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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็นภา  กุลนภาดล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ ดร.ประชา อินงั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า  
ในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อดุษฎีนิพนธ์น้ี ตลอดจนเสียสละเวลาในการตรวจแกไ้ขตั้งแต่ 
เร่ิมด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ อนัไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ 
ดร. สกล วรเจริญศรี และ รองศาสตราจารย ์ร.อ.หญิง ดร.ชนดัดา  แนบเกษร ท่ีใหข้อ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยา
ประยกุต ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้
ค  าแนะน าและสั่งสอนจนสามารถส าเร็จการศึกษาได ้และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในมหาวิทยาลยับูรพา 
ในการใหค้วามช่วยเหลือ และใหค้  าแนะน าในการด าเนินงานจนดุษฎีนิพนธ์ส าเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ ในการตรวจเคร่ืองมือ
และแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยั และขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  
ผูป้ระสานงานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมท าให้ดุษฎีนิพนธ์ส าเร็จ 
ไปดว้ยดี 
 ดุษฎีนิพนธ์น้ีไดรั้บการสนบัสนุนการวิจยัทุนพฒันาบณัฑิตศึกษา จากส านกังานการวิจยั 
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ท่ีท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ทางวิชาการให้มีคุณภาพ 
มากยิง่ขึ้น และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวท่ีมอบความรัก คอยส่งเสริมและ 
ใหก้ารสนบัสนุนทุกเร่ืองในชีวิตมาโดยตลอด และขอบคุณบุคคลรอบขา้งในชีวิตท่ีมีส่วนช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการระหวา่งท าการศึกษาและการท าวิจยั รวมไปถึงการรับฟัง  
ใหค้วามห่วงใย และเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา  
 

พทัธ์รดา ยาประเสริฐ 
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ค าส าคญั:  นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ/ กลยทุธ์เชิงบวก/ การเผชิญปัญหา/  
  การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์/ นกัเรียนวยัรุ่นไทย 
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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                    
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 2) พฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย และ 3) ศึกษาผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย การวิจยัแบ่งออกเป็น  
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย จาก 6 ภูมิภาค จ านวน 2,500 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มหลายขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษานวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการ จ านวน 30 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสุ่มอยา่งง่ายเขา้กลุ่มทดลอง
จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 กลุ่ม ซ่ึงมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการทดลองและ 
มีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ตั้งแต่ระดบัต ่า 
ลงมา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย และนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ สถิติท่ีใชใ้น 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ ้า  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 1. ผลการศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ พบวา่ 
นกัเรียนวยัรุ่นไทยมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละ
ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นรายดา้น พบวา่ 
นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัตกใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  
ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา และดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีมากท่ีสุด ดา้นการสนบัสนุนทาง
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สังคมเป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออก และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์เป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทย
ในภาคเหนือ  
 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ประกอบไปดว้ย 1) นวตักรรมการปรึกษา                
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ ด าเนินการใหก้ารปรึกษา จ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละคร้ัง                      
ใชเ้วลา 60-90 นาที 2) นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์  
จ านวน 10 บทเรียน โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
 3. ผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย พบวา่ 1) กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บนวตักรรม
การปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 2) กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3) กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง
สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บนวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะ 
ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 The objectives of this research were; 1) to study the cyberbullying coping positive 
strategy of Thai adolescent students, 2) to develop the integrative counseling innovation to 
enhance cyberbullying coping positive strategy of Thai adolescent students, and 3) to examine  
the effect of the developed integrative counseling innovation to enhance cyberbullying coping 
positive strategy of Thai adolescent students. The study was divided into 3 steps. The first step 
aimed to study the coping positive strategy of the Thai adolescent students. The samples were 
2,500 adolescent students from 6 regions of Thailand who were selected by multiple random 
sampling. Step 2 to develop the integrative counseling innovation. Step 3 to examine the effect  
of the integrative counseling innovation. The samples comprised of 30 adolescent students whose 
age were 13-15 years old and were junior high school students under the Jurisdiction of 
the Office of the National Primary Education Commission in Chiangmai Province.  
All the 30 samples had an average point of coping positive strategy at the low score and 
volunteered to participate in the study. The simple random sampling method was adopted to assign 
samples into three groups equally: two experimental groups and a control group with 10 adolescent 
students each. The research tools used were Cyberbullying Coping Positive Strategies Test, and 
the integrative counseling innovation to enhance cyberbullying coping positive strategy of Thai 
adolescent students. The statistical methods used to analyze the research data were mean, standard 
deviation, confirmatory factor analysis and, two-way repeated measure analysis of variance.  
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 The results of this study were as follows: 
 1. The study of cyberbullying coping positive strategy test of Thai adolescent students 
found that the total mean score of the adolescent students’ cyberbullying coping positive strategy 
from each region of Thailand was significantly different at the statistical level of .01. Considering 
the highest average aspect, it was found that Thai adolescent students in the western region used 
coping positive strategies with emotion-focused, problem-solving, and the ability to use 
technology. As for social support, Thai adolescent students in the eastern region, those who 
exhibited non-strategies, was Thai adolescent students in the Northern. 
 2. The integrative counseling innovation to enhance cyberbullying coping positive 
strategy of Thai adolescent students consisted of two programs: 1) Counseling Online by  
Line Application: COLA which was administered for 10 sessions; 60-90 minutes, and 2) 
Counseling Online by Online Learning: COOL, a Self-Direct Learning, which was administered 
for 10 lessons in no more than 4 weeks. 
 4. The results of the measurement of the effect of the integrative counseling innovation 
to enhance cyberbullying coping positive strategy of Thai adolescent students were: 1) At post-test 
and follow-up, the adolescent students’ participating in the Counseling Online by Line Application: 
COLA obtained significantly higher score on cyberbullying coping positive strategy than the 
control group at .01 level of significance, 2) The adolescent students’ participating in the 
Counseling Online by Line Application: COLA obtained significantly higher score on 
cyberbullying coping positive strategy at the post-test and follow-up than pre-test at .01 level  
of significance. 3) At post-test and follow-up, the adolescent students’ participating in the 
Counseling Online by Online Learning: COOL obtained significantly higher score on 
cyberbullying coping positive strategy than the control group at .01 level of significance.  
4) The adolescent students’ participating in the Counseling Online by Online Learning: COOL 
obtained significantly higher score on cyberbullying coping positive strategy at post-test and 
follow-up than pre-test at .01 level of significance. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยทีัว่โลกมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการพฒันา 
ส่ือออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย สะดวกต่อการใชง้าน จนกลายเป็นส่วนหน่ึงในการใชชี้วิต  
จากผลการส ารวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยของส านกังานพฒันาธุรกรรม 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ องคก์ารมหาชน (2562) พบวา่ คนไทยมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีนานขึ้น  
กิจกรรมการใชง้านส่วนใหญ่คือ Social Media (Facebook, Line, Instagram) ช่วงวยัท่ีใชง้านอาย ุ 
18-37 ปี และอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี โดยมีการใชง้านท่ียาวนานขึ้นถึง 10 ชัว่โมง 35 นาทีต่อวนั  
ส่งผลท าใหพ้ฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผชิญกบัความสุ่มเส่ียงจากการถูกละเมิดความปลอดภยัและภยัคุกคาม
จากการใชส่ื้อออนไลน์อยา่งการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 จากขอ้มูลของสถาบนั Digital Intelligence Quotient (DQ) (2019) พบวา่ เด็กไทย 
อาย ุ13 ปีขึ้นไป มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถึงร้อยละ 47 สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
ของศูนยป์ระสานงานส่งเสริมการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ (2563)  
ท่ีมีจ านวนเด็กท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 69 โดยส่วนใหญ่จะถูกรังแก 
ในลกัษณะโดนเรียกดว้ยค าหยาบคายและดูหม่ิน ถูกด่าทอ ใหร้้าย ใส่ความ การกีดกนัออกจากกลุ่ม
เพื่อนหรือสังคม น าเร่ืองส่วนตวั หรือความลบัไปเผยแพร่ ถูกข่มขู่คุกคาม และตดัต่อ รูปภาพ คลิป
วิดีโอในทางเส่ือมเสีย โดยเฉพาะในช่วงท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิง่เพิ่ม        
ความเส่ียงต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจากวยัรุ่นจะตอ้งเรียนจากท่ีบา้น (Learn From 
Home) มีการใชง้านส่ือออนไลน์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น (Yang, 2021) เหตุน้ีจึงท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นเผชิญกบั
สถานการณ์ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผูถู้กรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ได ้
 วยัรุ่นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ มกัจะตดัสินใจแกปั้ญหาโดยขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
และขาดการไตร่ตรอง ดงัท่ีทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ Erik Erikson กล่าววา่ วยัรุ่นอยูใ่น 
ขั้นของการพฒันาความมีเอกลกัษณ์ หรือความรู้สึกสับสนไม่เขา้ใจตนเอง (Identity & Identity 
Confusion) มีความคิดท่ีเป็นอิสระ ท าใหว้ยัรุ่นอยากแกไ้ขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ดว้ยความคิดของตนเอง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจผิดพลาด (Fleming, 2004; Hudson et al., 2016)  



2 

ท าใหเ้กิดผลกระทบทางจิตใจในระยะยาว ก่อใหเ้กิดความรู้สึกทางลบ เช่น ซึมเศร้า อบัอาย เครียด  
วิตกกงัวล โดดเด่ียว และส้ินหวงั (Guo, 2016) ส่งผลต่อพฤติกรรมท าใหมี้การเก็บตวั แยกตวัออก
จากสังคม หากถูกกดดนัอยา่งรุนแรงหรือเร้ือรังจะน าไปสู่การท าร้ายผูอ่ื้นเพื่อแกแ้คน้ ท าร้ายตนเอง  
และฆ่าตวัตายได ้เน่ืองจากผูถู้กรังแกบนโลกไซเบอร์ไม่สามารถทนกบัความทุกขท์รมานทางจิตใจ
ท่ีเกิดขึ้นได ้นอกจากน้ีวยัรุ่นท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีแนวโนม้การคิดฆ่าตวัตายมากกวา่วยัรุ่นท่ี
ไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (ปองกมล สุรัตน์, 2561; Weber & Pelfrey, 2014) สอดคลอ้งกบั 
รายงานการพฒันาเด็กและเยาวชนจากส่ือ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560) พบวา่ วยัรุ่น
เสียชีวิตจากปัญหาการฆ่าตวัตายและเกิดความเส่ียงของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลกัมาจาก
การใชส่ื้อออนไลน์ท่ีไม่เหมาะสมจนถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะเห็นไดว้า่ ผลกระทบจากการ 
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีความรุนแรงจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหา 
อยา่งรวดเร็ว (Johnson et al., 2016) หากมีแนวทางการในการป้องกนั หรือเสริมสร้างใหว้ยัรุ่นมี 
การรับมือกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นได ้
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์คือ การเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์                          
ซ่ึงเป็นวิธีการรับมือกบัสถานการณ์การถูกรังแกในรูปแบบต่างๆ การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง               
ส่วนใหญ่พบวา่ วยัรุ่นมีการใชก้ลยทุธ์ในเชิงลบในการจดัการกบัปัญหาคือใชว้ิธีการโตก้ลบัในทนัที 
หรือการเอาคืนผูรั้งแกในแบบเดียวกนั ท าใหปั้ญหายงัคงวนเวียนไม่สามารถจดัการได ้ 
ส่งผลกระทบต่อความเครียด ความไม่สบายใจท่ีมีเพิ่มมากขึ้น ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนกบัตวัเอง 
ถือไดว้า่กลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาเชิงลบเป็นวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถท่ีจะจดัการ 
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้(ธนัยากร ตุดเก้ือ, 2560; Perren et al., 2012; Englander, 2011) 
ในทางกลบักนัพบวา่ การรับมือกบัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพคือ การใชก้ลยทุธ ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive 
Strategies) เป็นการใชว้ิธีการท่ีสร้างสรรค ์ไม่ส่งผลกระทบทางลบหรือสร้างความเดือดร้อน 
ต่อตนเองและผูอ่ื้น วิธีการรับมือในแต่ละคร้ังใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนั (Kim et al., 2010; Parris et al., 2012) ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในบริบทสังคมไทย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ความชุก
หรือผลกระทบ ยงัไม่พบวา่มีการศึกษาใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                      
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัจึงสนใจและคน้หาองคค์วามรู้เพิ่มเติมโดยการวิจยัเชิงคุณภาพ 
พบวา่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาท่ีวยัรุ่นเลือกใชใ้นจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
คือ การกดรายงาน การกดกีดกนัผูท่ี้รังแก การตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีส่ือออนไลน์                   
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ซ่ึงเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีมีเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น รวมไปถึง ขอความช่วยเหลือจากคน
ใกลชิ้ด หรือส่งขอ้ความแบบสุภาพไปถึงผูรั้งแก เพื่อกล่าวค าขอโทษ ยนืยนัความบริสุทธ์ิใจ  
และวิธีการเพิกเฉย ท ากิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ สามารถท่ีจะยติุการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ได ้(Perren et al., 2012; Englander, 2011) อยา่งไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ใน 
การเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดว้า่วิธีการใด 
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  
 การเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใหก้บัวยัรุ่น  
จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วน  เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน
จากการใชส่ื้อออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ในการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ทกัษะความสามารถการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใหเ้ด็กและเยาวชน
รู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ หน่ึงในแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัคือ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
โดยมีนกัจิตวิทยาการปรึกษาช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่งเสริมใหว้ยัรุ่นไดรั้บ
แนวทางท่ีถูกตอ้ง และใชศ้กัยภาพของตนเองในการแกไ้ขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้
อยา่งเหมาะสม ผูว้ิจยัในฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันานวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
 จากเหตุผลและความเป็นมาดงักล่าว ผูว้ิจยัจะศึกษากลยทุธเ์ชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยจะพฒันาแบบวดัและหาเกณฑม์าตรฐาน 
เพื่อใชใ้นการศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในบริบท
สังคมไทย ซ่ึงพฒันาจากองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์จ านวนทั้งส้ิน 5 องคป์ระกอบคือ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused)  
ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use 
Technology) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  
(Non Strategies) รวมไปถึงผูว้ิจยัจะพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 2 รูปแบบคือ นวตักรรม
การปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA) 
และนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by 
Online Learning: COOL) โดยใชแ้นวคิดการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative 
Counseling) มีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) เป็นฐาน 
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เน่ืองจากแนวคิดทฤษฎีเช่ือวา่ บุคคลเตม็ไปดว้ยพลงัและศกัยภาพ มีความสามารถท่ีจะคน้หา
ทางออกของปัญหาโดยเนน้ท่ีค าตอบของปัญหาไม่ใช่ท่ีตวัปัญหา เพราะทุกปัญหามีขอ้ยกเวน้  
ใชร้ะยะเวลาสั้นเหมาะกบัการแกไ้ขปัญหาในยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็วโดยการสร้าง
ผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก (De Shazer, 1988) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์เชิงบวกใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เน่ืองจากไม่มุ่งเนน้หรือใหค้วามสนใจในสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเป็นปัญหา แต่จะเนน้การหาทางออกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือ 
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ยิง่ไปกวา่นั้นผูวิ้จยัไดบู้รณาการเทคนิคการปรึกษาทฤษฎีเผชิญ
ความจริง ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เพื่อใหเ้กิดความครอบคลุมในการใหก้ารปรึกษา และใช้การปรึกษารายบุคคล 
(Individual Counseling) ในการช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีประเด็นปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ท่ีแตกต่างกนัให้ตระหนกัถึงความสามารถท่ีมีอยู ่และสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยถือวา่เป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการปรึกษา 
เชิงบูรณาการแบบออนไลน์ และยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือท่ีตอบโจทยก์บัยคุสมยัปัจจุบนั  
เน่ืองจากการใชร้ะยะเวลาท่ีสั้น กระชบั ใชง้านไดง้่าย สามารถเขา้ถึงกลุ่มนกัเรียนวยัรุ่นไทยได ้
อยา่งรวดเร็ว ท าใหห้น่วยงานหรือบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการศึกษา นกัจิตวิทยา ครู 
อาจารย ์ครอบครัว หรือผูป้กครอง สามารถน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการมาเป็นแนวทาง 
ในการช่วยเหลือและป้องกนันกัเรียนวยัรุ่นไทยจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม และท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นสามารถท่ีจะแสวงหาวิธีการเผชิญปัญหาไดต้ามศกัยภาพ 
ของตนเองผา่นการใชมุ้มมองทางบวกไดอ้ยา่งสร้างสรรคต์่อไป 
 

ค าถามการวิจัย  
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย มีค าถามวิจยัดงัน้ี 
 1. กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
เป็นอยา่งไร และอยูใ่นระดบัใด 
 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยเป็นอยา่งไร 
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 3. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการสามารถเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ อยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัไว ้ ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
วยัรุ่นไทย 
 2. เพื่อพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย อนัประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ 
     2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by 
Line Application: COLA) 
  2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning: COOL) 
 3. เพื่อศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย   
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ไดก้ าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1  
 1. นกัเรียนวยัรุ่นไทยมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั  
 สมมติฐานการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 
 1. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง 
สูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 2. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง 
และระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
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 3. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงั 
การทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 4. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้ 
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน 
ระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 
 1. ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวทางการปรึกษาเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ และเคร่ืองมือ 
ท่ีเป็นแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑแ์ละแปลความหมายไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
 2. ไดน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา        
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย คือ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่น
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA) และนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)  
ท่ีสามารถน าไปศึกษาวิจยั ประยกุตใ์ช ้และช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไป 
 3. หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ ครอบครัว 
หรือแมแ้ต่ผูท่ี้ก าลงัเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สามารถท่ีจะน านวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการในการวิจยัคร้ังน้ี ไปช่วยเหลือหรือเป็นแนวทางการปฏิบติั เพื่อท าให้
สามารถรับมือกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  
เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยดว้ยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนวยัรุ่น 
ท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ในประเทศไทย  
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 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ  
  1.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ คือ 
             1.1.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Counseling Online by Line Application: COLA) 
             1.1.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning: COOL) 
             1.1.3 การไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
  1.2 ระยะเวลาในการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
             1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
             1.2.2 ระยะหลงัการทดลอง 
             1.2.3 ระยะติดตามผล 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดแบ่งออกเป็น 3 กรอบแนวคิด ดงัน้ี 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 

การศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัสร้าง  
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
 การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวดักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 
(Cyberbullying 
Coping Positive 
Strategies Test: 

CCPS-T) 
 

กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

(Cyberbullying Coping Positive 
Strategies: CCPS) 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
3. ดา้นความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม        
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  

   

แนวคิดทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น  

แนวคิดการทดสอบทางจิตวิทยา  

- คุณภาพ 
ของแบบวดั 

- เกณฑป์กติ  
ของแบบวดั 

กลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของ

นกัเรียนวยัรุ่นไทย 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 
 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัท่ี 2 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง 
              กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 

แนวคิดการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะส้ันเป็นฐาน 
เทคนิคท่ีน ามาบูรณาการประกอบดว้ย 

- เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ 
- เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ 
- เทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม 
- เทคนิค WDEP 
- เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม  
- เทคนิคค าถามทางเลือก  
- เทคนิคการให้ขอ้เสนอแนะ  
- โปรแกรม Line Application 
 
 
 
 
 
 

นวตักรรมการปรึกษาเชิงบรูณาการ 
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  

(Counseling Online by Line 
Application: COLA) 

คุณภาพของนวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการ 

นวตักรรมการปรึกษาเชิงบรูณาการ 
ผา่นการให้ความรู้แบบออนไลน์  
(Counseling Online by Online 

Learning: COOL) 

แนวคิดการการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะส้ันเป็นฐาน 
เทคนิคท่ีน ามาบูรณาการประกอบดว้ย 

- เทคนิคการสอนพูดกบัตนเองเม่ือเผชิญปัญหา 
- เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ 
- เทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
- เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ 
- เทคนิคการให้ขอ้เสนอแนะ 
- เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม 
- เวบ็การเรียนรู้  
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 กรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนท่ี 3 
 การศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  
ดงัแสดงในภาพท่ี 3 ดงัน้ี 
 
                          ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษา 
 เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
 ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 

 

1. นวัตกรรมการให้การปรึกษา แบ่งเป็น  
1.1 การไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
       ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online   
       by Line Application: COLA)     
1.2 การไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
       ผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling  
      Online by Online Learning: COOL) 
1.3 การไม่ไดรั้บการใหก้ารปรึกษา 
 

กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาบนโลกไซเบอร์ของ

นกัเรียนวยัรุ่นไทย 
1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  

(Emotion-Focused) 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา 

 (Problem-Solving)   
3. ดา้นความสามารถใน 

การใชเ้ทคโนโลย ี      
(Ability to use Technology) 

4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 
(Social Support) 

5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  
(Non Strategies) 

 

2. ระยะเวลาในการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
2.2 ระยะหลงัการทดลอง 
2.3 ระยะติดตามผล 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying 
Coping Positive Strategy) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยมีวิธีการรับมือหรือการจดัการใน 
เชิงสร้างสรรคโ์ดยไม่ท าใหต้นเองหรือผูอ่ื้นเดือดร้อนต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในลกัษณะของการถูกนินทาหรือการด่าทอ การถูกลบออกจากกลุ่ม การมีผูแ้อบอา้งตวัตน              
รวมไปถึงถูกน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัมาเผยแพร่ และการคุกคามทางเพศผา่น 
ช่องทางการส่ือสาร เม่ือก าลงัใชง้านส่ือออนไลน์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
     1.1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทย
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชวิ้ธีการ 
ไม่สนใจ หรือเพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อท าใหต้นเอง 
เกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลกในทางบวก และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์ 
จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
         1.2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
ใชว้ิธีการเนน้ท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์โดยใชว้ิธีการส่ือสารในทางบวก วิธีการ 
ส่งขอ้ความแบบสุภาพ หรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีใหก้บัผูท่ี้รังแก เพื่อถามสาเหตุของการรังแก 
บนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ถึงแมว้า่การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจาก
ความผิดท่ีตนเองไดก้ระท าแลว้ท าใหอี้กฝ่ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวค าขอโทษ และวิธีการ
ยนืยนัความบริสุทธ์ิวา่ตนเองไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นตอ้งมารังแก เพื่อป้องกนั 
การโตต้อบกนัไปมาอยา่งรุนแรงบนโลกไซเบอร์ 
         1.3 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) หมายถึง  
การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถใชส่ื้อออนไลน์ท่ีใชง้านอยูแ่กไ้ขสถานการณ์จากการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึง 
ใชก้ารกีดกนัหรือบลอ็คผูท่ี้รังแก เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่า
ความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน โดยตั้งค่าใหเ้ฉพาะเพื่อนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทน 
การตั้งค่าเป็นสาธารณะและการเก็บหลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
         1.4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทย
ใชว้ิธีการขอความช่วยเหลือ การปรึกษา ขอค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้ใกลชิ้ด 
เช่น ครอบครัว ครู อาจารย ์รุ่นพี่ หรือเพื่อน เพื่อยติุสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดกบัตนเอง โดยใชว้ิธีการขอใหค้นใกลชิ้ดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเร่ืองราว 
ท่ีเกิดขึ้นใหฟั้ง สอบถามถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง เพื่อน าไปประกอบ 
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การตดัสินใจในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
          1.5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
ไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยท่ีไม่กลา้ตดัสินใจเลือกวิธีการ
รับมือ หรือมีความสับสนวา่จะใชว้ิธีการใดในการแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงอาจเกิดความรู้สึกท่ี 
ไม่สบายใจเม่ือนกัเรียนวยัรุ่นไทยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Integrative Counseling Innovation) หมายถึง วิธีการให้การปรึกษา
โดยใชก้ระบวนการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ผา่นการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง โดยมีการปรับประยกุตรู์ปแบบและแนวทางในการ 
ใหก้ารปรึกษาใหเ้ขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนั เพื่อตอบสนองต่อการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและมีความรวดเร็ว โดยการพฒันานวตักรรมการให้การปรึกษาจะอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน  
เพื่อท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยไดท้ าความเขา้ใจตนเอง สามารถเรียนรู้และรับมือจากการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันานวตักรรมการปรึกษา  
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
      2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by 
Line Application: COLA) หมายถึง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บปรึกษาติดต่อ
ติดต่อส่ือสารผา่นการใชไ้ลน์แอพพลิเคชัน่ (Line Application) เป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือ  
ซ่ึงผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาใชก้ารโทรแบบเห็นหนา้ (Facetime) ท่ีสามารถเห็นได ้
ทั้งภาพและไดย้นิเสียงของอีกฝ่ายในทนัที โดยนกัเรียนวยัรุ่นไทยจะไดรั้บการปรึกษาแบบ
รายบุคคลท่ีพฒันาบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและองคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงจะเป็นการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน จ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 60-90 นาที 
      2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning: COOL) หมายถึง การใหค้วามรู้เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์โดยใชเ้วบ็
เพจเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยจะเรียนรู้กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดด้ว้ยตนเอง 
ผา่นบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ท่ีสร้างบนพื้นฐานการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและกระบวนการ 
ใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน  
จ านวน 10 บทเรียน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระ คลิปวิดีโอ โดยท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
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ตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองภาย (Self-directed Learning) ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ และหากตอ้งการ
ส่ือสารกบัผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถส่งอีเมลหรือส่งขอ้ความผา่นทางส่ือออนไลน์ได ้
      2.3 การไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยด าเนินชีวิต
ตามปกติ โดยไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling 
Online by Line Application: COLA) และนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้
แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)  
 3. นักเรียนวัยรุ่นไทย หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเร่ือง นวตักรรมการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นไทยดว้ยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐานผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
 1. เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบักลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  1.1 ความหมายของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์  
  1.2 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  1.3 ลกัษณะการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  1.4 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  1.5 แนวทางการป้องกนัและช่วยเหลือผูท่ี้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ 
 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบันวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ  
        2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
         2.1.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
         2.1.2 ประวติัการปรึกษาออนไลน์ 

       2.1.2 ความหมายของการปรึกษาออนไลน์ 
       2.1.3 คุณลกัษณะของนกัจิตวิทยาการปรึกษาแบบออนไลน์ 
       2.1.4 รูปแบบของการปรึกษาออนไลน์ 

               2.1.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการปรึกษาออนไลน์ 
       2.1.6 การปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้  
       2.1.7 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้ 
       2.1.8 แอพพลิเคชนัท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปรึกษาออนไลน์  
       2.1.9 การใหค้วามรู้แบบออนไลน์  
       2.1.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาออนไลน์ 
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      2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษารายบุคคล 
         2.2.1 ความหมายการปรึกษารายบุคคล 
         2.2.2 จุดมุ่งหมายของการปรึกษารายบุคคล 
         2.2.3 กระบวนการของการปรึกษารายบุคคล 
         2.2.4 บทบาทและลกัษณะของผูใ้หก้ารปรึกษา 
  2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
        2.3.1 ความหมายของการปรึกษาเชิงบูรณาการ  
        2.3.2 ประเภทของการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
                    2.3.3 ทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออกระยะสั้น 

      2.3.4 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา 
               2.3.5 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง 

      2.3.6 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
      2.3.7 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
      2.3.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาเชิงบูรณาการ 

 3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัวัยรุ่น 
  3.1 ความหมายของวยัรุ่น 
  3.2 การแบ่งระยะวยัรุ่น 
  3.3 พฒันาการของวยัรุ่น 
  3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่น 
 4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  4.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
  4.2 การน าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัไปใชส้ร้างเคร่ืองมือวดัทางจิตวิทยา  
  4.3 ขอ้จ ากดัและปัญหาของการใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
  4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการปรึกษา 
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เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบักลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และกลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สรุปไดด้งัน้ี 

 ความหมายของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หรือการกลัน่แกลง้บนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)                  
เป็นอุบติัการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม การเรียกช่ือหรือการใหค้วามหมายยงัมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูก่บันกัวิชาการหรือนกัวิจยั ส่วนใหญ่นิยมใหค้วามหมายสอดคลอ้งกบัการรังแกในรูปแบบ
ดั้งเดิม (Traditional bullying) เช่น งานวิจยัของ Merriam-Webster (2017) ใหค้วามหมายวา่  
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คือ การท่ีบุคคลหน่ึงโพสตข์อ้ความท่ีมีเจตนาร้ายต่อผูอ่ื้นทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมกัจะกระท าโดยไม่เปิดเผยตวัตน เช่น การส่งขอ้ความทางส่ือออนไลน์  
การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะมุ่งร้ายท าใหอ้บัอายและเสียช่ือเสียง เป็นตน้ งานวิจยัของ 
Kowalski et al. (2014) กล่าวเพิ่มเติมวา่เป็นรูปแบบหน่ึงของการข่มขู่ผูอ่ื้นโดยใชเ้ทคโนโลยี 
เป็นล่ือกลาง สอดคลอ้งกบั Smith et al. (2008) วา่เป็นการกระท าโดยเจตนา ข่มขู่ผูอ่ื้นในลกัษณะ
กา้วร้าวและกระท าซ ้าๆ ซ่ึงจะด าเนินการโดยกลุ่มหรือบุคคลท่ีใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท าร้ายผูอ่ื้น 
โดย Agastston, Kowalski, and Limber (2007) กล่าววา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีหลายวิธี  
อาทิเช่น การส่งขอ้ความผา่นอีเมล ์ส่ือออนไลน์ต่างๆ รูปแบบการรังแกกนัมีตั้งแต่ การนินทา การด่า 
การละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน การท าใหบุ้คคลอ่ืนเสียช่ือเสียง เช่น การส่งภาพลบั การส่ง
ภาพลอ้เลียน การกล่าวผูอ่ื้นในเร่ือง ๆ หน่ึง ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ โดยท่ีผูน้ั้นไม่ทราบวา่ใครเป็น
ผูก้ระท าและ Payne (2007) กล่าววา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นการกระท าท่ีบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลตั้งใจกระท าโดยเจตนาใหผู้อ่ื้นมีความตึงเครียด เกิดความรู้สึกเป็นทุกข ์โดยรวมไปถึง
การคุกคามและกล่าวถึงเร่ืองทางเพศ การหลอกลวง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การใชค้  าพูดท่ี 
หยาบคาย การลอ้เลียน รวมทั้งการส่งขอ้ความไปรบกวนผูอ่ื้นโดยเป็นการหม่ินประมาทบุคคล  
โดยผูถู้กกระท าจะถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท าร้ายโดยตั้งใจผา่นเครือข่ายออนไลน์ โดยบุคคล
เหล่านั้นไม่สามารถป้องกนัตวัเองได ้(Willard, 2006; Belsey, 2004) 
 ในบริบทสังคมไทยการนิยามการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีลกัษณะคลา้ยกับต่างประเทศ  
เช่นงานวิจยัของ ณัฐรัชต ์สาเมาะ (2556)  กล่าววา่ การรังแกหรือคุกคามผูอ่ื้นผา่นอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่วา่จะเป็น เวบ็ไซต ์อีเมล ์โทรศพัทมื์อถือ ขอ้ความสั้น รวมไปถึงเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
ทางสังคม เป็นการกระท าโดยเจตนาและน าไปสู่ความตึงเครียดทางอารมณ์ ท าให้เกิดความทุกข์
อยา่งซ ้าๆ เช่นการใชค้  าพูดท่ีรุนแรง การดูถูกดูแคลน รวมทั้งการส่งอีเมลห์รือโทรศพัทไ์ปรบกวน
ผูอ่ื้น ซ่ึงการกระท าในลกัษณะน้ีสามารถเกิดขึ้นไดใ้นทุกท่ีและทุกเวลา สอดคลอ้งกบั           
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สุภาวดี เจริญวานิช (2560) กล่าววา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็นการรังแกกนัผา่นพื้นท่ีไซเบอร์
ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคน โดยรูปแบบการรังแกกนัมีทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การใชถ้อ้ยค าหยาบคาย
ต่อวา่ผูอ่ื้น หรือการส่งต่อขอ้มูลลบั เพื่อท าใหผู้อ่ื้นเสียหายผา่นทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบต่าง ๆ  
ไม่วา่จะเป็นการส่งขอ้ความ คลิปวีดีโอ จดหมายอิเลก็โทรนิค ทางเวบ็ไซด ์หรือทางแอพพลิเคชนั
ต่าง ๆ และท าใหฝ่้ายท่ีถูกกระท ารู้สึกเจ็บปวดหรือไดรั้บผลกระทบทางจิตใจ การรังแกผา่นพื้นท่ี 
ไซเบอร์เป็นความรุนแรงท่ีอาจจะทราบหรือไม่ทราบวา่ใครเป็นผูก้ระท า ซ่ึงผูก้ระท าสามารถ 
ท าความรุนแรงกบัใคร ท่ีไหน เม่ือไรก็ได ้และผูก้ระท าก็สามารถจะตอกย  ้าความรุนแรงนั้นได ้
อยา่งต่อเน่ืองผา่นระบบส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชค้  าวา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายได้
ตรงกนั และสรุปความหมายของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หมายถึง การกระท าของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีเจตนาท าร้ายผูอ่ื้นโดยตั้งใจผา่นเครือข่ายออนไลน์และอุปกรณ์การส่ือสารแบบ
ดิจิตอล โดยท าใหฝ่้ายท่ีถูกกระท าไดรั้บผลกระทบทางจิตใจ และเกิดความตึงเครียด  เช่น การละเมิด
สิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน การท าใหบุ้คคลอ่ืนเสียช่ือเสียง การข่มขู่ผูอ่ื้น ส่งหรือโพสตข์อ้ความ
หยาบคาย การลอ้เลียนบุคคลอ่ืน เป็นตน้ โดยในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ผูถู้กกระท าอาจจะรู้หรือไม่รู้ตวั
ผูก้ระท า 
 ผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมพบวา่ เม่ือบุคคลถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะมีวิธีการ
ป้องกนัตนเองท่ีเรียกวา่ กลยทุธ์ในการเผชิญปัญหา การใหค้  านิยามท่ีผา่นมายงัขึ้นอยูก่บันกัวิจยั 
เป็นหลกั แต่ส่วนใหญ่จะให้ความหมายสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเผชิญปัญหา เช่น งานวิจยัของ 
Perren et al. (2012) กล่าววา่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงบุคคลจะโตต้อบหรือท าการตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ หรือส่ิงท่ีเขา้มาคุกคามตนเองดว้ยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้ถานการณ์ปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมากระทบคลี่คลายลงไป โดยใชท้กัษะการรับมือเชิงบวกในเผชิญหนา้ เช่น  
การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม การรับมือดว้ยการใชส่ื้อออนไลน์ (Heiman, 2019)  
และ Parris et al. (2012) กล่าววา่ การรับมือกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ท าใหเ้กิดแนวทางใน 
การแกไ้ขปัญหาในรูปแบบท่ีเฉพาะบนโลกออนไลน์ โดยมีการตอบสนองทางพฤติกรรม อารมณ์ 
และการรับรู้ในเชิงบวกเม่ือพบสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยท่ีบุคคลจะแสวงหา
วิธีการในแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงก าจดัหรือแกไ้ขปัญหาจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใหห้มดไป
ดว้ยวิธีการท่ีตนเองสามารถท่ีจะตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได ้(Machackova et al. 2013; 
Harrington, 2014; Konishi, 2003) บุคคลจะใชว้ิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกบั
ตนเอง เพื่อขจดัปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
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 การศึกษาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยในภาพรวม พบวา่ ปริมาณงานวิจยั
เก่ียวกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ยงัมีจ านวนนอ้ย ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความชุก 
รูปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนน้ศึกษาถึง
ธรรมชาติของเหตุการณ์ และศึกษาร่วมกบัการรังแกในรูปแบบดั้งเดิม ส่วนกลยทุธ์ในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ยงัพบวา่ใชก้ารแกไ้ขปัญหาในเชิงลบ เช่น การโตต้อบกลบั
ในทนัที การแกแ้คน้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะ
ยาว และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการรับมือในเชิงลบมากขึ้นหากมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดา  
 ผูว้ิจยัจึงคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์โดยการคน้ควา้อิสระในนิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในบริบท
สังคมไทยพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัใหค้วามหมายวา่ เป็นวิธีการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ในเชิงสร้างสรรค ์เป็นวิธีการท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา และสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ท าใหต้นเองหรือผูอ่ื้นเดือดร้อน จึงเห็นวา่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเผชิญปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยท่ีผา่นมา ยงัขาดการศึกษาถึงกลยทุธ์ 
ในการเผชิญปัญหาเชิงบวกท่ีท าใหบุ้คคลเลือกใชรู้ปแบบการเผชิญปัญหาท่ีสร้างสรรคใ์นการแกไ้ข
ปัญหาตามศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการท าความเขา้ใจถึงกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาดงักล่าว  
จะน าไปสู่การพฒันาหรือสร้างเคร่ืองมือเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์หรือผูท่ี้มี
แนวโนม้วา่จะถูกรังแกใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สรุปไดว้า่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หมายถึง                   
การท่ีบุคคลมีวิธีการท่ีสร้างสรรคแ์ละเหมาะสมในการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์                
โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 กลยุทธ์เชิงบวกในการรับมือกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ปัจจุบนัการศึกษาท่ีผา่นมายงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดัเก่ียวกบักลยทุธ์ในการรับมือจาก 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
ผูท่ี้เผชิญสถานการณ์ปัญหาบนอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์มกัใชก้ลยทุธ์การเผชิญปัญหา 
หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคห์ลายประการ การศึกษาถึงรูปแบบการเผชิญปัญหา 
การรังแกบนโลกเบอร์อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การศึกษาถึงวิธีท่ีบุคคลเลือกใชห้รือ 
มีเจตนาวา่จะใชก้บัการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิธีนั้น ๆ (Patchin & Hinduja, 2015; Tokunaga, 
2010; Carol et al., 2011) เม่ือบุคคลใชก้ลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาถือวา่เป็นการขจดัภยัคุกคาม หรือ
เพื่อหลีกเล่ียงความรู้สึกไม่สบายใจและความทุกขท์างอารมณ์ การเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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อาจตอ้งใชวิ้ธีการเสริมพลงัทางบวก แต่ละกลยทุธ์ของการเผชิญปัญหาอาจไดผ้ลดีหรือไม่ขึ้นอยูก่บั
วา่บุคคลเหล่านั้นตกอยูใ่นสถานการณ์แบบใด และกลยทุธใ์ดท่ีถูกใชจ้ะช่วยลดความเครียดได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงในเร่ืองของผลกระทบทางลบจากปัญหาการรังแกกนับนโลก 
ไซเบอร์ท่ีกระทบทางดา้นร่างกายและสุขภาพจิต สามารถบรรเทาไดด้ว้ยการมีกลยทุธ์ในการเผชิญ
ปัญหา (Yang, 2021; Machmutow et al., 2012)  
 ความแตกต่างของกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาท่ีพบคือ การโตต้อบ การไม่สนใจหรือ
เพิกเฉยต่อการรังแกซ่ึงเป็นวิธีการจดัการปัญหาการรังแกท่ีส่วนใหญ่ท่ีใชบ้นโลกไซเบอร์ ซ่ึงวิธีการ
ดงักล่าวเป็นกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาทางลบ หากใชวิ้ธีการน้ีเป็นประจ าจะท าให้เกิดการจดัการ
ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนั ก็ยงัมีบางคนเลือกท่ีจะเก็บเร่ืองดงักล่าวเป็นความลบั เพราะ
คิดวา่ยิง่มีคนรับรู้มากยิง่ท าใหเ้หตุการณ์ซบัซอ้นขึ้นหรืออาจมองวา่เหตุการณ์ไม่ไดส่้งผลกระทบกบั
ตนจึงเลือกท่ีจะไม่ใส่ใจ (Gahagan et al., 2016; Lazarus, 2006) รูปแบบการเผชิญปัญหาการรังแก
ในพื้นท่ีไซเบอร์ท่ีพบวา่เป็นวิธีท่ีไม่มีประสิทธิภาพและมกัท าใหเ้กิดผลกระทบทางลบมากขึ้น 
ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบหลีกเล่ียง (Avoidance) สอดคลอ้งกบังานของ Na et al. (2015) ท่ีพบวา่
รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบ หลีกเล่ียงมีอิทธิพลสูงสุดในการท านายอาการซึมเศร้า ความวิตกกงัวล 
และการลดลงของการรู้คุณค่า ในตนเอง อยา่งไรก็ตาม การหลีกเล่ียงดว้ยวิธีละเลยอยา่งมีเป้าหมาย 
(Purposeful ignore) คือละเลยโดยไม่ไดเ้ปล่ียนมุมมองต่อเหตุการณ์วา่เป็นเร่ืองไม่จริงจงัก็อาจเป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพได ้(ณฐักานต ์จนัทรศิริพุทธ, 2560; Machackova et al., 2013)  

กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่พบวา่          
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและอาจช่วยลดผลกระทบทางลบของผูถู้กรังแก ไดแ้ก่ วิธีการมองหา 

การสนบัสนุน ทางสังคม หรือการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลชิ้ด (Jacobs et al., 2015; 
Machackova et al., 2013; Raskauskas & Huynh, 2015) มีแนวโนม้จะช่วยใหผู้ถู้กรังแกเห็นคุณค่า
ในตนเองมากขึ้น (Rivituso, 2014) จากการศึกษาเก่ียวกบัการถูกรังแกกนับนโลกไซเบอร์ 

ส่วนใหญ่บุคคลใชก้ลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาเชิงบวก เช่นการศึกษาของ Sticca et al., 
(2015) พบวา่ วยัรุ่นใชก้ารรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชก้ารจดัการอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การใชว้ิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลชิ้ด การกลา้ท่ีจะยนืยนั
ตวัเอง การเพิกเฉยเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อจดัการเม่ือถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ สามารถท่ีจะประเมินไดว้า่การรับมือท่ีแตกต่างกนัช่วยใหผู้ถู้กรังแกสามารถท่ีจะ    
มีวิธีการป้องกนัตนเองจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

Machackova et al., (2013) ไดท้ าการศึกษาวิธีการรับมือจากการรังแกผา่นโลกไซเบอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพกบัผูท่ี้ถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ โดยศึกษาในกลุ่มเยาวชนอายรุะหวา่ง 12-18 ปี             
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ผลการศึกษาพบวา่ เยาวชนท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการ
ปัญหา คือแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางเทคโนโลย ีเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั การลบบญัชีการใช้
งาน การบลอ็กขอ้ความหรือรูปภาพท่ีมีผูส่้งเขา้มา เป็นตน้ และวิธีการท่ีจะช่วยใหอ้ารมณ์ทางลบ
ลดลงคือ การแสวงหาความช่วยเหลือทางสังคม ดว้ยการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ใหบุ้คคลท่ีใกลชิ้ดหรือ
ไวใ้จฟัง หรือ   ท าการขอความช่วยเหลือและค าแนะน า ถึงแมว้ิธีการดงักล่าวจะถูกระบุวา่                     
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ก็ยงัไม่อาจะช่วยแกไ้ขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ไดทุ้กกรณี จะเห็นไดว้า่การมุ่งจดัการทางดา้นเทคโนโลยแีละการแสวงหาความช่วยเหลือทาง            
ดา้นสังคมเป็นกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาท่ีวยัรุ่นใช ้ 

Šléglová and Cerna (2011) ไดท้ าการศึกษาการรับรู้และการเผชิญปัญหาในการรังแกกนั
บนโลกไซเบอร์ในผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของวยัรุ่นอาย ุ15-18 ปี พบวา่ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ไดพ้ฒันากลยทุธ์
ในการเผชิญปัญหาเพื่อรับมือกบัการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ในหลายรูปแบบโดยเฉพาะในดา้น
เทคนิค เพื่อรับมือกบัการรังแก รวมไปถึงดา้นการสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงวยัรุ่นจะเลือกใชก้ลยทุธ์
แต่ละรูปแบบตามสถานการณ์ความเครียดท่ีเกิดขึ้น รวมไปถึงในเร่ืองของความแตกต่างกนั                
ในสถานการณ์ ซ่ึงอาจไดรั้บอิทธิพลจากบริบทท่ีแตกต่างกนัลกัษณะส่วนบุคคล รวมไปถึง            
Perren et al. (2012) ท่ีไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการรังแกผา่น                  
โลก ไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผลงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีผา่นมา โดยมีนกัเรียน 
ผูป้กครอง และโรงเรียนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม และสรุปวิธีการรับมือกบัการรังแกผ่านโลก           
ไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพไว ้4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1. การแสดงปฏิกิริยาท่ีเป็นการโตต้อบ เป็นวิธีการ      
ท่ีเยาวชนใชท้ัว่ไปในกรณีท่ีรู้ตวัคนท าหรือประเมินแลว้คิดวา่สามารถเจรจาพูดคุยได ้แต่ส าหรับ
วยัรุ่นชายอาจมีการท าร้ายร่างกายกนัดว้ย ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเสียทางดา้นร่างกายตามมา นอกจากน้ี
พบวา่เยาวชนท่ีถูกรังแกบางคนใชว้ิธีการเอาคืน ผูรั้งแกในแบบเดียวกนั เพราะท าไดโ้ดยง่ายบนโลก
ออนไลน์ท่ีไม่ไดเ้ผชิญหนา้กนัโดยตรง ท าใหปั้ญหายงัคงวนเวียนไม่สามารถจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ วิธีการเอาคืนจึงเป็นวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพท่ีจะท าใหก้ารรังแกบนโลกไซเบอร์
ลดลงได ้
 2. การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางเทคโนโลย ีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเยาวชนเลือกใชอ้ยา่ง
กวา้งขวาง และเป็นรูปแบบการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น การแกปั้ญหา 
ดว้ยวิธีการทางเทคโนโลยถืีอเป็นตวัเลือกท่ีเยาวชนระบุวา่เป็นประโยชน์และสามารถใชแ้กปั้ญหา 
การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได ้ 
 3. การแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคม เป็นการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ครู หรือ
ผูใ้หญ่ท่ีไวใ้จเก่ียวกบัการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ มีเยาวชนส่วนนอ้ยท่ีขอความช่วยเหลือจากบิดา
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มารดา เพราะส่วนใหญ่จะระบายความรู้สึกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมากกวา่ เหตุผลท่ี                   
ไม่บอกหรือขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่เป็นเพราะกลวัวา่ตนเองจะถูกจ ากดัสิทธิในการใชอุ้ปกรณ์
ส่ือสารและอินเทอร์เน็ต 
 4. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการอารมณ์เป็นวิธีท่ีผูถู้กรังแกเพิกเฉยหรือท าเป็นไม่สนใจ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ตอบโตห้รือกระท าส่ิงใดหลงัจากถูกรังแก เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจบปัญหา        
การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได ้อยา่งไรก็ตามการศึกษาคน้ควา้วิธีการท่ีใชจ้ดัการกบัปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่อาจสรุปไดว้่าวิธีการใดเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
 ส าหรับงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัมุ่งศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ ดว้ยวิธีการแบบมุ่งจดัการอารมณ์ แบบมุ่งจดัการท่ีปัญหา การใชค้วามสามารถทาง 
ดา้นเทคโนโลย ีการสนบัสนุนทางสังคม แบบมุ่งจดัการอารมณ์ โดยพฒันาแบบวดัและศึกษา 
ระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัจึงทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบวดักลยทุธ์ในการรับมือกบั
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์พบวา่ การวดัพฤติกรรมการรับมือของบุคคลส่วนใหญ่จะพฒันา
ตามรูปแบบการเผชิญปัญหาทัว่ไป แบบวดัส่วนหน่ึงพฒันามาจากแบบวดัท่ีมีอยูซ่ึ่งจะอา้งอิงทฤษฎี
รูปแบบการเผชิญปัญหาหรือความเครียดท่ีเป็นท่ีนิยม ซ่ึงมีทั้งท่ีแบ่งตามแนวคิดของ Lazarus และ 
Folkman (1984) และแบ่งตามแนวคิดของ Roth และ Cohen (1986) ตวัอยา่งเช่น มาตรการเผชิญ
ปัญหาในพื้นท่ีไซเบอร์ท่ีพฒันาโดย Völlink et al. (2013) โดย อา้งอิงจากมาตร Utrecht Coping List 
for Adolescents (UCL-A) ซ่ึงเป็นแบบวดัท่ีใชศึ้กษาในบริบททัว่ไป ไดแ้ก่ 
(ณฐักานต ์จนัทรศิริพุทธ, 2560) 
 1. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการปัญหา (Problem-focused or active coping) แบ่งเป็น 
วิธีเผชิญหนา้ และหาการสนบัสนุนทางสังคม  
 2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการอารมณ์ (Emotional-focused or passive coping) แบ่งเป็น
วิธีผอ่นคลาย (Palliative coping), หลีกเล่ียง (Avoidance coping), มองในดา้นดี (Optimistic 
coping), ระบายอารมณ์ (Expressive emotion coping), และซึมเศร้า (Depressive coping)  
 แบบวดั Self-Report Coping Scale (SRCS) พฒันาโดย Causey และ Dubow (1992)  
ตามแนวคิดของ Roth และ Cohen (1986) และปรับปรุงโดย Kochenderfer-Ladd และ Skinner 
(2002) แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
 1. การเผชิญปัญหาแบบเขา้หา (Approach coping) ไดแ้ก่การมุ่งแกปั้ญหา (Problem 
solving) และมองหาการสนบัสนุนทางสังคม (Social support seeking)  
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 2. การเผชิญปัญหาแบบหลีกเล่ียง (Avoidance coping) ไดแ้ก่การออกห่าง ดว้ยวิธีทาง
ปัญญา (Cognitive distance), การจดัการความรู้สึกภายใน (Internalizing), และการปลดปล่อย
อารมณ์ (Externalizing)  
 Machmutow et al. (2012) พฒันาแบบวดัการเผชิญปัญหาการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์                  
โดยใหผู้ร่้วมวิจยัอ่านสถานการณ์ แลว้ประเมินถึงวิธีท่ีเหยื่อในสถานการณ์สมมุติจะเลือกใช ้                   
แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 1. การขอค าแนะน า (Distal advice) ส่ือถึงการหาขอ้มูลและเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ  
เช่น การติดต่อศูนยใ์หค้  าปรึกษา  
 2. การสนบัสนุนจากคนใกลชิ้ด (Close support) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการช่วยเหลือทางอารมณ์
เช่น พูดคุยกบัเพื่อน  
 3. การแสดงออก (Assertiveness) การปกป้องตวัเองโดยไม่ท าร้ายผูอ่ื้น เช่น การหาทาง
ติดต่อกบัผูรั้งแก  
 4. การแกแ้คน้ (Retaliation) การตอบกลบัโดยใชค้วามกา้วร้าวหรือแกแ้คน้  
 5. การโทษตวัเอง (Helplessness) การหลีกเล่ียงและรับมือทางอารมณ์และอา้งเหตุผล                 
เม่ือเจอกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Machmutow et al., 2012) แบ่งเป็นการโทษตวัเอง  
(Internal cause) การถอนตวัออกมาเพราะมองวา่การรังแกมีอยูทุ่กท่ี (Global cause) และไม่สนใจ
เพราะมองวา่การรังแกควบคุมไม่ไดแ้ละตนก็ท าอะไรไม่ได ้(Stable cause)  
 แบบวดั The Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ) พฒันาขึ้นโดย  
Sticca et al. (2015) แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็น 7 องคป์ระกอบ คลา้ยคลึงกบัแบบวดัท่ีพฒันา 
โดย Machackova et al. (2013) แต่มีองคป์ระกอบเพิ่มขึ้น 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การไม่สนใจ  
(Active ignoring) และการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีทางเทคนิค (Technical coping)  
 แบบวดั The Cyberbullying Coping Questionnaire (CCQ) พฒันาโดย Jacobs et al. (2015)  
เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและพฒันาวิธีการเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ แบ่งรูปแบบ            
การเผชิญปัญหาเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 1. การเผชิญปัญหาทางใจ (Mental) แบ่งเป็นแบบเนน้การแกปั้ญหา และแบบการพยายาม
ควบคุมอารมณ์โดยเอาใจออกห่างหรือเปล่ียนการรับรู้ซ่ึง เป็นความพยายามลดความเจ็บปวดและ 
ไม่ท าใหต้วัเองไม่รู้สึกแยจ่นเกินไป  
 2. การไม่ตอบโต ้(Passive) เป็นวิธีท่ีไม่ไดแ้กปั้ญหาโดยตรง แต่เหยือ่อาจเลือกใชใ้นกรณี           
ท่ีรู้สึกวา่สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้เป็นวิธีท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาทาง
สุขภาพและอาการซึมเศร้าและอาจท าใหเ้หยื่อเส่ียงท่ีจะถูกรังแกต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ 
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 3. การขอความช่วยเหลือจากสังคม (Social) เป็นการเผชิญปัญหาทางพฤติกรรม พยายาม
ควบคุมสถานการณ์โดยใชค้วามร่วมมือจากบุคคลท่ีมี ความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อแม่ เพื่อน  
ซ่ึงจะ ช่วยสร้างก าลงัใจและอาจช่วย แกปั้ญหาได ้ 
 4. การเผชิญหนา้ (Confrontational) เป็นไดท้ั้งการใชพ้ฤติกรรมเชิงรุกในทางบวกและ 
การแสดงความกา้วร้าว โดยเป็นวิธีท่ีอาจช่วยแกปั้ญหาได ้เพราะท าใหผู้รั้งแกรับรู้ถึงผลของ 
การกระท าและความรู้สึกของเหยือ่ แต่วิธีน้ีอาจไม่ไดช่้วยลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ีแบบวดั 
ยงัมีประเด็นปัญหาเร่ืองวิธีจดัหมวดหมู่ขององคป์ระกอบ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ 
ขอ้ค าถามบางขอ้สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบไดม้ากกว่าหน่ึงดา้น จึงจ าตอ้งปรับปรุงและ 
พฒันาต่อไป 
 สรุปไดว้า่ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์โดยใชอ้งคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวก เพื่อปรับเน้ือหาใหค้รอบคลุมและ
เขา้กบับริบทสังคมไทย แต่ยงัคงเนน้ศึกษาตามกรอบแนวคิดกระบวนการของความเครียดและ 
การเผชิญปัญหา 

 ลกัษณะของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ผูท่ี้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ในหลายลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 Watts et al. (2017) ไดแ้บ่งลกัษณะของการถูกรังแกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้7 ลกัษณะคือ 
 1. การแอบอา้งตวัตนของผูอ่ื้น (Fraping) การแอบอา้งเพื่อเขา้ใชง้านบญัชีส่ือออนไลน์ 
ของผูอ่ื้น และแกลง้โพสตข์อ้ความหรือรูปภาพท่ีน่าอบัอายลงในส่ือออนไลน์ 
 2. การใส่ความ (Dissing) การเผยแพร่ขอ้มูลเท็จท่ีท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย อบัอาย 
หรือกลายเป็นตวัตลก 
 3. การแกลง้แหย ่(Trolling) การใชถ้อ้ยค าดูถูกเหยยีดหยามในหอ้งแชท หรือแสดง 
ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ โดยมีเจตนาแหยใ่หเ้หยือ่ตอบโตก้ลบัมาดว้ยถอ้ยค ารุนแรง 
 4. การขโมยอตัลกัษณ์ดิจิทลั (Catfish) การขโมยรูปภาพของผูอ่ื้น แลว้น าไปสร้างตวัตน
ใหม่ เพื่อหวงัผลในการหลอกลวง 
 5. การคุกคามข่มขู่ดว้ยความรุนแรงผา่นส่ือออนไลน์ (Stalking) การข่มขู่ผูอ่ื้นโดยท าให้ 
เสียช่ือเสียง หรือจะท าร้ายร่างกาย  
 6. การเผยแพร่ความลบั (Blackmail) การน าขอ้มูลส่วนตวั หรือความลบัของผูอ่ื้นไป
เผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยมีเจตนาเพื่อให้อบัอาย 
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 7. การคุกคามทางเพศ (Sexting) การส่งขอ้ความหรือการส่งรูปภาพอนาจารใหก้บัผูอ่ื้น 
รวมถึงการส่งขอ้ความติดต่อผา่นส่ือออนไลน์ เพื่อหวงัท่ีจะท าอนาจาร 

การศึกษาของ Bhat (2008) แบ่งลกัษณะของการถูกรังแกกนับนโลกไซเบอร์ไวด้งัน้ี 
 1. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ครอบครัว และเพื่อน ทั้งขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 
และความเทจ็ท่ีส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความอบัอาย และเส่ือมเสียช่ือเสียง 
 2. การเผยแพร่รูปภาพ ทั้งท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพ 
 3. การเผยแพร่วีดิโอคลิปท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือวีดิโอคลิปท่ีเจา้ของท าขึ้นโดยเลือก
เผยแพร่เฉพาะบางบุคคล 
 4. การตดัออกจากกลุ่มสังคม โดยการบลอ็กบุคคลออกจากรายช่ือการเป็นเพื่อนหรือ 
การติดต่อ 
 การศึกษาของ Willard (2006) สรุปลกัษณะของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
9 ประเภทไดแ้ก่  
 1. การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นผา่นโทรศพัทมื์อถือ หอ้งสนทนา หรือเวบ็ไซต์ 
 2. การส่งขอ้ความก่อกวนผูอ่ื้นผา่นโทรศพัทมื์อถือ อีเมล ์หรือเวบ็ไซตซ์ ้า ๆ  
 3. การน าขอ้มูลท่ีท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียไปเผยแพร่ทางโทรศพัทมื์อถือหรืออินเทอร์เน็ต  
 4. การน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูอ่ื้นไปเปิดเผยหรือส่งต่อทาง
อินเทอร์เน็ต 
  5. การแอบอา้งช่ือของผูอ่ื้นไปใหร้้าย ด่าทอ หรือกระท า การดงัขอ้อ่ืน ๆ ทางมือถือหรือ 
อินเทอร์เน็ต  
 6. การลอ้เลียน ข่มขู่ หรือคุกคามผูอ่ื้นผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 7. การลบหรือบลอ็กผูอ้อกจากกลุ่ม สร้างข่าวลือใหเ้กิดกระแสต่อตา้น 
 ในบริบทสังคมไทย ณฐัรัชต ์สาเมาะ (2556) ระบุรูปแบบการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ 
จากการรับรู้ของเยาวชน ดงัน้ี 
 1. การโจมตีหรือด่าทอกนัผา่นอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ ประกอบดว้ย การด่าทอ 
หรือพูดจาส่อเสียดกนัผา่นอินเทอร์เน็ต การนินทาผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการมี
สายโทรศพัทนิ์รนามโทรมาด่าเพื่อความสะใจ 
 2. การคุกคามทางเพศออนไลน์ ประกอบดว้ย การพูดจาคุกคามทางเพศผา่นเครือข่ายสังคม  
การบีบบงัคบัใหมี้การแสดงกิจกรรมทางเพศผ่านกลอ้งหรือเวบ็แคม และการส่งรูปภาพหรือวิดีโอ
ในลกัษณะโป๊ เปลือย โดยท่ีผูรั้บไม่ตอ้งการ 
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 3. การแอบอา้งตวัตนของผูอ่ื้น ประกอบดว้ย การขโมยรหัสผา่นบญัชีผูใ้ชข้องผูอ่ื้น  
การแอบใชช่ื้อของผูอ่ื้นในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อให้ร้ายผูอ่ื้น รวมถึงการสวมรอยในเครือข่ายสังคม
ของผูอ่ื้นเพื่อความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. การแบลค็เมลก์นั ประกอบดว้ย การน าขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูอ่ื้น 
ทั้งในรูปของขอ้ความ ภาพหรือวีดิโอไปเผยแพร่ การใส่ร้ายป้ายสีผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิดความเสียหาย  
การถ่ายรูปเพื่อนแบบหลุด ๆ แลว้เอาไปแสดงความคิดเห็นอยา่งสนุกสนาน และการตดัต่อรูปภาพ
แลว้ใส่ขอ้ความเพื่อให้ผูอ่ื้นเกิดความเสียหาย 
 5. การหลอกลวงออนไลน์ ประกอบดว้ย การโฆษณาล่อลวงใหห้ลงเช่ือ การหลอกลวง 
เพื่อจ าหน่ายสินคา้ลอกเลียนแบบ การหลอกลวงใหมี้การโอนเงินในลกัษณะต่าง ๆ รวมไปถึง 
การหลอกลวงใหมี้การนดัเจอกนัเพื่อกระท าการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอีกฝ่ายไม่ยนิยอม 
 วฒันาวดี ศรีวฒันพงศ ์(2558) ระบุถึงลกัษณะการถูกรังแกกนับนโลกไซเบอร์ ดงัน้ี 
 1. การนินทาผูอ่ื้นผา่นโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line 
 2. การโทร ส่งขอ้ความแกลง้ผูอ่ื้นผา่นมือถือ อีเมล ์หรือเวบ็ไซต์ 
 3. การแกลง้ผูอ่ื้นผา่นมือถือหรือเวบ็ไซต ์เช่น ถ่ายรูปแกลง้เพื่อน 
 4. การน าความลบัของผูอ่ื้นไปเผยแพร่ผา่นมือถือหรือเวบ็ไซต์ 
 5. การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นไปให้ร้าย ผา่นมือถือหรือเวบ็ไซต์ 
 6. การลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นผา่นเวบ็ 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของการถูกรังแกกนับนโลกไซเบอร์ประกอบไปดว้ยการนินทาหรือ 
การด่าทอผูอ่ื้น การน าขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียไปเผยแพร่ 
การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นไปให้ร้าย แอบอา้งและหลอกลวง การส่งขอ้ความก่อกวนผูอ่ื้น การลบหรือ
บลอ็กออกจากกลุ่ม และการคุกคามทางเพศออนไลน์ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

 ผลกระทบท่ีเกดิขึน้จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การรังแกบนโลกไซเบอร์ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบทางอารมณ์ ความรู้สึก  
และสภาวะทางจิตใจของผูถู้กรังแก ซ่ึงมีนกัวิจยัหลายท่านท่ีไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ ดงัต่อไปน้ี 

