม่มี
ปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่นและไม่ไดจ้ดัการกบัเหตกุารณภ์ายนอกของตัวบคุคลส าหรบัการเผชิญปัญหา
ดว้ยวิธีหลีกเลี่ยงจากเหตกุารณค์ือ การเดินออกมาหรือปิดการรบัรูจ้ากเหตกุารณน์ัน้ๆ ทัง้ทางดา้น
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กายภาพ (การปิดรบัขอ้ความ การปิดหนา้บญัชีบนเครือข่ายสงัคมออนไลน)์ และดา้นความคิด 
(หยดุการคิดถึงเหตกุารณท์ี่ก่อใหเ้กิดความเครียด) 

บษุยรตั รุง่สาคร (2554) ศกึษาผลการรงัแกผ่านโลกไซเบอรเ์ยาวชนหญิงในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัถือว่าเป็นความรุนแรงของการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรท์ี่รา้ยแรงที่สดุ นอกจากนีผ้ลการศึกษานีย้งัระบไุดว้่าการเห็นคณุค่าในตนเองจะสง่ผล
ใหมี้ทัศนคติที่เหมาะสม โดยรอ้ยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีการสนับสนุนทาง
สงัคม และการปิดกัน้ทางสื่อสงัคมออนไลนจ์ะช่วยแกปั้ญหาดงักลา่วได ้

 
 

 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณภายใตห้ัวขอ้ “การเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนโดยการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ”โดยมุ่ง
ศึกษาความหมายและเงือนไขของการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์รวมไปถึงการใหค้  าปรกึษาเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียน ท าความเข้าใจ
กระบวนการเผชิญปัญหาและ ผลจากการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์รวมทัง้คน้หา
แนวทางการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรโ์ดยการใหค้ าปรกึษาแบบบรูณาการ 

ผูว้ิจยัน าเสนอวิธีการด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. การก าหนดขอบเขตการวิจยั 

1.1 ระยะที่ 1 การศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรยีน 

1.1.1 ก าหนดสนามการวิจยั 
1.1.2. ก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
1.1.3. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

1.2 ระยะที่ 2 การเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของนกัเรยีนดว้ยโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

1.2.1 ก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

2.1 แบบวดัการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
2.2 การใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ

ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์ขงนกัเรยีนโดยการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
3. การด าเนินการวิจยั 

3.1 การศกึษาการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
3.2 การทดลองการใหค้ าปรกึษากลุม่เพื่อเสรมิการทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู

กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
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1. การก าหนดขอบเขตการวิจัย 
1.1 ระยะที ่1 การศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์อง

นักเรียน 
1.1.1 ก าหนดสนามการวิจยั  

ส าหรบัการศึกษาประสบการณ์การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของนกัเรียนระยะที่ 1 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสนามการวิจยัที่ใชใ้นการศกึษาเก่ียวกบัมมุมองความหมาย
และกระบวนการการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนคือโรงเรียนในสงักัด
ส านกังานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเขต1 กลุม่ 3 กรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูได้
สะดวกและมีความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของโรงเรียนและชุมชมรอบขา้งในเบือ้งตน้ตลอดจนจาก
การพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัจากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต1 กลุ่ม 3 
ดงักลา่วมี ความเป็นไปไดท้ี่ จะสามารถตอบค าถามที่ตามจดุมุ่งหมายของการศกึษาได ้

1.1.2. ก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเก่ียวกับประสบการณก์ารเผชิญปัญหาการถูกกลั่น

แกลง้ทางไซเบอรโ์ดยผวูิจยัใชก้ารศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative study) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั (Key informants) ที่ใชส้มัภาษณเ์ชิงลกึเป็นนกัเรียนที่มีประสบการณถ์กูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรจ์  านวน 5 คน ที่ มีอายุระหว่าง 15 –17 ปี  เพื่ อศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

1.1.3. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ปี

การศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทั้งสิน้จ านวน 11 
โรงเรียนได้แก่โรงเรียนทวีธาภิเศก  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  
โรงเรียนมธัยมวดัดสุิตาราม   โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  โรงเรียนวดับวรมงคล  โรงเรียนสวุรรณาราม
วิทยาคม  โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสวนอนันต ์ 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยรวมจ านวนนักเรียนทั้งสิน้  6,650 คน 
(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 1, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร จากเกณฑก์าร
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่จ  านวนประชากร 6 ,650 คน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 



  77 

(2559) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling) ดงัแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

ที่ ช่ือโรงเรยีน ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ดสุิตาราม 15 10 25 8 9 17 17 9 26 40 28 68 

2 สตรวีดัระฆงั 0 16 16 0 19 19 0 17 17 0 52 52 

3 ชิโนรสวิทยาลยั 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 วดันายโรง 9 8 17 10 5 15 10 10 20 29 23 52 

 รวมทัง้สิน้ 65 49 114 74 55 129 77 59 136 216 163 379 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์2564 

1.2 ระยะที ่2 การเสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนด้วยโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

1.2.1 ก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรเ์ป็นนักเรียนในระยะที่  1 ที่ได้จากการเลือก แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรต์ัง้แต่เปอเซนไทลท์ี่ 25 ลงมาและมีความสมคัรใจเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้
นีจ้  านวน 8 คน ที่อยากจะเขา้โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้โดยมีเกณฑก์ารก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคดิของ วัชรี ทรพัยมี์ (2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่ง
จ านวนสมาชิกที่เหมาะสมจะท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธแ์ละง่ายตอ่การเขา้ถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
วิธีด าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชเ้พื่อศกึษาวิจยั ประกอบดว้ย 

2.1 แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
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2.2 โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือการวิจยั ใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น

แกลง้ทางไซเบอร ์โดยมีขัน้ตอนการหาคณุภาพเครื่องมือดงันี ้
2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา บทความ นิยามศัพทเ์ฉพาะ และงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกับทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์มาด าเนินการสรุปและเขียน
นิยามศพัทเ์ฉพาะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

2.1.2 สรา้งแบบวัดทักษะการเผผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์าม
นิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึ่งเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดบั คือ จริงที่สดุ 
จรงิ จรงิบา้งบางครัง้ ไม่จรงิ ไม่จริงที่สดุ โดยใหผู้ต้อบแบบวดัเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึ่งที่
ตรงกบัผูต้อบมากที่สดุ แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนมี 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคิดเชิงบวก ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการกลา้แสดงออก  และการ
สนบัสนนุทางสงัคม ตามแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1987 อา้งถึงใน สวุิพร ไฉไล สถาพร
, 2560, น. 32 ) จ านวน 60 ขอ้ 

2.1.3 น าแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรข์อง
นกัเรียน  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ โดยมีคณุสมบตัิคือ เป็นผูท้ี่จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ดา้นจิตวิทยา 
ท าการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา และมีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั
เป็นอย่างดีจ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบหาความเหมาะสมทัง้ทางดา้นเนือ้หาขอ้ค าถาม ภาษาที่ใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ และใหค้ะแนนความเที่ยงตรงตามเนือ้หา
ของแบบวดัที่สรา้งขึน้  

ผูว้ิจยัก าหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้
+ 1   แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นตรงกับจุดประสงคท์ักษะการเผชิญปัญหาการถูก

กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
  0    ไม่แน่ใจหรอืตดัสินใจไม่ไดว้า่ตรงกบัจดุประสงคท์กัษะการเผชิญปัญหาการ

ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
- 1    แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้วัดไดไ้ม่ตรงกับจุดประสงคท์ักษะการเผชิญปัญหา

การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
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ผูว้ิจยัน าคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Item Objective Congruence; IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามศัพทเ์ฉพาะ จากนั้นเลือกขอ้
ค าถามที่มีค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ไดข้อ้ค าถามที่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 51 ขอ้  

2.1.4 น าแบบวัดทักษะการเผผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรข์อง
นักเรียน ที่ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จ านวน 51 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Try 
out) กับนักเรียน ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทวีธา
ภิเศก จ านวน 30 คน ซึง่เป็นโรงเรยีนมีความใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่างที่จะศกึษา 

2.1.5 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองใช ้(Try out) มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่
ก  าหนดเพื่อวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยวิเคราะหค์่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้กบัคะแนน
รวม (Item – total correlation) ไดข้อ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 50 
ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .214 - .838  

2.1.6 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้ 2.1.5 มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดั

โดยวิ ธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (α– Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .958 

2.1.7 แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน
ฉบบัสมบรูณป์ระกอบดว้ย 4 ดา้น และมีจ านวนขอ้ค าถามดงันี ้

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ขอ้ที่ 1-14 จ านวน 14 ขอ้  
ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14 
ขอ้ค าถามทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 7,10 

ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) ขอ้ที่ 15-27 จ านวน 13 ขอ้ 
ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 
ขอ้ค าถามทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 21 

ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) ขอ้ที่ 28-37 จ านวน 10 ขอ้ 
ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 28,29,31,36,37 
ขอ้ค าถามทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 30,32,33,34,35 

การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) ขอ้ที่ 38-50 จ านวน 13 ขอ้ 
ขอ้ค าถามทางบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 38,40,42,43,45,46,47,48,49 
ขอ้ค าถามทางลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 39,41,44,50 
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แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน มี

ทัง้หมด 50 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้
1. ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
2. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) 
3. ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
4. การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 

ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์อง
นักเรียน 

ค าชีแ้จง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องหลังข้อความที่ตรงกับ
ความรูส้กึและการกระท าตรงตามความเป็นจรงิของนกัเรยีนมากที่สดุ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ตาราง 2 ตวัอย่างแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ขอ้ ขอ้ความ 

จร
ิงท
ี่สดุ

 

จร
ิง 

จร
ิงบ
า้ง
บา
งค
รัง้

 

ไม
่จร
ิง 

ไม
่จร
ิงท
ี่สดุ

 
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

0 ขา้พเจา้มีความรูส้กึมั่นคงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา      

00 
ขา้พเจา้ไม่เคยท ารา้ยตัวเองแมจ้ะเสียใจจากการถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์

     

000 
ขา้พเจา้รูว้่าควรท าอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์

     

ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) 

0 
ขา้พเจา้สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอรไ์ด ้ 

     

00 การหลีกหนีเป็นวิธีการที่ดีที่สดุที่จะไม่โดนกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์      
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้ ขอ้ความ 

จร
ิงท
ี่สดุ

 

จร
ิง 

จร
ิงบ
า้ง
บา
งค
รัง้

 

ไม
่จร
ิง 

ไม
่จร
ิงท
ี่สดุ

 

000 
เมื่อถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์า้พเจา้จะพดูกบัคนที่ลงมือ

โดยตรง  

     

ทกัษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) 

0 
ขา้พเจา้สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอรไ์ด ้ 

     

00 
ขา้พเจา้กลา้ตอบกลบัขอ้ความทางไซเบอร ์ดว้ยค าพดูที่

เหมาะสม  

     

000 
เมื่อถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์า้พเจา้ไม่สามารถควบคมุอารมณ์

ตนเองได ้ 

     

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

0 

เมื่อขา้พเจา้รูส้กึไม่สบายใจจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

ขา้พเจา้จะฟังเพลง ดภูาพยนตร ์และกิจกรรมอื่นๆ เป็นการคลาย

ความเครยีดวิธีหนึ่ง  

     

00 
เพื่อนของขา้พเจา้มกัน าความลบัเก่ียวกบัการกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอรข์องขา้พเจา้ไปบอกกบับคุคลอื่น  

     

000 
เมื่อขา้พเจา้ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พื่อนของขา้พเจา้จะช่วย

แกปั้ญหาเท่าที่ช่วยได ้ 

     

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ก าหนดไว ้2 ลกัษณะ คือ ขอ้ความทางบวก และขอ้ความทางลบ ดงันี ้
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ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ขอ้ความ จรงิที่สดุ จรงิ จรงิบา้งบางครัง้ ไม่จรงิ ไม่จรงิที่สดุ 

ขอ้ความเชิงบวก 5 4 3 2 1 

ขอ้ความเชิงลบ 1 2 3 4 5 

เกณฑก์ารแปลผล 
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์มีดงันี ้(บญุใจ ศรสีถิตยน์รากรู, 2563) 
4.51 – 5.00 หมายถึง นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
ในระดบัสงูมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ 
ในระดบัสงู 
2.51 – 3.50 หมายถึง นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
 ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ 
ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ 
ในระดบันอ้ยมาก 

2.1.8 น าแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรียนไปประเมินกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน เพื่อน ามาใชแ้สดงหลกัฐานความเชื่อมั่น และ
หลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดั โดยแบบวดัที่ไดร้บัตอบกลบัสมบูรณ ์มีจ านวน 
379 ชดุ คิดเป็นรอ้ยละ 94.75 แบบวดัที่ไม่ไดร้บัคืน มีจ  านวน 21 ชดุ คิดเป็นรอ้ยละ 5.25 

2.2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ในการสรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการ
เผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

2.2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณา
การ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขัน้ตอนที่จะน ามาสรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
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2.2.2 น าองค์ประกอบที่ ได้จากการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดในการสรา้ง
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

2.2.3 ด าเนินการสรา้งโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัความ
มุ่งหมายของการวิจยั 

2.2.4 น าการใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซึ่งมีคณุสมบตัิคือ เป็นผูท้ี่จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก มีความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาการใหค้ าปรกึษา ท าการสอนในระดบั
บณัฑิตศกึษา และมีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยัเป็นอย่างดี จ านวน 3 
ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างความมุ่งหมาย เนือ้หา วิธีการด าเนินงาน ผูว้ิจัยก าหนด
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ดงันี ้

+1 แน่ใจว่าขอ้ความนั้นบ่งชีไ้ดว้่าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบูรณาการนั้น
สามารถเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนได ้

0 ไม่แน่ใจว่าขอ้ความนั้นบ่งชีไ้ดว้่าการใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบูรณาการนั้น
สามารถเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนได ้

-1 แน่ใจว่าขอ้ความนัน้บ่งชีไ้ดว้่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบูรณาการนัน้ไม่
สามารถเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนได ้

ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Item Objective Congruence; IOC) ซึ่งการใหค้  าปรกึษากลุ่มมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2.5 น าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Pilot study) 
กับนักเรียน ที่ก  าลงัศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทวีธาภิเศก 
จ านวน 8 คน เพื่อทดสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หา ตลอดจนหา
ขอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ระหวา่งการทดลอง จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปใชจ้รงิ 

2.2.6 น าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ที่ปรบัแกไ้ขแลว้ ไปด าเนินการใหค้ าปรกึษากับ
กลุ่มทดลองจ านวน 8 คน โดยมีการใหค้ าปรกึษากลุ่มสปัดาหล์ะ 3 ครัง้  วนัจันทร ์ พุธ และศุกร ์
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ครัง้ละ 60 นาที หลงัเลิกเรียน เวลา 15.30 – 16.30 รวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ 4 สปัดาห ์ผูว้ิจยัใช ้เกณฑ์
ขนาดของกลุ่ม (Group size) ของ (วัชรี ทรัพย์มี, 2556) ที่ว่ากลุ่มปกติจะมีสมาชิก 6 - 8 คน 
เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ควรมีสมาชิกในจ านวนที่มีความเหมาะสม ตามค ากล่าวของ ทรอทเซอร ์ 
(Trotzer, 2006) ที่ว่า อาจใชเ้วลา 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นไดแ้ละ(วัชรี ทรพัยมี์, 2556) ได้
กลา่ววา่ ความถ่ีส าหรบัเด็กควรอยู่ที่สปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้ 

2.2.7 ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้รว่มโปรแกรมการค าปรกึษากลุ่มแบบบูรณา
การเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นครัง้ที่ 10 ผูว้ิจยัน าแบบ
วดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ใหน้กัเรียนตอบอีกครัง้ เพื่อ
น ามาเป็นขอ้มลูหลงัการทดลอง 

2.2.8 น าผลที่ไดจ้ากการท าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรข์องนกัเรยีน มาวิเคราะหแ์ละสรุป 
ตัวอย่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ตาราง 4 ตวัอย่างโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ครั้งที ่ เรื่อง วัตถุประสงค ์ เทคนิค / ทฤษฎี 

1 ปฐมนิเทศและ

สรา้งสมัพนัธภาพ 

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจ

อันดีที่ มีระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกภายใน

กลุ่ม และระหว่างสมาชิกกดว้ยกันภายใน

กลุม่ 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดมี้ความเขา้ใจถึง 

วตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษา การสรา้ง

ขอ้ตกลงรว่มกนัภายในกลุม่ 

3. เพื่อใหส้มาชิกภายในกลุ่มนัน้เขา้ใจและ

เห็นถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการเขา้ร่วม

การใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

การเผชิญปัญหา 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบยึดบคุคลเป็น

ศนูยก์ลาง(Person 

Centered Group 

Counseling) 

เทคนิคในการสรา้ง

สมัพนัธภาพภายในกลุม่ 

ทกัษะของผูน้  ากลุม่ 

1. การรเิริ่ม 

2. การเอือ้อ  านวย 



  85 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ครั้งที ่ เรื่อง วัตถุประสงค ์ เทคนิค/ ทฤษฎี 

2 การคิดเชิงบวก 

(Positive 

Thinking) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดร้ะบถุึงความส าคญั

ของการคิดเชิงบวก 

2. เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มไดร้ะบุแนวทาง

ส าหรบัการปรบัเปลี่ยนมมุมองหรือความคิด

เชิงบวกตอ่สถานการณต์า่งๆที่เกิดขึน้ 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบพิจารณาเหตผุล 

อารมณ ์และ พฤติกรรม 

(REBT) 

1. เทคนิคการสอนทฤษฎี 

A-B-Cs of REBT 

2. เทคนิคการโตแ้ยง้ความ

เช่ือที่ผิด (Disputation of 

Faulty Beliefs) 

3. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

3 ทกัษะการแกปั้ญหา 

(Problem-Solving 

Skills) 

1. เพื่อใหส้มาชิกลุม่ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

สาเหตหุรอืที่มาของปัญหาการถกูกลั่น

แกลง้ทางไซเบอร ์

2. เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มสามารถระบุ

วิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่ภาวนิยม (Existential 

Theory) 

1. เทคนิคการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบั 

3. การด าเนินการวิจัย 
3.1 การศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

3.1.1 น าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนที่
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ จ านวน 50 ขอ้ ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่ง เป็นนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุม่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงเรียนดสุิตาราม โรงเรียนสตรีวดั
ระฆัง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยมี แบบวัดที่ได้รบั
กลบัคืน จ านวน ทัง้สิน้ 379 ฉบบั 

3.1.2 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของนกัเรยีนในขอ้ 3.1.1 ไปวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
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3.2 การทดลองการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ในการด าเนินการทดลองการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

3.2.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง  (Quasi Experimental Research) 

โดยใชแ้บบแผนการทดลองด าเนินการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ชูศรี 
วงศร์ตันะ, 2551) มีแบบแผนการทดลอง ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 

กลุม่ ก่อน ตวัแปรอิสระ หลงั 

E T1 X T2 

ความหมายของสญัลกัษณ ์
E แทน กลุม่ทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง 
T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง  
X แทน  การใชก้ารใหค้  าปรกึษากลุม่ 

4. วิธีด าเนินการทดลอง 
4.1 ขั้นก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจยัน าคะแนนจากการท่ีไดท้  าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรข์องนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 379 คน 
และเก็บไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) จากนัน้เลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนที่มีคะแนน
ทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์ตั้งแต่เปอรเ์ซ็นไทล์ที่  25 ลงมา พรอ้ม
สอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม จ านวน 8 คน นดัหมายพดูคยุเพื่อขอ
ความร่วมมือและชีแ้จงรายละเอียด โดยไดร้บัความสมัครใจจากนักเรียนที่มีคะแนนทักษะการ
เผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์8 คน ทัง้นีมี้เกณฑค์ดัเลือกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั เกณฑก์าร
คดัออกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั และเกณฑก์ารถอนหรือยตุิการเขา้รว่มการวิจยัดงันี ้

เกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
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1) เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 กลุม่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร 

2) มีคะแนนทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์ตั้งแต่
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 25 ลงมา  

3) สมคัรใจเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ รวม 10 ครัง้ 

4) เขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการ
เผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 

เกณฑก์ารคดัออกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
1) นกัเรยีนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
2) นกัเรยีนที่ไม่ไดอ้ยู่ในโรงเรยีนตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

เกณฑก์ารถอนหรือยตุิการเขา้รว่มการวิจยั 
1) ผูเ้ขา้รว่มวิจยัสามารถที่จะปฏิเสธการเขา้รว่มหรือถอนตวัโดยไม่มาเขา้รว่ม 

กิจกรรมติดต่อกนั 3 ครัง้ 
4.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 

ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาด าเนินการทดลอง ใชส้ปัดาหล์ะ 3 ครัง้ วนัจนัทร ์พธุ และศกุร ์ครัง้
ละ 60 นาที หลงัเลิกเรียน เวลา 15.30 น. – 16.30 น. รวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม – 
22 มีนาคม 2564  

ตาราง 6 ระยะเวลาในการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหา
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ครัง้

ที่ 

วนั/เดือน/ปี เรื่อง 

1 1 มีนาคม 2564 ปฐมนิเทศและสรา้งสมัพนัธภาพ 

2 3 มีนาคม 2564 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ครัง้

ที่ 

วนั/เดือน/ปี เรื่อง 

3 5 มีนาคม 2564 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)  

4 8 มีนาคม 2564 ทกัษะการแกปั้ญหา )Problem-Solving Skills) 

5 10 มีนาคม 2564 ทกัษะการแกปั้ญหา )Problem-Solving Skills) 

6 12 มีนาคม 2564 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 

7 15 มีนาคม 2564 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 

8 17 มีนาคม 2564 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 

9 19 มีนาคม 2564 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 

10 22 มีนาคม 2564 ยตุิการใหค้  าปรกึษาและปัจฉิมนิเทศ 

 
4.3 ขั้นหลังการทดลอง 

ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองท าแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน อีกครัง้และเก็บไวเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) และน า
คะแนนก่อนและหลงัการทดลองที่ไดจ้ากขั้นก่อนการทดลอง และขัน้หลงัการทดลอง มาวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะห ์ผูว้ิจยัด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี ้
5.1 การศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

5.1.1 ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อท าหนงัสือขอความ
อนเุคราะหใ์นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
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5.1.2 ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อท าหนงัสือขอความ
อนเุคราะหผ์ูอ้  านวยการโรงเรียน ในการเก็บขอ้มลูจากนกัเรยีน  

5.1.3 น าแบบวดัทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน 
ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน  เพื่อ
วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัรายขอ้ และหาความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั 

5.1.4 น าแบบวดัทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน 
ฉบบัสมบูรณ ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในขอ้ 4.1.3 ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 
คน ที่ก  าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 กลุม่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2563 ทัง้นีไ้ดแ้บบวดัที่สมบรูณ ์จ านวน 
379 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.75 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบวัดที่ตอบกลับสมบูรณ์ทั้งหมด มา
วิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

5.2 การเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรโ์ดยการ
ใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

5.2.1 ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อท าหนงัสือขอความ
อนเุคราะหใ์นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

5.2.2 ผูว้ิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือนกัเรียนที่ที่มี
คะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 25 ลงมา และ
เป็นนกัเรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 คน ที่สมคัรใจเขา้
รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มผู้วิจยัน าคะแนนจากแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรท์ี่กลุม่ตวัอย่างตอบไว ้มาใชเ้ป็นขอ้มลูคะแนนก่อนการทดลอง 

5.2.3 ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง หลงัจากยุติการทดลองผูว้ิจัยใหก้ลุ่มทดลองตอบแบบวดัทักษะการเผชิญปัญหาการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนอีกครัง้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูคะแนนหลงัการทดลอง  

5.2.4 วิเคราะหข์อ้มลูโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
สรุปการวิเคราะหข์อ้มลู และอภิปรายผล 
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6. การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ตามขัน้ตอนดงันี ้

6.1 วิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัด
ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

6.2 วิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

6.2.1 การวิเคราะหค์่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบ
วดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน  

6.2.2 วิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใชสู้ตรสหสัมพันธ์ ( Item total 
correlation) 

6.2.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่ นความสอดคล้องภายในจากการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
6.3 วิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบคุณภาพของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ

เสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนโดยการวิเคราะหค์วาม
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และปรบัแกไ้ขขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

6.4 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ผูว้ิจัยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการ
ทดลอง โดยการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ้ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาด าเนินการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้ง
ตนของการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การแจกแจงแบบปกติของกลุม่ตวัอย่าง และพบว่าการแจกแจงของ
คะแนนรวมทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนดดยรวมและรายดา้น 
มีการแจกแจงแบบไม่เป็นปกติ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้สถิติแบบนอนพาราเมตรกิ (Nonparametric) ใน
การทดสอบ ซึง่ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไดใ้ช้
การทดสอบแบบ วิลคอกซนั (Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้

n   แทน  จ านวนนกัเรยีนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
X̅  แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
SD  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
p   แทน  ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน (Probability) 
Z   แทน ค่ามาตรฐาน 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ขอ้มลูการสมัภาษณอ์งคป์ระกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

1.2 ค่ารอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานดา้นเพศ ระดบัการศกึษา 
1.3 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการ

ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
ระยะที่ 2 การเปรียบเทียบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง

นกัเรยีนที่เขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่ก่อนและหลงัการทดลอง 
2.1 การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์

ของนกัเรยีนในภาพรวมและรายดา้นของกลุม่ทดลอง 
2.2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง

นกัเรยีนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์อง

นักเรียน 
1.1 ขอ้มลูการสมัภาษณอ์งคป์ระกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรข์องนกัเรยีนมีขัน้ตอน ดงันี ้
1.1.1 การวิเคราะหอ์งประกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอรข์องนกัเรยีน 
ผูว้ิจยัศกึษาเอกสาร และด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลกึ องคป์ระกอบทกัษะการ

เผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์มีผูต้อบแบบสมัภาษณจ์ านวน 5 คน เป็นนักเรียนที่มี
ประสบการณถ์ูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและก าหนดกรอบนิยามศัพท์
เฉพาะและสรา้งขอ้ค าถามในแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรยีน โดยมีกรอบแนวค าถามสมัภาษณ ์ดงันี ้

องคป์ระกอบท่ี 1 ความคิดเชิงบวก 
1) ความคิดเชิงบวก หมายถึงอะไรและควรเป็นอย่างไร 

องคป์ระกอบท่ี 2 ทกัษะการแกปั้ญหา 
2) ทกัษะการแกปั้ญหาหมายถึงอะไรและควรเป็นอย่างไร 

องคป์ระกอบท่ี 3 ทกัษะการกลา้แสดงออก  
3) ทกัษะการกลา้แสดงออกหมายถึงอะไรและควรเป็นอย่างไร 

องคป์ระกอบท่ี 4 การสนบัสนนุทางสงัคม 
4) การสนบัสนนุทางสงัคมหมายถึงอะไรและควรเป็นอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563 ผู้วิจัยไดด้  าเนินการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกและวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อก าหนดกรอบนิยามศัพทเ์ฉพาะและสรา้งขอ้ค าถามใน
แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พื่อ
ก าหนดนิยามศัพท ์ความหมายของทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรยีน 

องคป์ระกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
ผูใ้หส้มัภาษณ ์

1 2 3 4 5 

องคป์ระกอบที่ 1 ความคิดเชิงบวก        

คิดไปในทิศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์      

มีความเป็นเหตเุป็นผล      

มองสิ่งต่างๆอย่างเขา้ใจ ยอมรบัไดใ้นดา้นลบ      

ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา      

องคป์ระกอบที่ 2 ทกัษะการแกปั้ญหา      

ความสามารถในการแสวงหาขอ้มลู      

น าสิ่งที่เรียนรูไ้ปแกไ้ขในสถานการณก์ารถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

     

เปรียบเทียบทางเลือกกับความต้องการของตนเองและเลือกวางแผน
แก้ไขปัญหา 

     

องคป์ระกอบที่ 3 ทกัษะการกลา้แสดงออก      

ความสามารถของนกัรียนในการแสดงความคิด      

การประสานสายตาต่อผูอ้ื่นที่สนทนา      

สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อย่ างเหมาะสมกับ
สถานการณถ์กูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

     

องคป์ระกอบที่ 4 การสนบัสนนุทางสงัคม      

การเปิดรบัและเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นจิตใจจากเพื่อน ครอบครวั คน
ใกลช้ิด แหลง่ช่วยเหลือทางสงัคม 

     

การแสวงหาและเขา้ถึงขอ้มลูความรูท้ี่จะน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง      

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลของตาราง 7 พบว่า องคป์ระกอบทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ซึ่งมีความหมาย
ดงันี ้

1) ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรบัรู ้และ
คิดไปในทิศทางที่ดีต่อสิ่งที่เกิดจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรด์ว้ยความเป็นเหตุเป็นผล ไม่หลีก
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หนีปัญหายอมรบัความจริงที่เกิดขึน้ มองสิ่งต่างๆอย่างเขา้ใจ ยอมรบัไดใ้นดา้นลบ มองปัญหา 
ความทกุข ์ความไม่ราบรื่นในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา 

2) ทักษะการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาขอ้มูล 
วิเคราะหส์ถานการณแ์ละหาแนวทางปฎิบตัิเพื่อจดัการและแก้ไขปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์มีการวิเคราะห ์เปรียบเทียบทางเลือกกับความตอ้งการของตนเองและเลือกวางแผนแกไ้ข
ปัญหา สามารถน าสิ่งที่ เรียนรูไ้ปแก้ไขในสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

3) ทกัษะการกลา้แสดงออก หมายถึง ความสามารถของนักรียนในการ
แสดงความคิด ความรูส้ึกต่างๆออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ดา้นภาษา ท่าทางใบหนา้ น า้
เสียงรวมไปถึงการประสานสายตาต่อผูอ้ื่นที่สนทนาดว้ย อย่างเหมาะสม กลา้ตัดสินใจและเป็น
ธรรมชาติโดยปราศจากความวิตกกงัวล ความเสียใจ ความกลวั และ สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณถ์กูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

4) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ความสามารถ
ของนกัเรียนในการเปิดรบัและเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นจิตใจจากเพื่อน ครอบครวั คนใกลช้ิด แหลง่
ช่วยเหลือทางสงัคม รวมทัง้มีความสามารถในการแสวงหาและเขา้ถึงขอ้มลูความรูท้ี่จะน ามาใชใ้น
การพฒันาตนเอง 

1.2 ค่ารอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานดา้นเพศ ระดบัการศกึษา 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูพืน้ฐานของแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรข์องนกัเรียนจากกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 379 คน มาวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ 
โดยจ าแนกตามเพศ และระดบัการศกึษา ดงัแสดงใน ตาราง 8 

ตาราง 8  จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง โดยจ าแนกตามเพศ และระดบัการศกึษา 

ขอ้มลู จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ   

ชาย 216 57.0 

หญิง 163 43.0 

รวม 379 100.0 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ขอ้มลู จ านวน (คน) รอ้ยละ 

2. ระดบัการศกึษา   

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 102 27.0 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 130 34.3 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 147 38.7 

รวม 379 100.0 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัเรียน จ านวน 

379 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนใกลเ้คียงกนั กล่าวคือเป็นนกัเรียนชายจ านวน 216 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 57.0 และเป็นนกัเรียนหญิงจ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.0 ซึ่งก าลงัศกึษาอยู่
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 147 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 38.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.3 และระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีจ  านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 

1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
รายดา้นของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 379 คน มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดงัแสดงใน
ตาราง 9 ดงันี ้
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรข์องกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกรายดา้น (n = 379) 

ทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์ X̅ S.D แปลผล 

1. ความคิดเชิงบวก  3.54 .56 สงู 

2. ทกัษะการแกปั้ญหา  3.65 .51 สงู 

3. ทกัษะการกลา้แสดงออก  3.73 .43 สงู 

4. การสนบัสนนุทางสงัคม  3.72 .41 สงู 

รวม 3.66 .31 สูง 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 9 พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการ

ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.66, S.D = .31) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสงู คือ ทักษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 3.73, S.D = .43) ดา้น
การสนบัสนนุทางสงัคม (X̅ = 3.72, S.D = .41) ทกัษะการแกปั้ญหา (X̅ = 3.65, S.D = .51) และ
ดา้นความคิด(X̅ = 3.54, S.D = .56) ตามล าดบั 

ระยะที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร์
ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มก่อนและหลังการทดลอง 

2.1 การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรยีนในภาพรวมและรายดา้นของกลุม่ทดลอง 

ผูว้ิจัยน าคะแนนวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรียนรายดา้นและโดยรวม ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง จ านวน 8 คน มาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลอง (n = 8) 

กลุ่มทดลอง 

                                                            ก่อนทดลอง              หลังทดลอง 

ทกัษะการเผชิญปัญหาการถูก

กล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

1. ความคิดเชิงบวก 3.29 .21 ปานกลาง 4.57 .30 สงู 

2. ทกัษะการแกปั้ญหา 3.11 .28 ปานกลาง 4.40 .41 สงู 

3. ทกัษะการกลา้แสดงออก 2.25 .37 นอ้ย 4.85 .15 สงู 

4. การสนบัสนนุทางสงัคม 2.26 .30 นอ้ย 4.42 .23 สงู 

รวม 2.73 .20 ปานกลาง 4.56 .20 สงู 

 
จากตาราง 10 พบว่า คะแนนก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองมีทกัษะการเผชิญ

ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.73, S.D = .20) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือดา้นความคิดเชิงบวก (X̅ = 3.29, S.D = 
.21) และทักษะการแกปั้ญหา (X̅ = 3.11, S.D = .28) ส่วนดา้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับนอ้ย คือ
ดา้นการสนบัสนนุทางสงัคม (X̅ = 2.26, S.D = .30) และทกัษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 2.25, S.D 
= .37) ตามล าดบั  

คะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัสงู (X̅ = 4.56, S.D = .20) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือทักษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 4.85, S.D = .15) ดา้นความคิดเชิงบวก (X̅ = 
4.57, S.D = .30) ดา้นการสนับสนุนทางสงัคม (X̅ = 4.42, S.D = .23) และทักษะการแกปั้ญหา 
(X̅ = 4.40, S.D = .41) ตามล าดบั  
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2.2 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรข์อง
นกัเรยีนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องตน ด้วยวิ ธีการแจกแจงแบบปกติ  (Test of 
Normality) ดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน  ของกลุม่ทดลองก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่ ไดค้่า Sig. เท่ากบั 
.03 คะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน  ของกลุม่ทดลองหลงั
การเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่ ไดค้่า Sig. เท่ากบั .21 ซึ่งค่า Sig. ที่ไดก้่อนการทดลองมีค่านอ้ย
กว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน
ก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ และค่า Sig. ที่ไดห้ลงัการทดลอง
มีค่ามากกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นกัเรียนหลงัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลง
เบื ้องต้นของสถิติ t – test   ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการ
ทดสอบความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบวิลคอกซัน 
(Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) ดงัแสดงผลการวิเคราะหใ์นตาราง 11 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ
เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์(n=8) 

ทกัษะการเผชิญปัญหาการ

ถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์

ผลการใหค้ าปรึกษา

ทีน่ ามาเปรียบเทยีบ 

Negative 

rank 

Positive 

rank 
Ties Z p 

1. ความคิดเชิงบวก ก่อน – หลงั 0 8 0 -2.533* .011 

2. ทกัษะการแกปั้ญหา ก่อน – หลงั 0 8 0 -2.524* .012 

3. ทกัษะการกลา้แสดงออก ก่อน – หลงั 0 8 0 -2.524* .012 

4. การสนบัสนนุทางสงัคม ก่อน – หลงั 0 8 0 -2.536* .011 

โดยรวม ก่อน – หลงั 0 8 0 -2.521* .012 

*P < .05 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษา
กลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ไดผ้ล ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ยทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวม หลงั
การทดลองกบัก่อนการทดลอง สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรห์ลงัการทดลองกับก่อนการทดลองในดา้นความคิดเชิงบวก (Z = -2.533, P = .011)
ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา (Z = -2.524, P = .012) ดา้นทกัษะการกลา้แสดงออก (Z = -2.524, P = 
.012) ดา้นการสนับสนุนทางสังคม (Z = -2.536, P = .011) สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอภาพกราฟการเปรียบ เทียบความต่าง
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรร์ายบุคคล 
ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

ภาพประกอบ 2 การเปรยีบเทียบความต่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหา
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรร์ายบคุคล ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
การวิจยัครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ

เบอรแ์ละการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ไดมี้การก าหนดความมุ่งหมายของการวิจยัไวด้งัต่อไปนี ้

1. เพื่อศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน

ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

สมมตฐิานในการวิจัย 
นกัเรยีนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พิ่มขึน้ หลงัเขา้รว่มการให้

ค าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้
ระยะที่ 1 เป็นการศกึษาเก่ียวกบัประสบการณก์ารเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง

ไซเบอรโ์ดยกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยไดใ้ชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) ที่ใชส้มัภาษณ์เชิงลึกเป็นนักเรียนที่มีประสบการณถ์ูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์  านวน 5 คน ที่มีอายรุะหว่าง 15 – 17 ปี เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
องคป์ระกอบการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน โดยเลือกตวัอย่างแบบอิง
จุดมุ่งหมาย (Purposeful Sampling) และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหา
การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
การศึกษา 2563 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่  3 
กรุงเทพมหานคร จากเกณฑก์ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่จ  านวนประชากร 6 ,650 คน ตาม
แนวคิดของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2559) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 379 คนจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบแบง่กลุม่ (Cluster random sampling) 
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ระยะที่ 2 เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง
นักเรียนดว้ยโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้ง
ทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นนักเรียนในระยะที่ 1 ที่ไดจ้ากการเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มี
คะแนนการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์ัง้แต่เปอเซนไทลท์ี่ 25 ลงมาและมีความ
สมัครใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้จ  านวน 8 คน  ที่อยากจะเข้าโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้โดยมีเกณฑก์ารก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามแนวคดิของ วชัรี ทรพัยมี์ 
(2556) ที่ว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่งจ านวนสมาชิกที่เหมาะสมจะท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์
และง่ายตอ่การเขา้ถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก ่ ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั มีดงันี ้

1. แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
2. การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู

กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
1. แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนที่ผูว้ิจยัได้
สรา้งขึน้นัน้เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดบั คือ จริงที่สดุ จริง จริง
บา้งบางครัง้ ไม่จริง และไม่จริงที่สดุ โดยใหผู้ต้อบแบบวดัเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึ่งที่ตรง
กับผูต้อบมากที่สุด แบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนมี
ทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ จ านวน 50 ขอ้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .214 - .838 และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัคือ .958 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหา
การถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนที่ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้นัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศและสรา้งสมัพนัธภาพ (Orientation) 
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ครัง้ที่ 2 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
ครัง้ที่ 3 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
ครัง้ที่ 4 ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) 
ครัง้ที่ 5 ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) 
ครัง้ที่ 6 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
ครัง้ที่ 7 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
ครัง้ที่ 8 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 
ครัง้ที่ 9 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 
ครัง้ที่ 10 ยตุิการใหค้  าปรกึษาและปัจฉิมนิเทศ (Byenior) 

ซึ่งโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ไดผ้่านการพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง
ความมุ่งหมาย เนือ้หา วิธีการด าเนินงาน รวมไปถึงรูปแบบและกิจกรรมที่ไดใ้ชท้ั้ง 10 ครัง้ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

การด าเนินการวิจยั 
1. การศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

1.1 น าแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน 
จ านวน 50 ขอ้ ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 กลุม่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ทัง้นีผู้ว้ิจยัได้แบบวดัฉบบัสมบรูณจ์ านวน 379 ฉบบั 
จาก 5 โรงเรยีนที่ไดน้  าไปเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

1.2  น าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของนกัเรยีนในขอ้ที่ 1.1 ไปวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

2. การด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ในการด าเนินการทดลองการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลอง เป็นการ
วิจยัเชิงกึ่งทดลอง  (Quasi Experimental Research) โดยใชแ้บบแผนการทดลองด าเนินการวิจยั
แบบ One Group Pretest – Posttest Design (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2551) เป็นแบบแผนการทดลองที่
ออกแบบใหมี้การวดัทัง้หมด 2 ครัง้ ไดแ้ก่ วดัก่อนการทดลอง และวดัหลงัการทดลอง ทัง้นีใ้นการ
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ทดลองการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ
เบอรข์องนกัเรียน ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ก่อนการทดลอง ขัน้ด าเนินการทดลองและขัน้หลงั
การทดลอง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มลูมาด าเนินการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตนของ

การวิเคราะหข์อ้มลู คือ การแจกแจงแบบปกติของกลุม่ตวัอย่าง และพบว่าการแจกแจงของคะแนน
รวมทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนดดยรวมและรายดา้น มีการ
แจกแจงแบบไม่เป็นปกติ  ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใช ้สถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการ
ทดสอบ ซึง่ในการทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไดใ้ชก้าร
ทดสอบแบบ วิลคอกซนั (Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) 

สรุปผลการวจิัย 
1. การศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ในการศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน สรุป
ผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูการสมัภาษณอ์งคป์ระกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรียน เป็นการศึกษาเก่ียวกับประสบการณก์ารเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรโ์ดยผูว้ิจยัใชก้ารศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative study) โดยก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั ที่
น  ามาสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์  านวน 5 คน ที่มี
อายุระหว่าง 15 – 17 ปี เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกับองคป์ระกอบการเผชิญปัญหาการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน โดยเลือกตวัอย่างแบบอิงจุดมุ่งหมาย (Purposeful Sampling
ภายหลงัจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกพบว่า องคป์ระกอบทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรียน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ ความคิดเชิงบวก ทกัษะการแกปั้ญหา
ทกัษะการกลา้แสดงออก และการสนบัสนนุทางสงัคม 

1.2 จ านวนและค่าเฉลี่ยรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบวดัทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน ที่ก  าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที่ 
1 - 3 จ าแนกเพศ และระดับการศึกษา จ านวน 379 คน เป็นนกัเรียนชายจ านวน 216 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 57.0 และเป็นนักเรียนหญิงจ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.0 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 147 คน คิดเป็น
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รอ้ยละ 38.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.3 และระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีจ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 

1.3 ผลการศกึษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัสงู (X̅ = 3.66, S.D = .31) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสงู คือ 
ทกัษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 3.73, S.D = .43) ดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม (X̅ = 3.72, S.D = 
.41) ทักษะการแก้ปัญหา (X̅ = 3.65, S.D = .51) และด้านความคิด (X̅ = 3.54, S.D = .56) 
ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรก์่อนและ
หลังการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนน

ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (X̅ = 2.73, S.D = .20) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง 
คือดา้นความคิดเชิงบวก (X̅ = 3.29, S.D = .21) และทกัษะการแกปั้ญหา (X̅ = 3.11, S.D = .28) 
สว่นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบันอ้ย คือดา้นการสนบัสนนุทางสงัคม (X̅ = 2.26, S.D = .30) และ
ทกัษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 2.25, S.D = .37) ตามล าดบั ซึ่งคะแนนหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (X̅ = 4.56, 
S.D = .20) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือทักษะการกลา้แสดงออก (X̅ = 
4.85, S.D = .15) ดา้นความคิดเชิงบวก (X̅ = 4.57, S.D = .30) ดา้นการสนบัสนนุทางสงัคม (X̅ = 
4.42, S.D = .23) และทกัษะการแกปั้ญหา (X̅ = 4.40, S.D = .41) ตามล าดบั 

2.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบรูณาการเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนน
ทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้โดยรวม ก่อนทดลองและหลงัการทดลอง สงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 จากการพิจารณาในรายดา้นแลว้พบว่า คะแนนดา้นความคิดเชิง
บวก (Z = -2.533, P = .011) ดา้นทักษะการแกปั้ญหา (Z = -2.524, P = .012) ดา้นทักษะการ
กลา้แสดงออก (Z = -2.524, P = .012) ดา้นการสนับสนุนทางสังคม (Z = -2.536, P = .011) 
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มี
ทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยรวมและรายดา้นสงูขึน้หลงัจากการเขา้
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รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

อภปิรายผล 
การวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง

นกัเรยีนโดยการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ ผูว้ิจยัอภิปรายผลดงันี ้
1. การศึกษาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

การศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู ซึ่งมี
ความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 
2560, น. 240 ) ที่กล่าวว่าบคุคลจะประเมินความสามารถของตนเองในการรบัมือกบัสถานการณ์
ที่อนัตรายรวมทัง้แนวทางการเผชิญปัญหาและทรพัยากรที่ตนเองมีซึ่งจ าเป็นต่อการเผชิญปัญหา 
หลงัจากนัน้จะพยายามเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรด์ว้ยวิธีที่ตนเองประเมินไว ้แลว้
ส าเรจ็ผลสามารถท าใหผู้ก้ลั่นแกลง้ทางไซเบอรน์ัน้กลั่นแกลง้นอ้ยลงและยตุิการกลั่นแกลง้ในที่สดุ 
ดังที่พาริสและคณะ (Parris et al., 2012) ไดก้ล่าวว่าเด็กที่ประสบผลส าร็จและไม่ถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรส์ว่นมากมีวิธีการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่หลากหลายโดยขึน้อยู่กบั
บริบท ลักษณะนิสัยส่วนตัวและประสบการณ์การเผชิญปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
งานวิจยัของ ไพรซ ์และ เดลกิส (Price & Dalgleish, 2010) ที่ว่าเด็กมีทกัษะการเผชิญปัญหาที่ดี
ไดน้ัน้เกิดจากการลองผิดลองถกูจากประสบการณก์ารเผชิญปัญหาของแต่ละบคุคลที่แตกต่างกนั
ไป และสามารถยุติการกลั่นแกล้งได้ นอกจากนี ้ มิชนาและคณะ (Mishna et al., 2012) ได้
กลา่วถึงผลการวิจยัวา่ เด็กที่ขาดทกัษะการเผชิญปัญหาสามารถตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรไ์ดแ้ละจะส่งผลกระทบที่ท  าใหเ้กิดความรูส้กึไม่ปลอดภยัในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
หรอืเด็กที่ไม่ไดเ้ผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรอ์ย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีย้งัพบว่าการ
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์่อใหเ้กิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเด็กที่ขาดทกัษะการเผชิญปัญหา โดยพบว่า
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรบ์างคนมีการท ารา้ยตัวเองและคิดถึงขั้นจะท าให้
ตนเองเสียชีวิต (Hay et al., 2010)  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านทักษะการกล้า
แสดงออก มีค่าเฉลี่ย 3.73 แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการกลา้แสดงออกสูง ดั งที่
งานวิจัยของ Lazarus and Folkman (1987 อ้างถึงใน สุวิพร ไฉไล สถาพร, 2560, น. 57 ) ได้
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กล่าวว่า การกลา้แสดงออกเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่สดุในองคป์ระกอบทัง้หมดของทกัษะการ
เผชิญกบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์โดยนกัเรยีนจะเผชิญหนา้กบัผูก้ลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
เป็นอันดับแรก หลงัจากประสบเหตุการณ์ที่เป็นการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์นักเรียนจะเขา้ไปคุย
อย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยมีเป้าหมายหลกัๆอยู่ 3 อย่างดว้ยกนัคือ 1) เพื่อ
ปรบัความเขา้ใจซึง่กนัและกนักบัผูก้ลั่นแกลง้ 2)เพื่อขอความรว่มมือจากผูก้ลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์ห้
หยดุการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์และ 3)เพื่อคน้หาตน้ตอหรอืแรงจงูใจของการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
สอดคลอ้งกบัค ากลา่วของ สเลโกลวากบัเซอรน์า (Sléglová & Cerná, 2011)  ที่กลา่วว่า การกลา้
แสดงในการเผชิญหนา้กับปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ป็นวิธีการหนึ่งที่ท  าใหยุ้ติการถูก
กลั่นแกลง้ได ้รองลงมาคือดา้นการสนับสนุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 แสดงให้เห็นถึงการที่
นกัเรียนที่ตกเป็นเหยื่อการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ลา้ทีจะแสวงหาแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพื่อ
จดัการกบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละบรรเทาผลกระทบทางดา้นจิตใจที่ไดร้บัจากการ
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยการขอความช่วยเหลือและการขอก าลงัใจจากครอบครวั หรือบุคคล
รอบขา้ง ตามที่ แมทสนัและฮอล (Mattson & Hall, 2011) ไดอ้ธิบายว่าแรงสนบัสนนุทางสงัคมจะ
ส่งผลในทางบวกทัง้ต่อสขุภาพทางกายและสขุภาพทางจิต สอดคล้องกบั ก็อตตเ์ลียบ (Gottlieb, 
2000) ที่กล่าวว่าการสนับสนุนทางสงัคม เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและช่วยใหบุ้คคลสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ในการเผชิญปัญหาต่างๆได้ และก าลังใจจากครอบครัวช่วยบรรเทา
ผลกระทบทางดา้นจิตใจและยงัช่วยเรียกความเช่ือมั่นในตนเองกลบัคืนมาส่งผลใหมี้ก าลงัใจใน
การเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดม้ากขึน้ ล  าดบัต่อมาคือดา้นทกัษะการแกปั้ญหา 
มีค่าเฉลี่ย 3.65 เนื่องมาจากทักษะการแก้ปัญหานั้นเป็นการน าประสบการณ์มาวิเคราะห์
สถานการณแ์ละหาแนวทางปฎิบตัิเพื่อจดัการและแกไ้ขปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์และ
เลือกวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ตามที่ มิดเดลตัน้ (Middleton, 2020) ไดก้ลา่ววา่ ทกัษะ
การแกปั้ญหาเป็นวิธีการคิดหรอืกระบวนการจดัการกบัสถานการณอ์นัไม่พงึประสงคห์รอืไม่เป็นไป
ตามความคาดหวัง โดยอาศัยความคิดและความรูไ้ม่ว่าจะเป็นความรูใ้หม่หรือความรูจ้าก
ประสบการณเ์ดิมมุ่งท าใหส้ถานการณน์ัน้นัน้ผ่านพน้ไปหรือกลบัสู่สภาวะที่คาดหวงัและมีความ
เหมาะสมในส่วนของดา้นการคิดเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุเท่ากบั 3.54 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการ
คิดเชิงบวก เป็นองคป์ระกอบที่นกัเรียนจะตอ้งไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันา ดงัที่ ฟีเฮอร ์(Feher, 
2009) กลา่ววา่ การคิดเชิงบวก จะเผยใหเ้ห็นถึงการพิจารณาขัน้สงูของบคุคล ผสมผสานกบัทกัษะ
การประเมินค่า การเปรียบเทียบและการตัดสิน ที่มาจากการรับรูห้รือความรูส้ึก ดังนั้นการ
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เสริมสรา้งให้เข้าถึงความสามารถในการพิจารณาขั้นสูงได ้จึงควรเรียนรูต้ามกระบวนการให้
ค าปรกึษาแบบรูณาการ เพื่อใหส้ามารถพิจารณาเปรียบเทียบและตดัสินไดด้ียิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาขอ้มลูทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรข์องนกัเรียน ยงัมีกลุ่มที่ไดค้ะแนนทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์  ่า
กว่าเปอเซนไทลท์ี่ 25 ซึ่งสาเหตขุองปัญหานัน้พบว่ามาจาก การท่ีเด็กนัน้ขาดวฒุิภาวะ มีค่านิยมที่
ผิดๆ เก่ียวกับตนเอง ขาดการสนับสนุนทางสงัคม ไม่มีทักษะแกปั้ญหา  คิดอะไรแต่เชิงลบ ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง น าไปสูก่ารหลีกหนีสงัคม ไม่อยากมาโรงเรียน มีลกัษณะชอบเก็บตวั ไม่กลา้
แสดงออก ไม่รูจ้ะพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากบคุคลอื่น เก็บเรื่องราวต่างๆในแง่ลบมาคิด ให้
ความส าคญักบัเรื่องที่ท  าใหต้นเองเป็นทุกขม์ากกว่ามุ่งมองหรือแง่คิดที่จะท าใหต้นเองมีความสขุ 
ตามที่ สมิท และคณะ (Smith et al., 2008) ไดก้ล่าวว่าทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอร ์จะช่วยพฒันาศกัยภาพใน สามารถดแูลสภาพของทัง้รา่งกายและจิตใจไดอ้ย่างลกึซึง้ 
รวมทั้งสามารถยอมรับในเหตุและผลของการตัดสินใจการแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งใน
ชีวิตประจ าวนัได ้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง น าไปสู่การเป็นบุคคลที่มีความสขุในการใชชี้วิตและ
พรอ้มรบัมือกบัปัญหาที่จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเปรียบเทยีบทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรก์่อนและ
หลังการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้  าเอาทฤษฎี แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ของการให้
ค าปรกึษาแบบบรูณาการ น ามาใชใ้นการใหค้ าปรกึษากลุม่ รว่มกบัการเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยมี 4 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการคิดเชิงบวก ทักษะการ
แกปั้ญหา การกลา้แสดงออก และการสนบัสนนุทางสงัคม ซึง่การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ
เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนไดถ้กูสรา้งขึน้และ
ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญโดยการตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา นิยามศพัท ์และ
ความสอดคลอ้งของเหมาะสมกบัวิจยั ผูว้ิจยัไดน้  าไปทดลองใชก้บักลุม่ที่มีความคลา้ยคลงึกบักลุม่
ตวัอย่าง หลงัจากนัน้น ามาปรบัปรุงเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ในการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มแบบบรูณาการมีจ านวนทัง้หมด 10 ครัง้ เม่ือท าการทดลองเสรจ็แลว้ ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มทดลองได้
ท าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนอีกครัง้ และผูว้ิจยัได้
น าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มาเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งผลที่ ได้จากการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์
ของนกัเรยีนดงัตอ่ไปนี ้
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จากผลการวิจยั นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทาง
ไซเบอรโ์ดยภาพรวมหลังเขา้ร่วมการห้ค าปรึกษาสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรท์กุดา้น หลงัเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรโ์ดยภาพรวม
และรายดา้นสงูขึน้หลงัเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรด์ีขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่กล่าวว่า นักเรียนมี
ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์งูขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในการใหค้ าปรกึษา
กลุม่ที่ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นกระบวนการที่สามารถช่วยเสรมิสรา้งใหน้กัเรียนมีทกัษะการเผชิญปัญหา
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นชีวิตประจ าวนัไดด้ีขึน้กลา้ตดัสินใจ และพรอ้มที่จะยอมรบัผลของ
การกระท าที่ตนเองนัน้ไดเ้ลือกที่จะปฎิบตัิในการรบัมือกับเหตุการณ์ในการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (พัชราภรณ ์ศรีสวสัดิ์, วิไลลกัษณ์ ลงักา, กัมปนาท บริบูรณ์, & 
ครรชิต แสนอบุล, 2561) ที่ไดพ้ฒันารูปแบบการปอ้งกนัการข่มเหงรงัแกในโรงเรียน ผลการทดลอง
พบว่า นกัเรียนที่ถกูข่มเหงรงัแก หลงัจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยการถกู
ข่มเหงรงัแกลดลงจากก่อนเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้แรก ผูว้ิจัยพบว่าสมาชิกกลุ่มมีความตื่นเตน้ และ
ไม่ไดรู้จ้กักนัมาก่อนแพราะมาจากคนละหอ้งและคนละสายชัน้ จึงอาจจะท าใหมี้อาการประหม่า
และเขินอาย จงึท าใหผู้ว้ิจยัเห็นวา่การวางโครงสรา้งและการวางขอ้ตกลงรว่มกนัภายในกลุม่จงึเป็น
เรื่องที่ส  าคญัเพ่ือใหก้ารด าเนินการใหค้ าปรกึษาเป็นไปไดด้ว้ยดี รวมไปถึงการสรา้บรรยากาศที่ดีท า
ใหเ้กิดการเปิดเผยตวัตนโดยการแนะน าตวัและบอกช่ือเพลงหรอืงานอดิเรกที่ตนเองนัน้ชอบท าเพื่อ
น าเขา้สู่การใหค้  าปรกึษากลุ่ม พบว่าสมาชิกผ่อนคลายมากขึน้ และพรอ้มร่วมการใหค้ าปรกึษา
กลุม่ ตามค าพดูท่ีวา่ “เตม็ใจทีจ่ะเขา้มาเพราะอยากบอกเล่าเรือ่งราวของตวัเองใหเ้พือ่นไดร้บัรูแ้ละ
เขา้ใจเรา” “รูส้กึตืน่เตน้ และก็ไม่เคยลองเขา้กลุ่มแบบนีเ้ลยครบั แบบกลุ่มการใหค้ าปรึกษา อยาก
รูม้นัเป็นยงัไง” แสดงใหเ้ห็นไดว้่าสมาชิกกลุ่มมีทศันะคติทางบวก จึงท าใหส้มาชิกกลุ่มนัน้มีความ
กระตือรือรน้และพรอ้มที่จะเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงใหค้วามส าคญัในการ
จัดวางโครงสรา้งของสมาชิกกลุ่มให้เกิดความรูส้ึกของการมีส่วนร่วม (Sense of belonging) 
ตามที่ แกซดา (Gazda, 1967) ไดก้ลา่วว่า เม่ือสมาชิกไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม และเห็นว่า
สมาชิกคนอื่นๆ มีปัญหาเช่นเดียวกบัตนเอง การยอมรบัการสนบัสนุนจากสมาชิกภายในกลุ่มจะ
กระตุน้ใหส้มาชิกกลุม่เกิดการยอมรบัในตนเองท าใหส้มาชิกรูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่สงัคมที่มี
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การส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์ท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการกลุ่มและไดร้บัความตอ้งการจากกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกสรา้งเอกลักษณ์ในตัวตนและมี
อิทธิพลจากการเป็นตวัแบบของกลุ่ม อนัเป็นวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มสงัเกตไดจ้าก 
การมีสว่นรว่มภายในกลุม่มีการสนบัสนนุ และใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนัภายในกลุม่   

กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ผู้วิจัย
น ามาใชก้บัการใหค้  าปรกึษากลุ่มในแต่ละครัง้ ไดมี้การวางโครงสรา้งของกลุ่ม โดยใหส้มาชิกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษารูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ท าให้กลุ่มนั้นส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ไดต้ัง้ไว ้เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีการนดัหมายกนัและเตือนกนัในการเขา้รว่มท าการให้
ค าปรกึษากลุ่มในแต่ละครัง้ มาตรงตามเวลาที่นดัหมาย แสดงใหเ้ห็นถึงการมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อ
กนัโดยไม่ไดแ้บ่งชัน้ว่าตนเองเป็นพี่หรือตนเองเป็นนอ้งเพราะทุกคนคือเพื่อนกนัและเคารพซึ่งกัน
และกนั รวมไปถึงการน าใบงาน และใบความรูม้าปรบัใชใ้นการใหค้ าปรกึษากลุ่ม เป็นส่วนช่วยให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรูท้ี่ดี โดยผูว้ิจยัสงัเกตจากการพดูถึงใบงานและ สีหนา้ในระหว่างที่ไดท้  า
ใบงานที่ไดร้บัมอบหมาย การเตรียมสีและอุปกรณ์ในการเขียนหรือระบายความรูส้ึกของตนเอง
ออกมาไดอ้ย่างกระฉบักระเฉงและมีความกระตือรือรน้ที่จะท ากิจกรรมในทกุครัง้ สอดคลอ้งกบั มอ
รสิเซท (Morrissette, 2021)  ที่กล่าวว่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มจะช่วยเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มได้
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั น ามาซึ่งความสรา้งสรรคแ์ละเกิดการเคารพในตนเอง ท าใหส้มาชิกรูส้กึว่า
ตนเองนัน้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีการสนบัสนนุและเป็นที่ยอมรบัจากกลุ่ม ในส่วนของสมาชิกที่
ยงัไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสนบัสนนุ และการฟัง
อย่างตัง้ใจ ดงัค ากล่าวของ คอเรย ์(Corey, 2014) ที่ว่าเทคนิคการสนบัสนนุจะเป็นการกระตุน้เชิง
เสริมแรงใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเปิดเผยความรูส้ึกของตนเอง ท าใหส้มาชิกมีความั่นใจมาก
ยิ่งขึน้ รวมไปถึงการฟังอย่างตัง้ใจโดยมีท่าทีที่สนใจสมาชิกกลุม่อย่างอบอุ่นย่อมท าใหส้มาชิกรบัรู ้
ไดถ้ึงความใส่ใจและสนใจ ท าใหส้มาชิกกลา้แสดงออก เป็นสิ่งที่ท  าใหผู้้วิจยัเห็นไดว้่าสมาชิกกลุ่ม
เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ในสว่นของการใชเ้ทคนิคการเปิดเผยตวัตน ในการใหค้ าปรกึษากลุม่ใน
ช่วงแรกๆ เหมือนเป็นส่วนช่วยที่ท  าใหส้มาชิกกลุ่มกลา้ที่จะเปิดเผยเรื่องราว และความเป็นตวัเอง
ออกมา และเทคนิคส าคญัของแต่ละการใหค้ าปรกึษานัน้ สามารถช่วยสรา้งบรรยากาศที่ดีและลด
ความตึงเครียดในการใหค้ าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างดี เทคนิคการเผชิญหนา้ นัน้สรา้งความทา้ทาย
ใหแ้ก่สมาชิกกลุม่กลา้เผชิญกบัปัญหาไดด้ียิ่งขึน้ รวมไปถึงการใชท้กัษะการตัง้ค าถาม เป็นทกัษะที่
ช่วยใหผู้ว้ิจยัเขา้ถึงความรูส้กึของสมาชิกกลุ่มไดด้ี ส  าหรับสมาชิกกลุม่ที่ยงัเรียบเรียงค าพดูหรือยงั
ไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่ตนเองคิดออกมาเป็นค าพูดได ้ผูว้ิจยัไดน้  าเทคนิคการใหค้วามกระจ่าง 
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การทวนความ และการสรุปความ มาช่วยใหส้มาชิกกลุ่มสามารถด าเนินไปตามขัน้ตอนการให้
ค าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างดี  และนอกจากนัน้การใชท้กัษะการเช่ือมโยง การสรุปความ การใหข้อ้มลู
ตอบกลับ เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้ส  ารวจความคิดของตนเองได้ จาก
กระบวนการ เทคนิค และทฤษฎีต่างๆ  มาผสมผสานกบัองคป์ระกอบทกัษะการเผชิญปัญหาการ
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ทัง้ 4 องคป์ระกอบ จงึท าให้นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคณุสมบตัิของ การคิด
เชิงบวก ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการกลา้แสดงออก และการสนับสนุนทางสงัคม  จึงแสดงให้
เห็นว่าการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการสามารถช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบัขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุม่
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียน 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามองคป์ระกอบทัง้ 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

2.1 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ที่  2 - 3  ซึ่งเป็นเรื่องของการคิด

เชิงบวกจากผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีทกัษะการเผชิญปัญหาดา้นการคิดเชิงบวกเพิ่มขึน้ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะเทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่มที่เลือกใช ้ในการใหค้ าปรกึษาครัง้ที่ผูว้ิจยั
เลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่
ผูว้ิจยัเลือกใช ้(Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสอนทฤษฎี A-
B-C Theory เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรูก้ารคิดเชิงบวกและสามารถระบุถึงความส าคญัของการ
คิดเชิงบวก ซึ่งเก่ียวขอ้งกับที่มาของความเช่ือที่ไม่สมเหตุผลที่ว่า ควร ควรจะ และต้อง เพื่อให้
สมาชิกลุม่เริม่ตน้ละทิง้ความเช่ือเหลา่นัน้โดยสว่นใหญ่เม่ือสมาชิกกลุม่รูส้กึไม่สบายใจก็จะมีความ
เช่ือว่าเกิดจากเหตุการณ ์หรือสถานการณต์่างๆ ที่มากระทบกบัตนเองสามารถน าทฤษฎี A-B-C 
ไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการกับปัญหาที่ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ด ้เพราะสมาชิกกลุ่มเกิดการ
ตระหนักรูต้่อการที่จะโตแ้ยง้ (Dispute) ความคิดที่ไรเ้หตุผลของตนเองและเปลี่ยนความคิดที่ไร ้
เหตุผลเหล่านัน้ไปเป็นความเช่ือที่สมเหตุผลอนัจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดดา้นลบและ
พฤติกรรมที่พ่ายแพต้่อตนเองได ้(Ellis, 2001) โดยในการใหค้ าปรกึษากลุ่มผูว้ิจยัไดใ้ชท้กัษะการ
ฟังอย่างตัง้ใจ และการสะทอ้นเรื่องราวของสมาชิกกลุ่มที่แสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามคิดเชิงบวก
และสรา้งสรรค์ต่อการรับรูปั้ญหาที่ เกิดขึน้ รวมไปถึงการให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวางแผน 
(Planning) เพื่ อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการคิดเชิงบวกด้วยการจดบันทึกเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันว่ามีครัง้ใดบ้างที่ เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผล และลองฝึกโต้แย้งความคิดกับ
เหตุการณท์ี่เกิดขึน้หรือไม่  ท าให้สมาชิกกลุ่มตระหนักไดถ้ึงการคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง 
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จากค ากล่าวที่ว่า “ไม่เคยคิดเลยครบัครู ว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่คนเดียว มันไม่สมเหตุผลเลย” “แค่
เปลี่ยนมุมมองความคิด มนัสามารถช่วยใหห้นูเขา้ใจตนเองไดเ้ลยนะครู” สอดคลอ้งกับคอเรย ์
(Corey, 2014)ที่กล่าวว่าการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม ที่ว่า
บคุคลไม่ไดเ้พียงแต่ถกูรบกวนจากสิ่งแวดลอ้ม ในช่วงวยัต่าง ๆ ของชีวิตเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นการ
รบกวนทัง้ทางดา้นจิตใตส้  านึกและจิตไรส้  านึกของบุคคลนัน้ดว้ย ซึ่งส่งผลท าใหเ้กิดความคิดที่ไม่
สมเหตสุมผลขึน้ ดงันัน้การใหค้  าปรกึษาในรูปแบบดงักลา่ว จึงเป็นการทา้ทายสมาชิกกลุม่ที่จะน า
ความเช่ือที่มีเหตแุละผลมาแทนที่ความคิดแบบไรเ้หตแุละผล ส าหรบัการใหค้  าปรกึษาในครัง้ที่ 3 
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบภาวนิยม (Existential Counseling 
Theory) ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัที่มาของความคิดดา้นความวิตกกงัวล  ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ทคนิคในการตัง้
ค าถามระหว่างการสนทนาเพื่อใหบุ้คคลท าความเขา้ใจอย่างมีเหตผุล และระบุทางเลือกจากการ
ใชค้วามคิดเชิงบวกไดอ้ย่างรอบคอบ และเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ปิดใจส ารวจตนเอง 
รบัรูถ้ึงการจดัการกบัตน้เหตขุองความวิตกกงัวลและความรูส้กึไม่มั่นคงภายในใจ การใชท้กัษะการ
คิดเชิงบวกเข้ามาช่วยเพื่อให้การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวลนั้นจึงเป็นการรับมือและ
เตรียมพรอ้มมากกวา่เป็นการหลีกหนีความรูส้กึที่ไม่ปลอดภยั ซึง่สมาชิกกลุม่ไดต้ัง้ค  าถามและตอบ
ค าถามที่คา้งคาภายในจิตใจ และเปิดเผยถึงความวิตกกงัวลบางสว่นใหส้ามารถน ากลบัมาใชชี้วิต
จริง ดว้ยการก าหนดตนเองและความรบัผิดชอบส่วนบุคคล (Self-determination and Personal 
Responsibility) พรอ้มทัง้ใหส้มาชิกกลุม่ไดบ้นัทกึเหตกุารณใ์นชีวิตว่าก าลงัเผชญิกบัปัญหาการถกู
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ลว้ใชท้กัษะการคิดเชิงบวกในการรบัมืออย่างไรในแต่ละครัง้เพื่อกระตุน้ให้
สมาชิกไดท้บทวนและส ารวจตนเองที่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะตวัตนหรือบคุลิกภาพของตนเอง
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดงัที่สมาชิกกลุม่คนหนึ่งไดก้ลา่วว่า “ถา้รูต้น้เหตวุ่าเป็นเพราะแบบนี ้
ตัง้แต่แรกผมไม่น่าปล่อยใหต้วัเองเครียด คิดโทษตวัเอง มองตวัเองในแง่ลบ และกงัวลแบบนีเ้ลย
ครบั” “หนูจะคิดบวก จะพยายามฝึกตวัเองในทุกวนัเพือ่ไม่ใหค้วามเครียดเหล่านีม้ากระทบต่อ
จิตใจ และร่างกาย” และเป็นการใหส้มาชิกกลุม่ไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของความวิตกกงัวลที่เกิดขึน้กบั
ทุกๆ คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดแ้ต่บุคคลสามารถเลือกที่จะตดัสินใจกระท าบางอย่างไดด้ว้ยตนเอง 
ตลอดจนเรียนรูท้ี่รบัผิดชอบผลจากการเลือกและตดัสินใจของตนเอง จะเห็นไดว้า่ ความวิตกกงัวล
สามารถน ามาเป็นพลงัในตนเอง เม่ือบุคคลไดเ้ผชิญหนา้และยอมรบัความวิตกกังวลอย่างเต็มที่
แลว้ ก็จะเกิดความเขา้ใจในตนเองมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  พรรณปพร ศรีเจริญ 
(2556)  ที่ใหค้  านิยามของการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบภาวนิยม ไวว้า่การใหค้  าปรกึษาแบบภาวนิยม
นั้นสามารถช่วยเหลือบุคคลที่อาจจะยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหันมาส ารวจความตอ้งการของ
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ตนเองและเกิดการตระหนักรูใ้นตนเองหรือช่วยให้บุคคเกิดก าลังใจเห็นคุณค่าและมุ่งพัฒนา
เอกลกัษณข์องตนเอง ตลอดจนสามารถปรบัเปลี่ยนแนวทาง ความคิดและมมุมองใหเ้ป็นแง่บวก
ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะที่สง่เสรมิใหบ้คุคลเกิดการพฒันาไดใ้นอนาคต 

2.2 ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem Solving Skills)  
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ที่  4 - 5 ซึ่งเป็นเรื่องของทกัษะ