Kowalski and Limber (2013) กล่าววา่ เม่ือผูถู้กรังแกโดนกระท าจะส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกดา้นลบ เช่น เกิดความรู้สึกซึมเศร้า มีความเครียด วิตกกงัวล และมองตนเองในดา้นลบ 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยการหลีกหนีปัญหา การใชข้อ้อา้งเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการไปโรงเรียน 
ส่งผลท าใหผ้ลการเรียนลดต ่าลง และส่งผลกระทบต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล  
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 Hinduja and Patchin (2010) กล่าววา่ เม่ือบุคคลถูกรังแกทางอินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชน
ทั้งชายและหญิงจะรู้สึกโกรธมากท่ีสุด รองลงมาคือ รู้สึกเสียใจ และอบัอาย ตามล าดบั  
โดยผูถู้กกระท าส่วนใหญ่มกัจะเป็นเด็กท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองต ่า และยงัพบวา่ผูถู้กกระท า 
จากการกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ตจะมีแนวโนม้ฆ่าตวัตายสูง และการถูกกลัน่แกลง้                              
โดยการส่งรูปภาพ ลามกอนาจาร หรือขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เป็นปัจจยัส าคญัในการคิด 
ฆ่าตวัตายของเยาวชนมากกวา่การถูกกลัน่แกลง้ในรูปแบบอ่ืน 
 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นก็ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาในบริบทสังคมไทยของ ณฐัรัชต ์สาเมาะ 
(2556) ท่ีระบุถึงผลกระทบจากการรังแกกนัผา่นโลกไซเบอร์ตามการรับรู้ของ เยาวชนว่าส่งผล
กระทบในระดบับุคคล และระดบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ในระดบับุคคล ส่งผลกระทบต่อตวั                 
ของเยาวชนในดา้นของอารมณ์และจิตใจ ผลกระทบดงักล่าวยงัส่งผลในมิติทางสุขภาพอีกดว้ย                 
ซ่ึงมีตั้งแต่ท าใหเ้กิดความเครียด ความวิตกกงัวล และท่ีร้ายแรงท่ีสุดก็คืออาจถึงขั้นเสียชีวิต                         
จากการฆ่าตวัตาย ส่วนผลกระทบในระดบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ท าให้เยาวชนเส่ือมเสีย หรือดูไม่ดี
ในสายตาของคนอ่ืนในบางกรณีท่ีเกิดการทะเลาะกนัก็น าไปสู่การมองหนา้กนัไม่ติด หรือตอ้ง                    
มีการแบ่งกลุ่มกนั และท่ีร้ายแรงท่ีสุดก็คือ การรังแกบางอยา่ง อาจท าให้เยาวชนเสียหายถึงขนาด                  
ไม่กลา้ออกไปเจอกบัผูค้น สอดคลอ้งกบั ธนัยากร ตุดเก้ือ (2560) ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการถูกรังแก       
บนโลกไซเบอร์ท่ีประกอบไปดว้ย การถูกนินทา ด่าทอ ดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคาย ถูกหม่ินประมาท   
ถูกข่มขู่ และการถูกคุกคามทางเพศ ซ่ึงส่งผลกระทบใหน้กัศึกษารู้สึกโมโห โกรธ รู้สึกคบัขอ้งใจ 
รู้สึกเครียด วิตกกงัวล และรู้สึกอบัอาย ทั้งน้ียงัส่งผลกระทบทางออ้มทาใหสุ้ขภาพจิตเส่ือมเสีย 
ร่างกายอ่อนแอ และเกิดภาวะซึมเศร้า จนไม่สามารถเขา้ร่วมสังคมกบับุคคลอ่ืนได ้และมีสภาวะ         
คิดอยากฆ่าตวัตาย ทั้งน้ีนกัศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คือ  
การเจรจาต่อรอง การโตต้อบกลบัทนัที การหยดุการโตต้อบ การอดทนไม่โตต้อบ และท าตวัเฉย ๆ 
การลบ หรือบลอ็ก การกลัน่กรองเพื่อน และการปรึกษาเพื่อนสนิท ทั้งน้ีวิธีการจดัการท่ีนกัศึกษา 
ไม่เลือกใช ้คือ การปรึกษาพ่อแม่ ผูป้กครอง และการด าเนินคดีตามกฎหมายทั้งน้ีเช่ือวา่ไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการรังแกบนโลกไซเบอร์ จะท าใหบุ้คคลผูท่ี้                 
ถูกรังแกเกิดผลกระทบดา้นลบทางดา้นอารมณ์ รวมไปถึงทางดา้นสุขภาพ เน่ืองจากผูท่ี้ถูกรังแก                
จะเกิดสภาวะเครียด วิตกกงัวล ส่งผลไปสู่เกิดความซึมเศร้าและรุนแรงถึงการฆ่าตวัตายได ้เน่ืองจาก
ผูโ้ดนรังแกจะรู้สึกโมโห โกรธ อบัอาย เก็บตวัอยูค่นเดียว แยกตวัออกจากสังคม ไม่อยากพบเจอ
ผูอ่ื้นหรือเกิดความคิดท่ีจะท าร้ายตวัเองได ้และอยากฆ่าตวัตาย 
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 แนวทางการป้องกนัและช่วยเหลือผู้ท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เกิดความรู้สึกและอารมณ์ทางดา้นลบ
เม่ือถูกกระท า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต การเรียน หรือดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
ในขณะเดียวกนัการศึกษาท่ีสนบัสนุนกระบวน การในการช่วยเหลือผูท่ี้โดนรังแกบนโลกไซเบอร์
ยงัพบวา่มีนอ้ย ส่วนใหญ่พบการศึกษาถึงรูปแบบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
และการรับรู้ของผูท่ี้ถูกกระท า โดยมุ่งเนน้แค่ในการส ารวจแต่ไม่พบวา่งานวิจยัใดท่ีศึกษาถึง                   
วิธีในการจดัการปัญหาของผูถู้กรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดงันั้น Campbell et al. 
(2012) ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ควรเพิกเฉยกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งไม่ละเลยบุคคลท่ีถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ควรให้ความช่วยเหลือและใหว้ิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด การแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นนกัจิตวิทยา ครู อาจารย ์หรือครอบครัว ควรใหค้วามสนใจกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีเป็นเหยื่อ
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ในเบ้ืองตน้ควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
เช่น ความหมาย รูปแบบของการรังแกกนั รวมถึงผลกระทบของการรังแกบนโลกไซเบอร์                     
เพื่อท าใหน้กัเรียนและนกัศึกษามีความรู้เท่าทนัปัญหาท่ีเกิดขึ้นและตระหนกัถึงความจ าเป็น                
ในการแกไ้ขปัญหา (Campbell et al., 2012)  
 นอกจากจะใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่ิงส าคญัท่ีจ าเป็นในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเหมาะสมคือ นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาเม่ือเผชิญปัญหาการรังแก
บนโลกไซเบอร์อยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัตนเองไม่ให้เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการรังแกดงักล่าว หรือ
สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์ดงันั้นในสถานศึกษาควรมีการใหบ้ริการ          
การใหป้รึกษา โดยท าใหผู้ถู้กกระท ารู้สึกปลอดภยั เปิดใจท่ีจะเรียนรู้ และหาวิธีการในการจดัการ    
กบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งเหมาะสม (Ryan & Curwen, 2013) รวมไปถึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะช่วยป้องกนัปัญหาการรังแกกนัผา่นพื้นท่ีไซเบอร์ของวยัรุ่นไดน้ั้นก็คือ ตวัของวยัรุ่น  
ท่ีควรท่ีจะมีการ เรียนรู้มารยาทของการใชก้ารส่ือสารผา่นทางพื้นท่ีไซเบอร์ต่าง ๆ เพื่อป้องกนั
ปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัทั้งตวัผูก้ระท าเองหรือผูถู้กกระท าเอง แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาผูใ้หญ่ทุกฝ่ายตอ้งตระหนกัถึงเร่ืองน้ีวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองขา้ม และเป็นผูส้นบัสนุนท่ีดี 
ไดแ้ต่ไม่ใช่เป็นผูส่ื้อสารเร่ืองน้ีกบัวยัรุ่นโดยตรง (สุภาวดี เจริญวานิช,  2560; สรานนท ์อินทนนท,์ 
2561) 
 ดงันั้น การป้องกนัและช่วยเหลือผูท่ี้ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ควรใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทย
ไดรั้บการใหก้ารปรึกษาและเรียนรู้ถึงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก               
ไซเบอร์ท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค ์เพื่อดึงศกัยภาพเชิงบวกใหน้ าไปใชไ้ด ้ 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบักลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การรังแกบนโลกไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามล าดบั ดงัน้ี 
 ณฐัรัชต ์สาเมาะ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์  
ในแง่ของความหมาย รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจดัการกบัปัญหาการรังแกในพื้นท่ี 
ไซเบอร์ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเยาวชนท่ีอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 15-24 ปี ทั้งอยูน่อกระบบ
การศึกษาและก าลงัอยูใ่นระบบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา ในอ าเภอหน่ึง
ในภาคกลาง เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีสนทนากลุ่ม กลุม่ละ 4-6 คน จ านวน 22 กลุ่มและ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 26 คน รวมทั้งส้ิน 136 คน ผลการศึกษาพบวา่ เยาวชนใหค้วามหมาย 
ต่อการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์วา่หมายถึง การใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรืออินเทอร์เน็ตในการท าร้ายกนั 
การรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์มีมิติท่ีส าคญัคือตอ้งการสร้างความเสียหาย และสร้างความร าคาญ           
ต่อผูถู้กกระท า ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเจตนาของผูก้ระท าและความสัมพนัธ์ของผูก้ระท าและผูถู้กกระท า 
รูปแบบของการรังแกท่ีรับรู้ประกอบดว้ยการโจมตีหรือใชว้าจาหยาบคายผา่นอินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัทมื์อถือ การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอา้งช่ือหรือตวัตนของผูอ่ื้นเพื่อใหร้้าย 
รวมไปถึงการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อโจมตีบุคคลอ่ืน ส่วนสาเหตุของการรังแกในพื้นท่ีไซเบอร์นั้น
เยาวชนรับรู้วา่เกิดจากความเป็นนิรนามของพื้นท่ีไซเบอร์ ความง่ายและความสะดวกในการรังแก
กนั และเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากการเกิดความรุนแรงในพื้นท่ีจริง ผลกระทบจากการรังแกในพื้นท่ี
ไซเบอร์ส่งผลกระทบทั้งในระดบับุคคลและระดบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ส่วนการจดัการปัญหา
ดงักล่าว เยาวชนมีการรับรู้วา่จะจดัการปัญหาน้ีดว้ยตวัของตวัเอง หรืออาจมีปรึกษาเพื่อน 
แต่จะไม่ปรึกษาผูป้กครอง   
 วฒันาวดี ศรีวฒันพงศ ์(2558) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต   
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการรังแกของนกัเรียนในโรงเรียน เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์
ของการวิจยัน้ีเพื่อประมาณค่าความชุกของการรังแกของนกัเรียนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต และการรังแกผา่นโลกไซเบอร์ และวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีสัมพนัธ์ 
กบัการรังแกอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนใน 
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีสนใจศึกษา คือ 1) คุณลกัษณะของนกัเรียน  
2) การเขา้ถึงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 3) พฤติกรรมการบนัเทิง 4) ภูมิหลงัครอบครัว  
ผลการศึกษาพบวา่ความชุกของการรังแกของนกัเรียนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของส่ืออินเทอร์เน็ต
และ การรังแกผูอ่ื้นผา่นโลกไซเบอร์ เท่ากบัร้อยละ 74.64 และการเป็นเหยื่อของการรังแกผา่น 
โลกไซเบอร์เท่ากบัร้อยละ 78.91 ปัจจยัเส่ียงส าหรับการรังแกผา่นโลกไซเบอร์ของนกัเรียนประกอบ 
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ดว้ย เพศ อุปกรณ์การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (โทรศพัทมื์อถือ/ Smartphone คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ 
แทบ็แลต็) สถานท่ีท่ีใชเ้พื่อเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (ท่ีบา้น โรงเรียน และบา้นเพื่อน) วตัถุประสงค ์
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต (ดูดวง) ละคร/ ภาพยนตร์ประเภท (การ์ตูน ดราม่า) และเกมส์ท่ีนกัเรียน 
ชอบเล่น (RPG Simulation) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.10 
 จิตติพนัธ์ ความคะนึง (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรึกษาแบบกลุ่มดว้ยเทคนิคการสร้าง
ความมัน่คงทางจิตใจเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเผชิญปัญหาส าหรับเยาวชนท่ีถูกรังแกผา่นโลก 
ไซเบอร์ โดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นเป็นเคร่ืองมือส ารวจ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
แบบแบ่งชั้น จ านวน 1,146 คน การวิจยัน้ียงัเป็นการพฒันาและทดลองการปรึกษาแบบกลุ่ม 
ทางจิตวิทยาดว้ยเทคนิคการสร้างความมัน่คงทางจิตใจ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรับมือและจดัการกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได้
อยา่งเหมาะสม ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 70.1 เคยถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ 
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การถูกนินทา ด่าทอ ลอ้เลียนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ การไดรั้บโทรศพัท์
กลัน่แกลง้ และ/ หรือไดรั้บขอ้ความข่มขู่หรือก่อกวน เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกของเหยือ่แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีวิธีรับมือดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั และ  
2) การปรึกษาแบบกลุ่มน้ีช่วยเพิ่มพูนทกัษะการเผชิญปัญหาจากการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ 
ใหแ้ก่นกัเรียน และยงัช่วยลดความวิตกกงัวล และความซึมเศร้าท่ีเป็นผลกระทบจากการถูกรังแก
ผา่นโลกไซเบอร์ 
 อมรทิพย ์อมราภิบาล (2559) ไดท้ าการศึกษาเหยือ่การรังแกผา่นโลกไซเบอร์ในกลุ่ม
เยาวชน ปัจจยัเส่ียงผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลท่ีสาม การวิจยัน้ีมีวตุัประสงค ์ 
คือ 1) ศึกษาการตกเป็นเหยือ่การรังแกผา่นโลกไซเบอร์และพฤติกรรมรังแก ผูอ่ื้นผา่นโลกไซเบอร์
ของเยาวชนในสถานศึกษา 2) ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อการรังแก
ผา่นโลกไซเบอร์ และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของเพศ
ชายกบัเพศหญิง โดยใชท้ฤษฎีการกระท าท่ีเป็นกิจวตัร (Routine activity theory) เป็นกรอบแนวคิด
หลกัในการศึกษาตวัแปรในโมเดลประกอบดว้ย 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ พฤติกรรมเส่ียงทางออนไลน์ 
ภาวะขาดการปกป้อง แรงจูงใจผูก้ระท าพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้นผา่นโลกไซเบอร์ การตกเป็นเหยือ่ 
การรังแกผา่นโลกไซเบอร์ การปรึกษาบุคคลท่ีสาม และสุขภาพจิตเชิงลบ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิต
มหาวิทยาลยับูรพา อายไุม่เกิน 25 ปี จ านวน 428 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บขอ้มูล 
ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยัปรากฏวา่นิสิตตกเป็นเหยือ่ และมีพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้น  
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ในระดบัต ่าถึงปานกลาง พบรูปแบบของการตกเป็นเหยือ่ฯ และพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้นหลากหลาย 
โดยขอ้มูลเพศชายและหญิงแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
พบวา่โมเดลท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัพอใช ้             
ปัจจยัการมีพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้นฯ ส่งผลต่อการตกเป็นเหยือ่มากท่ีสุด เป็นผลทางตรงเชิงบวก 
รองลงมาคือ พฤติกรรมเส่ียงทางออนไลน์ เป็นผลทางออ้มผา่นทางพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้น ส่วนปัจจยั
ท่ีไม่ส่งผลคือภาวะขาดการปกป้อง และปัจจยัแรงจูงใจผูก้ระท า ในดา้นผลของตกเป็นเหยือ่  
พบวา่ส่งผลทางบวกต่อสุขภาพจิตเชิงลบ และต่อการปรึกษาบุคคลท่ีสาม การปรึกษาบุคคลท่ีสาม
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อสุขภาพจิตเชิงลบ ผลการเปรียบเทียบโมเดลเพศชายและหญิงพบวา่
แตกต่างกนัเลก็นอ้ย 
 ฤทยัชนนี สิทธิชยั และธนัยากร ตุดเก้ือ (2559) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของเยาวชนในสามจงัหวดัชายแดนใต ้การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการรังแกและลกัษณะวิธีการจดัการ ของเยาวชน
ในสามจงัหวดัชายแดนใต ้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 27 คน เป็นผูถู้กรังแกและรังแกผูอ่ื้นบนโลกไซเบอร์ 
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยเทคนิคการบอกต่อ (Snowball Technique) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  
ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม ผลการวิจยัพบวา่ เยาวชนส่วนใหญ่รู้จกัและเขา้ใจ
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดบัดีมาก ทั้งการประสบกบัตนเองและเห็น บุคคลอ่ืน
ปฏิบติัจนเป็นเร่ืองปกติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้น 2) การหม่ิน
ประมาทผูอ่ื้น 3) การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบ 4) การน าความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูล
ของผูอ่ื้นไปเปิดเผย และ 5) การลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นบนโลกไซเบอร์ เยาวชนส่วนใหญ่เลือกกระท า
กบับุคคลอ่อนแอกวา่ เคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการรังแกผูอ่ื้นบนโลกไซเบอร์ผา่นทางส่ือสังคม
ออนไลน ์Facebook และ Line มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ Messenger, Instagram, Twitter,  
BeeTalk, WeChat, SocialCam, และ YouTube รวมทั้งการรับส่งขอ้ความผา่นโทรศพัทมื์อถือ  
สาเหตุส่วนใหญ่พบวา่ มาจากปัญหาดา้นครอบครัว ดา้นเกมและภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ  
ดา้นเทคโนโลยท่ีีสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลาทุกท่ี ดา้นความภาคภูมิใจในตนเองต ่าดา้น
ความคบัขอ้งใจ และดา้นอิทธิพลความรุนแรง จากเพื่อน วิธีการจดัการเม่ือเยาวชนตกเป็นเหยือ่ของ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่วนใหญ่จะเงียบเก็บไวค้นเดียว ต่อมาใชว้ิธีการลบหรือบลอ็ก ตอบโต้
หรือรังแกกลบัทนัทีในแบบท่ีโดนรังแก วิธีการพูดคุย เพื่อเจรจาต่อรอง วิธีการอดทน วิธีการหยดุ
หรือเลิกใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น วิธีการท่ีเยาวชนไม่เลือกใช ้คือ การปรึกษาพ่อแม่  
หรือญาติพี่นอ้ง มีแต่บางคนปรึกษาเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้น 
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 นภาวรรณ อาชาเพช็ร (2560) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการรังแกผา่นโลกไซเบอร์  
ความรุนแรงท่ีตอ้งแกไ้ข และนวตักรรมการจดัการปัญหา การรังแกผา่นโลกไซเบอร์จดัเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีเกิดขึ้นในยคุดิจิทลั เกิดจากผูใ้ชส่ื้อใหม่มีพฤติกรรม รังแกผูอ่ื้นในลกัษณะต่าง ๆ เช่น  
โพสตข์อ้ความนินทา ใส่ความ หรือด่าทอ โดยมีเจตนาสร้างความเสียหาย ดูถูก รวมทั้งการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลเช่น การสวมรอยใชง้าน การปลอมแปลงอตัลกัษณ์ หรือการเผยแพร่ความลบัของ
ผูอ่ื้น ผลงานวิจยัทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพบวา่ เยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาการรังแก 
ผา่นโลกไซเบอร์มากท่ีสุด การอยูใ่นวยัท่ีอารมณ์ไม่คงท่ี การใชเ้วลากบัส่ือสังคมมากไป และ
ลกัษณะเฉพาะของการส่ือสารในโลกไซเบอร์ท่ีท าใหทุ้กคนมีสถานะเท่าเทียมกนั ไม่มีขอ้จ ากดั 
เร่ืองพื้นท่ีและเวลา เม่ือเกิดปัญหาคนกลุ่มน้ีจึงอาจแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรง และใชวิ้ธีการโพสต์
ขอ้ความท าร้ายผูอ่ื้น ซ่ึงหากผูถู้กท าร้ายเกิดความโกรธแคน้ก็อาจใชว้ิธีการเดียวกนัรังแกกลบั  
ท าใหเ้กิดวงจรความรุนแรงก่อเป็นผลกระทบดา้นต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ 
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ฯลฯ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการรังแกผา่นโลกไซเบอร์สามารถ 
ท าไดโ้ดยใชน้วตักรรมท่ีกา้วทนัปัญหา เช่น การใชแ้อพพลิเคชัน่ ReThink หรือ Stop!t  
การมีความรู้เท่าทนั และเช่ียวชาญต่อการใชส่ื้อดิจิทลั รวมทั้งการมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 
และ พ.ร.บ. การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 วรรณากร พรประเสริฐ (2562) การพฒันาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัการกลัน่แกลง้ทาง 
ไซเบอร์ของนิสิตนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยัพบวา่  
1) องคป์ระกอบการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
มีจ านวน 3 องคป์ระกอบ 22 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ปลอมแปลงและเปิดเผยขอ้มูลผูอ่ื้น
ทางโซเชียลมิเดีย (10 ตวัช้ีวดั) องคป์ระกอบท่ี 2 ด่าทอและข่มขู่ผูอ่ื้นผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (7 ตวัช้ีวดั) และองคป์ระกอบท่ี 3 กีดกนัและลบผูอ่ื้นออกจากการสนทนาออนไลน์  
(5 ตวัช้ีวดั) 2) องคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ของนิสิตนกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi-square = 99.639, df = 89, 
ค่า p-value = 0.2069, RMSEA = 0.011, CFI = 0.999 และ SRMR = 0.016) และมีความตรง 
เชิงโครงสร้าง โดยท่ีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวัช้ีวดั 
 อรอนงค ์เดชมณี และคณะ (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง รูปแบบ ผลกระทบและวิธีการ
จดัการการกลัน่แกลง้ทางโลกออนไลน์ เป็นงานวิจยัผสมผสานระหวา่ง งานวิจยัเชิงปริมาณและ
งานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย  
เพื่อศึกษารูปแบบการการรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการการรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ เพื่อศึกษาวิธีการจดัการการการรังแกบนโลกไซเบอร์ กลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยั 
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เชิงปริมาณ เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ท่ีเป็นเยาวชนไทย และจ านวน 20 ตวัอยา่งส าหรับ
งานวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอาย ุระหวา่ง 
20-23 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นรูปแบบการกลัน่แกลง้ทางโลกออนไลน์  
ผลการศึกษาพบวา่ มีทั้งการทะเลาะผา่นทางส่ือ โซเซียล การเผยแพร่ขอ้มูลเทจ็ท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 
การบลอ็กหรือกีดกนัผูอ่ื้นออกจากกลุ่มโดยสร้างความเกลียดชงัอคติผา่นขอ้ความ ส่วนประเด็น 
ของผลกระทบของการกลัน่แกลง้ทางส่ือออนไลน์ พบวา่ เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโรคซึมเศร้า  
ท าใหผู้ถู้กรังแกเสียช่ือเสียง เสียภาพลกัษณ์ถกูเกลียดชงั ท าใหผู้ถู้กกลัน่แกลง้แยกตวัออกจากสังคม  
เป็นคนหนีปัญหา และท าใหผู้ถู้กรังแกมีผลการเรียนตก ส่วนผลการศึกษาในงานวิจยัคุณภาพ  
พบวา่ มีผลกระทบทางดา้นจิตใจ เช่น เศร้า เครียด อบัอาย หงุดหงิดง่าย ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง 
และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีแยกตวัออกจากสังคม ไม่กลา้ท่ีจะพบปะผูค้น และส่งผลเสียต่อ
การเรียนท่ีตกต ่าลง จากการไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่กลา้มาเรียนเพราะความอบัอาย ส่วนวิธีการ
จดัการกบัการถูกการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูใ้หข้อ้มูลจ านวนไม่นอ้ยท่ีปล่อยใหเ้ร่ืองราวเลือน
หายไปเอง บางคนก็ใชวิ้ธีการเจรจากบัคู่กรณี บางคนก็ใชวิ้ธีการตอบโตท่ี้รุนแรงขึ้นทางวาจาหรือ
บลอ็กขอ้มูลจากคู่กรณี และถา้รุนแรงมากก็ใชวิ้ธีการจดัการขั้นเด็ดขาดโดยแจง้ต ารวจใหด้ าเนินคดี 
 Šléglová and Cerna (2011) ไดท้ าการศึกษาการกลัน่แกลง้บนอินเทอร์เน็ตในผูท่ี้ตกเป็น
เหยือ่ของวยัรุ่น เป็นการเชิงส ารวจ โดยเนน้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ต
จากมุมมองของวยัรุ่น โดยเนน้ท่ีผลกระทบจากการกลัน่แกลง้บนอินเทอร์เน็ต และกลยทุธ์การเผชิญ
ความเครียดท่ีไดรั้บ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยไดรั้บการกลัน่แกลง้ทางอินเตอร์เน็ต โดยมี
การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัวยัรุ่นอาย ุ15-18 ปี จ านวน 15 คนซ่ึงเป็นผูท่ี้
ตกเป็นเหยือ่การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ประสบการณ์การกลัน่แกลง้บนอินเทอร์เน็ต      
ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเหยื่อ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่พยายามท่ีจะป้องกนัการเกิด 
การกลัน่แกลง้ ผลกระทบท่ีส าคญัเกิดขึ้นในเกือบทุกกรณีของผูต้อบแบบสอบถามจะมีคะแนน 
ความนบัถือตนเองต ่า ผลกระทบท่ีรุนแรงมากท่ีสุดคือ การท าร้ายตวัเอง กลุ่มตวัอยา่งไดพ้ฒันา 
กลยทุธ์การเผชิญปัญหาเพื่อรับมือกบัการกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ต กลยทุธ์เหล่าน้ีมีหลายรูปแบบ
คือ การป้องกนัดา้นเทคนิค การสนบัสนุนทางสังคม  
 Machmutow et al. (2012) ท าการศึกษาระยะยาวเก่ียวกบัอาการซึมเศร้าของผูท่ี้ถูกรังแก 
ผา่นโลกไซเบอร์ เพื่อตอบสมมติฐานวา่ 1) การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบระยะยาว 
และเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า 2) การขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นส่งผลใหมี้ความซึมเศร้า
ลดลง และการเพิกเฉยต่อการรังแกส่งผลใหมี้ความซึมเศร้าระดบัสูง 3) กลวิธีใดท่ีช่วยลดผลกระทบ
ดา้นลบท่ีเกิดจากการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได ้กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 7 จ านวน 765 คน 
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ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ การถูกรังแกแบบดั้งเดิมและการถูกรังแกผา่นโลก
ไซเบอร์ส่งผลระยะยาวต่ออาการซึมเศร้าในระดบัสูงแต่การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบ
ยาวนานกวา่การรังแกแบบดั้งเดิม กลวิธีการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ท่ีนกัเรียนเลือกใชม้ากท่ีสุด
คือการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลชิ้ด ในขณะท่ีการเพิกเฉยต่อปัญหาและการเอาคืนเป็น 
วิธีท่ีนกัเรียนไม่ค่อยเลือกใช ้นอกจากน้ีพบวา่การขอความช่วยเหลือจากคนใกลชิ้ดช่วยลด
ผลกระทบดา้นลบได ้เพราะนกัเรียนท่ีถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ท่ีใชวิ้ธีน้ีมีระดบัความซึมเศร้าลดลง
ในการประเมินช่วงท่ี 2 ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีใชว้ิธีโตต้อบผูรั้งแก (แสดงให้รู้วา่ไม่พอใจหรือโกรธ 
หรือบอกใหห้ยดุรังแก) มีระดบัความซึมเศร้าสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการแสดงออกเช่นนั้น  
ยิง่ท าใหผู้ก้ระท าพึงพอใจและกระท าซ ้าอีกจึงส่งผลใหเ้กิดความซึมเศร้าในระดบัสูง 
 Machackova et al. (2013) ไดท้ าการศึกษาประสิทธิผลของกลยทุธ์การเผชิญปัญหาส าหรับ
ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ต แมว้า่การกลัน่แกลง้บนอินเทอร์เน็ตเป็นความเส่ียง
ทางออนไลน์ท่ีไดรั้บการศึกษาเป็นอยา่งดี แต่ก็ไม่มีใครสามารถระบุเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ 
กลยทุธ์การเผชิญปัญหาต่าง ๆ วา่วิธีการไหนมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดส าหรับผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่  
ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาในเด็กสาธารณรัฐเช็ก อาย ุ12-18 ปีน้ี จ านวน 2,019  คน พบวา่โดยรวม 
ผูต้อบแบบสอบถามใชก้ลยทุธ์มากกวา่หน่ึงคร้ังพร้อมกนั แต่ส าหรับผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของ 
การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ตจะมีการใชก้ารจดัการทางเทคนิค และตอ้งการการสนบัสนุน 
ทางสังคมท่ีค่อนขา้งบ่อย กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ารตอบโตใ้นระดบัท่ีต ่า 
 Sticca et al. (2015) ไดพ้ฒันาแบบวดัการเผชิญปัญหาในการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ 
จากการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์การเผชิญปัญหาท่ีแตกต่างกนัจะท าใหเ้กิดการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั 
เม่ือบุคคลตกเป็นเหยื่อของการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการศึกษาในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพของการประเมินท่ีขาดเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้คณะผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันา 
Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ) และทดสอบความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง
ของโครงสร้างในการสร้างแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทั้งหมด 36 รายการ และแปลแบบวดัทั้งหมด 
3 ภาษาคือ ภาษาองักฤษ ภาษาเยอรมนั และอิตาลี 
 Heiman (2019) ไดท้ าการศึกษารูปแบบการรับมือกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์:  
การเผชิญปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และกลยทุธ์ของนกัเรียนมธัยมตน้ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเผชิญปัญหาของเหยือ่การรังแกบนโลกไซเบอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ การศึกษาน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นจ านวน 232 คน 20.7%  รายงานวา่ เคยตกเป็นเหยือ่
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลการวิจยัพบวา่ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ ความโกรธ 
และความคบัขอ้งใจ ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดคือ การบอกใหเ้พื่อนทราบ                  
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การตอบโต ้และการเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ ประเภทของกลยทุธ์การเผชิญปัญหา พบวา่ผูท่ี้ตกเป็น
เหยือ่ของการรังแกบนโลกไซเบอร์รายงานวา่มีการใชก้ลยทุธ์การเผชิญปัญหาท่ีเน้นท่ีตวัปัญหา 
นอ้ยกวา่วยัรุ่นท่ีไม่ใช่เหยือ่ ใชก้ลยทุธ์การเผชิญปัญหาท่ีเนน้อารมณ์ และกลยทุธ์ท่ีเนน้การหลีกเล่ียง
มากกวา่ เม่ือเทียบกบัวยัรุ่นท่ีไม่ใช่เหยือ่ 
 Chen and Zhu (2021) ไดท้ าการศึกษาการตกเป็นเหยือ่การรังแกบนโลกไซเบอร์ในวยัรุ่น
ประเทศจีน: กลยทุธ์การเผชิญปัญหาและบทบาทของการเห็นอกเห็นใจตนเอง การศึกษาน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งคือ วยัรุ่นชาวจีนจ านวน 1,339 คน จากโรงเรียนอาชีวศึกษาในมณฑลเจียงซี  
ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การรังแกบนโลกไซเบอร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการพึ่งพาตนเองมากกวา่ 
ท่ีจะขอความช่วยเหลือ ทั้งน้ีผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่และผูท่ี้ไม่ใช่เหยือ่รายงานวา่ การขอความช่วยเหลือ 
จากพ่อแม่หรือครอบครัวเป็นตวัเลือกแรก ผลของการเห็นอกเห็นใจตนเองต่อการรับมือกบั 
การรังแกบนโลกไซเบอร์พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ การศึกษาน้ีสามารถน ามาใชเ้พื่อปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบติั เพื่อใหผู้ป้กครองและผูเ้ช่ียวชาญมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูท่ี้ถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โปรแกรมป้องกนัการรังแกบนโลกไซเบอร์จึงควรให้
ความรู้แก่ผูป้กครองในการใหก้ารสนบัสนุนและเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจในตนเองของวยัรุ่น 
เพื่อท่ีจะปรับอารมณ์ มีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกในโลกไซเบอร์ 
 Yang (2021) ไดท้ าการศึกษากลยทุธ์การเผชิญปัญหาพฤติกรรมการการรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ และภาวะซึมเศร้าของชาวเน็ตจีนในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผลการวิจยั 
พบวา่ กลยทุธ์การเผชิญปัญหาของกลุ่มตวัอยา่งคือ การเผชิญปัญหาท่ีเนน้ปัญหาและการเผชิญ
ปัญหาท่ีเนน้อารมณ์ และความแตกต่างดา้นเพศ อาย ุการศึกษา และรายไดส่้งผลต่อกลยทุธ์ 
การเผชิญปัญหา การเผชิญปัญหาท่ีเนน้ท่ีตวัปัญหามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ 
ทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า การเผชิญปัญหาท่ีเนน้อารมณ์มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการการรังแกบนโลกไซเบอร์และภาวะซึมเศร้า ส่ิงท่ีคน้พบควรไดรั้บ 
การเผยแพร่ไปยงัประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากความแตกต่างในวฒันธรรม ระยะวิกฤต และนโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกบัโควิด-19 ดงันั้น การเผชิญปัญหาท่ีเนน้ท่ีตวัปัญหามีความสัมพนัธ์กบัการการรังแก
บนโลกไซเบอร์ และการเผชิญปัญหาท่ีเนน้อารมณ์เป็นตวัท านายการการรังแกบนโลกไซเบอร์และ
ภาวะซึมเศร้า การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในความสัมพนัธ์ระหวา่งการเผชิญปัญหา
ท่ีเนน้อารมณ์และภาวะซึมเศร้า การคน้พบน้ีใหมุ้มมองใหม่ในการเสริมสร้างกลยทุธ์การเผชิญ
ปัญหาของประชาชนต่อการระบาดของโควิด-19 
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 Byrne (2021) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการบลอ็กและการไม่แสดงออกซ่ึงความรู้สึกท่ี
แทจ้ริงของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเป็นเหยือ่การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ตและการเผชิญ
ปัญหา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจประสบการณ์การรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 459 คน ในแถบอเมริกากลาง พบวา่ 
นกัศึกษา ไม่ขอความช่วยเหลือจากคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในมหาวิทยาลยั แต่กลบัใชก้ลยทุธ์ 
การเผชิญปัญหาทางเทคนิค เช่น การบลอ็ค การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั และใหผู้ดู้แลโซเชียลมีเดีย 
แกไ้ขสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น 
 ดงันั้นการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรังแกกนับนโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่เป็นการวิจยั 
เชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความหมาย รูปแบบของการถูกรังแก และส ารวจความชุกของการถูกรังแก 
ผา่นโลกไซเบอร์ แต่ไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบักลยทุธเ์ชิงบวกในการเผชิญปัญหาการรังแก 
บนโลกไซเบอร์ อยา่งไรก็ตามในการศึกษาของต่างประเทศไดมี้การศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และพฒันาเคร่ืองมือในการคดักรองท่ีมีคุณภาพ  
ผูว้ิจยัจึงสนใจ  ท่ีจะพฒันาแบบวดัท่ีมีคุณภาพในการคดักรองกลุ่มบุคคลท่ีมีกลยทุธ์ในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในบริบทสังคมไทยและศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบันวัตกรรมการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารและวรณณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้นวตักรรมการปรึกษา                 
เชิงบูรณาการเก่ียวกบั การปรึกษาออนไลน์ ประวติัความเป็นมา ความหมาย ความส าคญั รูปแบบ 
และประโยชน์ของการปรึกษาออนไลน์ รวมไปถึงโปรแกรมท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการให้ 
การปรึกษา การใหก้ารปรึกษารายบุคคล รวมไปถึงทฤษฎีท่ีใชใ้นการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
ดงัต่อไปน้ี 

 นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 ในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การน าแนวทางใหม่มาใชใ้นการใหก้ารปรึกษาและการวิจยัทาง
จิตวิทยา ท าใหเ้กิดสหวิทยาการแขนงใหม่ การคน้พบแนวทางแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพใน 
การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแนวทางในการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาใหลึ้กซ้ึงยิง่ขึ้น 
(Zilcha-Mano, & Ramseyer, 2020) นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเป็นการรวมแนวทางใหม่
เขา้กบัแนวทางท่ีมีอยู ่เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บการปรึกษา (Lutz et al., 2019)  
โดยเนน้มุมมองของการใชค้วามรู้ แนวคิด แนวทางปฏิบติั หรือรูปแบบการใหก้ารปรึกษาท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น การใชเ้ทคโนโลย ีการใชซ้อฟตแ์วร์ รวมไปถึงผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งใชค้วามคิด
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สร้างสรรคใ์นการกระบวนการใหก้ารปรึกษา (Reynolds et al., 2020; Aafjes-van Doorn, Porcerelli, 
& Müller-Frommeyer 2020; Papaleontiou-Louca et al., 2014) 
 แนวทางของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการจะเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตใจและ
ร่างกายในการฟ้ืนตวัและการรักษา นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพหน่ึงคือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการใหก้ารปรึกษาความเจริญกา้วหนา้ของอุปกรณ์ทางอิเลก็รอนิกส์สามารถท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ทางการรักษาหรือการใหบ้ริการทางสุขภาพจิตมีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการใหบ้ริการการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เติบโตมากขึ้นในปัจจุบนั โดยมีการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาดว้ยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย อาทิ การใชโ้ทรศพัท ์อีเมล แชทผา่นโปรแกรม Line Messenger หรือการใช ้ 
Web-based Learning Video conference โดยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเชิงบูรณาการ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีามารถให้บริการไดใ้นพื้นท่ีท่ีห่างไกล นอกจากน้ียงัลดการป้องกนัตนเอง 
ของผูรั้บการปรึกษาท่ีตอ้งเปิดเผยเร่ืองราวใหแ้ก่ผูใ้หก้ารปรึกษา ประหยดัเวลาในการเดินทาง  
(Chester & Glass, 2006; Mey, 2009) จะเห็นไดว้า่ ประสิทธิภาพของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการใหบ้ริการรูปแบบดั้งเดิม แต่เป็นวิธีการท่ีสะดวก
และเขา้ถึงง่าย โดยเฉพาะสภาวะปัจจุบนั เม่ือบุคคลตอ้งเจอกบัเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน 
ก่อใหเ้กิดความทุกขใ์จ ไม่สบายใจ เช่น สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นตน้  
(วรางคณา โสมะนนัทน์, คาลอส บุญสุภา, และพลอยไพลิน กมลนาวิน, 2564)  
 โดยรูปแบบของนวตักรรมการใหก้ารปรึกษาส่วนใหญ่มีการผสมผสานใหเ้ขา้กบั 
สภาพปัญหาของผูรั้บการปรึกษา ท่ีผา่นมามีศึกษาการประเมินแนวทางการช่วยเหลือผูรั้บ 
การปรึกษาพบวา่มีหลากหลายวิธีการท่ีเหมาะกบัยคุสมยัปัจจุบนั เช่น การใช ้Nature-based  
child-centered play therapy ท่ีเป็นแนวทางใหม่ท่ีขยายผลจากการบ าบดั Child-centered play 
therapy (CCPT) โดยเนน้ความส าคญักบัตวัเด็กและธรรมชาติ (Swank & Shin, 2015) หรือการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลการใหก้ารปรึกษา การท าจิตบ าบดั และ
การน าไปใชใ้นการปฏิบติัทางคลินิก (Dwyer, Falkai, & Koutsouleris, 2018; Nasrallah, 2019; 
DeVault et al., 2014) หรือการใช ้Web-based Learning เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผูรั้บการปรึกษา 
มีแนวทางในการปฏิบติัดว้ยตนเอง หรือท าการศึกษาดว้ยตนเองผา่นทางเวบ็ไซด ์ 
ท่ีเป็นการผสมผสานองคป์ระกอบของการใหก้ารปรึกษาและบทเรียนออนไลน์เขา้ดว้ยกนั 
 เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาท าการศึกษาและช่วยเหลือตนเองผ่านการท าแบบฝึกหัดหรือการบา้น 
(Andersson et al., 2012; Donker et al., 2013; Berger, 2014) การใชก้ารใหก้ารปรึกษาบนหลกัการ
ของ Cognitive Behavioral Therapy เพื่อรักษาอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า  
(www. feelbetter.org; moodgym.anu.edu.au), โรควิตกกงัวล (www.fearfighter.com) เป็นตน้  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศึกษาของ Hedman, Ljótsson, and Lindefors (2012) ท่ีพบวา่การบ าบดัโรค               
วิตกกงัวลและภาวะซึมเศร้าดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซดท่ี์พฒันาบนทฤษฎีทางจิตวิทยามีประสิทธิภาพ
กบัผูรั้บการปรึกษา ซ่ึงเป็นทิศทางในอนาคตส าหรับนวตักรรมการใหก้ารปรึกษาผา่นอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถใชผ้สมผสานกบัการใหก้ารปรึกษาแบบตวัต่อตวัได ้และส่ิงท่ีน่าสนใจ
คือ กิจกรรมทางออนไลน์ท่ีใชเ้ป็นตวัช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษา (Berger et al., 2011) แสดงใหเ้ห็น
วา่ นวตักรรมท่ีใชก้ระบวนการในการใหก้ารปรึกษาผา่นอินเทอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็นการใชอี้เมล แชท 
เวบ็ไซด ์บทเรียนออนไลน์ หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีผสมผสานหรือพฒันาบนหลกัการทางจิตวิทยา
นบัเป็นส่วนเสริมท่ีจะเป็นแนวทางใหม่ท่ีจะช่วยในการเขา้ถึงผูรั้บการปรึกษาอยา่งกวา้งขวาง 
มากขึ้น 
 สรุปไดว้า่ ผูว้ิจยัจะพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยใชก้ารปรึกษาออนไลน์ 
(Online Counseling) และการใชเ้วบ็เพื่อการเรียนรู้ (Web-based Learning) เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีพฒันาบนแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา  
เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการเสริมสร้างและช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

 ประวัติของการปรึกษาออนไลน์ 
 ยอ้นกลบัไปเม่ือ 50 ปีก่อน ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ไดมี้โครงการความร่วมมือของนกัจิตวิทยา 
 และนกัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพฒันาระบบโตต้อบระหวา่งคนกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีมีช่ือวา่ 
โปรแกรม “ELIZA” และ “PARRY” นบัไดว้า่เป็นความพยายามแรกของมนุษยท่ี์น าการปรึกษา 
มาสู่โลกออนไลน์ หลงัจากนั้นการปรึกษาออนไลน์ไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย Wardell (2008)  
ไดเ้รียบเรียงขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของการปรึกษาออนไลน์ไวด้งัน้ี 
 ค.ศ. 1972 ไดมี้การสาธิตการท าจิตบ าบดัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นเป็นคร้ังแรกของโลก 
โดยเกิดขึ้นระหวา่งคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford) และมหาวิทยาลยั
แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) 
 ค.ศ. 1976 หลงัจากการเปิดตวัของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเคร่ืองแรก เร่ิมมีระบบกระดาน
ข่าวสารเกิดขึ้น 
 ค.ศ. 1979 บริการออนไลน์ไดเ้ร่ิมขึ้นคร้ังแรก ท าใหผู้ใ้ชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถ
ส่ือสารออนไลน์กนัไดท้ั้งประเทศ 
 ค.ศ. 1986  ระบบ Uncle Uzra เป็นระบบการช่วยเหลือออนไลน์แรกของโลกโดยถูกสร้าง
ขึ้น เพื่อสนบัสนุนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัคอร์เนล ระบบถูกสร้างโดย Jerry Feist ผูอ้  านวยการ
หน่วยงานบริการทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั 
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 ค.ศ. 1995 John Grohol นกัจิตวิทยาระดบัปริญญาเอก เร่ิมใหบ้ริการการปรึกษาทาง
สุขภาพจิตฟรี โดยเป็นการใหก้ารปรึกษาผา่นแชทสาธารณะเป็นรายสัปดาห์และไดรั้บความนิยม 
 ค.ศ. 1995 ถึง 1998 David Sommers ใหบ้ริการออนไลน์ ตั้งแต่แถบขั้วโลกเหนือจนถึง
ประเทศคูเวต จนนบัไดว้า่เป็นผูบุ้กเบิกคนส าคญัของการบ าบดัออนไลน์ (e-therapy) และยงัเป็น 
คนแรกท่ีเร่ิมคิดค่าบริการการปรึกษากบัการบริการทางอินเทอร์เน็ต 
 ค.ศ. 1997 มีสังคมออนไลน์เกิดขึ้นในระหวา่งประเทศเก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพจิต 
ในลกัษณะของการเผยแพร่ความเขา้ใจ การใชง้านและพฒันาการส่ือสารออนไลน์ รวมถึงเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยทีางสุขภาพจิต 
 ช่วงเร่ิมตน้ศตวรรษท่ี 21 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญทางสุขภาพจิตกบัผูรั้บการปรึกษา  
บนอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การปรึกษาออนไลน์ และการบ าบดัออนไลน์ ท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาและนกับ าบดัพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการช่วยเหลือ สร้างสัมพนัธภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยการส่ือสารผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 2. การใหค้  าแนะน าทางสุขภาพจิตแก่ผูรั้บการปรึกษา โดยผูใ้หก้ารปรึกษาและนกับ าบดั 
ตอบค าถามต่าง ๆ ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 สรุปไดว้า่ ปัจจุบนัการปรึกษาออนไลน์มีการใหบ้ริการอย่างกวา้งขวางในทุกมุมโลก        
แต่ในประเทศไทยยงัมีอยูใ่นวงจ ากดั เน่ืองจากมีเพียงในบางหน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษา 
ท่ีจดัใหมี้บริการการปรึกษาออนไลน์ 

 ความหมายของการให้การปรึกษาออนไลน์ 
 การใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ การปรึกษาออนไลน์ หรือ Online Counseling   
ยงัมีนกัวิจยัใหค้วามหมายท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 
 อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์เป็นรูปแบบของ      
การใหก้ารปรึกษาท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บบริการอยูค่นละสถานท่ี และส่ือสารกนัผา่นทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงการส่ือสารนั้นอาจเป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นคนละเวลา หรือ การส่ือสารท่ีเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกนัก็ได ้โดยมีคอมพิวเตอร์แเป็นตวักลางในการส่ือสาร 
 ณฐัวุฒิ สรพิพฒัน์เจริญ (2558) การปรึกษาออนไลน์ เป็นการปรึกษาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต  
เป็นส่ือกลาง ท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนัตามแต่โปรแกรมท่ีใช ้มกัอยูใ่นรูปแบบของ 
การส่ือสารผา่น ตวัอกัษร, ภาพและเสียง หรือทั้งหมดประกอบกนัก็ได ้การปรึกษาออนไลน์  
ยงัถูกเรียกดว้ยค าอ่ืนได ้เช่น “E-counseling”, “Cyber-counseling”, “Tele-counseling” 
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 สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์วา่  
เป็นบริการเชิงจิตวิทยารูปแบบหน่ึงท่ีใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง 
ในการส่ือสารระหวา่งนกัจิตวิทยาการปรึกษากบัผูม้าปรึกษา โดยท่ีทั้งสองฝ่ายอยูก่นัคนละสถานท่ี
ไม่ไดพ้บหนา้กนั  
 Richards and Viganó (2012) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์ คือ การจดัการ
บ าบดัผา่นทางโลกเทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงการส่ือสารระหวา่งผูใ้ห้การปรึกษามืออาชีพท่ีผา่น    
การฝึกฝนมาแลว้และผูรั้บบริการไดรั้บการอ านวยความสะดวกจากเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมี
คอมพิวเตอร์แเป็นส่ือกลาง  
 Flores (2012) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์ เป็นค าเรียกแทนรูปแบบ 
การส่ือสารระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญทางสุขภาพจิตและผูรั้บบริการท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นวิธีการ 
ในการส่ือสาร โดยจะใชอ้า้งอิงรวมถึงค าอ่ืน ๆ เช่น การใหก้ารปรึกษาผา่นอินเตอร์เน็ต  
(internet-based counseling), การบ าบดัอิเลก็ทรอนิกส์ (e-therapy), การบ าบดัทางไซเบอร์ 
(cyber-therapy) และค าอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการจดับริการใหก้ารปรึกษา 
 Kraus, Stricker, and, Speyer (2010) กล่าววา่ การปรึกษาออนไลน์ (Online counseling) 
หมายถึง การพูดคุยทางคลินิค และ บริการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นรูปแบบของการช่วยเหลือผา่นอินเทอร์เน็ต 
ไดแ้ก่ การพิมพ,์ อีเมล, แชท และการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
 Mallen, Vogel, and Rochlen (2005) ใหค้วามหมายไปในทิศทางเดียวกนัวา่ การปรึกษา
ออนไลน์ คือ การจดัใหมี้บริการ การปรึกษาผา่นอินเทอร์เน็ตโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต  
การปรึกษาออนไลน์น้ีมกัให้บริการโดย อีเมล, แชท และการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
 ดงันั้น การใหก้ารปรึกษาออนไลน์ หมายถึง การใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือ
ผูรั้บการปรึกษาผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชก้ารส่ือสาร 
ผา่นภาพ ตวัอกัษร ภาพและเสียงทั้งหมดประกอบกนัได ้ซ่ึงผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
ทั้งสามารถท่ีจะอยูค่นละสถานท่ีได ้

 คุณลกัษณะของนักจิตวิทยาการปรึกษาแบบออนไลน์ 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนกัจิตวิทยาการปรึกษา    
ท่ีใหบ้ริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ดา้น  
(สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ, 2553; Rochlen, Beretvas, & Zack, 2004; Zelvin & Speyer, 2004) 
ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นท่ี 1 ความช านาญและความเขา้ใจในงานดา้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยา นกัจิตวิทยา 
การปรึกษา คือบุคคลส าคญัท่ีจะเป็นผูป้ระยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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มาใชใ้นการใหบ้ริการปรึกษาแบบออนไลน์ ดงันั้นโดยพื้นฐานแลว้ นกัจิตวิทยาการปรึกษาควรเป็น 
ผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ และสามารถบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
โดยสามารถประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีการปรึกษาท่ีตนเองยดึถือมาทาความเขา้ใจโครงสร้างจิตใจของ
ผูม้าปรึกษาผา่นการอ่านขอ้ความท่ีผูม้าปรึกษาพิมพส่ื์อสาร และท าการโตต้อบตามหลกัแนวคิดท่ีใช ้            
เพื่อเอ้ือให้ผูม้าปรึกษาไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ (Derrig-Palumbo & Zeine, 2005 อา้งถึงใน      
สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ, 2553) หากนกัจิตวิทยาการปรึกษาผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้เก่ียวกบั                     
การปรึกษา ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีแนวคิดในการปรึกษา ทกัษะพื้นฐานในการปรึกษา หรือการขาด
ประสบการณ์ในการรับมือกบัโจทยปั์ญหาต่าง ๆ ก็จะท าใหก้ารประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการปรึกษา
เชิงจิตวิทยามาใชใ้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็นไปไดย้าก ทั้งน้ี นกัจิตวิทยา 
การปรึกษาท่ีสามารถใหบ้ริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ไดดี้ยงัตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์        
มีความยดืหยุน่ในการประยกุตใ์ชท้กัษะความรู้ท่ีมีมาปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง 
จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหนา้ 
 นอกจากทกัษะความรู้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและความสามารถในการประยกุตท์กัษะ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยามาใชใ้นการปรึกษาแบบออนไลน์แลว้ นกัจิตวิทยาการปรึกษายงัควรเป็น       
ผูท่ี้ตระหนกัถึงขอ้ดี ขอ้จากดั อุปสรรค และขอบเขตท่ีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์สามารถ
ท าไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยยดึหลกัการปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์
และไม่เป็นอนัตรายต่อผูม้าปรึกษา ทั้งน้ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาควรผา่นการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เก่ียวกบัการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์ และมีการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 ดา้นท่ี 2 การมีทกัษะในการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็นรูปแบบการปรึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นการปรึกษา 
ท่ีตอ้งอาศยัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางในการส่ือสารระหวา่งนกัจิตวิทยา 
การปรึกษากบัผูม้าปรึกษา ดงันั้นนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีใหบ้ริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์ จึงควรเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐาน มีความคุน้เคย และมีทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ตเพียงพอท่ีจะใชง้านได ้มีความเอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  
มีทกัษะในการรับมือกบัปัญหาขดัขอ้งทางเทคนิคไม่วา่จะมาจากคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 
 ดา้นท่ี 3 การมีความสามารถในการส่ือสารผา่นตวัอกัษรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์ผา่นระบบแชทท่ีเป็นการปรึกษาท่ีส่ือสารผา่นตวัอกัษรเป็น หรือในรูปแบบของ 
การโทรแบบเห็นหนา้ ซ่ึงนกัจิตวิทยาการปรึกษาจึงควรมีความสามารถในการสังเกตหรืออ่าน             
เพื่อจบัใจความ เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาดา้นจิตใจ ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของผูม้าปรึกษา              
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และยงัควรมีความสามารถในการใชท้กัษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เช่น การทวนความ การสะทอ้น
ความรู้สึก การสรุปความ รวมถึงมุมมอง ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ของตน                
เพื่อถ่ายทอดไปยงัผูม้าปรึกษา ทั้งยงัสามารถเป็นตวัแบบใหก้บัผูม้าปรึกษาในเร่ืองการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกผา่นทางช่องทางออนไลน์ไดไ้ด ้นอกจากน้ีนกัจิตวิทยาการปรึกษาผูป้ฏิบติังาน
ออนไลน์ควรมีความรอบคอบ ใส่ใจ และระมดัระวงัการพิมพใ์นส่ิงท่ีอาจท าใหดู้ไม่น่าเช่ือถือ 
หรือไม่น่าไวว้างใจอนัอาจกระทบต่อสัมพนัธภาพและความไวว้างใจในการปรึกษาดว้ย 
 ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของผูใ้หก้ารปรึกษาออนไลน์ จะตอ้งมีความช านาญและ                
ความเขา้ใจในงานดา้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีทกัษะในการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตร่วมดว้ย และมีความสามรถในการส่ือสารไม่วา่จะผา่นตวัอกัษรหรือผา่นการโทร 
แบบเห็นหนา้ เพื่อใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบของการปรึกษาออนไลน์ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปรึกษาออนไลน์ ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถ แบ่งประเภท
ของการปรึกษาออนไลน์ดามช่องทางการส่ือสารของการปรึกษาได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การปรึกษาออนไลน์ผา่นตวัอกัษร (Text-based online counseling) เป็นการปรึกษา
ออนไลน์โดยการใชก้ารพิมพข์อ้ความตวัอกัษรเพื่อส่ือสารโตต้อบระหวา่งกนั หรือ การแชท (Chat) 
โดยการแชทสามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
     1.1 การแชทในเวลาเดียวกนั (Synchronous chat) เป็นการแชทโตต้อบท่ีเม่ือผูส่้งสาร
พิมพข์อ้ความแลว้ท าการส่งขอ้ความนั้นจะปรากฏต่อผูรั้บสารในเวลานั้นทนัที โดยมากจะอยูใ่น
รูปแบบของหอ้งแชทหรือโปรแกรมแชท เช่น Skype, Facebook, Messenger, Lime เป็นตน้ 
     1.2 การแชทต่างเวลากนั (Asynchronous chat) เป็นการแชทท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่ได้
โตต้อบในเวลาเดียวกนั เช่น การส่งขอ้ความสั้น (SMS), การพิมพจ์ดหมายส่งทางอีเมล, การโพส 
ขอ้ความโตต้อบกนับนเวบ็บอร์ด หรือกระดานข่าวสารต่าง ๆ 
 2. การปรึกษาออนไลน์ผา่นเสียง (Tele-counseling) เป็นการปรึกษาออนไลน์ดว้ย 
การส่ือสารผา่นเสียงพูด หรือก็คือการปรึกษาผา่นโทรศพัทน์ัน่เอง 
 Anthony and Nagel (2010) กล่าววา่ การปรึกษาออนไลน์มกัถูกมอง วา่เป็นรูปแบบใหม่
ของการปรึกษา แต่แทท่ี้จริงแลว้การปรึกษาออนไลน์ก็ไม่ต่างกบัการปรึกษาทัว่ไปเพียงแต่เกิดขึ้น
บนส่ือออนไลน์เท่านั้น ดงันั้นรูปแบบการปรึกษาจึงไม่แตกต่างกบัการปรึกษา ต่อหนา้ตามปกติ            
เราสามารถปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบการปรึกษาแบบรายบุคคล (Individual) การปรึกษาแบบกลุ่ม 
(Group) การปรึกษาคู่รัก (Couples) หรือการปรึกษาครอบครัว (Family) ไดท้ั้งหมด หากแต่ตอ้ง
ค านึงถึงจุดเนน้ของแต่ละรูปแบบวา่เหมาะสม หรือมีความยากง่ายในการปรึกษาออนไลน์อยา่งไร 



42 

 3. การปรึกษาออนไลน์ผา่นภาพและเสียง (Video conference counseling) เป็นการปรึกษา
ออนไลน์ท่ีผูใ้หแ้ละผูรั้บการปรึกษา สามารถเห็นภาพและไดย้นิเสียงของอีกฝ่ายไดใ้นเวลาเดียวกนั  
หรือก็คือการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
 National Board for Certified Counselors (2007 อา้งถึงใน อุมาภรณ์ สุขารมณ์, 2559)                
ไดก้ล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาระยะไกลโดยมีเทคโนโลยเีป็นตวัช่วยในปัจจุบนันั้นไดมี้พฒันาการ
อยา่งรวดเร็ว จากการน าอินเตอร์เน็ตมาใชเ้ป็นตวัช่วยในการใหบ้ริการ ซ่ึงก่อใหเ้กิดรูปแบบ 
ของ การใหก้ารปรึกษาท่ีหลากหลาย จึงไดมี้การแบ่งประเภทของการใหก้ารปรึกษาผา่น
อินเตอร์เน็ต (internet Counseling) ตามผูรั้บบริการ (รายบุคคล/ คู่/ กลุ่ม), ตวักลางในการส่ือสาร 
(ใชข้อ้ความ/ ใชเ้สียง/ ใชภ้าพและเสียงผา่นวีดีโอ) และกระบวนการในการปฏิสัมพนัธ์  
(เกิดขึ้นทนัท่ี/ เกิดขึ้นต่างเวลา) รวมทั้งไดก้ าหนดค านิยามของแต่ละประเภทไว ้ดงัน้ี 
 1. E-mail-based individual Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นต่างเวลา 
ระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยใชก้ารอ่านขอ้ความเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 2. Chat-based individual Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัที ระหวา่ง 
ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยใชก้ารอ่านขอ้ความเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 3. Chat-based couple Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัทีระหวา่ง  
ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาเป็นคู่ โดยใชก้ารอ่านขอ้ความเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 4. Chat-based group Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัทีระหวา่ง  
ผูใ้หก้ารปรึกษาและกลุ่มผูรั้บการปรึกษา โดยใชก้ารอ่านขอ้ความเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 5. Video-based individual Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัที  
ระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยใชส่ิ้งท่ีเห็นและไดย้นิจากวิดีโอเป็นวิธีใน 
การส่ือสาร 
 6. Video-based couple Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัทีระหวา่ง 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาเป็นคู่ โดยใชส่ิ้งท่ีเห็นและไดย้นิจากวิดีโอเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 7. Video-based group Counseling เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระยะไกลท่ีเกิดขึ้นทนัทีระหวา่ง  
ผูใ้หก้ารปรึกษาและกลุ่มผูรั้บการปรึกษา โดยใชส่ิ้งท่ีเห็นและไดย้นิจากวิดีโอเป็นวิธีในการส่ือสาร 
 จากการแบ่งประเภทการใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์ขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ การให้ 
การปรึกษา แบบออนไลน์ถูกแบ่งประเภทตามตวักลางในการส่ือสารและกระบวนการใน 
การปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงอาจ เปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคตตามเทคโนโลยท่ีีจะพฒันาต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกใชก้ารปรึกษาออนไลน์ผา่นภาพและเสียง (Video conference 
counseling) ท่ีเป็นวิธีการปรึกษาออนไลน์ท่ีมีความอ านวยความสะดวกใหก้บัผูรั้บการปรึกษาทั้ง   
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ในดา้นของเวลา มีความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร มีความคลุมเครือนอ้ยกวา่ขอ้ความท่ีพิมพ ์               
ซ่ึงบางคร้ังท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดนอ้ยลง และสามารถท่ีจะสังเกตอวจันภาษา สีหนา้ ท่าทางของ
ผูรั้บการปรึกษาไดเ้หมือนกบัการปรึกษาแบบพบหนา้  

 ข้อดีและข้อจ ากดัของการปรึกษาออนไลน์ 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมาพบวา่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีทั้งขอ้ดี 
ท่ีเป็นประโยชน์ และขอ้จ ากดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรึกษาดงัน้ี 
 ข้อดีของการให้การปรึกษาออนไลน์ 
 การปรึกษาออนไลน์สามารถเพิ่มศกัยภาพในการเขา้ถึงการบริการทางสุขภาพจิตใหก้บั
บุคคลในพื้นท่ีท่ีห่างไกล รวมถึงผูท่ี้ไม่สามารถออกจากบา้นไดเ้น่ืองจากอาการเจ็บป่วยหรือ 
มีขอ้จ ากดัทางกายภาพ ปัญหาการเดินทาง หรือภาระผกูพนัในครอบครัว (Maples & Han, 2008)   
และอาจเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ไม่เขา้สังคม (Fenichel et al., 2002) หรือผูท่ี้กลวัการปรึกษา 
แบบตวัต่อตวัเน่ืองจาก ความกงัวลหรือกลวัการตีตราวา่เป็นผูป่้วยจิตเวช (Lange et al., 2003)  
การบริการใหก้ารปรึกษาออนไลน์เขา้ถึงไดง้่ายและมากขึ้น สามารถใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา 
(Manhal-Baugus, 2001) และผูรั้บการปรึกษาสามารถส่งขอ้ความ หรือขอนดัเพื่อรับการปรึกษา
เม่ือใดก็ตามท่ีผูรั้บการปรึกษาตอ้งการ (Bailey, Yager, & Jensen, 2002) เพราะการใหก้ารปรึกษา
ออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ีในโลกท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต   
 ผูรั้บการปรึกษาจะไดรั้บความสะดวกสบาย เน่ืองจากสามารถท่ีจะติดต่อผูใ้หก้ารปรึกษา
ผา่นคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น (Manhal-Baugus, 2001) ซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความยดืหยุน่มาก
ขึ้นในตารางการท างาน การแบ่งเวลา ไม่มีปัญหาในการก าหนดเวลานดัโดยเฉพาะเพราะ 
ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559) ไดก้ล่าววา่ ขอ้เด่นของ 
การใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์สามารถช่วยใหค้นท่ีมีความลงัเลในการเขา้รับการบ าบดัแบบ
เผชิญหนา้ บางคร้ังบุคคลท่ีมีความอายเก่ียวกบัปัญหาของตนเอง บุคคลหน่ึงอาจจะมีต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานท่ีมีช่ือเสียงในสังคมและกลวัวา่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นถา้มีคนรู้วา่พวกเขาเขา้รับการบ าบดั 
นอกจากน้ี บุคคลไม่ไดต้อ้งการพูดคุยกบัใครสักคนแบบท่ีเป็นตวัเป็นตนและจะรู้สึกสบายใจกวา่ 
ถา้ไดพู้ดคุยกนัผา่นทางออนไลน์สามารถสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการใหก้ารปรึกษาซ่ึงช่วยเหลือ 
ในการแกไ้ขปัญหา บางคร้ังบุคคลก็มีเพียงค าถามเก่ียวกบัวา่ควรจะไดรั้บการรักษาหรือไม่  
บางคร้ังบุคคลก็เพียงตอ้งการปรึกษาสั้น ๆ เก่ียวกบัเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีอาจจะมี 
ความเจ็บป่วยทางจิตใจ หรืออาจจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์โดยการพูดคุยกบั 
ผูใ้หก้ารปรึกษาออนไลน์เพียงคร้ังหรือสองคร้ังซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความชดัเจนขึ้น และในเร่ืองของ
ความสะดวกในตารางการนดัหมาย ผูรั้บการปรึกษาสามารถเลือกเวลาไดต้ามตอ้งการ 
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 ข้อจ ากดัของการปรึกษาออนไลน์ 
 ส่วนขอ้จ ากดัท่ีพบวา่เป็นอุปสรรคต่อการปรึกษา ไดแ้ก่ การขาดการส่ือสารทางอวจันภาษา 
เช่น สีหนา้ น ้าเสียง แววตา ภาษากาย นกัจิตวิทยาการปรึกษาส่วนใหญ่จะรู้สึกอึดอดัท่ีไม่สามารถ 
มองเห็นหรือเขา้ใจส่ิงท่ีผูม้าปรึกษากาลงัเป็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงการขาดขอ้มูลดา้นอวจันภาษาอาจท า
ใหเ้กิดการส่ือสารความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน อนัเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพนัธภาพและ
ช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ ทั้งน้ีการพิมพส่ื์อสารยงัเป็นไปไดช้า้และขาดความต่อเน่ือง เพราะการพิมพ์
ใชเ้วลาในในการส่ือสารมากกวา่การพูด หรือปัญหาในดา้นของอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง อุมาภรณ์ 
สุขารมณ์ (2559) ไดก้ล่าววา่ ขอ้จ ากดัของการใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์คือ การประกนัสุขภาพ
จะไม่ครอบคลุม นัน่หมายความวา่ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินส าหรับการรักษาเอง การใหก้ารปรึกษา
จะราคาแพงขึ้นส าหรับบุคคลท่ีมองหาการใหก้ารปรึกษาแบบระยะยาว ราคานั้นจะมีหลากหลาย
ขึ้นอยูก่บัผูใ้หก้ารปรึกษาแบบออนไลน์ บางเวบ็ไซตจ์ะคิดราคาตามนาทีส าหรับการพูดคุยแบบ 
Chats และบางเวบ็ไซตจ์ะคิดราคาตาม E-mail บาง เวบ็ไซตจ์ะมีการเสนอราคาพิเศษให้ถา้ใชบ้ริการ
หลายคร้ัง 
 ถึงแมว้า่จะมีประโยชน์ส าหรับบางคนท่ีไม่สามารถมาพบผูใ้หก้ารปรึกษาไดด้ว้ยตนเองแต่
ก็อาจจะเป็นโทษไดส้ าหรับคนอ่ืน จะท าใหล้ดความเป็นตวัตนและบางคนจะตอ้งต่อสู้กบัการท่ี
ตวัเองไม่ สามารถท่ีจะมาพบผูใ้ห้การปรึกษาแบบเผชิญหนา้ได ้บางคนตอ้งการท่ีสร้างความไวใ้จ
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้หก้ารปรึกษา และรู้สึกมีความมัน่ใจมากขึ้นเม่ือสามารถรับรู้ถึงภาษาทางกาย
และน ้าเสียงส่ิงน้ีสามารถท าใหเ้กิดผลเสียต่อผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีอาจจะตอ้งพยายามอยา่งมากท่ีจะ
ไดรั้บภาพรวมของผูม้า รับการปรึกษาโดยปราศจากความสามารถท่ีจะเขา้ถึงส่ิงเหล่าน้ี 
 การใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์ก็ยงัมีขอ้จ ากดั ไม่เหมาะกบัประเด็นสุขภาพจิตทั้งหมด 
ปัญหา เช่น ซึมเศร้าหรือหดหูอยา่งรุนแรง ซ่ึงประกอบดว้ยความคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย ไม่ควรท่ีจะ 
ไดรั้บการรักษา ผา่นทางออนไลน์ การใหก้ารปรึกษาออนไลน์ไม่ควรท่ีจะรับความเจ็บป่วย 
ดา้นจิตใจท่ีรุนแรงดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น บุคคลท่ีเกิดภาพหลอนหรือภาพหลอกตา เป็นตน้  

 การปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหน้า  
 การใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้ หรือ VDO Call เป็นการปรึกษาออนไลน์ 
ท่ีผูใ้หแ้ละผูรั้บการปรึกษา สามารถท่ีจะเห็นไดท้ั้งภาพและไดย้นิเสียงของอีกฝ่ายไดใ้นเวลาเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีด าเนินการแบบเรียลไทม ์โดยใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์ช่น Skype หรือ iChat  
และโดยทัว่ไปผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาจะตอ้งใชโ้ปแกรมประยกุตเ์ดียวกนั  
(Kraus et al., 2010) ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือสมาร์ทโฟนท่ีมีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ถึงการใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้                   



45 

อยา่งง่ายดายและการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจะช่วยในการเขา้ถึงผูรั้บการปรึกษามากขึ้น ผูใ้หก้ารปรึกษา
สามารถใชไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ การใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้มีการใชง้านนอ้ยกวา่
อีเมลห์รือการแชท แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือสามารถท่ีจะสร้างการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถตอบโตก้นั
ไดอ้ยา่งทนัทีทนัใดระหวา่งคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายในทนัที วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ยงัสามารถใหคู้่
สนทนารับส่งภาพและวิดีโอระหวา่งกนัไดอี้กดว้ย นัน่หมายความวา่วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  
สามารถสร้างการติดต่อส่ือสารผา่นทางเสียงและภาพ แทนการพิมพข์อ้ความในการส่ือสารระหวา่ง
คู่สนทนาท่ีสามารถตอบโตก้นัไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด ดว้ยเหตุผลน้ีจึงเปรียบไดว้า่การโทรแบบเห็น
หนา้คลา้ยคลึงกบัการติดต่อ ส่ือสารแบบเผชิญหนา้ ซ่ึงการใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้
มีศกัยภาพในการส่งเสริม ช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาท่ีมีสภาวะสุขภาพจิตท่ีหลากหลาย เม่ือมีการใช้
การใหก้ารปรึกษาแบบ   การโทรแบบเห็นหนา้เพิ่มมากขึ้นในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้จึงมีแนวโนม้ 
ท่ีจะเป็นวิธีการรักษาท่ีเป็นท่ียอมรับมากขึ้น (Kraus, Stricker, & Speyer, 2010) 
 ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกท่ีจะใชก้ารปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหนา้ เน่ืองจาก 
การปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้สามารถท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาได ้และมีแนวโนม้ 
ท่ีจะไดรั้บความนิยมในอนาคต เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ่้าย ค่าเดินทาง สามารถท่ีจะเขา้รับ 
การปรึกษาไดท้นัท่วงที 

 ข้อดีและข้อจ ากดัของการปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหน้า 
 ข้อดีการปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหน้า 
 Rees and Stone (2005) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้สามารถ
ใหบ้ริการเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพจิตแก่คนท่ีอยูโ่ดดเด่ียว และรวมถึงประชากร 
ในชนบท ประชากรท่ีดอ้ยโอกาส และบุคคลท่ีมีความพิการ   
 Suler (2000 cited in Shiller, 2009) บอกถึงประโยชน์ของการใชก้ารปรึกษาแบบการโทร
แบบเห็นหนา้ มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ท าใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความรู้สึกวา่การปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพ สามารถคน้หา            
แนวทางการแกไ้ขปัญหาไดแ้ละเกิดสัมพนัธภาพ และความมุ่งมัน่ในการเขา้รับการปรึกษา 
 2. มีความคลุมเครือนอ้ยกวา่ขอ้ความท่ีพิมพ ์ซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดนอ้ยลง 
 3. เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้แสดงออกดว้ยการพูดไดดี้กวา่การเขียน 
 4. การพูดท าไดเ้ร็วกวา่การพิมพข์อ้ความและอาจท าใหก้ารส่งขอ้มูลท าไดม้ากขึ้น 
 ข้อจ ากดัการปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหน้า 
 ขอ้จ ากดับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหนา้ ดงัน้ี  
(Suler, 2000)  
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 1. ตอ้งมีอุปกรณ์ การเสริมความรู้ดา้นเทคนิค และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว 
เพื่อใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูรั้บการปรึกษาบางรายอาจแสดงออกนอ้ยลงเม่ือเผชิญหนา้กบัผูใ้หก้ารปรึกษา  
หรืออาจรู้สึกไม่สบายใจกบัการใชส่ื้อโสตทศัน์/ การไดย้นิมากเกินไป 
 3. การบนัทึกไฟลภ์าพและเสียงใชพ้ื้นท่ีหน่วยเก็บขอ้มูลจ านวนมาก หรือมีขอ้จ ากดั 
ทางเทคนิคเช่น คุณภาพเสียงและวิดีโอต ่า และเกิดความล่าชา้ในการส่งเสียงและวิดีโออาจส่งผลเสีย
ต่อการปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหนา้  
 แอพพลเิคชันท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาออนไลน์ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและหาขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปรึกษา 
โดยเลือกใชก้ารปรึกษาออนไลน์แบบการโทรแบบเห็นหนา้ผา่นแอพพลิเคชนัไลน์  
(Line Application) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ ์(2556) กล่าววา่ แอพพลิเคชนัไลน์มีไวส้ าหรับการสนทนา 
บนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และแทบ็เล็ต (Tablet)  
ผูใ้ชส้ามารถส่ือสารดว้ยการพิมพข์อ้ความจากอุปกรณ์การส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง 
แอพพลิเคชนัไลน์ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใชง้านของผูใ้ช้
หลาย ๆ ดา้น จุดเด่นท่ีท าใหไ้ลน์แตกต่างกบัแอปพลิเคชนัส าหรับการสนทนารูปแบบอ่ืน ๆ คือ 
รูปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย เช่น  
สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐานสติกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สติกเกอร์ของตราสินคา้
ต่าง ๆ และสติกเกอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 
 แอพพลิเคชนัไลน์ยงัคงเป็นแอปพลิเคชนัใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่งเปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา ถึงแมว้า่จะมีจ านวนผูรั้บการปรึกษาสูงและเติบโตขึ้น 
อยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่อาจเป็นตวัช้ีวดัท่ีแน่นอนเสมอไปวา่ความนิยมของผูรั้บการปรึกษาจะไม่ลดลง  
ทั้งน้ีเพราะไลน์มีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัเหมือนแอปพลิเคชนัทัว่ไปท่ีตอ้งการการพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน 
 ลกัษณะและบทบาทของแอพพลเิคชันไลน์ 
 แอพพลิเคชนัไลน์มีลกัษณะเฉพาะท่ีสร้างความแตกต่างอยา่งเด่นชดัจากแอปพลิเคชนั
ตระกูลสนทนาอ่ืน ๆ และเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีผูรั้บการปรึกษาเลือกใชง้านเป็นอนัดบัตน้ ๆ                
ซ่ึงสรุปลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ของแอพพลิเคชนัไลน์ไดด้งัน้ี (ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2556) 
 1. เป็นการส่ือสาร 2 ทาง (Two-way Communication) ไลน์เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผูส่้ง
สารไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้งสารสามารถส่งขอ้ความ รูปภาพ เอกสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร 
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ตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร เพื่อก่อใหเ้กิดการรับรู้ และพฤติกรรมท่ีผูส่้งสารตอ้งการ เช่น  
การสนทนากบัเพื่อน การส่งรูปภาพ การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายของสินคา้ 
เพื่อการตลาด เป็นตน้ อีกทั้งผูรั้บสารยงัสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback)  
โดยตรงไดท้นัทีท าใหผู้ส่้งสารสามารถวดัผลของการส่ือสารไดท้นัที 
 2. สามารถสร้างกลุ่มการส่ือสารไดเ้ฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เม่ือผูใ้ชต้อ้งการ
พื้นท่ีส าหรับผูรั้บการปรึกษาท่ีคุน้เคยกนัโดยเฉพาะ สามารถตั้งค่าการใชง้านของแอพพลิเคชนัไลน์
ดว้ยวิธีการสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบุคคลหลายบุคคล 
ใหส้ามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกนัภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนในระดบัอุดมศึกษากลุ่มครอบครัว      
กลุ่มเพื่อนท่ีท างาน เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือผูรั้บการปรึกษาภายในกลุ่มคนใดคนหน่ึงส่งสารออกไป  
จะถึงผูรั้บสารท่ีเป็นผูรั้บการปรึกษาในกลุ่มไดทุ้กคน ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองท่ีผูรั้บการปรึกษาภายในกลุ่ม
ลว้นมีประสบการณ์ร่วมกนั ท าใหส้ามารถส่ือสารโตต้อบกนัภายใตห้วัขอ้ท่ีผูรั้บการปรึกษา 
ภายในกลุ่มเขา้ใจร่วมกนัได ้
 3. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง หลงัจากท่ีผูส่้งสารมีขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมของกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมายหลกั และลกัษณะของสารท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจ ผูส่้งสาร
สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไปยงัผูรั้บสารไดต้รงใจตามท่ีผูรั้บสารตอ้งการ 
 4. ระยะเวลาในการส่ือสาร โดยสามารถส่งสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ ภาพ คลิปวิดีโอ  
และสติกเกอร์ ไปยงัผูรั้บสารไดห้ากยงัมีการเช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคู่ส่ือสาร 
ยงัคงมีสถานะเป็นเพื่อนกนั 
 5. สามารถส่งรูปแบบสารไดห้ลากหลาย (Multi-media) ลกัษณะเฉพาะของไลน์สามารถ 
ส่งสารท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนั โดยผูส่้งสารสามารถเลือกสรรสารใหเ้หมาะสมกบั
รูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารได ้เช่น ขอ้ความ รูปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงค์ 
เพื่อเช่ือมต่อเวบ็ไซตจ์ากภายนอก แอปพลิเคชนั โลโก ้คลิปวิดีโอ รายการสินคา้ สติกเกอร์ ตรา
สินคา้ และขอ้ความเสียง เป็นตน้ 
 6. สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได ้(Block) เม่ือผูรั้บสารไม่มีความประสงคท่ี์จะรับสาร
นั้นอีกต่อไป หรือขอ้ความท่ีส่งมานั้นรบกวนใหก้บัผูรั้บสาร ผูรั้บสารสามารถเลือกปิดการสนทนา
กบัผูส่้งสารรายนั้นไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 
 7. สามารถสนทนาดว้ยเสียงผา่นไลน์ (Voice Call) ลกัษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ีเพิ่ม
ความโดดเด่นของแอพพลิเคชนัไลน์คือ ความสามารถในการสนทนาเสมือนการพูดคุยทางโทรศพัท์
ไปยงัผูรั้บการปรึกษาบนเครือข่ายไลน์โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา ถึงแมว้า่ปลายทางของคู่
สนทนานั้นจะอยูไ่กลถึงต่างประเทศ โดยผูใ้ชไ้ลน์สามารถสนทนาดว้ยเสียงผา่น Voice Call จาก
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สมาร์ทโฟนไปยงัสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟนไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ไปยงัคอมพิวเตอร์
ได ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต ท าใหล้ดช่องวา่งของ 
การส่ือสาร ถึงแมว้า่จะอยูห่่างไกลกนัคนละประเทศ แอปพลิเคชนัไลน์ยงัสามารถเช่ือมต่อกนัได้ 
อยา่งทัว่ถึง 
 8. มีสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนท่ีช่วยเพิ่มการสนทนาใหช้ดัเจนขึ้น สติกเกอร์รูปแบบการ์ตูน
ของแอพพลิเคชนัไลน์จะช่วยสนบัสนุนขอ้ความระหวา่งคู่ส่ือสารใหช้ดัเจนมากขึ้น เพราะขอ้ความ
ไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยน ้าเสียง ท าใหไ้ม่ทราบอารมณ์ผ่านน ้าเสียงของคู่สนทนา สติกเกอร์จึงเป็น
สัญลกัษณ์ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่ส่ือสารอีกทั้งรูปแบบของสติกเกอร์ 
ยงัถ่ายทอดบุคลิกภาพต่าง ๆ ผา่นตวัการ์ตูน เช่น การแสดงความเสียใจ ดีใจ ข าขนั และบุคลิกอ่ืน ๆ 
ท าใหก้ารส่ือสารมีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น  
 9. สามารถสร้างไทมไ์ลน์ได ้เช่นเดียวกบัสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ อยา่งเฟซบุ๊ก (Facebook) 
และทวิตเตอร์ (Twitter) ผูใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอบนหนา้ไทมไ์ลน์ของ
ตนเองไดต้ามความตอ้งการ 
 10. รองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของ 
แอพพลิเคชนัไลน์ นอกจากการส่งขอ้ความสนทนาเป็นตวัอกัษร ภาพ หรือสติกเกอร์แลว้  
ผูใ้ชย้งัสามารถส่งแฟ้มงานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟลต์่าง ๆ ได ้มีลกัษณะคลา้ยกบัการ
รับ-ส่งอีเมล จากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดยตรง ซ่ึงไฟลท่ี์สามารถใชง้านร่วมกบัไลน์นั้น ไดแ้ก่ .pdf .ppt 
.doc .jpeg ฯลฯ 
 ข้อดีและข้อจ ากดัในแอพพลเิคชันไลน์ 
 1. แอพพลิเคชนัไลน์มีอุปกรณ์รองรับท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์                
แมคอินทอช (Macintosh) และแทบ็เลต็ต่าง ๆ ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถซ้ือและเลือกไดต้ามขนาดระบบ 
ปฏิบติัการ และความชอบส่วนตวั  
 2. มีความเป็นส่วนตวั เม่ือผูใ้ชมี้จ านวนเพื่อนในแอพพลิเคชนัไลน์มากขึ้น ผูใ้ชส้ามารถ
เลือก รับหรือปฏิเสธขอ้ความดว้ยการไม่โตต้อบ โดยแอพพลิเคชนัไลน์จะแจง้เตือนเพื่อใหผู้ใ้ช้
ทราบวา่มีขอ้ความส่งมา เม่ือผูใ้ชไ้ม่โตต้อบก็จะไม่มีผลใด ๆ นอกจากจ านวนการแจง้เตือนท่ีเพิ่มขึ้น 
โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกการปิดกั้นหรือยกเลิกการปิดกั้นไดต้ามตอ้งการ 
 3. ช่วยเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาใหก้บัการสนทนา ดว้ยลกัษณะเฉพาะของ               
แอพพลิเคชนัไลน์ท่ีสามารถส่ือสารไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง 
โปสเตอร์ รูปภาพ เกม ตราสินคา้ สติกเกอร์ ฯลฯ อีกทั้งผูส่้งสารยงัสามารถเลือกรูปแบบของ                    
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สารใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของการส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง                  
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
 5. มีความใหม่และทนัสมยัอยูเ่สมอ เน่ืองดว้ยแอปพลิเคชันไลน์ตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยในระบบจะมีการตั้งค่าการแจง้เตือนใหแ้อปพลิเคชนัมีรุ่น (Version)  
ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ ผูใ้ชจึ้งสามารถตั้งค่าติดตามการแจง้เตือนแอปพลิเคชนั (Update) ตามการพฒันา 
ระบบของผูผ้ลิตไดต้ลอดเวลา Call หรือการสนทนาดว้ยเสียงผา่นไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ท าใหไ้ม่เสียค่าใชจ่้าย นอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเม่ือเทียบกบัค่าบริการ 
การสนทนาขา้มประเทศ (Roaming) ในรูปแบบปกติแลว้ ถือวา่มีราคาท่ีถูกกวา่มาก  
 8. สามารถประยกุตใ์ชก้บัการท างาน ดว้ยประสิทธิภาพของแอพพลิเคชนัไลน์ท่ีสามารถ
รองรับแฟ้มงานท่ีหลากหลายนามสกุล ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถประยกุตใ์ชก้บัการท างานโดยการรับส่ง
แฟ้มงานท่ีมีนามสกุลต่าง ๆ ตามท่ีไลน์รองรับ (มีลกัษณะคลา้ยการรับ-ส่งอีเมล) จากนั้นผูรั้บ
สามารถเปิดอ่าน ส่งต่อ หรือพิมพอ์อกมาไดท้นัที ช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  
 ข้อจ ากดัด้านเทคนิคของไลน์แอพพลเิคชัน 
 1. ตอ้งอาศยัการเช่ือมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเป็นตวักลางในการรับส่ง
ขอ้มูล โดยเฉพาะในรูปแบบของ Voice Call ท่ีตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงจะสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั ขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ีท าใหไ้ลน์สามารถเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดเ้ฉพาะบางพื้นท่ีท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 2. ส้ินเปลืองพลงังานแบตเตอร่ี (Battery Consuming) ดว้ยความสามารถท่ีหลากหลาย 
บนแอพพลิเคชนัไลน์ เช่น การเปิดคลิปวิดีโอการเช่ือมต่อจากลิงคภ์ายนอก หรือการสนทนา 
โดยผา่น Voice Call ท าใหสู้ญเสียพลงังานแบตเตอร่ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเปิดทิ้งไวน้านจะท าให้
พลงังานแบตเตอร่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 3. มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการลงทะเบียน ท่ีแอปพลิเคชนัไดก้ าหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ลงทะเบียนโดยผา่นสมาร์ทโฟนเท่านั้น กล่าวคือ สมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง จะมีไอดีไลน์ส าหรับ 
การเขา้ใช ้(Log in) เพียง 1 ไอดี และไม่สามารถลงทะเบียนไดด้ว้ยวิธีอ่ืน ซ่ึงต่างจากโปรแกรม
สนทนาอ่ืน ๆ ในรูปแบบเดียวกนัอยา่ง iMessage, Facebook Messenger หรือ Instagram ท่ีเปิด
โอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซตไ์ด ้
 เม่ือพิจารณาจากขอ้ดีและขอ้จ ากดัไปพร้อม ๆ กนั จะพบวา่ ขอ้ดีของแอพพลิเคชนัไลน์นั้น
สามารถเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชง้านในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นจ านวนมากกวา่ขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคเพียง
เลก็นอ้ยท่ีผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้เองได ้จึงท าใหผู้วิ้จยัเลือกใชไ้ลน์แอพลิเคชนั 
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ในการใหก้ารปรึกษารูปแบบการโทรแบบเห็นหนา้ เพื่อรองรับการใชง้านของผูรั้บการปรึกษา 
ทั้งปัจจุบนัและในอนาคตได ้

 การให้ความรู้แบบออนไลน์ 
 การใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Online learning) คนส่วนใหญ่มกัจะใชค้  าวา่ E-Learning   
กบัการเรียนการสอน หรือการอบรมท่ีใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็ (Web Based Technology)  
ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยรีะบบการจดัการหลกัสูตร (Course Management System) 
การบริหารจดัการงานสอนดา้นต่าง ๆ โดยผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยระบบ E-Learning น้ีสามารถศึกษา
เน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ หรือ จากแผน่ซีดี-รอมได ้และท่ีส าคญัอีกส่วนคือ เน้ือหาต่าง ๆ  
ของ E-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศยัเทคโนโลยมีลัติมีเดีย (Multimedia Technology)  
และเทคโนโลยเีชิงโตต้อบ (Interactive Technology) การเรียนการสอนผา่นส่ือ E-Learning  
เป็นการน าประโยชน์จากทรัพยากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรือการสอนบนเวบ็ (Web-based Instruction: 
WBI) โดยใชภ้าพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ ทั้งน้ีผูเ้รียนท่ีเรียนจาก E-Learning สามารถศึกษา
เน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ หรือออฟไลน์ได ้เน้ือหาสารสนเทศของระบบ E-Learning  
สามารถน าเสนอโดยอาศยัเทคโนโลยี มลัติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยเีชิง
โตต้อบ (Interactive Technology) โดยมีรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ได ้3 รูปแบบ คือ 1) แบบเตม็รูปแบบ (Fully E-Learning) 2) แบบผสมผสาน (Blended, Hybrid  
E-Learning) และ 3) แบบการใชเ้ป็นส่ือเสริม (Supplement by E-Learning) (ปาริชาติ ปาละนนัทน์, 
2557) 
 ค าวา่ E-Learning มีค าท่ีใชไ้ดใ้กลเ้คียงกนัอยูห่ลายค าเช่น Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ CBT)  
Online learning (การเรียนทางอินเตอร์เน็ต) หรือเวบ็ไซดก์ารเรียนรู้ (Web-based Learning) เป็นตน้ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเลือกใชรู้ปแบบการใหก้ารปรึกษาแบบการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์หรือ E-Learning เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัในการวิจยั  
 รูปแบบของการให้ความรู้แบบออนไลน์  
 รูปแบบการใหค้วามรู้แบบออนไลน์จะเป็นเรียนทางผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยอยูใ่น
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ บวกเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
สร้างการศึกษาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์คุณภาพสูง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง เกิดความสะดวกและเขา้ถึงได ้
อยา่งรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเน้ือหาของเรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ, รูปภาพ, เสียง, 
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VDO และ Multimedia อ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกส่งตรงไปยงัผูเ้รียนผา่น Web Browser ทั้งผูเ้รียน, 
ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ ส่ือสาร ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แบบเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนทัว่ไป โดยการใช ้E-mail, Chat, Social Network เป็นตน้  
ดว้ยเหตุน้ี การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะส าหรับทุกคนเรียนไดทุ้กเวลา 
 E - Learning ถือวา่มีสถานะเป็นส่ือการเรียนรู้แบบหน่ึงโดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยน ามาใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
 1. ส่ือการเรียนรู้ E-Learning จ าแนกตามระบบการเช่ือมโยงขอ้มูล ได ้2 ชนิด คือ 
     1.1 ชนิด Stand Alone หมายถึง ส่ือ E - Learning แบบปิด (Offline) ท่ีสามารถแสดง
ผลไดบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์บุคคลเคร่ืองใด ๆ โดยท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัเคร่ืองอ่ืน ๆ และเคร่ืองอ่ืน ๆ 
ไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลเน้ือหาได ้
     1.2 ชนิด Online หมายถึง ส่ือ E-Learning แบบเปิดท่ีสามารถแสดงผลไดโ้ดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ท่ีมีระบบใกลเ้คียงกนัโดยมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายร่วมกนัอาจเป็นระบบ
เครือข่ายภายใน (LAN) หรือระบบอินเตอร์เน็ตได ้
 2. ส่ือการเรียนรู้ E - Learning จ าแนกตามลกัษณะวิธีการส่ือสาร ได ้2 ชนิด คือ 
     2.1 ชนิดส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) คือการส่ือสารในลกัษณะ 
ท่ีผูใ้หส้ารไม่เปิดโอกาสใหผู้รั้บการส่ือสารไดเ้ป็นฝ่ายใหส้ารและไม่สนใจต่อปฏิกิริยาตอบกลบั 
ของอีกฝ่ายหน่ึง ส่ือชนิดน้ี ไดแ้ก่ ส่ือชนิด E – Books ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเนน้การใหข้อ้มูล 
ถึงแมจ้ะใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือแต่ก็เป็นไปเพื่อการเลือกศึกษาเน้ือหาไม่ไดเ้ป็น
การโตต้อบกลบั 
     2.2 ชนิดส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การส่ือสารท่ีมีทั้งใหแ้ละ 
รับข่าวสารระหวา่งกนั โดยท่ีแต่ละฝ่ายเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร มีการโตต้อบใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัไปมา ส่ือชนิดน้ี ไดแ้ก่ บทเรียน CAI ชนิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ หรือระบบจดัการบทเรียน 
(LMS) 
 3. ส่ือการเรียนรู้ E-Learning จ าแนกตามระดบัการใชง้าน ได ้3 ชนิด คือ 
     3.1 ส่ือเสริม (Supplementary) เป็นส่ือท่ีใชป้ระกอบในการเรียนการสอนปกติ  
ผูเ้รียนเรียนแบบปกติ เป็นเพียงส่ือประกอบบทเรียนบา้งเพื่อใหผู้เ้รียนศึกษาเพิ่มเติมท่ีผูเ้รียนอาจจะ
ใชห้รือไม่ใชก้็ได ้หรือเป็นการท่ีครูคดัลอกเน้ือหาจากแบบเรียนไปบรรจุไวใ้นอินเตอร์เน็ต  
แลว้แนะน าใหผู้เ้รียนไปเปิดดู 
     3.2 ส่ือเพิ่มเติม (Complementary) เป็นส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนปกติ ผูเ้รียนเรียน
แบบปกติ แต่มีการก าหนดเน้ือหาใหศึ้กษา หรือสืบคน้จากส่ืออิเลกทรอนิกส์ หรือ Website  
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เป็นบางเน้ือหา และมีการก าหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ไปศึกษาเน้ือหา โดยถือเป็นส่วนหน่ึง 
ของการจดัการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งมีการวดัและประเมินการเรียนรู้ประกอบไปดว้ย ปัจจุบนัในการจดั 
การเรียนการสอนของครูมกัจะเป็นแบบน้ีเพิ่มมากขึ้น 
     3.3 ส่ือหลกั (Comprehensive Replacement) เป็นส่ือใชท้ดแทนการเรียนการสอนหรือ
การบรรยายในชั้นเรียน โดยท่ีเน้ือหาทั้งหมดมีความสมบูรณ์แบบในตวัเองครบกระบวนการเรียนรู้  
หรือเป็นเน้ือหา Online ท่ีมีการออกแบบใหใ้กลเ้คียงกบัครูผูส้อนมากท่ีสุด เพื่อใชท้ดแทนการสอน
ของครูโดยตรง ส่ือชนิดน้ีไดแ้ก่ บทเรียนส าเร็จรูป หรือ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการออกแบบ
ไวอ้ยา่งเหมาะสม ครบวงจร หรือใชร้ะบบจดัการบทเรียน (LMS) 
 นอกจากน้ี การออกแบบส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความทนัสมยัหลากหลาย และเขา้ใจง่าย 
เช่น รูปภาพ วิดีโอ คลิป การ์ตูนแอนิเมชนั ขอ้ความกราฟิก เสียงพูด ดนตรีประกอบ เพื่อกระตุน้
ความสนใจ รวมทั้งส่ือท่ีใชค้วรมีการเช่ือมโยงกบัเน้ือหาเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะอาจเลือกใช้
ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่น ดารานกัแสดง เครือข่ายสังคมออนไลน์  
เป็นตน้ ร่วมกบัเทคนิคการถ่ายทอดผา่นส่ืออยา่งเหมาะสม จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
และกระตุน้การเรียนรู้ได ้แต่ส่ิงส าคญัส าหรับการน าส่ือมาใชน้ั้น ผูส้อนควรมีการวางแผน 
ออกแบบ ตรวจสอบ รวมทั้งน าส่ือไปทดลองใชก่้อนแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้ส่ือการสอน 
มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น (วิทยา วาโย, 2563) อยา่งไรก็พบวา่ปัญหา
ของการท าส่ือการสอนออนไลน์ของผูส้อนเก่ียวกบัขนาดตวัอกัษรและสีของขอ้ความท่ีอ่อน 
ขนาดเลก็ จ านวนขอ้ความในส่ือมากเกินไป ท าใหมี้ผลต่อการมองเห็นและความสนใจเรียนรู้ลดลง  
จากการศึกษาของ พีรนนัท ์วิศาลสกุลวงษ,์ สุมิตตา สวา่งทุกข ์และมณีรัตน์ พราหมณี (2563)      
พบวา่ ส่ือการสอนออนไลน์ท่ีดี (Good Media) มีความหลากหลาย ร่วมกบัวิธีการส่ือสารของผูส้อน
ท่ีดีถึงผูเ้รียนให้เกิดความเขา้ใจในการใชส่ื้อส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและผูเ้รียน 
มีความตระหนกัในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์การจดัการเรียน เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดความเขา้ใจง่ายขึ้น  
 ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชรู้ปแบบการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)  
ท่ีประกอบไปดว้ยบทเรียนออนไลน์ ผา่น Web Browser อาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยในบทเรียน
จะประกอบดว้ย ขอ้ความ, รูปภาพ, เสียง, VDO และเน้ือหาเก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการปรึกษาออนไลน์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ าการวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการและการปรึกษาออนไลน์ ดงัต่อไปน้ี 
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 ณฐัวุฒิ สรพิพฒัน์เจริญ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การปรับตวัของนิสิตท่ีรับการปรึกษา
ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับตวัของนิสิต
ท่ีรับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออก โดยการวิเคราะห์บทสนทนา
ของการปรึกษาเพื่อบรรยายการปรับตวัของนิสิต ผูใ้หข้อ้มูลคือนิสิตท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 13 คน ค าถามการวิจยั คือ นิสิตท่ีเขา้รับการปรึกษาออนไลน์
ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออกมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการปรับตวัอย่างไร  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาผา่นกระบวนการ 
การปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออก ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์แบบ
อุปนยั และ น าเสนอผลในภาพรวมผลการศึกษาพบวา่ การปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎี 
การปรึกษาแบบเนน้ทางออกช่วยใหนิ้สิตท่ีรับการปรึกษาสามารถพฒันาตนเองโดยมีการปรับตวัดี
ขึ้น สรุปไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 1) การปรับตวัดา้นการเรียน 2) การปรับตวัดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อน  
3) การปรับตวัดา้นสัมพนัธภาพกบัพ่อแม่ และ 4) การปรับตวัดา้นสัมพนัธภาพกบัคนรัก  
 สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนกัศึกษา
ปริญญาตรีดว้ยการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ต่อการส่งเสริมสุขภาวะในนิสิต
นกัศึกษาปริญญาตรีออกแบบวิธีการวิจยัเป็นแบบก่ึงทดลองโดยมีการทดสอบก่อนและหลงั 
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรีจ านวน 30 คน (เป็นเพศ
ชาย 3 คน เพศหญิง 27 คน) โดยกลุ่มตวัอยา่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ไดแ้ก่  
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแบบออนไลน์ (แชท) จ านวน 4 คร้ัง 
(คร้ังละ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) และกลุ่มควบคุมท่ีด าเนินชีวิตตามปกติ เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบประเมินสุขภาวะแบบหา้องคป์ระกอบ และแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
รายบุคคลแนวอตัถิภาวนิยม-มนุษยนิยมแบบออนไลน์วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติทดสอบที (t-test) 
ผลการวิจยัพบวา่นิสิตนกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ 
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองกบั 
กลุ่มควบคุม พบวา่ นิสิตนกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 กวินทิพย ์จนัทนิยม และคณะ (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ผลการปรึกษาออนไลน์
รายบุคคลทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อความเครียดในการท างานของพนกังานบริษทั
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อ            
ความ เครียดในการท างานของพนกังานบริษทั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทักลุ่มทดลอง 
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มีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียดในการท างานต ่ากวา่พนกังานบริษทักลุ่มควบคุมในระยะหลงัการ
ทดลอง และระยะติดตามผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพนกังานบริษทักลุ่มทดลอง 
มีค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดในการท างานในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลต ่ากวา่
ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 Schaub et al. (2019) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการช่วยเหลือตนเองผา่นทางเวบ็ไซดโ์ดยมี
และไม่มีปรึกษาทางแชทเพื่อลดการใชโ้คเคนในผูใ้ชโ้คเคนในทางท่ีผิด การวิจยัใชแ้นวคิด CBT 
เป็นฐานโดยโปรแกรมช่วยเหลือตนเองผา่นเวบ็ไซดป์ระกอบดว้ย 8 บทเรียน เก่ียวกบัสร้างแรง
บนัดาลใจ และแนวทางปฏิบติัในการควบคุมตนเองท่ีสร้างบนพื้นฐานแนวคิด CBT การศึกษาคร้ังน้ี
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 416 คน ผลการศึกษาพบวา่ หลงัการประเมินติดตามผล 6 เดือน ความถี่ของ
การใชโ้คเคนและความรุนแรงของการพึ่งพาโคเคนลดลงเฉพาะในกลุ่มทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 
 Amri et al. (2020) ไดท้ าการศึกษา รูปแบบการใหก้ารปรึกษาทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็  
(e-PC) เพื่อลดความวิตกกงัวลในการจดัการสอบระดบัชาติ ผลการศึกษาพบวา่ e-Personal 
Counseling สามารถอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยการปรึกษา 
ทางเวบ็เป็นบริการรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ในสาขาการใหก้ารปรึกษา ท่ีสามารถใหบ้ริการ
ในทางปฏิบติัไดทุ้กท่ีทุกเวลาเม่ือมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต บริการ e-PC น้ีมีประโยชน์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนท่ีก าลงัเผชิญกบัความเครียด การสูญเสียตวัตน รู้สึกโดดเด่ียว หรือหดหู่             
เกิดความวิตกกงัวลเร่ืองผลการเรียน ผลการวิจยัพบวา่ e-PC สามารถช่วยใหน้กัเรียนลดความเครียด 
ความกงัวล ความวิตกกงัวล และความรู้สึกดา้นลบอ่ืน ๆ ไดก่้อนท่ีจะตอ้งไปสอบระดบัชาติ 
 Ghasemi, Vakilian, and Khalajinia (2021) ท าการศึกษาผลการใหก้ารปรึกษารายบุคคลกบั 
การใหก้ารปรึกษาในการประยกุตแ์อพพลิเคชัน่ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของสตรีท่ีเป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ ์การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลของรูปแบบการใหก้ารปรึกษา
แบบพบหนา้และการใหก้ารปรึกษาโดยใชแ้อพพลิเคชัน่ WhatsApp ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพ
ชีวิตของสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 126 คน โดยใชวิ้ธีการใหก้ารปรึกษา
แบบ GATHER (G=Greeting, A=Ask, T=Tell, H=Help, R=Return) ผลการวิจยัพบวา่  
การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่ง 3 กลุ่ม (p=0.001)  
การใหก้ารปรึกษาในการดูแลตนเองทั้งในแบบตวัต่อตวัและบนแอพพลิเคชัน่ท าใหค้ะแนนการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 Byaruhanga et al. (2021) ไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพระยะสั้นของการใหก้ารปรึกษา                 
ทางวิดีโอแบบเรียลไทมเ์ก่ียวกบัการเลิกบุหร่ีในผูอ้ยูอ่าศยัในชนบทและพื้นท่ีห่างไกล กลุ่มตวัอยา่ง
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คือ ผูใ้ชย้าสูบรายวนัท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป จ านวน 655 คนอาศยัอยูใ่นชนบทหรือพื้นท่ีห่างไกลของรัฐ          
นิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยใหก้ารปรึกษา 6 คร้ัง โดยใหก้ารปรึกษาโดยใชวิ้ดีโอแบบ
เรียลไทมแ์ละการใหก้ารปรึกษาทางโทรศพัท ์ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการใหก้ารปรึกษาทาง
วิดีโอมีแนวโนม้ในการเลิกสูบบุหร่ีสูงกวา่กลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น การปรึกษาทางวิดีโอ
เพิ่มอตัราการเลิกบุหร่ีควรจะมีการพิจารณารวมการใหก้ารปรึกษาทางวิดีโอเขา้กบัแนวทางปฏิบติั        
ท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนัเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลการเลิกบุหร่ีอีกรูปแบบหน่ึง  
 สรุปไดว้า่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาออนไลน์ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ 
ใหก้ารปรึกษาผา่นการแชท การใหก้ารปรึกษาผา่นการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
(Videoconference) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกใชก้ารใหก้ารปรึกษาออนไลน์แบบการประชุม
ทางไกลผา่นจอภาพผา่นโปรแกรม Line Application และการใหค้วามรู้ออนไลน์โดยใช ้  
Web-based Learning เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการให้การปรึกษารายบุคคล 
 ในการใหก้ารปรึกษามีนกัวิชาการและนกัจิตวิทยาไดใ้หค้วามหมายของการปรึกษา
รายบุคคล ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ความหมายการปรึกษารายบุคคล 
 Corey (2013) กล่าววา่ เป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้เกิดความงอกงาม มีการพฒันา ส่งเสริม 
และป้องกนั ใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในตนเอง และการก าจดัส่ิงท่ีมาขดัขวางการเจริญเติบโตหรือ
ความกา้วหนา้ของบุคคล 
 เจียรนยั ทรงชยักุล และโกศล มีคุณ (2554) กล่าววา่ การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล 
เป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูรั้บการปรึกษาเป็นส่วนตวัแก่บุคคลเฉพาะรายในแต่ละคร้ัง  
เพื่อใหเ้ขาสามารถเขา้ใจตนเองและเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มไดดี้ขึ้นสามารถเผชิญปัญหาท่ีประสบอยูไ่ด ้ 
และมีทกัษะแกไ้ขปัญหาไดเ้องอยา่งเหมาะสม สามารถวางแผนในชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 และสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
 วชัรี ทรัพยมี์ (2551) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาเป็นสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
ซ่ึงเป็นนกัวิชาชีพท่ีไดรั้บการฝึกอบรม กบัผูรั้บการปรึกษาซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือ เพื่อใหผู้รั้บ
การปรึกษาเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น ไดป้รับปรุงปรุงทกัษะใน 
การตดัสินใจและทกัษะในการแกปั้ญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการท่ีจะท าตนเอง
พฒันาขึ้น 
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 ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2557) กล่าววา่ การใหก้ารปรึกษารายบุคคลเป็นสัมพนัธภาพของ
การช่วยเหลือส่วนบุคคลระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ช่วยเหลือใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 สรุปไดว้า่ การใหก้ารปรึกษารายบุคคล หมายถึง การใหก้ารปรึกษารายบุคคลเป็นกระบวน 
การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงเกิดจากสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา  
โดยใหผู้รั้บการปรึกษามีความเขา้ใจตนเอง เกิดการเปล่ียนแปลง และหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 จุดมุ่งหมายของการปรึกษารายบุคคล 
 จุดมุ่งหมายของการใหก้ารปรึกษาแบ่งเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายระยะสั้น 
และจุดมุ่งหมายระยะยาว แต่ในบางคร้ังก็ใชค้  าวา่ จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือจุดมุ่งหมายทัว่ไป  
ผูใ้หก้ารปรึกษาควรเขา้ใจลกัษณะของจุดมุ่งหมายของการใหก้ารปรึกษาใหช้ดัเจน เน่ืองจาก
จุดมุ่งหมายเปรียบเสมือนแนวทางในการด าเนินการใหก้ารปรึกษา หรือเป็นเป้าหมายในการให้ 
การปรึกษาแต่ละคร้ัง ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการใหก้ารปรึกษามีดงัต่อไปน้ี 

บุหงา วชิระศกัด์ิมงคล (2561) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการใหก้ารปรึกษารายบุคคลวา่ 
แบ่งออกเป็น 2 จุดมุ่งหมายคือ  

 1. จุดมุ่งหมายระยะสั้น หรือ จุดมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการบรรลุผล 
เพื่อแกปั้ญหาท่ีกาลงัเผชิญอยู่ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีผูรั้บการปรึกษากบัผูใ้หก้ารปรึกษาจะร่วมกนั
พิจารณาก าหนดขึ้น เช่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยม หรือทศันคติ เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิต 
เป็นปกติสุขขึ้น 
 2. จุดมุ่งหมายระยะยาว หรือ จุดมุ่งหมายทัว่ไป หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีช่วยใหบุ้คคลได้
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ หรือเป็นจุดมุ่งหมายท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวับุคคล
หลงัไดรั้บการปรึกษา เพราะการใหก้ารปรึกษาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ นบัตั้งแต่เรียนรู้จกั
ตนเอง เรียนรู้วิธีแกปั้ญหา เรียนรู้การปรับตวัให้อยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุขและสร้างสรรค ์ซ่ึงผูรั้บ 
การปรึกษาแต่ละคนก็คงจะไดรั้บผลเหล่าน้ีในแต่ละเร่ืองมากนอ้ยแตกต่างกนัไป 
 การใหก้ารปรึกษาทุกคร้ังตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บ
การปรึกษาไดต้ระหนกัถึงเป้าหมายของการปรึกษาในคร้ังนั้น ๆ โดยปกติผูใ้หก้ารปรึกษาจะร่วมกบั
ผูรั้บการปรึกษาก าหนดวตัถุประสงคข์ึ้นตามการตดัสินใจของผูรั้บการปรึกษา  
 โดยทัว่ไปวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาจะเป็นไปในแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี  
(บุหงา วชิระศกัด์ิมงคล, 2561) 
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  1. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตนเองและเขา้ใจปัญหาของตน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจท่ีจะแกปั้ญหา
ของตนใหส้ าเร็จลุล่วง 
 2. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในการแกปั้ญหาและสามารถเลือกตดัสินใจแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัตนได ้
 3. เพื่อใหมี้แนวทางในการปรับพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสม โดยใชศ้กัยภาพของตนใน
การคน้หาและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตน 
 Maheu and Gordon (2000) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการให้การปรึกษาในวงกวา้ง 
เน่ืองจากอาจขึ้นอยูก่บัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจุดมุ่งหมายพื้นฐานของการใหก้ารปรึกษา 
มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจถึงสาเหตุและพฒันาการของปัญหาทางอารมณ์น าไป                    
สู่ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นในการควบคุมความรู้สึกและการกระท าอยา่งมีเหตุผล 

2. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
3. เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเติมเตม็ศกัยภาพหรือบรรลุจากสภาวะปัญหาท่ีขดัแยง้ภายใน

ตนเอง 
4. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษามีทกัษะความตระหนกัและความรู้ซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา

เผชิญหนา้กบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  George and Cristiani (1995 cited in Adams & Gilbert, 1998) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ 
การใหก้ารปรึกษารายบุคคลไว ้4 ประการ เพื่อช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส ารวจตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจ 
 2. ลดระดบัความเครียด และความไม่สบายใจท่ีเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 3. พฒันาทกัษะทางดา้นสังคม ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการจดัการกบัปัญหาให้มี    
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 4. เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์เช่น มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 
ต่าง ๆ มากขึ้น มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น และสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดดี้ขึ้น 
 ดงันั้น จุดมุ่งหมายของการใหก้ารปรึกษารายบุคคล เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามี 
ความเขา้ใจตนเองและเขา้ใจปัญหาของตน เขา้ใจถึงสาเหตุ ส ารวจตนเอง มีการเลือกตดัสินใจ  
เพื่อท าใหส้ามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงคไ์ด ้

 กระบวนการของการปรึกษารายบุคคล 
 กระบวนการใหก้ารปรึกษาประกอบดว้ยหลายขั้นตอน รวมไปถึงมีการปรับประยกุต ์                 
ใหเ้ขา้กบัผูรั้บการปรึกษาเป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีกระบวนการใหก้ารปรึกษาดงัน้ี  
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 กระบวนการและทกัษะการใหก้ารปรึกษา (ดวงมณี  จงรักษ,์ 2549) ประกอบดว้ยขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นเร่ิมตน้การปรึกษาและสร้างสัมพนัธภาพ 
 2. ขั้นส ารวจตน (เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา) 
 3. ขั้นจดัการ (ด าเนินการ) กบัปัญหา (Working Through) 
 4. ขั้นยติุการใหก้ารปรึกษา 
                ขั้นท่ี 1  เร่ิมตน้การปรึกษาและสร้างสัมพนัธภาพ ขั้นแรกของสัมพนัธภาพ ผูรั้บการ
ปรึกษาตอ้งการตระหนกัรู้วา่ตนมีปัญหาและมีแรงจูงใจท่ีจะร่วมมือกบัผูใ้หก้ารปรึกษาเพื่อแกไ้ข
ปัญหานั้นการเร่ิมตน้ท่ีดีคือ ผูรั้บการปรึกษาเตม็ใจขอเขา้รับการปรึกษาเอง กรณีท่ีผูรั้บการปรึกษา
ถูกขอใหม้า ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บการปรึกษาตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้นจริง ๆ ดว้ย 
ผูรั้บการปรึกษาท่ีไม่รู้ตวัวา่ตนมีปัญหา หรือไม่เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงยอ่มมีแรงจูงใจไม่พอเพียง              
ท่ีจะร่วมมือในกระบวนการปรึกษา ผูรั้บการปรึกษาบางคนมาพบผูใ้หก้ารปรึกษาดว้ยความรู้สึก              
ไม่ชดัเจนต่อบางส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป และไม่สามารถระบุไดถึ้งปัญหา ในทศันะของโรเจอร์เรียกวา่ 
ผูรั้บการปรึกษาเกิดการสกดักั้นภายใน ท าใหไ้ม่สามารถบรรยายความรู้สึกหรือปัญหาของตนได้
อยา่งถูกตอ้ง บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บการปรึกษาไม่มีความตระหนกัรู้ในอารมณ์ของตน และไม่ตระหนกัรู้ 
ถึงคุณลกัษณะหลายอยา่งของปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นเร่ืองปกติท่ีผูรั้บการปรึกษาจะไม่เตม็ใจส่ือสาร
เก่ียวกบัตนเอง เม่ือตกอยูใ่นสภาวะดงักล่าว ผูรั้บการปรึกษาจะบรรยายถึงสถานการณ์ภายนอก                   
ท่ีเกิดขึ้น แทนท่ีจะพูดเก่ียวกบัตนเองผูรั้บการปรึกษาตอ้งการใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ข แต่ยงัไม่มี
ความตอ้งการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตนเอง 
                ขั้นท่ี 2 ส ารวจตน (เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหา) ขั้นน้ีเร่ิมตน้เม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกวา่
ตนไดรั้บการยอมรับในระดบัหน่ึง หลงัจากท่ีผูรั้บการปรึกษารู้สึกมัน่คงในสัมพนัธภาพ                    
มีความไวว้างใจผูใ้หก้ารปรึกษา ผูรั้บการปรึกษาจะเล่าเร่ืองไดค้ล่องมากขึ้น ช่วงเร่ิมตน้ของ                
การเล่าเร่ืองราวอาจไหลเล่ือนไปในหวัขอ้ท่ีไม่ตรงกบัตน (ดวงมณี  จงรักษ,์ 2549) หมายถึง 
พรรณนาเสมือนปัญหาอยูน่อกตวัตน เหมือนจะไม่ตอ้งรับผิดชอบกบัเหตุการณ์ ความรู้สึก                    
มกัส่ือแสดงในลกัษณะท่ีพูดถึงมากกวา่แสดงประสบการณ์ท่ีรู้สึกจริงในขณะเล่า 
               ขั้นท่ี 3  ขั้นจดัการ (ด าเนินการ) กบัปัญหา การเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากการหยัง่รู้ 
หรือเกิดความเขา้ใจใหม่ ตอ้งผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ “Working Through” ซ่ึงผูเ้ขียนจะใชค้  าวา่ 
“จดัการ” หรือ “ด าเนินการ” ฟรอยดเ์ป็นผูริ้เร่ิมใชค้  าน้ี ในความหมายของฟรอยด ์คือการสลาย
เครือข่ายการต่อตา้นในผูรั้บการปรึกษา และด าเนินการส าเร็จกบัการสลายการเกิดภาวการณ์             
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ถ่ายโอน (Transference) ปัจจุบนัค าน้ีมีความหมายกวา้งขึ้น หมายถึง การเร่ิมตระหนกัรู้                           
ถึงประสบการณ์ในอดีตวา่มีผลอยา่งไรกบัอารมณ์ความรู้สึกในปัจจุบนั ผูรั้บการปรึกษาพฒันา 
การมีสติรู้เขา้ใจความรู้สึกภายในมากพอ ๆ กบัเขา้ใจเหตุการณ์ภายนอก แสดงความรับผิดชอบ                    
ต่อปัญหา การมีความเขา้ใจถึงปัญหา ความรู้สึก และพฤติกรรม จะชกัน าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมต่อไปมากขึ้น 
                ขั้นท่ี 4  การยติุการปรึกษา การยติุการปรึกษาแสดงถึงความเป็นอิสระของผูรั้บการปรึกษา
ท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาของตนไดส้ าเร็จ และกา้วต่อไปในชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือ     
จากผูใ้หก้ารปรึกษา ในขั้นน้ีผูรั้บการปรึกษาอาจรู้สึกทั้งเป็นอิสระและมีความวิตกกงัวลท่ีต่อไปตอ้ง
จดัการกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นกบัตนโดยล าพงัเพื่อลดความรู้สึกขดัแยง้และหลีกเล่ียงการยติุการปรึกษา  
ก่อนเวลาอนัควร ควรร่วมกนัตกลงวนัเวลาท่ีจะพบกนัเป็นคร้ังสุดทา้ย ก่อนท่ีจะนดัหมาย             
เพื่อติดตามความกา้วหนา้ 
               วชัรี ทรัพยมี์ (2551) ไดอ้ธิบายขั้นตอนในการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลไวด้งัน้ี 

1. ขั้นเร่ิมการปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งพิจารณาถึง แหล่งท่ีมาของผูรั้บการปรึกษา 
การแสวงหาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูรั้บการปรึกษา การสร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บการปรึกษา 
การช้ีแจงลกัษณะและขอบข่ายของการปรึกษา 

2. ขั้นระบุปัญหาของผูรั้บการปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นในประเด็น
ต่อไปน้ี 
      2.1 การพิจารณาปัญหา โดยช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ ารวจปัญหาของเขาโดยอาศยั
สัมพนัธภาพท่ีดีในการปรึกษาจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาพร้อมท่ีจะเปิดเผย อภิปราย และพิจารณา
ปัญหาจากขอ้มูลท่ีมี 
      2.2 การแยกแยะองคป์ระกอบของปัญหา ใหพ้ิจารณาใหค้รบถว้นและชดัเจนทั้งใน 
รายละเอียดของพฤติกรรม ระยะเวลาท่ีเกิดปัญหา และสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
      2.3 การสรุปประเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยการรับฟังและสังเกตผูรั้บการปรึกษาทั้ง 
ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและความรู้สึก เพื่อสรุปประเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะบางคร้ัง 
ช่วงแรกของการปรึกษา ผูรั้บการปรึกษาอาจพูดถึงปัญหาของเขาเพียงผิวเผิน เน่ืองจากยงัไม่ไวใ้จ 
ผูใ้หก้ารปรึกษาพอท่ีจะเปิดเผย 

3. ขั้นระบุวตัถุประสงคข์องการปรึกษา คือ พิจารณาเป้าหมายท่ีปรารถนา และระบุให้
ชดัเจนขึ้นโดยพยายามใชว้ตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีวดัหรือสังเกตได ้แมว้า่จะเป็นเร่ืองของ
ความรู้สึก เป้าหมายในการปรึกษามีอยู ่4 ประการคือ เพื่อการเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อช่วยใหผู้รั้บ   
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การปรึกษาเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจ เพื่อช่วยป้องกนัปัญหา และเพื่อส่งเสริมพฒันาการ                       
ทั้งน้ีผูรั้บการปรึกษาอาจมีทั้งปัญหารีบด่วนท่ีเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะ กบัวตัถุประสงคร์ะยะยาว 

4. ขั้นวางแผนแกปั้ญหาหรือวางโครงการอนาคต เม่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บ            
การปรึกษาดว้ยการฟัง การสัมภาษณ์ และกลวิธีต่าง ๆ จะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดภ้าพเก่ียวกบั
ผูรั้บการปรึกษาและปัญหาของตนเอง ต่อจากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาจะน าทฤษฎีการปรึกษาท่ีเหมาะสม
มาใช ้โดยตกลงกบัผูรั้บการปรึกษาถึงแนวทางและขั้นตอนการแกปั้ญหา ทั้งแผนการหลกัการ 
วิธีการ ระยะเวลาท่ีใช ้ตลอดจนผลท่ีจะไดรั้บจากวิธีเหล่านั้น 

5. ขั้นด าเนินการตามท่ีวางแผนไว ้ผูใ้หก้ารปรึกษาสนบัสนุนใหผู้รั้บการปรึกษาไดป้ฏิบติั
ตามแผนท่ีไดว้างไว ้โดยสามารถเปล่ียนแปลงขั้นตอนต่าง ๆ ใหม่ไดถ้า้ผูใ้หแ้ละผูรั้บการปรึกษา
พิจารณาร่วมกนัแลว้เห็นวา่การเปลี่ยนแปลงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ 

6. ขั้นประเมินผลการปรึกษา เป็นการใหผ้ลป้อนกลบัวา่การปรึกษาท่ีจดัขึ้นนั้นสัมฤทธ์ิผล
ตามวตัถุประสงคห์รือไม่มีปัญหาอุปสรรคใดท่ีจะตอ้งปรับปรุงอีกหรือไม่การประเมินผลจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูรั้บการปรึกษา โดยผูใ้หก้ารปรึกษาอาจเป็นผูส้ังเกต
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป หรือสอบถามจากผูรั้บการปรึกษา หรือผูใ้กลชิ้ดกบัผูรั้บการปรึกษา 

7. ขั้นยติุการปรึกษา อาจท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
      7.1 ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บการปรึกษาเห็นพอ้งกนัวา่ไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ 
      7.2 ผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นผูบ้อกผูรั้บการปรึกษาล่วงหน้าวา่จะยติุการปรึกษาเม่ือใด 
      7.3 พฤติกรรมของผูรั้บการปรึกษาแสดงให้เห็นวา่ไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ผูใ้ห้       
การปรึกษาบางคนอาจยติุการปรึกษาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เช่น จากการพบกนัสัปดาห์ละคร้ัง  
เป็นสองสัปดาห์ต่อคร้ัง เป็นเดือนละคร้ัง และสามเดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อลดความวิตกกงัวลของ 
ผูรั้บการปรึกษา กบัทั้งจะไดติ้ดตามผลการปรึกษาและใหค้วามช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาไปในตวั 

8. ขั้นติดตามผลการปรึกษา อาจใชก้ารสนทนาโดยตรงหรือโทรศพัทถึ์งผูรั้บการปรึกษา 
หรือคนใกลชิ้ด เพื่อเป็นการประเมินอีกคร้ังและถา้ผูรั้บการปรึกษาตอ้งการความช่วยเหลือจะไดใ้ห้ 
ความช่วยเหลือต่อไป 

ขวญัธิดา พิมพการ (2560) กล่าววา่ กระบวนการของการใหก้ารปรึกษาประกอบไปดว้ย  
5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สร้างสัมพนัธภาพการเร่ิมตน้พบกนัคร้ังแรกของผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บ            
การปรึกษาเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะการเร่ิมตน้พบกนัท่ีเป็นไปดว้ยความอบอุ่นเป็นกนัเองจะช่วยให้
เกิดความไวว้างใจพร้อมท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง และร่วมมือในการใหก้ารปรึกษาท าให้           
การใหก้ารปรึกษาบรรลุวตัถุประสงคไ์ดง้่ายขึ้น  
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ขั้นท่ี 2 ส ารวจปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและอาจตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก เน่ืองจากผูรั้บ
การปรึกษาส่วนใหญ่มีความสับสนทางอารมณ์หรือมีการรับรู้ท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น      
อคติเขา้ขา้งตนเองหรือกลไกป้องกนัตนเองสูง ในบางกรณีจึงอาจตอ้งใชเ้วลาเพื่อด าเนินการในขั้นน้ี
มากกวา่หน่ึงคร้ัง  

ขั้นท่ี 3 เขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการซ่ึงแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีก าหนดโดย                 
ผูรั้บการปรึกษาจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองผูใ้ห้การปรึกษาควร
สนบัสนุนใหผู้รั้บการปรึกษาคิดเองใหม้ากท่ีสุดและใหส้ามารถตดัสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ขั้นท่ี 4 วางแผนแกปั้ญหาโดยแผนการปฏิบติัตามแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีผูรั้บการปรึกษา
ตดัสินใจเลือกไวใ้นขั้นท่ี 3 เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารใหก้ารปรึกษามีคุณค่าและจะเป็น
ประโยชน์มากขึ้น ถา้มีการท าขอ้ตกลงกบัผูรั้บการปรึกษาเพราะจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิด              
ความตั้งใจและพร้อมท่ีจะลงมือปฏิบติัตาม  
 ขั้นท่ี 5 ยติุการใหก้ารปรึกษาเม่ือการใหก้ารปรึกษาด าเนินไปจนหมดเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
แต่ละคร้ัง ในแต่ละรายหรือผูรั้บการปรึกษามีท่าทีต่อตา้น หรือไม่ร่วมมือในการปรึกษาก็ใหย้ติุ              
การใหก้ารปรึกษา โดยใหด้ าเนินการดว้ยความอบอุ่น เป็นมิตรและแสดงความพร้อมท่ีจะให้ 
ความช่วยเหลือต่อไป  
 สรุปไดว้า่ กระบวนการใหก้ารปรึกษามีขั้นตอนหลกั 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างสัมพนัธภาพ  
ขั้นส ารวจปัญหา ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการ ขั้นวางแผนแกปั้ญหา                     
และขั้นยติุการปรึกษา โดยในกระบวนการใหก้ารปรึกษาจะมีการปรับเปล่ียนไปตาม 
ผูรั้บการปรึกษา 