การแกปั้ญหา จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
เทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มที่เลือกใช ้ในการใหค้ าปรกึษาครัง้ที่ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิค
และทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ (Behavioral Group 
Counseling Theory) ผู้วิจัยใช้เทคนิคต่างๆได้แก่การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้
ก าลังใจ การชมเชยการสนับสนุน และการส่งเสริมใหส้มาชิกปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการให้
ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback Technique) เป็นการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับสมาชิกจาก
ค าแนะน าหรือปรับเปลี่ยนเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ที่ดี การปรบัโครงสรา้งความคิด (Cognitive 
Restructuring)เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ระบแุละประเมินความคิด ท าความเขา้ใจถึงผลกระทบความคิด
ที่มีต่อพฤติกรรมและแทนที่ดว้ยความคิดที่สมเหตุผลตามความเป็นจริงที่เกิดขึน้ เทคนิคตวัแบบ
(Modeling Technique) เป็นการเรียนรูแ้ละการสังเกตจากตัวแบบที่สมาชิกสามารถน าสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากตวัแบบไปปรบัใชก้ัในการด าเนินชีวิต (Corey, 2014) ในระหว่างการใหค้ าปรกึษานัน้ให้
สมาชิกช่วยกันพิจารณาและใช้ความคิดว่า อะไรที่ท  าให้คนเราเลือกใช้วิธีการที่แก้ปัญหาไม่
เหมาะสม เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนักถึงความสัมพันธ์ของความคิด ความรูส้ึกและ
พฤติกรรม ซึ่งหลกัจากที่ไดร้่วมกันสรุปแลว้จะเห็นไดว้่า 6 คน ในกลุ่มนัน้เริ่มเขา้ใจถึงผลกระทบ
จากความคิดที่ไม่เหมาะสมว่าจะส่งผลกระทบต่อตนเองไดอ้ย่างไรอีก 2 คนนั้นไดใ้ห้ขอ้มูลว่า
อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการปรบัความคิดของตนเองแต่จะพยายามฝึกฝนการคิดที่สมเหตสุมผลให้
มากขึน้กวา่เดิม ส  าหรบัการใหค้  าปรกึษาในครัง้ที่ 5 ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุม่ช่วยกนัยกประเด็นปัญหา
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่พบเจอมาน ามาเขียนเป็นหวัเรื่องลงในกระดาษที่ไดแ้ละใหส้มาชิก
ภายในกลุ่มไดแ้สดงถึงมมุมองและวิธีการรบัมือกับเรื่องราวที่เกิดขึน้ ว่าจะมีวิธีการใดที่มีขอ้เสีย
นอ้ยที่สดุ และหาแนวทางแกไ้ขผลเสียที่อาจจะเกิดขึน้ตามมา จากการท าการค าปรกึษากลุ่มใน
ครัง้นีผู้ว้ิจยัเห็นรอยยิม้ของการไดแ้ชรป์ระสบการณแ์ละวิธีการแกไ้ขปัญหาจากการใหก้ าลงัใจซึ่ ง
กนัและกนั และมีสมาชิกกลุ่มไดพ้ดูว่า “ขอบคุณส าหรบัวิธีการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึน้มากครบั ผม
จะลองน าไปใชดู้นะ” เป็นการยอมรบัที่ตนเองจะน าวิธีการนีไ้ปปรบัใช ้ซึ่งผลการศึกษาคลา้ยคลึง
กบับงานวิจยัของวจีู (Wu & Sun, 2020) ที่กลา่วว่าการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม เป็น
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การที่สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการฝึกทักษะและการเรียนรูต้่างๆภายในกลุ่ม รวมไปถึงการระบุ
เป้าหมายที่ชัดเจน การประเมินพฤติกรรม การวางแผนการใหค้ าปรกึษาที่สอดคลอ้งกับปัญหา 
ตลอดจนมีมมุมองใหม่เก่ียวกบัวิธีการของการเรียนรูท้ี่จะสนบัสนนุใหล้องพฤติกรรม ความรูค้วาม
เขา้ใจ และอารมณท์ี่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.3 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ที่  6 - 7 ซึ่งเป็นเรื่องของการ

สนับสนุนทางสงัคม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีการสนับสนุนทางสงัคมเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะเทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มที่ใช ้ในการใหค้ าปรกึษาครัง้ที่ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิค
และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบการวิเคราะหส์ัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional 
Analysis) และ เทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy)
มาบรูณาการ ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ที่ 6 และ 7 โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ที่ 6 ผูว้ิจยั
ได้ใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional 
Analysis) ผู้วิจัยใช้เทคนิค P-A-C เข้ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์ โครงสรา้งบุคลิกภาพ การ
วิเคราะหก์ารสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถเขา้ใจบุคลิกภาพของตนเอง และ
ปรบัวิธีการสื่อสารของตนใหเ้หมาะสมเม่ือตนเองนัน้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์รวมทัง้สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลอื่น โดยพบว่าจากการท าใบงานที่
มอบหมายไปใหส้มาชิกกลุม่สามารถบอกไดว้่ารูปประโยคแบบไหนที่มีความหมายซ่อนเรน้ หรือมี
ความหมายแฝง และเลือกใชค้  าพูดไดเ้หมาะสมกับการสื่อสาร ทัง้ P-A-C ท าใหส้มาชิกกลุ่มเกิด
ความเขา้ใจและเกิดความรูส้ึกต่อตนเองและผูอ้ื่น ยอมรบัและเขา้ใจตนเอง รวมทั้งยอมรบัและ
เข้าใจผู้อื่นอย่างเต็มที่และจริงใจกล้าที่จะเผชิญปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่
สรา้งสรรค ์เป็นผูท้ี่มีสขุภาพจิตดีและปรบัตวัไดด้ี (ศิรบิรูณ ์สายโกสมุ, 2555) ซึ่งสมาชิกกลุม่กล่าว
ว่า “การพูดจา การสื่อสารเป็นสิ่งส าคญัมากเลยครบั ไม่เคยรูส้ึกดีที่ไดพู้ดเท่านีเ้ลยครบั” “ผม
เขา้ใจแลว้ครบัควรใชค้ าพูดยงัไงใหเ้หมาะสม ไม่เคยรูม้าก่อนเลยครบั” “ถา้ผมพดูแบบจริงใจ พ่อ
แม่คงเขา้ใจผมแน่ว่าผมรูส้กึยงัไง” ดงันัน้กระบวนการใหค้ าปรกึษาแบบการวิเคราะหส์มัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลจึงมีส่วนส าคญัในการช่วยใหอ้งคป์ระกอบของทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์ดา้นการสนบัสนนุทางสงัคมบรรลวุตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุม่ไดเ้ป็น
อย่างดีส  าหรบัการใหค้  าปรกึษาในครัง้ที่ 7 ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง (Reality Therapy) เพื่อใหส้มาชิกไดฝึ้กการปรบัเปลี่ยนวิธีคิดจากเหตุการณ์ถูก
กลั่นแกล้งทางไซเบอรท์ี่ท  าให้เกิดความรูส้ึกในทางลบไปสู่ความรูส้ึกที่ดีขึน้ โดยใช้กิจกรรม
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ปรบัเปลี่ยนวิธีคิด เม่ือเราไดร้บัค าพดูต าหนิที่เกิดจากการคอมเมน้ในสื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อลดการ
ต าหนิ และผู้วิจัยไดใ้ชเ้ทคนิค WDEP ให้สมาชิกกลุ่มไดส้  ารวจตนเองและวางแผนในการปรบั
พฤติกรรมของตนเองใหเ้หมาะสมและไปในทิศทางที่ เหมาะสมหลงัจากเขา้กระบวนการวางแผน
แลว้พบวา่สมาชิกภายในกลุม่มีความพงึพอใจในตนเองซึง่สงัเกตไดจ้ากค าพดูและมมุมองการคิดที่
ไม่ตอ้งการจะสรา้งปัญหาเพิ่มใหก้ับตนเอง และหากิจกรรมที่ตนเองพึงพอใจเพื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจในเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากความคิดของตนเอง สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
อย่างมีสติ โดยไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น จะเป็นผูด้  ารงตนอย่างเต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุ (ดวงมณี 
จงรกัษ,์ 2561) 

2.4 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการในครัง้ที่   8 - 9 ซึ่งเป็นเรื่องของทกัษะ

การกลา้แสดงออก  จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีทกัษะการกลา้แสดงออกเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ เทคนิคการและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มที่เลือกใช ้ในการใหค้ าปรกึษาครัง้ที่ผูว้ิจยั
เลือกใชเ้ทคนิคและทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยเลือกใช้ (Reality 
Therapy) ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการ WDEP เขา้มาเป็นสว่นช่วยในการใหส้มาชิกกลุม่ไดแ้สดงความคิด 
ความรูส้ึก และการพูด ในสถานการณ์นั้นๆ โดยไดน้ าเทคนิคบทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อให้
สมาชิกกลุม่ไดแ้สดงออกทางทัง้ความคิด ความรูส้กึและท่าทาง โดยใหก้ลุม่ยกตวัอย่างปัญหาการ
ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่เกิดขึน้จริง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มไดส้ังเกตุวิธีการแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกที่ไดแ้สดงบทบาทสมมติ เม่ือเขา้กระบวนการแลว้พบว่า สมาชิกนั้นมีการเสนอแนวคิด 
วิธีการแกไ้ขปัญหาไดด้ีและมีเหตผุล ไม่หนีปัญหาที่ตนเองกงัเผชิญอยู่ มีความมั่นใจ ที่แสดงออก
จากสีหน้า ค าพูด แววตา และยังพรอ้มที่จะยอมรับผลที่จะกิดขึน้ตามมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี  
(Geldard, Geldard, & Yin Foo, 2013) ส  าหรับการให้ค าปรึกษาในครั้งที่  9 จะเป็นการให้
ค าปรกึษาเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการยอมรบัความเป็นตวัเอง (Accept yourself just as you are) 
เพื่อน าไปพฒันาต่อในการเผชิญหนา้กับปัญหาในชีวิตประจ าวนั  (Corey, 2014) โดยการส ารวจ
ตนเองจากมุมมองของตนเองจากที่เขามอง และมุมมองจากที่เขาคิดว่าผูอ้ื่นมองเขา จะท าให้
เข้าใจในความต้องการของตนเองยิ่งขึน้ ส  ารวจแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้
ไตรต่รองว่าอะไรที่เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่ความเป็นตวัเองของเขา และผู้วิจยัไดใ้หส้มาชิกกลุม่
ประเมินตนเองถึงขอ้ดีและขอ้เสียในการเป็นตวัของตวัเอง การเป็นคนมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และ
การเนน้พฒันาจดุแข็งของตนเอง ในการแสดงออกถึงการพฒันาตน กลา้ตดัสินใจ โดยการบนัทึก
ลงสมดุเป็นขอ้ๆ เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกไดเ้กิดการไตรต่รองและพิจารณาตนเอง ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้
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กล่าวว่า “หลงัจากที่ไดน้ึกถึงตวัเองมีเวลาไดค้ิดถึงตวัเองจริงๆ ท าใหรู้เ้ลยว่าตวัเราเองก็มีขอ้ดี
เหมือนกนัครบัครู” “อยากเป็นคนในแบบทีต่วัเองตัง้ใจไวแ้ลว้ครบั” ค าพดูของสมาชิกในกลุ่มที่ได้
บอกกล่าวขึน้มา สอดคลอ้งกับการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ที่ว่าการเป็นการให้
ค าปรกึษาที่เนน้การแกปั้ญหาและการจัดการกับความตอ้งการในสงัคมตามความเป็นจริง ตาม
หลักการของทฤษฎีที่ได้กล่าวว่าบุคคลมีความรบัผิดชอบพฤติกรรมของตน ตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองอย่างมีสติ โดยไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น จะเป็นผูด้  ารงตนอย่างเต็มเป่ียมไปดว้ย
ความสุขอีกทั้งเราสามารถควบคุมการด าเนินชีวิตใหด้ียิ่งขึน้และออกแบบชะตาชีวิตของเราได ้
(ดวงมณี จงรกัษ,์ 2561) 

ดงันัน้การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการ
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน ในดา้นของการกลา้แสดงออกและการสนบัสนุนทางสงัคม
จึงบรรลวุตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาคอบ เดฮิล โวลอิง และ เลคเนอร ์
(Jacobs et al., 2014) ที่ศึกษาปัจจัยของวัยรุ่นต่อการรบัมือที่มีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการ
กรณีการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรว์่าความเสียหายที่เกิดขึน้นัน้จะส่งผลต่อสุข
ภาวะที่ดีของวยัรุน่ที่ตกเป็นเหยื่อลดลง แต่สามารถใชก้ลวิธีการกลา้แสดงออกในการเผชิญปัญหา
ช่วยในการลดความเครียดจากการถูกกลั่นแกลง้ไดใ้นทนัที เช่นเดียวกบังานวิจยัของ แคสซิดี ้ฟัช
เชอร ์และ แจ็คสัน (Cassidy, Faucher, & Jackson, 2013)  ที่ศึกษาประสบการณ์การถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์พบว่าการไดร้บัการสนับสนุนทางสังคม (Social support) จะช่วยส่งเสริมให้
บคุคลสามารถหลดุพน้จากการกลั่นแกลง้ไดส้  าเรจ็ สอดคลอ้งกบัรซัคาลซสั และ ฮนุ (Raskauskas 
& Huynh, 2015) ที่ศึกษาวิธีการรบัมือการถูกกลั่นแกลง้ดังกล่าวว่าเด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษา
ตอนตน้จะใชว้ิธีการเผชิญปัญหาดว้ยการมองหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมในการเผชิญปัญหาการ
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรม์ากกวา่เด็กมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จากผลการวิจยัที่ไดเ้สนอไวข้า้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนโดยการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการสามารถ
พัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองได้ และ
สมาชิกกลุ่มมีทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พิ่มขึน้หลงัการเขา้ร่วมการ
ทดลอง จึงท าใหส้มาชิกกลุม่กลา้เผชิญกบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละพรอ้มรบัมือกบั
เหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะกบั ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ
จะมุ่งเน้นการผสมผสานเทคนิคในแต่ละทฤษฎีให้เหมาะกับปัญหาและความตอ้งการในการ
เสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ของสมาชิกกลุ่มใหเ้กิดประโยชน์
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สูงสุด ดังที่คอเรย ์(Corey, 2014) กล่าวว่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการจ าเป็นตอ้งน า
แนวคิดและเทคนิคต่างๆ มาจากรูปแบบการใหค้ าปรกึษารว่มสมยั และน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม 
ทัง้นีว้ิธีการในการน าเทคนิคมาใชน้ัน้ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ความพรอ้มของสมาชิกกลุม่ใน
การเผชิญปัญหาสว่นตวั ค่านิยม ความไวว้างใจในตวัผูน้  ากลุม่ นอกจากนัน้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึง
ความร่วมมือและความไวว้างใจในสมาชิกกลุ่มดว้ยกันเอง ผูน้  ากลุ่มจึงจะสามารถส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มระบสุิ่งที่ตนเองก าลงัรูส้กึอยู่  และมีอิทธิพลต่อการแสดงความรูส้กึและพฤติกรรมของ
ตนเอง และสามารถทดลองแสดงพฤติกรรมที่เป็นทางเลือกของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน การน า
แบบวดัไปใช ้สามารถน าไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครัง้นี  ้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต1 กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร หากจะน าไปใชก้บักลุ่มอื่นนัน้ อาทิเช่น นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา แนวทางการใหค้ะแนนอาจจะมีความแตกต่างจากกลุ่ม
นกัเรยีน ดงันัน้การน าแบบวดัไปใชเ้ป็นเครื่องมือวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์จึงควรพิจารณาใหมี้ความเหมาะสมหรือมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยอาจจะ
สอบถามกบัที่ปรกึษาวิจยัหรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและเพื่อปรบัปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ตรงกบักลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยันัน้ๆ 

1.1.2 แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียน 
เป็นเพียงข้อบ่งชีเ้บือ้งต้น เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึน้ ควรพิจารณา
ร่วมกับการสังเกตของครู ผู้ปกครอง ผู้ที่ มีความเก่ียวข้องหรือการใช้แบบวัดอื่น ๆ เข้ามา
ประกอบการท าวิจยั อีกทัง้ผูท้ี่ตอ้งการน าแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรข์องนกัเรียนไปใช ้ควรท าความเขา้ใจอย่างละเอียด เพื่อใหเ้กิดกระบวนการในการเก็บขอ้มลู
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.2 การใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการ
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน ซึง่จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า 

1.2.1 การใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหา
การถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนนัน้ สามารถเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูก
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กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรียนในภาพรวมได ้การที่จะน าไปเป็นแนวทางหรือน าไปประยกุตใ์ช้
เพื่อเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆของทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์ในแต่ละองคป์ระกอบดว้ยซึ่งผูว้ิจยัได้น ามาจากแนวคิดของลาซาลาส และ โฟล์
คแมน รวมไปถึงการใหค้  าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการดว้ย 

1.2.2 จากงานวิจัยนี ้พบว่าการกลา้แสดงออกเป็นสิ่งส  าคัญตามองคป์ระกอบ
ของทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์การน าผลการศกึษาไปใชจ้ึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะตอ้งระมดัระวงัในการใชเ้ทคนิคใหส้มาชิกในกลุ่มไดป้ระโยชนจ์ากการท ากิจกรรมนัน้อย่าง
แทจ้รงิ ในการเป็นตวัแบบของการกลา้แสดงออก และการน าเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Play) เขา้มาใชเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้จากการเผชิญหนา้กบัปัญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรใ์นอดีต 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

2.1.1 ควรมีการศึกษาการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ับกลุ่ม
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามธัยมศกึษาเขตอื่นๆ เพื่อศกึษาแนวทางการป้องกนัปัญหาและสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัผูท้ี่
ตกเป็นเหยื่อการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

2.1.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลให้เกิดการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรว์่ามีรูปแบบใดอีกบา้งที่จะท าใหผ้กูถกูกลั่นแกลง้นัน้ไม่กลา้เผชิญกบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้
ทางไซเบอร ์

2.2 การเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 
2.2.1 ควรมีการศึกษาการเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์โดยใชว้ิธีการสอดแทรกลงไปในแผนการสอน ในดา้นส่วนตวัและสงัคม เนื่องจากเป็น
การที่ท  าใหผู้เ้รียนนัน้ไดส้  ารวจตนเองว่าตนเองนัน้เคยถกูกลั่นแกลง้หรือไม่ และเป็นการปอ้งกนัให้
ผูเ้รียนนัน้ไดรู้ว้ิธีการปอ้งกนัหรือรบัมือเม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์นอนาคต 

2.2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์น
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เพื่อใหมี้ความหลากหลายของกลุม่ทดลอง 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyber-Harassment: A Study of a New Method for an Old 
Behavior. Journal of Educational Computing Research, 32, 265-277. 

Blais, J. (2021). CHATTING, BEFRIENDING, AND BULLYING: ADOLESCENT INTERNET 
EXPERIENCES AND ASSOCIATED PSYCHOSOCIAL OUTCOMES. (the degree of 
Doctor of Philosophy). Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada. (the 
Department of Psychology in conformity).  

Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A 
comprehensive review of current international research and its implications and 
application to policy and practice. School Psychology International, 34(6), 575-
612. 

Cénat, J. M., Hébert, M., Blais, M., Lavoie, F., Guerrier, M., & Derivois, D. (2014). 
Cyberbullying, psychological distress and self-esteem among youth in Quebec 
Schools. Journal of Affective Disorders, 169, 7-9. 

Corey, G. (2014). Groups : process and practice (9th international ed.). Australia: Brooks 
Cole Cengage Learnin.  

Donner, J. (2008). Research Approaches to Mobile Use in the Developing World: A Review 
of the Literature. Inf. Soc., 24, 140-159. 

Dredge, R., Gleeson, J., & Garcia, X. (2014). Cyberbullying in social networking sites: An 
adolescent victim’s perspective. Computers in Human Behavior, 36, 13–20. 

Ellis, A. (2001). Stress Counselling : A Rational Emotive Behaviour Approach: SAGE 
Publications Ltd.  

Eric, B. (1964). Games People Play: The Basic Handbook of Transactional Analysis. New 
York: Grove Press.  

Feher, M. (2009). Self-Appreciation; or, The Aspirations of Human Capital. Public Culture, 
21(1), 21-41. 

 



  119 

 

Gazda, G., M. (1967). Group Counseling and Group Procedures-Report of a Survey. 
Counselor Education and Supervision,, Volume 6(Issue 4), 305 - 310. 

Geldard, K., Geldard, D., & Yin Foo, R. (2013). Counselling Children: A Practical 
Introduction Sage (3rd ed.). CA: SAGE Publications Ltd.  

Gottlieb, B. (2000). Selecting and planning support interventions. London: Oxford 
University Press.  

Gridneva, S. V., & Tashcheva, A. I. (2015). Personal Determinants of Coping with Fears of 
Modern Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1027-1032. 

Hay, C., Meldrum, R., & Mann, K. (2010). Traditional Bullying, Cyber Bullying, and 
Deviance: A General Strain Theory Approach. Journal of Contemporary Criminal 
Justice, 26, 130-147. 

Hinduja, S., & Patchin, J. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide Archives of suicide 
research. journal of the International Academy for Suicide Research, 14, 206-221. 

Huang, Y.-y., & Chou, C. (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among 
junior high school students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 26, 1581-
1590. 

Jacobs, N., Dehue, F., Völlink, T., & Lechner, L. (2014). Determinants of adolescents' 
ineffective and improved coping with cyberbullying: A Delphi study. Journal of 
Adolescence, 37(4), 373-385. 

Larrañaga, E., Yubero, S., Navarro, R., & Ovejero, A. (2018). From traditional bullying to 
cyberbullying Cyberbullying at University in International Contexts. London: 
Routledge.  

Lazarus, R., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and 
coping. New York: European Journal of Personality.  

Lenhart, A., Madden, M., & Hitlin, P. (2005). Youth are leading the transition to a fully 
wired and mobile nation. Washington, D.C.: Pew Internet and American Life 

 



  120 

 

Project, Teens and Technology.  

Mattson, M., & Hall, J. G. (2011). Health as Communication Nexus: A Service Learning 
Approach: Dubuque, IA : Kendall Hunt Publishing Company.  

Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B., Frisén, A., Berne, S., Ortega-Ruiz, R., . . . Smith, 
P. (2012). Cyberbullying Definition Among Adolescents: A Comparison Across Six 
European Countries. Cyberpsychology, behavior and social networking, 15, 63-73. 

Middleton, H. (2020). Developing problem-solving skills (pp. 135-152). London: Routledge. 

Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., & Daciuk, J. (2012). Risk factors or 
involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully–victims. Children and 
Youth Services Review - CHILD YOUTH SERV REV, 34. 

Morrissette, P. (2021). Person-of-the-Counselor (pp. 58-79). London: Routledge. 

Nocentini, A., Calmaestra, J., Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H., Ortega-Ruiz, R., & 
Menesini, E. (2010). Cyberbullying: Labels, Behaviours and Definition in Three 
European Countries. Australian Journal of Guidance and Counselling, 20, 129-
142. 

Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (2015). Handbook of Psychotherapy Integration: Oxford 
University Press.  

Olweus, D. (2013). School Bullying: Development and Some Important Challenges. Annual 
Review of Clinical Psychology, 9(1), 751-780. 

Ortega-Ruiz, R., Elipe, P., Mora-Merchan, J., Calmaestra, J., & Vega, E. (2009). The 
Emotional Impact on Victims of Traditional Bullying and Cyberbullying A Study of 
Spanish Adolescents. Zeitschrift für Psychologie, 217, 197-204. 

Parris, L., Varjas, K., Meyers, J., & Cutts, H. (2012). High School Students’ Perceptions of 
Coping With Cyberbullying. Youth & society, 44(2), 284-306. 

Price, M., & Dalgleish, J. (2010). Cyberbullying: Experiences, impacts and coping 
strategies as described by Australian young people. Youth Studies Australia, 29, 

 



  121 

 

51-59. 

Raskauskas, J., & Huynh, A. (2015). The process of coping with cyberbullying: A 
systematic review. Aggression and Violent Behavior, 23, 118-125. 

Ryan, K., & Curwen, T. (2013). Cyber-Victimized Students: Incidence, Impact, and 
Intervention. SAGE Open, 3, 1-7. 

Sléglová, V., & Cerná, A. (2011). Cyberbullying in adolescent victims: Perception and 
coping. 5. 

Slonje, R., Smith, P. K., & Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies for 
prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26-32. 

Smith, P., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). 
Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of child 
psychology and psychiatry, and allied disciplines, 49, 376-385. 

Stuckey, R. (2013). Cyber Bullying (Take a Stand Against Bullying). New York: Crabtree 
Publishing Company.  

Susan, S. (2019). Bullying can cause both short- and long-term damage.  
https://edition.cnn.com/2019/05/24/health/bullying-damage-trnd/index.html 

Tailor, M. (2021). Cyberbullying 50 Wellbeing Lessons for the Diverse Primary Classroom. 
London: Routledge.  

Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of 
research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26(3), 
277-287. 

Trotzer. (2006). The counselor and the group: Integrating theory, training, and practice. 
The Counselor and the Group: Integrating Theory, Training, and Practice: Fourth 
Edition, 1-591. 

United Nations Population Fund. (2020). Annual report Population 2020.  
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_AR2020_print-

 

https://edition.cnn.com/2019/05/24/health/bullying-damage-trnd/index.html
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_AR2020_print-brochure.pdf


  122 

 

brochure.pdf 

Varjas, K., Talley, J., Meyers, J., Parris, L., & Cutts, H. (2010). High School Students’ 
Perceptions of Motivations for Cyberbullying: An Exploratory Study. The western 
journal of emergency medicine, 11, 73-269. 

Wong, D., Chen, C., & Cheng, C. (2014). Cyberbullying Perpetration and Victimization 
among Adolescents in Hong Kong. Children and Youth Services Review, 36, 133-
140. 

Wu, J., & Sun, L. (2020). Social support networks and adaptive behaviour choice: A social 
adaptation model for migrant children in China based on grounded theory. 
Children and Youth Services Review, 113, 104940. 

Ybarra, M., Espelage, D., & Mitchell, K. (2008). The Co-occurrence of Internet Harassment 
and Unwanted Sexual Solicitation Victimization and Perpetration: Associations with 
Psychosocial Indicators. The Journal of adolescent health : official publication of 
the Society for Adolescent Medicine, 41, 31-41. 

เพ็ญนภา กลุนภาดล. (2560). การใหก้ารปรกึษาวยัรุน่ (พิมพค์รัง้ท่่ี 2). กรุงเทพฯ: ประยรูสาสน์ไทย 
การพิมพ.์  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส.์ (2564). 
รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2563.  Retrieved 15 
เมษายน 2564 https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-
2020.aspx 

ความคนงึ จิตติพนัธ,์ & แกว้จินดา มฤษฎ.์ (2559). การปรกึษาแบบกลุม่ดว้ยเทคนิคการสรา้งความ
มั่นคงทางจิตใจเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหา ส าหรบัเยาวชนที่ถกูรงัแกผา่นโลกไซ
เบอร.์ Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 10(2), 
40-52. 

ชศูรี วงศร์ตันะ. (2551). แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห ์: แนวคิดพืน้ฐานและวิธีการ 
= Experimental research design and statistics : basic concepts and methods 
(พิมพค์รัง้ท่ี 1..): กรุงเทพฯ : คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_AR2020_print-brochure.pdf
https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx
https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx


  123 

 

ณฐัรชัต ์สาเมาะ. (2557). การรบัรูข้องเยาวชนตอ่การรงัแกในพืน้ที่ไซเบอร.์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการพฒันา, 6(1), 351-363. 

ดวงมณี จงรกัษ.์ (2559). กา้วทกุวนัดว้ยจิตวิทยาและธรรมะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

ดวงมณี จงรกัษ.์ (2561). การใช ้4 ทฤษฎีการปรกึษาในการปรกึษากลุม่. 29(1), 188-200. 

นชุลี อปุภยั. (2558). จิตวิทยาการศกึษา (พิมพค์รัง้ท่ี 4, [ฉบบัพิมพซ์  า้].): กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

บวัทอง สวา่งโสภากลุ. (2551). การใหค้ าปรกึษา : เทคนิคและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  

บญุใจ ศรสีถิตยน์รากรู. (2563). ขนาดอิทธิพล การวเิคราะหอ์ านาจ การค านวณขนาดตวัอย่างที่
เหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรม G*Power = Effect size, power analysis, optimal sample 
size calculations using G*Power software (พิมพค์รัง้ท่ี 1..): กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

บษุยรตั รุง่สาคร. (2554). การศกึษาผลกระทบของครอบครวัและการเห็นคณุค่าในตนเองที่มีต่อ
ทศันคติ การข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอรข์องนกัเรยีนหญิงมธัยมศกึษาตอนปลาย เขต
กรุงเทพมหานคร. (วท.ม). มหาวิทยาลยัมหิดล, นครปฐม. (บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัมหิดล).  

ปองกมล สรุตัน.์ (2561). สาเหตแุละผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรงัแกผ่านโลกไซเบอร:์  กรณีศกึษา
เยาวชนไทยผูถ้กูรงัแก. วารสารวิชาการสถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวุรรณภมูิ, 4, 1-14. 

พรทิพย ์แมน่ทรง. (2555). ผลการใชโ้ปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะในการจดัการความเครียด ความวติก
กงัวล และภาวะซมึเศรา้ของนกัศกึษาทนัตแพทย.์ (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  

พรรณปพร ศรเีจรญิ. (2556). ผลการปรกึษากลุม่ทฤษฎีอตัถิภาวะนิยมตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ
นกักีฬาเทนนิสเยาวชนไทย. (วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยับรูพา, 
ชลบรุี.  

พชัราภรณ ์ศรสีวสัดิ.์ (2561). การใหค้ าปรกึษากลุม่ Group Counseling   (Vol. พิมพค์รัง้ที่ 1). 

 



  124 

 

กรุงเทพ: บรษัิท แดเนก็ซ ์อินเตอรค์อรป์อเรชั่น จ ากดั.  

พชัราภรณ ์ศรสีวสัดิ,์ วิไลลกัษณ ์ลงักา, กมัปนาท บรบิรูณ,์ & ครรชิต แสนอบุล. (2561). การพฒันา
รูปแบบการปอ้งกนัการข่มเหงรงัแกในโรงเรียน. Veridian E-Journal,Silpakorn University 
(Humanities, Social Sciences and arts), 11(1), 3653-3667. 

พิมพวลัย ์บญุมงคล. (2551). เพศวิถีในสื่อนิยม : บรบิทเสี่ยงและเสรมิต่อสขุภาวะทางเพศ (พมิพค์รัง้
ที่ 1..): กรุงเทพฯ : มลูนิธิสรา้งความเขา้ใจเรื่องสขุภาพผูห้ญิง สคส.  

ภรูเิดช พาหยุทุธ.์ (2560). การศกึษาและพฒันาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนกัเรยีนวยัรุน่โดยการ
ใหค้ าปรกึษากลุม่เชิงรุก. (ปรญิญานิพนธป์รชัญาดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ. (สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย)์.  

ลกัขณา สรวิฒัน.์ (2551). การแนะแนวเบือ้งตน้ (พิมพค์รัง้ที่ 2, [ฉบบัพิมพซ์  า้].): กรุงเทพฯ : โอ
เดียนสโตร.์  

วชัรี ทรพัยมี์. (2556). ทฤษฎีใหบ้รกิารปรกึษา (พิมพค์รัง้ท่ี 7, [ฉบบัเพิ่มเติม].). กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

วิมลทิพย ์มกุสิกพนัธ.์ (2552). พฤตกิรรมการข่มเหงรงัแกผ่านโลกไซเบอรข์องเยาวชนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบนับนัลือธรรม.  

วีณา มิ่งเมือง. (2540). ผลของการปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจรงิ 
ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต ่า. 
(ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. (จิตวทิยาการปรกึษา). 
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8962  

ศิรชิยั กาญจนวาสี. (2559). การเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมส าหรบัการวิจยั. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ศิรบิรูณ ์สายโกสมุ. (2555). การใหค้ าปรกึษาเป็นกลุม่ = Group counseling กรุงเทพฯ: ภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1. (2563). ขอ้มลูพืน้ฐานการจดัการศกึษาปีการศกึษา 2563.  
Retrieved 25 ธนัวาคม 2563 https://eservice.sesao1.go.th/info/maps/student 

สวุิพร ไฉไลสถาพร. (2560). ประสบการณแ์ละแนวทางการเผชิญปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยที่

 

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8962
https://eservice.sesao1.go.th/info/maps/student


  125 

 

ตกเป็นเหย่ือการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร.์ (ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. (สาขาจิตวิทยาประยกุต)์.  

หทยัรตัน ์บญุสขุศรี, & ดลดาว ปรูณานนท.์ (2556). การสงัเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกบัการลดความ
วิตกกงัวลดว้ยการใหก้ารปรกึษาเชิงจิตวิทยา. วารสารสมาคมสง่เสรมิการวิจยั, 4(1), 185-
195. 

อนงค ์วิเศษสวุรรณ. (2554). การปรกึษากลุม่. ชลบรุี: มหาวิทยาลยับรูพา.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

1. หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 

2. รายนามผู้เช่ียวชาญ 

  

  



  128 

 

 

  



  129 

 

 



  130 

  



  131 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบการแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์อง

นักเรียนและการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหา

การถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซ

เบอรข์องนักเรียน 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูก

กล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

2. ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้ง

ทางไซเบอรข์องนักเรียน 

3. ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการ

ถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ข้อ ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า IOC ผล 

1 2 3 

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)  

1 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

2 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

3 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

4 1 0 0 0.33 คัดออก 

5 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

6 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

9 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

11 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

12 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

13 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

14 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

15 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า IOC ผล 

1 2 3 

ทักษะการแก้ปญัหา (Problem-Solving Skills)  

1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

7 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 1 0 0 0.33 คัดออก 

9 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 1 0 0 0.33 คัดออก 

11 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

12 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

13 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

14 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

15 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า IOC ผล 

1 2 3 

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)  

1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 -1 1 1 0.33 คัดออก 

4 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

7 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 -1 0 1 0 คัดออก 

10 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

11 -1 0 1 0 คัดออก 

12 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

13 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

14 1 0 0 0.33 คัดออก 

15 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีค่า IOC ผล 

1 2 3 

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)  

1 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

2 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

6 -1 1 1 0.33 คัดออก 

7 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

11 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

12 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

13 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

14 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

15 -1 1 1 0.33 คัดออก 

หมายเหต ุ: เกณฑก์ารพิจารณาค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป  
  ผ่านเกณฑ ์= 51 ขอ้  
  ไม่ผ่านเกณพ ์= 9 ขอ้    รวม60 ขอ้ 
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ตาราง 13 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัทักษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอรข์องนกัเรยีน 

ที่ ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหต ุ

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)  

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 

ทักษะการแก้ปญัหา (Problem-Solving Skills)   

1 .507 คัดเลือกไว้ 

2 .833 คัดเลือกไว้ 

3 .476 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ที่ ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหต ุ

ทักษะการแก้ปญัหา (Problem-Solving Skills)  

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 

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills)  

1 .556 คัดเลือกไว้ 

2 .671 คัดเลือกไว้ 

3 .261 คัดเลือกไว้ 

4 .593 คัดเลือกไว้ 

5 .245 คัดเลือกไว้ 

6 .051 คัดออก 

7 .604 คัดเลือกไว้ 

8 .500 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ที่ ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหต ุ

9 .400 คัดเลือกไว้ 

10 .526 คัดเลือกไว้ 

11 .380 คัดเลือกไว้ 

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)  

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 

ค่าความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้
ทางไซเบอรข์อนกัเรยีน ทัง้ฉบบั = 0.958  (พิจารณาใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป) 

ผ่านเกณฑ ์= 51ขอ้  ไม่ผ่านเกณฑ ์= 1 ขอ้  รวม 50 ขอ้ 
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ตาราง 14 ค่าดชันี IOC ของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ครั้งที่ ด้านการประเมิน ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี IOC ผล 

1 2 3 

ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 

1 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

2 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

3 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ทักษะการแก้ปญัหา (Problem-Solving Skills) 

4 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

5 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 14 ค่าดชันี IOC ของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ครั้งที ่ ด้านการประเมิน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี IOC ผล 

1 2 3 

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) 

6 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

7 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

8 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ปัจฉิมนิเทศและยตุิการใหค้ าปรกึษา 

10 ด้านวัตถุประสงค์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านเนื้อหา 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎ ี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ: เกณฑพ์ิจารณาคา่ดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์

ของนักเรียน 
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   แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
ค าชีแ้จง 

  แบบวดัฉบบันีมี้ทัง้หมด 5 หนา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวั 
  ตอนที่ 2 แบบวดัทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
  1. แบบวดัฉบบันีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อการศกึษาเท่านัน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูร

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาจิตวิทยาการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

  2. ค าตอบของนกัเรียนไม่มีถูกหรือผิดและไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนแต่อย่างใด
โดยค าตอบของนักเรียนจะเป็นประโยชนแ์ละมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัย 
เพื่อใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเองมากยิ่งขึน้ 

  3. ขอความรว่มมือในการตอบแบบวดัของนกัเรียนทกุขอ้ตามความเป็นจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงตามความรูส้ึกและการกระท าใหม้ากที่สุด เพื่อใหแ้บบประเมินฉบบันีมี้ความ
สมบรูณแ์ละสามารถน าขอ้มลูไปวิเคราะหท์างสถิติได ้

 

 

 

 

    ขอขอบคณุท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
            นายอเนชพนัธ ์นิธินนัทน์ฤมิต 
      นิสิตปรญิญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนกรอกขอ้มลูที่ตรงกบัความเป็นจรงิของนกัเรยีนมากที่สดุ 
   1. ช่ือ 
.............................................................................................................................................. 

2. เพศ      ❏ ชาย  ❏ หญิง 

3. ชัน้  ❏ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   ❏ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2   ❏ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

  4. โรงเรยีน      ❏ ทวีธาภิเศก          ❏ สตรวีิทยา        ❏ สตรวีดัระฆงั     

             ❏ วดันายโรง       ❏ ชิโนรสวิทยาลยั 
ตอนที ่2 แบบวัดทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์

ค าชี ้แจง แบบวัดนี ้ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 5 หน้า ให้นักเรียนท า
เครื่องหมาย ลงในช่องหลงัขอ้ความที่ตรงกบัความรูส้กึและการกระท าอย่างตรงตามความเป็น
จรงิของนกัเรยีนมากที่สดุ โปรดตอบค าถามใหค้รบทกุขอ้ ตามความหมายดังนี ้

จรงิที่สดุ    หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงตามความเป็นจรงิกบั  
ความรูส้กึและการกระท าของนกัเรยีนมากที่สดุ 
จรงิ    หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงตามความเป็นจรงิกบั 
ความรูส้กึและการกระท าของนกัเรยีน 
จรงิบา้งบางครัง้  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ตรงตามความเป็นจริงกับ

ความ 
รูส้กึและการกระท าของนกัเรยีนบา้งบางครัง้ 
ไม่จรงิ   หมายถึง  ขอ้ความนัน้ไม่ตรงตามความเป็นจรงิกบั  
ความรูส้กึและการกระท าของนกัเรยีน 
ไม่จรงิที่สดุ   หมายถึง  ขอ้ความนั้นไม่ตรงกับความรูส้ึกและ

การกระท า 
ของนกัเรยีนอย่างยิ่ง  
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ขอ้ ขอ้ความ 

จร
งิท
ี่สดุ

 

จร
งิ 

จร
งิบ
า้ง
บา
งค
รัง้

 

ไม
่จร
งิ 

ไม
่จร
งิท
ี่สดุ

 

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

1. ขา้พเจา้มีความรูส้กึมั่นคงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา      

2. ขา้พเจา้ไม่เคยท ารา้ยตวัเองแมจ้ะเสียใจจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์      

3. ขา้พเจา้รูว้า่ควรท าอย่างไรเม่ือตอ้งเผชิญกบัการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์      

4. ขา้พเจา้จะน าเอาค าดถูกู นัน้มาเป็นพลงัในการพฒันาตวัเองใหด้ีขึน้      

5. ขา้พเจา้คิดวา่ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรมี์ทางออกเสมอ      

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) 

1. ขา้พเจา้สามารถระบสุาเหตขุองปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ด ้      

2. 
ข้าพเจ้าพิจารณาสภาพปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ด้วยมุมมอง

ความคิดที่หลากหลาย  

     

3. 
ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลการถูกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากผู้ที่เคยโดนกลั่นแกล้ง

คล้ายๆกัน เพือ่หาทางแก้ไข  

     

4. 
ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

กับคนรอบข้าง 

     

5. ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ด้วยตนเอง      

ทกัษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) 

1. ข้าพเจ้าสามารถระบุสาเหตุของปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้       

2. 
ข้าพเจ้าพิจารณาสภาพปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ด้วยมุมมอง

ความคิดที่หลากหลาย  
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3. 
ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลการถูกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากผู้ที่เคยโดนกลั่นแกล้ง

คล้ายๆกัน เพือ่หาทางแก้ไข  

     

4. 
ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

กับคนรอบข้าง 

     

5. ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ด้วยตนเอง      

ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness Skills) 

1. 
ขา้พเจา้กลา้ประสานสายตา กบัคนที่กลั่นแกลง้ขา้พเจา้ทางไซเบอร ์ดว้ย

กิรยิาท่าทางที่ปราศจากความวิตกกงัวล  

     

2. ขา้พเจา้กลา้ตอบกลบัขอ้ความทางไซเบอร ์ดว้ยค าพดูท่ีเหมาะสม       

3. เม่ือถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์า้พเจา้ไมส่ามารถควบคมุอารมณต์นเองได ้      

4. 
หากเพ่ือนที่กลั่นแกลง้ขา้พเจา้ทางไซเบอรม์าสนทนาดว้ยขา้พเจา้จะพดูคยุ

ดว้ยน า้เสียงปกติ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ  

     

5. ขา้พเจา้รูส้กึเป็นกงัวลเมื่อมีขอ้ความสง่มาจากบคุคลที่ไม่รูจ้กั       

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

1. 
เม่ือขา้พเจา้รูส้กึไม่สบายใจจากการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ขา้พเจา้จะ

ฟังเพลง ดภูาพยนตร ์และกิจกรรมอื่นๆ เป็นการคลายความเครียดวธีิหนึ่ง  

     

2. 
เพื่อนของขา้พเจา้มกัน าความลบัเก่ียวกบัการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง

ขา้พเจา้ไปบอกกบับคุคลอื่น  

     

3. 
เม่ือขา้พเจา้ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์พื่อนของขา้พเจา้จะช่วยแกปั้ญหา

เท่าที่ช่วยได ้ 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

1. สรุปวัตถุประสงค์และเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
2. การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหา
การถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
3. รายงานสรุปการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 
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ตาราง 15 สรุปวตัถปุระสงคแ์ละเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา

กลุ่ม เทคนิค/ทกัษะ 

1 ปฐมนิเทศและ

สรา้ง

สมัพนัธภาพ 

(Orientation) 

1. เพื่อสรา้งสัมพันธภาพและความไวว้างใจ

ระหว่างผูน้  ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่าง

สมาชิกกลุม่ดว้ยกนั 

 2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

ของการใหค้ าปรกึษา สรา้งขอ้ตกลงของการเขา้

ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม บทบาทหนา้ที่ของ

ผู้น  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  ระยะเวลาและ

สถานที่ในการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเขา้ใจถึงประโยชน์ที่จะ

ไดร้บัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ

เพื่อพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาการถูกกลั่น

แกลง้ทางไซเบอร ์

 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่

แบบยดึบคุคลเป็น

ศนูยก์ลาง (Person 

centered Group 

Counseling) 

- การยอมรบัแบบไม่มี

เงื่อนไข 

- เทคนิคการสรา้งความ

มั่นใจ 

- เทคนิคในการสรา้ง

สมัพนัธภาพภายในกลุม่ 

ทกัษะของผูน้  ากลุม่ 

1.ทกัษะการรเิริม่ 

2. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

3. ทกัษะการตัง้ค าถาม 

4. ทกัษะการสรุปความ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา

กลุ่ม เทคนิค/ทกัษะ 

2 การคิดเชิงบวก 

(Positive 

Thinking) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดร้ะบถุึงความส าคญั

ของการคิดเชงิบวก 

2. เพื่อชว่ยใหส้มาชิกกลุม่ไดร้ะบแุนวทาง

ส าหรบัการปรบัเปลี่ยนมมุมองหรือความคดิเชิง

บวกตอ่สถานการณต์่างๆที่เกิดขึน้ 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่

แบบพิจารณาเหตผุล 

อารมณ ์และ พฤติกรรม 

(REBT) 

1.เทคนิคการสอนทฤษฎี A-

B-Cs of REBT 

2.เทคนิคการโตแ้ยง้ความเช่ือ

ที่ผิด (Disputation of Faulty 

Beliefs) 

3. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

4. ทกัษะการถาม 

5. ทกัษะการสะทอ้น

ความรูส้กึ 

3 การคิดเชิงบวก 

(Positive 

Thinking) (ต่อ) 

1. เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดเชิงบวก

ในการตอบสนองตอ่ปัญหาท่ีแตกตา่งจาก

บคุคลอื่น 

 2. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ระบแุนวทางหรือวธีิการที่

เหมาะสมในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ดว้ย

การคิดเชิงบวกอย่างมีประสทิธิภาพ 

 3. เพื่อเสรมิสรา้งใหส้มาชิกกลุม่มีความเขา้ใจ 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่

ภาวนิยม (Existential 

Theory) 

- เทคนิคการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบั 

- ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

- ทกัษะการถาม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

เทคนิค/ทกัษะ 

3 การคิดเชิงบวก 

(Positive 

Thinking) (ต่อ) 

เก่ียวกบัสภาพปัญหา ความวิตกกงัวลหรอื

ความเครยีดที่สง่ผลกระทบตอ่รา่งกาย จติใจ

กระทบตอ่รา่งกาย จิตใจ และพฤติกรรมของ

ตนเอง   

- ทกัษะการสะทอ้นเนือ้หาและ

ความรูส้กึ 

- ทกัษะการตีความ 

- ทกัษะการสรุปความ 

4 ทกัษะการ

แกปั้ญหา 

(Problem-

Solving Skills) 

 

 

1. เพื่อใหส้มาชิกลุม่ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

สาเหตหุรอืที่มาของปัญหาการถกูกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์

2. เพื่อชว่ยใหส้มาชิกกลุม่สามารถระบวุิธีการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 

3. เพื่อสง่เสรมิความสามารถและทกัษะใน

การแกไ้ขปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์

ของสมาชิกกลุม่ 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่

แบบพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral Group 

Counseling Theory) 

1.เทคนิคการเสรมิแรงทางบวก

(Positive Reinforcement) 

2.เทคนิคตวัแบบ(Modeling 

Technique) 

3. การสอน (Coaching) 

4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) 

5. เทคนิคการ 

แกไ้ขปัญหาดว้ย 

วิธีการที่สรา้งสรรค ์

- ทกัษะการฟัง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา

กลุ่ม เทคนิค/ทกัษะ 

4 ทกัษะการแกปั้ญหา 

(Problem-Solving 

Skills) 

 

 - ทกัษะการถาม 

- ทกัษะการ 

สะทอ้นเนือ้หาและ

ความรูส้กึ 

- ทกัษะการใหก้ าลงัใจ 

5 ทกัษะการแกปั้ญหา 

(Problem-Solving 

Skills) (ต่อ) 

1. เพื่ อ ให้สมาชิกลุ่ ม ฝึกทักษะการคิ ด

วิเคราะหใ์นสถานการณ์เม่ือถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอร ์

2. เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซ

เบอรแ์ละปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่

แบบพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral Group 

Counseling Theory) 

1.การเสรมิแรง 

(Reinforcement) 

2. เทคนิคตวัแบบ

(Modeling Technique) 

3. การสอน (Coaching) 

4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback) 

- ทกัษะการฟัง 

- ทกัษะการถาม 

- ทกัษะการใหก้ าลงัใจ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

เทคนิค/ทกัษะ 

6 การสนบัสนนุทาง

สงัคม (Social 

Support) 

1. เพื่อใหส้มาชิกรบัรูแ้ละเขา้ใจถึง

บคุลิกภาพของตนเอง 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่เขา้ใจรูปแบบของการ

สื่อสารอย่างเหมาะสมเมื่อตอ้งเผชิญปัญหา

การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละรบัรู ้

ความรูส้กึท่ีผูอ้ื่นมีตอ่ตนเอง 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบ

การวิเคราะหก์ารติดตอ่สมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล (TA) 

1. การสอนทฤษฎี P-A-C 

3. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

4. ทกัษะการถาม 

5. ทกัษะการสะทอ้นความรูส้กึ 

7 การสนบัสนนุทาง

สงัคม (Social 

Support) (ต่อ) 

1. เพื่อเอือ้ใหส้มาชิกกลุม่สามารถคน้หา

แนวทางในการปรบัเปลี่ยนวธีิคิดและสรา้ง

สมัพนัธภาพใหส้ามารถอยู่รว่มกบัครอบครวั

และบคุคลรอบขา้ง 

 2. เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุม่กลา้ที่จะเปิดเผย

เรื่องราวการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์อง

ตนเองกบับคุคลในครอบครวัเพื่อนและ

บคุคลอื่น 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบ

เผชิญความจรงิ (Reality 

Therapy) 

เทคนิค WDEP  

1. ทกัษะการตัง้ค าถาม 

2. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

3. การใหค้วามกระจ่าง 

4. การเปิดเผยตนเอง 

5.เทคนิคความขดัแยง้ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา

กลุ่ม เทคนิค/ทกัษะ 

8 ทกัษะการกลา้

แสดงออก 

(Assertiveness Skills) 

 

 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดต้ระหนกัถึง

ความส าคญัของการเตรยีมตนเองใหพ้รอ้มใน

การกลา้แสดงออกเพื่อเผชญิปัญหาท่ีก าลงั

เกิดขึน้ 

2. เพื่อใหส้มาชิกในกลุม่ระบวุิธีการลดความ

ตงึเครียดจากเหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้ 

3.เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดส้  ารวจถึงแหลง่ท่ี

สามารถใหก้ารช่วยเหลือตนเองในการเผชญิ

ปัญหาท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบเผชญิความจรงิ 

(Reality Therapy)  

1. เทคนิคบทบาทสมมติ 

(Role Play Technique) 

2. ทกัษะการเผชิญหนา้ 

3. ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ 

4. ทกัษะการถาม 

5. ทกัษะการสะทอ้น

เนือ้หาและความรูส้กึ 

9 ทกัษะการกลา้

แสดงออก 

(Assertiveness Skills) 

(ต่อ) 

 

 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่กลา้แสดงออกถึงความ

เป็นตวัเองอยา่งที่ตนเองเป็นทัง้ดา้นบวกและ

ดา้นลบ 

 2. เพ่ือใหส้มาชิกกลุม่รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 

สามารถบอกจดุแข็งและศกัยภาพท่ีตนเองมีได ้

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุม่แบบเผชญิความจรงิ 

(Reality Therapy) 

เทคนิคกระบวนการ 

WDEP  

ทกัษะผูน้  ากลุม่ 

1. ทกัษะการตัง้ค าถาม 

2. ทกัษะการเอือ้อ านวย 

3.ทกัษะการเช่ือมโยง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คร้ัง

ที ่
เร่ือง วัตถุประสงค ์

ทฤษฎีการให้

ค าปรึกษากลุ่ม 

เทคนิค/ทกัษะ 

10 ยตุิการใหค้  าปรกึษา

และปัจฉิมนิเทศ 

(Byenior) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดส้รุปสิ่งที่เรียนรูจ้ากการเขา้

รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ ตลอดจนแนวทางในการ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ประเมนิผลการใหค้ าปรกึษา

กลุม่เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู

กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีน 

ทกัษะของผูน้  ากลุม่ 

1. ทกัษะการตัง้

ค าถาม 

2. ทกัษะการฟังอย่าง

ตัง้ใจ 

3. ทกัษะการสะทอ้น

ความรูส้กึ 

4. การสรุปความ 
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โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพือ่เสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหา 
                                  การถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอร ์
                                               คร้ังที ่1 
 
เร่ือง  การปฐมนิเทศและสรา้งสมัพนัธภาพ 
แนวคิดส าคัญ 

 การใหค้  าปรกึษาครัง้นี ้มีความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะเป็นการวางโครงสรา้ง ส  ารวจ
ความต้องการและก าหนดทิศทาง โดยการสรา้งสัมพันธภาพให้เกิดความไวว้างใจ เนื่องจาก
สมาชิกกลุม่มีความวิตกกงัวล ลงัเลสงสยั และอาจน ามาซึ่งการต่อตา้นกลุม่ ผูน้  ากลุม่จงึมีบทบาท
ส าคัญในการสรา้งบรรยากาศให้เกิดการเปิดเผยตนเอง ช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถก าหนด
เป้าหมายด้วยการสรา้งแรงจูงใจและความท้าทาย อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยการ
รบัผิดชอบรว่มกนักบักลุม่ก าหนดโครงสรา้งวางแนวทางพฒันากลุม่ สรา้งความเขา้ใจ เป็นมิตรกบั
สมาชิกเพื่อใหส้มาชิกรูส้กึปลอดภยั และไวว้างใจ (พชัราภรณ ์ศรสีวสัดิ.์ 2561: 71-72 ซึง่ผูน้  ากลุม่ 
ใชท้กัษะการรเิริม่ (Initiating) เพื่อวางโครงสรา้งและแนวทางในการด าเนินกลุม่ ซึง่จะช่วยลดความ
กงัวลและความกดดนัของสมาชิก การเอือ้อ านวย (Facilitating) เพื่อสรา้งปฏิสมัพนัธ ์บรรยากาศ
อนัอบอุ่นปลอดภัย ยอมรบัและใหเ้กียรติซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม จะช่วยใหส้มาชิกกลา้เผชิญ
ปัญหาและอปุสรรค สามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดก้ารฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) 
เพื่อจบัประเด็นที่สมาชิกกลุม่พดูใหไ้ด ้โดยมีท่าทางที่สนใจดว้ยความจรงิใจ บอกใหเ้ขาพดูต่อดว้ย
ความอบอุ่น เป็นเชิงรบัรูไ้ดแ้ละการตัง้ค าถาม (Questioning) ที่เป็นค าถามกวา้งๆ ไม่เนน้จดุใดจดุ
หนึ่งจนเกินไป กระตุน้ใหเ้ลา่ถึงรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนีย้งัใชก้ารตัง้ค าถาม
เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความเขา้ใจตนเองดีขึน้ และเกิดความกระจ่างแจง้ในปัญหาของตนอีกดว้ย 
(Corey. 2012: 31-39) 
วัตถุประสงค ์
            1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจระหว่างผูน้  ากลุม่กบัสมาชิกกลุม่ และระหว่าง
สมาชิกกลุม่ดว้ยกนั 
  2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษา สรา้งขอ้ตกลงของการ
เขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม บทบาทหนา้ที่ของผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาและสถานที่
ในการใหค้ าปรกึษากลุม่ 
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3. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบบูรณา
การเพื่อพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
ระยะเวลา 60 นาที 
อุปกรณ ์

  1. ปา้ยชื่อ 
  2. ดินสอ และ ยางลบ 
  3. กระดาษ A4 
  4. คลิปวิดีทศันเ์รื่อง CyberBullying 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
  ในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้สมาชิกกลุ่มอาจมีความรูส้ึกกังวล ไม่ไวว้างใจ 
เนื่องจากเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันในครัง้แรก เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศที่เปิดเผย จริงใจผูน้  ากลุ่ม
แนะน าตนเองตอ่สมาชิกกลุม่ และใหส้มาชิกกลุม่แต่ละคนแนะน าตนเอง จากนัน้ชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพ่ือพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาการถกู
กลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ไดแ้ก่วตัถปุระสงค ์ความส าคญัในการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ บทบาท
หนา้ที่ของผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาในการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่ม ตลอดจนการ
สรา้งขอ้ตกลงในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม การริเริ่ม (Initiating) เพื่อวางโครงสรา้งและแนวทางการ
ด าเนินกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดความกังวลและกดดันของสมาชิก การเอือ้อ านวย (Facilitating) เพื่อ
สรา้งปฏิสมัพันธ ์บรรยากาศแห่งความรูส้ึกอบอุ่น ปลอดภัย ยอมรบัและใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม จะช่วยให้สมาชิกกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดก้ารฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) เพื่อจบัประเด็นที่สมาชิกกลุ่มพดูใหไ้ด ้โดย
มีท่าทีสนใจอย่างจริงใจ ช่วยใหเ้ขากลา้ที่จะพูดมากยิ่งขึน้ และการตัง้ค าถาม (Questioning) ที่
เป็นค าถามกวา้งๆ กระตุน้ใหเ้ล่าถึงรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิด
ความเขา้ใจตนเองดีขึน้ และเกิดความกระจ่างแจง้ในปัญหาของตนในกระบวนการใหค้ าปรกึษานี ้
ผูน้  ากลุ่มจะเก็บรกัษาความลบัของสมาชิกกลุ่มและมีส่วนรว่มในความรบัผิดชอบ เพื่อใหส้มาชิก
กลุม่กลา้ที่จะเปิดเผยความรูส้กึ และกลา้แสดงความคิดเห็นต่างๆ มากยิ่งขึน้เม่ือกระบวนการกลุ่ม
สิน้สุดลง ผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยกัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุป
รายละเอียดต่างๆ ที่ไดส้นทนากนัระหว่างกระบวนการกลุ่ม โดยด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนใน
การใหค้ าปรกึษากลุม่ดงันี ้
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1. ขั้นเร่ิมต้น 
    1.1 ผูน้  ากลุ่มจัดเตรียมสถานที่ใหส้มาชิกกลุ่มนั่งเป็นวงกลม เพื่อสรา้ง

บรรยากาศอันอบอุ่น และสรา้งสัมพันธภาพที่ดีโดยเริ่มจากการแนะน าตัวเองและกล่าวตอ้นรบั
สมาชิกภายในกลุ่มดว้ยความสภุาพ ยิม้แยม้แจ่มใส บอกช่ือเล่น และกิจกรรมที่ตนเองนัน้ชอบท า
ในเวลาวา่งโดยกลา่วกบัสมาชิกภายในกลุม่วา่ “สวสัดีครบัครูช่ือครูออ๋ เวลาวา่งของครู ครูมกัจะฟัง
เพลงหรือไม่ก็รอ้งเพลงครบั” หลงัจากแนะน าตนเองและบอกกิจกรรมท่ีชอบท าในเวลาวา่งแลว้ก็ให้
สมาชิกกลุม่แนะน าตนเอง เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย และยอมรบัในความเหมือนหรอืแตกตา่งกนั 

    1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงถึงวัตถุประสงคใ์นการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่ม 
รวมไปถึงบทบาทหนา้ที่ของผูน้  ากลุม่และสมาชิกภายในกลุม่ สถานที่และเวลาในการใหค้ าปรกึษา
กลุม่ 

   1.3 ผูน้  ากลุ่มใชบ้ทบาทเอือ้อ านวยเพื่อใหส้มาชิกนั้นไดส้รา้งขอ้ตกลง 
เพื่อใหส้มาชิกภายในกลุ่มใหค้วามร่วมมือและปฏิบตัิตามเม่ืออยู่ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของการที่ เรานั้นจะต้องเก็บรักษาความลับของสมาชิกภายในกลุ่ม การฟังและยอมรับ
ขอ้คิดเห็นหรือมมุมองในเรื่องใดๆที่ไดค้ยุกนัภายในกลุ่ม เนน้ย า้ใหร้ะมดัระวงัในการใชค้  าพดู และ
การตรงต่อเวลาในการนัดหมาย และทุกคนภายในกลุ่มสามารถเสนอกติกาที่ตนเองนัน้อยากให้
เกิดขึน้ภายในกลุม่ ที่จะช่วยใหก้ารด าเนินใหค้  าปรกึษาเป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น โดยที่ผูน้  ากลุม่จะให้
สมาชิกภายในกลุม่นัน้รว่มสรุปเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัภายในกลุม่         

   1.4 ผูน้  ากลุม่เปิดคลิปวิดิทศัน ์เก่ียวกบั การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ให้
สมาชิกภายในกลุม่ไดด้แูละแสดงความรูส้กึหลงัจากดคูลิปวิดิทศันจ์บ 

  1.5 ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดิ
ทศัน ์ว่าคิดอย่างไร นึกถึงอะไร สะทอ้นถึงอะไร จากนัน้ผูน้  ากลุ่มสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากคลิปวิดิทศัน ์
“การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร”์ ว่า “คลิปวิดิทัศนน์ีแ้สดงใหเ้ห็นถึงมุมมองของชีวิตคนที่ถูกกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร ์วา่มนัมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง อยู่ที่ตวัเรานัน้วา่จะ เก็บมนั
มาคิดใหก้ระทบกับจิตใจเรามัย้ จะสขุหรือทุกขน์ัน้ขึน้อยู่กับใจของเรา หากเราเลือกอยู่กับความ
ผิดหวงัแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมาเราก็เป็นตวัเราในแบบเดิม แต่หากพบว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตนัน้
ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจ ก็ลองเปิดมุมมองใหม่ ด้วยการเปิดตามองสภาพแวดล้อมของเราที่ให้
ประโยชนม์ากมายกับเรา เปิดหู รบัฟังเรื่องดี ๆ ของผูค้นรอบตวัของเรา เปิดใจ ยอมรบัทุกสิ่งทุก
อย่างที่เขา้มาอย่างกลา้เผชิญหนา้ไม่วา่จะรา้ยหรือจะดี 
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2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1  ผูน้  ากลุม่สนทนากบัสมาชิกกลุม่เก่ียวกบัความตอ้งการ ตามมมุมอง

ของสมาชิกกลุ่มในการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์    

   2.2  ผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคการรเิริ่ม การเอือ้อ านวย การฟังอย่างตัง้ใจ และ
การตัง้ค าถามเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มคุน้เคย เกิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัเกิดความรูส้ึกปลอดภยั 
กลา้เปิดเผยมมุมองความคิดของตนเองตอ่สมาชิกภายในกลุม่ 

   2.3  ผู้น  ากลุ่มอธิบายให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจเก่ียวกับทักษะการเผชิญ
ปัญหาในโลกไซเบอรค์วามสามารถของบุคคลในการรบัมือหรือ จัดการกับสถานการณ์ที่ถูกคุม
คามในโลกไซเบอร ์หรือความเป็นอยู่ของบคุคล ดว้ยการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ 
เพื่อท าใหส้ถานการณค์ลี่คลายลง โดยมีทกัษะที่ช่วยในการเผชิญปัญหาอนัไดแ้ก่ ความคิดเชิงบวก 
ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการกล้าแสดงออก และการสนับสนุนทางสังคม เพราะการ
เผชิญหนา้จะท าใหเ้รายอมรบัในความผิดพลาดนัน้ว่าเกิดขึน้ไดแ้ละเป็นไปได ้โดยไม่ใช่การชื่นชม
ในความลม้เหลวเนื่องจากความส าเรจ็มกัจะมาจากความลม้เหลว รวมไปถึงการกลา้ที่จะเผชิญกบั
ปัญหานัน้ๆไดด้ีขึน้ 

   2.4  ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกแต่ละคนนัน้เล่าเรื่องราวเก่ียวกบัประสบการณ์
การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องตนเอง ใหแ้ก่สมาชิกกลุม่ฟังรวมถึงเรื่องราวชีวิตปัจจบุนั ความพงึ
พอใจต่อชีวิตของตนเอง ครอบครวั และสภาพแวดลอ้มของสมาชิก เช่น โรงเรียน เพื่อส ารวจความ
ตอ้งการของสมาชิก เช่น “เราอยากใหโ้รงเรียนตอบสอนงเราในเรื่องใด” “เราตอ้งการอะไรเพิ่มเติม
จากเดิม” เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัสมาชิก 

  2.5 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มวาดรูปตนเองลงกระดาษ A4 โดยผูน้  ากลุ่ม
ตอ้งการเห็นการวาดภาพตนเองจากมมุมองต่อตนเองของสมาชิกกลุม่โดยกลา่วกบัสมาชิกกลุม่ว่า 
“เรามาวาดรูปภาพของตวัเราเองกนั เป็นภาพแทนตวัเราที่เราตอ้งการใหเ้ป็น และบอกกบัตวัเราเอง
ว่าเราจะจากนีไ้ปเราจะเป็นผูก้ลา้และพรอ้มเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยการที่ฉันจะยอมรบัในสิ่งที่ฉัน
เป็น ฉนัมีเอกลกัษณข์องฉนัเอง ฉนัจะพฒันาศกัยภาพของฉนัดว้ยการเนน้จดุแข็งของตนเองฉนัจะ
ช่ืนชมยินดีกบัความส าเรจ็ของตวัฉันเอง และฉันจะขอบคณุตนเองในทุกสถานการณ”์ จากนัน้ให้
สมาชิกกลุม่ลงมือวาดภาพในมมุมองของตนเอง 
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   2.6 ผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแสดงรูปภาพของตนเองต่อกลุ่มทีละคน 
เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเสนอมุมมองของตนในความเป็นผูก้ลา้และพรอ้มเผชิญปัญหาและกล่าวว่า
ภาพนีจ้ะเป็นจรงิไดม้ากนอ้ยเพียงใดตนเองจะท าอะไรอย่างไรบา้งเพื่อใหภ้าพนีเ้ป็นจรงิได ้

  3. ขั้นยุตกิลุ่ม 
   3.1 ผู้น  ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ ได้รับจากการให้

ค าปรึกษา ครัง้ที่  1 ในสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้มุมมองที่จะปรบัเปลี่ยนและสิ่งที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัตอ่ไป จากนัน้ผูน้  ากลุม่สรุปสิ่งที่ไดส้นทนา เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 

   3.2 ผูน้  ากลุม่เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุม่ซกัถามขอ้สงสยัที่มี จากนัน้แสดง
ความขอบคณุและนดัหมาย วนั เวลา สถานที่ ในการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ครัง้ตอ่ไป 

   
การประเมินผล 
     1. ผูน้  ากลุ่มสงัเกตจากความใส่ใจ และความรว่มมือตลอดระยะเวลาของการให้
ค าปรกึษา 

  2. ผูน้  ากลุม่สงัเกตการมีปฏิสมัพนัธใ์นการปฎิบตัิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่ 
    3. ผูน้  ากลุม่สงัเกตจากการตอบค าถามสิ่งที่ไดร้บัในการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นี ้
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     แบบบันทกึผลการใหค้ าปรึกษากลุ่มคร้ังที ่1 
          (ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 
 

1. ผลการตอบรบัของกลุม่ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. สิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุม่ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. แนวทางการแกไ้ข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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คร้ังที ่2 

เร่ือง  การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

แนวคิดส าคัญ 

  การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นทักษะหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับ

ปัญหาไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากบุคคลสามารถประเมินเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเชิงบวก จึง

ท าให้บุคคลมีความคิดและความรู้สึกท่ีดีต่อการเผชิญปัญหา หากบุคคลนั้นไดรั้บการฝึกฝนและถูก

ส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบวกยอ่มส่งผลให้บุคคลนั้นมีการรับรู้และมีทกัษะการคิดเชิงบวกไดอ้ยา่ง

เหมาะสม โดยในท่ีน้ีผูน้ ากลุ่มไดศึ้กษาและให้ความหมายของทกัษะการคิดเชิงบวกว่า หมายถึง 

ความสามารถของนกัเรียนในการรับรู้ และคิดไปในทิศทางท่ีดีต่อส่ิงท่ีเกิดจากการถูกกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์ดว้ยความเป็นเหตุเป็นผล ไม่หลีกหนีปัญหายอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน มองส่ิงต่างๆอย่าง

เขา้ใจ ยอมรับไดใ้นดา้นลบ มองปัญหา ความทุกข ์ความไม่ราบร่ืนในชีวิตเป็นเร่ืองธรรมดา  

  การพฒันาความคิดเชิงบวกของนักเรียน ผูน้ ากลุ่มไดใ้ชท้ฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) หรือ (REBT) ท่ีให้

ความส าคญักบัปฎิสัมพนัธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม มาเป็นแนวทางในการพฒันา

ทกัษะการคิดเชิงบวกของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยทฤษฎีน้ีจะมีความเช่ือท่ีว่า บุคคลนอกจากจะถูก

รบกวนทั้งจิตส านึกและจิตไร้ส านึกของตนเองแลว้นั้นยงัถูกรบกวนจากส่ิงแวดลอ้มในช่วงวยัต่างๆ

ได้อีกด้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล การห้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จึงเป็นการทา้ทายให้สมาชิกภายในกลุ่มใชรู้ปแบบความคิดท่ีเป็น

เหตุเป็นผล มาเขา้แทนท่ีความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลของตนเอง (Corey. 2012: 395-396) 

  ฉะนั้นเพื่อช่วยบุคคลสามารถเผชิญหน้ากบัความเช่ือความคิดท่ีไร้เหตุผล สมาชิกจึงตอ้ง

เขา้ใจรูปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ของตนเอง โดยใช้แนวคิด A-B-C (The A-B-C Theory) 

จากนั้ น จึงใช้ก าร เผ ชิญหน้ ากับความ เช่ือ ท่ี ไ ม่สม เห ตุผล  (Confronting Irrational Beliefs) 

กระบวนการของการบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จะโตแ้ยง้ความคิดท่ีไม่สม

เหตุผล (Dispute: D) เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความเช่ือท่ีเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงท่ี

เกิดข้ึน 
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  เทคนิคและทกัษะในการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเป็น  

การผสมผสาน มิติทั้ งทางด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ท่ีสามารถน ามาใช้ใน

กระบวนการให้ค าปรึกษาทกัษะการคิดเชิงบวกได้แก่ การสอนทฤษฎี A-B-Cs ซ่ึงเก่ียวกนักบัท่ีมา

ของความเช่ือท่ีไม่สมเหตุผล และการพูดกับตัวเองเพื่อเผชิญปัญหา  ( Teaching Coping Self-

statement) ประกอบกบัผูน้ ากลุ่มไดใ้ชท้กัษะการให้ค าปรึกษากลุ่มเบ้ืองตน้ เช่น ทกัษะการถาม การ

ฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการใหก้ าลงัใจ และ ทกัษะการสรุปความ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถระบุถึงความส าคญัของการคิดเชิงบวก 

  2. เพื่อช่วยให้สมาชิกภายในกลุ่มไดบ้อกถึงแนวทางส าหรับการปรับเปล่ียนมุมมองหรือ

การคิดเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ระยะเวลา 60 นาที 

อุปกรณ์ 

  1. ดินสอและยางลบ 

  2. ปากกาเมจิก 

  3. กระดาษ A4 

  4. ใบงานการคิดเชิงบวกThe A-B-C 
ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษากลุม่ 

  ในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้รียนรูก้ารคิดเชิง
บวกและสามารถระบถุึงความส าคญัของการคิดเชิงบวก โดยการใชเ้ทคนิคการสอนทฤษฎี A-B-C 
Theory (Corey. 2012: 382) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับที่มาของความเช่ือที่ไม่สมเหตุผลที่ว่า ควร ควรจะ 
และตอ้ง เพื่อใหส้มาชิกลุม่เริ่มตน้ละทิง้ความเช่ือเหลา่นัน้โดยสว่นใหญ่เม่ือสมาชิกรูส้กึไม่สบายใจ
ก็จะมีความเช่ือวา่เกิดจากเหตกุารณ ์หรือสถานการณต์่างๆ ที่มากระทบกบัตวัเขาย่อมสามารถน า
ทฤษฎี A-B-C ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการกบัปัญหาที่ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดร้วมไปถึงปัญหา
ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได ้