 บทบาทและลกัษณะของผู้ให้การปรึกษา 
 หากผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีไม่รู้จกัและเขา้ใจบทบาทของตนเองอยา่งแจ่มชดั จะก่อใหเ้กิดปัญหา
ในการท างาน ซ่ึงจะท าใหก้ารใหก้ารปรึกษาดอ้ยประสิทธิภาพไป บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาเป็น
บทบาทท่ีประมวลจากบทบาทตามวิชาชีพ บทบาทตามความคาดหวงัของผูรั้บการปรึกษา อยา่งไร 
ก็ตาม Wrenn (อา้งถึงใน บุหงา วชิระศกัด์ิมงคล, 2561) ไดเ้สนอบทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษา 
เพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ีคือ 
 1. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บการปรึกษาใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ก่อให้เกิด 
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
 2. ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความเขา้ใจตนเอง 
 3. ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 
 4. ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีสุขภาพจิตดี 
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 5. ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพการใหก้ารปรึกษา โดยพยายามปรับปรุงหรือศึกษาวิจยั
เก่ียวกบักระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 Corey (2013) ไดศึ้กษาลกัษณะของผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีผูรั้บการปรึกษามีความศรัทธา พบวา่
เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ 
 1. มีความเป็นตวัของตวัเอง จริงใจ และซ่ือสัตย ์
 2. ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 3. นบัถือตนเองและนบัถือผูอ่ื้น 
 4. ทนต่อความขดัแยง้ต่าง ๆ ได ้
 5. รู้จกัตนเองและยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 
 6. มีความยดืหยุน่ ไม่ตายตวั 
 7. เขา้ใจผูรั้บการปรึกษา 
 8. เป็นคนมีชีวิตชีวา 
 9. มีความมุ่งมัน่ในการน ากิจกรรมต่าง ๆ 
 10. มีความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพ 
 11. มีอารมณ์ขนั 
 Foster, Leppma, and Hutchinson (2014) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูใ้หก้ารปรึกษา 
ในการใหก้ารปรึกษาไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. เขา้ใจความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาและถือเป็นความจริง 
 2. เก็บขอ้มูลทั้งหมดไวเ้ป็นความลบั 
 3. เอ้ือใหผู้รั้บการปรึกษาไดพู้ดคุยในประเด็นท่ีเป็นปัญหา 
 4. สร้างความนบัถือตนเองใหก้บัผูรั้บการปรึกษา  
 5. คอยช่วยเหลือใหผู้รั้บการปรึกษาหาแนวทางแกไ้ขดว้ยตนเอง 
 6. มีความเห็นอกเห็นใจผูรั้บการปรึกษา 
 7. มีความอดทน 
 8. สามารถท่ีจะฟังไดม้ากกวา่พูด 
 สรุปไดว้า่ บทบาทและลกัษณะของผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งสามารถท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพ           
ท่ีดีกบัผูรั้บการปรึกษา รวมไปถึงมีเจตคติท่ีดี ยอมรับผูรั้บการปรึกษาอยา่งไม่มีเง่ือนไข                                      
มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของผูรั้บการปรึกษา คอยเอ้ือให้ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจตนเองและ                       
หาทางออกใหก้บัอุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 แนวคิดการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ระบวนการปรึกษา 
เชิงบูรณาการ ดงัต่อไปน้ี 
 การปรึกษาแบบบูรณาการถือก าเนิดมาจากมุมมองของผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีมองวา่การยดึเพียง 
ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงนั้น ในกระบวนการปรึกษาไม่สามารถท าความเขา้ใจและช่วยเหลือในบริบท 
ของผูรั้บการปรึกษาไดท้ั้งหมด เพราะมนุษยมี์ความซบัซอ้นทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึกและ 
พฤติกรรม การคน้หาทางออกดว้ยการตีกรอบเพียงหลกัการเดียวอาจท าใหผู้รั้บการปรึกษาขาด
โอกาสหลาย ๆ ดา้น การบูรณาการปรึกษาท่ีนิยมใชมี้หลายวิธีดว้ยกนั แต่วิธีการท่ีไดรั้บความนิยม
ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นดงัน้ี การบูรณาการทฤษฎี (Theoretical integration) การบูรณาการแบบมี
ทฤษฎีหลกั (Assimilative integration) การบูรณาการเฉพาะเทคนิค (Technical eclecticism) และ
การมีปัจจยัการบ าบดัร่วม (Common factors) และ Emerging models that combine routes แต่ใน
มุมมอง Corey (2013) ไดอ้ธิบายถึงการปรึกษาแบบบูรณาการท่ีต่างออกไป คือ เป็นการผสานโดย 
ท่ีไม่เนน้หลกัการท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดใ้หนิ้ยามของการบูรณาการ (Integrative model) ในมุมมอง
ส่วนตวั ดงัน้ี 
 การผสานในมุมมองของคอเรยน์ั้นไม่ไดห้มายความถึงการจบัวางโดยขาดหลกัการหรือ 
ท าไปดว้ยความรีบเร่ง ผูใ้หก้ารปรึกษาจ าเป็นตอ้งวางจุดมุ่งหมายจากกรอบแนวคิดท่ีมาจากหลาย 
เทคนิคท่ีไดศึ้กษาไวล้่วงหนา้ คอเรย ์เนน้ย  ้าวา่การผสานการปรึกษาท่ีกระท าเองของผูใ้หก้ารปรึกษา
ค่อนขา้งมีความเส่ียง และอาจไม่ใช่จุดมุ่งหมายการปรึกษาท่ีแทจ้ริง จึงจ าเป็นอยา่งท่ีผูใ้หก้ารปรึกษา
ควรศึกษาพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละทฤษฎีใหเ้ด่นชดัเพื่อเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดน าไปใชก้บั 
การปรึกษาท่ีมีหลากหลายประเภท (Corey, 2013) ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งคน้หารูปแบบการปรึกษา 
ท่ีตนเองถนดัและเหมาะกบัตนเอง เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการปรึกษาไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพและ 
เป็นธรรมชาติ ในการปรึกษาจะประกอบไปดว้ยปัญหา 3 ดา้นใหญ่ คือ ดา้นความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรม ผูใ้หก้ารปรึกษากตอ้งมีความสามารถเลือกใชท้ฤษฎีการปรึกษาท่ีแต่ละทฤษฎีใหเ้หมาะ
กบัปัญหาแต่ละดา้นนั้น และน ามาใชร่้วมกนัอยา่งกลมกลืน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูใ้หก้ารปรึกษา 
ตอ้งชดัเจนจุดมุ่งหมายของแต่ละทฤษฎีในแต่ละขั้นตอนการปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาไม่สามารถ
หยบิจบัมาใชโ้ดยไม่มีการวางแผน ทั้งหมดตอ้งมาจากกรอบแนวคิดของทฤษฎี ผูใ้หก้ารปรึกษา 
ตอ้งตั้งค  าถามกบัตนเองวา่ “ทฤษฎีไหนท่ีสามารถช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในมิติของความคิด ความรู้ 
หรือพฤติกรรม” ในการวางแผนการปรึกษา มุมมองการปรึกษาแบบบูรณาการจ าเป็นตอ้งมาจาก 
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การอ่าน การคิดตาม และการเรียนรู้ผา่นประสบการณจริง อยา่งนอ้ยท่ีสุดผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งมี
ความรู้อยา่งลึกซ้ึงในทฤษฎีการปรึกษา เพราะผูใ้หก้ารปรึกษาไม่สามารถสังเคราะห์การปรึกษา 
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ประเภทของการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมพบวา่ Norcross (2005) ไดแ้บ่งการปรึกษา 
เชิงบูรณาการไว ้4 รูปแบบ คือ 
 1. การบูรณการแบบขา้มทฤษฎี (Common factors) โดยไม่มุ่งเนน้เพียงเทคนิควิธี หรือ 
ทฤษฎี แต่เป็นการแสวงหาหลกัการร่วมของทฤษฎีต่าง ๆ และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปรึกษา 
แบบบูรณาการ เช่น หลกัการร่วมอยา่งหน่ึงท่ีพบในหลายทฤษฎี คือ การช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา
ตระหนกัในการวิเคราะห์ตวัเอง (Self-criticism) แมว้า่เทคนิค วิธีการแต่ละทฤษฎีท่ีใชจ้ะแตกต่างกนั
ก็ตามเช่น Cognitive therapy จะใชว้ิธีการใหผู้รั้บการปรึกษาวิเคราะห์ความคิดเชิงลบ  
ผา่นการโตแ้ยง้ พิจารณาหลกัฐานหรือความสมเหตุสมผล แต่ Gestalt จะใชว้ิธีการ Empty chair 
เพือ่ใหผู้รั้บการปรึกษารับรู้ถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น เป็นตน้ 
 2. การบูรณาการทางเทคนิค (Technical eclectics) คือ การเลือกเทคนิคหรือวิธีการให้ 
การปรึกษาท่ีถือวา่ดีท่ีสุดส าหรับผูรั้บการปรึกษาและปัญหาของผูรั้บการปรึกษา การไดม้าซ่ึงเทคนิค
จะไดม้าจากผลการวิจยัวิจยัท่ีระบุไวว้า่ท่ีผา่นมามีวิธีการแบบไหนท่ีท างานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
กบัลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนักบับุคลิกของผูม้ารับการปรึกษา การบูรณาการทางเทคนิค (Technical 
eclectics) ใชก้ารดึงเฉพาะเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษา ซ่ึงรูปแบบการปรึกษาจะแตกต่างกนั
ออกไปโดยไม่จ าเป็นตอ้งตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบของทฤษฎี เป็นตน้ การบูรณาการทางเทคนิค
จดัไดว้า่เป็นรูปแบบการบูรณาการท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดวิธีหน่ึง โดยเป็นการหยบิยกเอาเฉพาะเทคนิค
จากทฤษฎีการปรึกษาและจิตบ าบดัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Empirically 
supported interventions) มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาแต่ละรายโดยมิได้
ยดึถือทฤษฎีการปรึกษาหรือจิตบ าบดัใดเป็นทฤษฎีหลกัตวัอยา่งการผสมผสานแบบน้ีพบไดใ้น 
งานของ Lazarus ซ่ึงพฒันารูปแบบการบ าบดัท่ีเรียกวา่ Multimodal therapy (Lazarus, 1984;  
นนัทช์ตัสัณห์ สกุลพงศ,์ 2557) ตวัอยา่งเช่น การใชเ้ทคนิคเกา้อ้ีท่ีวา่งเปล่า (Empty chair) ของ
เกสตลัทใ์นการเยยีวยามิติดา้นอารมณ์ การรับสัมผสัและการจินตนาการ การใชเ้ทคนิคแบบ
เผชิญหนา้ (Exposure) เพื่อบ าบดัพฤติกรรมไม่กลา้แสดงออกหรือการใหส่ิ้งเสริมแรงทางบวก 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนามากยิง่ขึ้น การใชเ้ทคนิคการปรับเปล่ียนความคิด  
(Cognitive restructuring) เพื่อลดความคิดแบบสรุปเหมารวมหรือความคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบั 
ความเป็นจริง เป็นตน้ 
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 3. การบูรณาการทฤษฎี (Theoretical integrationists) คือ การใหก้ารปรึกษาโดยใชแ้นวคิด
พื้นฐานรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ทฤษฎีขึ้นไป มาบูรณาการกนัดว้ยความหวงัวา่ผลท่ีจะตามมา
จะไดผ้ลดีกวา่การรักษาดว้ยวิธีการเพียงวิธีเดียว เช่น การบูรณาการทฤษฎีพื้นฐานในกลุ่มของของ
จิตบ าบดักบัเทคนิคท่ีมาจากแต่ละทฤษฎี การรวมจิตวิเคราะห์และทฤษฎีระหวา่งบุคคลเขา้ดว้ยกนั 
การรวมทฤษฎีกลุ่ม การบ าบดัการรู้คิดเขา้กบักลุ่ม พฤติกรรมหรือทฤษฎีระบบมาบูรณาการเข้ากบั
ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม เป็นตน้ ซ่ึงการบูรณาการแบบน้ีถือไดว้า่มีความซบัซอ้นและยากมากท่ีสุด 
 4. การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative integration) คือ พฒันาโดย Messer 
(2001) เน่ืองจากรูปแบบการผสมผสานทางทฤษฎีถูกโจมตีจากนกัจิตบ าบดัท่ีเนน้การบ าบดัแบบ            
ใชท้ฤษฎีเดียววา่รูปแบบการผสมผสานทางทฤษฎีเป็นไปไดย้าก นอกจากนั้นความคิดความเช่ือ
พื้นฐานของแต่ละทฤษฎีท่ีใชใ้นการบ าบดัมีความแตกต่างกนัและไม่สามารถท่ีจะมาผสมผสานกนั
ได ้ในขณะท่ีการผสมผสานทางเทคนิค (Technical eclecticism) ดูเหมือนหยบิยกเอาแต่เทคนิคมาใช้
กบัผูรั้บการปรึกษาโดยไม่ไดพ้ิจารณาถึงท่ีมาท่ีไปทางทฤษฎีการบ าบดัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเทคนิค ต่อมา
จึงไดมี้การพฒันารูปแบบการผสมผสานท่ีลดจุดบกพร่องของทั้งการผสมผสานทางทฤษฎีและ 
การผสมผสานทางเทคนิคเรียกวา่ การผสมผสานทางทฤษฎีแบบมีทฤษฎีหลกั คือผูใ้หก้ารปรึกษายดึ
ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเป็นหลกั จากนั้นจะท าการหยบิยมืเทคนิคจากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาอ่ืนมาใช้
ร่วมดว้ย โดยเทคนิคท่ีถูกหยบิยมืมาใชน้ั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองเป้าหมายการใหก้ารปรึกษา
ตามทฤษฎีหลกัท่ีผูใ้หก้ารปรึกษายดึถือ ตวัอยา่งเช่น ผูใ้หก้ารปรึกษาเลือกการใหก้ารปรึกษาแบบ 
จิตพลวตัเป็นวิธีการหลกั แต่ขณะท าการใหก้ารปรึกษานั้นจะหยบิยกเอาเทคนิคการลดความรู้สึก
อ่อนไหวอยา่งเป็นระบบจากการทฤษฎีการรู้คิดพฤติกรรม หรือเทคนิคการใชเ้กา้อ้ีท่ีวา่งเปล่าจาก
ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัทม์าใช ้โดยไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการปรับพฤติกรรม
หรือเพื่อให้เกิดการตระหนกัในอารมณ์ความรู้สึกแบบท่ีน่ีเด๋ียวน้ีซ่ึงเป็นเป้าหมายของเกสตลัท ์ 
แต่ใชเ้พื่อเป็นส่วนหน่ึงของการท าใหใ้หก้ารปรึกษาเกิดการตระหนกัรู้ถึงปมขดัแยง้ในจิตไร้ส านึก
และมีพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อตอกย  ้าการตระหนกัรู้ใหเ้ขม้ขน้มากขึ้น เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative 
Integration) โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีหลกัคือ ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief 
Therapy: SFBT) เป็นแกนหลกั (Core theory) ร่วมกบัเทคนิคการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง 
เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาพิจารณา
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และเทคนิคการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปแนวคิด
ทฤษฎีหลกัและเทคนิคท่ีน ามาบูรณาการ ดงัต่อไปน้ี 
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 ทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะส้ัน 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอการการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีการปรึกษาแบบเนน้ทางออกระยะสั้น ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดหลกัทฤษฎีแบบเน้นทางออกระยะส้ัน 
 แนวคิดการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เช่ือวา่ปัญหาไม่ไดอ้ยูก่บัมนุษย์
ตลอดเวลา มีขอ้ยกเวน้ทุกปัญหา ผูใ้หก้ารปรึกษาจะสนใจในเวลาท่ีไม่มีปัญหา เพื่อท่ีจะหาขอ้ยกเวน้
ในการกระท านั้น ๆ และใหก้ระท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยท า แมจ้ะเกิด 
การเปล่ียน แปลงเพียงเลก็นอ้ย ก็จะสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระยะต่อมาได ้(เพญ็นภา  
กุลนภาดล, 2560) 
 การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT)  
เป็นทฤษฎีการปรึกษาในกลุ่ม Postmodern พฒันามาจากแนวคิดการปรึกษาเชิงกลกลยทุธ์  
(Strategy model) การปรึกษาแบบเนน้ทางออก ปัจจุบนัไดรั้บความนิยม เพราะเป็นวิธีการปรึกษา
ระยะสั้น               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมากกวา่การเพียงแค่อธิบายวิธีท่ีครอบครัวพยายาม
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางในการการปรึกษาจะเนน้ไปท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาเขา้ร่วมกบัครอบครัว
ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับการปรึกษา เขา้ร่วมการสนทนาโดยใหส้มาชิกในครอบครัวตรวจสอบสภาวะปัญหา
ของตนเอง ใชก้ารปรึกษาโดยพยายามแกปั้ญหาเนน้การฟังภาษาท่ีครอบครัวใชเ้พื่อท่ีจะอธิบายถึง
สถานการณ์และการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีพวกเขาหวงัว่าจะเขา้ถึง โดยการน าโดยผูใ้หก้ารปรึกษา
แต่ก ากบัโดยเป้าหมายของสมาชิกในครอบครัวสร้างแนวทางแกไ้ขร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น นกับ าบดัท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มน้ี เช่น Berg และ De Shazer (1993 อา้งถึงใน เพญ็นภา  
กุลนภาดล, 2560) ลกัษณะการปรึกษานั้น แทนท่ีจะใชก้ารพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาเพื่อคน้หาค าอธิบาย
ของปัญหาท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหาของชีวิตของพวกเขา กลบัหนัมาลดการให้ 
การปรึกษาโดยการสนทนา เก่ียวกบัหนทางการแกไ้ขปัญหา เช่น แทนท่ีจะพูดเก่ียวกบัความเป็นไป
ของครอบครัววา่ “บอกผมหน่อยวา่ปัญหาอะไรท่ีท าให้คุณตอ้งมาเจอผม” แต่จะเนน้ไปท่ีหนทางใน
การแกปั้ญหา ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจถามวา่ “เราจะช่วยกนัอยา่งไรท่ีจะท าใหคุ้ณเปล่ียนสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นกบัคุณ?” ผูใ้หก้ารปรึกษาจะสร้างกระบวนการในการวินิจฉยั ซ่ึงน าไปสู่การคาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงซ่ึงจะเกิดขึ้นและเรียกร้อง การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของผูรั้บการปรึกษา 
ท่ีจะบรรลุการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ลกัษณะเด่นของการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นคือ การใหค้วามส าคญักบัทางออก 
มากกวา่ตวัปัญหา ซ่ึงสตีฟ เดอ ซาเซอร์ และคณะ พบวา่ ผูรั้บการปรึกษามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น
หลงัจากการพูดถึงอนาคตท่ีตนเองสนใจ โดยไม่ตอ้งท าการวิเคราะห์ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่และ
ผูรั้บการปรึกษารู้สึกไดถึ้งพลงัใจท่ีเกิดขึ้นในตนเองจากการอธิบายถึงอนาคตท่ีตนปรารถนาท่ีจะ 
ใหเ้กิดขึ้นกบัชีวิตของตน (Goldenberg, 2013) การปรึกษาแบบเนน้ทางออก มีแนวคิดท่ีวา่ผูรั้บ 
การปรึกษามีทางออกของปัญหาอยูแ่ลว้วา่พวกเขาตอ้งการแกปั้ญหาอยา่งไร ผูใ้หก้ารปรึกษามี
หนา้ท่ีช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีกระบวนการในการแกปั้ญหา อุปมาการปรึกษาวา่เป็นเพียงกลอน 
บนประตูซ่ึงอาจเปิดไปสู่ชีวิตท่ีสะดวกสบายขึ้น ถา้เพียงแต่พวกเขาหากุญแจพบ บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บ 
การปรึกษาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และเกิดความสับสนในการพยายามท่ีจะคน้หาเหตุผลท่ี
ท าใหเ้กิดการลอ็คหรือการท่ีประตูไม่ยอมเปิด แทนท่ีจะมองหาลูกกุญแจในการหาทางออกของ 
แต่ละสถานการณ์ 
 ส่วนพื้นฐานทฤษฎีเช่ือวา่ทุกคนมีความเขม้แขง็ และมีความสามารถท่ีจะสร้างทางออก
สามารถปรับเปล่ียนชีวิตของพวกเขา ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า บุคคลมีความสามารถในการแกไ้ข
ความทา้ทายชีวิตท่ีเขา้มาหา แต่ในบางคร้ังบุคคลจะสูญเสียทิศทางหรือไม่ไดต้ระหนกัใน 
ความ สามารถของตวัเอง Berg เช่ือวา่ ผูรั้บการปรึกษามีความสามารถท่ีจะหาแนวทางใน 
ทุกสถานการณ์ ท่ีเขา้มาในชีวิต และบทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษา คือ การช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา
ตระหนกัถึงความ สามารถท่ีมี (West, Bubenzer, Smith, & Hamm, 1997 cited in Corey, 2013) 
หลกัการส าคญัของการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น คือ การสร้างความหวงัให้กบัผูรั้บ 
การปรึกษาและการมองในแง่บวก โดยการสร้างความคาดหวงัเชิงบวกวา่ การเปล่ียนแปลงนั้น
เป็นไปได ้ การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นไม่ใหค้วามใส่ใจกบัสภาวะของปัญหา  
แต่ใหค้วามส าคญั กบัความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัของผูรั้บการปรึกษา ใหค้วามส าคญักบั 
ความเขม้แขง็มากกวา่ความอ่อนแอ (Corey, 2013 อา้งถึงใน เพญ็นภา กุลนภาดล, 2560)  
การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น มีแนวคิดส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 1. การปรับตวัทางบวก (Positive orientation) O’Hanlon (1994 cited in Corey, 2013) 
 อธิบายการปรับตวัทางบวกน้ีวา่ เป็นการพฒันาวิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีดีขึ้น 
และการเปล่ียนแปลงท่ีน่าแปลกใจก็สามารถเกิดขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บการปรึกษา 
มกัตกอยูใ่นสภาพของการปรับตวัต่อปัญหา (Problem orientation) ดงันั้น การพิจารณาทางออก 
จะถูกปิดกั้นจากอิทธิพลของพยายามท าความเขา้ใจกบัสภาพปัญหา เพราะผูรั้บการปรึกษามกัจะมี
เร่ืองราวท่ีเป็นปมของการตดัสินใจวา่เกิดอะไรขึ้นท่ีผา่นมาในชีวิตเขาจะเป็นตวัก าหนดสถานการณ์
ในอนาคต ผูใ้หก้ารปรึกษาแบบตามแนวทฤษฎีทางออกระยะสั้นจะตอ้งทา้ทาย ส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษา
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ประสบอยูด่ว้ยการสนทนาเชิงบวก โดยเช่ือวา่ บุคคลมีความสามารถท าไดโ้ดยใชป้ระโยชน์จาก
เป้าหมายท่ีมีอยู ่ผูใ้หก้ารปรึกษาเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดการเปล่ียน 
แปลงจากการยดึติดกบัปัญหาไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเป็นไปได ้ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถ
กระตุน้และทา้ทายผูรั้บการปรึกษาไดเ้ขียนเร่ืองราวท่ีแตกต่างจากเดิม ท่ีจะน าไปสู่จุดหมายใหม่      
ท่ีตอ้งการ 
 2. การมองหาส่ิงท่ีเป็นไปได ้(Looking for what is working) หลกัส าคญัของการปรึกษา  
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น คือ การมุ่งคน้หาในส่ิงท่ีท าใหเ้กิดผลในชีวิตของผูรั้บการปรึกษา 
มกั    จะบอกเล่าเร่ืองของตนใหก้บัผูใ้หก้ารปรึกษา โดยอา้งเหตุจากความเช่ือของตวัเองวา่  
ชีวิตไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ลกัษณะเช่นน้ีส่งผลใหผู้รั้บการปรึกษาห่างจากไกลจากเป้าหมาย 
ไปมากยิง่ขึ้น ผูใ้หก้ารปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสนใจกบัขอ้ยกเวน้
มากกวา่รูปแบบของปัญหา เพื่อสร้างใหเ้กิดความหวงั โดยช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ ารวจ
ขอ้ยกเวน้เม่ือเวลาท่ีปัญหาในชีวิตของเขานอ้ยลง การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกจะคน้หาวา่  
อะไร ท่ีบุคคลจะลงมือท าแลว้เกิดผลและช่วยใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อขจดัปัญหาใหส้ั้น
ท่ีสุดในระยะเวลาท่ีเป็นไปได ้โอ ฮานลอน (O’Hanlon, 1999 cited in Corey, 2013) กล่าววา่  
การกระตุน้ใหค้นเปล่ียนจากการวิเคราะห์ธรรมชาติของปัญหาและวิธีการท่ีท าใหน้ าไปสู่การคน้หา
ทางออกและลงมือแกไ้ขนั้น มีแนวทางท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดค้ิดเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เป็นผลดีกบัพวกเขา และมีวิธีการอีกมากมายท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นไดก้บั
ตวัเขา สอดคลอ้งกบั De Shazer (1991 cited in Corey, 2013) ไดเ้สนอใหผู้รั้บการปรึกษามีส่วนร่วม
ในการสนทนาท่ีน าไปสู่ความกา้วหนา้ โดยใหบุ้คคลสร้างสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดม้า 
ซ่ึงเป้าหมายของตนเอง  
 3. การสร้างทางออกมากกวา่การแกปั้ญหา ทฤษฎีน้ีมุ่งเนน้การสร้างทางออกมากกวา่ท่ี 
จะแกปั้ญหา และมองวา่หากมีการมุ่งเนน้แต่ปัญหา ผูรั้บการปรึกษาก็จะยิง่ทอ้แท ้สูญเสียความหวงั
และจมอยูใ่นปัญหาต่อไป การใหก้ารปรึกษาท่ีมุ่งเนน้ปัญหา จะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไม่ตระหนกั
ถึงแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะจดัการกบัปัญหาของตน ผูใ้หก้ารปรึกษาจะมุ่งเนน้ 
ส่ิงท่ีเป็นไปได ้โดยมองวา่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บการปรึกษาคือการใหก้ารปรึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่สนใจวา่ปัญหาเกิดขึ้นมาไดอ้ยา่งไร การประเมินปัญหาไม่จ าเป็นส าหรับ 
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
 4. การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ปัญหาสร้างการเปล่ียนแปลง  
แนวคิดทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ ปัญหาเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นมนุษย ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ การท่ีบุคคล
ประสบกบัปัญหานั้นจะช่วยใหบุ้คคลมีความยดืหยุน่ตวั (Resilient) มีความสร้างสรรค ์(Creative) 
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และกลา้หาญ (Courage) ปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้นตลอดเวลา  มนัมีขอ้ยกเวน้ส าหรับทุกปัญหา                 
ไม่มีปัญหาใดท่ีจะคงอยูต่ลอด จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทฤษฎีน้ีใหค้วามสนใจในเวลาท่ีไม่มีปัญหา ผูใ้หก้ารปรึกษาจะช่วยให ้        
ผูรั้บการปรึกษาคิดถึงสถานการณ์ท่ีปราศจากปัญหาหรือมีขอ้ยกเวน้ ทุกปัญหามีขอ้ยกเวน้ทั้งนั้น            
เม่ือผูรั้บการปรึกษาพูดถึงขอ้ยกเวน้ของปัญหา จะท าใหผู้รั้บการปรึกษามีพลงัในความเช่ือวา่
สามารถควบคุมปัญหาได ้ผูใ้หก้ารปรึกษาจะเสริมสร้างความหวงัของผูรั้บการปรึกษา โดยช่วยให้
ผูรั้บการปรึกษาคน้หาขอ้ยกเวน้ หรือเวลาท่ีไม่มีปัญหามารบกวนชีวิต และจะจดัการอยา่งไร 
เพื่อใหมี้ขอ้ยกเวน้ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 ข้อตกลงเบื้องต้นในการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
  Walter and Peller (1992 cited in Corey, 2013) กล่าววา่ การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออก 
เป็นรูปแบบท่ีอธิบายวา่ บุคคลมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร และสามารถเขา้ถึงเป้าหมายของตนเองได้
อยา่งไร โดยการปรึกษาตามทฤษฎีเนน้ทางออกมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี (Corey, 2013 อา้งถึงใน  
เพญ็นภา กุลนภาดล, 2560) 
 1. ผูรั้บการปรึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการกระท าส่ิงต่าง ๆ อยา่งดีท่ีสุด  
และมีศกัยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิต แมว้า่ประสิทธิภาพน้ีจะถูกปิดกั้นชัว่คราวโดยความคิดทางลบ 
(Negative cognitive) เพราะการคิดแบบเนน้ปัญหาท าใหบุ้คคลไม่สามารถรับรู้ถึงแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้
 2. ประโยชน์ของการมุ่งเนน้ทางบวกของการสร้างทางออกในอนาคต หากผูรั้บการปรึกษา
มีความเขม้แขง็และสามารถพูดถึงวิธีการคน้หาทางออกทางบวกได ้จะเป็นโอกาสท่ีจะท าให้ 
การปรึกษานั้นกระชบัขึ้นได ้
 3. ในทุก ๆ ปัญหาลว้นมีขอ้ยกเวน้ การพูดคุยถึงขอ้ยกเวน้น้ี ผูรั้บการปรึกษาจะสามารถ
ควบคุมและขา้มพน้ปัญหาไปได ้ซ่ึงการยกเวน้จะช่วยให้บุคคลยอมรับความเป็นไปไดใ้นการสร้าง
ทางออก การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วเม่ือผูรั้บการปรึกษาระบุขอ้ยกเวน้ในปัญหาของ
ตนเองได ้
 4. บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บการปรึกษาจะมีมุมมองเก่ียวกบัตนเองเพียงดา้นเดียว ผูใ้หก้ารปรึกษา
ทฤษฎีเนน้ทางออกจะตอ้งช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจดา้นอ่ืน ๆ ของเร่ืองราวท่ีก าลงัเผชิญอยูใ่น
ปัจจุบนั ซ่ึงจะท าใหม้องเห็นทางเลือกมากขึ้น 
 5. การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่ การเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ 
ทั้งหมดมีความส าคญัส าหรับการแกไ้ขปัญหา และปัญหาใดก็ตามสามารถคลี่คลายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาหน่ึง 
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 6. ผูรั้บการปรึกษามีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความสามารถท่ีจะเปล่ียนและท าส่ิงท่ี
ดีท่ีสุดใหก้บัตวัเขาเองเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดงันั้น ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งมีท่าทีท่ีอยูเ่คียงขา้ง
ผูรั้บการปรึกษามากกวา่เป็นผูก้  าหนดแนวทางเพื่อควบคุมการต่อตา้น เม่ือผูใ้หก้ารปรึกษาหา
แนวทางท่ีจะร่วมมือกบัผูรั้บการปรึกษา การต่อตา้นก็จะไม่เกิดขึ้น 
 7. ผูรั้บการปรึกษาเช่ือในความตั้งใจในการแกปั้ญหาของตนเอง ไม่มีทางออกท่ีถูกตอ้ง
ส าหรับปัญหาและไม่มีทางออกใดท่ีสามารถปรับใชไ้ดก้บัทุกคน ดว้ยเหตุจากแต่ละคนก็มี 
ความเหมือนและความแตกต่าง ทางออกจึงแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
 ขั้นตอนการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
 การปรึกษาแบบเนน้ทางออกระยะสั้นมีขั้นตอนในการให้การปรึกษา (เพญ็นภา กุลนภาดล, 
2560) ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างความร่วมมือ (Establishing a collaborative) ผูใ้หก้ารปรึกษาจะพิจารณาจาก
จ านวนคร้ังของการปรึกษา เพื่อช่วยผูรั้บการปรึกษาในการคน้หาทางออกและการสร้างความพอใจ
ในชีวิต อยา่งไรก็ตาม ถา้ขั้นตอนเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นกิจวตัรโดยไม่ไดพ้ฒันาการท างานท่ีเป็นมิตร ก็จะ
ไม่น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาเช่ือวา่ ผูรั้บการปรึกษาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีแทจ้ริงในชีวิตของพวกเขาเอง เทคนิคทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะตอ้งด าเนินงานภายใตค้วาม
ร่วมมือของการท างานร่วมกนัระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา ดงันั้นการสร้างใหเ้กิด
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจึงมีความส าคญัท่ีสุด 
 2. การนดัหมายก่อนการปรึกษา (Pre-therapy change) การนดัหมายอยา่งเรียบง่าย ไม่
ซ ้าซอ้น จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกในคร้ังแรกของการใหก้ารปรึกษา การนดัหมาย
ก่อนการปรึกษาจะสร้างความตระหนกัให้แก่ผูรั้บการปรึกษาและครอบครัว ตลอดจนเป็น 
การเตรียมตวัในการปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพของผูใ้หก้ารปรึกษา การตั้งค  าถาม โจทยใ์น 
การพบกนั ใหก้บัครอบครัวและผูรั้บการปรึกษาคิดถึงประโยชน์ของการพบกบัผูใ้หก้ารปรึกษา 
จะท าใหค้รอบครัวของผูรั้บการปรึกษามีการหาทางออกในแต่ละปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 3. การยติุ (Terminating) การสนทนาท่ีมุ่งเนน้ทางออกในระยะแรก ผูใ้หก้ารปรึกษาตั้งใจ
และสร้างเป้าหมายในการปรึกษาอยา่งชดัเจน เม่ือผูรั้บการปรึกษาสามารถสร้างทางออกท่ีพอใจ 
สัมพนัธภาพในการบ าบดัสามารถยติุลงได ้ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจเร่ิมตน้ค าถามการก่อรูปเป้าหมาย  
(Goals – formation question) โดยผูใ้หก้ารปรึกษามกัจะถามวา่ “ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดความแตกต่าง
ในชีวิตคุณ ท่ีเกิดจากการมาพบผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่า คืออะไร” ค าถามอ่ืนท่ีจะท าให ้
ผูรั้บการปรึกษาไดเ้กิดกระบวนการคิด ไดแ้ก่  “เม่ือปัญหาไดถู้กแกไ้ขแลว้ จะมีอะไรท่ีแตกต่าง” 
ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถช่วยผูรั้บการปรึกษาตรวจสอบความกา้วหนา้ของการใหก้ารปรึกษาเพื่อท่ีจะ
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ไดส้ามารถยติุการปรึกษาได ้(De Jong & Berg, 2008 cited in Corey, 2013) ช่วงเวลาของการยติุ               
การปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาระบุส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาจะท าต่อเปล่ียนแปลง 
ท่ีเขาไดท้ าแลว้ในอนาคต (Bertolino & O’Hanlon, 2002 cited in Corey, 2013) ผูรั้บการปรึกษา
ไดรั้บความช่วยเหลือในการระบุอุปสรรคหรือรับรู้ถึงส่ิงกีดขวางท่ีอาจจะพบไดใ้นรักษา 
การเปล่ียนแปลงท่ีไดท้ า (Guterman, 2006 cited in Corey, 2013)   
 เป้าหมายสูงสุดของการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น  คือการส้ินสุดการให้ 
การปรึกษา เพราะรูปแบบของการใหก้ารปรึกษาเป็นแบบสั้น กระชบั เนน้ปัจจุบนั และการระบุ 
ขอ้ร้องทุกข ์เป็นไปไดม้ากท่ีผูรั้บการปรึกษาไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาความวิตกกงัวล
ในเวลาต่อมา ผูรั้บการปรึกษาสามารถขอรับการปรึกษาอีกเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีพวกเขารู้สึกวา่จ าเป็น 
หรือมีความตอ้งการไดรั้บการติดตามหรือบอกเล่าเร่ืองราว 
 กระบวนการให้การปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
 Bertolino and O’Hanlon (2002 cited in Corey, 2013) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการให้ 
การปรึกษาทฤษฎีน้ี ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความร่วมมือสร้างสัมพนัธภาพในกระบวนการ
ปรึกษา ซ่ึงเป็นหวัใจท่ีส าคญัส าหรับการปรึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งมี 
ความเช่ียวชาญในการสร้างบริบทเพื่อการเปล่ียนแปลง เนน้หลกัการวา่ ผูรั้บการปรึกษาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในปัญหาชีวิตของตนเองสามารถจดัการไดว้า่ อะไรท่ีท าไดห้รือท าไม่ไดใ้นอดีตท่ีผา่นมา 
เช่นเดียวกบัท านายไดว้า่อะไรท่ีท าไดใ้นอนาคต การปรึกษาแบบเนน้ทางออกยดึหลกัการวา่ 
การสร้างสัมพนัธภาพร่วมกนักบัผูรั้บการปรึกษา ถา้ผูรั้บการปรึกษาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบ าบดั
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงยติุ โอกาสท่ีการปรึกษาจะประสบความส าเร็จในระยะอนัสั้นเป็นไปไดไ้ว   
 Walter and Peller (1992 cited in Corey, 2013) อธิบายลกัษณะของกระบวนการปรึกษา
เนน้ทางออกระยะสั้นมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. มุ่งคน้หาส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาตอ้งการมากกวา่คน้หาวา่อะไรท่ีพวกเขาไม่ตอ้งการ 
 2. ไม่มองหาสภาวะความเจ็บป่วยและไม่พยายามท่ีท าใหผู้รั้บการปรึกษาบรรเทาลง  
โดยการใหก้ารตีตราและวินิจฉยัใหก้บัพวกเขา แต่ใหม้องว่า อะไรท่ีผูรั้บการปรึกษาท าแลว้ 
เกิดผลบวกและกระตุน้ใหผู้รั้บการปรึกษากระท าต่อไปในทิศทางนั้น 
 3. ถา้ส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษากระท าแลว้ไม่ไดผ้ล กระตุน้ใหเ้ขาท าบางอยา่งท่ีแตกต่างไป               
จากเดิม 
 4. เนน้การช่วยเหลือระยะสั้น โดยการปรึกษาแต่ละคร้ังท าเหมือนวา่เป็นการใหก้ารปรึกษา
คร้ังสุดทา้ย และคร้ังเดียว ความร่วมมือของผูรั้บการปรึกษากบัผูใ้หก้ารปรึกษาในการสร้าง            
ทางออกเป็นเร่ืองราวของการเรียนรู้ในไม่ก่ีเทคนิคถึงขั้นตอนเหล่าน้ีอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 ผูรั้บการปรึกษามีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมท่ีในกระบวนการปรึกษา หากบุคคลเห็นวา่
ตนเองสามารถก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของการสนทนาได ้(Walter & Peller, 1996 cited in 
Corey, 2013) กระบวนการปรึกษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบั
อนาคตและส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการท่ีสร้างความแตกต่างในชีวิตของแต่ละบุคคล ผูใ้หก้ารปรึกษา
ทฤษฎีเนน้ทางออกอยูใ่นต าแหน่งท่ีคอยช่วยเหลือ ใหผู้รั้บการปรึกษามาอยูใ่นต าแหน่งของ 
การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชีวิตของตวัเอง ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งไม่คิดตามกรอบของผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่ีรู้การกระท าและประสบการณ์ของผูรั้บการปรึกษา (Anderson & Goolishian, 1992 cited in 
Corey, 2013) การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของผูใ้หก้ารปรึกษา 
แตกต่างจากการปรึกษาแบบดั้งเดิม ซ่ึงมองวา่ ผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการประเมิน 
และการใหก้ารปรึกษาตามท่ี Guterman (2006 cited in Corey, 2013) กล่าววา่ ผูใ้หก้ารปรึกษา 
มีความช านาญในกระบวนการของการเปล่ียนแปลง แต่ผูรั้บการปรึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่ิงท่ี
บุคคลตอ้งการเปล่ียน หนา้ท่ีของผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นเพียงการช้ีทิศทางในการเปล่ียนแปลง  
โดยไม่ตอ้งบอกส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาจะสร้างความร่วมมือในสัมพนัธภาพ เพราะเช่ือวา่ การสร้างสัมพนัธภาพ             
ท่ีดีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัและอนาคต (Bertolino & O’Hanlon, 2002 cited in 
Corey, 2013) ผูใ้หก้ารปรึกษาจะสร้างบรรยากาศของการเคารพซ่ึงกนัและกนั ใหผู้รั้บการปรึกษา 
มีอิสระในการส ารวจและร่วมเขียนเร่ืองราวของตนเอง (Walter & Peller, 1996 cited in Corey, 
2013) และใหผู้รั้บการปรึกษาจินตนาการถึงส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดความแตกต่างและอะไรท่ีจะน ามา 
สู่การเปล่ียนแปลง (Gingerich & Eisengart, 2000 cited in Corey, 2013) ค าถามท่ีใชไ้ดผ้ลใน 
การปรึกษา ไดแ้ก่ “ส่ิงท่ีคุณตอ้งการในการท่ีมารับการปรึกษา” “วิธีท่ีจะสร้างความแตกต่างใหก้บั
คุณก่อนและหลงัรับการปรึกษา” และ “อะไรท่ีเป็นสัญญาณบางอยา่งเพื่อใหคุ้ณทราบถึง  
การเปล่ียนแปลงท่ีคุณตอ้งการจะใหเ้กิดขึ้น” 
 เป้าหมายของการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
 การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นมีเป้าหมายหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 1) เปล่ียนมุมมอง
เก่ียวกบัสถานการณ์ 2) เปล่ียนการกระท าของสถานการณ์ปัญหา 3) ส่งเสริมความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพของผูรั้บการปรึกษา (O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003 cited in Corey, 2013) 
 ผูรั้บการปรึกษาถูกกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพูดถึงทางออกมากกวา่พูดถึงปัญหา  
ส่ิงท่ีบุคคลพูดถึงส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีบุคคลสร้าง การพูดถึงปัญหาสามารถสร้างปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 
 การพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ผูใ้หก้ารปรึกษาไม่จ าเป็นตอ้งรู้ประวติัหรือท่ีมาของปัญหา หรืออะไรท่ีท าใหปั้ญหายงัคง
อยู ่จึงท าใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาไม่ใหค้วามสนใจกบัรายละเอียดของปัญหา แต่จะเนน้ท่ีการสร้าง 
ความคาดหวงัของผูรั้บการปรึกษาต่อการเปล่ียนแปลงและการแกปั้ญหา ดว้ยชัว่โมงในการปรึกษา
ท่ีจ ากดั (5-10 คร้ัง) ผูใ้หก้ารปรึกษาจะช่วยสร้างความคาดหวงัต่อการเปล่ียนแปลงและท าให ้
การบรรลุเป้าหมายเป็นไปไดม้ากขึ้น   
 การปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นจะสนใจ 2 ประเด็นหลกั ท่ีส าคญั ไดแ้ก่                           
1) การสร้างเป้าหมายท่ีมีลกัษณะชดัเจน และ 2) การสร้างทางออกท่ีสามารถท าได ้ผูรั้บการปรึกษา
จะไดรั้บการสะทอ้นความเห็น (Feedback) ในตอนทา้ยของชัว่โมงการสนทนาผูใ้หก้ารปรึกษาจะ
ตรวจสอบความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย เป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาการปรึกษา และจะยติุเม่ือ
ปัญหาของผูรั้บการปรึกษาบรรเทาเบาบางลง หรือผูรั้บการปรึกษารู้สึกมีพลงั มีความคิดหรือมุมมอง
ใหม่ 
 การใหก้ารปรึกษาแบบเนน้ทางออกซ่ึงต่างจากแนวคิดการแกไ้ขปัญหาแบบดั้งเดิม ดงัน้ี  
(De Jong & Berg, 2008 cited in Corey, 2013) 
 1. ผูรั้บการปรึกษาจะอธิบายปัญหา บอกเล่าปัญหาใหผู้ใ้ห้การปรึกษาฟัง ผูใ้หก้ารปรึกษา
รับฟังอยา่งเคารพและใส่ใจในผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาพฒันาการสร้างเป้าหมายท่ีดี ท่ีเป็นไปไดก้บัผูรั้บการปรึกษา ดว้ยค าถาม 
เช่น “ชีวิตของคุณจะแตกต่างไปอยา่งไรถา้ปัญหาของคุณไดรั้บการแกไ้ขแลว้” 
 3. เพื่อใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัเวลาท่ีพวกเขาไม่ไดมี้ปัญหาหรือ
ปัญหาของเขารุนแรงนอ้ยลง ผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจขอ้ยกเวน้ท่ีตอกย  ้าส่ิงท่ีท าใหเ้หตุการณ์
เกิดขึ้นซ ้า ๆ 
 4. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปขอ้มูลยอ้นกลบัใหก้บัผูรั้บการปรึกษา ใหก้ าลงัใจ และแนะน าส่ิงท่ี
ผูรั้บการปรึกษาสังเกตได ้ก่อนจะพบเพื่อแกไ้ขปัญหาในคร้ังต่อไปตอนสุดทา้ยของการสนทนา 
เพื่อสร้างทางออกของปัญหา   
 5. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาประเมินความกา้วหนา้ในการเขา้ถึงทางออก  
ดว้ยการพิจารณาวา่บุคคลตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ข ควรมีการด าเนินการอยา่งไร
ในขั้นต่อไป  
 เทคนิคการปรึกษาแบบหาทางออกระยะส้ัน 
 1. เทคนิคการสนทนา แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (เพญ็นภา กุลนภาดล, 2560) 
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     1.1 การสนทนาเพื่อการเปล่ียนแปลง (Change discourse) คือ การสนทนาท่ีให้
ความส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผูรั้บการปรึกษา ซ่ึงมกัมีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูรั้บการปรึกษา ประกอบไปดว้ย  
            1.1.1 การสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) ลกัษณะน้ีผูใ้หก้ารปรึกษา
จะระบุและท าใหผู้รั้บการปรึกษามัน่ใจในความแขง็แกร่ง รวมทั้งความสามารถของตนใน          
การแกปั้ญหา โดยจะเก่ียวขอ้งกบัวิธีการในการแกปั้ญหาและการเสริมแรงของผูรั้บการปรึกษา 
            1.1.2 การสนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) แนวคิดทฤษฎีการปรึกษา               
เนน้ทางออกเช่ือวา่ ทุกปัญหาลว้นมีทางออก ขอ้ยกเวน้จึงเป็นช่องวา่งท่ีแตกต่างระหวา่งช่วงเวลา
หรือสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหา และช่วงเวลาหรือสถานการณ์ท่ีไม่เกิดปัญหา ในบางคร้ังขอ้ยกเวน้          
ท่ีเกิดขึ้นมกัถูกละเลยถูกมองขา้มไป หรือมีความเขา้ใจวา่เป็นเหตุบงัเอิญในทางท่ีดี (Flukes)            
การคน้หาขอ้ยกเวน้ของปัญหาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในกระบวนการปรึกษา การคน้หาขอ้ยกเวน้ คือ
วิธีการท่ีบุคคลใหค้วามส าคญักบัช่วงเวลาท่ีแตกต่าง นัน่คือ ช่วงเวลาท่ีปัญหาไม่เกิดขึ้นหรือ
ช่วงเวลาท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถระบุ
ทางออกท่ีสามารถใชไ้ดส้ าเร็จ หรือลม้เหลวในอดีต ตวัอยา่งของค าถามทัว่ไปเพื่อหาขอ้ยกเวน้  
เช่น “บอกผม/ ดิฉนัถึงช่วงเวลาท่ีไม่เกิดปัญหา หรือช่วงเวลาท่ีปัญหาเกิดนอ้ยมาก” หลงัจากนั้น                    
ใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายวา่ เพราะอะไรคร้ังน้ี (ช่วงเวลาท่ีไม่เกิดปัญหา) ถึงเกิดความแตกต่าง   
ซ่ึงเป็นค าถามเพื่อขยายขอ้ยกเวน้  เป็นตน้ 
            1.1.3 การเปล่ียนบริบทของการสนทนา (Context-changing talk) คือวิธีท่ีผูใ้ห ้      
การปรึกษาช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาใหค้วามหมายปัญหาท่ีประสบแตกต่างไปจากเดิม เน่ืองจาก
กรอบความคิดเป็นส่ิงท่ีช้ีน าใหผู้ค้นแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ และท าใหพ้บกบัปัญหาต่าง ๆ ในบริบท
รอบขา้ง ดงันั้นตามแนวคิดน้ี การใชค้  าถามจึงใชเ้พื่อส ารวจถึงกรอบแนวคิดของผูรั้บการปรึกษา   
ในการเช่ือมโยงกบับริบทรอบตวั เพื่อท าใหผู้รั้บการปรึกษาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดส้ าเร็จ 
            1.1.4 การท าลายการก่อร่างของปัญหา (Deconstructing the problem) เป็นการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกบัผูรั้บการปรึกษาจากภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารโดยจะตอ้งหลีกเล่ียงภาษาท่ีมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น ความซึมเศร้า คุณค่าในตนเอง ความเครียด และใชว้ิธีการใหผู้รั้บ       
การปรึกษาอธิบายพฤติกรรมของตนในแต่ละวนัแทน เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจวา่ ผูรั้บการปรึกษาเกิด      
การเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไวห้รือไม่ 
     1.2 การสนทนาเก่ียวกบัทางออก (Solution discourse) คือวิธีการสนทนาท่ีผูใ้ห้           
การปรึกษาใชเ้พื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งสภาวะท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัและเป้าหมายท่ีผูรั้บการปรึกษาปรารถนา ประกอบไปดว้ย 
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            1.2.1 การสร้างสัมพนัธภาพแบบร่วมมือ (Formation of a collaborative relationship) 
สร้างสัมพนัธภาพสามารถเกิดขึ้นเม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกวา่ผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ างานร่วมกบัผูรั้บ
การปรึกษาแลว้สามารถท าใหปั้ญหาเปล่ียนแปลงไป โดยความร่วมมือน้ีคือ การร่วมกนักระท า
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของผูรั้บการปรึกษามากกวา่การสืบสวนสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยความร่วมมือจะตอ้งเกิดจากการท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาใหก้ารสนบัสนุน การส่งเสริม 
การช่ืนชม การเห็นพอ้ง การใหค้วามสนใจต่อเป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา และการมีส่วนร่วม
อยา่งตั้งใจในฐานะของผูใ้หก้ารปรึกษา 
            1.2.2 การใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The miracle question) ค าถามปาฏิหาริยเ์ป็นกุญแจ 
ท่ีส าคญัของวิธีการปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีน้ี ซ่ึงโดยมากจะใชใ้นการรับบริการคร้ังแรก  
และการรับบริการในคร้ังต่อ ๆ มา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อระบุทางออกท่ีปรากฏขึ้น และช่วยใน
การท าความกระจ่างเก่ียวกบัความเป็นจริงของเป้าหมายท่ีผูรั้บการปรึกษาปรารถนา ค าถาม
ปาฏิหาริยจ์ะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ ชีวิตของผูรั้บการปรึกษาจะเป็นอยา่งไร
เม่ือปัญหาไดรั้บการแกไ้ข หรือมีการจดัการกบัปัญหาไดดี้ขึ้น โดยทัว่ไปมกัใชค้  าถามดงัต่อไปน้ี 
“สมมติวา่  คืนหน่ึง   เม่ือคุณนอนหลบัปาฏิหาริยไ์ดบ้งัเกิดขึ้นและปัญหาท่ีท าใหคุ้ณมาเขา้รับ 
การปรึกษาไดห้ายไป แต่คุณหลบัอยูจึ่งไม่สามารรู้ไดว้า่ปาฏิหาริยน์ั้นไดเ้กิดขึ้น เม่ือคุณต่ืนขึ้นมา 
อะไรคือส่ิงแรกท่ีท าใหคุ้ณรู้วา่ปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นแลว้” หลงัจากการใชค้  าถามน้ีแลว้ผูใ้ห ้
การปรึกษาจะใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายวา่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมเม่ือปาฏิหาริยเ์กิดขึ้น อะไรท่ีผูรั้บ
การปรึกษาเห็น รู้สึกหรือไดย้ินนั้น แตกต่างไปจากเดิม และผูอ่ื้นรอบตวัมีการกระท าท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งไร ผูใ้หก้ารปรึกษาพูดว่า “ใหคุ้ณลองจินตนาการว่า วนัน้ีคุณออกจากสถานท่ีน้ีไปและ 
คุณมีความมัน่ใจและมีความปลอดภยัมากขึ้น คุณจะท าอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิม” กระบวนการน้ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตั้งสมมติฐานในการพิจารณาทางออก O’Hanlon and Weiner-Davis  
(2003 cited in Corey, 2013) เช่ือวา่ การเปล่ียนการกระท าและมุมมองเก่ียวกบัการรับรู้ปัญหา
สามารถเปล่ียนปัญหาได ้
            1.2.3 การใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) ค าถามลกัษณะน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให ้       
ผูรั้บการปรึกษาตั้งเป้าหมายของตน และประเมินความกา้วหนา้ รวมทั้งจดัล าดบัความส าคญั                 
ของการกระท าได ้นอกจากนั้น ค าถามบอกระดบัยงัสามารถคน้หาแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง
ตนเองของผูรั้บการปรึกษา และความมัน่ใจของผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัการแกปั้ญหาของตนเองได้
เป็นอยา่งดี ผูใ้หก้ารปรึกษาจะใชค้  าถามบอกระดบัในการส ารวจการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ 
ของบุคคลในส่ิงท่ียากท่ีจะสังเกต เช่น ความรู้สึก อารมณ์ หรือการส่ือสาร (De Shazer & Berg, 1998 
cited in Corey, 2013) ตวัอยา่งเช่น การบอกความรู้สึกต่ืนตกใจหรือวิตกกงัวล โดยผูใ้ห้การปรึกษา
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ถามวา่ “จากระดบั 0-10 โดยท่ี 0 หมายถึงความรู้สึกตอนท่ีคุณเขา้มารับการปรึกษา และ 10 หมายถึง 
ความรู้สึกหลงัจากมีปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นและปัญหาของคุณไม่มีแลว้ คุณคิดวา่ความวิตกกงัวลของ
คุณในขณะน้ีเป็นเท่าไร” ค าถามบอกระดบัช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ีบุคคล
ก าลงัท าและวิธีท่ีบุคคลท าตามขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีบุคคลตอ้งการ Goldenberg 
and Goldenberg (2008) กล่าววา่ ค  าถามบอกระดบัเป็นการบอกใหผู้รั้บการปรึกษาบอกระดบัใน    
การรับรู้สถานการณ์ เพื่อสร้างมุมมองดา้นบวกและเพื่อส่งเสริมความส าเร็จนั้น เทคนิคน้ีช่วยให้
ผูใ้หก้ารปรึกษาประเมินมุมมองของผูรั้บการปรึกษาแต่ละคน และเพื่อจูงใจให้อธิบายเป้าหมายของ
เขาอยา่งละเอียด ผูใ้หก้ารปรึกษาจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาเร่ิมตน้กระท าการเปล่ียนแปลงไป       
อยา่งต่อเน่ืองตามท่ีคาดหวงั 
            1.2.4 การใชค้  าถามเพื่อเปล่ียนกรอบความคิด (Reframing) ค าถามลกัษณะน้ีเป็น
วิธีการท่ีช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเปล่ียนวิธีการมองปัญหา โดยการใหค้วามหมายต่อสถานการณ์ 
ต่าง ๆ จะเป็นการสร้างความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนแปลงของผูรั้บการปรึกษา ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บ 
การปรึกษาสามารถผา่นพน้ปัญหาท่ีเผชิญได ้
            1.2.5 การใชค้  าถามยกเวน้ (Exception questions) ช่วงเวลาในชีวิตของผูรั้บ 
การปรึกษาเม่ือเขาไม่ไดม้องวา่มีปัญหา ช่วงเวลาน้ีเรียกวา่ขอ้ยกเวน้ (Exception) และแสดงถึงส่ิงท่ี
แตกต่าง (New of difference) (Bateson, 1972 cited in Corey, 2013) ผูใ้หก้ารปรึกษาในทฤษฎี 
เนน้ทางออก จะใชค้  าถามยกเวน้กบัผูรั้บการปรึกษา วา่ในช่วงเวลาท่ีปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้นหรือเม่ือ
ปัญหาไม่ไดรุ้นแรงเป็นอยา่งไร ขอ้ยกเวน้ หมายถึง ประสบการณ์ในชีวิตของผูรั้บการปรึกษาเม่ือ
ไม่ไดมี้ปัญหาเกิดขึ้น (De Shazer, 1985 cited in Corey, 2013) โดยการช่วยเหลือใหผู้รั้บการปรึกษา
ระบุและตรวจสอบขอ้ยกเวน้นั้น การเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นนั้นท าใหพ้วกเขาหาทางออกต่อไป 
(Guterman, 2006 cited in Corey, 2013) การส ารวจน้ีจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาระลึกวา่ ปัญหาไม่ได้
มีพลงัมากและไม่ไดค้งอยูต่ลอดไป นอกจากน้ียงัมีโอกาสท่ีจะดึงศกัยภาพ ความเขม้แข็งและ
ทางออกท่ีเป็นไปได ้ผูใ้หก้ารปรึกษาจะถามผูรั้บการปรึกษาถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับขอ้ยกเวน้
เหล่าน้ี ซ่ึงเรียกวา่ การสนทนาการเปล่ียนแปลง (Change-talk) (Andrews & Clark, 1996 cited in 
Corey, 2013) 
     1.3 การสนทนาเก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy discourse) คือพนัธะสัญญาร่วมกนัระหวา่ง      
ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาในการวางแผนร่วมกนัท่ีจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีปรารถนาอนัสามารถเกิดขึ้นได ้โดยการสนทนาเก่ียวกบักลยทุธ์มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
            1.3.1 การใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ (Utilization) คือการท่ีผูใ้หก้ารปรึกษารวบรวม
ประสบการณ์ ค่านิยม ทกัษะ ความคิด และความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูรั้บ 
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การปรึกษา บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา เน่ืองจากความมัน่ใจและแรงจูงใจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อ 
การเลือกกลยทุธ์ส าหรับผูรั้บการปรึกษา โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งระลึกถึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีและ
เสริมแรงใหแ้ก่ผูรั้บการปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
            1.3.2 การพฒันาทางออก (Development of solutions) วิธีการปรึกษาแบบเนน้
ทางออกน้ีสนบัสนุนใหผู้รั้บการปรึกษาเพิ่มการเปล่ียนแปลงจากกา้วเลก็ ๆ ไปสู่เป้าหมายท่ี
ปรารถนา ซ่ึงขั้นตอนเกิดขึ้นจากการคน้พบขอ้ยกเวน้ของปัญหาและการตอบค าถามปาฏิหาริย ์
รวมทั้งการละทิ้งทางออกท่ีลม้เหลวในอดีต 
            1.3.3 การท าความกระจ่างของการยุติและการประเมินค่า (Clarification of the 
ending and evaluation) กล่าวไดว้า่ ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคต์ามทฤษฎีการปรึกษาตามทฤษฎีโซลูชัน่
โฟกสัคือ เป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาจึงตอ้งส ารวจวา่ ผูรั้บการปรึกษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร และผูใ้หก้ารปรึกษากบัผูรั้บการปรึกษาจะตอ้งร่วมกนัประเมิน
วา่การกระท าใดท่ีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมาย  
     1.4 การมอบงานในคร้ังแรก (Formula First Session Task: FFST) เป็นรูปแบบของ
การบา้นท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาให้ผูรั้บการปรึกษาท าในการพบกนัคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 โดยผูใ้ห ้                 
การปรึกษาบอกผูรั้บการปรึกษาวา่ “ระหวา่งคร้ังน้ีกบัคร้ังต่อไปท่ีพบกนั ผูใ้หก้ารปรึกษาจะให ้             
ผูรั้บการปรึกษาสังเกตวา่ อะไรเกิดขึ้นกบัคุณบา้ง (ครอบครัว ชีวิต การแต่งงาน ความสัมพนัธ์)                
ท่ีคุณยงัอยากจะใหเ้กิดขึ้นอยู ่เพื่อวา่ผูรั้บการปรึกษาจะไดอ้ธิบายกบัผูใ้หก้ารปรึกษาในคร้ังต่อไป”                   
(De Shazer, 1985 cited in Corey, 2013) คร้ังท่ี 2 ผูรั้บการปรึกษาจะถูกถามส่ิงท่ีเกิดขึ้นและส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงงานน้ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา  มีความหวงัวา่การเปล่ียนแปลง
เป็นส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได ้มนัไม่ใช่เร่ืองวา่ถา้เปล่ียนแปลงแลว้มนัจะเกิดขึ้น แต่เม่ือมนัจะเกิดขึ้น ดงัท่ี 
De Shazer (1985 cited in Corey, 2013)  กล่าววา่ วิธีการน้ีจะช่วยใหค้วามหวงัเก่ียวกบัสถานการณ์
ของผูรั้บการปรึกษาเพิ่มขึ้น ผูรั้บการปรึกษาโดยทัว่ไปให้ความร่วมมือในหลกัเกณฑง์านคร้ังแรก 
(FFST) และรายงานการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงตั้งแต่คร้ังแรกของการบ าบดั (McKeel, 1996; 
Walter & Peller, 2000 cited in Corey, 2013) ซ่ึงเบอโตลีโน และโอ ฮานลอน (Bertolino & 
O’Hanlon, 2002 cited in Corey, 2013) แนะน าวา่ การใหง้านน้ี จะใชห้ลงัจากท่ีผูรั้บการปรึกษาได้
แสดงความวิตกกงัวล มุมมอง และเร่ืองราว มนัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูรั้บการปรึกษาท่ีจะเขา้ใจ
ความรู้สึกก่อนท่ีจะเขา้สู่การเปล่ียนแปลง  ขอ้ความและการมอบงาน (Message and task giving) 
ขอ้ความและการมอบงานเป็นการสรุปในการยติุการปรึกษาในแต่ละคร้ัง โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะ
สรุปกลยทุธ์ท่ีผูรั้บการปรึกษาอธิบายในแต่ละคร้ัง และเสริมแรง รวมทั้งช่ืนชมในความกา้วหนา้
ของกระบวนการ ซ่ึงโดยมาก  จะมีการมอบหมายงานท่ีชดัเจนแน่นอนก่อนท่ีจะยติุการปรึกษา 
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     1.5 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to clients) ผูใ้หก้ารปรึกษาทฤษฎีเนน้
ทางออก โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที ในแต่ละคร้ัง เพื่อเขียนสรุป เพื่อเป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัไปใหก้บัผูรั้บการปรึกษาไดรั้บรู้ ในระหวา่งน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาก าหนดขอ้เสนอแนะท่ีจะ
ใหก้บัผูรั้บการปรึกษา De Jung and Berg (2008 cited in Corey, 2013) อธิบายวา่ การเขียนสรุป
เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมี 3 ส่วน คือ ค าชมเชย (Compliment) การเช่ือมต่อ (Bridge) และการแนะน า
งาน (Suggesting tasks) 
            1.5.1 ค  าชมเชย (Compliment) เป็นการยนืยนัส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาจะไดท้ าวา่เป็น 
ส่ิงท่ีจะน าไปสู่ทางออกท่ีมีประสิทธิภาพ การชมเชยเป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่ตอ้งท าให้เป็นกิจวตัร แต่เป็น
ในลกัษณะท่ีใหก้ าลงัใจ ท่ีจะสร้างความหวงัและส่ือความหมายกบัผูรั้บการปรึกษาวา่เขาสามารถ
ประสบความส าเร็จในเป้าหมายของเขาโดยการวาดภาพบนจุดแขง็และความส าเร็จของพวกเขา 
            1.5.2 การเช่ือมต่อ (Bridge) เป็นการเช่ือมโยงค าชมเชยไปสู่การแนะน างานท่ีจะ
ใหก้บัผูรั้บการปรึกษา การเช่ือมต่อเป็นการใหเ้หตุผลส าหรับขอ้เสนอแนะ 
            1.5.3 งานท่ีมอบหมาย (Suggesting tasks) ประกอบดว้ย งานท่ีแนะน าใหก้บัผูรั้บ 
การปรึกษา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการบา้น ขอใหส้ังเกตงานของผูรั้บการปรึกษา ใหค้วามสนใจการด าเนิน
ชีวิตของพวกเขา กระบวนการตรวจสอบตนเองน้ี ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาบนัทึกความแตกต่างถึง 
ส่ิงท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะส่ิงท่ีพวกเขาคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้การปรึกษาท่ี
ใหก้บัผูรั้บการปรึกษาเป็นส่ิงท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งท า เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดเ้ขา้ถึงเป้าหมายของ
ผูรั้บการปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้การปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
 บทบาทหนา้ท่ีของผูใ้หก้ารปรึกษาจะเนน้สัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บ 
การปรึกษา  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งมีศิลปะในการใชเ้ทคนิคค าถามท่ีเป็นประโยชน์ในการปรึกษา 
ท่ีท าใหค้รอบครัวเกิดแนวคิด มองภาพของปัญหา และเกิดพลงัในการคน้หาทางออก ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม น าไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิต 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกใชเ้ทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นท่ีเหมาะสม
กบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ไดแ้ก่ เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบร่วมมือ เทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา เทคนิคการท าลายการก่อร่าง
ของปัญหา เทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์เพื่อช่วยใหว้ยัรุ่นเกิด 
ความตระหนกัถึงส่ิงท่ีตอ้งการสามารถท่ีจะระบุทางออกไดง้่ายขึ้น รวมไปถึง เทคนิคค าถามยกเวน้ 
เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบักลยทุธ์ เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน เพื่อท่ีจะดึงศกัยภาพ 
พลงัทางบวก และความเขม้แขง็ท่ีจะท าให้นกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถระบุทางออกท่ีเหมาะสมกบั
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ตนเองได ้เทคนิคค าถามบอกระดบั เทคนิคการพฒันาทางออก ท่ีจะท าใหต้ั้งเป้าหมาย บอกระดบั
ความมัน่ใจเก่ียวกบัการรับมือ และเร่ิมตน้กระท าการเปล่ียนแปลงวา่นกัเรียนวยัรุ่นไทยจะสามารถ
รับมือและมีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะส้ัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ าการวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ดงัต่อไปน้ี 
 พิมลพร งามเหมาะ (2560) ไดท้ าการศึกษา ผลการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อ
การพึ่งตนเอง ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 16 คน  
โดยคดัเลือกจากนิสิตท่ีมีคะแนนการพึ่งตนเองต ่ากวา่เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 ลงมา สุ่มกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบวดั 
การพึ่งตนเองและโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดลอง
การใหก้ารปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น จ านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที โดยใชแ้บบ
แผนการวิจยัเชิงทดลองสองตวัประกอบ แบบวดัซ ้าหน่ึงตวัประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็น  
3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบวดัซ ้าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่ม และหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์โรน่ี ผลการศึกษา พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการ
ทดลองกบัการพึ่งตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน 
การพึ่งตนเองสูงกวา่นิสิตกลุ่มควบคุมในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนการพึ่งตนเองในระยะหลงัการทดลองและ 
ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 Godleski, Darkins, and Peters (2012) ช้ีใหเ้ห็นถึงการประเมินผลการรักษาของกลุ่ม                        
ผูเ้ขา้รักการรักษาโดยใชว้ิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซ่ึงก็คือ กลุ่มทหารผา่นศึกชาวสหรัฐอเมริกาจ านวน 
98,609 คนในระยะเวลากวา่ 4 ปี (2006 ถึง 2010) โดยเป็นการใหก้ารบ าบดัรักษานอกสถานท่ี 
โดยกลุ่มนกับ าบดัหลากหลายสาขา เช่น จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา อาสาสมคัรช่วยเหลือสังคมและ
พยาบาล งานวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการผา่นวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ใชร้ะยะเวลาจ านวนวนั
ในการรักษานอ้ยกวา่แบบปกติ โดยเฉล่ียร้อยละ 25 และในระยะเวลาท่ีไดท้ าการศึกษาไม่พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก็คือกลุ่มทหารผา่นศึกชาวอเมริกนัท่ีใชช่้องทางการรักษาอ่ืน ใชเ้วลาจ านวนวนั 
ในการรักษานอ้ยกวา่การรักษาโดยใชว้ิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
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 Dowling and Rickwood (2014) ท่ีศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัจานวนคร้ังของการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ (แชท) ต่อความกา้วหนา้ ความลึกซ้ึงและผลลพัธ์ของการปรึกษา  
โดยมีค าถามการวิจยั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) จ านวนคร้ังของการปรึกษาแบบออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้นจะท าให ้
การปรึกษามีความกา้วหนา้และมีความลึกซ้ึงมากขึ้นหรือไม่ และ 2) ความกา้วหนา้และความลึกซ้ึง         
ของการปรึกษาท่ีมากขึ้นจะส่งผลใหผ้ลลพัธ์ของการปรึกษาดีขึ้นหรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นวยัรุ่น
ชาวออสเตรเลียท่ีมีอายตุั้งแต่ 16-25 ปี จ านวน 49 คนท่ีมาปรึกษาแบบออนไลน์กบัผูใ้ห้การปรึกษา
ในประเด็นปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต การปรึกษาใชเ้วลาคร้ังละ 50 นาทีโดยประมาณโดยมี
กระบวนการ 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นการปฐมนิเทศ ขั้นการส ารวจปัญหาขั้นการตั้งเป้าหมาย  
ขั้นการวางแผนปฏิบติั และขั้นยติุการปรึกษา หลงัจากเสร็จส้ินการปรึกษาในคร้ังแรก ผูม้าปรึกษา
สามารถนดัหมายกบันกัจิตวิทยาคนเดิมเพื่อพูดคุยต่อเน่ือง หรือเลือกท่ีจะคุยกบันกัจิตวิทยาท่านอ่ืน
ในคร้ังต่อไปก็ได ้ซ่ึงจากจานวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีมาปรึกษา มีวยัรุ่น 33 รายท่ีมารับการปรึกษา
คร้ังเดียว และมีวยัรุ่น 16 รายท่ีมารับการปรึกษา 2 คร้ัง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 1) ในประเด็น
เก่ียวกบัจานวนคร้ังของการปรึกษา พบวา่ การปรึกษาแบบ 2 คร้ัง มีคะแนนความกา้วหนา้และ 
ความลึกซ้ึงของการปรึกษาสูงกวา่การปรึกษาแบบคร้ังเดียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
กล่าวคือ จ านวนคร้ังการปรึกษาเพิ่มขึ้นท าใหค้วามกา้วหนา้และความลึกซ้ึงของการปรึกษาเพิ่มขึ้น
ไปดว้ย 2) ในประเด็นผลลพัธ์หลงัจากการปรึกษาพบวา่ คะแนนความทุกขใ์จ (Psychological 
distress) ของผูม้าปรึกษาลดลงจากก่อนการปรึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ในขณะท่ี
คะแนนความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) กบัการมีความหวงั (Hopefulness) ไม่พบ 
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างก่อนและหลงัการปรึกษาทั้งกลุ่มท่ีปรึกษาคร้ังเดียวและปรึกษา 
แบบ 2 คร้ัง และ 3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในส่วนของกระบวนการปรึกษา พบวา่การส ารวจ
ปัญหา (Problem clarification) และการวางแผนปฏิบติั (Action planning) ท่ีลึกซ้ึง มีความสัมพนัธ์
กบัความทุกขใ์จท่ีลดลง 
 Hicks et al. (2015) ท่ีท าการศึกษาผลของการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเพื่อ              
สร้างพลงัใหก้บัวยัรุ่นท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชก้ารปรึกษารายบุคคลซ่ึงใชเ้ทคนิคค าถาม                
ปาฎิหาริย ์เทคนิคค าถามยกเวน้ เทคนิคการชมเชย และเทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั พบวา่                
การใหก้ารปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นสามารถช่วยใหผู้ท่ี้ถูกรังแกรับมือกบัความรู้สึก               
ดา้นลบท่ีเกิดขึ้น และเม่ือใชก้ารรับมือในเชิงบวกในการแกไ้ขปัญหาจะท าใหส้ามารถควบคุม
สถานการณ์ไดดี้ขึ้น 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงใหเ้ห็นว่ามีงานวิจยัจ านวนนอ้ยมากท่ีศึกษาเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพของการปรึกษาแบบออนไลน์ หรือการให้ความรู้แบบออนไลน์ ในขณะเดียวกนัก็ไม่
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พบวา่มีการศึกษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ท่ีใช้
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นในการใหก้ารปรึกษา ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นช่องวา่งทางความรู้ท่ีจะศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ทางการปรึกษาออนไลน์ และผูว้ิจยัไดบู้รณาการเทคนิค 
การปรึกษาจากทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการปรึกษา ดงัน้ี 