  170 

  ก่อนการสิ ้นสุดการให้ค าปรึกษาครั้งที่  2 ผู้น  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มร่วมกัน
วางแผน(Planning) พัฒนาพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายการบา้นใหส้มาชิกกลุ่ม 
“บนัทกึเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนัว่ามีครัง้ใดบา้งที่เกิดความคิดที่ไม่สมเหตุผล และลองฝึกโตแ้ยง้
ความคิดกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้หรือไม่” ซึ่งด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
ดงันี ้

 1. ขัน้เริม่ตน้ 
    1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และถามความคิดเห็น

สมาชิกจากกการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้แรกที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีความกังวลใจในเรื่องใด
หรือไม่ เพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศในการผ่อนคลายและสรา้งสมัพนัธภาพก่อนการใหค้ าปรกึษา
กลุม่ในครัง้นี ้

    1.2 ผูน้  ากลุม่บอกถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้ที่ 2 
   1.3 ผูน้  ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “จะเกิดอะไรขึน้ถา้หากโลกนีมี้แต่คนที่

คิดแต่แง่ลบ หวาดระแวง” และใหส้มาชิกลองยกตวัอย่างสถานการณป์ระกอบ    
   1.4 ผูน้  ากลุ่มถามว่า “ในชีวิตประจ าวนัของสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน 

ถา้ใหเ้ราประเมินตนเองว่าในแต่ละวนันัน้เรามีการคิดเชิงบวก หรือ คิดไปในเชิงลบมากกว่ากัน” 
และ “การมองโลกในเชิงบวกส่งผลดีอย่างไรกับชีวิตประจ าวนัของเรา อยากใหส้มาชิกแต่ละคน
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยใชก้ารคิดเชิงบวกใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดฟั้งครบั”
   

   1.5 ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยระหว่างการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผูน้  ากลุ่มใชว้ิธีการฟังอย่างตั้งใจและการตั้งค าถาม เพื่อช่วยท าความ
เขา้ใจในสิ่งที่สมาชิกภายในกลุม่ไดร้ว่มกนัอธิบายไดอ้ย่างชดัเจน 

 
2. ขัน้ด าเนินการ 

   2.1  ผูน้  ากลุ่มถามสมาชิกว่า “เม่ือพูดถึงปัญหาเรามักจะรูส้ึกไม่ดีและ
มองว่าเป็นเรื่องที่คุกคามการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา แต่ในทางกลบักันนัน้ขอใหส้มาชิกได้
ลองบอกถึงประโยชนข์องปัญหาว่ามีอะไรบา้ง”  เพื่อแลกเปลี่ยนมมุมองที่ดีของสมาชิกกลุ่ม และ
ช่วยท าใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักถึงอิทธิพลของความคิดที่มีต่อการด าเนินชีวิตของตนเองในอดีต
จนถึงปัจจบุนั โดยผูน้  ากลุม่ใชท้กัษะการฟังอย่างตัง้ใจ และการสะทอ้นเรื่องราวของสมาชิกภายใน
กลุม่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามคิดเชิงบวกและสรา้งสรรคต์่อการรบัรูปั้ญหาที่เกิดขึน้ 
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   2.2  ผูน้  ากลุ่มน าขอ้ความที่ไดเ้ตรียมไวม้าอ่านในเรื่องของความเช่ือที่ไม่
เป็นเหตผุลในภายในกลุม่ฟังและใหส้มาชิกกลุ่มรว่มแสดงความคิดเห็นว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย
อย่างไรต่อขอ้ความนัน้ๆ เพื่อที่จะใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดต้รวจสอบตนเองว่าเคยใชล้กัษณะของ
ความคิดไม่สมเหตผุลอย่างไรบา้ง ดงัตวัอย่างเช่น 

    - ฉนัหนา้ตาไม่ดี เลยไม่มีใครชอบคยุกบัฉนั 
    - ฉนัเรยีนเก่ง ทกุคนจะเห็นวา่ฉนัมีคณุค่าและเป็นที่สนใจ 
    - เพื่อนตอ้งชอบฉนั เพราะฉนัคอยช่วยเหลือ เพื่อนทกุคน 
    - สิ่งใดท่ีฉนัท าผิดพลาด ทกุคนจะใหอ้ภยั 
   2.3  ผูน้  ากลุ่มอธิบายใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจเก่ียวกับความคิดที่ไรเ้หตุผล

จากค าว่า ตอ้ง (Must) ควร (Should) และควรจะ (Ought) ที่คนเราจะยึดถือความสมบูรณ์แบบ
เกิดขึน้จากระบบความเช่ือที่มีพืน้ฐานมาจากความคิดที่ไรเ้หตผุล ซึง่สามารถน าไปสูค่วามรูส้กึของ
ความ รูส้ึกผิด (Guilt) การปฎิเสธ (Rejection) อาการซึมเศรา้ (Depression) ความวิตกกังวล 
(Anxiety) ท าใหส้มาชิกภายในกลุ่มนัน้เห็นว่า ความรูส้กึ ความคิด รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรม
ของคนเรานัน้มีปฎิสมัพนัธแ์ละมีอิทธิพลต่อกนัและกนัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือ
และความคิด ที่สมาชิกภายในกลุม่จะตอ้งสงัเกตและตรวจสอบตนเอง และใหล้องยกตวัอย่าง 

   2.4 ผูน้  ากลุ่มอธิบายแนวทางในการปรบัเปลี่ยนความคิดใหก้ับสมาชิก
กลุ่ม โดยใชก้ารรบัฟังและการยอมรบัตัวอย่างความคิดของสมาชิกที่น  าเสนอภายในกลุ่ม ซึ่งได้
เสนอกระบวนการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล สามารถกระท าไดด้งันี ้

    2.4.1 เหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ก่อน (A : Activating Event) ได้แก่ 
เหตกุารณ ์สถานการณ ์

    2.4.2 ความคิดความเชื่อจากการรบัรูส้ิ่งตา่งๆที่เกิดขึน้  
(B : Belief which Conditions the Response to the Event) เป็ น ก ารป ระ เมิ น ก ารรับ รู ้ต่ อ
เหตกุารณ ์

    2 .4 .3  ผ ล ที่ ต า ม ม าห รื อ ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ ต อ บ ส น อ ง  (C : 
Consequence of the Response) สง่ผลใหเ้กิดการตอบสนองทางอารมณ ์ 
     2.4.4 การโตแ้ยง้กบัตนเองเพื่อใหมี้มมุมองท่ีแตกตต่างจากที่เคย
รูส้กึ (D : Disputing) 

    2.4.5 ผลจากการที่เรามีมมุมองที่ต่างไปจากเดิม (E: Effect) 
    2.4.6 ความรูส้กึที่เกิดขึน้ใหม่ (F: New Feeling) 
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   ตวัอย่างเช่น (A) การที่สอบแลว้ไม่ไดท้ี่ 1 สง่ผลใหหน้กัเรียนเกิดความไม่
พอใจตวัเอง และมีความเครียด (C) โดยความจริงแลว้การที่บคุคลมีอารมณเ์ชิงลบต่อเหตกุารณท์ี่
เกิดขึน้นัน้ไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก (A) เท่านัน้ แต่ยังเป็นผลมาจากการความเช่ือและความคิดที่ว่า
การเรียนได้ที่ 1 เท่านั้นจึงจะท าให้เพื่อนมาสนใจและเห็นคุณค่าในตัวบุคคลนั้น เป็นตน้ จาก
สถานการณต์วัอย่างท าใหส้ามารถเห็นไดว้่าวยัรุน่บางคนอาจจะมีความเช่ือที่ไม่สมเหตสุมผล จึง
ตอ้งมีแนวทางในการขจดัความเช่ือที่ไรเ้หตผุล เพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่สมเหตผุลและมีความรูส้ึกที่ดี
ต่อเหตกุารณน์ัน้ 

    2.5 ผู ้น ากลุ่มสอนการจัดการกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุผล (Dispute 

Irrational Belief) (DIBS) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยเพิ่มความเป็นเหตุเป็นผล และจะช่วยลดหรือขจดั

ความเช่ือท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผลออกไป โดยการคิดอยา่งรอบคอบและตอบค าถามไดอ้ยา่งสุภาพและ

เหมาะสมกบัตนเอง โดยการจดบนัทึกค าถามและค าตอบเอาไวด้ว้ยเพื่อเป็นการเช็คตนเอง ว่าเรา

สามารถคิดและมีมุมมองต่างๆท่ีมีความแตกต่างออกไปจากความเช่ือเดิมๆ และให้ความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึนใหม่กับตนเองได้ โดยมีแนวทางในการขจัดความเช่ือท่ีไร้เหตุผล ได้แก่ 1. การค้นหา 

(Detecting) ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุผล ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากค าว่า 

ตอ้ง (Must) ควร (Should) และควรจะ (Ought) ท่ีบุคคลสร้างเป็นเง่ือนไขของตนเอง 2. การแยกแยะ 

(Discriminating) ระหว่างความคิดท่ีท่ีไร้เหตุผลกับความคิดท่ีมีเหตุผล ท าให้เห็นความแตกต่าง

ระหวา่งสองดา้น และการโตแ้ยง้ (Debating) วา่ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุผลเหล่าน้ีไม่ไดมี้หลกัฐานหรือ

แนวคิดใดๆ ท่ีมาสนบัสนุนความเช่ือและความคิดของตนเอง 
    ตวัอย่างเช่น เพื่อนไม่ชวนฉันเขา้รว่มงานกลุ่มเพียงคนเดียว แนวทางใน
การขจดัความเชื่อที่ไม่เหมาะสมโดย 

   1 . การคน้หาความเช่ือที่ไม่สมเหตผุล (Detecting) อาจจะคิดไดว้า่เพื่อน
ไม่รกัตนเอง เพื่อนไม่จรงิใจ หรือเพ่ือนหกัหลงัตน 

   2. การแยกแยะ (Discriminating) โดยการใชค้วามคิดที่สมเหตสุมผล ฉนั
กบัเพื่อนก็ยงัมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกนั หรอืเพื่อนอาจจะมีเหตผุลบางอย่างในการท างานกลุม่ 

   3. การโตแ้ยง้ (Debating) มีหลกัฐานอะไรบา้งที่สามารถแสดงใหเ้ห็นได้
วา่เพื่อนไม่ชอบเราหรอืหกัหลงัเราอย่างที่ตวัเราเองนัน้คิด  

    จากนั้นใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดฝึ้กลองทขจัดความคิดที่ไม่สมเหตุผล
ตามแนวทางที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้รว่มกนัจากประโยคที่กลา่วมา ดงันี ้
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   - การหลีกหนีและไม่กล้าเผชิญกับปัญหาจะช่วยท าให้ฉันมีความสุข
มากกวา่ 

   - ถา้ฉนัยอมโดนเพื่อนลอ้ในเฟสบุ๊ค ฉนักบัเพื่อนคงไม่ทะเลาะกนั 
   2.6 ผู้น  ากลุ่มใช้เทคนิคการสอนการพูดกับตัวเองเพื่อเผชิญปัญหา 

(Teaching coping selfStatement)สมาชิกกลุ่มจะได้รบัการสอนว่า ความเช่ือที่ท  าลายตนเอง
สามารถไดร้บัการแทนที่ดว้ยการสรา้งค าพูดที่มีเหตุผล โดยที่สมาชิกกลุ่มจะควบคุมวิธีการพูด 
ดว้ยการเขียนและการวิเคราะหค์ าพดูของตนเอง เช่น “ฉันตอ้งปกป้องตนเองและท าใหด้ีที่สดุ ถา้
ฉันท าไม่ไดม้นัจะเป็นสิ่งที่เลวรา้ย” โดยแทนที่ถอ้ยค า “ฉันจะปกป้องตนเองเท่าที่ท  า ไดแ้มม้นัจะ
ไม่ได้ดีที่สุดก็ตาม” เพื่อให้เกิดความรูส้ึกที่ดีกับตนเอง จากนั้นให้สมาชิกจับคู่และลองฝึกพูด
ประโยคเก่ียวกบัตนเองในการเผชิญปัญหา เช่น ฉันขาดทกัษะการกลา้แสดงออกท าใหฉ้ันมกัถูก
เพื่อนลอ้และแกลง้พดูแรงๆมาตลอด 

   2.7 ผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนได้ฝึกลองท ารูปแบบ A-B-C โดยให้
สมาชิกแต่ละคนไดล้องยกตวัอย่างสถานการณท์ี่ตนเองนัน้ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รือเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเองและน าเสนอใหส้มาชิกในกลุม่ไดร้บัฟังรว่มกนั  

   2.8 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกนึกถึงประสบการณท์ี่มีคุณค่าและมีความสขุใน
อดีตของตนเอง เพื่อช่วยใหส้มาชิกคน้หามมุมองที่ดีจากประสบการณข์องตนเอง “มีครัง้ใดบา้งที่
เม่ือเราไดล้องมองยอ้นกลบัไปในอดีต แลว้รูส้กึว่าเรื่องราวและปัญหาที่เกิดขึน้เป็นประสบการณท์ี่
ท  าให้เราเติบโตขึ ้นมาในทุกวันนี ้” โดยผู้น  ากลุ่มใช้เทคนิคการมองภาพใหม่  (Reframing) 
(Geldard; & Geldard. 1999: 99) เป็นเทคนิคที่ช่วยใหส้มาชิกสามารถมองสิ่งต่างๆ ของวัยรุ่น
เปรียบเสมือนการมองภาพที่เป็นสว่นขยาย น าไปสูก่ารมองเรื่องราวของตนเองไม่ตรงกบัความเป็น
จริง และในบางครัง้ก็ท าใหเ้กิดการรบัร็เชิงลบ  การที่สมาชิกสามารถปรบัเปลี่ยนมุมมองใหเ้ป็น
ความจรงิมากขึน้ ย่อมจะตอ้งใชก้ารคิดเชิงบวกเขา้มามีสว่นรว่มดว้ย เช่น การประเมินสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ดว้ยมมุมองในการคิดเชิงบวก  การคาดการณเ์ชิงบวก การวางแผนเชิงบวก เพื่อช่วยลด
ความตงึเครียด และการบอกถึงประโยชนแ์ละขอ้ดีของสิ่งที่เกิดขึน้ 

 3. ขัน้ยตุิกลุม่ 
   3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการให้

ค าปรกึษาในครัง้นี ้ว่าไดร้บัประโยชนอ์ะไรจากการท าใหค้  าปรกึษากลุ่มในครัง้นีบ้า้ง และมีสิ่งไหน
ที่ตนเองนัน้สามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้นอกจากนีผู้น้  ากลุ่มไดมี้การสรุป
เพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ขาดหายไป หรือสมาชิกภายในกลุ่มไม่ไดก้ล่าวถึง “การคิดเชิงบวก 
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เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม หากแต่มีการฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนัก็ย่อมจะท าใหต้นเองเป็นคนมีความคิดเชิงบวก และสามารถปรบั
มมุมองความคิดไดอ้ย่างอิสระ โดยบางคนอาจจะพยายามหาขอ้คิดดีๆ หรือบางคนอาจจะใชก้าร
มองมมุกลบัปรบัมมุมองใหม่ต่อสถานการณท์ี่ผ่านมาแลว้ แตส่ิ่งตา่งๆที่พดูมาขา้งตน้นีจ้ะเป็นไปได้
หรอืไม่นัน้ก็ขึน้อยู่แต่ละการน าไปใชข้องแตล่ะบคุคลดว้ย” 

   3.2 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มบนัทึกเหตุการณใ์นชีวิตประจ าวนัว่ามีครัง้
ใดบา้งที่เกิดความคิดท่ีไม่สมเหตผุล และลองฝึกโตแ้ยง้ความคิดกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้หรือไม่ 

   3.3 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดแ้สดงออกทางความคิดความรูส้ึก
ในการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นี ้  

   3.4 ผูน้  ากลุ่มเปิดโอกาสใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดร้ว่มแสดงความคิดเห็น
หรอืตอบขอ้ต่างๆก่อนที่จะยตุิการใหค้  าปรกึษา 

   3.5 ผูน้  ากลุม่ชีแ้จงและนดัหมายสมาชิกภายในกลุม่ ในการใหค้ าปรกึษา
ในครัง้ที่ 3 
 
การประเมินผล 

  1. ผู้น  ากลุ่มสังเกตจากความใส่ใจ การแสดงออกในการให้ข้อคิดเห็นและ
ความรูส้กึ การรบัฟังขอ้คิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุม่ และความรว่มมือตลอดระยะเวลาของการ
ใหค้ าปรกึษา 

  2. ผูน้  ากลุม่สงัเกตการมีปฏิสมัพนัธใ์นการปฎิบตัิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่ 
  3. ผูน้  ากลุม่สงัเกตจากการตอบค าถามสิ่งที่ไดร้บัในการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้ 
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ใบงานที ่1 

“การคิดเชิงบวก The A-B-C” 

ค าชีแ้จง : ใหส้มาชิกกลุม่ไดฝึ้กการใชรู้ปการโตแ้ยง้ความคิดท่ีไรเ้หตผุล โดยระบสุถานการณ์
หรอืเหตกุารณท์ี่ท  าใหต้นเองรูส้กึไม่สบาย พรอ้มทัง้ยกตวัอย่างความคดิท่ีไรเ้หตผุล อารมณท์ี่

เกิดขึน้และการปรบัเปลี่ยนความคิดในเชิงบวก 

 

A:  สถานการณ์การท างานทางลบท่ีเกิดข้ึน...................................................................... 

...........................................................................................................................................

B:  ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล......................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

C:  ผลท่ีตามมา 

  ทางดา้นความรู้สึก.................................................................................................   

  ทางดา้นพฤติกรรม (ถา้มี)...................................................................................... 

D: การโตแ้ยง้ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล 

ความเช่ือไม่สมเหตุผล การโต้แย้งความคิดทีไ่ม่สม

เหตุผล 

ความคิดทีส่มเหตุผล 

   

   

   

 

E: ผลท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองใหม่........................................................................................ 

F: ความรู้สึกใหม่ท่ีเกิดข้ึน............................................................................................... 
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คร้ังที ่4 

เร่ือง  ทกัษะการแกไ้ขปัญหา  

แนวคิดส าคัญ 

  เม่ือบุคคลประสบกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาต่างๆในการด าเนินชีวิตประจ าวนั บุคคลย่อม

หาทางออกเพื่ อ ท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับตนเอง และการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จไดมิ้

เช่นนั้นแลว้การจดัการแกไ้ขปัญหาของบุคคลกย็อ่มเป็นไปอยา่งไร้ผลและอาจน าไปสู่ความลม้เหลว

ในการเผชิญปัญหาในท่ีสุด (มุกข์ดา ผดุงยาม. 2547: 244( ส าหรับทกัษะการแกไ้ขปัญหา (Problem 

Solving Skill) เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญของการเผชิญปัญหาในวยัรุ่น ซ่ึงหมายถึงการกระท าเพื่อ

เอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน หรือเพื่อมุ่งเน้นในการแกไ้ขปัญหา โดยการใชค้วามคิดในการท าความ

เขา้ใจกับปัญหาและระบุถึงสาเหตุของปัญหาด้วยเหตุและผล รวมไปถึงมีการก าหนดแนวทาง

ส าหรับการแกไ้ขปัญหา ลงมือจดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยความตั้งใจตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวร้วมทั้งรู้

หนา้ท่ีของตนเองเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วง 

  การให้ค าปรึกษากลุ่มในคร้ังน้ีผูน้ ากลุ่มไดใ้ชท้ฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรม

นิยม (Behavioral Group Counseling Theory) เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการแกปั้ญหาท่ีไม่พึงประสงค ์และเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หม่ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมเป็นการน าเอากระบวนการและ

หลกัการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการทดลองดว้ยหลกัของการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบมา

ใช้เพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ดว้ยลกัษณะแบบพฤติกรรมนิยมส าหรับการให้

ค าปรึกษากลุ่มเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 

องค์ประกอบเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ท่ีจะแยกแยะระหว่าง

ความคิดของตวัเองและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริง พวกเขาเรียนรู้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีและพฤติกรรมของพวกเขาและแมก้ระทัง่ในเหตุการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบิดเบือนวา่พวกเขาไดรั้บ (Corey. 2012:345-353( 
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ในบริบทการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบความคิดและพฤติกรรม สมาชิกจะได้ตระหนัก สังเกตและ

ตรวจสอบความคิดของพวกเขาและตั้งสมมติฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดอตัโนมติัทางลบท่ี

ไดรั้บถ่ายทอดมา รวมทั้งส ารวจตนเองวา่ยงัขาดทกัษะ พฤติกรรมการปรับตวั หรือกลวิธีทางความรู้

ท่ียงัไม่ไดรั้บการเรียนรู้อะไรบา้ง โดยแนวคิดในการใหค้ าปรึกษาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การระบุเป้าหมายท่ี

ชัดเจน การประเมินพฤติกรรม การวางแผนการให้ค าปรึกษาท่ีสอดคล้องกับปัญหา และการ

ประเมินผลจากการให้ค าปรึกษา ซ่ึงจะท าให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการฝึกทกัษะและการเรียนรู้

ต่างๆภายในกลุ่ม และสามารถน าเอาไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั ตลอดจนมีมุมมองใหม่เก่ียวกบั

วิธีการของการเรียนรู้ท่ีจะสนับสนุนให้ลองพฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจ และอารมณ์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (Thompson. 2003: 139-140( 

  เทคนิคและทักษะท่ีส าคัญส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มในคร้ังน้ีได้แก่ การเสริมแรง

ทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการให้ก าลงัใจ การชมเชย การสนบัสนุน และการส่งเสริม

ใหส้มาชิกเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดี เทคนิคตวัแบบ (Modeling Technique) เป็นการเรียนรู้

และการสังเกตจากตัวแบบท่ีสมาชิกสามารถน าส่ิงท่ีได้เรียน รู้จากตัวแบบไปปรับใช้กับ

ชีวิตประจ าวนั การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback Technique) เป็นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบั

สมาชิกจากค าแนะน าหรือปรับเปล่ียนเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีดีการปรับโครงสร้างความคิด 

(Cognitive Restructuring) เพื่ อให้สมาชิกกลุ่มระบุและประเมินความคิด ท าความเข้าใจถึง

ผลกระทบความคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมและแทนท่ีดว้ยความคิดท่ีสมเหตุผลตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

ทกัษะการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving skills) ซ่ึงเป็นกลวิธีดา้นพฤติกรรมและความคิด เพื่อสอน

สมาชิกภายในกลุ่มเก่ียวกบัวธีิการในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนัโดยมีเป้าหมายส าคญัคือ การ

ระบุถึงวิธีในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ (Corey. 2012: 338-341(  

วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหส้มาชิกลุ่มท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์ 

2. เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มสามารถระบุวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

3. เพื่อส่งเสริมความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์

ของสมาชิกกลุ่ม  
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ระยะเวลา 60 นาที 

อุปกรณ ์

  1. ดินสอ และ ยางลบ 

  2. ใบงานการแกไ้ขปัญหา 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

  ในการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังน้ี เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้และพฒันาความคิด

ในการท าความเขา้ใจกบัปัญหาและระบุถึงสาเหตุของปัญหาดว้ยเหตุและผล รวมไปถึงมีการก าหนด

แนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหา ลงมือจดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยความตั้งใจตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้

รวมทั้งรู้หนา้ท่ีของตนเองเพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง โดยใชก้ารเสริมแรงทางบวก 

(Positive Reinforcement) เป็นการใหก้ าลงัใจ การชมเชย การสนบัสนุน และการส่งเสริมใหส้มาชิก

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback Technique) เป็นการให้ขอ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิกจากค าแนะน าหรือปรับเปล่ียนเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีดี การปรับ

โครงสร้างความคิด (Cognitive Restructuring) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มระบุและประเมินความคิด ท า

ความเขา้ใจถึงผลกระทบความคิดท่ีมีต่อพฤติกรรมและแทนท่ีดว้ยความคิดท่ีสมเหตุผลตามความ

เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน เทคนิคตวัแบบ (Modeling Technique) เป็นการเรียนรู้และการสังเกตจากตวัแบบท่ี

สมาชิกสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากตวัแบบไปปรับใชก้บัชีวิตประจ าวนัการแกไ้ขปัญหา (Problem 

Solving) ซ่ึงเป็นกลวิธีดา้นพฤติกรรมและความคิด เพื่อสอนสมาชิกภายในกลุ่มกลุ่มเก่ียวกบัวิธีการ

ในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนัเม่ือกระบวนการกลุ่มส้ินสุดลง ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มสรุป

ประเด็นท่ีไดพู้ดคุยกนั เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดส้นทนากนัระหว่าง

กระบวนการกลุ่ม โดยด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนในการใหค้ าปรึกษากลุ่มดงัน้ี 

  1. ขั้นเร่ิมต้น 

    1.1 ผูน้ ากลุ่มกล่าวทกัทายสมาชิกในกลุ่มและสนทนาเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย

ก่อนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

    1.2 ผูน้ ากลุ่มบอกถึงวตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 4 
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   1.3 ผูน้ ากลุ่มพดูกบัสมาชิกกลุ่มวา่ “เม่ือเรารับรู้วา่มีปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซ

เบอร์เกิดข้ึนกบัตนเอง แต่ละคนรู้สึกอย่างไร”  จากนั้นใช้การถาม “สมาชิกแต่ละคนนั้นมีวิธีการ

ตอบสนองกบัปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์อยา่งไรบา้ง” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดรั้บรู้วา่ปัญหา

มีผลกระทบกับคนเรา และเม่ือมีปัญหาคนเราก็ตอ้งคิดหาแนวทางเพื่อจดัการปัญหาให้หมดไป 

นอกจากน้ีผูน้ ากลุ่มใช้การให้ความรู้คร่าว ๆ (Mini-lecture) (สกล วรเจริญศรี. 2560: 35( เพื่อให้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่ม “ทุกคนในกลุ่มลว้นพบกบัปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซ

เบอร์กนัทุกคน แต่วิธีการแกปั้ญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกนัไป เช่น บางคนรีบลงมาแกไ้ขทนัที

บางคนรอให้ตนเองพร้อมค่อยหาทางแกไ้ขปัญหา และบางคนก็ไม่สนใจไม่แกไ้ขปล่อยปัญหาผา่น

ไป”  

   1.4 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นข้างต้น เพื่อสะท้อนให้

สมาชิกกลุ่มเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเองท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์การถูกกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์ของแต่ละคนท่ีเกิดการเรียนรู้จึงส่งผลให้แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนัตามแนวคิดของพฤติกรรม “พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้” โดยระหว่างการ

อภิปรายผูน้ ากลุ่มใชท้กัษะการถามและการฟังอยา่งตั้งใจ 

  2. ขั้นด าเนินการ 

   2.1   ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกเพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์การถูก

กลัน่แกล้งทางไซเบอร์ของตนเองเก่ียวกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองว่าเป็น

อย่างไร โดยคน้หาส่ิงท่ีสมาชิกไดเ้รียนรู้ประโยชน์จากการตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาท่ี

ผิดพลาด “ขอให้สมาชิกไดนึ้กยอ้นกลบัไปในอดีต เพื่อดูว่ามีคร้ังใดหรือไม่ท่ีเราตดัสินใจผิดพลาด 

หรือ ถา้กลบัไปไดจ้ะไม่ใชว้ิธีเหล่านั้นมาแกไ้ขปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์”  

   

   2.2  ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกไดเ้ล่าประการณ์และแลกเปล่ียนมุมมองภายในกลุ่ม โดย

ใช้ทกัษะการฟังอย่างตั้งใจและทกัษะการสะทอ้นความคิดและความรู้สึกจากส่ิงท่ีสมาชิกไดเ้ล่า 

เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้พิจารณาว่าไม่ใช่ว่าวิธีการอะไรก็ได้ท่ีจะใช้แก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ 

หากแต่วิธีการหน่ึงอาจจะเหมาะกับคนๆ หน่ึง หรืออาจจะเหมาะกับการแก้ไขปัญหาบาง
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สถานการณ์เท่านั้น หากสมาชิกรีบตดัสินใจโดยไม่ไดใ้ชค้วามคิดก็อาจจะส่งผลกระทบอ่ืน ๆ และ

อาจจะท าใหปั้ญหานั้นยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

   2.3  ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกช่วยกนัพิจารณาและใช้ความคิดว่า อะไรท่ีท าให้คนเรา

เลือกใชว้ิธีการท่ีแกปั้ญหาไม่เหมาะสม เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ของ

ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม ตวัอยา่งเช่น “เวลาเกิดเหตุการณ์ท่ีถูกส่งขอ้ความมาลอ้เลียน ด่า

ทอ ไม่ดีคร้ังหน่ึง ก็คิดว่าต่อไปจะเกิดแต่เหตุการณ์ไม่ดีข้ึนไดอี้ก” “เอาแต่โทษตวัเองวา่เป็นตน้เหตุ

ของเร่ืองแย่ๆ” “ด่วนสรุปจากเหตุการณ์เดียวและคิดว่าตวัเองสมควรถูกท าร้าย” และจากนั้นให้

สมาชิกไดร่้วมกนัเสนอความคิดท่ีมีเหตุผลเพื่อโตแ้ยง้ความคิดท่ีไม่เหมาะสม ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้ดี

และขอ้เสียจากความคิดนั้นๆ วา่จะมีผลอยา่งไรบา้ง 

   2.4  ผูน้ ากลุ่มให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและการเสริมแรงทางบวกโดยกล่าวชมเชยแก่

สมาชิกแต่ละคน และยกตวัอยา่งความคิดท่ีดีของสมาชิกเพื่อเป็นตวัแบบใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม “จาก

ท่ีการน าเสนอของ ... ถือว่าเป็นความคิดท่ีน่าสนใจและเช่ือว่าสมาชิกหลายคนก็เห็นดว้ยว่าการคิด

อย่างรอบคอบและไม่ด่วนตัดสินใจจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม” 

  2.5 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกยกตวัอย่างปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์คนละ 1 

สถานการณ์เพื่อเป็นตวัอยา่งให้สมาชิกไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัคิดหาวิธีการท่ีใช้

ในการแกไ้ขปัญหา จากนั้นให้วิเคราะห์ถึงขอ้ดีและขอ้เสียถึงแต่ละวิธีท่ีตนเองไดเ้ลือก และผูน้ า

กลุ่มใช้เทคนิคการตั้ งค าถาม เพื่อช่วยให้สมาชิกได้ท าความเข้าใจปัญหาและเข้าใจความคิด

ความรู้สึกจากมุมมองของตนเองท่ีมีต่อปัญหาและเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไดร่้วมแลกเปล่ียนถึง

วิธีการท่ีแกปั้ญหาท่ีมีหลากหลายวิธีการต่อกลุ่มโดยถามว่า “เราสามารถให้ค าแนะน าอะไรไดบ้า้ง

เก่ียวกบัการแกปั้ญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ในคร้ังน้ี” ซ่ึงช่วยสมาชิกไดเ้ห็นแนวทางและ

แบบอยา่งท่ีอาจจะตรงกบัความคิดและความรู้สึกของตนเองไปปรับใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

   2.6 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้ขียนปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ของ

ตน หรือระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะเปล่ียน ทกัษะใหม่ท่ีพวกเขาตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในการพฒันา

กลยทุธ์ในการแกปั้ญหาเพื่อจดัการกบัปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ โดยท าความเขา้จากใบ

งานเร่ืองการแกไ้ขปัญหา 
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   2.7 ผูน้ ากลุ่มน าอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์

(Thomson.2003: 146( เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการมุ่งแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 1( การ

รับรู้ถึงปัญหา (Sensing Problems) 2( การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) โดยตั้งค าถาม 3( การ

ค้นพบปัญหา (Problem-finding) เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์  4( การค้นพบ

แนวความคิด (Ideafinding) เป็นการส ารวจและสร้างวิธีการท่ีเป็นทางเลือกเพื่อแกไ้ขปัญหา 5( การ

คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหา (Solution-finding) เป็นการตรวจสอบวิธีการทั้งหมด เลือกวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดเพื่อน าไปใชแ้ละ 6( การคน้พบการยอมรับ (Acceptance-finding) อธิบายส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติั

และจะปฏิบติัใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร โดยการตั้งค าถาม วางแผนน าแผนไปสู่การปฏิบติัและประเมินผล

การเปล่ียนแปลง 

   2.8 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกไดน้ าเสนอส่ิงตนเองไดเ้ขียนไปในใบงานเพื่อให้สมาชิก

กลุ่มไดรั้บทราบวา่แต่ละคนมีแนวทางในการการแกไ้ขปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์อยา่งไร

บา้ง  

  3. ขั้นยุติกลุ่ม 

   3.1 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนสรุปเร่ืองราวและส่ิงต่างๆ ท่ีตนไดรั้บจากการเขา้

ร่วมกลุ่มในคร้ังน้ี “หลงัจากท่ีทุกคนไดเ้ล่าและแลกเปล่ียนประสบการณ์ส่วนตนท่ีเป็นประโยชน์

และมีคุณค่าในกลุ่มแลว้ อยากใหส้มาชิกแต่ละคนสรุปเร่ืองราวหรือบอกถึงส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ เรียนรู้

จากการ เขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษาคร้ังน้ี” 

   3.2 ผูน้ ากลุ่มไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มไดซ้ักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม  

   3.4 นดัหมายการใหค้ าปรึกษากบัสมาชิกในกลุ่มคร้ังท่ี 5   

การประเมินผล 

  1. ใช่การสงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเก่ียวกบั ความสนใจ การแสดงออกความคิดเห็น

และความรู้สึก การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการสรุปส่ิงท่ีไดรั้บจากการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

  2. ผูน้ ากลุ่มสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ในการท ากิจกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม 

  3. ผูน้ ากลุ่มสงัเกตจากการตอบค าถามส่ิงท่ีไดรั้บในการใหค้ าปรึกษากลุ่มในคร้ังน้ี 
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ใบงานที ่3 

“การแก้ไขปัญหา” 

ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรยีนอา่นขอ้ความในแตล่ะช่องและเขียนค าตอบลงในช่องว่างท่ี

ก าหนดให ้

ล าดับที ่1: การระบปัุญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ล าดับที ่2: วธีิการแกไ้ขปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ 

(เขียนวิธีการแกไ้ขปัญหาที่คดิวา่เหมาะสมกบัตนเอง) 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ล าดับที ่3: ขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีที่น  ามาใชแ้กปั้ญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์

ข้อดี....................................................................................................................................... 

ข้อเสีย

............................................................................................................................................ 

ล าดับที ่4: ระบขุัน้ตอนในการแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย  

(ระบขุัน้ตอนที่ตนเองเขา้ใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ล าดับที ่5: การเปลี่ยนแปลงหลงัจากที่ไดว้างแผนไว ้

.............................................................................................................................................. 
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คร้ังที ่6 

เร่ือง  การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support)  

แนวคิดส าคัญ 

  การสนบัสนุนทางสังคมนั้นเป็นความสามารถในการเปิดรับและเขา้ถึงการสนบัสนุนดา้น

จิตใจจากเพื่อน ครอบครัว คนใกลชิ้ด โดยในท่ีน้ีผูน้ ากลุ่มจะน าทฤษฎีการวิเคราะห์สัมพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคล (Transactional Analysis) ซ่ึงพฒันาโดย อีริค เบิร์น (Eric Berne) เพราะทฤษฎีน้ีเช่ือว ่

มนุษยเ์ป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า บุคลิกภาพและชีวิตส่วนตวัสามารถปรับปรุงดว้ยการเปิดเผยตวัตนท่ี

แทจ้ริงของตนเองออกมาหรือการคน้ใหพ้บถึงความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงบุคคลท่ีมีความเป็นตวัเอง

จะเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง (Awareness)ลกัษณะของความเป็นธรรมชาติ 

(Spontaneity) รวมถึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลอ่ืน(Intimacy) ทฤษฏีน้ีศรัทธาใน

ความสามารถของบุคคลท่ีจะเปล่ียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมของตนเองใหม่เบิร์นมีความเช่ือว่า

มนุษยมี์ความสามารถท่ีจะเลือกแต่น้อยคนนักท่ีจะตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีอิสระแก่ตน 

รูปแบบของการส่ือสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลนั้นใช้เป็นส่ิงท่ีท านายไดถึ้งความมีประสิทธิภาพของ

ความสัมพันธ์สภาวะจิตของบุคคล ระบบความคิดท่ีแยกออกมาความรู้สึกและพฤติกรรมใน

บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดแบบแผนพฤติกรรม ซ่ึงสภาวะจิตท่ีดีและสามารถท่ีจะตดัสินใจ

เพื่อการเปล่ียนแปลงในชีวิตและเช่ือว่าจ านวนและลกัษณะของการไดรั้บความเอาใจใส่กบัค าสั่งท่ี

บุคคลไดรั้บในวยัเด็กเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดบุคลิกภาพประกอบกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั

ตนเองและสัมพนัธภาพความสมดุลระหว่างสภาวะอีโกจ้ะเป็นตวัก าหนดบุคลิกภาพและผลดัดนั

พฤติกรรม (ดวงมณี จงษรั์กษ,์ 2549( 

  โดยผูน้ ากลุ่มจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ การวิเคราะห์การส่ือสาร

ระหว่างบุคคล เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเขา้ใจบุคลิกภาพของตนเอง และปรับวิธีการส่ือสารของ

ตนให้เหมาะสมเม่ือตนเองนั้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ และท าให้เกิดการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อบุคคลอ่ืน   

  

 



  185 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อใหส้มาชิกรบัรูแ้ละเขา้ใจถึงบคุลิกภาพของตนเอง 

  2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจรูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญปัญหา

การถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละรบัรูค้วามรูส้กึที่ผูอ้ื่นมีตอ่ตนเอง 

ระยะเวลา 60 นาที 

อุปกรณ ์

  1. ดินสอสี 

  2. ดินสอ และ ยางลบ 

  3. คลิปวิดิทศัน ์เรื่อง Social Support 

  4. ใบความรู ้เรื่อง “สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล” 

  5. ใบงาน เรื่อง “การวิเคราะหโ์ครงสรา้งบคุลิกภาพ” 

  6. ใบงาน เรื่อง “การวิเคราะหก์ารสื่อสารระหวา่งบคุคล” 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

  การให้ค าปรึกษากลุ่มในคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ การ

วิเคราะห์การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

  1. ขั้นเร่ิมต้น 

    1.1 ผูน้ ากลุ่มกล่าวทกัทาย ดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส และพูดคุยเก่ียวกบัผลของการ

เขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ีผา่นมาวา่สมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอยา่งไร เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

ไดท้บทวนถึงการเขา้ร่วมกลุ่มท่ีผา่นมา 

    1.2 ผูน้ ากลุ่มบอกวตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรึกษากลุ่มในคร้ังท่ี 6 
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  2. ขั้นด าเนินการ 

   2.1  ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มถึงการแสดงออกท่ีเป็นการส่งเสริมสัมพนัธภาพกบั

ผูอ่ื้นและการแสดงออกท่ีท าลายสัมพนัธภาพโดยการยกตัวอย่างจากคลิปวิดิทัศน์เร่ืองของการ

สนับสนุนทางสังคมว่ามีขอ้ดีอย่างไรหากเรามีปฎิสัมพนัและการสนับสนุนทางสังคมท่ีดี และขอ้

พร่องของการท่ีไม่มีการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นอยา่งไร   

   2.2   ผูน้ ากลุ่มอธิบายความรู้เร่ืองโครงสร้างบุคลิกภาพให้สมาชิกเข้าใจ ตาม

เอกสารความรู้ ประกอบ และผูน้ ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนส ารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพ

ของตนเองวา่มีโครงสร้างบุคลิกภาพลกัษณ์ใด จาก 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะความเป็นเด็ก (C: Child) 

ลกัษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) ลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่ (A: Adult) และให้สมาชิกกลุ่มเขียน

ลงในเอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ”    

   2.3   ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการ

วิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพของตนเอง และพฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อสัมพนัธภาพกบับุคคล

อ่ืนอยา่งไร 

   2.4 ผูน้ ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มถึงการส่ือสารท่ีเป็นการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

และการส่ือสารท่ีท าลายสัมพนัธภาพ 

  2.5 ผูน้ ากลุ่มอธิบายความรู้เร่ืองการส่ือสารระหว่างบุคคล 3 แบบ ตามเอกสาร

ความรู้ประกอบ และให้สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติการส่ือสาร 3 แบบ คือ การส่ือสารท่ี

สอดคลอ้ง (Complementary Transaction) การส่ือสารท่ีขดัแยง้ (Crossed Transaction) การส่ือสาร

แบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) และใหส้มาชิกกลุ่มเขียนลงในเอกสารเร่ือง “การวิเคราะห์การ

ส่ือสารระหวา่งบุคคล” 

   2.6  ผูน้ ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงความรู้ สึกท่ีไดรั้บจากการส่ือสารทั้ง 3 

แบบ และการส่ือสารแบบใดท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดสมัพนัธภาพแก่ผูอ่ื้น 

  3. ขั้นยุติกลุ่ม 

   3.1 ผู ้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงการแสดงออกและการส่ือสารท่ี

เหมาะสม ท่ีช่วยส่งเสริมสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  
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   3.2 ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มบอกถึงส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มในคร้ังน้ี และผูน้ ากลุ่มสนบัสนุนส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัจริง 

   3.2 ผูน้ ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มซักถามขอ้สงสัยท่ีมี จากนั้นแสดงความ

ขอบคุณและนดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี ในการเขา้รับการใหค้ าปรึกษากลุ่มคร้ังต่อไป  

การประเมินผล 

  1. ผูน้ ากลุ่มสงัเกตจากความใส่ใจ และความร่วมมือตลอดระยะเวลาของการใหค้ าปรึกษา 

  2. ผูน้ ากลุ่มสังเกตการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ และวิเคราะห์การส่ือสารระหว่าง

บุคคลของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 

  3. ผูน้ ากลุ่มสังเกตจากการสรุปการแสดงออกและการส่ือสารท่ีเหมาะสมท่ีช่วยส่งเสริม

สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น และแนวทางในการน าไปปฏิบติัจริงของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
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ใบความรู้ 

เร่ือง “สัมพันธภาพระหว่างบุคคล”  

โครงสร้างบุคลิกภาพ 

  อีริค เบิร์น (Eric Berne) ไดแ้บ่งโครงสร้างทางบุคลิกภาพออกเป็น 3 ลกัษณะ โดยการ

กระท าต่างๆ  

ของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาข้ึนกบัวา่ระบบใดท างานในขณะนั้น (วชัรี ทรัพยมี์, 2554( 

  1. ลกัษณะความเป็นเดก็ (C: Child) เป็นความรู้สึกและการกระท าเหมือนกบัท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในวยัเดก็ เช่น ดีใจ กระโดดโลดเตน้ ไม่อยูน่ิ่ง ซ่ึงเป็นการแสดงออกแบบเดก็ๆ 

  2. ลกัษณะความเป็นพอ่แม่ (P: Parent)  เป็นส่วนท่ีมีพฤติกรรมเหมือนผูท่ี้เป็นพอ่แม่คน 

เป็นการกระท า ทศันคติและความรู้สึก ไดม้าจากบุคคลในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจเป็นพอ่แม่ หรือ บุคคล

อ่ืนท่ีไดเ้ล้ียงดูมา 

  3.ลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่ (A: Adult) ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีมีการประมวลขอ้มูลท่ีแม่นตรงไม่

บิดเบือน มาวิเคราะห์และตดัสินใจโดยใชว้ิจารณญาณ เป็นความสามารถท่ีใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล 

   ตัวอย่างโครงสร้างบุคลิกภาพ 3 ลักษณะ 

  1. การมีแฟนหรือคนรักในวัยเรียน 

    P: เด๋ียวกเ็รียนไม่จบ 

    A: เป็นเร่ืองปกติแต่ตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของตวัเอง 

    C: สมยัน้ีใครๆ เคา้กมี็กนัแฟนกนัปะ  

   2. มีคนเอาขนมไทยมาใหข้ณะท่ีก าลงัลดน ้าหนกั 

    P: น่ีเธอจะแกลง้กนัรึเปล่า กรู้็อยูว่า่ฉนัก าลงัลดน ้าหนกั 

    A: ขอบใจนะ แต่ก าลงัลดน ้าหนกัอยูค่งจะทานไม่ได ้

    C: สุดปัง น่ากินเวอร์ ซกัช้ินสองช้ินคงไม่เป็นไรหรอกเนอะ 
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การสื่อสารระหว่างบุคคล 

  การสื่อสารระหวา่งบคุคล เป็นการติดต่อสมัพนัธโ์ดยการมีสิ่งเรา้และการตอบสนองดว้ยวิธี

ต่างๆ 3 แบบ ไดแ้ก่ 

  1. การสื่อสารที่สอดคล้อง (Complementary Transaction) เป็นการสื่อสารที่การ

ตอบสนองที่ไดร้บัเป็นไปตามที่คาดหวงั ไม่ขดัแยง้กนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและราบรื่น การสื่อสารแบบ

นีไ้ม่สง่ผลเสียตอ่สมัพนัธภาพท าใหส้ามารถสนทนาตอ่ไปไดเ้รื่อยๆ ตวัอย่างเช่น 

ลูก             แม่      ฉนั          เพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกู: หนโูดนเพ่ือนลอ้เรื่องอว้นในไลนค์่ะแม ่         ฉนั:ไม่อยากเขา้เรยีนเลย 

 แม่: มาหาแมม่าเลา่ใหแ้ม่ฟังไดม้ัย้คะ่คนดีของแม่          เพื่อน:ฉนัดว้ย งัน้เราโดดกนั 

  2. การสื่อสารที่ขัดแย้ง (Crossed Transaction) เป็นการสื่อสารโดยที่ฝ่ายหนึ่งไดร้บั

การตอบสนองไม่ตรงกบัที่คาดไว ้ซึง่จะเป็นการท าลายสมัพนัธภาพ หรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

  ฉนั          เพื่อน                                              ฉนั      เพื่อน 

 

 

 

 

 

 

P P 

A A 

P P 

A A 

C C C C 

P P 

A A 

P P 

A A 

C C C C 
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ฉนั:รูปนีห้นา้เธอดแูปลกไปนะ    ฉนั:ฉนัไมอ่ยากอ่านหนงัสือแลว้ 

 เพื่อน:เธอนี่ชอบต าหนิจงันะ     เพื่อน:แตเ่ราอ่านเกือบจบแลว้นะ 

3. การส่ือสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) เป็นการสื่อสารแบบพดูอย่าง

หนึ่งแตใ่จคดิอีกอย่างหนึ่ง สมัพนัธภาพแบบนีจ้ะมีลกัษณะของการสื่อความหมายทาง

สงัคม และในเวลาเดียวกนัก็มีความรูส้กึหรอืจดุหมายอ่ืนซอ่นเรน้อยู ่ตวัอย่างเช่น 

ฉนั          เพื่อน                                              ฉนั      เพื่อน 

  

 

 

 

 

 

 

 

ฉนั:ดีใจดว้ยท่ีไดเ้ล่ือนต าแหน่ง       ฉนั:วนัน้ีวนัอะไรนะ 

(ส่ิงท่ีซ่อนเร้น(: เอาใจนายเก่งล่ะสิ      (ส่ิงท่ีซ่อนเร้น(: วนัน้ีวนัเกิดฉนั 

เพื่อน: ขอบใจนะเธอ       เพื่อน:วนัศุกร์ 

(ส่ิงท่ีซ่อนเร้น(: อิจฉาล่ะสิ       (ส่ิงท่ีซ่อนเร้น(:แกลง้ลืม 

หมายเหตุ เสน้เต็มแสดงถึงระดบัการสื่อสารเชิงสงัคมที่ปรากฎ (Social Level) 

 เสน้ประแสดงถึงระดบัการ สื่อสารของสิ่งที่ซอ่นเรน้ในใจ (Psychological Level) 

 

  

P P 

A A 

P P 

A A 

C C C C 
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ใบงานที4่ เร่ือง “การวิเคราะหโ์ครงสร้างบุคลิกภาพ” 

ใหนั้กศึกษาส ารวจและวิเคราะหบ์ุคลกิภาพของตนเองว่ามีบุคลิกภาพลักษณะใด และ

เขียนบรรยายพฤตกิรรมของตนเองทีแ่สดงออก 

1. ลักษณะความเป็นเดก็ (C: Child) พฤตกิรรมของตนเองทีแ่สดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

2. ลักษณะความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) พฤตกิรรมของตนเองทีแ่สดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

3. ลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ (A: Adult) พฤตกิรรมของตนเองทีแ่สดงออก 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ฉนั:………………………………………………. 

เพื่อน:..................................................................... 

ใบงานที ่5 เร่ือง “การวิเคราะหก์ารส่ือสารระหว่างบุคคล” 

ใหส้มาชิกแสดงบทบาทสมมตกิารส่ือสารทัง้ 3 แบบพร้อมทัง้ลากลูกศรแสดงให้

เหน็กาส่ือสารการส่ือสารทีส่อดคล้อง (Complementary Transaction) 

ฉัน    เพือ่น       บทสนทนา 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารทีขั่ดแย้ง (Crossed Transaction) 

ฉัน    เพือ่น       บทสนทนา 

 

 

 

 

 

การส่ือสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) 

ฉัน    เพือ่น       บทสนทนา 

 

  

P P 

A A 

C C 

P P 

A A 

C C 

P P 

A A 

C C 
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คร้ังที ่8 

เร่ือง  การกลา้แสดงออก  

แนวคิดส าคัญ 

  การกลา้แสดงออกเม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึน้จริงนั้นเป็นการใหส้มาชิก

ภายในกลุ่มไดค้ิดและแสดงความรูส้กึ รวมไปถึงการพดู เพื่อตดัสินใจในสถานการณน์ัน้ๆ โดยการ

เผชิญกับปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึน้จริงนั้นจะคลา้ยกับการเผชิญปัญหาแบบตอบสนอง แต่จะมี

ความแตกต่างจากการเผชิญปัญหาแบบการตอบสนองที่ส  าคญั คือ เหตกุารณน์ัน้ยงัไม่เกิดขึน้ โดย

บุคคลสามารถน าปัญหานัน้มาเตรียมความพรอ้มและใชค้วามพยายามในการจดัการกับสิ่งที่จะ

เกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดี  การเผชิญปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ เช่น การกลา้แสดงออกในการพูดและ

เตรียมความพรอ้มในการพูดต่อสาธารณะชน การสมัภาษณต์่างๆ การเปลี่ยนบทบาทสถานะของ

บุคคล ถือว่าเหตกุารณเ์หล่านีมี้ความเสี่ยงที่อาจจะก่อใหเ้กิดความรุนแรงหรือความผิดพลาดแก่

บคุคล (Schwarze; & Knoll. 2007: 395-396)  

  การใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นีผู้น้  ากลุม่ไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบการ

เผชิญกับความจริง (Reality Therapy) ของวิลเลี่ยม กลาสเซอร ์(William Glasser) เพื่อช่วยให้

สมาชิกพบความตอ้งการของตนเอง โดยมีความพึงพอใจรวมไปถึงความรบัผิดชอบ ตลอดจน

สามารถเลือกปฎิบตัิในสิ่งที่เป็นปัจจบุนั เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงได ้โดยมีแนวคิดที่ ส  าคญั คือ 

ความต้องการและพฤติกรรมที่ มี เป้าหมายของมนุษย์ (Human Needs and Purposeful 

Behavior) พฤติกรรมของบุคคลมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องขั้นพื ้นฐาน เช่น ความ

ตอ้งการมีชีวิตรอด (Survival) ความตอ้งการความรกัและการเป็นเจา้ของ (Love and Belonging) 

ความต้องการอ านาจ (Power) ความต้องการอิสระ (Freedom) และความต้องการความ

สนกุสนาน (Fun) และแนวคิดสาระส าคญัของทฤษฎีทางเลือก (The Essence of Choice Theory) 

ที่ระบุว่า วิธีการที่บุคคลจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ ต่างๆ ไดก้็คือการที่บุคคลเลือกในสิ่งที่จะ

กระท า หากไม่ค านึงถึงสิ่งที่เกิดขึน้ในอดีตแลว้ บคุคลจะสามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ก็ต่อเม่ือ บุคคลนั้นตระหนักถึงการด าเนินชีวิตและวางแผนชีวิตชีวิตด้วยสิ่งที่ เป็นปัจจุบัน 

(Corey. 2012: 394) 
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  เทคนิคและทักษะส าคัญในการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งนี ้คือ เทคนิคการเผชิญหน้า 

(Confrontation) ที่สมาชิกตระหนกัถึงการเผชิญความจริงกบัขอ้ขดัแยง้ระหว่างสิ่งที่ตนเองพดูกบั

สิ่งที่ตนเองก าลงัท าอยู่ เพื่อช่วยใหส้มาชิกตอบสนองกบัความตอ้งการของตนเองไดแ้ทจ้ริง แมว้่า

หนทางที่ จะตอบสนองความต้องการของตนนั้นจะมีอุปสรรคขวางอยู่ก็ตาม (Corey; & 

Corey.2014: 130-131) เทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) (Geldard; & Geldard. 

1999: 104) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้  ารวจทางเลือกและผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการตัดสินใจของ

ตนเองและเป็นการเตรียมตวัที่ดีในสถานการณใ์นอนาคต และเทคนิคบทบาทสมมติ (Geldard; & 

Geldard. 1999:137) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มกลา้แสดงออกทางความคิดและความรูส้ึกของตนเอง

และเรียนรูแ้นวทางในการแสดงออกที่เหมาะสมไดน้อกจากนีผู้น้  ากลุ่มทักษะเบือ้งตน้ในการให้

ค าปรกึษากลุม่ ไดแ้ก่ ทกัษะการตีความ ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ ทกัษะการถาม  

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเตรยีมตนเองใหพ้รอ้มในการกลา้

แสดงออกเพื่อเผชิญปัญหาที่ก าลงัเกิดขึน้ 

  2. เพื่อใหส้มาชิกในกลุม่ระบวุิธีการลดความตงึเครียดจากเหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้ 

  3.เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้  ารวจถึงแหล่งที่สามารถใหก้ารช่วยเหลือตนเองในการเผชิญ

ปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 

ระยะเวลา 60 นาที 

อุปกรณ ์

  1. ใบงานฉนัการกลา้แสดงออกกบัประโยคการเผชิญปัญหา 

  2. ดินสอ และ ยางลบ 

  3. กระดาษ A4 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

  ในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้สมาชิกกลุ่มจะไดน้ าค าทัง้ 4 ค า ที่ผูน้  ากลุ่มได้

ใหไ้ปนัน้มาแสดงความคิดเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งอย่างไรบา้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของคนเรา
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ในปัจจบุนัและมีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเตรียมรบัมือกบัสิ่งที่จะขึน้ในอนาคต และพรอ้มที่จะ

ยอมรบัในการตัดสินใจของตนเอง เทคนิคการเผชิญหนา้ (Confrontation) ที่สมาชิกตระหนักถึง

การเผชิญความจริงกบัขอ้ขดัแยง้ระหว่างสิ่งที่ตนเองพดูกบัสิ่งที่ตนเองก าลงัท าอยู่ เทคนิคค าถาม

ทางเลือก (Choice Questions) (Geldard; & Geldard. 1999: 104) เพ่ือใหส้มาชิกกลุม่ไดส้  ารวจ

ทางเลือกและผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการตัดสินใจของตนเองและเป็นการเตรียมตัวที่ดีใน

สถานการณใ์นอนาคต เทคนิคบทบาทสมมติ (Geldard; & Geldard. 1999:137) เพื่อใหส้มาชิก

กลุ่มกลา้แสดงออกทางความคิดและความรูส้ึกของตนเองและเรียนรูแ้นวทางในการแสดงออกที่

เหมาะสม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปรายละเอียดต่างๆ ที่ไดส้นทนากันระหว่างกระบวนการ

กลุม่ โดยด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุม่ดงันี ้

  1. ขั้นเร่ิมต้น 

    1.1 ผู้น  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกในกลุ่ม และและสอบถามข้อคิดเห็นจาก

สมาชิกจากกลุม่วา่การใหค้  าปรกึษากลุม่ในครัง้ที่ผ่านมานัน้เป็นอย่างไร เพื่อสรา้งบรรยากาศท่ีเป็น

กนัเอง ใหค้วามรูส้กึอบอุน่และเกิดความไวว้างใจกนั 

    1.2  ผูน้  ากลุ่มซกัถามพูดคุยเก่ียวกับความกา้วหนา้ในสมัพันธภาพของสมาชิก

กลุม่หลงัจากที่ไดเ้ขา้รว่มการใหค้ าปรกึษามาแลว้ 7 ครัง้วา่เป็นอย่างไรบา้ง  

   1.3 ผูน้  ากลุม่บอกวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้ที่ 8         

   1.4 ผูน้  ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่า “ใครคิดว่าการกลา้แสดงออกนัน้เป็นสิ่งที่ท  าได้

ยาก” และถามต่อว่า “มีใครเคยไดย้ินค าว่าการเผชิญปัญหาสิ่งก าลงัจะเกิดขึน้บา้ง และส าหรบัคน

ที่ยงัไม่เคยยินค าดงักล่าวมาก่อน อยากใหส้มาชิกกลุม่ไดล้องใชค้วามคิดคาดเดาค าตอบว่าน่าจะ

เป็นอย่างไร” ผูน้  ากลุ่มใชก้ารฟังอย่างตัง้ใจและการถาม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดร้ว่มกนัอภิปรายใน

ประเด็นขา้งตน้ 

  1.5 ผูน้  ากลุม่ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการเผชิญปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้จรงิที่ถกูตอ้งว่า

คืออะไร โดยการใหข้อ้มูลเก่ียวกับการรบัรูปั้ญหาที่จะเกิดขึน้ และการเตรียมความพรอ้มในการ

รบัมือกับสิ่งที่ก  าลงัจะเกิดขึน้ดว้ยการวางแผน การแสดงออกอย่างเหมาะสม การคิดหาวิธีการ

แกปั้ญหา และการคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการเผชิญปัญหาใหด้ีขึน้ 



  196 

   

  2. ขั้นด าเนินการ 

   2.1  ผูน้  ากลุม่ไดพ้ดูถึงค า 4 ค าที่มีความหมายต่างกนัใหส้มาชิกในกลุม่ไดร้ว่มกนั

แสดงคิดเห็น โดยค าที่ก  าหนดใหค้ือ “การกลา้แสดงออก การรบัมือ การเตรียมพรอ้ม การปอ้งกนั มี

ความเก่ียวข้องอย่างไรบ้างกับการใช้ชีวิตประจ าวันของคนเราในปัจจุบัน และจากค า 4 ค าที่

ก  าหนดใหส้มาชิกคนใดสามารถที่ยกตวัอย่างที่เก่ียวขอ้งประกอบไดบ้า้ง โดยอยากใหส้มาชิกกลุ่ม

ทกุคนไดย้กตวัอย่างสถานการณก์ารถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ากค า 1 ค า” โดยระหว่างที่สมาชิก

กลุ่มไดอ้ธิบายผูน้  ากลุ่มใชท้กัษะการฟังอย่างตัง้ใจและทกัษะการถาม เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนใน

การอธิบายของสมาชิกมากขึน้ 

  2.2  ผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกลองสังเกตถึงความแตกต่างและความเหมือนของ

สถานการณท์ี่สมาชิกภายในกลุม่ไดย้กตวัอย่างขึน้ รวมทัง้สงัเกตอารมณแ์ละสีหนา้ที่แสดงออกต่อ

สถานการณ์ เหล่านั้น  ว่าเป็นอย่างไร โดยเน้นให้สมาชิกได้รับ รู ้เก่ียวกับความวิตกกังวล 

ความเครียดที่ตนเองอาจจะรูส้กึกบัสถานการณก์ารถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้ โดย

ใชท้ักษะการสะทอ้นความคิดและความรูส้ึก (Reflection of Thinking andFeeling) “จากเรื่องที่

เราไดเ้ลา่ใหก้ลุม่ฟังนัน้ เรารูส้กึอย่างไรกบัเหตกุารณท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้นี”้ 

   2.3  ผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคการเผชิญหนา้ (Confrontation) ใหส้มาชิกไดเ้ล่าถึงสิ่งที่

ตนเองไดล้งมือกระท าไปบา้งแลว้เก่ียวกบัการเผชิญหนา้กบัปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ โดยตรวจสอบ

ถึงสิ่งที่ไม่สอดคลอ้งระหว่างความคิด ความรูส้กึและการกระท าของสมาชิก เช่น ไม่ชอบเพื่อนที่มา

ลอ้เลียนเรื่องตวัเองนัน้อว้นไม่ไดด้ดูีในไลนก์ลุ่ม และคิดว่าเพื่อนน่าจะยงัลอ้เลียนตนเองต่อไป แต่

เม่ือสมาชิกเล่าเก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเองในเวลาพกัเที่ยงหรือเวลาว่างกลบัพบว่า มีพฤติกรรม

ลอ้เลียนเพื่อนคนอื่นๆผ่านทางไลนอ์ยู่บ่อยครัง้ ผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคการเผชิญหนา้ว่า “หนูตอ้งการ

ใหเ้พื่อนเลิกลอ้เลียนหนแูต่หนกู็ยงัลอ้เลียนเพื่อนคนอื่นๆผ่านทางไลน”์ 

   2.4  ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดถึงประโยชนจ์ากการ

เตรียมตวัในการกลา้แสดงออกกบัการเผชิญปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ เพื่อชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของ

การเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้และกลา้ที่จะเผชิญหนา้กบัความ
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จรงิมากยิ่งขึน้ โดยใชเ้ทคนิคค าถามทางเลือก (ChoiceQuestions) (Geldard,; & Geldard. 1999: 

104) เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดส้  ารวจทางเลือกและผลลพัธท์ี่แตกต่างจากการตดัสินใจของตนเองและ

เป็นการเตรียมตวัที่ดีในสถานการณใ์นอนาคต และใหค้วามเช่ือมั่นว่าสมาชิกมีความสามารถใน

การเผชิญปัญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยเริ่มตน้จากการรบัรูปั้ญหา หรือความวิตกกงัวลที่ก าลงัเกิดขึน้ 

เพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการเตรียมตวั และส ารวจหาแนวทางในการสรา้งความพรอ้มเพื่อรบัมือ

กบัเหตกุารณน์ัน้ ๆ “จรงิอยู่ที่วา่เมื่อปัญหาก าลงัจะเกิดขึน้ก็ย่อมสง่ผลกระทบทางตรงกบัคนเรา แต่

เราก็สามารถรบัรูถ้ึงความรูส้ึกที่แทจ้ริงของตนเองไดว้่า สิ่งที่ก  าลงัจะเกิดขึน้นัน้มีผลอย่างไรบา้ง 

หากเราไม่สามารถรบัมือหรือเตรียมพรอ้มไดท้นัเวลา” กลวัก็ตอ้งจะเจอไม่ชอบก็ตอ้งเจอดงันัน้จะ

ดีกว่าไหมถา้หากเราสามารถเผชิญหนา้กับความจริงและยอมรบัว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถ

ก าหนดไดเ้อง” 

    - ถา้หากเรารูส้กึกงัวลและไม่กลา้แสดงออกเม่ือเผชิญปัญหาการถกูกลั่น

แกลง้ทางไซเบอรจ์ะท าอย่างไร 

    - ถา้หากเราไม่ตดัสินใจท าอะไร หรือไม่วางแผนในการแกปั้ญหาเม่ือถูก

กลั่นแกลง้ทางไซเบอรเ์ลย เมื่อตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหานัน้จรงิๆจะเป็นอย่างไร 

    - ถ้าหากเราเตรียมรบัมือ วางแผนหาแนวทางในการแก้ปัญหาการถูก

กลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่างรดักมุจะก่อใหเ้กิดผลอย่างไรบา้ง 

  2.5 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันระบุแนวทางต่าง ๆ ที่จะช่วยใหต้นเองสามารถ

เผชิญหนา้กบัปัญหาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณต์รงใน

อดีตของสมาชิกหรือ จากนัน้ผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคบทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้

แสดงออกทางทัง้ความคิด ความรูส้ึกและท่าทาง โดยใหก้ลุ่มยกตวัอย่างปัญหาการถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอรท์ี่เกิดขึน้มา 1 ตวัอย่าง และเลือกสมาชิก 2-3 คนในการแสดงบทบาทสมมติในกลุ่ม 

สมาชิกที่เหลือเป็นผูร้บัชมและใหส้งัเกตถึงวิธีการแกปั้ญหาของเพื่อนที่แสดงวา่เป็นอย่างไร  

   2.6 ผูน้  ากลุม่สอบถามความรูส้กึของสมาชิกกลุม่หลงัจากไดช้มการแสดงบทบาท

สมมติจากสมาชิกภายในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบา้งแนวทางในการแกปั้ญหาที่สมาชิกเลือกใชเ้ป็น

อย่างไร และมีสมาชิกคนใดที่อยากจะแสดงถึงแนวทางในการแกปั้ญหาอื่นๆอีกหรือไม่ ที่ตนคิดว่า

จะเป็นแนวทางที่ดีและน่าจะสามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิในสถานการณน์ัน้ๆ 
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   2.7 ผูน้  ากลุม่อธิบายเทคนิคการใชป้ระโยคตา่ง ๆ ในการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น

แกลง้ทางไซเบอรใ์หส้มาชิกกลุ่มไดท้  าความเขา้ใจเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน าไปใชก้บัการ

เผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอรท์ี่ก  าลังจะขึน้ และยังช่วยให้สมาชิกมีทักษะกล้า

แสดงออก มีมมุมองการคิดเชิงบวกและความรูส้ึกที่ดีกบัเหตกุารณร์ว่มดว้ย โดยผูน้  ากลุ่มแจกใบ

งานฉันการกลา้แสดงออกและประโยคการเผชิญปัญหา ก่อนเผชิญหนา้กับสถานการณ์ขณะที่

เผชิญหนา้สถานการณแ์ละหลงัจากที่เผชิญหนา้กบัสถานการณ ์

   2.8 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกไดท้บทวนเก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ถูกกลั่น

แกลง้ทางไซเบอรแ์ละใหเ้ลือกมาเพียงหนึ่งเหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัของ

แต่ละคน โดยอธิบายถึงเหตุการณ์นั้นและลองเขียนประโยคการเผชิญปัญหาที่ช่วยใหส้ามารถ

เผชิญปัญหาไดด้ียิ่งขึน้ทัง้ 3 ระยะ (ก่อนเกิดเหตกุารณ ์ขณะเกิดเหตกุารณ ์และหลงัเกิดเหตกุารณ)์ 

   2.9 หลังจากที่สมาชิกแต่ละคนไดเ้ขียนเสร็จแลว้ เปิดโอกาสใหส้มาชิกภายใน

กลุ่มไดล้องแลกเปลี่ยนและเล่าสถานการณต์่างๆ ที่แต่ละคนไดเ้ผชิญมาในอดีตว่าถูกกลั่นแกลง้

ทางไซเบอรใ์นรูปแบบใดมาบา้งร่วมพูดคุยกันภายในกลุ่ม จากนั้นผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มได้

ร่วมกันรวมความคิดเห็นเก่ียวกับประโยคในการเผชิญปัญหาที่ดีที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงทั้ง 3 

ระยะที่ได้ท าไปเพื่อึกการคิดและการแสดงออกอย่างเกมาะสมในการพูดและการตัดสินใจใน

สถานการณน์ัน้ๆ 

  3. ขั้นยุตกิลุ่ม 

   3.1 ผูน้  ากลุ่มขอใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการใหค้ าปรกึษา ครัง้ที่ 

8 ในสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้มุมมองที่จะปรบัเปลี่ยนและสิ่งที่จะน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัต่อไป 

จากนัน้ผูน้  ากลุม่สรุปเพิ่มเติมในสว่นส าคญัที่สมาชิกกลุม่อาจจะไม่ไดก้ลา่วถึง โดยเฉพาะการกลา้

แสดงออกในการตดัสินใจ และการพดูเพื่อใหส้ามารถเผชิญหนา้กบัการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร์

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

   3.2 ผูน้  ากลุ่มกล่าวใหก้ าลงัใจสมาชิกภายในกลุ่มในเรื่องของการกลา้แสดงออก

ทางความคิดและการพดูความรูส้กึตอ่เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 
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   3.2 ผูน้  ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มซกัถามขอ้สงสยัที่มี จากนัน้แสดงความ

ขอบคณุและนดัหมาย วนั เวลา สถานที่ ในการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ครัง้ตอ่ไป   

การประเมินผล 

  1. ผูน้  ากลุม่สงัเกตจากความใสใ่จ และความรว่มมือตลอดระยะเวลาของการใหค้ าปรกึษา 

  2. ผูน้  ากลุม่สงัเกตการมีปฏิสมัพนัธใ์นการปฎิบตัิกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุม่ 

  3. ผูน้  ากลุม่สงัเกตจากการตอบค าถามสิ่งที่ไดร้บัในการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นี ้
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ใบงานที ่6 

“การกล้าแสดงออกและประโยคการเผชิญปัญหา” 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนระบแุละอธิบายเก่ียวกบัเหตกุารณก์ารถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ตนเองรูส้กึ
เป็นกงัวล ไม่สบายใจ จากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนประโยคที่ตนเองสามารถน าไปใชใ้นการเผชิญ

ปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดจ้ริง ตั้งแต่ก่อนเผชิญปัญหา ขณะที่เผชิญปัญหา และ

หลงัจากที่เผชิญปัญหา 

 

สถานการณก์ารถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

ประโยคการเผชิญปัญหา ก่อนเกิดสถานการณ ์

1. ……………………………………………………………….....………………………………… 

2. ……………………………………………………………….....………………………………… 

3. ……………………………………………….....………………………………………………… 

ประโยคการเผชิญปัญหา ขณะเกิดสถานการณ ์

1. ……………………………………………………………….....………………………………… 

2. ……………………………………………………………….....………………………………… 

3. ……………………………………………….....………………………………………………… 
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คร้ังที ่10 

เร่ือง  ยตุิการใหค้  าปรกึษาและปัจฉิมนิเทศ 

แนวคิดส าคัญ 

  กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในการที่จะด าเนินให้กลุ่มไดบ้รรลุถึงเป้าหมายส าหรบั

ขัน้ตอนสดุทา้ยคือขัน้ยุติกลุ่ม (Final stage) เป็นขัน้ตอนที่สมาชิกจะไดร้บัก าลงัใจ เกิดความกลา้

แสดงออกและมั่นใจในตนเอง สามารถเผชิญกับสภาวการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิต เกิดการใหแ้ละรบั

ขอ้มลูตอบกลบั แบ่งปันแลกเปลี่ยนทศัคติสามารถระบายสิ่งที่คา้งคาภายในจิตใจ เพื่อน าทกัษะที่

ไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม (พชัราภรณ ์ศรีสวสัดิ์. 2561: 93) ผูน้  า

กลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มเขียนกระดาษรูปหัวใจใหเ้พื่อนสมาชิกดว้ยกันโดยการใชค้  าพูดเชิงบวก การ

เลือกคิดและรูส้กึในทางบวก และการเห็นคณุค่าของผูอ้ื่น มาใหก้ าลงัใจผูอ้ื่น โดยใหส้มาชิกกลุม่ได้

เขียนขอ้ความรูส้ึกยินดี สิ่งที่ช่ืนชม และค าขอบคณุเพื่อนสมาชิกดว้ยการใชค้  าพูดทางบวก ลงใน

กระดาษรูปหัวใจแก่ผูอ้ื่น เพื่อเป็นก าลังใจใหเ้กิดความกลา้แสดงออกและความมั่นใจสามารถ

เผชิญกบัสภาวการณใ์นชีวิตรวมไปถึงการเผชิญกบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรต์่อไปได ้

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้รุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่ม ตลอดจน

แนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

  2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้ง

ทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์  

ระยะเวลา 60 นาที 

อุปกรณ ์

  1. กระดาษรูปหวัใจ 

  2. ดินสอ และ ยางลบ 

  3. กระดาษบรูฟ๊ 
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ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

  ในการด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้เพื่อยุติกลุ่ม ใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการใหแ้ละรบั

ขอ้มลูตอบกลบั แบ่งปันแลกเปลี่ยนทศัคติการระบายสิ่งที่คา้งคาใจ เพื่อน าทกัษะที่ไดไ้ปปรบัใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม ผูน้  ากลุ่มใชท้กัษะการตัง้ค าถาม (Questioning) เพื่อน าใหส้มาชิก

กลุม่ไดท้บความตนเองตอ่กิจกรรมการใหค้ าปรกึษาที่ผ่านมา การฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) 

เพื่อใหส้มาชิกกลุม่รบัรูถ้ึงความมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบ และความเขา้ใจ การสะทอ้นความรูส้กึ 

(Reflecting feelings) เพื่อตีความหมายของความรูส้ึกนัน้ๆ การสรุปความ (Summarizing) เพื่อ

รวบรวมประเด็นต่างๆ การสนบัสนนุ (Supporting) เพื่อเอือ้อ  านวยใหส้มาชิกกลุม่มีความกลา้และ

มีความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ และการสิน้สุด (Terminating) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้

อภิปรายในสิ่งที่ไดร้บัจากการเรียนรูจ้ากกลุม่และการน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั (Corey. 2012: 

23-29) ซึง่ด  าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ขั้นเร่ิมต้น 

    1.1 ผูน้  ากลุม่สรา้งบรรยากาศในการใหค้ าปรกึษากลุม่ โดยการกลา่วทกัทายดว้ย

ความยิม้แยม้ และพดูคยุเก่ียวกบัผลของการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ในครัง้ที่ผ่านมาไดบ้อกถึง

การเปลี่ยนแปลงและความรูส้ึกเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดท้บทวนถึงเรื่องราวต่างๆจากการเขา้กลุ่มที่

ผ่านมา 

    1.2 ผูน้  ากลุม่บอกถึงวตัถปุระสงคข์องการเขา้กลุม่ในครัง้นี ้เพื่อเป็นการยตุิการให้

ค าปรกึษาและเพื่อที่จะสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ ตลอดจนถึงแนวทาง

ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

  2. ขั้นด าเนินการ 

   2.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกแบ่งเป็น 2 กลุม่ จากนัน้รว่มกนัสรุปจากสิ่งที่ไดร้บัในการ

รว่มเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบบรูณาการเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่น

แกลง้ทางไซเบอร ์ในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

    1. ความรูท้ี่ไดร้บัตลอดการเขา้รว่มกลุม่การใหค้  าปรกึษา 

    2. สิ่งที่สามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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    3. ความเปลี่ยนแปลงต่อตนเองที่ เกิดขึน้เม่ือได้เข้าร่วมกลุ่มการให้

ค าปรกึษา 

   โดยวาดแผนผงัความคิดลงกระดาษบรู๊ฟ จาก 4 ทกัษะเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดค้ิด 

พดู ทบทวนและแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณข์องแต่ละคน ผ่านการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

เพื่อให้กระบวนการกลุ่มส าเร็จลุร่วงไปด้วยดี และเพื่อประเมินเป้าหมายของกลุ่มรว มถึง

ประสบการณข์องสมาชิกภายในกลุม่ 

  2.2  ผูน้  ากลุม่แจกกระดาษรูปหวัใจ ใหส้มาชิกกลุม่แต่ละคนเขียนชื่อตนเองลงบน

กระดาษที่ได้รบั จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนเขียนความรูส้ึกยินดีที่  มีต่อกันด้วยการใช้ค าพูด

ทางบวกใหแ้ก่กัน เพื่อเก็บความทรงจ าดีๆ และความประทบัใจต่างๆในช่วงเวลาที่ไดท้  ากิจกรรม

กลุ่มกัน ไวเ้ป็นก าลังใจเวลาที่เกิดความทอ้แท ้หมดหวัง ไรพ้ลังใจ ลองหยิบกระดาษรูปหัวใจนี ้

ขึน้มาอา่น หรอืจะติดกระดาษรูปหวัใจนีไ้วใ้นที่ที่เราสามารถมองเห็นไดง้่าย เม่ือสมาชิกกลุม่ทกุคน

เขียนวนกันไปจนครบถึงกระดาษของช่ือตนเอง ให้อ่านความรูส้ึ กยินดีที่ เกิดขึน้ภายในกลุ่ม 

หลงัจากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัประเมินความส าเรจ็ของกิจกรรมที่ผ่านมาว่าบรรลหุรือไม่ ถา้ไม่

เพราะเหตุใด มีกิจกรรมใดบา้งที่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ส  าเร็จ ผูน้  ากลุ่มใชท้ักษะการตัง้ค าถาม 

(Questioning) เพื่อสอบถามสมาชิกภายในกลุม่ดงันี ้

    “จากกิจกรรมกลุ่มที่ผ่านมา มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท  าให้เรานั้นมีการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความคิด การกระท า หรือกิจกรรมใดบา้งที่เรายังไม่สามารถปฏิบตัิได ้

และเราคิดวา่จะตอ้งท าอย่างไร เพ่ือท าใหส้ิ่งที่ไดว้างแผนไวน้ัน้เป็นจรงิขึน้มาได”้ 

    เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ะทอ้นความคิด ความรูส้ึก ตลอดระยะเวลาการ

เข้าร่วมกลุ่มที่ผ่านมา ซึ่งผู้น  ากลุ่มใช้การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening) เพื่อกระตุ้นให้เกิด

ความรูส้กึของการเป็นสว่นหนึ่งภายในกลุม่และมีสว่นรว่มในความรบัผิดชอบนัน้ 

   2.3  ผู้น  ากลุ่มใช้เทคนิคการสนับสนุน (Supporting) การสะท้อนความรูส้ึก 

(Reflectingfeelings) และการสรุปความ (Summarizing) การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่มแต่ละ

คนเพื่อเป็นก าลังใจและมุ่งมั่ นในการพัฒนาตนเอง รักษาสิ่งดีๆของตนเอง ปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพรอ่งของตนเองตอ่ไป 
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   2.4  ผูน้  ากลุม่กล่าวช่ืนชมสมาชิกกลุ่ม และใหส้มาชิกกลุ่มกล่าวช่ืนชมซึ่งกนัและ

กนั เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจและยงัสรา้งเสริมก าลงัใจในการด าเนินชีวิตตามสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากทุก

คนภายในกลุม่ 

  3. ขั้นยุตกิลุ่ม 

   3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มกล่าวถึงกระดาษรูปหัวใจของตนเอง และกล่าวถึง

ความรูส้ึกที่ตนเองไดร้บัจากการเขา้ร่วมกลุ่ม และร่วมกันใหก้ าลงัใจแก่กันและกัน เพื่อสรา้งแรง

บนัดาลใจในการปฏิบตัิตนใหบ้รรลถุึงความตอ้งการของตนเอง 

   3.2 ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกไดก้ลา่วถึงสิ่งที่ติดคา้งอยู่ภายในใจของตน และการน าสิ่ง

ที่ไดร้บัจากกลุม่ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

   3.3 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มกล่าวถึงประเด็นที่ว่า “เราจะท าใหต้นเองบรรลุถึง

ความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างไรบา้ง” 

   3.4 ผูน้  ากลุ่มใหก้ าลงัใจสมาชิกกลุ่ม และสรา้งแรงบนัดาลใจในความรบัผิดชอบ

ตนเอง และแนะน าใหเ้อาวิธีการที่ไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รว่มกลุ่มไปปรบัใชใ้นการแกปั้ญหาในการ

เผชิญหนา้กบัการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์ของตนเองตอ่ไปไดอ้ย่างเหมาะสม    

   3.5 ผูน้  ากลุ่มกล่าวยุติกลุ่มดว้ยการขอบคณุสมาชิกกลุ่มในความรบัผิดชอบของ

สมาชิก และการใหค้วามรว่มมือที่ดีตลอดมาของสมาชิก 

 การประเมินผล 

  1. ผูน้  ากลุ่มสงัเกตปฏิสมัพันธข์องสมาชิกกลุ่ม จากความสนใจ ความกระตือรือรน้ การ

ซกัถามและความรว่มมือในการเขียนขอ้ความลงในกระดาษรูปหวัใจ 

  2. สงัเกตการสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่ม และแนวทางในการ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

 3. สงัเกตจากการสรุปเนือ้หาที่ไดร้บัจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบบรูณาการ

เพื่อเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละการแบ่งปันประสบการณ์

การเรยีนรูข้องสมาชิกภายในกลุม่ 
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แบบบันทกึผลการใหค้ าปรึกษากลุ่มคร้ังที ่10 

(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรบัของกลุม่ 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

2. สิ่งที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการท ากลุม่ 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. ปัญหาและอปุสรรคที่เกิด 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

4. แนวทางการแกไ้ข 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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รายงานสรุปการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญ
ปัญหาการถูกกล่ันแกล้งทางไซเบอรข์องนักเรียน 

ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศและสรา้งสมัพนัธภาพ (Orientation) 
 ในช่วงแรกของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ผูว้ิจัยในฐานะผูน้  ากลุ่มแนะน าตัวกล่าว

ตอ้นรบั วางโครงสรา้ง กล่าวถึงวัตถุประสงคแ์ละขอ้ตกลงในการใหค้ าปรึกษากลุ่ม จากนั้นให้
สมาชิกกลุม่แต่ละคนแนะน าตนเองพรอ้มกบับอกเลา่กิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบท า บรรยากาศ
มีความเป็นกนัเอง สงัเกตไดช้ดัเจนวา่สมาชิกกลุม่เกิดความกระตือรือรน้มีความผ่อนคลายมากขึน้ 
ใหค้วามร่วมมือ เปิดใจ ยอมรบัซึ่งกันและกัน มีความเต็มใจและยินดีในการท ากิจกรรมพรอ้มทัง้
เปิดคลิปวิดิทศันเ์รื่องการกลั่นแกลง้ทางไซเบอรใ์หส้มาชิกกลุ่มไดร้่วมกันแสดงความคิดเห็นจาก
การรบัชมวิดิทศันใ์นครัง้นีช้่วงสดุทา้ยของการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหก้ลา่วถึง
ความรูส้กึ สมาชิกกลุม่เปิดเผยความรูส้กึของตนเอง ดงันี ้

นกัเรยีนคนที่ 1 “รูส้กึกงัวลครบั งานผมเยอะซอ้มแข่งงานศิลปหตัถกรรม แตผ่มเต็มใจเขา้
กลุม่เพราะตอ้งการพฒันาตวัเองครบั ไม่เคยเขา้กลุม่ใหค้  าปรกึษามาก่อนแต่คิดวา่มนัจะช่วยใหผ้ม
หายกงัวลกบัเรื่องการโดนลอ้เลียนครบั” 

นักเรียนคนที่ 2 “ผมอยากพฒันาตนเองใหด้ีขึน้ครบั” ซึ่งเป็นการพูดดว้ยน า้เสียงที่หนัก
แน่นมุ่งมั่นและมีความเป็นมั่นใจ 

นกัเรยีนคนที่ 3 “ผมวา่น่าตื่นเตน้ดีครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 4 “อยากเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 5 “หนวูา่มนัเป็นโอกาสที่จะไดพ้ฒันาตวัเองใหด้ีขึน้คะ่” 
นักเรียนคนที่ 6 “ดูสนุกและก็ทา้ทายดีค่ะ” ซึ่งมีสีหนา้แววตาที่จริงใจ จริงจังกับการเขา้

รว่มกิจกรรม ใหค้วามรว่มมือดว้ยความรูส้กึที่เป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 
นกัเรยีนคนที่ 7 “อยากพฒันาตวัเอง” 
นกัเรยีนคนที่ 8 “ตอ้งมาลองดคูรบั” 
  ผูว้ิจัยกล่าวสรุปเรื่องราวของการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ขอบคุณ และเนน้การ

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในความรบัผิดชอบร่วมกันทัง้ผูว้ิจัยและสมาชิกกลุ่ม เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
นดัหมายการพบกลุม่ครัง้ตอ่ไป 

 ครัง้ที่ 2 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้คือการคิดเชิงบวก มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้

สมาชิกกลุม่สามารถระบถุึงความส าคญัของการคิดเชิงบวก และช่วยใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดบ้อก
ถึงแนวทางส าหรบัการปรบัเปลี่ยนมมุมองหรือการคิดเชิงบวกต่อสถานการณต์่างๆ ที่เกิดขึน้ในแต่
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ละวนัในเรื่องเล็กๆนอ้ยๆ ที่อาจมองขา้มไปโดยไม่รูต้วั ผูน้  ากลุม่น าเขา้สูข่ัน้เริ่มตน้โดยถามสมาชิก
กลุม่ใหส้มาชิกกลุม่นกึตามว่า “จะเกิดอะไรขึน้ถา้หากโลกนีมี้แต่คนที่คิดแต่แง่ลบ หวาดระแวง” สิ่ง
ที่สงัเกตไดช้ดัเจนคือสีหนา้และน า้เสียงของสมาชิกกลุม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวที่ผูน้  า
กลุม่ไดพ้ดู 

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มอธิบายใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดที่
ไรเ้หตุผลท าใหส้มาชิกภายในกลุ่มนัน้เห็นว่า ความรูส้ึก ความคิด รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรม
ของคนเรานัน้มีปฎิสมัพนัธแ์ละมีอิทธิพลต่อกนัและกนัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือ
และความคิด ที่สมาชิกภายในกลุ่มจะตอ้งสงัเกตและตรวจสอบตนเอง โดยการที่ผูน้  ากลุ่มเสนอ
กระบวนการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล (A-B-C) ผูน้  ากลุม่ใชเ้ทคนิคการสอน
การพูดกับตัวเองเพื่อเผชิญปัญหา (Teaching coping self-Statement) ว่าความเช่ือที่ท  าลาย
ตนเองสามารถไดร้บัการแทนที่ดว้ยการสรา้งค าพูดที่มีเหตุผล และใหส้มาชิกกลุ่มไดล้องท าตาม
กระบวนการ (A-B-C) โดยยกตวัอย่างสถานการณท์ี่ตนเองนัน้ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรห์รือเกิดขึน้
ในชีวิตประจ าวนัของตนเองและน าเสนอใหส้มาชิกในกลุม่ไดร้บัฟังรว่มกนั หลงัจากนัน้ผูน้  ากลุม่ให้
สมาชิกนึกถึงประสบการณท์ี่มีคณุค่าและมีความสขุในอดีตของตนเอง เพื่อช่วยใหส้มาชิกคน้หา
มมุมองที่ดีจากประสบการณข์องตนเอง “มีครัง้ใดบา้งที่เม่ือเราไดล้องมองยอ้นกลบัไปในอดีต แลว้
รูส้กึว่าเรื่องราวและปัญหาที่เกิดขึน้เป็นประสบการณท์ี่ท  าใหเ้ราเติบโตขึน้มาในทุกวนันี”้ โดยผูน้  า
กลุ่มใชเ้ทคนิคการมองภาพใหม่ (Reframing) เพื่อปรบัเปลี่ยนมุมมองใหเ้ป็นความจริงมากขึน้ 
ย่อมจะตอ้งใชก้ารคิดเชิงบวกเขา้มามีสว่นรว่มดว้ย จากนัน้ใหส้มาชิกแบ่งปันเรื่องราวที่ตนไดเ้ขียน
ลงในใบงานโดยสรุปครา่วๆใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดฟั้ง ดงันี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “เรื่องของการถกูลอ้เลียนทางดา้นรา่งกาย คิดแต่โทษตวัเองเช่ือแต่ที่คน
อื่นพดู มนัเป็นความคิดที่ติดลบอย่างเดียว แต่พอไดค้ิดถึงความเป็นเหตผุลก็ไม่ไดผ้ิดที่ตวัเรา เพิ่ง
ไดม้าคิดกบัตวัเองครบั” 

นักเรียนคนที่ 2 “เพื่อนไม่ยอมคุยดว้ยเพราะเราไดท้ี่หนึ่งแลว้ชอบพิมพล์อ้ในไลนว์่าลูก
คุณหนู ไม่อยากคุยกับคนฉลาด พอไดม้าโตง้แยง้ความคิดที่ไม่สมเหตุผลแลว้คิดว่าเราไม่น่าผิด
อะไรเพราะเราก็ตัง้ใจเรยีนปกติควรใหก้ าลงัใจตวัเองวา่เราท าดีแลว้นะ”  

นักเรียนคนที่ 3 “เพื่อนลอ้ในเกมว่าเราเล่นก่ีครัง้ก็เป็นตัวถ่วง ชอบแจก แต่ทัง้ๆที่เราไป
ช่วยเคา้ ในเกม เลยคิดว่าถา้เราไม่ช่วยเคา้ เคา้ก็ตายบอ่ยกวา่เราจะโทษตวัเองท าไม” 

นกัเรียนคนที่ 4 “เพื่อนลอ้ว่าแฟนไม่สวย เมน้ใหเ้ห็นในเฟสเลยนะครู โคตรรูส้ึกแย่แต่พอ
คิดถึงความเป็นจรงิแฟนเราน่ารกัที่สดุอยู่แลว้จะไปฟังคนอื่นใหบ้ั่นทอนตวัเองท าไม” 
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นักเรียนคนที่ 5 “เสียใจค่ะที่เพื่อนโทษว่าเราท างานไม่ดี ถึงแมจ้ะเป็นกลุ่มที่ไดค้ะแนน
เยอะที่สดุ แต่พอมาคิดถึงความเป็นเหตผุลแลว้เราก็ท าดีที่สดุแลว้จะรอ้งไหเ้สียท าไม” 

นักเรียนคนที่ 6 “เพื่อนชอบเมน้ว่าหนา้เทา ไม่ว่าจะลงอะไรก็หาว่าหนา้เทา แต่ลองคิด
ตามเหตแุละผลแลว้เราก็ไม่ไดห้นา้เทาเพราะเราไม่ไดท้าแป้งอะไรเลย เลยคิดว่ามนัไม่สมเหตผุล
แลว้คะ่”  

นกัเรียนคนที่ 7 “เหมือนเพื่อนเลยครบัโดนลอ้ว่าอว้นมาตลอด แต่ถามตวัเองว่าเราจะไป
เก็บมาคิดท าไม คนหลอ่ตอ้งไวพ้งุครบัครู” 

นกัเรียนคนที่ 8 “โดนว่าที่ขายไอดีเกมว่าหนา้เหมือนปลาดกุ จะมาขายท าไมไอดีเกมไม่
ไปหาปลาเป็นเพื่อนอะ พอคิดแลว้ว่าเหตุผลมันไม่มีเลยที่มาว่าเรา แต่เราเกิดมุมมองใหม่นะครู
เพราะเราขายไดเ้งินเยอะเลยไม่เก่ียวกบัที่เคา้วา่เราหนา้ตาไม่ดีเลยครู” 

  ขั้นยุติกลุ่ม ผู้น  ากลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปในสิ่งที่ ได้รับจาก
กิจกรรมในครัง้นี ้และสรุปถึงประโยชนข์องการคิดเชิงบวก เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม หากแต่มีการฝึกฝนและพฒันาตนเองอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนัก็ย่อมจะ
ท าใหต้นเองเป็นคนมีความคิดเชิงบวก และสามารถปรบัมมุมองความคิดไดอ้ย่างอิสระ และเนน้ย า้
ใหส้มาชิกกลุม่บนัทกึเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนัว่ามีครัง้ใดบา้งที่เกิดความคิดที่ไม่สมเหตผุล และ
ลองฝึกโต้แย้งความคิดกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สังเกตได้คือ 
สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือรน้ในการวางแผนในการที่จะบนัทึกเหตกุารณป์ระจ าวนั สมาชิกบาง
คนกล่าวว่า “เดี๋ยวกลับไปเขียนเลยของวันนี”้ ดว้ยสีหนา้และแววตาที่สดใส จากนั้นผูว้ิจัยเปิด
โอกาสใหซ้กัถาม และนดัหมายวนัเวลาในครัง้ตอ่ไป 

 ครัง้ที่ 3 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
   การใหค้ าปรกึษากลุม่ครัง้นี ้คือการคิดเชิงบวก โดยการใชท้ฤษฎีเก่ียวกบั

การใหค้ าปรกึษากลุม่แบบภาวนิยม (Existential Counseling Theory) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการคิดเชิงบวกในการตอบสนองต่อปัญหาที่แตกต่างจากบุคคลอื่น และ
เสริมสรา้งใหส้มาชิกกลุ่มมีความเขา้ใจเก่ียวกับสภาพปัญหา ความวิตกกังวลหรือความเครียดที่
ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของตนเอง รวมไปถึงใหส้มาชิกกลุ่มระบุแนวทาง
หรือวิธีการที่เหมาะสมในการจดัการกับปัญหาที่เกิดขึน้ดว้ยการคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูน้  ากลุม่น าเขา้สูข่ัน้เริ่มตน้โดยถามสมาชิกกลุม่วา่ “ประสบการณใ์นอดีตที่เราถกูกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์มนัส่งผลกระทบอย่างไรบา้งกบัตวัเรา” ใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณท์ี่ผ่านมา
วา่มีความวิตกกงัวล ความเครยีดอะไรบา้งที่เคยเกิดขึน้กบัตนเอง 
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   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกเล่าเก่ียวกบัประสบการณก์ารถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอรข์องตนเองผูน้  ากลุ่มใชก้ารฟังอย่างตัง้ใจและการสอบถามใหเ้กิดความเขา้ใจที่
ชดัเจนในเรื่องที่เกิดขึน้ ผูน้  ากลุม่แจกใบงาน “ใบงานการคิดเชิงบวกและการแกปั้ญหาการถกูกลั่น
แกลง้ทางไซเบอร”์ เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ไดส้  ารวจและท าความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตกุารณก์าร
ต่างๆที่เกิดขึน้ และผูน้  ากลุม่ชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของผลลพัธจ์ากการเลือกใชว้ิธีการคิดเชิงบวก
ที่แตกตา่งโดยถามกบัสมาชิกวา่ “จะเกิดอะไรขึน้ถา้หากเราไม่พยายามเผชิญหนา้กบัปัญหาและใช้
วิธีคิดเชิงบวก หรือปลอ่ยปัญหานัน้ใหผ้่านพน้ไปโดยไม่ลงมือท าอะไรเลย” แลว้ใหส้มาชิกกลุม่จบัคู่
แลว้ผลัดกันตั้งค าถาม ว่าแต่ละคนมีการแก้ไขปัญหาโดยการคิดเชิงบวกอย่างไร ผูน้  ากลุ่มใช้
เทคนิคการให้ขอ้มูลย้อนกลับดว้ยการให้ก าลังใจและสนับสนุน (Giving Compliment) เพื่อให้
สมาชิกกลุม่เกิดความรูส้กึที่ดีกบัตนเองและกระตุน้ใหส้มาชิกทกุคนไดใ้ชศ้กัยภาพภายในตนอย่าง
เต็มที่ในการเผชิญหนา้กบัปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่เกิดขึน้ดว้ยความมุ่งมั่น จากนัน้ให้
สมาชิกแบง่ปันความรูแ้ละสิ่งที่ตนเองไดเ้ขียนโดยสรุปครา่วๆใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดฟั้ง ดงันี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “ถกูเพื่อนถ่ายตอนตวัเองอาบน า้ คิดบวกคือบอกว่าตวัเราเองไม่ชอบและ
ขอใหล้บ คิดลบคือไม่ไปโรงเรียน ไม่กลา้เจอใคร” 

นักเรียนคนที่ 2 “ถูกเพื่อนในเกมลอ้เลียน โดยการพิมคอมเมน้ในช่องขอ้ความที่ทุกคน
เห็น บอกเพื่อนสนิทใหช้่วยหน่อยในเกม ความคิดเชิงลบ เลิกเลน่เกมกบักลุม่ตวัเอง”  

นกัเรียนคนที่ 3 “เพื่อนน ามือถือเราไปลงรูปลบัที่เราไม่ไดเ้ต็มใจ คิดบวกโดยการขอความ
ช่วยเหลือจากผูป้กครอง การคิดเชิงลบคือ อยู่แต่บา้นไม่ออกไปเจอเพื่อนอีก” 

นกัเรียนคนที่ 4 “เพื่อนเอารูปเราไปลงในกลุม่ไลนแ์ลว้เพื่อนก็เขา้มาข า รูปตอนเราเผลอๆ 
คิดบวก เพื่อนคงอยากเลน่กบัเราหรอือยากชมเรา คิดแง่ลบ ไม่อยากคยุกบัใคร อาย” 

นักเรียนคนที่ 5 “เอารูปที่เราแต่งหญิงมาลงในกรุ๊ปเพื่อนดว้ยกันแลว้เมา้ บางคนก็ชม 
บางคนด่า คิดเชิงบวก ใส่ใจกับค าพูดที่ช่ืนชมเรา ไม่น าค าเหล่านัน้ที่ไม่ดีมาคิด คิดเชิงลบไม่กลา้
คยุกบัเพื่อน” 

นกัเรียนคนที่ 6 “เอารูปตอนหวัโปกมาลอ้เลียนค่ะ คิดเชิงบวกคือ บอกตามตรงว่าเราไม่
ชอบการโดนลอ้เลียนแบบนี ้คิดลบคือ ทะเลาะกบัเพื่อน ไม่เจอเพื่อนอีก”  

นักเรียนคนที่ 7 “โดนเพื่อนเอารูปไปตัดต่อ ท ามีม หัวเป็นคนตวัเป็นหมา ละเขียนว่าเห
มียนหมา คิดเชิงบวกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิท ไม่คยุกบัเพื่อนคนนัน้อีก” 
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นกัเรียนคนที่ 8 “โดนเพื่อนอดัคลิปตอนนอนน า้ลายยืดแลว้เอามาเปิด ตอนพกัเที่ยง คิด
เชิงบวกจะเดินไปบอกเพื่อนโดยตรงว่าไม่ชอบ แต่ตอนนีย้งัไม่กลา้แต่คิดแลว้ คิดเชิงลบบอกแม่ว่า
ไม่อยากมาเรยีน” 

    ขัน้ยตุิกลุ่ม ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้าก
การให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการท า ให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้บ้าง 
นักเรียนคนที่ 5 “สิ่งที่ไดค้ือการไดท้บทวนตัวเอง ส ารวจทั้งความคิดเชิงบวกและเชิงลบ ว่าเรามี
ความคิดอย่างไร” นกัเรียนคนที่ 6 เขา้ใจถึงการคิดว่าถา้เราคิดบวกความรูส้กึมนัจะเปลี่ยนไปดว้ย
เลยนะคะ ครู”  นกัเรียนคนที่ 2 “แค่คิดในทางบวกมนัช่วยไดเ้ยอะนะครู” ผูน้  ากลุ่มพูดใหก้ าลงัใจ
และสนบัสนนุใหก้ าลงัใจสมาชิกกลุม่เพื่อใหผ้่านเรื่องราวตา่งๆไปไดอ้ย่างเข็มแข็ง 

 ครัง้ที่ 4 ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ คือทักษะการแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์

เพื่อใหส้มาชิกลุ่มท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตหุรือที่มาของปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์
รวมไปถึงช่วยใหส้มาชิกกลุ่มสามารถระบุวิธีการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องสมาชิกกลุ่ม ผูน้  า
กลุ่มได้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling 
Theory) เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการแกปั้ญหาที่ไม่พึงประสงค ์
และเรียนรูรู้ปแบบพฤติกรรมที่พงึประสงคใ์หม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มนั่งแลว้หลบัตาแลว้บอกว่า “ครู
ขอใหพ้วกเราไดล้องหลับตาแลว้นึกยอ้นกลับไปในอดีต เพื่อดูว่ามีครัง้ใดหรือไม่ที่เราตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือถ้ากลับไปไดจ้ะไม่ใชว้ิธีเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร”์ 
หลงัจากนั้นใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองภายในกลุ่ม ผูน้  า
กลุม่ใชท้กัษะการสะทอ้นความคิดความรูส้กึและการฟังอย่างตัง้ใจ หลงัจากนัน้ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิก
กลุ่ม ยกตัวอย่างปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรค์นละ 1 สถานการณ์เพื่อเป็นตัวอย่างให้
สมาชิกไดร้่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันคิดหาวิธีการที่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา จากนัน้ให้
วิเคราะหถ์ึงขอ้ดีและขอ้เสียถึงแต่ละวิธีที่ตนเองไดเ้ลือก และผูน้  ากลุม่ใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถาม จาก
ที่ไดฟั้งสมาชิกกลุ่มบอกเลา่ประสบการณ ์ผูน้  ากลุม่แจกใบงานเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาใหส้มาชิก
กลุ่มไดค้ิดระบุปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์วิธีการแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงขัน้ตอนในการ
แกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย พรอ้มคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้กบัตนเองวา่วางแผน
ไวอ้ย่างไร จากนัน้ใหส้รุปใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดฟั้ง ดงันี ้
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นักเรียนคนที่ 1 “เรื่องของการถูกลอ้เลียนว่าตัวเองเป็นสิว ตั้งเป้าหมายว่าจะบอกกับ
เพื่อนตรงๆวา่เราไม่ชอบที่เคา้ท าแบบนี ้และบอกเพื่อนวา่สิ่งที่พดูหรือคอมเมน้เรานัน้ไม่เหมาะสม” 

นักเรียนคนที่ 2 “ถูกโพส Facebook ใหอ้ับอาย ดว้ยรูปที่คอมเมน้แบบเสียหาย  คงจะ
พยายามบอกเพื่อนใหล้บ และไม่เลน่ดว้ยอีก เปา้หมายคือคิดวา่จะกลบัไปใชชี้วิตปกติไม่อยากโดน
ลอ้อีก”  

นกัเรียนคนที่ 3 “เพื่อนเอาไอดีเกมตวัเองไปแลว้พิมค าหยาบคายด่าอีกฝ่ายเป้าหมายคือ
เพื่อนจะไม่เอาไอดีไปใชอ้ีก” 

นกัเรียนคนที่ 4 “เพื่อนล่อเรื่องเรียนเก่ง ไม่อยากท างานกลุ่มดว้ยเพราะเราจริงจงัในการ
ท างานเกินไป   

เราตัง้เป้าหมายไวว้่าเพื่อนจะไม่ลอ้เราอีกโดนการที่เราจะบอกกบัเพื่อนตามตรงว่าครัง้นี ้
เราไม่โอเคเพราะไม่เคยกลา้พดู” 

นกัเรียนคนที่ 5 “โดนเพื่อนในหอ้งเรียนเหยียดเพศ ใชค้  าพูดคอมเมน้ดว้ยค าหยาบคาย 
วางแผนการเปลี่ยนแปลงไวห้ลงัจากที่แกไ้ขปัญหาไดว้า่จะไม่โดนเหยียดอีกและเพ่ือนเขา้ใจ” 

นักเรียนคนที่ 6 “เพื่อนแอบถ่ายรูปตอนแต่งหนา้ แลว้เอาไปท ามีมว่าสวยตรงไหน วิธี
แกปั้ญหาที่เหมาะสมคือไปพดูตรงๆกบัผูท้ี่ท  ามีมเราแต่ถา้ไม่ไดค้งบอกใหผู้ป้กครองช่วย โดยคิดไว้
วา่รูปนีต้น้ตอจะลบ”  

นกัเรียนคนที่ 7 “ของผมก็โดนลอ้ว่าเป็นสิว แต่จะวางแผนไปรกัษาสิวดว้ย แลว้จะไม่บอก
ใครแต่จะท าตวัใหด้ีขึน้” 

นักเรียนคนที่ 8 “เรื่องการขายไอดีเกมครบัโดนมาหนักสุดแลว้ ด่าผมสารพัดเลย แกไ้ข
ดว้ยการบอกกบัคนที่คอมเมน้ตามตรงว่าเรามาขายไอดีไม่ไดช้อบใหม้าพูดแบบนี ้วางแผนว่าถา้
ส าเรจ็อยากใหค้นยอมรบัที่เราเป็นเรา” 

   ขัน้ยตุิกลุม่ ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกกลุม่รว่มกนัสรุปในสิ่งที่ไดร้บัจากกิจกรรม
ในครัง้นี ้และสรุปถึงประโยชน์ของแก้ไขปัญหา รวมไปถึงสามารถระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการจะ
เปลี่ยน ทกัษะใหม่ที่พวกเขาตอ้งการที่จะเรียนรูใ้นการพฒันากลยุทธใ์นการแกปั้ญหาเพื่อจดัการ
กบัปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรส์ิ่งที่สงัเกตไดค้ือ สมาชิกกลุ่มมีสนใจในการวางแผนที่จะ
ระบุขัน้ตอนแกไ้ขปัญหาใหส้  าเร็จตามที่ไดว้างแผนไว ้นักเรียนคนที่ 3 กล่าวว่า “ขอบคุณส าหรบั
วิธีการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้มากครบั ผมจะลองน าไปใชด้นูะ” ดว้ยสีหนา้ที่มุ่งมั่น จากนัน้ผูว้ิจยัเปิด
โอกาสใหซ้กัถาม และนดัหมายวนัเวลาในครัง้ตอ่ไป 
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 ครัง้ที่ 5 ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving Skills) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ คือทักษะการแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกลุ่มฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์เม่ือถูกกลั่ นแกลง้ทางไซเบอร ์และ
ส่งเสริมทกัษะและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละปรบัตวัได้
อย่างเหมาะสม โดยผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมโดย
การใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาเขา้มามีสว่นช่วยในการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของสมาชิกกลุม่ 

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุม่ไดอ้ธิบายใหส้มาชิกกลุม่เขา้ใจถึงวิธีการวางแผน
ในการแกไ้ขปัญหาโดยการใหส้มาชิกกลุม่ไดร้ะบปัุญหา วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาที่เกิด น ามาซึ่ง
การก าหนดหาทางเลือก ไปจนถึงการตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาและน าไปปฎิบตัิไดจ้รงิตามที่
ไดต้ัง้เปา้หมายไวโ้ดยการใหส้มาชิกกลุม่เสนอสถานการณต์่างๆที่ เป็นประเด็นปัญหาต่างๆในการ
ถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรก์ลุ่มละ 1 สถานการณ์ และท าตาม 5 ขัน้ตอนดังกล่าวหลังจากนั้นให้
สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมมุมองของตนและหาขอ้สรุปรว่มกนัจะช่วยใหส้มาชิก
ไดพ้ฒันาการใชเ้หตผุลในการคิดวิเคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และใหส้มาชิกกลุ่มบอกถึงขอ้ดีและขอ้เสียของผลที่จะตามมาจากการเลือกของ
ตนเอง โดยสรุปไดด้งันี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “เรื่องการลอ้เลียนรูปรา่งตนเอง เลือกตดัสินใจที่จะบอกความรูส้ึกตนเอง
และคิดวา่เป็นทางเลอกที่ดีท่ีสดุ” 