 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา   
การปรับเปล่ียนกระบวนการทางปัญญา มีจุดประสงคเ์พื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถ

ปรับเปล่ียนตนเองใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยบริบทของกระบวนการทางปัญญามุ่งเนน้ช่วย
ใหผู้รั้บการปรึกษาปรับความคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล เหมาะสมกบับริบททางสังคมและ
วฒันธรรม (Brooks-Harris, 2008) การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยับูรณาการเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญา คือ  เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) 
เป็นการส่งเสริมใหผู้รั้บการปรึกษาใหป้รับความคิดของตนเองในการคิดแบบอ่ืน ๆ จากเหตุการณ์ 
เดียวกนัเพื่อเปล่ียนความคิดหรือมุมมองในแบบใหม่ท่ีเหมาะสม  

 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง 
 ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงจะเนน้ความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้นร่วมกนัระหวา่ง 
ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาสอนวิธีการท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเติมเตม็
ความตอ้งการ ส่ิงส าคญัคือ การท าใหเ้กิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการทา้ทายผูรั้บ 
การปรึกษาอยา่งใหก้ าลงัใจ ส่ิงน้ีจะสนบัสนุนใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้การมีพฤติกรรมท่ีแสดง
ความรับผิดชอบและไดผ้ลดีมากขึ้น (Fuller & Fuller, 2007) การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยับูรณาการเทคนิค
การปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริงคือ   
 1. เทคนิค WDEP สามารถช่วยใหผู้รั้บบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นบุคคลท่ีกล่า
เผชิญความจริงและประพฤติตนไดอ้ยา่งเหมาะสม W (Wants) คือ การท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาช่วยให้
ผูรั้บบริการคน้พบความตอ้งการของเขา D (Describe) คือการท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาอภิบายวิถีชีวิตของ
เขาวา่เขาท าอะไรในแต่ละวนั E (Self Evaluation) คือการท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาช่วยใหผู้รั้บบริการ
ประเมินพฤติกรรมของตนเอง และ P (Plan) คือการท่ีใหก้ารปรึกษาช่วยใหผู้รั้บบริการวางแผน
เปล่ียนพฤติกรรมของตน 
 2. เทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advice technique) ผูใ้หก้ารปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูรั้บ
การปรึกษาวา่จะสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งไร จะวางโครงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองอยา่งเป็นระบบ 
 3. เทคนิคค าถามทางเลือก (Choice questions) ผูใ้หก้ารปรึกษาตั้งค  าถามเพื่อใหผู้รั้บ 
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การปรึกษามีทางเลือกเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกผูรั้บการปรึกษาคิดและประพฤติปฏิบติั ตวัอยา่งของค าถาม 
ไดแ้ก่ “ถา้สถานการณ์เดียวกนัน้ี ไดเ้กิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมา คุณคิดวา่คุณจะท าอยา่งไร?  
จะเป็นการท าใหผู้รั้บการปรึกษาพิจารณามุมมองของตนเองทั้งท่ีเก่ียวกบัอดีตปัจจุบนัหรืออนาคต 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามองไปท่ีแนวโนม้ผลกระทบของพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  
โดยการส ารวจทางเลือกและผลกระทบ เพื่อใหมี้แนวโนม้ท่ีจะเตรียมความพร้อมส าหรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
 การใหก้ารปรึกษาท่ีเนน้พฤติกรรมมีหลกัการกระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ การทดลอง 
หลกัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถน าไปประยกุตใ์นการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
ลกัษณะเด่น คือ การใชร้ะบบท่ีชดัเจน เฉพาะเจาะจงและวดัได ้สามารถระบบหลกัการและเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งชดัเจน และตรวจสอบได ้ปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์อง 
ผูรั้บการปรึกษา (Corey, 2013) การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยับูรณาการเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมคือ  
 1. เทคนิคการใชต้วัแบบ (Modeling) มีแนวคิดวา่การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่จากการสังเกต
พฤติกรรมของตวัแบบช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้รียนรู้ทกัษะในการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่และ
ยงัช่วยกระตุน้ใหผู้รั้บการปรึกษาไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีเรียนรู้แลว้นั้น บุคคลสามารถเพื่อน าไปแสดง 
พฤติกรรมท่ีไดจ้ดจ านั้นไวใ้นอนาคต   
 2. เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) มีแนวแนวคิดวา่พฤติกรรม
มนุษยห์ากไดรั้บการฝึกฝนบ่อยคร้ังร่วมกบัการเสริมแรงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความช านาญ
และมัน่ใจ กลา้ท่ีจะน าไปใชใ้นชีวิตจริงมากขึ้น โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะกล่าวค าช่ืนชม ใหก้ าลงัใจ 
ชมเชย เพื่อคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หค้งอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
 3. เทคนิคการฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม (Assertive training) เป็นการฝึก
ใหผู้รั้บการปรึกษากลา้แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีควรจะแสดงออกในสังคมโดยไม่วิตกกงัวล  
เพื่อขจดัปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีความรู้สึกกงัวล (White, 2000 cited in Corey, 2013) 

 เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม  
การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม เช่ือวา่ปัญหาของมนุษยไ์ม่ไดเ้กิด

จาก ส่ิงแวดลอ้มภายนอก แต่เกิดจากมุมมองหรือความเช่ือของมนุษยท่ี์มีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย ์ความคิดคือสาเหตุของความรู้สึก ผูใ้หก้ารปรึกษาจะ
ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเปล่ียนความรู้สึกโดยทบทวนความคิดท่ีบอกกบัตนเองให้รับรู้วา่ตนสามารถ
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ควบคุมชีวิตไดดี้ขึ้นเอาชนะความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล (Corey, 2013) การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั
บูรณาการเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม ดงัน้ี 
 1. การสอนการพูดกบัตวัเองเพื่อการแกไ้ขปัญหา (Teaching coping self-statement) ผูรั้บ
การปรึกษาจะไดรั้บการสอนวา่ ความเช่ือท่ีท าลายตนเองสามารถไดรั้บการ แทนท่ีดว้ยการสร้าง
ค าพูดท่ีมีเหตุผลเพื่อการแกไ้ขปัญหา โดยท่ีผูรั้บการปรึกษาจะควบคุมวิธีการพูด และการวิเคราะห์
ค  าพูดของตนเอง  
 2. เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational emotive imagery) 
เป็นเทคนิคท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาร้องขอใหผู้รั้บการปรึกษาจินตนาการอยา่งจริงจงั ถึงส่ิงท่ีย  ่าแยท่ี่อาจ
เกิดขึ้นกบัตนเอง โดยการจินตนาการวา่ตนเองอยูใ่นสถานการณ์ท่ีประสบกบัความรู้สึกท่ีไดรั้บ 
การก่อกวนหลงัจากนั้น ผูใ้ห้การปรึกษาจะไดรั้บการสาธิตวิธีการฝึกฝนตนเองในการพฒันาอารมณ์
ท่ีดีแทนท่ีอารมณ์ท่ีขุ่นเคือง เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ และทฤษฎี            
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 ฐานิดาวลัคุ ์วนัทนียกุล (2558) ไดศึ้กษาผลการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเนน้ทางออก          
ระยะสั้นต่อการก ากบัอารมณ์ของมารดาวยัรุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการปรึกษารายบุคคล
ทฤษฎีการปรึกษาเนน้ทางออกระยะสั้นต่อการก ากบัอารมณ์ของมารดาวยัรุ่น โดยการใหก้ารปรึกษา
ตามแนวทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น กลุ่มตวัอยา่งคือ มารดาวยัรุ่นอาย1ุ5-19 ปี มีบุตรคนแรกอายุ
ระหวา่ง 1 เดือน ถึง 1 ปี ไม่ไดท้ างาน ไม่มีภาวะความผิดปกติทางความคิดและอารมณ์ มารับบริการ
วางแผนครอบครัว แผนกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลพุทธโสธร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูว้ิจยั
คดัเลือกตวัอยา่งท่ีมีคะแนนการก ากบัอารมณ์ต ่ากวา่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา จ านวนทั้งหมด13 คน
และสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ จดัเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทั้ง 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย แบบวดัการก ากบัอารมณ์ และโปรแกรมการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะ
สั้น ด าเนินการทดลองการให้การปรึกษาจ านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 45-60 นาที โดยใชแ้บบแผนการวิจยั
เชิงทดลองแบบสองตวัประกอบแบบวดัซ ้าหน่ึงตวัประกอบ การรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ 1 กลุ่มวดัซ ้าในกลุ่มเดียวกนั และทดสอบความแตกต่างรายคู่วิธีบอนเฟอร์โรน่ี 
(Bonferroni Procedure) ผลการศึกษาปรากฏวา่ มารดาวยัรุ่นท่ีไดรั้บการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออก
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ระยะสั้นมีคะแนนการก ากบัอารมณ์ในระยะหลงัการทดลอง และในระยะติดตามผลการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 พิมลพร งามเหมาะ (2560) ไดท้ าการศึกษาผลการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นต่อ 
การพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการปรึกษาทฤษฎี 
เนน้ทางออกระยะ สั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 16 คน  
โดยคดัเลือกจากนิสิตท่ีมีคะแนนการพึ่งตนเองต ่ากวา่เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 ลงมา สุ่มกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบวดั 
การพึ่งตนเองและโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดลอง  
การใหก้ารปรึกษากลุ่มทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น จ านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที โดยใชแ้บบ
แผนการวิจยัเชิงทดลองสองตวัประกอบ แบบวดัซ ้าหน่ึงตวัประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็น                   
3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบวดัซ ้าประเภทหน่ึงตวัแปรระหวา่งกลุ่ม และหน่ึงตวัแปรภายในกลุ่ม  
และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์โรน่ี ผลการศึกษา พบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
วิธีการทดลองกบัการพึ่งตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
การพึ่งตนเองสูงกวา่นิสิตกลุ่มควบคุมในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนการพึ่งตนเองในระยะหลงัการ ทดลองและ
ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 แสงดาว วฒันาสกุลเกียรติ (2562) ไดท้ าการศึกษาการพฒันารูปแบบการปรึกษากลุ่ม 
เชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุต่อความโดดเด่ียวของนกัศึกษาวยัรุ่น ผลการวิจยัพบวา่  
1. โมเดลเส้นทางปัจจยัเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเด่ียวของนกัศึกษาวยัรุ่นมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเด่ียวของนกัศึกษาวยัรุ่น  
พฒันาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม ประกอบดว้ย ทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มแบบเป็นการปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลกั 
และเทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท ์เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริงเทคนิคตามแนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎี            
อตัถิภาวะนิยม เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัว
ทฤษฎีประสบการณ์นิยม เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีโซลูชัน่โฟกสั 3. นกัศึกษาวยัรุ่นกลุ่ม
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ทดลองท่ีไดรั้บการปรึกษา กลุ่มเชิงบูรณาการมีคะแนนความโดดเด่ียวระยะหลงัการทดลอง และ
หลงัการติดตามผลลดลงต ่ากวา่กลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ปภาวิน พื้นชมภู (2563) ไดท้ าการศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบ 
บูรณาการท่ีมีผลต่อการก ากบัตนเอง และพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กและวยัรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการท่ีมีต่อการก ากบัตนเองและพฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กและวยัรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเด็กและวยัรุ่นในสถาน
สงเคราะห์ จ านวน 2 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายรุะหวา่ง 14 –18 ปี โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑท่ี์ก าหนด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบส ารวจพฤติกรรม
ความกา้วร้าว 2) แบบวดัความสามารถในการก ากบัตนเอง และ 3) โปรแกรมการใหก้ารปรึกษา 
แบบบูรณาการจ านวน 12 คร้ัง ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเท่ียงตรงของเน้ือหา มีค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (IOC) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบเป็นอิสระ ผลการวิจยัพบวา่ เด็กและวยัรุ่นในสถานสงเคราะห์
ภายหลงัการเขา้รับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแบบบูรณาการ มีคะแนนความสามารถในการก ากบั
ตนเองสูงกวา่ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคะแนนพฤติกรรม
ความกา้วร้าวต ่ากวา่ระยะก่อนทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
โปรแกรมการใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเพิ่มการก ากบัตนเองในเด็กและวยัรุ่นและ
สามารถลดพฤติกรรมความกา้วร้าวในเด็กและวยัรุ่นในสถานสงเคราะห์ได ้ดงันั้น โปรแกรม 
การใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ จึงสามารถน าไปปรับใชก้บัองคก์รต่าง ๆ สถานรองรับเด็ก 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเ้ด็กและวยัรุ่นในความอุปการะเป็นผูมี้การก ากบัตนเองท่ีดี  
และลดพฤติกรรมกา้วร้าวของตนเอง 
 สิวินีย ์ทองนุช (2563) ไดท้ าการศึกษา การพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค ผลการวิจยัพบวา่ 1) องคป์ระกอบ
ลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การรับรู้
ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การควบคุมตนเอง และการคาดการณ์
อนาคต ซ่ึงโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัสูง ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) รูปแบบโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค เพื่อพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย  
3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเร่ิมตน้การใหก้ารปรึกษา ขั้นด าเนินการใหก้ารปรึกษาและขั้นยติุการให้ 
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การปรึกษา โดยเน้ือหาไดบู้รณาการทฤษฎีการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมการรู้คิด (CBT) และเทคนิคใน
ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอีก 4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ เทคนิคในทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม 
(REBT) เทคนิคในทฤษฎีเกสตลัท ์(GT) เทคนิคในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (BT) และเทคนิคในทฤษฎี
เผชิญความจริง (RT) เพื่อพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 3. ผลของ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่อลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ 1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิคมีลกัษณะมุง่อนาคตในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกวา่กลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ 
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคมีลกัษณะมุ่งอนาคตระยะหลงัการทดลองและ
ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 สรุปไดว้า่ การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารปรึกษารายบุคคลโดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: 
SFBT) เป็นฐาน บูรณาการร่วมกบัเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง เทคนิคการปรึกษา
จากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทาง
ปัญญาและเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เน่ืองจากการปรึกษาเชิงบูรณาการสามารถ
ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีตอ้งการความเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนัไป 
ตามสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัวัยรุ่น 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอการการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัวยัรุ่น ดงัต่อไปน้ี 
 ความหมายของวัยรุ่น 
 วยัรุ่น หรือ “Adolescence” มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Adolescere” แปลวา่ 
การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ (To Grow Up or To Grow To Maturity) เป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อ  
หรือวยัพายบุุแคม (Strom and Stress) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ
จากเด็กไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ (Maturity) มีความสามารถในการคิดท่ี เป็นนามธรรมมากขึ้น และเป็น
ระยะท่ีมีพฒันาการทางดา้นสังคม โดยมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพ ท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในครอบครัว
ไปสู่ภาวะท่ีตอ้งรับผิดชอบและพึ่งตนเอง (Independence)และการปรับตวัของบุคคลทางดา้นสังคม 
มีการเลียนแบบและทดลองบทบาทต่าง ๆ เพื่อท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นรากฐานของความสนใจ        
ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลกัษณะของเพื่อน คู่ครอง (เพญ็นภา กุลนภาดล, 2562; ศรีเรือน  
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แกว้กงัวาน, 2553; World Health Organization, 2015) การใหค้วามหมายของวยัรุ่นมีนกัวิชาการได้
ใหค้วามหมายในบริบทท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงไดใ้ห้นิยามความหมายของวยัรุ่นวา่ เป็นบุคคลท่ีมี
อายรุะหวา่ง 13-25 ปี ท่ีมีการแบ่งออกเป็นหลายระยะ เป็นช่วงพฒันาการจากเด็กเติบโตเป็นวยั
ผูใ้หญ่ โดยเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อน บุคคล
รอบขา้งท่ีใหค้วามสนใจ มีการเปล่ียนแปลงภาวะพึ่งพิงไปสู่ความรับผิดชอบตนเอง มีอิสระทาง
ความคิดไม่ชอบการถูกบีบบงัคบั    
 การเปล่ียนแปลงพฒันาการของวยัรุ่นจึงมีลกัษณะท่ีมีความหลากหลายตามการแบ่งระยะ
ของวยัรุ่น ถา้กระบวนการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นไปตามระยะเวลาและความเหมาะสม เด็กก็จะ
ปรับตวัอยา่งเหมาะสม หากแต่วยัรุ่นไม่สามารถท่ีจะเผชิญหนา้และจดัการกบัความเปล่ียนแปลงน้ี        
ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นปัญหาทางดา้นจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม (เพญ็นภา กุลนภาดล, 2562) 
การใหก้ารช่วยเหลือวยัรุ่นจึงตอ้งค านึงถึงการแบ่งระยะในแต่ละช่วงวยัเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีไม่เหมือนกนั จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตามพฒันาการแต่ละช่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 การแบ่งระยะวัยรุ่น 
 เน่ืองจาการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นมีการแบ่งช่วงอายุอย่างไม่ชดัเจน ซ่ึงนักจิตวิทยาหลาย
ท่านไดแ้บ่งระยะของวยัรุ่น ดงัต่อไปน้ี 
 เพญ็นภา กุลนภาดล (2562) แบ่งช่วงระยะของวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะคือ 
 1. วยัรุ่นตอนตน้ (13–15 ปี) โดยเพศหญิงจะเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกวา่เพศชาย มีการเปล่ียนแปลง
ร่างกายท่ีเด่นชดัและรวดเร็ว คือ กลา้มเน้ือขยาย ส่วนสูงและน ้าหนกัเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั  
เพศหญิงจะมีเร่ิมมีประจ าเดือนส่วนเพศชายจะสังเกตไดจ้ากการหลัง่อสุจิในคร้ังแรก 
 2. วยัรุ่นตอนกลาง (16–19 ปี) เป็นช่วงท่ีร่างกายจะเติบโตอยา่งชา้ ๆ แต่มีความก ้าก่ึง
ระหวา่งความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ 
 3. วยัรุ่นตอนปลาย (19 – 25 ปี) กระบวนการพฤติกรรมค่อนขา้งเป็นไปทางผูใ้หญ่  
การเติบโตร่างกายเร่ิมคงท่ี 
 Kapadia (2017) ไดท้ าการแบ่งวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 1. วยัรุ่นตอนตน้ (Early Adolescence) อาย ุ11-14 ปี เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
อยา่งมากทั้งทางร่างกาย สรีระวิทยา (Physiology) และทางปัญญา 
 2. วยัรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) อาย ุ14-17 ปี เป็นระยะท่ีมีการปรับตวั 
ใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
 3. วยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อาย ุ17-20 ปี เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนจาก 
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การเป็นเด็กเขา้สู่การเป็นผูใ้หญ่ 
 สุชา จนัทน์เอม (2542) แบ่งวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  
 1. ช่วงวยัแรกรุ่น คือ อายปุระมาณ 12-15 ปี ค าวา่วยัแรกรุ่น “Puberty” มาจากภาษาลาติน 
“Puberta” ซ่ึงแปลวา่ การเติบโตเป็นหนุ่มสาว เป็นช่วงเปล่ียนวยัของชีวิตทางดา้นร่างกาย ลกัษณะ
ทุติยภูมิทางเพศเจริญสมบูรณ์และท าหนา้ท่ีได ้การเปล่ียนแปลงทางกายของวยัรุ่นเป็น สาเหตุใหมี้
การเปล่ียนแปลงทางดา้นอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ดา้นอารมณ์ สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ค่านิยม เจตคติ ความ
นึกคิดเก่ียวกบัตนเอง  
 2. ช่วงวยัรุ่นแทจ้ริง (Adolescence) อายปุระมาณ 15-18 ปี และ 19-25 ปี เติบโตเป็นผูใ้หญ่
ทางร่างกายเตม็ท่ี เป็นช่วงเปล่ียนวยัชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ เด็กก าลงั
เลียนแบบ และทดลองบทบาท เพื่อจะเป็นผูใ้หญ่เป็นรากฐานของความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ 
ลกัษณะเพื่อน และคู่ครอง 
 Santrock (2007) ไดแ้บ่งระยะวยัรุ่นออกเป็น 2 ระยะ คือ วยัรุ่นตอนตน้และวยัรุ่นตอนปลาย 
โดยวยัรุ่นตอนตน้จะเร่ิมช่วงเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงตอนปลาย ในส่วนวยัรุ่นตอน
ปลายจะเป็นช่วงต่อจากวยัรุ่นตอนตน้จนถึง 25 ปี 
 Feldman (2008) ไดแ้บ่งระยะของวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะคือ วยัรุ่นตอนตน้ (10-13 ปี)  
วยัรุ่นตอนกลาง (14-17 ปี) และวยัรุ่นตอนปลาย (18-20 ปี) 
 จากการแบ่งช่วงระยะวยัรุ่นมีความเหล่ือมล ้ากนัค่อนขา้งมากและมีความแตกต่างของเพศ
หญิงชายจ าเป็นตอ้งอาศยัเกณฑก์ารแบ่งระยะทั้งในดา้นพฒันาการร่างกาย สติปัญญา บุคลิกภาพ
และสังคม อิทธิพลของพนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกศึกษาในช่วงวยัรุ่น
ตอนตน้ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 13-15 ปี ในการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 พฒันาการของวัยรุ่น  
 วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงในหลายดา้นทั้งทางดา้นของร่างกาย ดา้นจิตใจ หรือดา้นสังคม  
จากระยะหน่ึงไปสู่อีกระยะหน่ึง เพื่อจะท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ์ตามช่วงวยั ซ่ึงพฒันาการ 
ท่ีส าคญัของวยัรุ่นแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. พฒันาการของวยัรุ่นดา้นร่างกาย เป็นไปในแง่ของการเจริญเติบโตถึงขีด เช่น ส่วนสูง 
น ้าหนกั รูปหนา้ส่วนสัดของร่างกาย ลกัษณะเส้นผม ฯลฯ และความเจริญส่วนภายใน เช่น           
การท างานของต่อมบางชนิดโครงกระดูกแขง็ขึ้น การผลิตเซลลสื์บพนัธุ์ในเพศชาย                             
การมีประจ าเดือนของเพศหญิง ถึงแมส่้วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเจริญเติบโตในอตัราท่ีรวดเร็ว
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แตกต่างกนั แต่สมองและศีรษะในช่วงวยัรุ่นน้ีจะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมาก (ศรีเรือน แกว้กงัวาน 
2553; อุรปรีย ์เกิดในมงคล, 2557) 
 2. พฒันาการของวยัรุ่นดา้นปัญญา วยัรุ่นมีการพฒันาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 
คน้พบวิธีการท่ีจะคิดเก่ียวกบัปัญหาความสัมพนัธ์ คิดคน้วิธีการใหม่ ๆ ในการประมวลผลขอ้มูล 
และเรียนรู้ท่ีจะคิดสร้างสรรคแ์ละคิดวิเคราะห์ (เพญ็นภา กุลนภาดล, 2562) จะอยูใ่นขั้น 
การเปล่ียนแปลงจากกระบวนการคิดท่ีเป็นรูปธรรม ไปสู่กระบวนการคิดท่ีเป็นนามธรรม ส่งผลให้
วยัรุ่นพยายามท่ีจะเรียนรู้การปรับความคิดในสถานการณ์ใหม่การทดลองการตดัสินใจเร่ืองบางเร่ือง
ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถของ
วยัรุ่นแต่ละคน 
  3. พฒันาการวยัรุ่นดา้นจิตวิทยา วยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์ไดง้่ายมี 
ความอ่อนไหว บางคร้ังขาดความมัน่คงทางอารมณ์ บางคร้ังมีความโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือ  
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น บางคร้ังสนใจตนเอง โดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น วยัรุ่นมีอารมณ์
เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ แต่จะแตกต่างกนัท่ีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการปรับตวั  
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเตม็ไปดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ชอบความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ มีการแสดง
ความรู้สึกเป็นไปอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา จึงท าให้อารมณ์ในลกัษณะต่าง ๆ เกิดขึ้นไดง้่าย
และเปล่ียนแปลงไดแ้บบรวดเร็ว มีความตอ้งการเป็นอิสระ ชอบพึ่งตนเอง จึงมกัขดัแยง้กบัผูใ้หญ่  
 4. พฒันาการวยัรุ่นดา้นสังคม วยัรุ่นจะใหค้วามส าคญักบัเพื่อนร่วมวยัมากกวา่ในระยะเด็ก
ตอนกลาง (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553) สามารถจบักลุ่มกนัไดน้านและผกูพนักบัเพื่อนในกลุ่มมาก
ขึ้น เร่ิมลดความเอาใจใส่กบับุคคลต่างวยัไม่วา่จะเป็นผูใ้หญ่หรือเด็กกวา่ จะชอบรวมกลุ่มเพราะ
สามารถร่วมสุขร่วมทุกข ์แกไ้ขและเขา้ใจปัญของกนัและกนัดีกวา่คนต่างวยั มีความพอใจพบปะ
สังสรรค ์ร่วมเล่น เรียน ท างาน พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น เม่ือเด็กชายหญิงเร่ิมสนใจกนัและกนั
แลว้ ทั้งสองฝ่ายก็จะเร่ิมใหค้วามส าคญัต่อการประพฤติปฏิบติัตามบทบาททางเพศ  
 5. พฒันาการของวยัรุ่นดา้นจริยธรรม วยัรุ่นเร่ิมสร้างค่านิยมเร่ืองศีลธรรมเฉพาะตนและ
สังคม รู้จกัดีชัว่ ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (1984 อา้งถึงใน เพญ็นภา  
กุลนภาดล, 2562) วยัรุ่นจะเผชิญหนา้ มีการตดัสินใจในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุมมองของ
กระบวนการของพฒันาการทางศีลธรรมมีหลากหลาย ขึ้นอยูก่บัวิธีการคิดของบุคคลเก่ียวกบัเร่ือง
ศีลธรรม  
 ดงันั้น พฒันาการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ ของวยัรุ่น หากมีการพฒันา     
อยา่งเหมาะสม จะช่วยท าใหว้ยัรุ่นสามารถปรับตวัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ และสามารถ            
ท่ีจะป้องกนัการเกิดปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้จะท าใหว้ยัรุ่นเจริญเติบโต 
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เป็นไปสู่วยัผูใ้หญ่ท่ีดี 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัวัยรุ่น 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่น ดงัต่อไปน้ี 
 บุหงา ชยัสุวรรณ และพรพรรณ ประจกัษเ์นตร (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชส่ื้อใหม่ 
ของวยัรุ่นมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับแรงจูงใจ พฤติกรรมการใชส่ื้อใหม่ และพฤติกรรม
แน่น่ิงของวยัรุ่น อายรุะหวา่ง 10-19 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายและ
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายท่ีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 
เชิงผสมผสานทั้งการด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจดว้ยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน
ทั้งส้ิน 400 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน 19 คน 
ผลการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงใหเ้ห็นวา่วยัรุ่นท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาเปิดรับส่ือใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊กผา่นสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงการมี
พฤติกรรมแน่น่ิงจากการใชส่ื้อใหม่พบวา่นกัเรียนใชส้มาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และเฟซบุ๊กติดต่อกนั
โดยเฉล่ียเกือบชัว่โมงคร่ึงและใชต่้อเน่ืองโดยไม่ท าอยา่งอ่ืนนานสุดถึงเกือบสองชัว่โมง งานวิจยัให้
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายวา่ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีกระบวนการส่ง เสริมการเรียนรู้เท่าทนัส่ือ 
(Media literacy) และความคล่องในส่ือ (Digital fluency) เพื่อจะช่วยกระตุน้ใหก้ลุ่มเด็กและเยาวชน
มีความสามารถท่ีจะก าหนดความรู้ทกัษะและทศันคติท่ีจ าเป็นในการท่ีจะสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตได้
อยา่งปลอดภยั 
 ขวญัจิต มหากิตติคุณ (2559) ไดท้ าการศึกษาความสุขของนกัเรียนวยัรุ่นมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ศึกษาระดบัความสุขและองคป์ระกอบของความสุขในนกัเรียนวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
วยัรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียนมธัยมเขตพื้นท่ีจงัหวดัภาคใต ้ท่ีเขา้ร่วมงาน มอ. วิชาการประจ า ปี 2556 
ของภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คดัเลือกแบบ
บงัเอิญ จ านวน 185 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ขอ้มูล
ทัว่ไปและดชันีวดัความสุขของคนไทย 15 ขอ้ ของกรมสุขภาพจิต ซ่ีงมีค่าความเท่ียงสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.70 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายเุฉล่ีย 16.12 ปี มีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.51-4.00 ครอบครัวใกลชิ้ดกนั เม่ือไม่สบายใจ  
มีคนใหค้วามช่วยเหลือโดยปรึกษาแม่และเพื่อน มีการจดัการความเครียดโดยพูดกบัคนใกลชิ้ด                
และท ากิจกรรมอ่ืนเพื่อลืม ส่วนใหญ่มองตนเองวา่ เป็นคนร่าเริงเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ปัญหาการเรียนเป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบ่อยในชีวิต ผลการวิจยัยงัพบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นส่วนใหญ่ มีความสุขในระดบัปกติ 
ร้อยละ 91.35 เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ 4 ดา้นของการมีสุขภาพจิตดีท่ีมีความสุข พบวา่ ปัจจยั
สนบัสนุนเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสุขสูงสุด (M = 3.58) รองลงมา คือ ดา้นสภาพจิตใจ 
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(M = 3.43) ดา้นคุณภาพจิตใจ (M = 3.12) และดา้นสมรรถภาพของจิตใจ (M = 2.54) ตามล าดบั 
ผลการวิจยัน้ี สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อส่งเสริมและคงไวซ่ึ้งความสุขในชีวิต
ของบุคคลในช่วงวยัน้ีใหมี้อยา่งต่อเน่ือง โดยฝึกทกัษะการควบคุมอารมณ์เม่ือมีเหตุการณ์คบัขนั
หรือร้ายแรง การเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้น และการท าใจยอมรับปัญหาท่ียากจะแกไ้ข 
 เบญจวรรณ ช่วยแกว้ (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวยัรุ่นตอนตน้ จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ของวยัรุ่นตอนตน้ จงัหวดัตรัง กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในโรงเรียน ประจ าอ าเภอในจงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2558 จ านวน 390 คน 
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นโดยใชส้ัดส่วนท่ี เท่ากนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) แบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศของวยัรุ่นตอนตน้ 2) แบบสอบถาม การเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น
ตอนตน้ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นตอนตน้ เคร่ืองมือ ทั้งหมดผา่น 
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คน มีค่า CVI โดยรวมเท่ากบั .87  
โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่จากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 
.72, .75, และ .85 ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์เพียร์สัน 
และไคสแควร์ ผลการ วิจยัพบวา่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นตอนตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง                
(M=2.33, SD=0.31) ความรู้เก่ียวกบั เร่ืองเพศในวยัรุ่นตอนตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง (M=2.84, 
SD=0.97) และการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ตอนตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง (M=3.62, 
SD=0.59) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษาและ
การมีเพื่อนสนิทต่างเพศ (χ2 =1.477, 4.246, 0.092) ความรู้เก่ียวกบั เร่ืองเพศและการเห็นคุณค่า              
ในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัต ่ากบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น ตอนตน้อยา่ง                      
มีนยัส าคญัทางสถิติ (r=.286 และ .425 ตามล าดบั) 
 ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-15 ปี ในการศึกษา 
เน่ืองจากในปัจจุบนัวยัรุ่นในช่วงวยัน้ีจ านวนมากขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหาและขาดความรู้ท่ีจ าเป็น
ในการรับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และยงัไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงตอ้งมีการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เพื่อใหว้ยัรุ่นสามารถท่ีจะรับมือและแกไ้ขสถาณการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 เทคนิคของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
 2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis)  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัจะใชใ้นกรณีท่ีผูศึ้กษาทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปร หรือคาดวา่โครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดวา่ 
ตวัแปรใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากและควรอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั หรือคาดวา่มีตวัแปรใด
ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั ควรจะอยูต่่างองคป์ระกอบกนั หรือกล่าวไดว้า่ ผูศึ้กษาทราบโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือคาดไวว้า่โครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นอยา่งไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมาตรวจสอบหรือยนืยนัความสัมพนัธ์วา่เป็นอยา่งท่ี 
คาดไวห้รือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้าง และเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดชุ้ดหน่ึงวา่ เกิดจากตวัแปรแฝงหรือลกัษณะ แฝงทีเป็น
องคป์ระกอบร่วม ภายใตก้รอบแนวคิดเชิงทฤษฎีวา่ มีองคป์ระกอบใดบา้งทีส่งอิทธิพลต่อตวัแปร
สังเกตได ้องคป์ระกอบใดบา้งทีมีความสัมพนัธ์กน เพื่อทราบถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปร โดยก าหนดเป็นโมเดลองคป์ระกอบ ซ่ึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัยงัเป็น 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีนกัวิจยัไดส้ร้างโมเดลส าหรับการวดัเอาไวแ้ลว้ และรู้วา่มีจ านวน
องคป์ระกอบเท่าใด แต่ละองคป์ระกอบช่ืออะไรและประกอบไปดว้ยตวัแปรใดบา้ง นกัวิจยัจึงตอ้ง
ใชส้ถิติเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของโมเดลองคป์ระกอบท่ีไดส้ร้างเอาไว ้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; 
ไชยนัต ์สกุลศรีประเสริฐ, 2556) 
 ยทุธ ไกยวรรณ์ (2556) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปวา่มีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 1. ก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the model) รูปแบบการวิเคราะห์ 
แบบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้นประกอบดว้ยตวัแปรเชิงประจกัษท์ั้งหมด (Observed variables)  
โดยมี ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของแบบจ าลองวา่ ความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองทั้งหมดเป็นเส้นตรง 
(Linear) เชิงบวก (Additive) และเป็นความสัมพนัธ์ทางเด่ียวระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปร
ภายใน  
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 2. ระบุความเป็นไปไดด้ว้ยค่าเดียวของแบบจ าลอง (Identification of the model)  
โดยใชเ้ง่ือนไขกฎ T (T-rule) คือ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าจะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
จ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกฎ T กล่าววา่
แบบจ าลองจะระบุค่าไดพ้อดีเม่ือ T นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั (1/ 2) (p + q) (p + q + 1) และใชก้ฎ
ความสัมพนัธ์ทางเดียว (Recursive rule)  
 3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง (Parameter estimation from the model)  
โดยวิธีไลคฮู์ดสูงสุด (Maximum likelihood)  
 4. ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง (Goodness–for-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจ าลองวา่กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด โดยใชด้ชันีช้ีวดัความกลมกลืน
ต่อไปน้ีพิจารณาร่วมกนั ดชันีแสดงความกลมกลืนไดแ้ก่  
        4.1  ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) คือ ค่าท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน เป็นการตรวจสอบ 
ความกลมกลืนระหวา่งโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชค้่าไค-สแควร์  
(Chi-square goodness of fit index) ถา้ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือมีค่าความน่าจะเป็น 
(p) มากกวา่ .05 แสดงวา่ มีความกลมกลืนระหวา่งโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์               
แต่ถา้ค่าไคสแควร์มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือมีค่าความน่าจะเป็น (p) นอ้ยกวา่ .05 ก็แสดงวา่ โมเดล
ตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แต่การทดสอบนยัส าคญัดว้ยไค-สแควร์
นั้นเป็นเกณฑท่ี์เขม้งวดเกินไป เน่ืองจากค่าไค-สแควร์จะไม่มีนยัส าคญัก็ต่อเม่ือโมเดลนั้นมี 
ความกลมกลืน โดยสมบูรณ์แบบ (เม่ือน ามาลบกนัแลว้ความแตกต่างก็คือ 0) ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ยากท่ีจะหาโมเดลท่ีมีความกลมกลืนอยา่งสมบูรณ์ได ้นอกจากน้ีค่าไค-สแควร์ยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากความซบัซอ้นของโมเดล กล่าวคือ ถา้โมเดลมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จ านวน
มาก ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีนยัส าคญั หรือผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ถา้โมเดลท่ีทดสอบ
ไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์ก็ยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะมีนยัส าคญัหรือจะเป็น
ผลกระทบจากการท่ีค่าไค-สแควร์มีความไวต่อการละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแจกแจง
แบบ Multivariate normality  
       4.2 ดชันีอตัราส่วนไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Relative chi-square ratio) เป็นอตัราส่วน 
ระหวา่งค่าไค-สแควร์ กบัระดบัความเป็นอิสระ (df) ซ่ึงควรมีค่าอยู่ระหวา่ง 2-5 ซ่ึง Mueller  
(1996 อา้งถึงใน เสรี ชดัแชม้, 2547) เสนอวา่ ควรมีค่านอ้ยกวา่ 3.00  
       4.3 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน GFI (Goodness of fit index) ซ่ึง Jöreskog & Sörbom 
(1996 อา้งถึงใน เสรี ชดัแชม้, 2547) เป็นผูพ้ฒันาขึ้น เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงร้อยละของ Observed 
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covariance matrix (S) สามารถอธิบายไดด้ว้ย Implied covariance Matrix (Σ (∧ θ) การตีความจึง
คลา้ยกบัการตีความค่า R2 ในการวิเคราะห์ถดถอย ดงันั้น จึงเกิดความสับสนและผิดพลาด  
ในการตีความดชันี GFI วา่เป็นร้อยละความแปรปรวนของตวัแปรท่ีโมเดลสามารถอธิบายได ้ 
ค่า GFI มีค่าอยู่ระหวา่ง 0-1 ค่ายิง่เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืน และค่าท่ีผูว้ิจยั 
ส่วนใหญ่ใชต้ดัสินความกลมกลืนของโมเดลก็คือ ตอ้งมีค่ามากกวา่ .90  
       4.4 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้AGFI (Adjusted goodness of fit index)  
เป็นดชันีท าการปรับค่า GFI ดว้ย df เน่ืองจากโมเดลหากยิ่งเพิ่มเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์ก็มี
แนวโนม้ท่ีจะมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลอยูแ่ลว้ เพราะเป็นการท าใหโ้มเดลนั้นเขา้ใกลโ้มเดลแบบ  
Just-identified ดงันั้น ดชันี AGFI จึงเป็นดชันีท่ีพิจารณาถึงจ านวนเส้นอิทธิพลท่ีอยูใ่นโมเดลดว้ย  
โดยมีค่าอยู่ระหวา่ง 0-1 ยิง่มีค่ามากก็แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูล เกณฑท่ี์ใชต้ดัสิน
ความกลมกลืนของโมเดลคือ ตอ้งมีค่ามากกวา่ .90 แต่เน่ืองจากค่า AGFI จะเป็นค่าท่ีต ่ากวา่ค่า GFI 
ดงันั้น จึงมีบางคนแนะน าให้ใชเ้กณฑ ์.80 หรือ .85 แทน ถา้โมเดลใด ค่า GFI และค่า AGFI 
แตกต่างกนัมาก แสดงวา่ โมเดลนั้นมีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความส าคญัต่อโมเดลนอ้ย
อยูจ่  านวนมาก  
       4.5 ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ RMR (Root mean squared 
residuals) เป็นดชันีท่ีใชเ้ปรียบเทียบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลสองโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั ดชันี RMR จะบอกขนาดของเศษท่ีเหลือ  
โดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และจะ
ใชไ้ดดี้เม่ือตวัแปรภายนอกและตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นตวัแปรมาตรฐาน (Standardized RMR) 
ค่า RMR ควรมีค่านอ้ยกวา่ .05 จึงแสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556)  
       4.6  ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือมาตรฐาน SRMR 
(Standardized root mean squared residual) เป็นดชันีบอกความคลาดเคล่ือนจากการเปรียบเทียบ 
ความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดชันี SRMR มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-1  
ถา้มีค่านอ้ยกวา่ .05 ก็แสดงว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
       4.7  ดชันีวดัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA (Root mean 
squared error of approximation) เป็นดชันีท่ีมีความคลา้ยคลึงกบั RMR หรือ SRMR ตรงท่ีค านวณ
จากค่าความคลาดเคล่ือน แต่แตกต่างกนัตรงท่ี RMSEA เป็นการค านวณเพื่อประมาณค่า 
ความคลาดเคล่ือนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น จึงมีนยัถึง 
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การอา้งอิงกลบัไปยงัประชากรดว้ย นอกจากน้ียงัปรับค่า df ดว้ย ดงันั้น RMSEA จึงเป็นค่าท่ีไม่ได้
รับผลกระทบในกรณีท่ีโมเดลมีค่าพารามิเตอร์จ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993 อา้งถึงใน  
ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556) เกณฑก์ารตดัสินความกลมกลืนของโมเดลโดยใชด้ชันี RMSEA วา่ ถา้มีค่า
นอ้ยกวา่ .05 ก็แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง .00-.08 แสดงวา่  
โมเดลมีความกลมกลืนดี ถา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง .08-.10 แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืน แต่ไม่ค่อยดี
มากนกั แต่ถา้มีค่ามากกวา่ .10 แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืนต ่า  
       4.8  ค่าสถิติ CFI (Comparative fit index, CFI) เป็นอตัราส่วนของผลต่างระหวา่ง
ฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งจากรูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลก่อนและหลงัปรับกบั
ฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งก่อนปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ ค่า GFI จะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0-1  
ถา้มีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
       4.9  ค่าสถิติ CN (Critical N, CN) เป็นสถิติส าหรับใชใ้นการประมาณค่ากลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ียอมรับไดท่ี้จะท าให้โมเดลมีความกลมกลืน ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาจากค่า CN ควรมีค่าสูง 
กวา่ 200  
       4.10 ค่าสถิติ Norm fit index (NFI) ควรมีค่ามากกวา่ .90  
       4.11 Tucker-lewis index (TLI) หรือ Non norm fit index (NNFI) ควรมีค่ามากกวา่ .90 
 5. หากพบวา่แบบจ าลองตามสมมติฐานยงัไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  
ดว้ยการพิจารณาจากสถิติทดสอบขา้งตน้ จะด าเนินการปรับแบบแกแ้บบจ าลองตามสมมติฐาน 
ดว้ยการตดัตวัแปรเชิงประจกัษ ์(Observation variable) ท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
(Standardize factor loading) นอ้ยกวา่ .40 และยอมใหค้่าความแปรปรวนของคลาดเคล่ือนของ 
ตวัแปรเชิงประจกัษบ์างคู่มีความสัมพนัธ์กนัการปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ (Model 
Adjustment) โดยมีพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจยัเป็นหลกั โดยมีการด าเนินการคือ จะตรวจสอบ
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์วา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริง
หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงพหุยกก าลงัสอง (Squared multiple 
correlation) ใหมี้ความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคลอ้งรวม (Overall Fit) ของรูปแบบ
โครงสร้างความสัมพนัธ์วา่โดยภาพรวมแลว้รูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษเ์พียงใด แลว้ท าการพิจารณาค่าสถิติทดสอบจนกวา่แบบจ าลองจะมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor analysis: CFA)  
เป็นวิธีการตรวจสอบทฤษฎีท่ีเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ เพื่อยนืยนัทฤษฎีวา่เป็นจริงตามนั้น โดยท่ีผูว้ิจยั
นั้นทราบวา่โมเดลท่ีพฒันาขึ้นมีองคป์ระกอบจ านวนเท่าใด ประกอบไปดว้ยตวัแปรอะไร โดยมี            
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การก าหนดค่าท่ียอมรับได ้โดยโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ค่าสถิติทดสอบ 
ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ค่าดชันีอตัราส่วนไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Relative chi-square ratio) 
ค่าดชันีวดัระดบั ความกลมกลืน GFI (Goodness of fit index) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแก ้AGFI (Adjusted goodness of fit index) ค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ี
เหลือ RMR ค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือมาตรฐาน SRMR ค่าดชันีวดั
ความคลาดเคล่ือน ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA ค่าสถิติ CFI ค่าสถิติ CN ค่าสถิติ                
Norm fit index และค่า Tucker-lewis index (TLI) 

 การน าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปใช้สร้างเคร่ืองมือวัดทางจิตวิทยา  
 วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัช่วยใหส้ามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัทางจิตวิทยาได้ 
อยา่งนอ้ย 3 ประเด็น ดงัน้ี (เสรี ชดัแชม้, 2547; น่ิมนวล ชูยิง่สกุลทิพย,์ 2561)  
 1. วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสนบัสนุนการใชท้ฤษฎีเป็นแนวทางในการศึกษา
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) (คุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีใชผ้ลการวดัสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัในทางทฤษฎี) ผูว้ิจยัสามารถสอบตรวจสอบวา่ค าถามแต่ละขอ้ในเคร่ืองมือใชว้ดั
ไดต้รงตามองคป์ระกอบของทฤษฎีท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ผูว้ิจยัอาจก าหนดใหค้ าถามแต่ละขอ้วดัได้
มากกวา่หน่ึงองคป์ระกอบแลว้ใชส้ถิติวดัความสอดคลอ้งของโมเดลตรวจสอบวา่ โมเดล
องคป์ระกอบท่ีก าหนดไวส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมมาไดห้รือไม่ หรืออาจกล่าวไดว้า่ขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวม มาไดเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบของโมเดลท่ีก าหนดไวห้รือไม่ คลา้ย ๆ กบัวิธีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงลู่เขา้ (Convergent Validity) และความตรงเชิงจ าแนก (Divergent Validity) 
แบบดั้งเดิม ซ่ึงผูวิ้จยัตอ้งสร้างขอ้ค าถามในแบบทดสอบตามคุณลกัษณะของทฤษฎีแลว้ตรวจสอบ
วา่ขอ้ค าถามวดัตามทฤษฎีท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ คุณลกัษณะใดในทฤษฎีควรสัมพนัธ์กนัสูง และ
คุณลกัษณะใดควรสัมพนัธ์กนัต ่า เม่ือใชว้ิธีวดัต่างชนิดกนัในวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
มีสถิติวดัความคลอ้งของโมเดลส าหรับเสนอแนะวา่โมเดลองคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษห์รือไม่ ในความเป็นจริงแลว้ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ค าถามกบัองคป์ระกอบตามทฤษฎีก็
คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(ความแปรปรวนร่วมของค าถาม) นัน่เอง นอกจากน้ี 
สถิติวดัความสอดคลอ้งของโมเดลและค่าสถิติ  อ่ืน ๆ ยงัช่วยเสนอแนะวา่ ขอ้ค าถามท่ีสร้างขึ้นวดั
องคป์ระกอบท่ีก าหนดไวห้รือไม่ องคป์ระกอบต่าง ๆ ของทฤษฎีสัมพนัธ์กนัหรือไม่ มีขนาด
ความสัมพนัธ์มากนอ้ยเพียงใด  
 2. วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัใชใ้นการประมาณค่าความเท่ียง (Reliability)  
ของเคร่ืองมือวดัทางจิตวิทยา เช่น ความเท่ียงแบบความคงท่ีภายใน ความเท่ียงแบบสอบซ ้า เป็นตน้  
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การใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ประมาณค่าความเท่ียงแบบความคงท่ีภายในแตกต่าง
ไปจากวิธีการประมาณค่าความเท่ียงแบบดั้งเดิม ดงัเช่น วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน หรือวิธีการ
ของครอนบาค กล่าวคือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขจดัความเคล่ือนในการวดั 
(Measurement Error) ออกจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าใหผ้ลการประมาณค่าความเท่ียงของ
เคร่ืองมือถูกตอ้งมากขึ้น ส่วนการใชวิ้ธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัประมาณค่าความเท่ียง
แบบสอบซ ้าเป็นการตรวจสอบความคงท่ีของค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าความคลาดเคล่ือนใน
การวดัเม่ือเก็บขอ้มูลต่างเวลากนัหรือเป็นช่วงเวลา  
 3. วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัใชเ้ปรียบเทียบโครงสร้างองคป์ระกอบของ
เคร่ืองมือระหวา่งกลุ่มประชากร ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กนัได ้เป็นการตรวจสอบวา่
โครงสร้างองคป์ระกอบของเคร่ืองมือคงท่ีหรือไม่ เม่ือน าไปใชก้บักลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนั  
เพื่อยนืยนัวา่โครงสร้างองคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะท่ีวดัในแต่ละกลุ่มประชากรเป็นองคป์ระกอบ
เดียวกนัหรือไม่ (Bollen, 1989 อา้งถึงใน เสรี ชดัแชม้, 2547) เช่น ถา้ตอ้งการรู้วา่กลุ่มประชากรต่าง
เพศกนัจะท าใหโ้ครงสร้างองคป์ระกอบ ของเคร่ืองมือแตกต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัสามารถใชว้ิธีการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงหรือความไม่แปรเปล่ียน (Invariance) 
ของโครงสร้างองคป์ระกอบระหวา่งกลุ่มประชากรต่างเพศ ในกรณีท่ีตวัแปรทุกตวัในโมเดลและ
โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในโมเดลทั้งสองเป็นแบบเดียวกนั กล่าวคือ เมทริกซ์
พารามิเตอร์ของโมเดลทั้งสองเหมือนกนัมีขนาดเท่ากนัและสถานะของพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ 
(ก าหนดหรืออิสระ) เหมือนกนั โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีค่าพารามิเตอร์เท่ากนั (Bollen, 1989 อา้งถึงใน 
เสรี ชดัแชม้, 2547) แสดงวา่ โครงสร้างองคป์ระกอบของเคร่ืองมือในกลุ่มประชากรทั้งสอง
เหมือนกนั เคร่ืองมือนั้นเหมาะท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มประชากร ทั้งสอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน 
การสร้างปกติวิสัยของแบบทดสอบหรือแบบวดัมาตรฐาน 
 สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัน าไปใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือและ
สร้างเคร่ืองมือวดัทางจิตวิทยาโดยใชท้ฤษฎีเป็นแนวทางในการศึกษาความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) หรือใชใ้นการประมาณค่าความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือวดัทาง
จิตวิทยา และใชเ้ปรียบเทียบโครงสร้างองคป์ระกอบของเคร่ืองมือระหวา่งกลุ่มประชากรตั้งแต่ 
สองกลุ่มขึ้นไปพร้อมกนัได ้

 ข้อจ ากดัและปัญหาของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 ขอ้จ ากดัของการใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (น่ิมนวล ชูยิง่สกุลทิพย,์ 2561) ไดแ้ก่  
 1. ขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนตวัอย่าง เน่ืองจากการใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบตอ้งใช้
จ านวนตวัอยา่ง (Sample size) จ านวนมาก หากใชต้วัอยา่งนอ้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะต ่า 
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 2. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัระดบัขอ้มูลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ขอ้มูลตอ้งมีระดบัการวดั
ประเภทมาตราวดัอนัตรภาค (Interval scale) และมาตราอตัราส่วน (Ratio scale) ส่วนตวัแปรท่ีมี
ระดบัการวดัแบบกลุ่ม นกัวิจยัตอ้งท าใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy variable) เสียก่อน นอกจากน้ี 
ลกัษณะขอ้มูลตอ้งมีการกระจายเป็นโคง้ปกติ 
 ปัญหาของการใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบมี 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบไม่มีตวัแปรตาม ซ่ึงแตกต่างกบัการทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุแบบปกติ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค สถิติการวิเคราะห์จ าแนกประเภท   
และการวิเคราะห์เส้นทาง ดงันั้น สถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ จึงไม่สามารถใชแ้กปั้ญหาการวิจยั
ท่ีตอ้งการหาตวัท านายได ้ 
 2. ขั้นตอนการสกดัองคป์ระกอบไม่สามารถระบุจ านวนรอบของการสกดัได ้ดงันั้น
หลงัจากขั้นตอนการสกดัองคป์ระกอบนกัวิจยัจึงไม่สามารถระบุจ านวนรอบของการสกดั
องคป์ระกอบไดว้า่มีก่ีรอบจึงจะพอดี  
 3. ในปัจจุบนัการวิจยัท่ีตอ้งการทดสอบเพื่อลดจ านวนตวัแปร มีเพียงสถิติการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเท่านั้น เน่ืองจากสถิติน้ีสามารถรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัใหอ้ยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั  
และทาใหเ้ห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation) ของตวัแปรทีละคู่ แลว้รวมตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนัมากไวใ้นองคป์ระกอบเดียวกนั 
หลงัจากน้ีจึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีอยูใ่น
องคป์ระกอบเดียวกนัได ้ดงันั้นเม่ือนกัวิจยัตอ้งการวิเคราะห์ใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ 
จึงมีสถิติใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะสถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพียงตวัเดียว แต่ยงัไม่มีวิธีการทางสถิติวิธี
อ่ืน ๆ จึงท าใหน้กัวิจยัตอ้งเลือกใชวิ้ธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบทั้ง ๆ ท่ีวิธีน้ีมีขอ้จ ากดัดงักล่าว
ขา้งตน้  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการปรึกษา 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั            
มีนกัวิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการใหก้ารปรึกษา ดงัต่อไปน้ี 
         ปรินดา ตาสี (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัความกรุณา 
ต่อตนเองของนกัศึกษาสังคมสงเคราะห์ ผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั                    
ความกรุณาต่อตนเองของนกัศึกษาสังคมสงเคราะห์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ ความอารีต่อ
ตนเอง ตระหนกัในความเป็นธรรมดาของคน และการมีสติ พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากบั 1.52 (p-value = 0.21) มีค่า GFI เท่ากบั 1.00 มีค่า AGFI เท่ากบั 
0.99 มีค่า SRMR เท่ากบั 0.01 มีค่า RMSEA เท่ากบั 0.03 โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่
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ระหวา่ง 0.65-0.83 ทุกองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ โมเดลการวดั                   
ความกรุณาต่อตนเองสามารถน ามาอธิบายองคป์ระกอบความกรุณาต่อตนเองได้ 
 น่ิมนวล  ชูยิง่สกุลทิพย ์(2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างการจดัการภาระ
ครอบครัวและความสุขในครอบครัวผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองดว้ยการปรึกษาครอบครัวเชิง 
บูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบการจดัการภาระครอบครัวของผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การจดัการความตึงเครียดของครอบครัว การจดัการ 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว การจดัการความรู้สึกผิดของสมาชิกครอบครัว และเจตคติ
ของครอบครัว มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยูใ่น
เกณฑป์านกลางถึงสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถวดัองคป์ระกอบการจดัการ
ภาระครอบครัวของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองได้ 
 นเรศ กนัธะวงค ์(2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการพฒันาการจดัการความโกรธของนกัศึกษา
วยัรุ่น ดว้ยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
พฤติกรรมเป็นฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการความโกรธของนกัศึกษาวยัรุ่น  
พบวา่ 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย กลวิธีการจดัการความโกรธท่ีเพิ่มขึ้น การระบุผลลพัธ์เชิงลบ  
การตระหนกัรู้ในตนเอง และกลวิธีการสงบความโกรธ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
มีน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑสู์ง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 ยงยทุธ ประมวลสุข (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างการปรับตวัของครอบครัว
ผูต้อ้งขงัดว้ยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการโดยมีทฤษฎีโครงสร้างเป็นฐาน ผลการวิจบัพบวา่ 
องคป์ระกอบการปรับตวัของครอบครัวผูต้อ้งขงั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาท
หนา้ท่ีของครอบครัว ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดา้นความสัมพนัธ์กบัสังคม และดา้น 
ความพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาของครอบครัว มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยแบบวดั 
การปรับตวัของครอบครัวมีจ านวน 39 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .89 
  สรุปไดว้า่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมีนกัวิจยัหลายท่าน
ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการทดสอบเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบและน ามา
พฒันารูปแบบในการใหก้ารปรึกษา ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบวา่องคป์ระกอบของแต่ละตวัแปรมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมีน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑ ์ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสนบัสนุนการใชท้ฤษฎีและยนืยนัทฤษฎีวา่เป็นจริง 
ในการวิจยัเก่ียวกบัการใหก้ารปรึกษาได้
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงานวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์                      
ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

การวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อพฒันาแบบวดั 
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย และ  

เพื่อศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย โดยผูว้ิจยัจะพฒันาแบบวดั หาคุณภาพของเคร่ืองมือ และสร้างเกณฑม์าตรฐานของกลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การพฒันาและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ในการพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มี
วิธีการด าเนินการและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก              
ไซเบอร์ ในรูปแบบของการเลือกตอบ โดยพฒันาขึ้นจากองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จ านวน 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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      2.1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) 
      2.2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)   
      2.3 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) 
      2.4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) 
      2.5 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) 
 ในการพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) แบบเลือกตอบใน
ลกัษณะการวดัพฤติกรรม โดยผูต้อบจะประยกุตใ์ชบ้นพื้นฐานการน าความรู้ของตนไปใชใ้น 
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีเผชิญในชีวิตจริง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
โดยขั้นแรกผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขอ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้ในรูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
 ทั้งน้ีในส่วนของตวัเลือกค าตอบจะสร้างตามองคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบท่ีตรงกบัความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง  
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
เป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ 
 และใหค้ะแนนความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบวดัท่ีสร้างขึ้น จากนั้นผูวิ้จยัน าคะแนนท่ีไดจ้าก
การพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาในการใหค้ะแนน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดงัน้ี 
  ให ้ 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ 
 โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ค  านวณค่าตามสูตร   

N
R

IOC 
=  

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ผูว้ิจยัด าเนินการคดัเลือกขอ้ค าถาม โดยพิจารณาเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
.50 ขึ้นไป (ภาคผนวก ข) ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) ของแบบวดักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยทุกขอ้มีค่าดชันี                
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 และ 2 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.8 
และขอ้ค าถามท่ี 3 ถึง 20 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้ค าถามในแบบวดั  
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยมีความตรง
ต่อเน้ือหาสามารถน าไปใชไ้ดค้รบทั้งส้ิน 20 ขอ้ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัมีการปรับปรุงภาษาและเน้ือหาตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
 4. ผูวิ้จยัไดน้ าแบบวดัท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสร็จส้ินจ านวน 20 ขอ้ไปทดลองใช ้(Try Out)           
กบันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 80 คน โดยให้
นกัเรียนท าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อน ามา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ จากค่าสหสัมพนัธ์ของคะแนนขอ้ค าถาม (Corrected Item Total 
Correlation) โดยพิจารณาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกมากกวา่ 0.20 ขึ้นไป หากขอ้ใด               
ไม่เป็นไปตามเกณฑผ์ูว้ิจยัไดด้ าเนินการคดัเลือกขอ้ค าถามนั้นออก และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบวดั (Reliability) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ พบวา่ ขอ้ค าถามทุกขอ้                           
มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.243-0.685 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .854  
 5. ผูว้ิจยัน าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มา
ปรับแกไ้ขและจดัท าเป็นแบบวดัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเตรียมเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนวยัรุ่น
ในประเทศไทย จาก 6 ภูมิภาค จ านวน 2,500 คน เพื่อน ามาใชใ้นการแสดงผลความเท่ียงตรง                    
เชิงโครงสร้างดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmation Factor Analysis)                      
เพื่อศึกษาระดบัของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และด าเนินการ
สร้างเกณฑม์าตรฐานเพื่อให้ไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 6. ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
(Confirmation Factor Analysis) เพื่อทดสอบยนืยนัโครงสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยวา่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
หรือไม่ และแต่ละตวัช้ีวดัมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเป็นอย่างไร โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการกระจายตวัของขอ้มูล และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลรายละเอียด ดงัน้ี 
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 ผลการพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ดว้ยการด าเนินการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) แบบจ าลององคป์ระกอบกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive 
Strategies, CCPS)  5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused)   
 2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-Solving)  
 3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology)  
 4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support)  
 5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies)  
 ทั้งน้ีแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ประกอบดว้ย 
ขอ้ค าถามจ านวน 20  ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสถานการณ์ใหเ้ลือกตอบเพื่อประเมินถึงลกัษณะของ
การใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดงัตวัอยา่ง 
        1. ฉนัถูกน ารูปภาพขณะท่ีฉนันอนหลบัไปลงในสังคมส่ือออนไลน์ จากนั้นในส่ือสังคม
ออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคาย ฉนัจะ...  
         1. ฉนัท าตวัเฉย ๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น  
                 (ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์) 
         2. ฉนัจะแชทไปพูดกบัเพื่อนดว้ยความเป็นมิตร เพื่อขอให้เพื่อนลบรูปภาพนั้น  
                  (ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา) 
         3. ฉนัจะกดรายงานรูปภาพใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ (ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย)ี 
         4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปบอกครูใหจ้ดัการ (ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม) 
         5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร (ดา้นไม่มีกลยทุธ์ในการรับมือ) 
 ผูว้ิจยัท าการรวมคะแนนของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน 
โลกไซเบอร์ในแต่ละองคป์ระกอบ (Total)  แลว้ด าเนินการปรับคะแนนแต่ละองคป์ระกอบใหอ้ยูใ่น 
รูปแบบร้อยละ (Percentage) และท าการจดักลุ่มของคะแนนร้อยละออกเป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงก าหนดโดย
ใชค้่าเปอร์เซ็นไทล ์(Percentile) ทั้งหมด 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ระหวา่ง 0 – 20.00  อยูใ่นกลุ่ม นอ้ยท่ีสุด (1) 
  คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ระหวา่ง 20.01 – 40.00   อยูใ่นกลุ่ม นอ้ย (2) 
  คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ระหวา่ง 40.01 – 60.00   อยูใ่นกลุ่ม ปานกลาง (3) 
  คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ระหวา่ง 60.01 – 80.00   อยูใ่นกลุ่ม มาก (4) 
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  คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ระหวา่ง 80.01 – 100.00   อยูใ่นกลุ่ม มากท่ีสุด (5) 
 จากนั้นน าคะแนนดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบ (Confirm Factor Analysis) ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. การแจกแจงแบบเป็นโคง้ปกติ (Normal Distribution) ของตวัแปรเชิงประจกัษ ์(n=2,500) 
 2. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ใชใ้นการศึกษาในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง (Observation Correlation Test) (n=2,500) 
 3. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดว้ยเทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบ (Confirm Factor 
Analysis) (n=2,500) 
 โดยใชส้ัญลกัษณ์แทนตวัแปรท่ีท าการศึกษา ดงัต่อไปน้ี   
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
1.กลยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ (CCPS) 

1.1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion)   
1.2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem) 
1.3 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability) 
1.4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social) 
1.5 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Nonstr) 

 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
X ค่าเฉล่ีย (Mean)  

SD ค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard deviation)  
r ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson product moment correlation 

coefficient)  
R2 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง (Squared multiple correlation)  

2 ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – square)  

df ชนัแห่งความอิสระ (degree of freedom)  

2/ df สัดส่วนของไค – สแควร์ ต่อ ชนัแห่งความอิสระ ควรมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
5.00 ถึงจะแสดงวา่มีความกลมกลืนในระดบัใชไ้ด ้
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 
P-value ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน 

Beta ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยตวัแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 

S.E. ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

e ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวับ่งช้ี 

t ค่าอตัราส่วน t ใชท้ดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 

F ค่าอตัราส่วน F ใชท้ดสอบนยัส าคญัทางสถิติของความสัมพนัธ์ร่วมของ               
การพยากรณ์ 

SS ค่า sum of square 

MSE ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean square error) 

CFI ค่าสถิติดชันีทดสอบความมกลมกลืน Comparative Fit Index  ควรมีค่ามากกวา่
หรือเท่ากบั .90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน 

GFI ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of fit index)  ควรมีค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบั .90 ถึงจะแสดงวา่มีความกลมกลืน 

AGFI 
 

ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (Adjusted goodness of fit index) 
ควรมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั .90 ถึงจะแสดงวา่มีความกลมกลืน 

RMSEA 
 

ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root mean square error 
of approximation) ควรมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .08  

SRMR 
 

ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียมาตรฐานของส่วนท่ีเหลือ (Standardized root 
mean square residual) ควรมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .05 ถึงจะแสดงวา่มี              
ความกลมกลืน 

RMR ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (Root mean square) ควรมีค่านอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั .05 ถึงจะแสดงวา่มีความกลมกลืน 

CN ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติควรมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 200.00 ถึงจะแสดงวา่มี     
ความกลมกลืน 

v การหาค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้(Average Variable Extracted)  

c การตรวจสอบความเท่ียงของมาตราวดั (Construct Reliability) 
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 1. การแจกแจงแบบเป็นโค้งปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
(n=2,500) 
 ผูว้ิจยัตรวจสอบการแจกแจงแบบ (Distribution) ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างทั้ง 5 ตวัแปร ดว้ยสถิติทดสอบไค – สแควร์ (2 )  หากพบวา่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ  ในทางตรงกนั
ขา้มหากพบวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  (P-value > .50)  แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีการแจกแจงเป็น
แบบปกติ (Normal Distribution)   รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
                  (%CV) ค่าต ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ ้(Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และ 
                  ค่า P-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ศึกษา     
   (n=2,500) 
 