นักเรียนคนที่ 2 “เรื่อง Facebook เมน้ใหอ้ับอาย ตัดสินใจแจง้สแปม และรายงานว่ามี
เนือ้หาไม่เหมาะสม”  

นักเรียนคนที่ 3 “เพื่อนด่าในเกม ตัดสินใจเลือกที่จะบล๊อกและแจ้งหักคะแนนความ
ประพฤติของเพื่อนที่มากลั่นแกลง้เรา และเลน่เกมกบัเคา้ใหน้อ้ยลง” 

นกัเรียนคนที่ 4 “เพื่อนคอมเมน้เก่ียวกบังานและการบา้นที่ท  าว่าท าเกินหนา้เกินตา เมน้
ว่าในกรุป้หอ้ง เราเลยเลือกตดัสินใจที่จะถามกบัเพื่อนที่คอมเมน้โดยตรงว่า เราไปท าอะไรใหห้รือ
เปลา่ถึงตอ้งเมน้แบบนี”้ 

นกัเรียนคนที่ 5 “เรื่องเพื่อนในหอ้งเรียนเหยียดเพศ เขา้ไปท าความเขา้ใจวา่เราก็เป็นคนมี
ความเท่าเทียมเหมือนกนั เขา้ใจความแตกต่างแก่กนัไดไ้หม ไม่อยากใหล้อ้อีก” 

นกัเรียนคนที่ 6 “เพื่อนแกลง้ดว้ยการเอาแอคเคา้ของเราไปแลว้ไปคอมเมน้คนอื่นในทาง
เสียหายทัง้ๆที่เราลืมลอ้คเอา้จากเครื่องเพื่อน  ตดัสินใจคยุกบัเจา้ทกุขท์ี่โดนว่าโดนตรงว่าไม่ใช่เรา
และใหเ้พื่อนมายอมรบัความผิดกบัเรื่องที่ตนเองท า แตต่อ้งใชค้วามกลา้ของตวัเองมากกวา่นี”้  
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นักเรียนคนที่ 7 “เพื่อนท ารูปมีมลอ้ว่าอาม่าตาย ตดัสินใจปรกึษาผูใ้หญ่ แต่บางครัง้ยัง
กลวัไม่กลา้พดู” 

นกัเรยีนคนที่ 8 “เพื่อนชอบลอ้เหมือนกนัวา่ด า ทางเลือกตดัสินใจยอมรบัความเป็นตวัเอง
และจะพยายามไม่สนค าพดูเพราะเราเปลี่ยนสีผิวไม่ไดแ้ต่เลือกที่จะยอมรบัตวัเองได”้ 

   ขัน้ยตุิกลุม่ ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกกลุม่รว่มกนัสรุปในสิ่งที่ไดร้บัจากกิจกรรม
ในครัง้นี ้และสรุปถึงประโยชนข์องแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงกล่าวช่ืนชมและสนับสนุนสิ่งที่สมาชิก
กลุม่แต่ละคนกลา้ที่จะตดัสินใจ มีนกัเรียนคนที่ 6 และ 7 ที่ยงัไม่คอ่ยกลา้ที่จะตดัสินใจผูน้  ากลุม่จึง
เสรมิแรงดว้ยการกลา่วใหก้ าลงัใจและสนบัสนนุความกลา้ที่จะคิดใหต้นเองเผชิญกบัปัญหาการถกู
กลั่นแกลง้ได ้จากนัน้ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และนัดหมายวนัเวลาในครัง้ตอ่ไป 

  ครัง้ที่ 6 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้คือการสนับสนุนทางสังคม ผู้น  ากลุ่มใช้

เทคนิคและทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Transactional Analysis) และใชเ้ทคนิควิเคราะหโ์ครงสรา้งบคุลิกภาพ P-A-C โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้สมาชิกรบัรูแ้ละเขา้ใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง และเขา้ใจรูปแบบของการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมเมื่อตอ้งเผชิญปัญหาการถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละรบัรูค้วามรูส้กึที่ผูอ้ื่นมีตอ่ตนเอง 

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุม่พดูคยุกบัสมาชิกกลุม่ถึงการแสดงออกที่เป็นการ
สง่เสรมิสมัพนัธภาพอนัดีกบับคุคลอื่นและการแสดงออกที่ท  าลายสมัพนัธภาพโดยการยกตวัอย่าง
จากคลิปวิดิทัศนเ์รื่องของการสนับสนุนทางสังคมว่ามีขอ้ดีอย่างไรหากเรามีปฎิสัมพันและการ
สนบัสนุนทางสงัคมที่ดี และขอ้เสียของการที่ไม่มีการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นอย่างไร และแจกใบ
ความรูเ้รื่องสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลใหก้บัสมาชิกกลุ่มแต่ละคนไดท้ าความเขา้ใจว่าโครงสรา้ง
บุคลิกภาพเป็นอย่างไรมีก่ีรูปแบบเม่ือศึกษาเรียบรอ้ยก็ยกตวัอย่างใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ห็นภาพได้
ชดัเจนมากขึน้วา่การสื่อสารนัน้มีความส าคญัอย่างไรหากเราตอ้งการขอความช่วยเหลือจากบคุคล
อื่นเราควรพดูอย่างไรจึงจะเหมาะสมหลงัจากนัน้ผูน้  ากลุม่ไดม้อบหมายใหส้มาชิกภายในกลุม่จบัคู่
และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติ โดยการใช้เทคนิค (Role Play) หลังจากที่แสดงบทบาทสมติ
เรียบรอ้ยแลว้ผูน้  ากลุม่สงัเกตไดว้่าสมาชิกกลุม่มีความสนกุสนานจากการไดแ้สดงบทบาทสมมติที่
ตนเองไดค้ิดขึน้มาใหส้อดคลอ้งกบับทบาทแบบ P-A-C มีเสียงหวัเราะและรอยยิม้พรอ้มทัง้พดูให้
ก าลงัใจกันและกันในการแสดงเห็นไดว้่าสมาชิกกลุ่มมีปฎิสมัพันที่ดีต่อกันภายในกลุ่มเป็นอย่าง
มากหลงัจากทกุคู่แสดงบทบาทสมมติจบก็ไดใ้หท้กุคนช่วยกนับอกถึงสิ่งที่ตนเองเห็นในการแสดง
บทบาทสมมติของสมาชิกในกลุม่ไดด้งันี ้
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นักเรียนคนที่ 1 “การแสดงบทบาทสมมติเพื่อนแสดงไดด้ีมากครบัชอบ กลา้พูดในสิ่งที่
คิด” 

นกัเรียนคนที่ 2 “เรื่องการโดนลอ้ในกรุ๊ปไลนถ์า้เป็นแบบที่เพื่อนแสดงผมวา่คนที่แกลง้คน
เขา้ใจไดด้ี”  

นกัเรยีนคนที่ 3 “กิจกรรมครัง้นีท้ี่ครูใหท้  าท าใหเ้ขา้ใจการสื่อสารมากขึน้” 
นักเรียนคนที่ 4 “เพิ่งรูว้่าตวัเองสื่อสารโดยที่ไม่ไดน้ึกเลยว่าสิ่งที่พูดไปมันไม่เหมาะหรือ 

เราพดูไม่ตรงกบัวยัตวัเอง” 
นกัเรยีนคนที่ 5 “การสื่อสารเป็นสิ่งส  าคญัค่ะ” 
นักเรียนคนที่ 6 “ผมเขา้ใจแลว้ครบัควรใชค้  าพูดยังไงใหเ้หมาะสม ไม่เคยรูม้าก่อนเลย

ครบั”  
นักเรียนคนที่ 7 “การพูดจา การสื่อสารเป็นสิ่งส  าคญัมากเลยครบั ไม่เคยรูส้ึกดีที่ไดพู้ด

เท่านีเ้ลยครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 8 “ถา้ผมพดูแบบจรงิใจ พอ่แม่คงเขา้ใจผมแน่วา่ผมรูส้กึยงัไง” 
   ขัน้ยุติกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกภายในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและสรุป

เพิ่มเติมจากสิ่งที่ตนเองไดร้บัจากการแสดงบทบาทสมมติที่ตนเองไดร้ว่มกนัคิดและท ารว่มกนัสิ่งที่
สามารถตอบโจทยก์ารท ากลุม่ในครัง้ที่ 6 ไดเ้ป็นอย่างดีคือเห็นทกัษะการสื่อสารของนกัเรียนคนที่ 
7 ว่าเริ่มกลา้พดูในสิ่งที่ตนเองนัน้คิด นกัเรียนคนที่ 6 เริ่มกลา้พดูและการพดูทกุครัง้มีการใชค้  าพดู
ที่เหมาะสมและมีความมั่นใจมากขึน้กว่าครัง้แรกที่ไดเ้จอกัน จากนัน้ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
และนดัหมายวนัเวลาในครัง้ตอ่ไป 

 
  ครัง้ที่ 7 การสนบัสนนุทางสงัคม (Social Support) 
    การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้คือการสนับสนุนทางสังคม ผู้น  ากลุ่มใช้

เทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง(Reality Group Counseling) โดยมี
เป้าหมายที่จะช่วยให้บุคคลมีความรูส้ึกถึงความเป็นตัวของตนเองมากที่ สุดในที่นีค้ือมีความ
รบัผิดชอบในตนเองและพัฒนาความรบัผิดชอบนั้นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความส าเรจ็ในชีวิตโดยเทคนิคที่น  ามาใชค้ือ WDEP เพื่อใหส้มาชิกภายในกลุม่ไดรู้จ้กัการ
วางแผนแบบเป็นขัน้ตอน 

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกกลุม่หลบัตาและท าจิตใหน้ิ่งแลว้กลา่ว
ว่า “ใหส้มาชิกกลุ่มค่อยๆนึกยอ้นกลบัไปถึงเรื่องที่ตนเองเคยไดร้บัก าลงัจและเคยโดนต าหนิจาก
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บุคคลที่เรารูจ้ักกทัง้ใน อิสตราแกรม เฟสบุ๊คและสื่อออนไลนต์่างๆสิ่งเหล่านัน้หรือค าพูดในคอม
เม้นเหล่านั้นส่งผลอย่างไรกับจิตใจของเราบ้าง” ผู้น  ากลุ่มแจกกระดาษวงกลมและปากกาให้
สมาชิกกลุม่และใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถาม (Question) ถามสมาชิกกลุม่วา่ค าที่พวกเขาเหลา่นัน้คอม
เมน้ทม์ามากมายนัน้มีผลกบัเราอย่างไรบา้ง ค าเหลา่นัน้ท าใหเ้รารูส้กึอย่างไร “เมื่อเราเก็บเรื่องราว
เหล่านีไ้วภ้ายในใจคนเดียว ส่งผลอะไรกับเราบา้ง” ใหส้มาชิกกลุ่มไดท้บทวนความตอ้งการของ
ตนเองภายในจิตใจ และผูน้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคท าใหเ้กิดความกระจ่าง (Clarifying) เพื่อใหเ้ขา้ถึง
เรื่องราวที่สมาชิกกลุ่มพูดวกวนสับสน เพื่อความเข้าใจตรงกันหลังจากนั้นผู้น  ากลุ่มก็ท าตาม
ขัน้ตอนของการส ารวจและปฎิบัติว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไร และประเมินตนเองไดห้รือไม่ว่าถา้
ไดร้บัแตค่  าชมจะเป็นอย่างไรและไดร้บัแตค่  าต าหนิจะเป็นอย่างไรเพ่ือชวนใหส้มาชิกกลุม่ไดร้ว่มกนั
เสนอแนะผู้วิจัยใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Disclosing oneself) ยกตัวอย่างเพื่อให้สมาชิก
เขา้ใจยิ่งขึน้สดุทา้ยคือการวางแผนโดยการใหส้มาชิกกลุ่มไดค้ิดถึงเวลาที่ไดร้บัค าต าหนิหรือค าชม 
จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรโดยใหพู้ดจากความรูส้ึกของตนเอง และแสดงออกทางพฤติกรรมเช่น 
“เม่ือมีผูช่ื้นชมฉนั ฉนัจะ............. (กลา่วถึงพฤติกรรมที่แสดงออก)” โดยสรุปจากค าพดูของสมาชิก
กลุม่ไดด้งันี ้

นกัเรยีนคนที่ 1 “การไดพ้ดูในสิ่งที่ติดคา้งในใจมนัดีมากเลยครบัครู” 
นกัเรยีนคนที่ 2 “ถา้ไดว้างแผนและเขา้ใจตวัเองแบบนีก้็ไม่น่าโดนแกลง้แลว้นะครู”  
นกัเรยีนคนที่ 3 “รูส้กึดีที่ไดพ้ดูออกไป ไดค้ิดไดว้างแผน” 
นกัเรียนคนที่ 4 “เหมือนไดรู้จ้ักตวัเองในมมุมองใหม่ๆเพราะไม่เคยไดค้ิดไดว้างแผนกับ

ความรูส้กึของตวัเองเลยครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 5 “กระดาษวงกลมใบเดียวเป็นไดท้ัง้ค  าชมค าติ อยู่ที่เรามองครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 6 “เขา้ใจตวัเองมากขึน้กลา้ที่จะพดูมากขึน้”  
นกัเรียนคนที่ 7 “การพดูขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่อยากพดูมานานแต่ไม่กลา้จนมาถึง

ตอนนีรู้ส้กึเหมือนกลา้ที่จะพดูมากขึน้ครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 8 “จะลองกลบัไปทบทวนตวัเองและวางแผนกบัตวัเองดคูรบั” 
   ขัน้ยุติกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มกล่าวถึงกระดาษวงกลมที่แจกไปใหใ้นตอนแรกใน

การใหส้มาชิกกลุ่มเขียนค าชมและค าต าหนิทัง้สองดา้นว่า “กระดาษที่เป็นวงกลมนัน้สื่อไดถ้ึงการ
คิดวกไปวนมาทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ มนัมีสองดา้นเสมอ หากเราคิดถึงแต่เรื่องราวที่ไม่ดีอย่าง
เดียวก็จะคิดวนเหมือนค าพดูในกระดาษที่เป็นวงกลมแลว้ไม่หลดุพน้ออกมาจากความคิดนัน้ อยู่ที่
ตวัเราจะเลือกเก็บค าพดูหรือปลอ่ยมนัไปสิ่งที่ไดร้บัคือ นกัเรียนคนที่ 1 “โคตรไดค้วามรูส้กึดีเลยครู” 
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นกัเรียนคนที่ 4 “รูส้กึเหมือนไดป้ลดลอ้คตวัเองจากค าพดูไม่ดี” นกัเรียนคนที่ 7 “ปลอ่ยมนัไปอย่าง
ที่เป็นคะ่ครู” 

  ครัง้ที่ 8 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี  ้คือทักษะการกล้าแสดงออก โดยการให้

ค าปรกึษากลุม่ในครัง้นีไ้ดใ้ชเ้ทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุม่แบบเผชิญความจรงิ เพื่อช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มพบความต้องการของตนเอง โดยมีความพึงพอใจรวมไปถึงความรบัผิดชอบ 
ตลอดจนสามารถเลือกปฎิบตัิในสิ่งที่เป็นปัจจุบนั เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงได ้ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค
การเผชิญหนา้ (Confrontation) ใหส้มาชิกกลุม่ไดเ้ผชิญความจรงิกบัขอ้ขดัแยง้ระหว่างสิ่งที่ตนเอง
พดูกบัสิ่งที่ตนเองก าลงัท าอยู่ เทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) เพื่อใหส้มาชิกกลุม่ได้
ส  ารวจทางเลือกและผลลพัธ์ที่แตกต่างจากการตัดสินใจของตนเองและเป็นการเตรียมตัวที่ดีใน
สถานการณใ์นอนาคต  

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุม่ไดพ้ดูคยุกบัสมาชิกกลุม่ถึงค า 4 ค าคือ “การกลา้
แสดงออก การรับมือ การเตรียมพรอ้ม การป้องกัน มีความเก่ียวข้องอย่างไรบ้างกับการใช้
ชีวิตประจ าวนัของคนเราในปัจจบุนั โดยอยากใหส้มาชิกกลุม่ทกุคนไดย้กตวัอย่างสถานการณก์าร
ถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรจ์ากค า 1 ค า” ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกลองสงัเกตถึงความแตกต่างและความ
เหมือนของสถานการณท์ี่สมาชิกภายในกลุ่มไดย้กตวัอย่างขึน้ รวมทัง้สงัเกตอารมณแ์ละสีหนา้ที่
แสดงออกต่อสถานการณ์เหล่านั้น ว่าเป็นอย่างไร โดยเนน้ใหส้มาชิกไดร้บัรู ้เก่ียวกับความวิตก
กังวล ความเครียดที่ตนเองอาจจะรูส้ึกกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ก  าลังจะ
เกิดขึน้ โดยใชท้ักษะการสะทอ้นความคิดและความรูส้ึก (Reflection of Thinking and Feeling) 
ผูน้  ากลุม่ใหส้มาชิกไดท้บทวนเก่ียวกบัสถานการณต์่าง ๆ ในอดีตท่ีถกูกลั่นแกลง้ทางไซเบอรแ์ละให้
เลือกมาเพียงหนึ่งเหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัของแต่ละคน หลงัจากนัน้ให้
สมาชิกกลุ่มไดท้  าใบงานการกลา้แสดงออกและประโยคการเผชิญปัญหา โดยสมาชิกกลุ่มไดส้รุป
ไดด้งันี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “การคิดประโยคเอาไวเ้หมือนไดเ้ตรียมรบัมือกบัสิ่งที่จะเกิดขึน้ไดง้่ายขึน้
ครบั” 

นกัเรียนคนที่ 2 “ประโยคหลงัเกิดสถานการณค์ือการท่ีเราไดพ้ดูออกไปตามที่เราคิดแบบ
นัน้จรงิๆ”  

นกัเรียนคนที่ 3 “การวางแผนการคิดจากบทบาทสมมติท าใหเ้รารูว้่าการกลา้แสดงออก
เพื่อปกปอ้งตวัเองเป็นสิ่งที่ควรท า” 
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นกัเรยีนคนที่ 4 “สนกุกบัการท ากิจกรรมไดรู้ว้า่ตวัเองสามารถรบัมือกบัปัญหานัน้ได”้ 
นกัเรยีนคนที่ 5 “ค าพดูหลงัเกิดสถานการณบ์อกไดเ้ลยค่ะวา่ ไม่อยากยุ่งดว้ย” 
นกัเรยีนคนที่ 6 “ประโยคท่ีพดูคือสิ่งที่อยากพดุมานานแลว้ วา่อย่ามายุ่งกบัเรา”  
นกัเรยีนคนที่ 7 “คิดว่าการวางแผนลว่งหนา้เป็นเรื่องที่ดี” 
นกัเรยีนคนที่ 8 “ประโยคท่ีเขียนลงไปมนัท าใหเ้ราเขา้ใจตวัเองมากขึน้ถึงสิ่งที่ตอ้งการ” 
   ขัน้ยุติกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มขอใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการให้

ค าปรกึษา ครัง้ที่ 8 ในสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้โดยเฉพาะการกลา้แสดงออกในการตัดสินใจ และการพูด
เพื่อใหส้ามารถเผชิญหนา้กับการถูกกลั่นแกลง้ทางไซเบอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม จากนัน้ผูว้ิจัยเปิด
โอกาสใหซ้กัถาม และนดัหมายวนัเวลาในครัง้ตอ่ไป 

  ครัง้ที่ 9 ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness Skills) 
   การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี  ้คือทักษะการกล้าแสดงออก โดยการให้

ค าปรกึษากลุ่มในครัง้นีไ้ดใ้ชเ้ทคนิคและทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ผูน้  า
กลุ่มสอบถามการท าตามแผนที่ไดต้ัง้ไวห้รือไม่กบัสมาชิกกลุ่มในเรื่องของการเผชิญปัญหาการถกู
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรท์ี่ตนเองไดค้ิดไวพ้บว่าสมาชิกท าบา้งตามโอกาส แลว้กล่าวถึงวตัถปุระสงค์
ของการใหค้ าปรกึษากลุม่ในครัง้นีซ้ึ่งกาตอ้งการใหส้มาชิกกลุม่ยอมรบัความเป็นตวัเองอย่างที่เป็น
ทัง้ดา้นบวกและลบ และมีเอกลกัษณข์องตวัเอง และเนน้จดุแข็งของตนเอง แต่ในการใหค้ าปรกึษา
ในครัง้นีน้กัเรยีนคนที่ 7 ขาดเพราะตอ้งไปช่วยแม่เก็บรา้นขา้วที่ปกติจะมีพอ่มาช่วย 

   ขั้นด าเนินการ ผู้น  ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวาดรูปสัตวท์ี่คิดว่าเหมือนกับ
ตนเองมากที่สดุพรอ้มทัง้อธิบายความเหมือนและความแตกต่าง ดงันี ้

นกัเรยีนคนที่ 1 สิงโต กลา้คิด มีความเป็นผูน้  า สิ่งที่แตกตา่งคือ ไม่น่ากลวั 
นกัเรยีนคนที่ 2 สนุขัจิง้จอก เวลาโกรธจะจดัการคนนัน้ สิ่งที่แตกตา่งคือ ผมไม่กินเนือ้ 
นกัเรยีนคนที่ 3 ลิง ความซน สิ่งที่ไม่เหมือนคือผมเป็นคน (หวัเราะ) 
นกัเรยีนคนที่ 4 นกเงือก เสียงดงั ชอบบิน สิ่งที่ไม่เหมือนคือ มนัอยู่นิ่ง ปากใหญ่ 
นกัเรยีนคนที่ 5 ลกูยงู สง่า เปิดเผย แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือ หนขีูอ้ายมากกวา่ 
นกัเรียนคนที่ 6 หงสค์่ะ เพราะมนัมีความออ่นโยนและความแข็งแกรง่แลว้แต่มมุมอง 
นกัเรยีนคนที่ 8 สลอต มีความเช่ืองชา้ สิ่งที่ไม่เหมือนคือซนบา้ง 
ส ารวจความตอ้งการ (Wants) โดยถามถึงสิ่งที่มองตนเอง และคิดว่าผูอ้ื่นมองเราอย่างไร 

และใหบ้อกถึงจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง พรอ้มทัง้สิ่งที่ตนเองจะพฒันา ดงันี ้
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นกัเรียนคนที่ 1 มองตรงกนัระหว่างตนเองและผูอ้ื่นคือ นิสยัดี กลา้คิด เลน่กีฬาเก่ง เรียน
เก่ง จดุแข็งคือ เรียนเก่ง จดุอ่อนคือ ขีเ้กียจ ไม่ค่อยชอบเสียงดงั ไม่ชอบคนเยอะๆ  คิดสิ่งที่อยากจะ
ตอบโตค้นที่มากลั่นแกลง้ไดแ้ต่ไม่กลา้ท า 

นกัเรียนคนที่ 2 สิ่งที่มองตนเองคือ หนา้ตาดี แต่นิสยัไม่ค่อยดี คิดว่าคนอื่นมองว่าคนเอง
เป็นคนไรส้าระ  

จดุแข็งคือ เล่นฟุตบอลเก่ง จดุอ่อนคือ ไม่กลา้ตดัสินใจ กลวัเพื่อนไม่คบ พฒันาดว้ยการ
ฝึกการพดูและการแสดงออก 

นักเรียนคนที่ 3 สิ่งที่มองตนเองคือ เป็นคนที่ซน ชอบหัวเราะและอยากท าให้เพื่อนมี
ความสขุ จดุแข็งคือ เล่นฟุตบอลเก่ง ไม่ค่อยรอ้งไห ้จดุอ่อนคือ ไม่กลา้แสดงออกกลวัเพื่อนไม่ชอบ 
แมเ้คา้แกลง้ก็เลน่ดว้ย พฒันาตนเองดว้ยการบอกถึงสิ่งที่ตนเองตอ้งการ และปกปอ้งตวัเองได ้

นกัเรยีนคนที่ 4 “ผมคิดว่าผมเป็นคนนิสยัไม่ค่อยดี แต่บางทีก็ชอบช่วยเหลือเพื่อน” คนอื่น
มองวา่เป็นคนพดูจาไพเราะ และมองวา่อารมณเ์ดี๋ยวดีเดี๋ยวรา้ย จดุแข็งคือ เลน่เกมเก่ง  จดุอ่อนคือ 
อารมณห์งดุหงิดง่าย แตไ่ม่แสดงออก พฒันาโดยการควบคมุสติ ควบคมุอารมณใ์หด้ีขึน้ 

นกัเรียนคนที่ 5 สิ่งที่มองตนเองคือ พดูมาก ชอบรอ้งเพลง ชอบเลน่วอลเล่ คนอื่นมองคือ 
พดูมากเซา้ซี ้จดุแข็งคือ รอ้งเพลง จดุอ่อนคือ ชอบรอ้งไห ้เวลาเพื่อนวา่ 

นกัเรยีนคนที่ 6 สิ่งที่มองตนเองคือ กินจ ุขีเ้กียจ สิ่งที่คนอื่นมองก็มีดีบา้ง ไม่ดีบา้ง จดุแข็ง
คือ 

ลายมือสวย จุดอ่อนคือ เล่นกีฬาวอลเล่ โมโหง่าย พฒันาโดยการมีสติใหม้าก และบอก
ถึงสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ไม่เก็บไวค้นเดียว 

นกัเรียนคนที่ 8 สิ่งที่มองตนเองคือ มีทัง้ดีและไม่ดี “ผมคิดว่าผมเป็นคนคิดดีคิดบวกและ
ไม่ดีในบางครัง้ และคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นคนไม่มีมารยาท” จดุแข็งคือ เป็นคนนิ่ง จดุอ่อนคือ ขี ้
นอ้ยใจพัฒนาโดยฝึกทุกวนั ไม่ยอมแพ้  ผูน้  ากลุ่มส ารวจแนวทางปฏิบตัิ (Direction and Doing) 
โดยการถามถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและหากไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะเป็นอย่างไร นกัเรียนคนที่ 6  มีความ
มั่นใจในการเป็นตวัของตวัเอง สว่นคนอื่นยอมรบัว่าขาดความมั่นใจในตนเอง และถา้ไม่ปรบัปรุงก็
จะไม่มีคนยอมรบั ดอ้ยกว่าคนอื่น และนกัเรียนคนที่ 3 “จะไม่รูเ้ลยว่าผมทeอะไรไดด้ี และผมก็จะ
ไม่หายกลวัเวลาที่ตอ้งแสดง” เม่ือใหส้มาชิกกลุ่มประเมินตนเอง (Evaluation) ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย
ของการเป็นตวัเองพบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องดี ถา้เราสามารถพฒันาตนเองได้
ตามทีไดว้างแผนไว ้ซึ่งการวางแผน (Planning) ของสมาชิกกลุ่มเป็นไปในทางเดียวกนัคือ พฒันา
ตนเองไปในทางบวก ในการพฒันาจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง 
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   ขัน้ยตุิกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มขอใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการเขา้
รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่ครัง้นี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “ไดรู้น้ิสยัของตวัเอง รูว้่าเราเหมือนสตัวอ์ะไร รูจ้ดุแข็ง จดุอ่อน ไดพ้ฒันา
นิสยัความกลา้แสดงออกมากขึน้” 

นกัเรยีนคนที่ 2 “ไดพ้ดูเก่ียวกบันิสยั” 
นกัเรยีนคนที่ 3 “ไดบ้อกนิสยัของตวัเอง ไดบ้อกความรูส้กึ” 
นกัเรยีนคนที่ 4 “ไดรู้ใ้นสิ่งที่ผมจะพฒันาตวัเอง ไดรู้เ้ก่ียวกบัเรื่องของเพ่ือน ๆ” 
นกัเรยีนคนที่ 5 “ไดรู้ว้า่ตวัเองชอบอะไร คนอื่นชอบอะไร ไดก้ลา้แสดงออก” 
นกัเรยีนคนที่ 6 “ไดพ้ฒันาตวัเองคะ่ เขา้ใจตวัเองมากขึน้ รกัตวัเองมากขึน้” 
นกัเรียนคนที่ 8 “ไดรู้เ้ก่ียวกบัตวัเอง ไดเ้ปิดเผยความรูส้กึ รูจ้ดุแข็งของตวัเอง รูค้วามรูส้กึ

ของเพื่อนรูใ้นสิ่งที่เพื่อนอยากเป็น” 
   ผูน้  ากลุม่กลา่วขอบคณุ พรอ้มทัง้นดัหมายครัง้ตอ่ไป 
 ครัง้ที่ 10 ปัจฉิมนิเทศและยตุิการใหค้  าปรกึษา 
   ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้สดุทา้ยคือ ขัน้ยุติกลุ่ม จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้มาชิก

กลุม่ไดส้รุปสิ่งที่เรียนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุ่มตัง้แต่ครัง้แรก และสามารถน าแนวทาง
ไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไป ขัน้เริ่มตน้กลุ่มผูว้ิจยัเชิญชวนใหพ้ดูคยุเก่ียวกบัผลของการ
เขา้รบัการใหค้  าปรกึษากลุม่และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน  

   ขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มวาดแผนผงัความคิด
ลงกระดาษบรูฟ๊ จาก 4 องคป์ระกอบเพ่ือใหส้มาชิกกลุม่ไดค้ิด พดู ทบทวนและแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ประสบการณข์องแตล่ะคน ผ่านการน าเสนอของแต่ละกลุม่ เพื่อใหก้ระบวนการกลุม่ส  าเรจ็ลลุว่งไป
ดว้ยดี และเพื่อประเมินเป้าหมายของกลุ่มรวมถึงสิ่งที่กลุ่มไดร้บัจากการท ากิจกรรมประสบการณ์
ของสมาชิกภายในกลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีความกระตือรอรน้ในการท าสิ่งที่ได้รบั
มอบหมาย สนกุสนานและซกัถามชวนกนันึกถึงสิ่งที่ไดท้  ารว่มกนัในแต่ละครัง้ แบ่งหนา้ที่กนัว่าคน
ใดตกแต่งคนไหนเขียนสิ่งที่ไดล้งกระดาษจากการช่วยกนัคิดทบทวนเนือ้หาที่ไดร้บั จากนัน้แต่ละ
กลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดของตนเอง แลว้จึงเขียนความรูส้ึกยินดีและความประทับใจใหแ้ก่
กนัลงในกระดาษรูปหวัใจที่ผูน้  ากลุม่จดัเตรยีมไวผู้น้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกกลุม่รว่มกนัอภิปรายถึงสิ่ง
ที่ไดร้บัจากการใหค้ าปรกึษากลุม่ ดงันี ้

นกัเรียนคนที่ 1 “ฝึกใหเ้ป็นคนคิดบวกมาก ๆ และไดช่ื้นชมผูอ้ื่น เม่ือก่อนนีผ้มชอบว่าคน
อื่นบอ่ย ๆตอนนีผ้มก็ไม่ค่อยท าแลว้ครบั” 
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นักเรียนคนที่  2 “ได้พูดเรื่องราวเก่ียวกับตอนเด็กครับ ได้คิดทบทวนกับตัวเองครับ 
เม่ือก่อนไม่ค่อยกลา้สบตาเพื่อนแต่หลงัจากที่ไดล้องคิดกบัตวัเองแลว้ รูส้กึว่าเรากลวัไปเอง ตอนนี ้
ผมกลา้ที่จะเขา้หาเพื่อนกลา้คยุกบัเพื่อนมากขึน้ครบั”  

นกัเรียนคนที่ 3 “ไม่ค่อยคิดโทษตวัเองแลว้ครบั เปลี่ยนมาช่ืนชมตวัเอง ใหก้ าลงัใจตวัเอง
มากกวา่แทนครบั ถึงจะยงัไม่ชินแตม่นัก็ดีกวา่เมื่อก่อนนะครบัครู” 

นกัเรยีนคนที่ 4 “ไดแ้สดงออกในดา้นดี ๆ ครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 5 “ไดค้ิดทบทวนและอยู่กบัตวัเองมากขึน้คะ่ ที่เราไดท้  ากิจกรรมและพฒันา

จดุดอ้ยของตวัเอง 
ค่ะ ก่อนที่จะเขา้กลุม่รอ้งไหเ้ยอะมากค่ะครู ตัง้แต่เขา้กลุม่ก็รูส้กึว่าเศรา้นอ้ยลงเพราะรูว้่า

มีคนที่โดนแบบเราแลว้เคา้ก็ยงัสูแ้ละพฒันาตวัเอง เลยอยากเป็นเหมือนเพื่อนๆดว้ยคะ่” 
นกัเรียนคนที่ 6 “ไดเ้รียนรูห้ลายอย่างเลยค่ะครู แต่ที่ส  าคญัคือไดแ้สดงความคิดเห็น ได้

ระบายความรูส้กึของตนเองรูส้กึดีมากเลยคะ่”  
นกัเรยีนคนที่ 7 “ไดก้ลา้แสดงออกครบั ไดช้มตวัเองและคนอื่นมากขึน้ดว้ยครบั” 
นกัเรยีนคนที่ 8 “ไดพ้ดูในทางบวกและฝึกการยอมรบัตวัเอง และเอาค าที่คนอื่นต าหนิเอา

มาพฒันาตวัเอง ไดค้วามสามคัคีทัง้ในกลุม่และนอกกลุม่ และเรารบัรูไ้ดว้่าพ่อแม่ และเพื่อนพรอ้ม
ช่วยเหลือเราตลอดครบั” 

   จากนั้นผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มท าแบบวัดทักษะการเผชิญปัญหาการถูก
กลั่นแกลง้ทางไซเบอรข์องนกัเรยีนหลงัการทดลอง 

   ขัน้ยุติกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอ่านสิ่งที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นไดเ้ขียนขอ้ความลง
ในกระดาษรูปหวัใจ ซึ่งสงัเกตพบว่าสมาชิกกลุ่มช่ืนชอบบางคนกล่าวว่า ตนจะน าไปติดกระจกที่
บา้นของตน บางคนอ่านไปยิม้ไปอย่างอบอุ่น และแสดงออกมาจากการยิม้เขิน ผูน้  ากลุ่มกล่าว
สรา้งแรงบนัดาลใจเพื่อใหส้มาชิกรูส้กึตระหนกัในความรบัผิดชอบที่จะน าสิ่งที่ไดร้บัไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตของตนต่อไปเม่ือผูน้  ากลุ่มลองถามว่า “ถา้ครูน ากิจกรรมนีไ้ปพัฒนากลุ่มอื่น 
นกัเรียนคิดว่าจะพฒันาไดห้รือไม่” สมาชิกกลุม่บอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า “พฒันาไดแ้น่นอน” ดว้ย
น า้เสียงหนักแน่นชัดเจน โดยนักเรียนคนที่ 5 กล่าวขึน้ว่า “พัฒนาไดแ้น่ครบัครูผมเช่ือแบบนั้น” 
ผูน้  ากลุ่มยิม้รบัและกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่ม ในครัง้นีส้มาชิกกลุ่มกล่าวขอบคุณน ากลุ่มที่ให้
โอกาสเขาไดร้ว่มกิจกรรมนีจ้ากนกัเรียนคนที่ 6 “หนขูอเป็นตวัแทนเพื่อนๆกลา่วขอบคณุครูมากนะ
คะ ขอบคณุครูที่ท  ากิจกรรมแบบนีใ้หพ้วกหน”ู ผูน้  ากลุม่กลา่วขอบคณุปิดกลุม่ 
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