ตัวแปร 𝐗 SD %CV Sk Ku 2 P-value 

Emotion 4.21 .59 14.01 -2.908 .191 8.495 .014 
Problem 4.02 .70 17.41 -3.670 -2.639 20.436 .000 
Ability 4.09 .78 19.07 -6.153 -4.339 56.696 .000 
Social 4.31 .66 15.31 -7.037 -3.082 59.022 .000 
Nonstr 4.21 .56 13.30 -1.596 2.179 7.293 .026 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ ไค – สแควร์ (2 )   ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value <.05) แสดงว่ามีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

 
 ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโคง้ปกติ (Normal Score) ของตวัแปรเชิง
ประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง องคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS)  ตวัแปรท่ีท าการทดสอบดว้ยค่าสถิติไค – สแควร์ (2 )  

พบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษส่์วนใหญ่ทดทดสอบแลว้พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) แสดงให ้
เห็นวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษส่์วนใหญ่มีการแจกแจงไม่เป็นแบบโคง้ปกติ (Non Normal Distribution)  
แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงันบัไดว้า่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (Confirm Factor Analysis) ไดอ้ยา่งไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ได ้เพราะวา่ ตามแนวคิด
แนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง (Central Limited Theory) การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ (n ≥ 400)  ก็
สามารถท่ีจะอนุโลมไดใ้นทางสถิติวา่ ขอ้มูลท่ีท าการวดัดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่าจะมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ (Kelloway, 1998)  ซ่ึงผลดงักล่าว อาจจะส่งผลท าใหก้ารประเมิน
วา่แบบจ าลองมีความกลมกลืนเชิงประจกัษ ์โดยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ (2 )    เกิดปัญหาได ้
ผูว้ิจยัจึงแกไ้ขปัญหาของสถิติดงักล่าวในการประเมินความกลมกลืนดว้ยการหาค่าสัดส่วนของ  
ไค – สแควร์ (2 )   ต่อองศาอิสระ (df) หากมีค่านอ้ยกวา่ 5.00 แสดงวา่ แบบจ าลองมีความกลมกลืน
กบัเชิงประจกัษ ์แมว้า่สถิติทดสอบ  2  ของแบบจ าลอง (Model) จะมีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม  
(p-value  < .05)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; Hair, et al., 2006) 
 2. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ีใช้ในการศึกษาใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Observation Correlation Test) (n=2,500) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดว้ยการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษด์ว้ย 
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
และดว้ยเทคนิค KMO เพื่อเป็นการหาค่าความเพียงพอของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยรวม และ 
Bartlett's Test เพื่อเป็นการตรวจสอบเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษเ์ป็นรายคู่ท่ีใชใ้นการศึกษาใน   
                  แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (n=2,500) 
 

 Emotion Problem Ability Social Nonstr 
Emotion 1     
Problem .503** 1    
Ability .409** .387** 1   
Social .384** .313** .425** 1  
Nonstr .526** .422** .411** .545** 1 

 
 ตารางท่ี 2 พบวา่ คู่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงประจกัษเ์ป็นรายคู่ท่ีท าการศึกษาใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างทุกคู่ ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ .80  แสดงใหเ้ห็นวา่      
ตวัแปรท่ีท าการศึกษานั้นไม่มีคู่ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากจนเกินไป สอดคลอ้งกบั Kline (2005) 
ไดก้ล่าวถึงวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์มีค่าสูงกวา่ .80 จะเกิดปัญหา
การร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) จึงกล่าวไดว้า่ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ตวัแปรเชิง
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ประจกัษท่ี์ท า การศึกษาทั้งหมด มีการความสัมพนัธ์กนัไม่มากจนเกินไป  ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคแบบจ าลองสมการโครงสร้างได ้(Hair, et al., 2006) 
 
ตารางท่ี 3  ผลการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test ของขอ้ค าถามท่ีท าการศึกษาใน 
                  แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (n=2,500) 
 

สถิติทดสอบ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin .800 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
 

Approx. Chi-Square 3440.164** 
df 10 
p .000 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
 

 ตารางท่ี 3 แสดงวา่การตรวจสอบเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Bartlett's Test of Sphericity  และการหาค่าความเพียงพอของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยรวม 
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างทั้งหมด  เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรวา่มีมากเพียงพอท่ีจะ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัไดห้รือไม่  ผลพบวา่ เมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงประจกัษ ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) (Bartlett's Test of 
Sphericity = 3440.164**, p = .000) แสดงวา่ตวัแปรเชิงประจกัษโ์ดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั 
เพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัได ้ เม่ือพิจารณา 
เป็นรายตวัแปรเชิงประจกัษ ์พบวา่ ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยรวม  
(Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) มีค่าเท่ากบั .800 แสดงวา่ตวัแปรเชิงประจกัษแ์ต่ละตวัแปร                       
มีความสัมพนัธ์กนัเพียงพอพอท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนั
ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปรท่ีท าการศึกษานั้นไม่มีคู่ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากจนเกินไป                     
ไม่เกิดปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)  หรือตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษา
ทั้งหมด มีการความสัมพนัธ์กนัไม่มากจนเกินไป  ขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์     
ดว้ยเทคนิคแบบจ าลองสมการโครงสร้างได ้(Hair, et al., 2006) 
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 3. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirm Factor Analysis) (n=2,500) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบ 
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน 
(Hypothesis Model) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL โดยพิจารณาจากค่า
ดชันีความกลมกลืน  ดงัน้ี  2= 206.26,  df = 5 , p-value = .00000,  2 / df   = 41.25, RMSEA = 
.127, RMR =  .017, SRMR = .040, CFI = .96, GFI = .97, AGFI = .90, CN = 191.19 
 จากค่าดชันีความกลมกลืน  ดงักล่าวของ แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน 
พบวา่ยงัไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันีความกลมกลืน (Fit Index) 
ดงัน้ี 2= 206.26, df  = 5 , p-value = .00000 ยงัไม่ผา่นเกณฑเ์พราะวา่ยงัคงมีนยัส าคญัทางสถิติ   2 
/ df = 41.25 ยงัไม่ผา่นเกณฑเ์พราะวา่ยงัคงมีค่ามากวา่ 5.00 RMSEA = .127 ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์
เพราะวา่มีค่ามากกวา่ .05  RMR = .017 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 SRMR = .040 ผา่น
เกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05   CFI = .96  ผา่นเกณฑพ์ราะวา่มีค่ามากกวา่ .90  GFI =  .97  ผา่น
เกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่.90  AGFI = .90  ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่าเท่ากบั .90 และ CN = 191.19
ยงัไม่ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ 200.00 
 ผลการดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ แบบจ าลองตามสมมติฐาน (Hypothesis Model)  ยงัไม่มี
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่าดชันีความกลมกลืน ไดแ้ก่ 2,  2 / df, RMSEA
และ CN  ยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดไว ้(Joreskog; & Sorbom, 1996, p.121-122)  ผูว้ิจยัจึงยงัไม่
เช่ือมัน่ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Parameter Estimation) ท่ีเกิดขึ้นในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐาน (Hypothesis Model)    
 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS)  ตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL แสดงดงัภาพประกอบท่ี 1  
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ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ 
     ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) (n=2,500) 
 
 ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับแกแ้บบจ าลองสมการโครงสร้าง (Modification Model)  
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิง
ประจกัษ ์(Error Variance) บางคู่ความสัมพนัธ์ใหมี้ความสัมพนัธ์กนั จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
 - Set Error Covariance of Social and Nonstr free 
 - Set Error Covariance of Ability and Social free 
 - Set Error Covariance of Emotion and Ability free 
 การปรับแกแ้บบจ าลองสมการโครงสร้างดงักล่าว พบวา่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีได้
ด าเนินการปรับแก ้(Adjust Model) มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันี
ความกลมกลืน (Fit Index) ดงัน้ี 2= .43,  df = 2, p-value = .80553,  2 / df   = .21, RMSEA = 
.000, RMR = .00087, SRMR = .0019, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, CN = 53178.27 
 จากค่าดชันีความกลมกลืน  ดงักล่าวของ แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีไดด้ าเนินการ
ปรับแก ้(Adjust Model) พบวา่ มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันี                   
ความกลมกลืน (Fit Index) ดงัน้ี  2=  .43,  df = 2 , p-value = .80553 ผา่นเกณฑเ์พราะไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-Value > .05) (Joreskog; & Sorbom, 1996) แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากค่าสถิติ
ทดสอบ 2 มีความอ่อนไหวกบัขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาจากค่า 2 / df   ร่วมดว้ย      
ซ่ึงพบวา่มีค่าเท่ากบั .21 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดเพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ 5.00 (Tabachnick & 
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Fidell, 2007)  RMSEA = .000 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดเพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 
(MacCallum et al, 1996) RMR = .00087ผา่นเกณฑแ์ลว้เพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 (Diamantopoulos 
& Siguaw, 2000)  SRMR = .0019 ผา่นเกณฑแ์ลว้เพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 (Diamantopoulos & 
Siguaw, 2000) CFI = 1.00 ผ่านเกณฑแ์ลว้เพราะวา่มีค่ามากกวา่ .90 (Tabachnick & Fidell, 2007)  
GFI =  1.00 ผา่นเกณฑแ์ลว้เพราะวา่มีค่ามากกวา่ .90  (Tabachnick & Fidell, 2007) AGFI = 1.00 
ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่  .90 (Tabachnick & Fidell, 2007)  และ CN = 53178.27 ผา่นเกณฑ์
เพราะวา่มีค่ามากกวา่ 200.00 (Joreskog; & Sorbom, 1996) จากค่าดชันีความกลมกลืนดงักล่าว  
จึงสรุปไดว้า่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีด าเนินการปรับแก ้ (Adjust Model) มีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองดงักล่าวจึงเป็นท่ียอมรับได ้ 
 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีค  านวณไดก้บัเกณฑ ์เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบั    
                  ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแก ้(Adjust Model) (n=2,500) 
 

รายการเกณฑ์ 
เกณฑ์ท่ีก าหนด (Joreskog       

& Sorbom, 1996, pp. 121-122) 
ค่าสถิติของ
แบบจ าลอง 

การ
พจิารณา 

Likelihood Ratio Chi-Square 
Statistic (2) 

P-value มากกวา่หรือเท่ากบั .05 
(Joreskog & Sorbom, 1996) 

2= .43, df = 2,  
p-value = .80553 

ผา่น 

Relative  2  (2/df) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  2.00 
(Tabachnick & Fidell, 2007) 

.21 ผา่น 

Root Mean Squared Error of 
Approximation (RMSEA) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .05 
(MacCallum et al, 1996) 

.000 ผา่น 

Root Mean Squared 
Residuals (RMR) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .05 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 

.00087 ผา่น 

Standardized Root Mean 
Squared Residual (SRMR) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .05 

(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 

.0019 ผา่น 

Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่หรือเท่ากบั  .90 

(Fan et al, 1999) 

1.00 ผา่น 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายการเกณฑ์ 
เกณฑ์ท่ีก าหนด (Joreskog       

& Sorbom, 1996, pp. 121-122) 

ค่าสถิติของ

แบบจ าลอง 

การ

พจิารณา 

Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา่หรือเท่ากบั  .90 

(Tabachnick & Fidell, 2007) 

1.00 ผา่น 

Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI) 

มากกวา่หรือเท่ากบั  .90 

(Tabachnick & Fidell, 2007) 

1.00 ผา่น 

Critical N (CN) มากกวา่หรือเท่ากบั 200 

(Joreskog; & Sorbom, 1996) 

53178.27 ผา่น 

 
 ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ ดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีได้
ด าเนินการปรับแก ้มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันีความกลมกลืน  
(Fit Index) ดงัน้ี  2= .43,  df = 2, p-value = .80553,  2 / df   = .21, RMSEA = .000, RMR =  
.00087, SRMR = .0019, CFI = 1.00,  GFI =  1.00, AGFI = 1.00,  CN = 53178.27 จากค่าดชันี 
ความกลมกลืนดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีด าเนินการปรับแก ้                      
(Adjust Model) มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
ในแบบจ าลองดงักล่าวจึงเป็นท่ียอมรับได ้ รายละเอียดดงัภาพท่ี 5 
 
 



113 

 
ภาพท่ี 5  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  (Confirm Factor Analysis) แบบจ าลองสมการ 
               โครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
               (CCPS) (n=2,500) 
 
ตารางท่ี 5  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Factor Loading Score) () แสดงเป็นคะแนน   
                  มาตรฐาน (Standardize Score) ค่าความคลาดเคล่ือน () ค่าสถิติทดสอบ t และ               
     ค่าความเช่ือมัน่ (R2)  ของแบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวก
     ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) (n=2,500) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน

โลกไซเบอร์ (CCPS) c= .79  v  =  .43 

Factor 
Loading  
() 

Error 
() 

t R2 

1.ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion)   .80 .35 37.52 .65 
2.ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem) .65 .58 31.67 .42 
3.ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability) .62 .61 26.74 .39 
4.ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social) .51 .74 23.10 .26 
5.ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Nonstr) .67 .55 32.45 .45 
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 ตารางท่ี 5 พบวา่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ มีค่าดชันี                
ความกลมกลืนดบัน้ี  2= .43,  df = 2, p-value = .80553,  2 / df   = .21, RMSEA = .000, RMR =  
.00087, SRMR = .0019, CFI = 1.00,  GFI =  1.00, AGFI = 1.00,  CN = 53178.27 ในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างดงักล่าว พบวา่ 
 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) มี 5 องคป์ระกอบ  
ไดแ้ก่ (1) ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion)  (2) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem) (3) ดา้น                
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability) (4)ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social) และ                          
(5) ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Nonstr) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน () (Standardized 
Solution) มีเท่ากบั .51 - .80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (สถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
23.10 - 37.52)   มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () เท่ากบั .35 -  .74 สามารถอธิบาย                           
ความแปรปรวนของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS)   
(ตวัช้ีวดัแต่ละตวัแปรมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) เท่ากนั คือ ไดร้้อยละ 
.26 - .65 มีค่าความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบ (Composite Reliability, c) เท่ากบั .79  
มีค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้(Average Variable Extracted, v) เท่ากบั .43 

 สรุปไดว้า่องคป์ระกอบดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา ดา้นความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นการสนบัสนุนทางสังคม และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์เป็นองคป์ระกอบ
ของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

 หลงัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ี 2 (Secondary confirm factor 
Analysis) โดยปรับแกแ้บบจ าลองสมการโครงสร้างเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัสร้างเกณฑม์าตรฐาน (Norms) 
เพื่อใหไ้ดเ้กณฑก์ารแปลความหมายของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 

บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive Strategies, CCPS) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ โดยใชค้ะแนนดิบ
ตามแบบวดัมาตรฐาน  แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ตลอดจนท าการศึกษาเกณฑป์กติ (Norm) ของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive Strategies, CCPS) โดยการใชค้่าเกณฑป์กติ
เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentile Norm) ท่ี 50 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบักลยทุธ์เชิงบวก  
                  ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย และเกณฑป์กติ  
      (Norm) ค่าเกณฑป์กติเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentile Norm) ท่ี 50 (n=2,500)  
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  

𝐗 SD 
เกณฑ์ปกติ 

(Percentile Norm ท่ี 50) 
1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  
(Emotion-Focused, Emotion)   

2.90 2.88 2.00 

2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  
(Problem-Solving, Problem) 

7.36 3.84 7.00 

3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
(Ability to use Technology) 

5.41 3.61 5.00 

4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม  
(Social Support) 

3.80 3.11 3.00 

5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  
(Non Strategies) 

.50 1.38 .00 

 
 ตารางท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused) เท่ากบั 2.90 มีคะแนนเกณฑป์กติ 
 (Percentile Norm ท่ี 50) เท่ากบั 2.00   
 2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-Solving) เท่ากบั 7.36 มีคะแนนเกณฑป์กติ  
(Percentile Norm ท่ี 50) เท่ากบั 7.00   
 3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) เท่ากบั 5.41  
มีคะแนนเกณฑป์กติ (Percentile Norm ท่ี 50) เท่ากบั 5.00  
 4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) เท่ากบั 3.80 มีคะแนนเกณฑป์กติ  
(Percentile Norm ท่ี 50) เท่ากบั 3.00  
 5.ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) เท่ากบั .50 มีคะแนนเกณฑป์กติ  
(Percentile Norm ท่ี 50) เท่ากบั .00  
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ตารางท่ี 7  การก าหนดเกณฑข์องระดบัของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
                  ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยโดยใชเ้ปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentile Norm) (n=2,500)  
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  

(Cyberbullying Coping Positive Strategies) 

การแปลความหมายของคะแนน 
(ก าหนดโดยค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์) 

น้อย 
≤  33 

ปานกลาง 
33.1 – 66.00 

มาก 
≥ 66.01 

ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  ≤  1.00 1.00 – 3.00 ≥ 3.01 
ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  ≤  5.00 5.01 – 9.00 ≥ 9.01 
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ≤  3.00 3.01 – 6.00 ≥ 6.01 
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม  ≤  2.00 2.01 – 5.00 ≥ 5.01 
ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  ≥  2.00 1.99 - .01 0 

 
 ตารางท่ี 7 พบวา่การแปลความหมายของคะแนน โดยใชค้่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์แบ่งออกเป็น  
3 ช่วง ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 33.00 ใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ย ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ไทลท่ี์ 33.01 – 66.00 ใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลางมากกวา่หรือเท่ากบัเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 66.01 ใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาก มีรายละเอียดการแปลความหมายของคะแนนโดยใชค้่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์แต่ละ
องคป์ระกอบดงัน้ี 
 1.  ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused) ก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายของคะแนน
ดงัน้ี  
  - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.00  อยูใ่นระดบันอ้ย 
  - คะแนนระหวา่ง 2.00 – 3.00     อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 4.00  อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-Solving) ก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายของคะแนน
ดงัน้ี  
  - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5.00    อยูใ่นระดบันอ้ย 
  - คะแนนระหวา่ง 6.00 – 9.00    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 10.00 อยูใ่นระดบัมาก 
 



117 

 3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ก าหนดเกณฑ ์                 
แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี  
  - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3.00    อยูใ่นระดบันอ้ย 
  - คะแนนระหวา่ง 4.00 – 6.00     อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 7.00  อยูใ่นระดบัมาก 
 4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) ก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายของ
คะแนนดงัน้ี  
  - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00    อยูใ่นระดบันอ้ย 
  - คะแนนระหวา่ง 3.00 – 5.00     อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 6.00  อยูใ่นระดบัมาก 
 5.ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) ไม่สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนน
โดยใชก้ารก าหนดจากค่าเปอร์เซ็นตไ์ทลไ์ด ้เน่ืองจากคะแนนส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งในดา้นน้ี 
เท่ากบั 0.00 มีจ านวน 1,949 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 ซ่ึงถือวา่เป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก รองลงมาคือ
เท่ากบั 1 มีจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และ เท่ากบั 2 มีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.50 เท่านั้น แสดงให้เห็นวา่ คะแนนส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกนัอยูร่ะหวา่ง 0.00 – 3.00                                  
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดสัดส่วนในการก าหนดกลยทุธ์ในดา้นน้ีใหม่ ดงัน้ี 
  - คะแนนเท่ากบั 0  อยูใ่นระดบัมาก 
  - คะแนนเท่ากบั 1   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 2  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 รายละเอียดของสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบในดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงสัดส่วนของคะแนนดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) 
 

คะแนน จ านวน ร้อยละ 
1. คะแนนเท่ากบั 0  1949 77.96 
2. คะแนนเท่ากบั 1 240 9.60 
3. คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 2 311 12.44 

รวม 2500 100.00 
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 ตารางท่ี 8 พบวา่ สัดส่วนของคะแนนดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies)  
คะแนนส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งในดา้นน้ี เท่ากบั 0.00 จ านวน 1,949 คน คิดเป็นร้อยละ 77.96  
ซ่ึงถือวา่เป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก รองลงมาคือเท่ากบั 1 จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และ  
เท่ากบั 2 จ านวน 311คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 เท่านั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนส่วนใหญ่จึงเกาะ 
กลุ่มกนัอยูร่ะหวา่ง 0.00 – 3.00 
 

ตัวอย่างแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) 
แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นไทย                             

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ส่วนท่ี 2 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นไทย 
โดยพิจารณาเลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัระดบัความรู้สึกและการแสดงออกของตนเองมากท่ีสุด  
 1. เม่ือเพื่อนของฉนัสร้างบญัชีปลอมแลว้ส่งขอ้ความเพื่อท าลายช่ือเสียง หรือความสัมพนัธ์
กบัคนรอบขอ้ง ฉนัจะ.... 
   ขอ้ 1 ท าตวัเฉย ๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
   ขอ้ 2 ฉนัจะเขา้ไปถามเพื่อนโดยตรง 
   ขอ้ 3 ฉนัจะกดรายงานบญัชีปลอมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
   ขอ้ 4 ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปบอกครูให้จดัการ 
   ขอ้ 5 ฉนัตดัสินใจไม่ได ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 1  
 ประชากร คือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ านวน 1,192,494 คน (กลุ่มสารสนเทศ 
ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)  
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ านวน 2,500 คน การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ใชสู้ตรการค านวณของยามาเน่ (Yamane) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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และก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+2% เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความครอบคลุม 
(Yamane Taro,1973) จากสูตร 
 
 
 
โดยท่ี    n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
   N = ขนาดของประชากร  
   e = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
  จากนั้นผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีขั้นตอน 
การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มจงัหวดัโดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากทั้งหมด 6 
ภูมิภาค ไดจ้ านวนจงัหวดัทั้งส้ิน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าพูน นครสวรรค ์ศรีสะเกษ ชลบุรี เพชรบุรี และ
สงขลา จากนั้นไดท้ าการสุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ในจงัหวดัมา 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนจกัรค า
คณาทร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มชัฌิม โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนชลบุรีสุขบท โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จงัหวดัเพชรบุรี และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั  
 2. ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มนกัเรียนวยัรุ่นไทยในแต่ละโรงเรียน โดยการสุ่มแบบก าหนดโควตา้ 
(Quota Sampling) ซ่ึงคิดอยา่งเป็นสัดส่วนจากนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีมีคุณสมบติัท่ีก าหนด  
(Inclusion Criteria) ตามตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี  9  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนวยัรุ่นในประเทศไทย  
 

จังหวัด 
จ านวนประชากรนักเรียนวัยรุ่นท่ี
ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่น
ท่ีศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าพูน 1,577 423 
นครสวรรค ์ 1,470 394 
ศรีสะเกษ 1,288 345 
ชลบุรี 1,574 422 
เพชรบุรี 1,499 402 
สงขลา 1,932 514 
รวม 9,340 2,500 

n      =      N  
 1 + Ne2  
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 3. ผูว้ิจยัมีเกณฑใ์นการคดัเขา้และเกณฑใ์นการคดัออกกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 
ในการตอบแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทย โดยมีเกณฑค์ดัเขา้กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
      3.1 เป็นนกัเรียนวยัรุ่นมีอายรุะหวา่ง 13-15 ปี ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ของโรงเรียนท่ีไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 1  
      3.2 มีโทรศพัทมื์อถือ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ท่ีสามารถดาวน์โหลดแบบวดัออนไลน์ 
และมีเกณฑใ์นการคดัออกกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 ดงัน้ี 
 นกัเรียนไม่มีโทรศพัทมื์อถือ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม
ออนไลน์ 

 การพทัิกษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
ผูว้ิจยัด าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวา่ดว้ยขอ้ก าหนด

และแนวทางการด าเนินการดา้นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ตามรหสัโครงการวิจยั G-HU 068/2563 
ผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม              
พ.ศ. 2563 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฌ) โดยโครงการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการของ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โดยท่ีผูว้ิจยัเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ไม่มีการล่วง
ละเมิดสิทธิ สวสัดิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดภยนัอนัตรายแก่ตวัอยา่งการวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั 

 การด าเนนิการและเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 
 1. ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานโรงเรียนและครูแนะแนวในการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บขอ้มูล จากนั้นท าหนงัสือออกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในแต่ละโรงเรียนเพื่อท าการเก็บขอ้มูลการท าวิจยั 
 2. ผูว้ิจยัขอใหค้รูแนะแนวน าเอกสารแนบท่ีมี Link และ QR Code ของแบบวดักลยทุธ์ 
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2,500 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในระยะท่ี 1 และคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์ดัเขา้ และด าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยในการตอบแบบวดัจะไม่สามารถท่ีจะระบุ
ตวัตนของกลุ่มตวัอยา่งได ้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งมีอิสระ
ในการตดัสินใจ มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุตอบค าถามเม่ือใดก็ไดห้ากรู้สึกไม่สบายใจ โดยท่ีจะไม่มีผลกะทบ
ต่อการเรียนการสอนและสิทธิประการใด ๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะพึงไดรั้บต่อไป 
 3. ผูว้ิจยัศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทยกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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 4. ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และด าเนินการสรุปผลการวิจยัใน
ขั้นตอนท่ี 1 โดยขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และการน าเสนอขอ้มูลจะ
เป็นในภาพรวม ทั้งน้ีขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีรหสัผา่นของผูวิ้จยัเท่านั้น 
หลงัจากท่ีมีการเผยแพร่งานวิจยั 1 ปี ผูวิ้จยัจะด าเนินการท าลายขอ้มูลทั้งหมด 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย และผลจากการวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
      1.1 ร้อยละ (Percentage) 
      1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
      1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)  
 2. สถิติท่ีใชใ้นการในการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
      2.1 วิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยการหาค่าดชันี 
ความสอดคลอ้ง (IOC: Index of item-objective congruence)  
      2.2 วิเคราะห์ค่าอานาจจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้กบั
คะแนนรวมทั้งฉบบั (Item-total correlation) โดยใชสู้ตรสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation: rxy)  
      2.3 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงโดยรวมและรายดา้น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค 
(α-Coefficient) 
      2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)   
      2.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmation Factor Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2 การพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัมีรายละเอียดการพฒันาดงัน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือในการวิจยั คือ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยใชก้ารปรึกษาเชิง                
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์                  
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ซ่ึงแบ่งเป็น                            
2 รูปแบบไดแ้ก่ 
 1. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line 
Application: COLA) 
 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning: COOL) 
 การพฒันานวัตกรรมการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย มีล าดบัขั้นตอนใน 
การพฒันา ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัศึกษา ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการใหก้ารปรึกษา              
เพื่อท าความเขา้ใจและหาแนวทางในการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการพิจารณาเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เทคนิค 
การปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง เทคนิค
การปรึกษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมท่ีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการพฒันากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละดา้นมาใชใ้นการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย จ านวน 2 รูปแบบดงัน้ี 
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      2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by 
Line Application: COLA) ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาจากองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused)  
ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)  ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use 
Technology) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  
(Non Strategies) โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน โดยใชเ้ทคนิคการเปล่ียนบริบทของ
การสนทนา (Context-changing talk) เทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์(Miracle question) เทคนิคค าถาม
ยกเวน้ (Exception Questions) เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบร่วมมือ (Formation of 
collaborative relationship) เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) และเทคนิค
การใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) นอกจากน้ี ผูวิ้จยับูรณาการใหก้ารปรึกษาโดยใชเ้ทคนิคการวาง
โครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) เทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) 
เทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) และ
เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา  
60-90 นาที 
      2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning: COOL) ผูว้ิจยัจดัท าเวบ็เพจแบบบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)  
โดยพฒันาบนพื้นฐานการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและกระบวนการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน ท่ีประกอบไปดว้ยประกอบไปดว้ยบทเรียน
ออนไลน์ จ านวน 10 บทเรียน โดยนกัเรียนวจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
 เม่ือพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการในแต่ละรูปแบบเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัน าเสนอ 
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งระหวา่งนิยามศพัท ์
วตัถุประสงค ์วิธีด าเนินการปรึกษา และการประเมินผลการปรึกษา 

3. ผูว้ิจยัน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออก
ระยะสั้นเป็นฐานทั้ง 2 รูปแบบท่ีพฒันาขึ้น ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ              
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมดา้นวตัถุประสงค์
การเลือกใชท้ฤษฎีเทคนิค กระบวนการและขั้นตอนการปรึกษา ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้น
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ เทคนิควตัถุประสงค ์วิธีด าเนินการ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย พบวา่ มีประเด็นส าคญัในการปรับปรุง คือ ปรับแกไ้ขใน
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ส่วนของค าท่ีใช ้เช่น ควรเขียนเป็นเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ (Building Rapport) ปรับค าถามใหใ้ช้
ค  าพูดท่ีง่ายขึ้น ในแต่ละขั้นตอนควรมีการอธิบายวา่ท าอยา่งไร (How to) ขั้นน าควรปรับใหมี้วิธีการ
ท่ีหลากหลายและเพิ่มการอา้งอิง (References) ในส่วนของแนวคิดหลกั ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุง
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยตามขอ้เสนอแนะ ผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมดและน าผลการ
ปรับปรุงไปปรับใชก้บันกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหมี้ความกระจ่าง 
 4. ผูว้ิจยัน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนวยัรุ่น
ไทยท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของล าดบัขั้นตอนการปรึกษา ระยะเวลา 
เน้ือหา ระหวา่งการทดลอง และพิจารณาถึงขอ้จ ากดั เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังเพื่อให้มีคุณภาพยิง่ขึ้นก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
      4.1 ผลการทดลองใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Counseling Online by Line Application: COLA) กบันกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  
           4.1.1 ผูว้ิจยัควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บการปรึกษา เน่ืองจาก
ผูรั้บการปรึกษามีท่าทางกงัวล ไม่ค่อยสบตา ผูว้ิจยัจึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างสัมพนัธภาพ
เพื่อใหบ้รรยากาศผอ่นคลายใหม้ากขึ้น ก่อนท่ีจะช้ีแจงถึงรายละเอียดของการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
ท าใหเ้ห็นประเด็นวา่ การสร้างสัมพนัธภาพมีความส าคญัในการเร่ิมตน้การใหก้ารปรึกษา 
           4.1.2  การใชภ้าษาในการส่ือสารควรเป็นค าพูดท่ีผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจไดง้่าย เช่น 
ในการใชเ้ทคนิคค าถามขอ้ยกเวน้ (Exception questions) ซ่ึงประเมินไดจ้ากการท่ีผูรั้บการปรึกษา
ขมวดคิ้ว และมีการถามค าถามผูวิ้จยักลบัวา่ หมายความวา่อยา่งไร และขอใหผู้ว้ิจยัถามค าถามอีก
คร้ัง ผูวิ้จยัจึงปรับภาษาใหม่ใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอยา่งชา้ ๆ   
และใชก้ารยกตวัอยา่งเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษามองเห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
           4.1.3 ระยะเวลาในการใหก้ารปรึกษามีความเหมาะสม โดยผูว้ิจยัใชเ้วลาในการให้
การปรึกษาอยูภ่ายใน 60-90 นาที ซ่ึงถือวา่เป็นเวลาท่ีใชใ้นการใหก้ารปรึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           4.1.4 ระหวา่งใหก้ารปรึกษาควรอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตชดัเจน 
เน่ืองจากระหวา่งในการใหก้ารปรึกษาจะมีช่วงเวลาท่ีสัญญาณขาดหายไป ภาพกระตุก ท าใหส่้งผล
ต่อการสังเกตและใหก้ารปรึกษากบัผูรั้บการปรึกษา  
      4.2 ผลการทดลองใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL) พบวา่ ผูรั้บการปรึกษาอ่านและท า
ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากระหวา่งการทดลองใชไ้ม่มีการถามผูว้ิจยัเก่ียวกบัขอ้สงสัย เม่ือมี
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การปรับปรุงล าดบัขั้นตอนการปรึกษา ระยะเวลา เน้ือหา ภาษาท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งการทดลอง        
และการพิจารณาถึงขอ้จ ากดัทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต จะท าใหส้ามารถท่ีจะน ารูปแบบการให้           
การปรึกษาเชิงบูรณาการไปใชไ้ดจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.3 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยทั้ง 2 รูปแบบท่ีผูวิ้จยัขึ้นประกอบไปดว้ยหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
           4.3.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online 
by Line Application: COLA) หวัขอ้ประกอบไปดว้ย 
           คร้ังท่ี 1 เร่ือง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ 
           คร้ังท่ี 2 เร่ือง การรักษาสัมพนัธภาพและส ารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 8 เร่ือง การวางแผนกลยทุธ์เชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยุติการปรึกษา 
           4.3.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้ความรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning: COOL) หัวขอ้ประกอบไปดว้ย 
           คร้ังท่ี 1 เร่ือง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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           คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 8 เร่ือง การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
           คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยุติการปรึกษา 
 5. ผูว้ิจยัจดัท านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 รูปแบบฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
ในการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 
  

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกล
ยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย  

การศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัมีรายละเอียดในการศึกษา
ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 3 
 ประชากร คือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ านวน 1,192,494 คน (กลุ่มสารสนเทศ 
ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)  
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ านวน 30 คน ซ่ึงมีการไดม้าซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) ตามหลกัสถิติ  
โดยผูว้ิจยัก าหนดค่า Effect size ท่ี 0.5 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าจ านวน 24 คน ดงันั้น เพื่อให้
ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ และป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 30 คน 
โดยจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งเป็น 3 กลุ่ม เท่า ๆ กนั กลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 10 คน กลุ่มทดลองท่ี 2 
จ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ฉ) 
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 2. ผูว้ิจยัด าเนินการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1โรงเรียน                                    
ซ่ึงเป็นโรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นผูวิ้จยัประสานงานกบัครูแนะแนวเพื่อประชาสัมพนัธ์
การรับสมคัรกลุ่มตวัอยา่ง โดยในประชาสัมพนัธ์ท่ีมี QR Code นกัเรียนสามารถสมคัรเขา้ร่วม
โครงการโดยสมคัรใจและมีความเป็นอิสระ 
      2.1 ผูว้ิจยัคดัเลือกนกัเรียนท่ีสมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการจ านวน 30 คน โดยมีเกณฑ์
ในการคดัเขา้กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
           2.1.1 ผูว้ิจยัติดต่อกลบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัโครงการวิจยั  
และใหน้กัเรียนไดท้ าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นไทย  
เพื่อคดัเลือกใหไ้ดน้กัเรียนท่ีมีคุณสมบติัในการเขา้ร่วมการทดลอง ตามเกณฑค์ดัเขา้และเกณฑค์ดั
ออกดงัต่อไปน้ี 
                  2.1.1.1 มีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
                  2.1.1.2 เป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-15 ปี ท่ีก าลงัศึกษาในชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย 
                  2.1.1.3 เป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีการใชส่ื้อออนไลน์และมีประสบการณ์ใน                        
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ตั้งแต่ 1 คร้ังหรือมากกวา่ 1 คร้ังขึ้นไป 
                  2.1.1.4 มีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน 
โลกไซเบอร์แต่ละดา้นในระดบัต ่า (คะแนนดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ ≥  2.00 คะแนน)  
                  2.1.1.5 เกณฑก์ารคดัออกกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งติดภารกิจหรือเจ็บป่วย 
ไม่สามารถเขา้ร่วมการวิจยัได ้ขอถอนตวั หรือไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการไดค้รบตามจ านวน 
ท่ีก าหนด 
      2.2 ผูว้ิจยัติดต่อกลบัเพื่อแจง้ผลการสมคัรทุกคนตามล าดบั ส่วนขอ้มูลของผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
การคดัเลือก ผูวิ้จยัจะท าการท าลายขอ้มูลทิ้งทนัทีหลงัจากแจง้ผลการคดัเลือก และนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การคดัเลือก ผูวิ้จยัช้ีแจงรายละเอียดโครงการวิจยั เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามจนเขา้ใจ ตลอดจน
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซักถามไดทุ้กช่องทาง ตลอดระยะเวลาท่ี    
ท าการวิจยั โดยพูดคุยแยกกนัอยา่งเป็นอิสระ 
      2.3 ผูวิ้จยัน าคะแนนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาเป็นคะแนนก่อนการทดลอง  
และเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดเผยขอ้มูล 
 3. ผูว้ิจยัสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มตามแบบแผนการทดลอง (Random Assignment)  
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แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอ้ง
ใชก้ารสุ่ม (Randomized controlled trial) และก าหนดเกณฑค์ดัเขา้และออกอยา่งชดัเจนและ
ครอบคลุมคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นดงัน้ี 
      กลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 10 คน จะไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA)  
      กลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 10 คนจะไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาผา่นการใหค้วามรู้ 
แบบออนไลน์ (COOL)  
      กลุ่มควบคุมจ านวน 10 คนจะไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา แต่จะไดใ้ชชี้วิตตามปกติ 
 4. ผูวิ้จยัจดัให้นกัเรียนเขา้ร่วมนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึ้น  
โดยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) นกัเรียนสามารถท าการนดั
หมายกบัผูว้ิจยัในช่วงเวลาใด หรือสถานท่ีใดแลว้แต่นกัเรียนสะดวก และนวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL) นกัเรียนสามารถเรียนรู้อยา่งอิสระในช่วงเวลา
หรือสถานท่ีใดก็ไดแ้ลว้แต่นกัเรียนสะดวกภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห ์
 5. ส าหรับนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีเป็นกลุ่มควบคุมหลงัจากการวิจยัส้ินสุด ผูวิ้จยัจะใหน้กัเรียน
กลุ่มควบคุม ไดใ้ชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัและนกัเรียน
ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 

 ข้ันตอนการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 3  
 ผูว้ิจยัน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยมาด าเนินการทดลองและมีขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานโรงเรียนและครูแนะแนวในการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บขอ้มูล จากนั้นท าหนังสือออกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในแต่ละโรงเรียนเพื่อท าการเก็บขอ้มูลการท าวิจยั 
 2. ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยมีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้กลุ่มและคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์ดัเขา้ ซ่ึงการทดลองแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะทดลอง ระยะทดลอง และระยะติดตามผล โดยขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
ดงัต่อไปน้ี 
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      2.1 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดลอง แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
           2.1.1 ระยะก่อนการทดลอง 
           ผูวิ้จยัน าคะแนนในขั้นตอนการศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในระยะท่ี 1 เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) 
           2.1.2 ระยะทดลอง 
   ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการใหก้ารปรึกษาตามนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย ทั้ง 2 โปรแกรมท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นกบักลุ่มทดลองดว้ยตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอิสระใน 
การตดัสินใจในการเขา้ร่วม มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุเขา้ร่วมนวตักรรมการปรึกษาเม่ือใดก็ไดห้ากรู้สึก 
ไม่สบายใจหรือเกิดความอึดอดัใจ โดยมีรายละเอียดนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการใน 
การทดลอง ดงัต่อไปน้ี 
                     2.1.2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling 
Online by Line Application: COLA) ผูว้ิจยัจะท าการใหก้ารปรึกษารายบุคคลกบัผูรั้บการปรึกษา
จ านวน 10 คร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 60-90 นาที  
         2.1.2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้ความรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning: COOL) ผูว้ิจยัจะใหผู้รั้บการปรึกษาแต่ละรายไดเ้ขา้ไป
เรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self-directed Learning) (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) 
               2.1.3 ระยะหลงัการทดลอง 
               ผูว้ิจยัด าเนินการวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ภายหลงัด าเนินการตามนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทย เสร็จส้ิน และใชค้ะแนนการวดัดงักล่าวเป็นคะแนนภายหลงัการทดลอง (Post-test)   
                2.1.4 ระยะติดตามผล  
   ผูว้ิจยัด าเนินการวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ทั้งกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม ภายหลงัการไดรั้บการปรึกษา 
ตามนวตักรรมการปรึกษารายบุคคลครบ ผา่นไปแลว้ 4 สัปดาห์ แลว้ใชค้ะแนนการวดัดงักล่าวเป็น
คะแนนภายหลงัการทดลอง (Follow Up)   
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ในส่วนของเวลา
และสถานท่ี จะมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ระหวา่งผูวิ้จยักบันกัเรียนในการนดัหมายเวลาและหาสถานท่ี 
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โดยจะขึ้นอยูก่บัความสะดวกของนกัเรียนเป็นหลกั ในการใชส้ถานท่ีจะตอ้งเป็นท่ีท่ีไม่มีการรบกวน
จากสภาพแวดลอ้มและบุคคลอ่ืน และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชดั โดยผูว้ิจยัจะใหน้กัเรียนมีอิสระใน 
การเลือกดว้ยตนเอง 
 4. ผูว้ิจยัด าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วม โดยในไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณะเป็นรายบุคคล เคารพในความเป็นส่วนตวั รวมทั้งผูวิ้จยัจะมีการลงรหสัหรือใชช่ื้อแทน
กลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอิสระในการตดัสินใจในการเขา้ร่วม มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุเขา้ร่วม
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเม่ือใดก็ไดห้ากรู้สึกไม่สบายใจหรือเกิดความอึดอดัใจ โดยท่ีจะ
ไม่มีผลกะทบต่อการเรียนการสอนและสิทธิประการใด ๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะพึงไดรั้บต่อไป 
 5. ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและด าเนินการสรุปผล อภิปรายผลการวิจยั โดย
ขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่งจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และการน าเสนอขอ้มูลจะเป็นในภาพรวม 
ทั้งน้ีขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีรหสัผา่นของผูวิ้จยัเท่านั้น หลงัจากท่ีมีการเผยแพร่
งานวิจยั 1 ปี ผูวิ้จยัจะด าเนินการท าลายขอ้มูลทั้งหมด 

 การพทัิกษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
ผูว้ิจยัด าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งตามระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวา่ดว้ยขอ้ก าหนด

และแนวทางการด าเนินการดา้นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ตามรหสัโครงการวิจยั G-HU 068/2563 
ผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม             
พ.ศ. 2563 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฌ) โดยโครงการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการของ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และผูวิ้จยัด าเนินการจดัท าเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง                              
มีการบนัทึกความยนิยอมในการเขา้ร่วมงานวิจยั การรักษาความลบัโดยไม่เปิดเผยช่ือสกุล                          
มีมาตรการรักษาขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลจากการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งสามารถปฏิเสธถอนตวัได้
ตลอดเวลา มีระบบการประเมินผลผลกระทบทางจิตใจและระบบส่งต่อ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือ
จากการถูกสุ่มเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บการปรึกษารายบุคคล ผูว้ิจยัด าเนินการ              
นดัหมายเขา้รับการปรึกษาหลงัจากเสร็จส้ินการวิจยัแลว้ 

 การออกแบบการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบแผนการวิจยัเชิงทดลองประเภทสององคป์ระกอบแบบวดัซ ้ า

หน่ึงองคป์ระกอบ (Two-Factor Experimental with Repeated Measures on One Factor) โดยปรับ
จาก Winer, Brown,  and Michels (1991, p. 509)  มีแบบแผนการทดลอง ดงัน้ี   
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ตารางท่ี  10  แบบแผนการทดลองประเภทสององคป์ระกอบแบบวดัซ ้าหน่ึงองคป์ระกอบ  
    (Two-Factor Experimental with Repeated Measures on One Factor) 
 

 Bi Bj Bq 

A1 G1 G1 G1 

A2 G2 G2 G2 

A3 G3 G3 G3 

 
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใช ้
 A1 แทน กลุ่มทดลองท่ี 1 
 A2 แทน กลุ่มทดลองท่ี 2 
 A3 แทน กลุ่มควบคุม 
 Bi แทน ระยะก่อนการทดลอง 
 Bj แทน ระยะหลงัการทดลอง 
 Bq แทน ระยะติดตามผล 
 G1 แทน จ านวนนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ 
 G2 แทน จ านวนนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้
ความรู้แบบออนไลน์ 
 G3 แทน จ านวนนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
โดยโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
      1.1 ร้อยละ (Percentage) 
      1.2 ค่าเฉล่ีย (𝑋) 
      1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)  
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 2. การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางสถิติ ดว้ยการทดสอบ Compound Symmetry                    
โดยใชส้ถิติ Mauchly’s Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบวา่ค่าความแปรปรวนของตวัแปรท่ีศึกษา
ทุกตวัแปร มีความแปรปรวนเป็นแบบ Compound Symmetry หรือไม่  
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                      
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม และรายดา้น ระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ ในระยะ
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวดัซ ้า 
แบบสองทาง (Two-Way Multivariate of Variance  Repeated Measurement, MANOVA) 
 4. การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าอธิบายผลการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
และวิเคราะห์สรุปประเด็น สรุปเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถอธิบายวตัถุประสงค์ 
และสมมติฐานของการวิจยั



133 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน 
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดใ้ชว้ิธีการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
วยัรุ่นไทย 
 2. เพื่อพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย อนัประกอบดว้ย 2 โปรแกรม คือ 
      2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by  
Line Application: COLA) 
   2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning: COOL) 
 3. เพื่อศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ซ่ึงผูว้ิจยัจะการรายงานผลตาม
วตัถุประสงค ์โดยการวิจยัน้ีไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยั ส าหรับการทดสอบทางสถิติ ดงัน้ี 
      3.1 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง
สูงกวา่กลุ่มควบคุม 
       3.2 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
        3.3 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้ 
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ 
หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
        3.4 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้ 
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
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 ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษากลยทุธเ์ชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 ตอนท่ี 3  ผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก               
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรียนวัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก              
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีผูวิ้จยั พฒันาขึ้น กบันกัเรียนวยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาใน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศไทย ท่ีไดจ้าก 
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple-stage random sampling)  
โดยค านวณสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากหลกัการใชสู้ตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้+2% เพื่อใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งมีความครอบคลุม และพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นไปไดใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(Yamane, 1973) ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งรวม จ านวน 2,500 คนน าเสนอผลการวิจยัดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 ผลการส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง แสดงขอ้มูลเป็นค่าความถี่ และร้อยละ       
                   (n=2,500) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 1,099 44.00 
 หญิง 1,401 56.00 
 รวม 2,500 100.00 
ภูมิภาค   
 ภาคเหนือ-ล าพูน 423 16.90 
 ภาคกลาง-นครสวรรค ์ 394 15.80 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ 345 13.80 
 ภาคตะวนัออก-ชลบุรี 422 16.90 
 ภาคตะวนัตก-เพชรบุรี 402 16.10 
 ภาคใต-้สงขลา 514 20.60 
 รวม 2,500 100.00 
อายุ   
 13 ปี 1,307 52.30 
 14 ปี 931 37.20 
 15 ปี 262 10.50 
 รวม 2,500 100.00 
ระดับช้ันท่ีก าลงัศึกษา   
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1  796 31.80 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 2  912 36.50 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 792 31.70 
 รวม 2,500 100.00 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลการเรียนเฉลีย่สะสมของนักเรียน   
 เกรด 1.00 - 1.49 15 .60 
 เกรด 1.50 - 1.99 60 2.40 
 เกรด 2.00-2.49 180 7.20 
 เกรด 2.50-2.99 331 13.20 
 เกรด 3.00-3.49 703 28.10 
 เกรด 3.50-4.00 1,211 48.40 
 รวม 2,500 100.00 
ระยะเวลาท่ีใช้งานอนิเตอร์เน็ต   
 มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั 2,102 84.08 
 วนัละ 1 คร้ัง 187 7.48 
 2-3 วนัคร้ัง 180 7.2 
 สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 18 .72 
 สองสัปดาห์ 1 คร้ัง 2 .08 
 เดือนละ 1 คร้ัง 11 .44 
 รวม 2,500 100.00 
จ านวนคร้ังท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์   
 1 คร้ัง 523 20.90 
 2-5 คร้ัง 376 15.00 
 มากกวา่ 5 คร้ัง 140 5.60 
 ไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 1,461 58.40 
 รวม 2,500 100.00 

 
 ตารางท่ี 11 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 1,401 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00   
อาศยัภูมิภาคตะวนัออก-ชลบุรี จ านวน 514 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 อาย ุ13 ปี จ านวน 1,307 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.30 ก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัเรียน เกรด 3.50-4.00 จ านวน 1,211 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40  
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ระยะเวลาท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั  จ านวน 2,102 คน คิดเป็นร้อยละ 84.08  
จ านวนคร้ังท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์พบวา่ไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จ านวน 1,461 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.40 
 
 ผลของระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียน 

วัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัไดท้ าผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาถึงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยดว้ยการหาค่าสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยพิจารณาค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทยเป็นภาพรวมและแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค และผูว้ิจยัใชเ้กณฑป์กติของกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในการแปลผลคะแนนในแต่ละดา้น แสดงในตาราง
ท่ี 12-18 
 
ตารางท่ี 12 ผลของภาพรวมระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
      ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
ของนักเรียนวันรุ่นไทย 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 4.21 .59 มาก 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  4.02 .70 นอ้ย 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 4.09 .78 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม  4.31 .66 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ 4.21 .56 นอ้ย 

 
 ตารางท่ี 12 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยใชก้ลยทุธ์เชิงบวกดา้นสนบัสนุนทางสังคมมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาคือ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ และดา้นไม่แสดงกลยทุธ์ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.21 และท่ีใชก้ลยทุธ์เชิงบวกนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 
 



138 

ตารางท่ี 13 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
      วยัรุ่นไทยในภาคเหนือ (n= 423) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคเหนือ 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 2.25 2.62 ปานกลาง 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  6.85 3.85 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 4.67 3.12 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 3.35 3.01 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .70 1.85 มาก 

 
 ตารางท่ี 13 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคเหนือมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ในระดบัมาก (X =  .70) แสดงให้
เห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่ใชก้ลยทุธ์ใด ๆ ในการรับมือเม่ือถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เม่ือพิจารณาในดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  (X = 2.25) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  (X = 6.85) 
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ( X = 4.67) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 3.35)  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
ตารางท่ี 14 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
       วยัรุ่นไทยในภาคกลาง (n= 394) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคกลาง 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 2.91 2.64 ปานกลาง 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  7.27 3.93 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 5.58 3.73 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 3.59 2.91 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .64 1.69 ปานกลาง 
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 ตารางท่ี 14 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคกลางมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์   
(X = 2.91) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (X = 7.27) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (X = 5.58)  
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 3.59) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (X = .64)  
 

ตารางท่ี 15 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
      วยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (n= 345) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 2.85 2.77 ปานกลาง 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  7.59 3.61 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 5.38 3.33 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 3.69 3.02 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .48 1.18 ปานกลาง 

 

 ตารางท่ี 15 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบักลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นมุ่งจดัการท่ี
อารมณ์ (X = 2.85) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (X = 7.59) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
(X = 5.38) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 3.69) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (X = .48)  
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ตารางท่ี 16 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
      วยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออก (n= 422) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 2.73 2.69 ปานกลาง 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  7.23 3.85 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 5.58 3.71 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 4.13 3.39 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .34 .95 ปานกลาง 

 

 ตารางท่ี 16 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออกมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  
(X = 2.73) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (X = 7.23) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (X = 5.58)  
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 4.13) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (X = .34)  
 

ตารางท่ี 17 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
      วยัรุ่นไทยในภาคตะวนัตก (n= 402) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันตก 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 3.68 3.33 มาก 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  7.89 4.04 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 6.18 4.04 มาก 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 4.10 3.11 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .32 1.09 ปานกลาง 
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 ตารางท่ี 17 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัตกมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (X = 3.68) และดา้นความสามารถ                
ในการใชเ้ทคโนโลย ี(X = 6.18) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (X = 7.89)  
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 4.10) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (X = .32) อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง  
 

ตารางท่ี 18 ผลค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน  
       วยัรุ่นไทยในภาคใต ้(n= 422) 
 

กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคใต้ 

𝐗 SD แปลผล 

1. ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 3.03 3.00 ปานกลาง 
2. ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  7.39 3.69 ปานกลาง 
3. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 5.12 3.48 ปานกลาง 
4. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 3.91 3.16 ปานกลาง 
5. ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ .55 1.33 ปานกลาง 

 

 ตารางท่ี 18 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคใตมี้ระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (𝑋 = 3.03)  
ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (X = 7.39) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (X = 5.12)  
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (X = 3.91) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (X = .55)   
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ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
      ดา้นมุ่งจดัการที่อารมณ์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 

ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ 
(Emotion-Focused) 

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปรียบเที
ยบรายคู่ 

LSD Test 

ภาค n 𝐗 SD        

1.เหนือ 423 2.25 2.62 ระหว่าง
กลุ่ม 

441.379 5 88.276 10.812 .000 2-6 > 1 
5 > 

2,3,4,6 
 
 
 
 

2.กลาง 394 2.91 2.64 ภายใน
กลุ่ม 

20362.644 2494 8.165   

3.ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 
345 

 
2.85 

 
2.77 

รวม 20804.024 2499    

4.ตะวนัออก 422 2.73 2.69       
5.ตะวนัตก 402 3.68 3.33       
6.ใต ้ 514 3.03 3.00       

 

 ตารางที่ 19 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นไทยที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคที่แตกต่างกนั มีกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดา้นมุ่งจดัการที่อารมณ์แตกต่างกนั (F =  10.812,  
P = .000) เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัเรียนภาคกลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก 
ตะวนัตก ใต ้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนักเรียนภาค
ตะวนัตก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคกลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
      ดา้นมุ่งจดัการที่ปัญหาของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 

ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา 
(Problem-Solving) 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

LSD Test ภาค n 𝐗 SD 
1.เหนือ 402 6.85 3.85 ระหว่าง

กลุ่ม 
255.942 5 51.188 3.486 .004 5 > 2,4,1,6 

3 > 1 
6 > 1 

 
 
 

2.กลาง 394 7.27 3.93 ภายใน
กลุ่ม 

36623.762 2494 14.685   

3.ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

345 7.59 3.61 รวม 36879.704 2499    

4.ตะวนัออก 422 7.23 3.85       
5.ตะวนัตก 423 7.89 4.04       
6.ใต ้ 514 7.39 3.69       

 

 ตารางที่ 20 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นไทยที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคที่แตกต่างกนั มีกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดา้นมุ่งจดัการที่ปัญหาแตกต่างกนั (F =  3.486,  
P = .004) เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัเรียนภาคตะวนัตก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคกลาง 
ตะวนัออก เหนือ ใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต ้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
      ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 

ด้านความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

(Ability to use Technology) 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

LSD Test 
ภาค n 𝐗 SD 

1.เหนือ 402 4.67 3.12 ระหว่าง
กลุ่ม 

538.952 5 107.790 8.387 .000 5 >  
2,3,4,1,6 

2 > 1 
3 > 1 

4 > 1,6 

2.กลาง 394 5.58 3.73 ภายใน
กลุ่ม 

32051.558 2494 12.851   

3.ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

345 5.38 3.33 รวม 32590.510 2499    

4.ตะวนัออก 422 5.58 3.71       
5.ตะวนัตก 423 6.18 4.04       
6.ใต ้ 514 4.67 3.12       

 

 ตารางที่ 21 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นไทยที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคที่แตกต่างกนั มีกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีแตกต่างกนั 
(F =  8.387, P = .000) เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า  นกัเรียนภาคตะวนัตก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ภาคกลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก เหนือ ใต ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
นกัเรียนภาคกลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เหนือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 และนกัเรียนภาคตะวนัออก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเหนือ ใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
      ดา้นการสนบัสนุนทางสังคมของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม 

(Social Support) 
แหล่ง
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

LSD Test ภาค n 𝐗 SD 
1.เหนือ 423 3.35 3.01 ระหว่าง

กลุ่ม 
195.258 5 39.052 4.038 .001 4,5,6 > 1 

4,5 > 2 
2.กลาง 394 3.59 2.91 ภายใน

กลุ่ม 
24118.093 2494 9.670   

3.ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

345 3.69 3.02 รวม 24313.352 2499    

4.ตะวนัออก 422 4.13 3.39       
5.ตะวนัตก 402 4.10 3.11       
6.ใต ้ 514 3.91 3.16       

 

 ตารางที่ 22 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นไทยที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคที่แตกต่างกนั มีกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดา้นการสนบัสนุนทางสังคมแตกต่างกนั 
 (F =  4.038, P = .001) เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า  นกัเรียนภาคตะวนัออก ตะวนัตก ใต ้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เหนือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และนกัเรียนภาคตะวนัออก ตะวนัตก 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
      ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (n=2,500) 
 

ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ 
(Non Strategies) 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

LSD Test ภาค n 𝐗 SD 
1.เหนือ 402 .70 1.85 ระหว่าง

กลุ่ม 
50.274 5 10.055 5.252 .000 2,1,6 >5 

2 > 4 
1 > 3 

1,6 > 4 
2.กลาง 394 .64 1.69 ภายใน

กลุ่ม 
4774.668 2494 1.914   

3.ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

345 .48 1.18 รวม 4824.942 2499    

4.ตะวนัออก 422 .34 .95       
5.ตะวนัตก 423 .32 1.09       
6.ใต ้ 514 .55 1.33       

 
 ตารางที่ 23 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นไทยที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคที่แตกต่างกนั มีกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์แตกต่างกนั (F = 5.252,  
P = .000) เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัเรียนภาคกลาง เหนือ ใต ้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตะวนัตก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นกัเรียนภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตะวนัออก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 นกัเรียนภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 นกัเรียนภาคเหนือ ใต ้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตะวนัออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01



147 

 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

ผูว้ิจยัพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยใชก้ารบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค      
โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐานจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพิจารณาเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง เทคนิคการ
ปรึกษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญา และเทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ท่ีมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัการพฒันากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละ
ดา้นมาใชใ้นการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน         
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยผูว้ิจยัพฒันานวตักรรม         
การปรึกษาเชิงบูรณาการ จ านวน 2 รูปแบบคือ 
 1. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line 
Application: COLA)  
 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning: COOL) 
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น เป็นการใหก้ารปรึกษาผา่นการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง  
โดยมีการปรับประยกุตรู์ปแบบและกระบวนการในการใหก้ารปรึกษาใหเ้ขา้กบัยคุสมยัปัจจุบัน  
เพื่อท าใหมี้ช่องทางในการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาท่ีผสมผสานและมีความหลากหลาย  
โดยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเนน้ทางออก 
ระยะสั้น คือไม่มุ่งเนน้หรือใหค้วามสนใจในเร่ืองของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
แต่จะเนน้ในเร่ืองของการหาวิธีในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะท าใหว้ยัรุ่นได้
ตระหนกัถึงความสามารถท่ีมีอยู ่และสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี 
ผลการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ผลการพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลเิคช่ัน (Counseling 
Online by Line Application: COLA)  
 ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาจากองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ี
ปัญหา (Problem-solving)  ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) 
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) 
โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน ดงัน้ี 
 ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคจากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น คือ  
 1. เทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา (Context-changing talk) เพื่อส ารวจกรอบ
แนวคิดของผูรั้บการปรึกษาในการเช่ือมโยงกบับริบทรอบตวั  
 2. เทคนิคค าถามยกเวน้ (Exception Questions) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโดย 
การดึงความสนใจไปท่ีช่วงเวลาท่ีปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้น  
 3. เทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์(Miracle question) ท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิด 
ความตระหนกัถึงส่ิงท่ีตอ้งการสามารถท่ีจะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง และตระหนกัใน 
การรับมือทางบวกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 4. เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบร่วมมือ (Formation of collaborative relationship) 
 เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในการท าใหเ้ป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา  
 5. เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษา 
เกิดความมัน่ใจในความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
 6. เทคนิคค าถามบอกระดบั (Scaling Question) จะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ั้งเป้าหมาย
และบอกระดบัความมัน่ใจเก่ียวกบัการรับมือ 
 โดยผูว้ิจยัท าการบูรณาการเทคนิคการใหก้ารปรึกษาจากทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
 1. เทคนิคทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) ท่ีมีแนวคิดใน
การมุ่งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั โดยสนใจท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย 
โดยใชเ้ทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ                           
(Advise Technique) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะเลือกทางออกท่ีเหมาะสมใหก้บัตนเอง  
รวมไปถึงผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะช้ีแนะประเด็นต่าง ๆท่ีมีประโยชน์ใหก้บัผูรั้บการปรึกษาและ
ร่วมกนัวางแผนการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ  
 2. เทคนิคการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral counseling Theory) โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social 
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Reinforcement) เพื่อคงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูรั้บการปรึกษาให้น าไปสู่การใชก้ลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาพฤติกรรมทางปัญญา คือ เทคนิคการวางโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) ท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนความคิดเก่ียวกบั 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 4. เทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive 
Behavior Theory) คือ เทคนิคเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เพื่อส ารวจ
อารมณ์ทางลบและปรับเปล่ียนอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความเหมาะสม 
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line 
Application : COLA) ผูว้ิจยัจะด าเนินการใหก้ารปรึกษา จ านวน 10 แต่ละคร้ังใชเ้วลา 60-90 นาที  
ใชก้ารโทรแบบเห็นหนา้ (VDO Call) ผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ (Line Application) ท่ีจะเนน้                
การเสริมสร้างให้ผูรั้บการปรึกษามีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหามากกวา่ท่ีจะสนใจ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สามารถท่ีจะคน้หาทางออกไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพโดยในแต่คร้ังของการปรึกษาจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนในการใหก้ารปรึกษา  
3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุป (รายละเอียดดงัภาคผนวก ง) ซ่ึงมีผลการพฒันา 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 คร้ังท่ี 1 เร่ือง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการปรึกษาทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น คือ เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบร่วมมือ (Formation of a collaborative 
relationship) ร่วมกบัทกัษะการปรึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ  
ทกัษะการใส่ใจ ทกัษะการใหข้อ้มูล เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาเกิดความไวว้างใจ โดยสามารถท่ีจะ 
บอกเร่ืองราวของตนเองดว้ยความสบายใจ ซ่ึงในการปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ ผูใ้ห ้
การปรึกษากบัผูรั้บการปรึกษาจะมีการตกลงท่ีตรงกนัเก่ียวกบัเป้าหมายของการปรึกษา  
เขา้ใจร่วมกนัถึงบทบาท รูปแบบ วิธีการ และขอ้ตกในการใหก้ารปรึกษา ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รับ 
การปรึกษา ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปรึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดยผูว้ิจยั 
ใหผู้รั้บการปรึกษาท ากิจกรรมกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง โปรไฟลข์องฉนั แนะน าตวัเองเพื่อท าความรู้จกั 
และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารปรึกษา  
 คร้ังท่ี 2 เร่ือง การรักษาสัมพนัธภาพและส ารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการเปลี่ยนบริบทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยใชเ้ทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ 
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(Cognitive Restructuring) รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการให้
ขอ้มูล ทกัษะการสะทอ้นความ และทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก เพื่อคงระดบัของความคุน้เคย 
ความไวว้างใจระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา และใหผู้รั้บการปรึกษาระบายหรือเล่า
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจะท าใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะท าความเขา้ใจเร่ืองราว สาเหตุ การล าดบั
เหตุการณ์ สามารถท่ีจะส ารวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูรั้บการปรึกษาเผชิญ
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนมุมมองใหเ้ห็นวา่ ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้
ทาย ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะหาทางออกและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองโดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษา
ศึกษาใบงานความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั และพูดคุยกบั
ผูรั้บการปรึกษาโดยใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในการส ารวจและปรับเปล่ียนมุมมองท่ี
มีต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในเชิงบวก 
 คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยั
ใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามขอ้ยกเวน้ (Exception Questions) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ 
จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม รวมไปถึงใชท้กัษะการใช้
ค  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อท าใหผู้รั้บการปรึกษา
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยสามารถท่ีจะ
รับมือและใชว้ิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรือผูรั้งแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมท่ีสนใจและ
เป็นประโยชน์ท าเพื่อท าใหต้นเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลกในทางบวกใน 
การมองส่ิงท่ีเกิดขึ้น และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้
โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง สัญญาณอารมณ์ และส ารวจอารมณ์ท่ี 
ไม่สมเหตุสมผลท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง และปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความ
เหมาะสมมากขึ้น 
 คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ วิจยัใชเ้ทคนิค
การท าลายการก่อร่างของปัญหา (Deconstructing the problem) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น 
นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavior rehearsal)  
จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟัง
อยา่งตั้งใจ ทกัษะการใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาใชว้ิธีการเนน้รับมือหรือ
จดัการท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชว้ิธีการส่ือสารเชิงบวก เพื่อป้องกนัการ
โตต้อบกนัไปมาอยา่งรุนแรงบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง 
ส่ือสารเพื่อหยดุ ในการคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางบวกในการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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และผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการให้ผูรั้บการปรึกษาฝึกกลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในการใชก้ารส่ือสารทางบวกท่ีตอ้งการน าไปใชเ้ม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค
การสนทนาเก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น  นอกจากน้ีผูวิ้จยั
ไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิค WDEP จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง รวมไป
ถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บ
กาปรึกษาเรียนรู้วิธีการใชส่ื้อออนไลน์ หรือแอพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ตวัช่วยทางเทคโนโลย ีและใบงาน
กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง ความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ โดยให้ผูรั้บการปรึกษาไดเ้ลือกกลยทุธ์ดา้น
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการส ารวจ
ความตอ้งการ วิธีการรับมือของผูรั้บการปรึกษา รวมทั้งประเมินผล เพื่อวางแผนในการใช้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้ทางออก
ระยะสั้น  นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสม (Assertive Training) และเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement)  
จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟัง
อยา่งตั้งใจ ทกัษะการใหข้อ้มูลและทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจบุคคลท่ีไวว้างใจและ
สามารถใหก้ารปรึกษาเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรม
ท่ี 6 เร่ือง ท่ีปรึกษาทางใจ โดยเขียนช่ือคนท่ีฉันรักและไวว้างใจท่ีสามารถขอความช่วยเหลือ  
และผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการใหผู้รั้บการปรึกษาฝึกซอ้มค าพูดท่ีตอ้งการ
น าไปใชข้อความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีไวว้างใจเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น 
นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎี
การใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม 
(Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการทวนความ ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก ทกัษะการให้
ขอ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัถึงช่วงเวลาท่ีไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
และคน้หาทางเลือกท่ีตอ้งการและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ โดย
ผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง การรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  



152 

โดยผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจทางเลือกท่ี
ตอ้งการและสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัตนเอง 
 คร้ังท่ี 8 เร่ือง การวางแผนกลยทุธ์เชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค             
การใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูใ้ห้
การปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิค WDEP และเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise 
Technique) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) รวมไปถึงใชท้กัษะ
การใชค้  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการทวนความ ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก ทกัษะ  
การใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และคน้หาเป้าหมายท่ีน าไปสู่การจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแบบใหม่โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง ปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ 
โดยผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการใหก้ลุ่มตวัอยา่งคน้หาวิธีการบรรลุ
เป้าหมายหรือหาทางออกของปัญหา สร้างทางออกใหม่ ๆ ท่ีสามารถท าได ้เม่ือเผชิญกบั 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) และเทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั 
(Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิค                 
การเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ ทกัษะการทวนความ ทกัษะการสะทอ้น
ความรู้สึก  ทกัษะการใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาประเมินและเกิดความเช่ือมัน่
ในศกัยภาพของตนท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม โดยผูว้ิจยัให้ผูรั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 9 เร่ือง เพิ่มพลงัทางไซเบอร์                
ในการจดัล าดบัความส าคญัของการกระท าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ และผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการให ้             
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการใหผู้รั้บการปรึกษารับรู้ถึงสถานการณ์มุมมองท่ีจะท าให้ตนเอง
เปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  
 คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยติุการปรึกษา ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม  
(Social Reinforcement) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อใหส้ร้างหรือ 
คงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูรั้บการปรึกษา รวมไปถึงใชท้กัษะการใชค้  าถาม ทกัษะการฟัง 
อยา่งตั้งใจ  ทกัษะการทวนความ ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก ทกัษะการใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
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ไซเบอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 10 
เร่ือง เส้นทางแห่งการเปล่ียนแปลง โดยเป็นการร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผูรั้บ       
การปรึกษา รวมทั้งยุติการให้การปรึกษา 
 ผลการพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์  
(Counseling Online by Online Learning: COOL) 
  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัท าเวบ็เพจซ่ึงประกอบดว้ยบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ท่ีสร้าง 
บนพื้นฐานการเรียนรู้ทางจิตวิทยา จ านวน 10 บทเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระ วิดีโอ  
และใบงานกิจกรรม ผูรั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning)  
ซ่ึงไม่ก าหนดเวลาในการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา โดยด าเนินการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดอิสระในการเรียนรู้โดยใช้
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถน าการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปใชรั้บมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดหวัขอ้ในการใหก้ารใหค้วามรู้แบบออนไลน์ในแต่ละคร้ัง 
(รายละเอียดดงัภาคผนวก ค และ ง) และมีผลการพฒันาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 คร้ังท่ี 1 เร่ือง อะไรคือการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูวิ้จยัให้ผูรั้บการปรึกษากรอกใบตอบรับ
ยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั และด าเนินการสมคัร (Sign Up) เพื่อเขา้สู่บทเรียนออนไลน์จากนั้น
ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง รายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและ
เทคนิค รายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการวตัถุประสงค ์รายละเอียดของ
โปรแกรม และช่องทางในติดต่อผูวิ้จยั จากนั้นดูส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 1 เร่ือง Cyberbullying   
และส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 2 เร่ือง Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติหรอ? ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะ
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการมอบหมายงานในคร้ังแรก (Formula First 
Session Task: FFST)  จากการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ังเกต
ส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
 คร้ังท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการ
สนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการสอนพูดกบัตนเองเม่ือเผชิญปัญหา (Teaching Coping Self-
Statement) จากทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ผูรั้บ 
การปรึกษาฝึกพูดกบัตนเองในเชิงบวกเม่ือเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ิจยั
ใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 3 เร่ืองชีวิตติด Tech: พฤติกรรมแบบไหนท่ีเรียกวา่ 
Cyberbullying ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่าง ๆ  
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และส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 4 เร่ือง Thank you for sharing มีเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จากนั้นกลุ่มตวัอยา่งจะศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ เรียนรู้ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ และศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง พูดทางบวกกบัตนเองอยา่งไร?                     
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนความคิดในการมองสถานการณ์                 
ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองไดโ้ดยการพูดกบัตนเองในเชิงบวก เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้รูปแบบและ
ผลกระทบเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ปรับเปล่ียนมุมมองและการรรับรู้ในทางลบไปสู่การรับรู้ 
ในทางบวก 
  คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บ 
การปรึกษาประเมินระดบัอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  และคน้หาการเปล่ียนแปลง
อารมณ์จากทางลบไปสู่ทางบวก นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิค               
การจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสม
ใหมี้ความเหมาะสมมากขึ้น โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 5 เร่ือง                   
หนงัโฆษณา ฉนัถูกเกลียด (Cyberbullying) ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีทางอารมณ์ท่ีของ              
ผูท่ี้ถูกรังแก ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ระดบัอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเน้ือหาท่ีท าให ้         
ผูรั้บการปรึกษาเกิดความตระหนกัในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นวา่ส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม 
และปรับเปล่ียนอารมณ์ใหไ้ปในทิศทางท่ีเหมาะสมจะช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีอารมณ์ท่ีเหมาะสม            
มากขึ้นเม่ือเผชิญปัญหาการถูกกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิค
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บ
การปรึกษาสรุปขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูว้ิจยัในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลก           
ไซเบอร์ นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกพฤติกรรม 
การแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 5 
เร่ือง การส่ือสารทางบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เรียนรู้วิธีการส่ือสารทางบวกเม่ือผูรั้บ 
การปรึกษาเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และศึกษาใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง กลา้ท่ีจะใชก้ารส่ือสาร 
อยา่งสร้างสรรค ์ฝึกการส่ือสารทางบวกและกลา้ท่ีจะยนืยนัตนเองเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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 คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูใ้หก้ารปรึกษา
ใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบั 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการ
เรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยผูว้ิจยัใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งศึกษาใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง ผูช่้วยทางเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการสร้างความ
ปลอดภยัในการใชส่ื้อออนไลน์ และศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 6 เร่ือง อยา่ให ้Cyberbullying                 
เป็นเร่ืองปกติของสังคมไทย: สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48 โดยจะเรียนรู้จากตวัแบบในการจดัการ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ยเทคโนโลยี 
 คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแกบนโลก                         
ไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้จากตวั
แบบ (Modeling) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลชิ้ด เม่ือเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษาใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง ท่ีปรึกษา 
ทางใจ และศึกษาใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง ขอความช่วยเหลืออย่างไร? ซ่ึงจะเป็นการฝึกฝนตนเอง                     
ในการพูดขอความช่วยเหลือ การปรึกษาบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งไวว้างใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม
ปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถ
ระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ วางแผนท่ีน าไปสู่การจดัการกบั
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแบบใหม่ นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการ
เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) ผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง 
ปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งจะมีการส่งค าตอบใหก้บัผูว้ิจยัทางอีเมลล ์และศึกษาส่ือ
วิดีโอท่ี 6 เร่ือง รับมือ CYBERBULLYING ภยับนโลกออนไลน์ ในการเรียนรู้จากตวัแบบใน              
การจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

คร้ังท่ี 8 เร่ือง การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการพฒันา
ทางออก (Development of solution) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาได้
ท าการบูรณาการเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง (Reality Therapy) โดยผูว้ิจยัใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง รูปแบบ
การจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในการส ารวจทางเลือกท่ีตอ้งการและศึกษาใบความรู้ท่ี 12 
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เร่ือง “การจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในการวางแผนในการจดัการกบัการถูกรังแก               
บนโลกไซเบอร์และสามารถท่ีจะเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมได ้   
 คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น  โดยผูว้ิจยัใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งศึกษาใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง พลงัในตนเอง ในการบอกระดบัความเช่ือมัน่ท่ีจะใชก้ลยทุธ์               
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และศึกษาใบความรู้ท่ี 14 เร่ือง การเพิ่มพลงั
ความเช่ือมัน่โดยการจดัล าดบัความส าคญัของการใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยติุการปรึกษา ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ 
(Formation of a collaborative relationship) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น  รวมไปถึงใชท้กัษะ
การ ใหข้อ้มูล และทกัษะสรุป โดยผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 8 เร่ือง 
“Cyberbullying” ในการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์และผูรั้บการปรึกษา
สามารถสอบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้งกระทู ้           
แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS 
 
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้
ไปศึกษาดว้ยตนเองไดท่ี้ https://www.ccps-cool.com/ ดงัภาพท่ี 6  
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหนา้แรกของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการใช้นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน   
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มควบคุม ท่ีมีการวดัก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล (Control Group Pretest Posttest Follow up Design)                       
โดยไดด้ าเนินการเปรียบเทียบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Counseling Online by Line Application: COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา             
เชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)                                  
และกลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการใน 3 ช่วงระยะเวลา ไดแ้ก่                               
(1) ระยะก่อนทดลอง  (2) หลงัการทดลอง  (3) ระยะติดตามผล     
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมี 
การวดัซ ้าแบบสองทาง (Two-Way Multivariate of Variance  Repeated Measurement, MANOVA)   
เพื่อท าการเปรียบค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-Solving)  
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 
(Social Support, Social) และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (No- Strategies) 
 การวิเคราะห์ผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก                
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึ้นทั้ง  
2 รูปแบบในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะใชค้ะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์มาเป็นผลแสดง
ภาพรวมของการศึกษานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ เน่ืองจากการดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์
สามารถสะทอ้นภาพการท่ีนกัเรียนวยัรุ่นสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได ้จากการท่ีไม่สามารถรับมือ
กบัสถานการณ์การถูกรังแกไดไ้ปสู่การน ากลยทุธ์เชิงบวกในดา้นอ่ืน ๆ มาใชใ้นการรับมือกบัแกไ้ข
ปัญหาไดช้ดัเจนท่ีสุด 
 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
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ค่าเฉลีย่กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ตารางท่ี 24 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
     การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณา
     การผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิง 
     บูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน               
     การทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง 1 
(n=10) 

กลุ่มทดลอง 2 
(n=10) 

กลุ่มควบคุม 
(n=10) 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

ด้านมุ่งจัดการท่ีอารมณ์           
 ก่อนการทดลอง 1.60 1.89 ปาน

กลาง 
.90 .87 นอ้ย 1.20 1.31 ปาน

กลาง 
 หลงัการทดลอง 2.20 2.48 ปาน

กลาง 
1.90 2.92 ปาน

กลาง 
1.20 1.13 ปาน

กลาง 
 การติดตามผล 2.10 2.13 ปาน

กลาง 
2.50 2.87 ปาน

กลาง 
1.40 1.07 ปาน

กลาง 
ด้านมุ่งจัดการท่ีปัญหา           
 ก่อนการทดลอง 3.30 2.71 นอ้ย 3.40 1.26 นอ้ย 3.80 1.68 นอ้ย 
 หลงัการทดลอง 5.60 3.02 ปาน

กลาง 
7.00 1.82 ปาน

กลาง 
3.00 1.41 นอ้ย 

 การติดตามผล 6.20 3.15 ปาน
กลาง 

6.50 2.06 ปาน
กลาง 

2.80 1.61 นอ้ย 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

กลุ่มทดลอง 1 
(n=10) 

กลุ่มทดลอง 2 
(n=10) 

กลุ่มควบคุม 
(n=10) 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

𝐗 SD แปลผล 

ด้านความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

         

 ก่อนการทดลอง 3.90 1.79 ปาน
กลาง 

3.20 1.54 ปาน
กลาง 

3.60 1.57 ปาน
กลาง 

 หลงัการทดลอง 8.00 2.44 มาก 6.10 3.17 มาก 4.00 1.49 ปาน
กลาง 

 การติดตามผล 7.60 2.50 มาก 5.90 2.46 มาก 3.80 1.61 ปาน
กลาง 

ด้านการสนับสนุน 
ทางสังคม 

         

 ก่อนการทดลอง 2.00 1.69 นอ้ย 1.80 .91 นอ้ย 2.60 1.50 ปาน
กลาง 

 หลงัการทดลอง 4.20 2.09 ปาน
กลาง 

3.90 4.62 ปาน
กลาง 

2.80 1.75 ปาน
กลาง 

 การติดตามผล 4.10 2.55 ปาน
กลาง 

3.90 3.81 ปาน
กลาง 

2.20 1.61 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

กลุ่มทดลอง 1 
(n=10) 

กลุ่มทดลอง 2 
(n=10) 

กลุ่มควบคุม 
(n=10) 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

𝐗 SD 
แปล
ผล 

    𝐗   SD 
แปล
ผล 

ด้านการไม่แสดง 
กลยุทธ์ 

         

 ก่อนการทดลอง 9.20 1.03 นอ้ย 10.70 .94 นอ้ย 8.80 .78 นอ้ย 
 หลงัการทดลอง .00 .00 มาก 1.10 .56 ปาน

กลาง 
9.00 1.05 นอ้ย 

 การติดตามผล .00 .00 มาก 1.20 .63 ปาน
กลาง 

9.80 1.03 นอ้ย 

 

 ตารางท่ี 24 พบวา่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ กลุ่มทดลองท่ี 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.60  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 และการติดตามผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.10 กลุ่มทดลองท่ี 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
.90  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.90 และการติดตามผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.20  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.20 และการติดตามผลอยู่ 
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.40 
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 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา กลุ่มทดลองท่ี 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.30  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.60 และการติดตามผลอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.20  กลุ่มทดลองท่ี 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.40  หลงัการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.00 และการติดตามผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.50 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 หลงัการทดลองอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และการติดตามผลอยูใ่นระดบั
นอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 
 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีกลุ่มทดลองท่ี 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.00  
และการติดตามผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.60  กลุ่มทดลองท่ี 2 ก่อนการทดลอง  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.10 
และการติดตามผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.90 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  
และการติดตามผลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม กลุ่มทดลองท่ี 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.00  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และการติดตามผลอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  กลุ่มทดลองท่ี 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.80  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และการติดตามผล 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 และการติดตาม
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 
 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์  กลุ่มทดลองท่ี 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 9.20  หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .00 และการติดตามผลอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .00  กลุม่ทดลองท่ี 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.70  
หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.10 และการติดตามผลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.20 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.80 
หลงัการทดลองอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.00 และการติดตามผลอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 9.80 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
5 ด้าน ระหว่างกลุ่มการทดลอง (Group) กบัช่วงระยะเวลาในการวัด (Time) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ดา้น ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณา
การผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 
ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by 
Online Learning: COOL) และกลุ่มควบคุม ใน 3 ช่วงระยะ ไดแ้ก่  ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และติดตามผล ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวดัซ ้าแบบสองทาง  
(Two-Way Multivariate of Variance  Repeated Measurement, MANOVA) รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
      การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ดา้น ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่ม 
                   ควบคุม ใน 3 ช่วงระยะ ไดแ้ก่  ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล ดว้ย 
                   เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวดัซ ้าแบบสองทาง (TWO - Way   
                   MANOVA Repeated Measurement)   
 

 
 
 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F 

ด้านมุ่งจัดการท่ีอารมณ์       
 การวดัก่อน หลงั และการติดตามผล 9.267 1.545 5.999 3.478 
 ช่วงเวลาการวดั (time)*กลุ่ม (Group) 6.133 3.089 1.985 1.151 
 ความคลาดเคล่ือน 71.933 41.706 1.725  
 รวม 87.333 46.34 9.709  
 Mauchly's W = .705, Approx. 

Chi-Square = 9.081,   df = 2, p = .011 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F 
ด้านมุ่งจัดการท่ีปัญหา      
 การวดัก่อน หลงั และการติดตามผล 56.689 2 28.344 18.338** 
 ช่วงเวลาการวดั (time)*กลุ่ม (Group) 71.844 3.787 18.969 11.620** 
 ความคลาดเคล่ือน 83.467 54 1.546  
 รวม 212 59.787 48.859  
 Mauchly's W = .944, Approx. Chi-Square 

= 1.502, df = 2, p = .472 
    

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
 การวดัก่อน หลงั และการติดตามผล 109.956 2 54.978 18.966** 
 ช่วงเวลาการวดั (time)*กลุ่ม (Group) 45.511 4 11.378 3.925** 
 ความคลาดเคล่ือน 156.533 54 2.899  
 รวม 312 60 69.255  
 Mauchly's W = .839, Approx. 

Chi-Square = 4.564,   df = 2, p = .102 
    

ด้านการสนับสนุนทางสังคม  
 การวดัก่อน หลงั และการติดตามผล 39.089 1.531 25.526 5.160** 
 ช่วงเวลาการวดั (time)*กลุ่ม (Group) 23.044 3.063 7.524 1.521 
 ความคลาดเคล่ือน 204.533 41.347 4.947  
 รวม 266.666 45.941 37.997  
 Mauchly's W = .694, Approx. Chi-Square 

= 9.499, df = 2, p = .009 
    



164 

ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 ตารางท่ี 25 พบวา่ Mauchly’s Test of Sphericity  ซ่ึงเป็นการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน
เร่ือง Compound Symmetry ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้าของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
พบวา่ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์                        
ผลการทดสอบค่า Mauchly’s Test of Sphericity  พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                                    
(P < .05) แสดงวา่ความแปรปรวนตวัแปรดงักล่าวไม่เป็น Compound Symmetry  ดงันั้น                                    
ในการตรวจสอบค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ควรท่ีจะอ่านค่าสถิติทดสอบ ANOVA                                
ดว้ยค่า Greenhouse-Geisser 
 ตวัแปรดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี                            
ผลการทดสอบค่า Mauchly’s Test of Sphericity  พบวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (P > .05) 
แสดงวา่ความแปรปรวนตวัแปรดงักล่าวเป็น Compound Symmetry ดงันั้นในการตรวจสอบค่าสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ควรท่ีจะอ่านค่าสถิติทดสอบ ANOVA ดว้ยค่า Sphericity Assumed 
 เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหวา่ง
กลุ่ม ดว้ยสถิติทดสอบ Wilks' Lambda ในการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตวั
แปร (Multivariate Analysis of Variance)  พบวา่ค่า Wilks' Lambda ของการมีปฏิสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งช่วงเวลาการวดั*กลุ่ม  มีค่าเท่ากบั .017 (F=  16.685,  P= .001) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในการวดั
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F 

ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์      
 การวดัก่อน หลงั และการติดตามผล 733.400 1.237 592.836 1020.711** 
 ช่วงเวลาการวดั (time)*กลุ่ม (Group) 444.533 2.474 179.667 309.340** 
 ความคลาดเคล่ือน 19.400 33.402 .581  
 รวม 1197.333 37.113 773.084  
 Mauchly's W = .383, Approx. 

Chi-Square = 24.931,   df = 2, p = .000 
    

ช่วงเวลาการวดั  Wilks' Lambda =  .013,   F=  186.548**,  P = .000 
ช่วงเวลาการวดั*กลุ่ม   Wilks' Lambda =  .017,  F=  16.685**,  P = .000 
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และกลุ่มควบคุม  มีค่าเฉล่ียของตวัแปรกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก                     
ไซเบอร์ 5 ดา้นแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่   
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวดัซ ้าแบบสองทาง (Two-Way Analysis of 
Variance  Repeated Measurement, ANOVA) พบวา่มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กนัระหวา่ง                      
กลุ่ม (Group) ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บโปรแกรมการปรึกษาผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้
ความรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม กบัช่วงระยะเวลาในการวดั ไดแ้ก่ ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และติดตามผล ทั้งในตวัแปรดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (F = 11.620**, P = .000)                       
ตวัแปรดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(F = 3.925**, P = .000)  และตวัแปรดา้น 
การไม่แสดงกลยทุธ์ (F = 309.340**, P = .000) จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
รายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 26 สถิติทดสอบพหุคูณ (Multivariate Tests) เพื่อทดสอบความแตกต่างของความ     
                  แปรปรวนระหวา่งกลุ่มการทดลอง และระยะเวลาการวดั 
 

สถิติทดสอบ Wilks' lambda F p 
กลุ่มการทดลอง กลุ่มทดลอง 1 .018 139.439a .000 

กลุ่มทดลอง 2 .016 154.147a .000 
กลุ่มควบคุม .318 5.370a .001 

ระยะเวลาการวดั ก่อนการทดลอง .480 2.662a .017 
หลงัการทดลอง .021 35.799a .000 
การติดตามผล .020 35.925a .000 

 
 ตารางท่ี 26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหวา่ง 
กลุ่ม ดว้ยสถิติทดสอบ Wilks' Lambda ในการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตวั
แปร (Multivariate Analysis of Variance)  พบวา่ค่า  Wilks' Lambda ของกลุ่มการทดลองท่ี 1 มีค่า
เท่ากบั .018 (F=  139.439,  P= .000) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละช่วงของการวดัจะมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ช่วงเวลา Wilks' Lambda ของกลุ่มการทดลองท่ี 2 มีค่าเท่ากบั .016 (F=  154.147,  
P= .000) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละช่วงของการวดัจะมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ช่วงเวลา  
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Wilks' Lambda ของกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากบั .318 (F= 5.370,  P= .01) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละช่วง
ของการวดัจะมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ช่วงเวลา   
 Wilks' Lambda ของระยะก่อนการทดลอง มีค่าเท่ากบั .480 (F= 2.662, P= .017) แสดงให้
เห็นวา่ ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั Wilks' Lambda ของระยะหลงัการทดลอง   
มีค่าเท่ากบั .021  (F= 35.799,  P= .000) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนัอยา่งนอ้ย 1 คู ่Wilks' Lambda ของระยะการติดตามผล มีค่าเท่ากบั .020  (F=  35.925,  P= .000)  
แสดงใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ 
 
ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ของกลุ่มทดลองท่ี 1  
      กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
      และติดตามผล 
 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบรายคู่ 
กลุ่มทดลอง 1 

 (n=10) 
กลุ่มทดลอง 2 

(n=10) 
กลุ่มควบคุม 

 (n=10) 
 

𝐗 SD 𝐗 SD 𝐗 SD  
ก่อน 1.60 1.89 .90 .87 1.20 1.31 - 
หลงั 2.20 2.48 1.90 2.92 1.20 1.13 - 

ติดตามผล 2.10 2.13 2.50 2.87 1.40 1.07 - 
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
- 
 

ติดตาม > ก่อน - 
 

 

 
 ตารางท่ี 27 พบวา่ในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม  มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่น
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
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 ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้
แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) 
มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(COOL)  มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง  (X = 2.50 > X = .90) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บรูปแบบการใหก้ารปรึกษา มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 7 คะแนนค่าเฉล่ียดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ของกลุ่มทดลองท่ี 1กลุ่มทดลองท่ี 2 และ 
 กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา ของกลุ่มทดลองท่ี 1  
       กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
       และติดตามผล 
 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบรายคู่ 
กลุ่มทดลอง 1 

 (n=10) 
กลุ่มทดลอง 2 

(n=10) 
กลุ่มควบคุม 

 (n=10) 
 

𝐗 SD 𝐗 SD 𝐗 SD  
ก่อน 3.30 2.71 3.40 1.26 3.80 1.68 - 
หลงั 5.60 3.02 7.00 1.82 3.00 1.41 ทดลอง 1 > ควบคุม 

ทดลอง2>ควบคุม 
ติดตามผล 6.20 3.15 6.50 2.06 2.80 1.61 ทดลอง 1 > ควบคุม 

ทดลอง2 > ควบคุม 
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

- 
 

 

 
 ตารางท่ี 28 พบวา่ในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มควบคุม  (X = 5.60 > X = 3.00)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
โดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มควบคุม  (X = 7.00 > X = 3.00) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มควบคุม  (X = 6.20 > X = 2.80) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้
แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มควบคุม (X = 6.50 > X = 2.80) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05    
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 กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) 
มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 5.60 > X = 3.30) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 6.20 > X = 3.30)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(COOL)  มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 7.00 > X= 3.40)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง  
(X = 6.50 > X = 3.40) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บรูปแบบการให้การปรึกษา มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ค่าเฉล่ียดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหาของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  
             ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
      ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  ในระยะก่อนการทดลอง  
                   หลงัการทดลอง และติดตามผล 
 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบรายคู่ 
กลุ่มทดลอง 1 

 (n=10) 
กลุ่มทดลอง 2 

(n=10) 
กลุ่มควบคุม 

 (n=10) 
 

𝐗      SD 𝐗    SD 𝐗    SD  
ก่อน 3.90 1.79 3.20 1.54 3.60 1.57 - 
หลงั 8.00 2.44 6.10 3.17 4.00 1.49 ทดลอง1 > ควบคุม 

 
ติดตามผล 7.60 2.50 5.90 2.46 3.80 1.61 ทดลอง1 > ควบคุม 

ทดลอง2 > ควบคุม 
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

- 
 

 

 
 ตารางท่ี 29 พบวา่ในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไมแ่ตกต่างกนั 
 ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มควบคุม (𝑋 = 8.00 > 𝑋 = 4.00)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มควบคุม  (𝑋 = 8.00 > X = 4.00) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05   กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้
แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มควบคุม (X = 6.10 > X= 4.00) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) 
มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 8.00 > X = 3.90) อยา่งมีนยัส าคญั   
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ทางสถิติท่ีระดบั .05   มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 7.60 > X = 3.90) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(COOL)  มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (𝑋 = 6.10 > 𝑋 = 3.20)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง  
(𝑋 = 5.90 > X = 3.20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บรูปแบบการใหค้  าปรึกษา มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ค่าเฉล่ียดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2  
 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
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ตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นการสนบัสนุนทางสังคม ของกลุ่ม ทดลองท่ี 1  
                   กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
       และติดตามผล 
 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบรายคู่ 
กลุ่มทดลอง 1 

 (n=10) 
กลุ่มทดลอง 2 

(n=10) 
กลุ่มควบคุม 

 (n=10) 
 

𝐗      SD 𝐗    SD 𝐗    SD  
ก่อน 2.00 1.69 1.80 .91 2.60 1.50 - 
หลงั 4.20 2.09 3.90 4.62 2.80 1.75 - 

ติดตามผล 4.10 2.55 3.90 3.81 2.20 1.61 - 
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

หลงั > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน 

- 
 

 

 

 

 ตารางท่ี 30 พบวา่ในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไมแ่ตกต่างกนั 
 ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
โดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA)  กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้
แบบออนไลน์ (COOL)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 
 กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) 
มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 4.20 > X = 2.00) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05   มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 4.10 > X = 2.00) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(COOL)  มีค่าเฉล่ียระยะหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง (X = 3.90 > X = 1.80)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่ก่อนการทดลอง  
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(X =  3.90 > X = 1.80) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 

 

 
 

 

ภาพท่ี 10 ค่าเฉล่ียดา้นการสนบัสนุนทางสังคม ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2  
   และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ ของกลุ่มทดลองท่ี 1  
      กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
      และติดตามผล 
 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลีย่  
กลุ่มทดลอง 1 

 (n=10) 
กลุ่มทดลอง 2 

(n=10) 
กลุ่มควบคุม 

 (n=10) 
เปรียบเทียบรายคู่ 

𝐗 SD 𝐗 SD 𝐗 SD  
ก่อน 9.20 1.03 10.70 .94 8.80 .78 ทดลอง 2 > ทดลอง1 

ทดลอง 2 > ควบคุม 
หลงั .00 .00 1.10 .56 9.00 1.05 ทดลอง 2 > ทดลอง1 

ควบคุม > ทดลอง1 
ควบคุม > ทดลอง2 

ติดตามผล .00 .00 1.20 .63 9.80 1.03 ทดลอง2 > ทดลอง1 
ควบคุม > ทดลอง1 
ควบคุม > ทดลอง2 

เปรียบเทียบ
รายคู่ 

ก่อน > หลงั 
ติดตาม > หลงั 

ก่อน > หลงั 
ติดตาม > หลงั 

ติดตาม>ก่อน 
ติดตาม>หลงั 

 

 

 

 ตารางท่ี 31 พบวา่ในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บ
นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  (X = 10.70 > X = 9.20) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
โดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มควบคุม (X =  10.70 > X = 8.80) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
โดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรม 
การปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  (X = 1.10 > X  = .00) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
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เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  (X =  9.00 > X = .00) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
โดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (COOL)  (X = 9.00 > X = 1.10) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05   
 ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู้แบบออนไลน์ (COOL)  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)  (X = 1.20 > X= .00) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 9.80 > X = .00) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู้แบบออนไลน์ (COOL) (X = 9.80 > X = 1.20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) 
มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลองมากกวา่หลงัการทดลอง (X = 9.20 > X = .00) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลองมากกวา่ติดตามผล (X = 9.20 > X= .00)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการโดยการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(COOL) มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลองมากกวา่หลงัการทดลอง (X = 10.70 > X = 1.10)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าเฉล่ียระยะก่อนการทดลองมากกวา่ติดตามผล  
(X = 10.70 > X= 1.20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
 กลุ่มควบคุมไม่ไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ มีค่าเฉล่ียระยะติดตามผลมากกวา่
ก่อนการทดลอง (X = 9.80 > X = 8.80) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระยะติดตามผล
มากกวา่หลงัการทดลอง X = 9.80 > X = 9.00) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มทดลองท่ี 1 (X= .00) สามารถท่ีจะแสดงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดดี้กวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 (X=1.10) เน่ืองจากคะแนนใน 
ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ หากไดค้ะแนนนอ้ย นัน่หมายถึงการท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถรับมือ 
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดม้ากขึ้น 
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ภาพท่ี 11 ค่าเฉล่ียดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคุม 
   ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล 
 

9.2

0 0

10.7

1.1 1.2

8.8

9
9.8

0

2

4

6

8

10

12

ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง ระยะติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1

กลุ่มทดลอง 2

กลุ่มควบคุม



177 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน                    
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน 
วยัรุ่นไทย 
 2. เพื่อพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน                        
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ 
     2.1 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by 
Line Application: COLA) 
     2.2 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning: COOL) 
 3. เพื่อศึกษาผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 การวิจยัน้ีไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยั ส าหรับการทดสอบทางสถิติ ดงัน้ี 
 สมมติฐานการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1  
 1. นกัเรียนวยัรุ่นไทยมีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั  
 สมมติฐานการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 
 1. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง
สูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 2. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่  
มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
 3. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงั 
การทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
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 4. นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ                  
หลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี  
 การวิจยัขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 การวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 การวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง 
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียน 
วัยรุ่นไทย 
     1.1 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ  
         1.1.1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) 
         1.1.2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)   
         1.1.3 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) 
         1.1.4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) 
         1.1.5 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) 
     1.2 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทยท่ีพฒันาขึ้น สรุปผลไดว้า่ แบบวดัมีจ านวน 20 ขอ้ โดยขอ้ค าถามเป็นลกัษณะของ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และในส่วนของตวัเลือกค าตอบจะสร้างตามองคป์ระกอบ
ของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์โดยเป็นแบบเลือกตอบจ านวน
ทั้งส้ิน 5 ขอ้ โดยผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบท่ีตรงกบัความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมท่ีแทจ้ริง  
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     ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบั พบวา่ ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบวดั จ านวน 20 ขอ้ค าถาม เม่ือด าเนินการตรวจสอบค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.243-0.685 ไดค้่า 
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .854 
 1.3 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง (Confirmation factor Analysis)  
เพื่อทดสอบยนืยนัโครงสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย สรุปผลไดว้า่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกใน               
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการปรับแก ้(Adjust Model)                      
มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีค่าดชันีความกลมกลืนดงัน้ี  2= .43,  df = 2, p-value = 
.80553,  2 / df   = .21, RMSEA = .000, RMR =  .00087, SRMR = .0019, CFI = 1.00,  GFI =  
1.00, AGFI = 1.00, CN = 53178.27 เป็นท่ียอมรับได ้
     1.4 ผลการศึกษาเกณฑม์าตรฐานของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีคะแนนเกณฑป์กติ ดา้นมุ่งจดัการท่ี
อารมณ์ เท่ากบั 2.00  ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา เท่ากบั 7.00  ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
เท่ากบั 5.00 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม เท่ากบั 3.00 และดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ มีคะแนนเกณฑ์
ปกติ เท่ากบั .00 อยูใ่นระดบัมาก  
     การก าหนดเกณฑก์ารแปลผลของระดบัของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยจะใชค้่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ผลการวิจยัพบวา่ เกณฑป์กติ
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย โดยมีการก าหนดเกณฑ ์                
การแปลผลคะแนนแต่ละดา้น ดงัน้ี 
         1.4.1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1  
มีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยูใ่นระดบันอ้ย ระหวา่ง  
2.00– 3.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง และคะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัมาก  
         1.4.2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5.00  
มีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่นระดบันอ้ย คะแนนระหวา่ง  
6.00 – 9.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง และคะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 10.00 อยูใ่นระดบัมาก  
         1.4.3 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) คะแนน
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3.00 มีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
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อยูใ่นระดบันอ้ย คะแนนระหวา่ง 4.00 – 6.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 
7.00 อยูใ่นระดบัมาก  
         1.4.4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00  
มีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่นระดบันอ้ย คะแนนระหวา่ง  
3.00 – 5.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 6.00 อยูใ่นระดบัมาก 
          1.4.5 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) คะแนนเท่ากบั 0 มีกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยูใ่นระดบัมาก คะแนนเท่ากบั 1.99 - .01 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 2 อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจากไม่สามารถแปล
ความหมายของระดบัคะแนนโดยใชก้ารก าหนดจากค่าเปอร์เซ็นตไ์ทลไ์ด ้เพราะคะแนนส่วนใหญ่
เกาะกลุ่มกนัอยูร่ะหวา่ง 0.00 – 3.00  
     1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
จ านวน ความถ่ี และร้อยละ สรุปผลไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2,500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน 1,401 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 อาศยัภูมิภาคตะวนัออก-ชลบุรี จ านวน 600 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.00 อาย ุ13 ปี จ านวน 1,307 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 ก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัเรียน เกรด 3.50-4.00 จ านวน 
1,211 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ระยะเวลาท่ีใชง้านอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั จ านวน 2,102 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.08 จ านวนคร้ังท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์พบวา่ไม่เคยถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ จ านวน 1,461 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 
     1.6  ผลการศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ดว้ยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน สรุป
ผลไดว้า่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละภูมิภาค มีระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา และดา้น
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีส่วนใหญ่การใชก้ลยทุธ์เชิงบวกจะเป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยใน
ภาคตะวนัตก ส่วนดา้นการสนบัสนุนทางสังคมเป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออก และดา้น
การไม่แสดงกลยทุธ์เป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคเหนือ  
 2. ผลการพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน              
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
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(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: 
SFBT) เป็นฐาน โดยใชเ้ทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา (Context-changing talk) เทคนิค
ค าถามยกเวน้ (Exception Questions) เทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์(Miracle question) เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบร่วมมือ (Formation of collaborative relationship) เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงั
แห่งตน (Competence talk) และเทคนิคค าถามบอกระดบั (Scaling Question)  
 ผูว้ิจยับูรณาการเทคนิคจากการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality Therapy) ไดแ้ก่ 
เทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) 
เทคนิคการการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ไดแ้ก่ เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) 
และเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปัญญา ไดแ้ก่ เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) และเทคนิค
การปรึกษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) 
ไดแ้ก่ เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational emotive imagery) โดยใช้
การปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) จ านวน 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line 
Application: COLA) ด าเนินการใหก้ารปรึกษา จ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 60-90 นาที  
ใชก้ารโทรแบบเห็นหนา้ (VDO Call) ผา่นไลน์แอพพลิเคชนั (Line Application) โดยมีหวัขอ้ใน 
การปรึกษาดงัต่อไปน้ี 
 คร้ังท่ี 1 เร่ือง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ 
 คร้ังท่ี 2 เร่ือง การรักษาสัมพนัธภาพและส ารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 8 เร่ือง การวางแผนกลยทุธ์เชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยติุการปรึกษา 
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 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning: COOL) เวบ็เพจใหค้วามรู้ในแบบบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) จ านวน  
10 บทเรียน ใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์  
มีหวัขอ้ในการปรึกษาดงัต่อไปน้ี 
 คร้ังท่ี 1 เร่ือง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 8 เร่ือง การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
 คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยติุการปรึกษา  
 3. ผลการใช้นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย  
 ผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึ้นทั้ง 2 รูปแบบในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัจะใชค้ะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์มาเป็นผลแสดงภาพรวมของ
การศึกษานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ เน่ืองจากการดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์สามารถ
สะทอ้นภาพการท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได ้จากการท่ีไม่สามารถรับมือกบั
สถานการณ์การถูกรังแกไดไ้ปสู่การน ากลยทุธ์เชิงบวกในดา้นอ่ืน ๆ มาใชใ้นการรับมือกบัแกไ้ข
ปัญหาไดช้ดัเจนท่ีสุดผลสรุปไดว้า่ 
 3.1 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บการปรึกษานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลงัการทดลองเท่ากบั .00 ส่วนในนกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองเท่ากบั 9.00 จะเห็นไดว้า่ 
นกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 3.2 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บการปรึกษานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากบั 9.20 ระยะหลงัการทดลองเท่ากบั .00 และในระยะติดตามผลเท่ากบั .00             
จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                         
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.3 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงั  
การทดลองเท่ากบั 1.10 ส่วนในนกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวก           
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองเท่ากบั 9.00 จะเห็นไดว้า่ 
นกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.4 นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในในระยะก่อน
การทดลองเท่ากบั 10.70 ระยะหลงัการทดลองเท่ากบั 1.10 และในระยะติดตามผลเท่ากบั 1.20                
จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                      
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผล 
 งานวิจยัเร่ืองนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียน 
วัยรุ่นไทย 
     1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบวดักลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งจดัการ
ท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) ดา้นความสามารถใน                 
การใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support)                 
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ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) โดยเคร่ืองมือวดัมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน           
20 ขอ้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัโดยหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ จากค่า
สหสัมพนัธ์ของคะแนนขอ้ค าถาม (Corrected Item Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่า                   
ความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค           
(Cronbach's Alpha Coefficient) พบวา่ ขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง            
0.243-0.685 สอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวาสี (2552) ไดก้ล่าววา่ เกณฑใ์นการเลือกขอ้ค าถามท่ีผา่น
เกณฑจ์ะตอ้งมีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ขึ้นไป ซ่ึงผลการวิจยัค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑท่ี์เหมาะสม 
และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .854 สอดคลอ้งกบัเกณฑย์อมรับค่าของ สัมประสิทธ์อลัฟา
ของครอนบาคท่ีมากกวา่ 0.7 ถือวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง สามารถวดัได้
ตรงตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั (Cronbach, 1990, pp. 202-204) สอดคลอ้งกบั เกียรติสุดา ศรีสุข 
(2552) ท่ีกล่าวไวว้า่ การใชเ้คร่ืองมือท่ีสามารถวดัไดต้รงและครบถว้นในส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา        
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และมีความเท่ียงตรงสูงจะท าใหผู้วิ้จยัสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น แสดงใหเ้ห็นวา่ แบบวดักลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา            
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัหรือประเมินไดต้รงตามทฤษฎีท่ีใช้             
ในการสร้างเคร่ืองมือ เน่ืองจากมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามเกณฑค์ุณภาพ ประกอบกบัผูว้ิจยัด าเนินการ
สร้างแบบวดัขึ้น จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นกรอบแนวคิดและ
องคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีชดัเจน  
จึงท าใหแ้บบวดัฉบบัน้ีมีความเหมาะสม และครอบคลุมตามเน้ือหาท่ีมุ่งวดั  
     1.2 ผลการศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย เม่ือพิจารณาผลการศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมการโครงสร้างองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL โดยพิจารณาจาก 
ค่าดชันีความกลมกลืน  ดงัน้ี  2= 206.26,  df = 5 , p-value = .00000,  2 / df   = 41.25, RMSEA = 
.127, RMR =  .017, SRMR = .040, CFI = .96, GFI = .97, AGFI = .90, CN = 191.19 จากค่าดชันี
ความกลมกลืน  ดงักล่าว พบวา่ยงัไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันี
ความกลมกลืน (Fit Index) ดงัน้ี 2= 206.26, df  = 5 , p-value = .00000 ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์เพราะวา่
ยงัคงมีนยัส าคญัทางสถิติ   2 / df = 41.25 ยงัไม่ผา่นเกณฑเ์พราะวา่ยงัคงมีค่ามากวา่ 5.00 RMSEA 
= .127 ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์เพราะวา่มีค่ามากกวา่ .05  RMR = .017 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 
SRMR = .040 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05   CFI = .96  ผา่นเกณฑพ์ราะวา่มีค่ามากกวา่ .90  
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GFI =  .97  ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่.90  AGFI = .90  ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่าเท่ากบั .90 
และ CN = 191.19ยงัไม่ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ 200.00 ผลการดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ 
แบบจ าลองตามสมมติฐาน (Hypothesis Model)  ยงัไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
เน่ืองจากค่าดชันีความกลมกลืน ไดแ้ก่ 2,  2 / df, RMSEAและ CN ยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนด
ไว ้(Joreskog; & Sorbom, 1996, p.121-122)   
 ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการปรับแกแ้บบจ าลอง (Adjust model) ผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ 
มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงพิจารณาจากดชันีความกลมกลืน (Fit Index) ดงัน้ี   
2= .43, df = 2, p-value = .80553 ซ่ึงผา่นเกณฑเ์พราะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P-Value > .05) 
(Joreskog & Sorbom, 1996) แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากค่าสถิติทดสอบ 2 มีความอ่อนไหวกบั 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาจากค่า 2 / df   ร่วมดว้ย ซ่ึงพบวา่มีค่าเท่ากบั .21 ซ่ึงถือวา่ 
ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดเพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ 5.00 (Tabachnick & Fidell, 2007)  RMSEA = .000  
ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดเพราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 (MacCallum et al., 1996) RMR = 
.00087 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 SRMR = .0019 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่านอ้ยกวา่ .05 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) CFI = 1.00 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่ .90 GFI = 1.00 
 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่ .90 AGFI = 1.00 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่ .90 (Tabachnick 
& Fidell, 2007) และ CN = 53178.27 ผา่นเกณฑเ์พราะวา่มีค่ามากกวา่ 200.00 (Joreskog & Sorbom, 
1996) จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
(Problem-solving) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (Ability to use Technology)                    
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) มีคุณภาพ
ท่ีสามารถเป็นองคป์ระกอบในการพฒันากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัเอกสารและงานวิจยัท่ีให้
รายละเอียดวา่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่มี
องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีองคป์ระกอบดา้น 
การจดัการกบัอารมณ์ องคป์ระกอบดา้นการสนบัสนุนทางสังคม องคป์ระกอบดา้นการจดัการ                  
ไปท่ีปัญหา (Veiga Simão et.al, 2018; Onditi, 2017; Sticca et al., 2015; Völlink et al., 2013)  
จึงอาจกล่าวไดว้า่ โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และสามารถ
น าไปใชใ้นการวดัไดอ้ยา่งมีความเท่ียงตรง ซ่ึงการวิจยัน้ีถือวา่เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
สังคมไทย โดยมีขอ้สรุปในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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     องคป์ระกอบดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) เป็นองคป์ระกอบท่ีนกัเรียน
วยัรุ่นไทยสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้            
โดยนกัเรียนจะใชว้ิธีการไม่สนใจ ท าตวัเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือการหากิจกรรมท่ีสนใจ
และเป็นประโยชน์ท าเพื่อให้เกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลกในทางบวก และเรียนรู้
แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สอดคลอ้งกบั Perren et al. (2012)              
ท่ีกล่าววา่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการอารมณ์เป็นวิธีท่ีผูถู้กรังแกเพิกเฉยหรือท าเป็นไม่สนใจ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ตอบโตห้รือกระท าส่ิงใดหลงัจากถูกรังแก เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจบปัญหา                      
การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได ้ 
     องคป์ระกอบดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) เป็นองคป์ระกอบท่ีนกัเรียน
วยัรุ่นไทยใชว้ิธีการรับมือโดยเนน้ท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ โดยนกัเรียนจะใช ้
การส่ือสารในทางบวก เช่น การส่งขอ้ความแบบสุภาพ เพื่อถามสาเหตุของการรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นหรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีเพื่อลดความรุนแรงในการรังแก ถึงแมว้า่การรังแก
เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจากความผิดท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดก้ระท าแลว้ท าให้
ผูรั้งแกไม่พอใจ รวมไปถึงใชว้ิธีการกล่าวค าขอโทษ และยนืยนัความบริสุทธ์ิวา่นกัเรียนวยัรุ่นไทย
ไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นตอ้งมารังแก การท่ีใชก้ารรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยใชก้ารกลา้ท่ีจะยนืยนัตวัเอง และใหผู้รั้งแกหยดุกระท าพฤติกรรมรังแก ถือเป็นการรับมือกบั
ปัญหาการรังแกผา่นโลกไซเบอร์แบบมุ่งจดัการปัญหา (Tenebaum et al., 2011) การรับมือเช่นน้ี
เกิดขึ้นหลงัจากท่ีผูถู้กรังแกประเมินเหตุการณ์แลว้พบวา่สามารถพูดคุยกบัผูรั้งแกได ้และอาจ
น าไปสู่การช้ีแจงเหตุผล ขอ้เทจ็จริงหรือไกล่เกล่ียเพื่อยติุปัญหา วิธีน้ีเป็นการป้องกนัไม่ใหมี้               
การตอบโตท่ี้รุนแรงและไม่สุภาพ 

องคป์ระกอบดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) เป็น
องคป์ระกอบท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยใชส่ื้อออนไลน์หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านอยูใ่นการรับมือ เช่น 
การกดรายงาน (Report) เพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงใชก้ารกีดกนัหรือบลอ็ก 
(Block) เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชี                
การใชง้านส่ือออนไลน์ใหเ้ฉพาะเพื่อนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทนการตั้งค่าเป็นสาธารณะ                  
และการถ่ายรูปเก็บหลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจากการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ทางเทคโนโลยเีป็นวิธีการหน่ึงท่ีเยาวชนเลือกใชอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นรูปแบบการแกปั้ญหา                   
ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น เช่น บลอ็กหรือกีดกนัผูรั้งแก แจง้ผูดู้แลระบบ เปลี่ยนช่ือ                
ใชก้ารงาน เปล่ียนรหสั เปล่ียนช่ืออีเมล ์เป็นตน้ (ณฐัรัชต ์สาเมาะ, 2556; Slonje et al., 2013; 
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Machackova et al., 2013) และการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางเทคโนโลยเีป็นทางเลือกท่ีถูกระบุวา่ไว้
เป็นประโยชน์และสามารถใชปั้ญหาการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ได ้(Perren et al., 2012) 
 องคป์ระกอบดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) เป็นองคป์ระกอบท่ีนกัเรียน
วยัรุ่นไทยใชว้ิธีการขอความช่วยเหลือ ขอค าปรึกษา ขอค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจาก 
ผูท่ี้ใกลชิ้ด เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ครู อาจารย ์รุ่นพี่ หรือเพื่อน โดยใชว้ิธีการถามหรือบอกเล่า
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นใหฟั้ง และขอใหค้นใกลชิ้ดช่วยเหลือ เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจใน               
การแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการสนบัสนุนทางสังคมเป็นวิธีการท่ีจะช่วยใหล้ดความรู้สึกทาง
ลบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์หากไดมี้การเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ใหบุ้คคลท่ีใกลชิ้ดหรือไวใ้จฟัง 
เช่น  พ่อแม่ ครู หรือเพื่อนท่ีไวใ้จเก่ียวกบัการถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ และขอความช่วยเหลือจะท า
ใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Machackova et al., 2013; Machmutow et al., 
2012) 

องคป์ระกอบดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงการท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมี
ลกัษณะของการตดัสินใจไม่ไดห้รือใชว้ิธีการเก็บตวัอยูค่นเดียว ไม่ปรึกษาคนใกลชิ้ด                     
เกิดความกงัวลและความกลวัเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ไม่สามารถท่ีจะรับมือกบัการถูกรังแก  
บนโลกไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหส่้งผลกระทบต่อความรู้สึกดา้นลบของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทย เช่น เกิดความมัน่ใจในตวัเองต ่า เครียด ซึมเศร้า หรือรู้สึกโมโห โกรธ อบัอาย เก็บตวัอยู ่                
คนเดียว แยกตวัออกจากสังคม ไม่อยากพบเจอผูอ่ื้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยการหลีกหนี
ปัญหา หรือเกิดความคิดท่ีจะท าร้ายตวัเอง และมีแนวโนม้ฆ่าตวัตายได ้(Kowalski & Limber, 2013; 
Hinduja & Patchin, 2010) 
 1.3 ผลการพฒันาเกณฑม์าตรฐานของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก                  
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาเกณฑม์าตรฐาน โดยใชโ้ดย 
การใชค้่าเกณฑป์กติเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentile Norm) ท่ี 50 มีการแปลความหมายของคะแนน
จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-
solving) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ดา้นการสนบัสนุน
ทางสังคม (Social support) ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies) ซ่ึงในแต่ละดา้นแบ่งการแปล
ผลออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานปลาง และระดบันอ้ย โดยใชค้ะแนนดิบตามแบบวดั
มาตรฐานซ่ึงท าใหง้่ายต่อความเขา้ใจในการแปลผล ดงัท่ี ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ (2553) ไดก้ล่าววา่ 
คะแนนเปอร์เซ็นไทลจ์ะท าใหผู้ท้  าแบบวดัเขา้ใจไดง้่าย รวมไปถึงการแปลความหมายมีความชดัเจน 
สามารถเปรียบเทียบความ สามารถของผูท้  าแบบวดักบัคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่มวา่บุคคลหน่ึงมี
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ความสามารถในแต่ละดา้นเป็นอยา่งไร ซ่ึงแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นถือวา่มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้พราะวิธีด าเนินการเป็นไป
ตามหลกัการสร้างเกณฑป์กติ 3 ประการ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) ประการท่ี 1 คือ   
มีความเป็นตวัแทนท่ีดี กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสร้างเกณฑเ์ป็นกลุ่มท่ีมาจาก
ประชากรเป้าหมาย คือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้                  
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ านวน 2,500 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยพิจารณาประชากรเป็นส าคญั ดงันั้นจึงถือไดว้า่ มีความเป็นตวัแทนท่ีดี        
หากพิจารณาในเร่ืองขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ถือวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะหา
ค่าสถิติไดค้งท่ีตามเกณฑท่ี์ก าหนด แสดงให้เห็นถึงการแจกแจงของขอ้มูลวา่เป็นการแจกแจงแบบ
ปกติ ประการท่ี 2 คือ มีความเท่ียงตรง ผูว้ิจยัสามารถน าคะแนนดิบของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีทดสอบได ้ไปเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีก าหนดไวแ้ละ
สามารถแปลความหมายไดต้รงกบัความเป็นจริง และประการท่ี 3 คือ มีความทนัสมยั เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก    
ไซเบอร์ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย และพฒันาแบบวดั
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงสร้างเกณฑป์กติ  
เพื่อใหส้ามารถแปลความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทยใหป้ระโยชน์ มีคุณค่าเชิงวินิจฉยั หรือเชิงท านายท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อป้องกนัวยัรุ่น
จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งเป็นรูปธรรมได ้และเม่ือผูว้ิจยัศึกษาผลของระดบักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่น
ไทยท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละภูมิภาคมีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์      
ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่การใชก้ลยทุธ์ในดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์  ดา้นมุ่งจดัการ      
ท่ีปัญหา และดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัตก       
ส่วนดา้นการสนบัสนุนทางสังคม เป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคตะวนัออก และดา้นการไม่แสดง
กลยทุธ์ เป็นนกัเรียนวยัรุ่นไทยในภาคเหนือ เม่ือพิจารณาในประเด็นของการไม่แสดงกลยทุธ์        
จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเผชิญปัญหาของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีแสดงออกมาในลกัษณะท่ีไม่กลา้
ตดัสินใจเลือกวิธีการรับมือ มีความสับสนวา่จะใชว้ิธีการใดในการแกไ้ขปัญหา โดยนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยบางส่วนใชว้ิธีอยูก่บัตนเอง เช่น รู้สึกเสียใจ วิตกกงัวล โกรธ หรือร้องไหก้บัสถานการณ์ท่ี       
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ขณะนั้น (กรรณิการ์ พนัทอง, 2564) จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดวิธีการรับมือ
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กบัปัญหาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บารเมษฐ ์ดวงเพชร (2559) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัคุกคามบนโลกไซเบอร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยยงัมีพฤติกรรมใน
ลกัษณะตอ้งการเอาคืนแกแ้คน้ และกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลส าคญัต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์          
จึงส่งผลใหส้ถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในภาคเหนือมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากขึ้น                
ท าใหส่้งผลถึงลกัษณะพฤติกรรมในการรับมือในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนวยัรุ่นไทยใน
ภาคเหนือท่ีตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการแกไ้ขปัญหา
บนโลกไซเบอร์ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่สามารถท่ีจะรับมือกบั 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้และนกัเรียนวยัรุ่นไทยเลือกใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ครบทุกดา้น เพียงแต่จะเลือกใชแ้ตกต่างกนัไปตามสถานการณ์               
และในแต่ละบุคคลจะมีความโดดเด่นของการเลือกใชก้ลยทุธ์ในแต่ละดา้นแตกต่างกนั ดงัท่ี  
ธนัยากร ตุดเก้ือ (2560) ไดก้ล่าววา่ ในผูถู้กรังแกหน่ึงคนอาจเลือกใชว้ิธีการจดัการได้หลากหลายวิธี 
เพราะเม่ือจดัการวิธีหน่ึงไม่ส าเร็จก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งหาทางในการท่ีจะหยดุหรือจดัการกบัพฤติกรรม
การรังแกใหส้ าเร็จ และการแกปั้ญหาของผูถู้กรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละคนไม่มีรูปแบบวิธีการ
ท่ีจะบอกไดว้า่วิธีการใดวิธีการหน่ึงจะสามารถแกไ้ขหรือจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก     
ไซเบอร์ไดผ้ลชดัเจน ซ่ึงในแต่ละบุคคลจะมีวิธีการจดัการกบัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแบบของ
ตนเองแตกต่างกนัออกไปตามสถานการณ์ท่ีเผชิญ ในขณะท่ีการรังแกผา่นโลกไซเบอร์เป็น
สถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ท าใหก้ารผสมผสานวิธีการหรือแนวทางในการจดัการกบั
ปัญหาท่ีแตกต่างไปจากเดิม (Tenebaum et al., 2011; Machackova et al., 2013) สอดคลอ้งกบั  
Yang (2021) ท่ีกล่าววา่ ในแต่ละกลยทุธ์ของการเผชิญปัญหาอาจไดผ้ลดีหรือไม่ขึ้นอยูก่บัวา่  
บุคคลเหล่านั้นตกอยูใ่นสถานการณ์แบบใด และกลยทุธ์ใดท่ีถูกใชจ้ะช่วยลดความเครียดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงลดผลกระทบทางลบจากการถูกรังแกกนับนโลกไซเบอร์ท่ีกระทบทาง 
ดา้นร่างกายและสุขภาพจิต  
 จากขอ้คน้พบขา้งตน้สรุปไดว้า่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์เป็นวิธีการจดัการปัญหาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ท่ีเผชิญ  
และการเลือกใชใ้นแต่ละกลยทุธ์มีความซบัซอ้นแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงยงัไม่มีบทสรุป 
ท่ีแน่ชดัวา่กลยทุธ์ใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม การรังแกผา่นโลกไซเบอร์เป็นเร่ือง 
ใกลต้วัและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ควรละเลยในการหาแนวทางการช่วยเหลือ 
ป้องกนั และเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาว โดยเฉพาะ 
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อยา่งยิง่นกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีจะตอ้งใชก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการเขา้ช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยใหส้ามารถจดัการกบัการังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่  
ผลการส ารวจน้ีเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นวา่ กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยนั้นมีความส าคญัและถือเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหน้กัเรียนวยัรุ่น
ไทยไดท้ราบถึงวิธีการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของตนเอง และขอ้มูลดงักล่าว
ยงัคงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยใหมี้ประสิทธิภาพท่ีจะท าให้
นกัเรียนวยัรุ่นไทยมีวิธีการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
และเลือกใชว้ิธีการรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทยอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือพฒันานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค 
(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: 
SFBT) เป็นฐาน และใชก้ระบวนการใหก้ารปรึกษาแบบบูรณาการ (Integrative individual 
counseling) จ านวน 2 รูปแบบ คือ 
 1. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line 
Application: COLA) ด าเนินการใหก้ารปรึกษา จ านวน 10 คร้ัง ซ่ึงด าเนินการใหก้ารปรึกษาสัปดาห์
ละ 2 คร้ัง ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 60-90 นาที ใชก้ารโทรแบบเห็นหนา้ (VDO Call) ผา่นไลน์แอพ
พลิเคชนั (Line Application) ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมผูว้ิจยัสร้างบนแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) นัน่คือ การช่วยใหผู้รั้บ 
การปรึกษาคน้หาค าตอบของปัญหาโดยไม่มุ่งเนน้หรือให้ความสนใจในเร่ืองของสถานการณ์                   
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา แต่จะเนน้ในเร่ืองของการหาวิธีในการรับมือ
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงเป็นการคน้หาค าตอบ เพราะบางคนก็อาจจะมีหลายค าตอบ                  
และค าตอบท่ีเหมาะสมกบัคนหน่ึงอาจไม่ใช่ค าตอบท่ีเหมาะสมกบัคนบางคนก็เป็นได ้ดงันั้น                   
การท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ระหนกัถึงความสามารถท่ีมีอยู ่และสามารถหากลยทุธ์ในการรับมือ
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้ท่ีวิธีการท่ีเกิดขึ้น                 
ในปัจจุบนั (De Shazer et. al., 2006; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003; เพญ็นภา กุลนภาดล, 2559) 
ในกระบวนการปรึกษาแบบเนน้ทางออกระยะสั้นไดมี้เทคนิคท่ีเหมาะสมกบักลยทุธ์เชิงบวกใน       
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ไดแ้ก่ เทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา 
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(Context-changing talk) เพื่อส ารวจกรอบแนวคิดของผูรั้บการปรึกษาในการเช่ือมโยงกบับริบท
รอบตวั เทคนิคค าถามยกเวน้ (Exception Questions) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโดยการดึงความ
สนใจไปท่ีช่วงเวลาท่ีปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้น เทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์(Miracle question) ท่ีจะช่วยให้
ผูรั้บการปรึกษาเกิดความตระหนกัถึงส่ิงท่ีตอ้งการสามารถท่ีจะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง          
และตระหนกัในการรับมือทางบวกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพ
แบบร่วมมือ (Formation of collaborative relationship) เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในการท าให้
เป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) เพื่อให้
ผูรั้บการปรึกษาเกิดความมัน่ใจในความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของตนเองและเทคนิคค าถาม
บอกระดบั (Scaling Question) จะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ั้งเป้าหมายและบอกระดบัความมัน่ใจ
เก่ียวกบัการรับมือ ท าใหเ้กิดการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงในการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลก                   
ไซเบอร์และมีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ผูว้ิจยับูรณาการการปรึกษาโดยน าเทคนิคการใหก้ารปรึกษาจากทฤษฎีการปรึกษา
พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยน าเทคนิคการวางโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) ท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนความคิดเก่ียวกบั
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจากความคิดจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น                     
(Beck, 1976) นอกจากน้ี ผูวิ้จยัไดบู้รณาการเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม คือ เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เพื่อใหผู้รั้บ                 
การปรึกษาจินตนาการถึงส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตนเอง โดยการจินตนาการวา่ตนเองอยูใ่นสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และฝึกฝนตนเองในการพฒันาอารมณ์เชิงบวกแทนท่ีอารมณ์ท่ีเชิงลบ 
เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (Corey, 2013)  
รวมไปถึง บูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy)  
ท่ีมีแนวคิดในการมุ่งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั โดยสนใจท่ีการเปล่ียน แปลงพฤติกรรม
อยา่งมีเป้าหมาย โดยใชเ้ทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการให้ขอ้เสนอแนะ 
(Advise Technique) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษามุ่งใหส้ ารวจตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรมในปัจจุบนั และ
ประเมินตนเองตามความเป็นจริง รู้จกัประเมินส่ิงถูกส่ิงผิด การตระหนกัถึงผลท่ีเกิดจาก การกระท า
ของตน รับผิดชอบท่ีจะสนองความตอ้งการของตน มีการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของตน 
มุ่งมัน่ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Glasser, 1972; Corey, 2013) และสามารถท่ีจะเลือกทางออกท่ี
เหมาะสมใหก้บัตนเอง รวมไปถึงผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะช้ีแนะประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์
ใหก้บัผูรั้บการปรึกษาและร่วมกนัวางแผนการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ีผูวิ้จยัได้
บูรณาการเทคนิคการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral counseling Theory)               
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โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม 
(Social Reinforcement) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนทางพฤติกรรมอยา่งชดัเจนและ 
มีการเสริมแรงทางบวก (ดวงมณี จงรักษ,์ 2561) เพื่อคงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูรั้บการปรึกษา
ใหน้ าไปสู่การใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
การบูรณาการปรึกษาโดยการผสานทฤษฎีและเทคนิคจึงความยดืหยุน่ต่อผูรั้บการปรึกษา                      
สภาพปัญหา หรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการพฒันา โดยไม่บงัคบัหรือฝืนธรรมชาติของ
ผูรั้บการปรึกษา (Norcross, 2005; Corey, 2018)  
 ผูว้ิจยัใชก้ารปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) ในการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษา 
ท่ีมีประเด็นปัญหาการถูกรังแกท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากวยัรุ่นท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะพบเจอ
สถานการณ์การถูกรังแกซ่ึงมีผลท าใหแ้ต่ละคนมีวิธีในการเผชิญปัญหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบั Corey (2013) ท่ีกล่าววา่ ในการใหก้ารปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling)  
นั้น มีเป้าหมาย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเฉพาะแต่ละบุคคลใหส้ามารถ เผชิญปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
สามารถตดัสินใจ เลือกทางเลือกอยา่งมีสติ พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน วิถีชีวิตในทิศทางท่ีพึงประสงค ์ 
แต่ในบางคร้ังปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตของผูรั้บการปรึกษา บางคนก็มีปัญหาหรือความตอ้งการหรือ
ความประสงคค์ลา้ย ๆ กนั ผูใ้หก้ารปรึกษาจึงสามารถใหค้วามช่วยเหลือบุคคลเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้น การปรึกษารายบุคคลจึงสามารถช่วยเหลือใหผู้รั้บการปรึกษาใหมี้กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เม่ือผูรั้บการปรึกษาเผชิญกบัสภาพปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีความเฉพาะตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  
 ผูว้ิจยัผสมผสานการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเขา้กบัการใหก้ารปรึกษา 
แบบออนไลน์ (Online counseling) โดยการใชก้ารโทรแบบเห็นหนา้ (VDO Call) ผา่นไลน์ 
แอพพลิเคชนั (Line Application) เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการใหก้ารปรึกษาท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
สะดวก เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการใหก้ารปรึกษาแบบการโทรแบบเห็นหนา้มีศกัยภาพใน
การส่งเสริม ช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาท่ีมีสภาวะสุขภาพจิตท่ีหลากหลายได ้(Kraus, Stricker, & 
Speyer, 2010)รวมไปถึงการใหก้ารปรึกษาออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดง้่าย สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ี
ในโลกท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (Manhal-Baugus, 2001; Maples & Han, 2008) นอกจากน้ีผูรั้บ
การปรึกษายงัไดรั้บความสะดวกสบาย เน่ืองจากสามารถท่ีจะติดต่อผา่นสมาร์ทโฟน (Manhal-
Baugus, 2001) ท่ีจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความยดืหยุน่มากขึ้นในตารางการท างาน การแบ่งเวลา 
ไม่มีปัญหาในการก าหนดเวลานดั นอกจากน้ี ดา้นระยะเวลาการปรึกษา ผูวิ้จยัก าหนดชัว่โมงการให้
การปรึกษาอยูท่ี่ 60-90 นาที ซ่ึงถือเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือให้นกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถ 
เขา้ร่วมได ้การก าหนดจ านวนคร้ังในการพฒันาแต่ละตวัแปร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดใหก้ารปรึกษามีจ านวน 
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ทั้งส้ิน 10 คร้ัง โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา                    
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นหลกัเพราะในแต่ละตวัแปรใชร้ะยะเวลาเพื่อการเปล่ียนแปลง
แตกต่างกนั เช่น องคป์ระกอบมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) เป็นการคน้หาทางออกใน   
การจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การท่ีจะพฒันาใหเ้กิดประสิทธิผลควรเร่ิมตน้ดว้ย
การส ารวจอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัรู้ในอารมณ์
ทางลบท่ีเกิดขึ้นในตนเองเป็นอนัดบัแรก จึงจะสามารถต่อยอดไปสู่การพฒันาปรับเปล่ียนอารมณ์ให้
สมเหตุสมผล และคน้หาทางออกเพื่อจดัการอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่นเดียวกบัองคป์ระกอบมุ่ง
จดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)  ตอ้งส ารวจวิธีการจดัการกบัผูรั้งแกเม่ือผูรั้บการปรึกษาถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ก่อน จึงจะสามารถฝึกฝนการจดัการกบัผูรั้งแกโดยใชก้ารส่ือสารทางบวกเพื่อให้ 
ผูรั้งแกหยดุการกระท าดงักล่าว จากนั้นจึงเนน้ไปท่ีการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ ในส่วนองคป์ระกอบ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ท่ีเนน้การใชท้กัษะผูว้ิจยัก าหนดให้
มีการท าความเขา้ใจวิธีการทางเทคโนโลยใีนแบบต่าง ๆ ก่อนท่ีจะวางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีน 
การรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่วนองคป์ระกอบดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social 
support) จะส ารวจบุคคลท่ีผูรั้บการปรึกษาไวว้างใจและสามารถใหก้ารปรึกษาเม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาทางออกในการขอความช่วยเหลือบุคคลท่ีไวว้างใจเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเทคนิคในการฝึกฝน และในองคป์ระกอบปรึกษาการไม่แสดงกลยทุธ์                   
(Non Strategies) จะเนน้ให้ผูรั้บการปรึกษาตระหนกัถึงช่วงเวลาท่ีไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาทางเลือกท่ีตอ้งการและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้โดยสามารถท่ีจะระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหา คน้หาเป้าหมายท่ีน าไปสู่ 
การจดัการกบัปัญหาในแบบใหม่ และสามารถท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้การก าหนดโปรแกรมการปรึกษาดงักล่าว
ขา้งตน้ จะส่งผลต่อการด าเนินการปรึกษาท่ีราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพต่อผูรั้บการปรึกษา 
 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ กระบวนการให ้             
การปรึกษาในแต่ละคร้ังประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า (Initial stage) ขั้นด าเนินการ 
(Working stage) และขั้นสรุป (Ending stage) อา้งอิงจาก 6 ขั้นตอนการปรึกษากลุ่มของ  
Corey (2013) เพื่อใหค้รอบคลุมการสร้างสัมพนัธภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการสรุปผล 
ซ่ึงจะช่วยใหแ้ต่ละชัว่โมงการปรึกษามีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน                      
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยได ้สอดคลอ้งกบั Corey (2013)                   
ท่ีกล่าววา่ ขั้นน า (Initial stage) เป็นขั้นการปฐมนิเทศ และส ารวจปัญหา (Orientation and 
exploration) และเป็นขั้นท่ีใหค้วามส าคญักบัการสร้างสัมพนัธภาพ ระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา  
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และผูรั้บการปรึกษา เพราะสัมพนัธภาพท่ีดีจะก่อใหเ้กิดบรรยากาศ ของความไวว้างใจ ความร่วมมือ 
ความเป็นกนัเอง และการให้เกียรติกนัและกนั ขั้นน าจะใชก้ารท ากิจกรรมเลก็นอ้ยเพื่อน าเขา้สู่
กระบวนการปรึกษา ทั้งน้ีเพราะผูรั้บการปรึกษาอยูใ่นช่วงวยัรุ่นมีความสนุกสนาน บางคร้ังมี 
ความอดทนต่อกิจกรรมท่ีใชเ้วลานานไดน้อ้ย ประกอบกบักระบวนการปรึกษาเป็นกระบวนการ 
ท่ีตอ้งใชก้ารเปิดเผยตนเองจึงตอ้งมีการใชกิ้จกรรมร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างพลงัการร่วมมือ 
จึงถือเป็นขั้นตอนท่ีท าใหผู้รั้บการปรึกษาผอ่นคลาย มีความไวว้างใจเพิ่มขึ้น ซ่ึงสังเกตไดจ้ากแต่ละ
ชัว่โมงการปรึกษา ผูรั้บการปรึกษากลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองมากขึ้น และขั้นน าอาจจะเป็นการทบทวน
การใหก้ารปรึกษาในแต่ละคร้ังท่ีผา่น เพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเช่ือมโยงใหเ้ขา้สู่การปรึกษาต่อไปได ้
 ขั้นด าเนินการ (Working stage) เป็นขั้นท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาจะเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษา
ไดร้ะบายความคิด ความรู้สึก ต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข หรือหาทางออก 
 โดยมีผูใ้หก้ารปรึกษารับฟัง และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือและใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ของการให้            
การปรึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีวางแผนไวใ้นกระบวนการปรึกษา เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาไดมี้
โอกาสแสดงความรู้สึก ส ารวจตนเอง และไดแ้บ่งปันในส่ิงท่ีตนเองสงสัยกงัวล เพื่อการ
เปล่ียนแปลงตนเองในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์ 
 ขั้นสรุป (Final stage) เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บการปรึกษาไดส้รุปส่ิงท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง 
และรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสรุปมีความส าคญัมากเพราะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดรั้บรู้ถึงพฒันา 
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละดา้นของตนเอง น าไปสู่ 
การเร่ิมเปล่ียนแปลงชีวิตตนเอง หรือหาทางออกอยา่งสร้างสรรค ์และท าใหผู้ว้ิจยัสามารถใชเ้พื่อ
ประเมินวา่กระบวนการใหก้ารปรึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ ยงัมีจุดใดท่ียงัเป็นอุปสรรคขดัขวาง
การพฒันาผูรั้บการปรึกษา 
 จึงสรุปไดว้า่ การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Counseling Online by Line Application: COLA) เป็นเคร่ืองมือท่ีใหก้ารปรึกษาแบบออนไลน์โดย
มีกระบวนการใหก้ารปรึกษาท่ีมีขั้นตอนครอบคลุมการสร้างสัมพนัธภาพ การปรึกษา กระบวนการ
เปล่ียนแปลง และการสรุปผล ซ่ึงจะช่วยใหใ้นแต่ละชัว่โมงการปรึกษามีประสิทธิภาพสามารถ
เสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใหก้บันกัเรียนวยัรุ่นไทย
ได ้
 2. นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning: COOL) ผา่นเวบ็เพจใหค้วามรู้ในแบบบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)  
จ านวน 10 บทเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระ วิดีโอ ผูรั้บการรปรึกษาสามารถท่ีจะใช ้                    
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ซ่ึงการพฒันา
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โปรแกรมผูวิ้จยัสร้างบนแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-
Focused Brief Therapy: SFBT) โดยใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk)  
เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงโดยการดึงความสนใจไปท่ีช่วงเวลาท่ีผูรั้บการปรึกษาไม่ไดถู้กรังแก
บนโลกไซเบอร์ เทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) เพื่อท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ั้งเป้าหมาย
และบอกระดบัความมัน่ใจ ท าใหเ้กิดการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงในการรับมือกบัการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั
ไปใหก้บัผูรั้บการปรึกษาไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิค
การใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความตระหนกัถึง
ส่ิงท่ีตอ้งการสามารถท่ีจะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง และตระหนกัในการรับมือทางบวกจาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิคการพฒันาทางออก (Development of solution) และเทคนิค 
การสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a collaborative relationship) เพื่อใหเ้กิด 
ความร่วมมือกนัในการท าให้เป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา (เพญ็นภา กุลนภาดล, 2559) 
 ผูว้ิจยับูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
 คือ เทคนิคการสอนพูดกบัตนเองเม่ือเผชิญปัญหา (Teaching Coping Self-Statement) เพื่อใหผู้รั้บ 
การปรึกษาไดใ้ชค้  าพูดเชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงการพูดกบัตวัเองสามารถน ามาใช ้
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีตึงเครียดได ้หรือวางแผนเพื่อหาแนวทางท่ีดีกวา่เดิม  
(Edward, Edward, & Blanchard, 2006) และเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาจินตนาการถึงส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตนเอง โดยการจินตนาการวา่ตนเองอยูใ่น
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และฝึกฝนตนเองในการพฒันาอารมณ์เชิงบวกแทนท่ี
อารมณ์ท่ีเชิงลบ เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
(Corey, 2013) และผูว้ิจยับูรณาการเทคนิคการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม คือ เทคนิคการ
ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ 
(Modeling) เทคนิคการใหก้ารบา้น (Homework) เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social 
Reinforcement) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนทางพฤติกรรมอยา่งชดัเจนและมีการเสริมแรง
ทางบวก (ดวงมณี จงรักษ,์ 2561) เพื่อคงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูรั้บการปรึกษาใหน้ าไปสู่การใช้
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บการปรึกษา และ
บูรณาการเทคนิคทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) คือ เทคนิคการให้
ขอ้เสนอแนะ (Advise Technique) ) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษามุ่งใหส้ ารวจตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรม
ในปัจจุบนั และประเมินตนเองตามความเป็นจริง รู้จกัประเมินส่ิงถูกส่ิงผิด การตระหนกัถึงผลท่ีเกิด
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จาก การกระท าของตน รับผิดชอบท่ีจะสนองความตอ้งการของตน มีการวางแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาของตน มุ่งมัน่ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Glasser, 1972; Corey, 2013) 
 การพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นเวบ็เพจใหค้วามรู้ในแบบบทเรียน
ออนไลน์ ในลกัษณะของเวบ็เพื่อการเรียนรู้ (Web-based learning) โดยการใชเ้วบ็เป็นเคร่ืองมือหลกั
ส าคญัในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) โดยใชรู้ปแบบการใหค้วามรู้ผา่น
บทเรียนออนไลน์ (E-learning) โดยผูว้ิจยัก าหนดจ านวนบทเรียนออนไลนใ์นการพฒันาแต่ละ 
ตวัแปรใหมี้จ านวนทั้งส้ิน 10 คร้ัง โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกใน                
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นหลกั และพฒันาบนพื้นฐานการใหค้วามรู้                  
เชิงจิตวิทยา เพื่อใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงลกัษณะของ            
การเรียนแบบออนไลน์มีความจ าเป็นมากในปัจจุบนั เน่ืองจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียน
วยัรุ่นไทยจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การรู้เท่าทนัส่ือ เพื่อน าไปสู่ 
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) (Care, 2018; วิทยา วาโย, 2563) 
สอดคลอ้งกบั พรพิมล จนัตรา (2560) ท่ีกล่าววา่ ยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นช่วงเวลาท่ีโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลง อยา่งรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีโลกก าลงักา้วเขา้สู่ยคุของ ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT)  
การเรียนการสอนผา่นเวบ็ถือไดว้า่เป็นทางเลือกใหม่ใน การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการศึกษาและพฒันา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ การเรียนรู้ผา่นเวบ็
จะช่วยเอ้ืออ านวยใหก้บัดา้นการจดัการเวลาสถานท่ี รวมทั้งบุคคล และสามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดเ้ป็นอยา่งดีในยคุปัจจุบนั และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนวยัรุ่น
ไทยท่ีขาดโอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ สามารถเขา้มาศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัท่ีไดม้าตรฐานเท่าเทียบกนัได ้โดยลกัษณะของบทเรียน
ออนไลน์ท่ีสอดแทรก เน้ือหา รูปภาพ หรือวิดีโอ จะกระตุน้ความสนใจนกัเรียนวยัรุ่น สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วิทยา วาโย (2563) ท่ีพบวา่ ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีดีจะเป็นส่วนช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจในเน้ือหาขณะท่ีเรียนได ้และส่ือท่ีใชใ้นการสอนควรท่ีมีความแปลก
ใหม่ ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน มีความทนัสมยัหลากหลาย และเขา้ใจง่าย เช่น รูปภาพ วิดีโอคลิป 
การ์ตูนแอนิเมชนั ขอ้ความกราฟิก เสียงพูด ดนตรีประกอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ รวมทั้งส่ือท่ีใช้
ควรมีการเช่ือมโยงกบัเน้ือหาเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะอาจเลือกใชส่ื้อท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน 
เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่น ดารานกัแสดง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ร่วมกบัเทคนิค 
การถ่ายทอดผา่นส่ืออยา่งเหมาะสมจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและกระตุน้การเรียนรู้ได้ 
รวมทั้งส่ือท่ีน ามาใชค้วรมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเพิ่มมากขึ้น  
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 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นเวบ็เพจใหค้วามรู้ในแบบบทเรียนออนไลน์ยงัใช้
รูปแบบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Direct Learning) ท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ หรือการพฒันาบุคคล
ตามท่ีตนเองเลือกไดต้ลอดเวลา ท าใหส่้งเสริมใหน้กัเรียนวยัรุ่นมีอิสระ เป็นตวัของตวัเองอยา่ง
แทจ้ริง (Gibbons, 2003; Savin-Baden & Major, 2004) และยงัสร้างความรับผิดชอบ กลา้ท่ีจะยนืยนั
ความคิดของตนเอง สอดคลอ้งกบั เขมณฏัฐ์ ม่ิงศิริธรรม (2552) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็น
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน มีความตอ้งการเรียนรู้ดว้ยความสมคัรใจ และมีความรับผิดชอบ 
ทั้งน้ี มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง วางแผนการเรียนรู้ เรียนรู้ตาม
แผนท่ีวางไว ้และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง            
ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธรรมชาติของจิตวิทยาพฒันาการ
ของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระไม่พึ่งผูอ่ื้น ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
หรือก ากบัของผูอ่ื้น ส่งผลใหมี้ความเป็นตวัของตวัเองเพิ่มขึ้นสามารถด าเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง      
และช้ีน าตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดว้า่ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้ความรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning: COOL) เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีใหค้วามรู้เชิงจิตวิทยา              
ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยใหส้ามารถเรียนรู้กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้และสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย  
 ผลการศึกษาผลการใชน้วตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีพฒันาขึ้น 2 รูปแบบ โดยมี
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) เป็นฐาน ผูว้ิจยัน าเสนอ        
การอภิปรายผลถึงผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวก                   
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยตามสมมติฐาน ดงัน้ี 
 ผลของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by 
Line Application: COLA) จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรม                      
การปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซ่ึงในระยะแรกคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั โดยในค่าเฉล่ียคะแนน
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กลยทุธ์เชิงบวกในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมเลก็นอ้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการสุ่ม
อยา่งง่ายท่ีคดัเลือกนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกตั้งแต่ระดบันอ้ยลงมา  
เพื่อเขา้ร่วมการทดลองซ่ึงในภายหลงัการเขา้สู่กระบวนการทดลองพบวา่ ในระยะหลงัการทดลอง
และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกต่างจากกลุ่มควบคุมอยา่งชดัเจน 
ในส่วนกลุ่มควบคุมพบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกอยูใ่นระดบัคงท่ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
วางไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการทดลองและระยะเวลา         
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นัน่คือวิธีการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
ส่งผลร่วมกนัท่ีจะท าใหค้่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก          
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุท่ีท าใหก้ลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวก
สูงกวา่กลุ่มควบคุมนั้นอาจเป็นเพราะในขั้นตอนการทดลองผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการให ้                  
การปรึกษาท่ีครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างสัมพนัธภาพในการปรึกษา ขั้นด าเนินการ                 
และขั้นยติุการใหก้ารปรึกษา (Jacobs, Masson, & Harvill, 2006) 
 ผลการวิจยัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
สามารถท่ีจะท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยมีวิธีการในการรับมือท่ีดีมากขึ้น เห็นไดจ้ากผลของค่าเฉล่ีย      
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จากดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ท่ีเป็น
ภาพสะทอ้นของการศึกษากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีจะท า
ใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่สามารถรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดเ้พิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากค่าเฉล่ียคะแนนดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ท่ีลดลงเขา้ใกลค้่าศูนยท่ี์แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียน
วยัรุ่นไทยใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในดา้นอ่ืน ๆ มากกวา่
การใชว้ิธีการหลีกหนี การเก็บตวัอยูค่นเดียว ไม่ปรึกษาคนใกลชิ้ด ใชก้ารเงียบ ไม่แสดงออก  
มีการโตต้อบกลบัผูรั้งแกโดยทนัที หรือไม่ใชว้ิธีการใด ๆ ในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฤทยัชนนี สิทธิชยั และธนัยากร ตุดเก้ือ (2559) พบวา่ วิธีการจดัการเม่ือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่จะเงียบเก็บไวค้นเดียว ใชก้ารตอบโตห้รือรังแก
กลบัทนัทีในแบบท่ีตนเองโดนรังแก ใชว้ิธีการอดทน หยดุหรือเลิกใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สอดคลอ้งกบั อรอนงค ์เดชมณี และคณะ (2563) ท่ีกล่าววา่ วิธีการจดัการของนกัเรียนวยัรุ่นไทย
มกัจะปล่อยใหเ้ร่ืองราวเลือนหายไปเอง บางคนก็ใชวิ้ธีการตอบโตท่ี้รุนแรงขึ้นทางวาจา หรือบล็อก
ขอ้มูลจากผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นเห็นไดช้ดัเจนวา่                   
เม่ือนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ส่งผลท าให้
รับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดดี้มากขึ้น รู้จกัท่ีจะใชก้ลยทุธเชิงบวกท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
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 ผลการวิจยัยงัท าใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ 
ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่มีการใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน 
ทุกดา้น แต่มีความโดดเด่นในดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) 
และดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving) ทั้งน้ีเน่ืองจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็น
ลกัษณะปัญหาท่ีมีความเฉพาะจึงท าใหเ้กิดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบท่ีเฉพาะบนโลก
ออนไลน์ โดยมีการตอบสนองทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
(Machackova, 2013; Kim et al., 2010; Konishi, 2003) และการท่ีผูรั้บการปรึกษาส่วนใหญ่ใชก้ล
ยทุธ์เชิงบวกดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงเป็นวิธีการใชส่ื้อออนไลน์หรือแอพพลิเคชัน่
ท่ีใชง้านอยูใ่นการแกไ้ขปัญหา เช่น การกดรายงาน (Report) การกีดกนัหรือบลอ็ก (Block)  
การตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้านส่ือออนไลน์ และการถ่ายรูปเก็บหลกัฐาน  
เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่วิธีการดงักล่าวเป็นวิธีการเฉพาะท่ีใช้
แกไ้ขปัญหาบนโลกออนไลน์เท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาในคร้ังท่ี 5 ผูรั้บการปรึกษา
บางส่วนอธิบายวา่ เป็นวิธีการท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เช่น เม่ือถูกน าภาพไปตดัต่อ โพสตใ์หเ้กิด
ความอบัอาย ผูรั้บการปรึกษาเลือกท่ีจะจบัภาพหนา้จอเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนั้นกดรายงาน
และท าการบลอ็กจากส่ือออนไลน์ท่ีใชง้านอยู ่หรือเม่ือถูกส่งรูปภาพอนาจารมาทางขอ้ความ ก็ท า
การตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของขอ้ความและกดกีดกนั เพื่อท าใหผู้รั้งแกไม่สามารถส่งขอ้ความมา
รบกวนไดอี้ก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Byrne (2021) ท่ีพบวา่ วยัรุ่นใชก้ลยทุธ์การเผชิญปัญหา
ทางเทคนิค ซ่ึงเป็นการสร้างความปลอดภยั และมอบหมายใหส่ื้อออนไลน์แกไ้ขสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นก่อใหเ้กิดกลยทุธ์การเผชิญปัญหาท่ีเป็นแบบเฉพาะในโลกออนไลน์
เท่านั้น ดงันั้น การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางเทคโนโลย ีเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั การลบบญัชี
การใชง้าน การบลอ็กขอ้ความหรือรูปภาพท่ีมีผูส่้งเขา้มา อาจไดรั้บอิทธิพลจากบริบทท่ีแตกต่างกนั
ลกัษณะส่วนบุคคล และเป็นรูปแบบการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น สามารถ
ใชแ้กปั้ญหาและป้องกนัตนเองจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Šléglová & Cerna, 2011; Perren et al., 2012; Machackova et al., 2013; Sticca et al., 2015) 
 ผูรั้บการปรึกษาส่วนใหญ่ใชก้ลยทุธ์ในดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)             
เป็นการท่ีผูรั้บการปรึกษาใชว้ิธีการรับมือโดยเนน้ท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะ
ใชก้ารส่ือสารในทางบวกเป็นส าคญั เช่น การส่งขอ้ความแบบสุภาพ เพื่อถามสาเหตุของการรังแก
บนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นหรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีเพื่อลดความรุนแรงในการรังแก ถึงแมว้า่              
การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจากความผิดท่ีผูรั้บการปรึกษาไดก้ระท า  
แลว้ท าใหผู้รั้งแกไม่พอใจ รวมไปถึงใชว้ิธีการกล่าวค าขอโทษ และยนืยนัความบริสุทธ์ิวา่ตนเอง
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ไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นตอ้งมารังแก ซ่ึงค าพูดส่วนใหญ่ของผูรั้บการปรึกษาในการให้
การปรึกษาคร้ังท่ี 4 บางส่วนอธิบายวา่ เม่ือรู้วา่เพื่อนคนไหนรังแกก็จะเดินเขา้ไปพูดคุยเพื่อนคนนั้น 
ตรง ๆ เพื่อถามหาสาเหตุวา่ท าไมตอ้งมารังแก โดยจะเขา้ไปพูดคุยกบัผูรั้งแกดว้ยท่าทีเป็นมิตร                   
และขอใหผู้รั้งแกหยุดโดยการส่ือสารเชิงบวก เช่นกล่าววา่ “ขอร้องใหเ้ธอหยดุไดม้ัย๊ มนัไม่มีผลดี
อะไรเลย” หรือ  “ขอใหเ้ลิกลอ้ไดม้ัย๊ มนัท าใหฉ้นัไม่ค่อยสบายใจ” ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาบางคนเลือก
ท่ีจะเขา้ไปพูดคุยกบัผูรั้งแกโดยตรง แต่บางส่วนก็ใชก้ารส่งขอ้ความบนส่ือออนไลน์ เช่น 
Messenger หรือ Line ส่งไปหาผูรั้งแกใหห้ยุดการกระท าดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Parris et al. (2012) ท่ีระบุวา่ในกรณีท่ีไม่รู้จกัผูรั้งแกไม่ควรตอบโตแ้ละไม่ควรใหค้วามสนใจ   
เพราะจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาต่อตนเองในภายหลงั ในทางกลบักนัหากรู้จกัตวัผูรั้งแกจะมี
การบอกความรู้สึกกบัผูก้ระท าตามความจริง เช่น รู้สึกไม่ชอบหรืออบัอาย หรือมีการพูดคุยเพื่อท า
ความเขา้ใจกนัและบอกใหล้บขอ้ความท่ีโพสต ์ 
 จากสมมติฐานท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษา 
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัการให้
ความส าคญักบักระบวนการใหก้ารปรึกษา รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคการใหก้ารปรึกษาท่ีเหมาะสม
กบัผูรั้บการปรึกษา เร่ิมจากการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูรั้บการปรึกษาส่งผลต่อการเขา้ร่วม
การปรึกษาจนครบทั้ง 10 คร้ัง การเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งครอบคลุม ท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยไดรั้บประโยชน์ท่ีสามารถน าไปใช้
ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง โดยในกระบวนการใหก้ารปรึกษาแต่ละคร้ังผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการให้ 
การปรึกษาบนแนวคิดทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นเป็นฐาน ดงัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม
ขอ้ยกเวน้ (Exception Questions) เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงโดยการดึงความสนใจไปท่ีช่วงเวลา
ท่ีปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้น หรือเม่ือปัญหาไม่ไดรุ้นแรง ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะนึกถึงช่วงเวลาท่ี
ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้ดงัค าพูดของผูรั้บการปรึกษาท่ีวา่ “เวลาท่ีไม่คิดก็มีค่ะ อยา่งตอน 
หนูฟังเพลงหรือคุยกบัเพื่อนในกลุ่ม” หรือ “มีค่ะ ช่วงท่ีหนูไม่คิดตอนท่ีดูพวกนกัแคสเกมส์กบัดู
คลิปตลก” ผูว้ิจยัจึงสามารถท่ีจะสะทอ้นใหผู้รั้บการปรึกษาเห็นวา่ บางคร้ังปัญหาไม่ไดอ้ยูก่บัผูรั้บ
การปรึกษาตลอดเวลา เช่ือมโยงกบัการบูรณาการเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) โดยใหผู้รั้บ 
การปรึกษาใหจิ้นตนาการวา่อยูใ่นสภาพการท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และหากมีความรู้สึกไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลาจะท าใหส่้งผลกบัผูรั้บการปรึกษาอยา่งไร และใหผู้รั้บการปรึกษา
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พยายามปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกดงักล่าวใหเ้หมาะสมมากขึ้น ดงัค าพูดของผูรั้บการปรึกษา
ท่ีวา่ “ถา้หนูโกรธอยูต่ลอดเวลาก็จะท าใหเ้ครียด” ผูว้ิจยัจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงช่วงเวลาท่ีไม่เกิดปัญหา
หรือไม่แสดงอารมณ์ทางลบ ผูรั้บการปรึกษาสามารถใชก้ลยทุธ์ในการรับมือเพื่อจดัการอารมณ์ของ
ตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูรั้บการปรึกษาส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการดูหนงั ฟังเพลง ดูการ์ตูน อ่าน
นิยาย วาดรูป ท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ และเพิกเฉยกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สอดคลอ้งกบั  
เพญ็นภา กุลนภาดล (2560) ท่ีกล่าววา่ ช่วงเวลาในชีวิตของผูรั้บการปรึกษาเม่ือเขาไม่ไดม้องวา่มี
ปัญหา ช่วงเวลาน้ีเรียกวา่ขอ้ยกเวน้ (Exception) และจะแสดงถึงส่ิงท่ีแตกต่าง (New of difference) 
วา่ในช่วงเวลาท่ีปัญหาไม่ไดเ้กิดขึ้นหรือเม่ือปัญหาไม่ไดรุ้นแรงจะเป็นอยา่งไร (De Shazer, 1985 
cited in Corey, 2013) ท าให้ปัญหาไม่ไดมี้พลงัมากและไม่ไดค้งอยูต่ลอดไป นอกจากน้ียงัมีโอกาส
ท่ีจะดึงศกัยภาพ ความเขม้แข็งของผูรั้บการปรึกษาใหห้าทางออกท่ีเป็นไปได ้
 การใหก้ารปรึกษาผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จะช่วย
ใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายอย่างชดัเจนวา่ ชีวิตของผูรั้บการปรึกษาจะเป็นอยา่งไรเม่ือปัญหาไดรั้บ
การแกไ้ข หรือมีการจดัการกบัปัญหาไดดี้ขึ้นสามารถระบุทางออกในการรับมือกบัการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ได ้จากการใชเ้ทคนิคค าถามปาฏิหาริย ์กระบวนการน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการ
ตั้งสมมติฐานในการพิจารณาทางออก O’Hanlon and Weiner-Davis (2003) เช่ือวา่ การเปลี่ยน                     
การกระท าและมุมมองเก่ียวกบัการรับรู้ปัญหาสามารถเปล่ียนปัญหาได ้หลงัจากการใชค้  าถามน้ีแลว้
ผูใ้หก้ารปรึกษาจะใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายวา่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมเม่ือปาฏิหาริยเ์กิดขึ้น อะไรท่ี
ผูรั้บการปรึกษาเห็น รู้สึกหรือไดย้นินั้น แตกต่างไปจากเดิม และผูอ่ื้นรอบตวัมีการกระท าท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร พบว่า ผูรั้บการปรึกษาส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม               
ดงัค าพูดของผูรั้บการปรึกษาท่ีวา่ “มีความสบายใจเกิดขึ้น มิตรภาพท่ีดีต่อกนัอาจจเกิดขึ้น” หรือ               
“มีชีวิตท่ีมีความสุขขึ้น ไม่ไดมี้ปัญหากบัใคร” แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชค้  าถามปาฏิหาริย ์กระตุน้ให้
ผูรั้บการปรึกษาใชจิ้นตนาการถา้หากไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ชีวิตจะเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น  
โดยเป็นผลจากการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงและทางออกของปัญหา นัน่คือ การกลยทุธ์
เชิงบวกในดา้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บการปรึกษาในการแกปั้ญหา และท าใหผู้รั้บการปรึกษา 
เกิดความคิดใหม่ ๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์มากขึ้น จากนั้นผูว้ิจยัจึงเช่ือมโยงร่วมกบัเทคนิคการให้
ขอ้เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality 
Therapy) โดยใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูรั้บการปรึกษาวา่จะหาทางออกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บการปรึกษาตนไดอ้ยา่งไร และจะวางแผนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
อยา่งเป็นระบบเม่ือตอ้งพบกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในอนาคต สอดคลอ้งกบั  
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Hicks et al. (2015) ท่ีพบวา่ เทคนิคค าถามปาฏิหาริยช่์วยใหผู้ท่ี้ตกเป็นเหยือ่การกลัน่แกลง้ในโลก
ออนไลน์มุ่งความสนใจไปท่ีความเป็นไปไดใ้นชีวิตเชิงบวกแทนท่ีจะสนใจความคิดทางลบท่ี
เกิดขึ้น (Hinduja & Patchin, 2010) และช่วยใหผู้ถู้กรังแกบนโลกไซเบอร์จดัล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการและเป้าหมายและหาทางออกปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ในกระบวนการใหก้ารปรึกษาดว้ยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่ในขั้นสรุปทุกชัว่โมงการปรึกษา ผูวิ้จยัจะกระตุน้ใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้รุป ฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการส ารวจและประเมินตนเอง ร่วมกบัมีการติดตามผลการเปล่ียนแปลง 1 เดือน
ภายหลงัการใหก้ารปรึกษาเสร็จส้ิน ส่งผลใหค้่าเฉล่ียกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ในระยะติดตามผลยงัสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส่งผลให้
ผูรั้บการปรึกษาเกิดความคงทนของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
การใหป้รึกษาเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีผูรั้บ
การปรึกษาสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี นวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ยงัเป็นกระบวนการใหก้ารปรึกษาออนไลน์ (Online Counseling) 
ซ่ึงเป็นช่องทางการใหก้ารปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกบัยคุสมยัปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การปรึกษา คือ ผูรั้บการปรึกษาสามารถนดัหมายเวลาไดต้ามท่ีตอ้งการ ท าใหป้ระหยดัเวลาใน 
การเดินทาง สามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงมีความเป็นส่วนตวั ท าใหผู้รั้บ 
การปรึกษารู้สึกปลอดภยัส่งผลต่อการเปิดเผยตนเอง สอดคลอ้งกบั สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ (2559)  
ท่ีกล่าววา่ การใหก้ารปรึกษาออนไลน์ ท าให้ผูรั้บปรึกษารู้สึกถึงความเป็นส่วนตวัและรู้สึกปลอดภยั
จากการท่ีไม่ตอ้งเปิดเผยตวัเอง ไม่ตอ้งเผชิญหนา้ และไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีตนสบายใจ จึงท า
ใหก้ลา้ท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวและแสดงความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ทั้งน้ีในระหวา่งการให ้ 
การปรึกษาพบกบัอุปสรรคท่ีเป็นขอ้จ ากดัของการใหก้ารปรึกษาออนไลน์ นัน่คือ ปัญหาทางเทคนิค 
เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง และเกิดความความหน่วงท าใหภ้าพสัญญาณติดขดั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
รบกวนกระบวนการใหก้ารปรึกษา นอกจากน้ียงัพบวา่การใหก้ารปรึกษาออนไลน์ท าให้การขาด
การส่ือสารทางอวจันภาษา เช่น สีหนา้ น ้าเสียง ภาษากาย ท าใหเ้ห็นไดไ้ม่ชดัเจน ซ่ึงอาจเกิดจาก  
การตั้งกลอ้ง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีไม่พร้อม ท าให้ผูใ้หก้ารปรึกษาเห็นอวจันภาษาของผูรั้บ
การปรึกษาไดย้ากมากขึ้น ซ่ึงการขาดขอ้มูลดา้นอวจันภาษาอาจท าใหเ้กิดการส่ือสารความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน อนัเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพนัธภาพและช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ และปัญหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง เช่น ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์รวน สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขาดหาย ยงัเป็นอีกอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหก้ารปรึกษาเป็นไปอยา่งยากล าบากได ้ 
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(Kraus et al., 2010; สุววุฒิ วงศท์างสวสัด์ิ, 2559) ผูใ้หก้ารปรึกษาออนไลน์จึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
การใชง้านและเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐาน มีความคุน้เคยกบัอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละอินเทอร์เน็ตเพียงพอท่ีจะ
ใชง้านได ้และมีทกัษะในการรับมือกบัปัญหาขดัขอ้งทางเทคนิคไดอ้ยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Chen (2020) ท่ีท าการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (SFBT) 
ผา่นการใหก้ารปรึกษาทางโทรศพัทก์บัวยัรุ่นท่ีมีอาการวิตกกงัวลระหวา่งการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 พบวา่การใชท้ฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้นสามารถเปล่ียนระดบัภาวะซึมเศร้าของวยัรุ่น
ใหล้ดลงและวยัรุ่นมีกลยทุธ์ในการรับมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากสมมติฐานท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิง 
บูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงในระยะแรกคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกของทั้งสองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกนั โดยในค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมเลก็นอ้ย 
แต่ภายหลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ี
นกัเรียนวยัรุ่นไทยไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จึงท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดดี้ขึ้น โดยท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดท้ าการศึกษาบทเรียน
ออนไลน์ท่ีผสมผสานความรู้ในเชิงจิตวิทยา ท่ีประกอบไปดว้ย รูปภาพ เน้ือหาคลิปวิดีโอ และสาระ
เก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเนน้เก่ียวกบั รูปแบบการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
วิธีการจดัการ การส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์รวมไปถึง การขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาบุคคลใกลชิ้ด
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากน้ียงัมีการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการน าตวัช่วยต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยมีาใชง้านเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงมีเน้ือหาและรูปแบบ
การน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนวยัรุ่นไทย แสดงใหเ้ห็นวา่นวตักรรมการ
ปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีดี เหมาะกบั
สถานการณ์ในยคุปัจจุบนั และเป็นตวัช่วยส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนวยัรุ่นไทยเกิดองคค์วามรู้ สามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาดว้ยตนเองไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงโดยเฉพาะ
เม่ือเผชิญหนา้กบัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น สอดคลอ้งกบั Foody et al., (2015)  
ท่ีกล่าววา่ การเขา้ถึงความรู้ทางจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับวยัรุ่น 
ในการรับมือกบัความทุกขท่ี์เกิดจากประสบการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะการศึกษา
ผา่นทางเวบ็ดว้ยตนเองจะช่วยใหว้ยัรุ่นไดท้ ากิจกรรมทางออนไลน์ เป็นการสนบัสนุนการเรียนรู้
และช่วยใหว้ยัรุ่นมีเป้าหมายสามารถท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคได ้(Høifødt et al., 2013, 
McCallum-Clark, 2013; McClay et al., 2013) 
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 ผลการวิจยัท่ีไดย้งัแสดงใหเ้ห็นวา่ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้ 
แบบออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทยจึงส่งผลท าใหค้่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูวิ้จยัมี
การพฒันาบนพื้นฐานองคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใชว้ิธีการรับมือ รวมทั้งผสมผสานการบูรณาการ
เพื่อน าไปใชง้าน โดยนกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถท่ีจะเขา้ไปเรียนบนเวบ็ไซด์ไดต้ลอดเวลา                  
และศึกษาบทเรียนซ ้าไดต้ามท่ีตอ้งการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเร่ิมเรียนใหม่ตั้งแต่ตน้ ส่งผลใหเ้กิด               
ความมีอิสระในการเรียนรู้น าไปสู่การน าไปปฏิบติัไดจ้ริงตามสถานการณ์ สอดคลอ้งกบั ปาริชาติ  
ปาละนนัทน์ (2557) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาตามศกัยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน โดยการเรียนผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหผู้เ้รียนมีเสรีภาพในการเลือกเน้ือหาสาระของการเรียนรู้โดยไม่ถูกจ ากดัอยู่
ภายใตก้รอบ ผูเ้รียนสามารถก าหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองไดต้ามความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน ไม่จ าเป็นตอ้งหรือเรียงตามล าดบัการเรียนรู้ของตนเองไดต้ามใจปรารถนา การเรียนรู้
ตามศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ     
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน ์นกัเรียนวยัรุ่นไทยสามารถท่ีจะติดต่อกบัผูว้ิจยัผ่านการส่งขอ้ความทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
หรือส่งอีเมลล ์เพื่อสอบถามในประเด็นท่ีไม่เขา้ใจได ้ดงันั้นนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่น
การใหค้วามรู้แบบออนไลน์เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีตอ้งการท่ีจะเรียน
ดว้ยตนเองเพื่อน าไปใชใ้นการเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 จากสมมติฐานท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีไดรั้บนวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัการให้
ความส าคญัสาระส าคญัในแต่คร้ังของบทเรียนออนไลน์  ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการให้        
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยท าความเขา้ใจถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และช่องทาง
การติดต่อส่ือสารกบัผูว้ิจยั ผา่นใบความรู้และการดูส่ือวิดีโอความรู้เก่ียวกบัการรังแกบนโลก        
ไซเบอร์ ท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยเขา้ใจเก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนั จะท าใหก้ระบวนการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั Corey (2013)       
ท่ีกล่าววา่ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยา และท าความเขา้ใจถึงขอ้ตกลง 
เป้าหมาย จะท าใหก้ระบวนการใหก้ารปรึกษามีประสิทธิภาพ จะส่งผลท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นสามารถ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงตาม เน่ืองจากมีปฏิสัมพนัธ์



205 
 

และมีอิทธิพลต่อกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นในบทเรียนออนไลน์ท่ีใหน้กัเรียนวยัรุ่นศึกษา
เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนมุมมองและการรรับรู้รูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในทางลบไปสู่การรับรู้ในทางบวก ท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไดฝึ้กพูดกบัตนเองในขณะท่ีเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อาจเกิดการปรับเปล่ียนมุมมองท่ีท าใหเ้ห็นวา่ ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ี
จะท าใหต้นเองสามารถท่ีจะหาทางออกและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีส่วนใหญ่บทเรียน
ออนไลน์ยงัมีการแทรกเน้ือหาส่ือวิดีโอเพื่อใหค้วามรู้และกระตุน้ใหน้กัเรียนวยัรุ่นสนใจเน้ือหาใน
บทเรียนมากขึ้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Doane (2011) ท่ีไดท้ าการศึกษาโปรแกรมเก่ียวกบั  
การใชส่ื้อวิดีโอในการป้องกนัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ พบวา่ นกัเรียนถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ลดลงเม่ือไดรั้บความรู้จากการดูวิดีโอเก่ียวกบัรายการข่าวเก่ียวกบัเหยือ่การกลัน่แกลง้บนโลกไซ
เบอร์ รวมไปถึงการดูเก่ียวกบัความหมาย ประเภท สถานการณ์ และความชุกของการกลัน่แกลง้บน
โลกไซเบอร์ และกรณีการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์จากมุมมองของผูถู้กรังแก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบั Chillemi (2015) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาทางเวบ็ไซดส์ าหรับการรังแกบนโลกไซเบอร์ ตอ้งสร้าง
ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ เช่น การเนน้ย  ้าถึงวิธีการท่ีสามารถเกิดขึ้นได ้
ผลกระทบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีต่อบุคคลต่าง ๆ การใหค้วามรู้แก่วยัรุ่นเก่ียวกบัป้องกนั
และตอบสนองต่อเหตุการณ์การรังแกบนโลกไซเบอร์ เช่น การใหเ้คลด็ลบัความปลอดภยัในการใช้
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษาของทั้งสองโปรแกรม พบวา่ นวตักรรมการปรึกษา       
เชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่มีค่าเฉล่ียคะแนนกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลมากกวา่นวตักรรมการปรึกษา  
เชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์  แสดงให้เห็นวา่การปรึกษาแบบออนไลน์ผา่นไลน์
แอพพลิเคชัน่เป็นช่องทางการช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้าง             
กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยไดแ้ต่การให้
ความรู้แบบออนไลน์ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนวยัรุ่นไทยเขา้ถึงช่องทาง  
การเรียนรู้ไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น สรุปไดว้า่ นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ท่ีประกอบไปดว้ย 
นวตักรรมการปรึกษาผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่และนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการให้
ความรู้แบบออนไลน์ช่วยท าใหน้กัเรียนวยัรุ่นไทยเป็นผูท่ี้ความสามารถในการรับมือกบัปัญหา      
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. การท่ีจะน าแบบวดักลยทุธเ์ชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยไปใช ้จะตอ้งมีการศึกษาคู่มือการใชง้านและบริบทของกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึง
ศึกษาเกณฑม์าตรฐานและเกณฑก์ารแปลผลใหช้ดัเจนก่อนน าแบบวดัไปใช ้หากมีความประสงค์
น าไปใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
ควรมีการค านึงถึงบริบทกลุ่มตวัอยา่งและปรับใชภ้าษาให้มีความเหมาะสม 
 2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีความสนใจในเร่ืองกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ สามารถน าผลการศึกษาไปใชท้ั้งในทางดา้นวิชาการ การศึกษา หรือน าไปใชใ้น                
การจดักิจกรรมเสริมสร้างและพฒันากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยได ้แต่ควรค านึงถึงการปรับเน้ือหากิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์สูงสุดอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูท่ี้น าไปใชค้วรมี
ความรู้ทางจิตวิทยาการปรึกษา เน่ืองจากตอ้งใชท้กัษะและเทคนิคท่ีมีความเฉพาะเจาะจง อาศยั
ประสบการณ์ และความช านาญในการปรึกษา เพื่อให้นกัเรียนวยัรุ่นไทยไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 4. การน านวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
ควรติดตามผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นของนกัเรียนวยัรุ่นไทยจากการเรียนบทเรียนออนไลน์  
เพื่อประเมินและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก 
บนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพฒันากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก    
ไซเบอร์ในช่วงวยัอ่ืน ๆ เช่น ในกลุ่มวยัเด็ก วยัรุ่นตอนปลาย กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มวยัท างาน วยัผูใ้หญ่ 
หรือในทุก ๆ ช่วงวยั เพื่อขยายผลและน าไปต่อยอดในการใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งต่อไป 

 2. ควรพิจารณาถึงโปรแกรมท่ีใชใ้นการใหก้ารปรึกษาออนไลน์ อาทิ โปรแกรม Zoom 
Google Meet, Skype หรือจดัท าแอพพลิเคชัน่เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการใหก้ารปรึกษาออนไลน์ 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในยคุปัจจุบนั 
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 3. ควรพฒันาโปรแกรมแบบผสานวิธีระหวา่ง Online Counseling และ On site 
Counseling ในการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์               
เพื่อเพิ่มแนวทางในการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษา 

 4. ควรพิจารณาศึกษาการปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจากในบางสถานการณ์การปรึกษากลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในการใหก้ารปรึกษาออนไลน์แบบพบหนา้และการใหก้ารปรึกษา
แบบกลุ่ม 

 5. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ้นควรพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการใน         
การเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส าหรับผูป้กครอง
และครูท่ีปรึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และสามารถช่วยเหลือนกัเรียนไดท้นัท่วงทีและ                
มีประสิทธิภาพ 
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(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) 

บทน า 
 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) เป็นแบบวดัท่ีสร้างบนพื้นฐานกรอบ 
แนวคิดของ Sticca et al. (2015) ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลมีวิธีการรับมือเชิงบวกอยา่งสร้างสรรคเ์ม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์  
 
จุดมุ่งหมาย  
 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น
ไทยพฒันาขึ้น เพื่อใชว้ดัวา่นกัเรียนวยัรุ่นเลือกใชวิ้ธีการรับมือกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัใด 
 

คุณสมบัติของเคร่ืองมือ 
 1. การศึกษาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง และใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยาม
เชิงปฏิบติัการในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) 
 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบั ซ่ึงขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.243-0.685 ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .854 
 3. การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ศึกษาดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง (Confirmation Factor Analysisโครงสร้างของกลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
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โครงสร้างของแบบทดสอบ  
 โครงสร้างของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย เคร่ืองมือวดัมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 20 เป็นแบบวดัชนิดตอบเอง 
 (Self-report) โดยขอ้ค าถามจะเป็นในลกัษณะของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในส่วน
ตวัเลือกของค าตอบจะสร้างบนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ จ านวน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)   
ดา้นความ สามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 
(Social support) และ ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non-Strategies) 
 
วิธีการน าไปใช้ 
 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย สามารถ
น าไปใชไ้ดก้บั 
 1. ผูท่ี้มีอาย ุ13-15 ปี ไม่จ ากดัเพศ 
 2. สามารถอ่านออก เขียนได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถอ่านดว้ยตนเองได ้อาจใชว้ิธีใหบุ้คคลอ่ืน
อ่านใหฟั้ง และผูต้อบแบบประเมินเป็นผูเ้ลือกค าตอบดว้ยตนเอง 
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แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) 

 
ค าชี้แจง 
 แบบวดัฉบบัน้ีมีทั้งหมด 20 ขอ้ (กรุณาท าใหค้รบทุกขอ้) โดยพิจารณาเลือกเพียงค าตอบ
เดียว และท าเขียนตวัเลขท่ีเลือกลงในกระดาษค าตอบ ซ่ึงขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ไม่มีค  าตอบถูกผิด 
ขอใหท้่านตอบให้ตรงกบั ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเก่ียวกบัตวัท่านมากท่ีสุด  
  
 1. ฉนัถูกน ารูปภาพขณะท่ีฉนันอนหลบัไปลงในสังคมส่ือออนไลน์ จากนั้นในส่ือสังคม
ออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคาย  
 ฉนัจะ...  1. ฉนัท าตวัเฉย ๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น 
   2. ฉนัจะแชทไปพูดกบัเพื่อนดว้ยความเป็นมิตร เพื่อขอใหเ้พื่อนลบรูปภาพนั้น 
   3. ฉนัจะกดรายงานรูปภาพใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปบอกครูใหจ้ดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
 
 2. ฉนัถูกส่งขอ้ความมาพูดคุยดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย ก่อกวน และถูกข่มขู่จะท าร้ายซ ้าๆ หาก
ฉนัไม่ท าตามท่ีผูรั้งแกบอก  
 ฉนัจะ...  1. ฉนัเพิกเฉยและไม่สนใจแชทท่ีเพื่อนส่งมาให้ 
   2. ฉนัส่งขอ้ความแบบสุภาพเพื่อถามสาเหตุของเร่ืองท่ีเกิดขึ้น   
   3. ฉนับลอ็คขอ้ความและลบออกจากความเป็นเพื่อน 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนหรือพ่อแม่ใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัรู้สึกกลวัและตดัสินใจไม่ได ้
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 3. ฉนัถูกตั้งโพสตส์าธารณะบนส่ือสังคมออนไลน์ใหร้้าย และถูกกล่าวหาในเร่ืองท่ีไม่เป็น
ความจริง  
 ฉนัจะ...  1. ฉันหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท าแทนท่ีจะสนใจกบัเร่ืองน้ี 
   2. ฉนัยนืยนัตนเองวา่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นความจริง 
   3. ฉนัจะกดรายงานและลบบญัชีออกจากความเป็นเพื่อน 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนสนิทใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดแ้ละเก็บตวัอยูค่นเดียว 
 
 4. ฉนัถูกน ารูปภาพโปรไฟลไ์ปลงในส่ือออนไลน์ จนถูกลอ้เลียนวา่หนา้ตาในรูปไม่
เหมือนกบัตวัจริง ท าใหฉ้นัอบัอาย และมีการแสดงความคิดเห็นแบบดูถูกและรังเกียจ  
 ฉนัจะ...  1. ฉันไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น 
   2. ฉนัจะขอใหเ้พื่อนลบรูปภาพและพูดคุยดว้ยความสุภาพ 
   3. ฉนัจะกดรายงานรูปภาพใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
   4. ฉนับอกกบัพ่อแม่ใหช่้วยพูดกบัเพื่อนใหล้บรูปภาพ   
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
 
 5. ฉนัถูกเพื่อนตั้งฉายาเก่ียวกบัรูปร่างและบุคลิกภาพของฉันในส่ือออนไลน์และชวนให้มี
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวของฉนัอยา่งสนุกสนาน และใชถ้อ้ยค าท่ีหยาบคาย  
 ฉนัจะ...  1. ฉันปล่อยผา่นและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นเหล่านั้น 
   2. ฉนัจะพูดคุยกบัเพื่อนดว้ยความสุภาพและถามถึงสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
   3. ฉนัจะกดรายงานความคิดเห็นให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
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 6. มีบุคคลท่ีฉนัไม่รู้จกัรวมตวักนัด่าทอฉันดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคายเม่ือฉนัแสดงความ
คิดเห็นท่ีตรงกนัขา้มกบัผูอ่ื้น มีคน้หาเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัและน ามาประจานในส่ือออนไลน์  
 ฉนัจะ...  1. ฉันเพิกเฉยและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น 
   2. ฉนัยนืยนัตวัเองวา่ฉนัไม่ไดท้ าอะไรผิดและขอโทษหากเกิดความเขา้ใจผิด 
   3. ฉนัเก็บภาพเป็นหลกัฐานและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน 
   4. ฉนัปรึกษาเพื่อนและใหช่้วยจดัการกบัเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 
   5. ฉนัเก็บตวัอยูค่นเดียวและตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอย่างไร 
 
 7. หากบุคคลท่ีไม่รู้จกัหลอกลวงใหฉ้นัถ่ายรูปถอดเส้ือผา้หรือแสดงกิจกรรมทางเพศ และ
น ารูปภาพมาข่มขู่ขอเงิน ไม่เช่นนั้นจะน ารูปภาพไปปล่อยใหเ้พื่อนและพ่อแม่เห็น  
 ฉนัจะ... 1. ฉันไม่ตอบบุคคลเหล่านั้นและท าตวัเฉยๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
   2. ฉนัส่งขอ้ความแบบสุภาพใหบุ้คคลเหล่านั้นหยดุกระท าดงักล่าว 
   3. ฉนัเก็บภาพเป็นหลกัฐานและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัในการส่งขอ้ความ 
   4. ฉนัขอความช่วยเหลือเพื่อนใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัเก็บเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไวโ้ดยไม่ปรึกษาใคร 
 
 8. ฉนัถูกบุคคลท่ีไม่รู้จกัน ารูปภาพของฉนัไปตดัต่อในทางเสียหายระบุขอ้ความวา่ฉันขาย
บริการทางเพศ และถูกส่งต่อรูปภาพเหล่านั้นบนส่ือสังคมออนไลน์  
 ฉนัจะ...  1. ฉันเพิกเฉยกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นและมองวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่มีประโยชน์ 
   2. ฉนัยนืยนัตนเองวา่รูปภาพเหล่านั้นถูกตดัต่อและไม่ใช่เร่ืองจริง  
   3. ฉนัจะกดรายงานและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัร้องไห้และไม่ปรึกษาใคร 
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 9. ฉนัถูกคนท่ีไม่รู้จกัส่งขอ้ความในลกัษณะพูดจาลามก ชวนไปมีเพศสัมพนัธ์มาคุกคาม
ซ ้าๆ และส่งรูปภาพหรือวิดีโอในลกัษณะโป๊ เปลือย มาให้ทุกวนั  
 ฉนัจะ...  1. ฉันเพิกเฉยกบัแชทท่ีบุคคลเหล่านั้นส่งมาให ้
   2. ฉนัส่งขอ้ความเพื่อบอกใหห้ยดุการกระท าดงักล่าว 
   3. ฉนับลอ็คและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัในการส่งขอ้ความ 
   4. ฉนัขอความช่วยเหลือจากคนใกลชิ้ดท่ีไวใ้จ 
   5. ฉนัรู้สึกกลวัและตดัสินใจไม่ได ้
 
 10. ฉนัถูกคนท่ีไม่รู้จกัสวมรอยใชบ้ญัชีส่ือออนไลน์และไปโพสตต์ามกลุ่มต่างๆในส่ือ
ออนไลน์เพื่อหลอกโกงเงินผูอ่ื้น  
 ฉนัจะ...  1. ท าตวัเฉยๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น 
   2. ฉนัจะส่งขอ้ความไปเพื่ออธิบายวา่อาจเกิดจากความเขา้ใจผิด 
   3. ฉนัจะเก็บภาพเป็นหลกัฐานและกดรายงานรูปภาพใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
 
 11. ฉนัถูกปลอมบญัชีส่ือออนไลน์โดยใชรู้ปภาพ ช่ือนามสกุลของฉนั เพื่อไปหลอกลวง
ผูอ่ื้นเพื่อผลประโยชน์ในส่ือออนไลน์  
 ฉนัจะ...  1. ท าตวัเฉยๆ กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นและไม่สนใจบญัชีปลอมเหล่านั้น 
   2. ฉนัจะส่งขอ้ความไปเพื่ออธิบายวา่อาจเกิดจากความเขา้ใจผิด 
   3. ฉนัเก็บภาพเป็นหลกัฐานเพื่อน าไปแจง้ความ 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาเพื่อนและพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
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 12. ฉนัถูกแอบอา้งช่ือไปใหร้้ายผูอ่ื้นในส่ือออนไลน์ และต่อวา่ผูอ่ื้นดว้ยค าหยาบคาย ส่งผล
ท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย  
 ฉนัจะ...  1. ฉันไม่สนใจและหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท าแทนท่ีจะสนใจกบัเร่ืองน้ี 
   2. ฉนัยนืยนัตนเองวา่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นความจริง 
   3. ฉนัจะกดรายงานและลบบญัชีออกจากความเป็นเพื่อน 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนสนิทใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดแ้ละเก็บตวัอยูค่นเดียว 
 
 13. ฉนัถูกเพื่อนน าขอ้มูลส่วนตวั เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยูบ่า้น ช่ือพ่อแม่หรือคนใกลชิ้ดไป
เผยแพร่และเปิดเผยโดยมีการส่งต่อกนัผา่นส่ือออนไลน์ และสร้างข่าวลือใหฉ้นัไดรั้บความเสียหาย  
 ฉนัจะ...  1. ฉันอยูน่ิ่งๆ และไม่สนใจเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 
   2. ฉนัส่งขอ้ความถามเพื่อนถึงสาเหตุท่ีท าและยนืยนัวา่ไม่ใช่ความจริง  
   3. ฉนักดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนหรือพ่อแม่ใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัยงัตดัสินใจไม่ได ้
 
 14. ฉนัถูกเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดน าความลบัท่ีฉนัเคยเล่าไปเติมแต่งหรือน ารูปภาพลบัไป
เปิดเผยหรือส่งต่อผา่นส่ือออนไลน์อยูต่ลอดเวลา ท าใหฉ้ันรู้สึกอบัอาย  
 ฉนัจะ...  1. ฉันเพิกเฉยกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อท าให้ตนเองเกิดความสบายใจ  
   2. ฉนัถามเพื่อนถึงสาเหตุท่ีท าและขอโทษหากมีการท าใหเ้ขา้ใจผิด 
   3. ฉนัจะกดรายงานและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัร้องไห้และไม่ปรึกษาใคร 
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 15. ฉนัถูกบุคคลท่ีไม่รู้จกัหลอกใหใ้ส่รหสัผา่น ขอเลขบตัรประจ าตวัประชาชน จากนั้นฉนั
ถูกน าขอ้มูลส่วนตวัไปใชใ้นทางเสียหายในส่ือออนไลน์  
 ฉนัจะ...  1. ฉนัเพิกเฉยและไม่สนใจแชทท่ีบุคคลท่ีไม่รู้จกัส่งมาให้ 
   2. ฉนัส่งขอ้ความแจง้อีกฝ่ายวา่ไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนตวัได ้
   3. ฉนัเก็บภาพเป็นหลกัฐานและตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีส่ือออนไลน์ 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนหรือพ่อแม่ใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัยงัไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรและตดัสินใจไม่ได ้
 
 16. ฉนัถูกบุคคลท่ีคนท่ีไม่รู้จกัพูดจาหลอกลวงใหมี้การนดัเจอกนัโดยท่ีฉนัอึดอดัและไม่
เตม็ใจ มีการข่มขู่วา่หากไม่ออกมาพบจะตามไปหาท่ีบา้นหรือท่ีโรงเรียน  
 ฉนัจะ...  1. ฉันหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท าแทนท่ีจะสนใจกบัเร่ืองน้ี 
   2. ฉนัส่งขอ้ความแบบสุภาพเพื่อแจง้ให้หยดุการกระท าดงักล่าว 
   3. ฉนัจะกดรายงานและกีดกนับญัชีผูใ้ชง้านดงักล่าว 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนสนิทใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัรู้สึกกลวัและตดัสินใจไม่ได ้
 
 17. ฉนัถูกหลอกลวงใหมี้การโอนเงิน เม่ือฉันซ้ือสินคา้ออนไลน์ หรือท าธุรกรรมทางการ
เงินออนไลน์ 
 ฉนัจะ...  1. ฉนัเพิกเฉยและคิดในทางท่ีดีวา่เป็นบทเรียนท่ีตอ้งระวงัใหม้ากขึ้น 
   2. ฉนัจะส่งขอ้ความถามอยา่งสุภาพและแจง้ใหโ้อนเงินกลบัคืน 
   3. ฉนักดรายงานบญัชีเหล่านั้นและเก็บภาพเป็นหลกัฐานเพื่อไปแจง้ความ 
   4. ฉนัจะน าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไปปรึกษาพ่อแม่ใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดว้า่จะท าอยา่งไร 
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 18. ฉนัถูกเพื่อนกีดกนัออกจากกลุ่มของหอ้ง เพื่อไม่ใหฉ้นัสามารถอ่านขอ้ความหรือพูดคุย
กบัเพื่อนในกลุ่ม  
 ฉนัจะ...  1. ฉันไม่สนใจและเพิกเฉยกบัการกระท าของเพื่อน 
   2. ฉนัส่งขอ้ความไปถามเพื่อนโดยตรงเพื่อถามสาเหตุของเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 
   3. ฉนัลบบญัชีออกจากความเป็นเพื่อน 
   4. ฉนัขอค าแนะน าจากเพื่อนหรือพ่อแม่ใหช่้วยจดัการเร่ืองน้ี 
   5. ฉนัรู้สึกกงัวลและตดัสินใจไม่ได ้
 
 19. ฉนัถูกกลุ่มเพื่อนรวมตวักนัและไม่คุยกบัฉนัในส่ือออนไลน์ ด่าทอ นินทาลบัหลงัใน
เร่ืองท่ีไม่เป็นความจริง ท าให้เพื่อนคนอ่ืนรู้สึกเกลียดชงั  
 ฉนัจะ...  1. ฉันคิดในทางท่ีดีวา่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นสอนใหฉ้ันรู้จกัการเลือกคบเพื่อน 
    2. ฉนัถามเพื่อนถึงสาเหตุและขอโทษหากมีการท าให้เขา้ใจผิด  
   3. ฉนัตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน 
   4. ฉนัจะขอค าแนะน าจากเพื่อนอีกคนใหช่้วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 
   5. ฉนัเก็บตวัอยูค่นเดียวและไม่ปรึกษาใคร 
 
 20. ฉนัถูกสร้างเพจแอนต้ีในส่ือออนไลน์ เพื่อจบัผิด ประจาน โจมตี พูดคุยถึงเร่ืองท่ีท าให้
ฉนัเสียหายจนท าใหเ้พื่อนคนอ่ืนเขา้ใจฉนัผิด  
 ฉนัจะ...  1. ฉันหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท าแทนท่ีจะสนใจกบัเร่ืองน้ี 
   2. ฉนัยนืยนัตนเองวา่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นความจริง 
   3. ฉนักดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมและแจง้ลบเพจดงักล่าว 
   4. ฉนัไปปรึกษาเพื่อนสนิทและขอค าแนะน าใหช่้วยจดัการ 
   5. ฉนัตดัสินใจไม่ไดแ้ละเก็บตวัอยูค่นเดียว 
 

**************************************** 
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ค าชี้แจง ให้ท่านใส่ค าตอบ (เฉพาะตัวเลข) ตามที่ท่านเลือกในแต่ละข้อ 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

 1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  
 

การแปลผล  

ด้านที ่ ความถี ่
คะแนนรวม
ในแต่ละด้าน 

แปลผล 

ตอบหมายเลขท่ี 1 ด้านมุ่งจัดการท่ีอารมณ์     
ตอบหมายเลขท่ี 2 ด้านมุ่งจัดการท่ีปัญหา     
ตอบหมายเลขที่ 3 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  

 
  

ตอบหมายเลขที่ 4 ด้านการสนบัสนุนทางสังคม    
ตอบหมายเลขท่ี 5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์    

รวม 20 

 
 
 
 
 

เอกสารท่ี 1 กระดาษค าตอบ 
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
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1. ให้ผู้ตรวจคะแนนลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
นกัเรียนวยัรุ่นตอบขอ้ท่ี 1      ใหล้งคะแนนในช่อง หมายเลขท่ี 1 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 
นกัเรียนวยัรุ่นตอบขอ้ท่ี 2      ใหล้งคะแนนในช่อง หมายเลขท่ี 2 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา  
นกัเรียนวยัรุ่นตอบขอ้ท่ี 3      ใหล้งคะแนนในช่อง หมายเลขท่ี 3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
นกัเรียนวยัรุ่นตอบขอ้ท่ี 4      ใหล้งคะแนนในช่อง หมายเลขท่ี 4 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 
นกัเรียนวยัรุ่นตอบขอ้ท่ี 5      ใหล้งคะแนนในช่อง หมายเลขท่ี 5 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ 
 
ยกตัวอย่างเช่น 

ข้อที ่ ค าตอบ 

1 2 

. 1 

. 3 

19 2 

20 2 

 
การแปลผล 

ด้านที ่ ความถี ่
คะแนนรวม
ในแต่ละด้าน 

แปลผล 

หมายเลขท่ี 1 ด้านมุ่งจัดการท่ีอารมณ์  I  
 

หมายเลขท่ี 2 ด้านมุ่งจัดการท่ีปัญหา  I I I 
  

หมายเลขที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  I   
หมายเลขที่ 4 ด้านการสนบัสนุนทางสังคม    
หมายเลขท่ี 5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์    

รวม 20 

 
2. จากนั้นรวมคะแนนความถี่ในแต่ละด้านและด าเนินการแปลผล 
 
 

วิธีการลงคะแนนและการแปลผล 
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
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 แบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
มีคะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยสามารถเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละดา้นดงัน้ี 
 1.  ด้านมุ่งจัดการท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชวิ้ธีการไม่สนใจ  
หรือเพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อท าให้ตนเองเกิดความสบายใจ 
รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลกในทางบวก และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ มีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ไดด้งัน้ี  
 - ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.00  หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 - คะแนนระหวา่ง 2.00 – 3.00     หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 4.00  หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
 
 2. ด้านมุ่งจัดการท่ีปัญหา (Problem-Solving) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นใชว้ิธีการเนน้ท่ี
ตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์โดยใชว้ิธีการส่ือสารในทางบวก วิธีการส่งขอ้ความแบบ
สุภาพ หรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีใหก้บัผูท่ี้รังแก เพื่อถามสาเหตุของการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ี
เกิดขึ้น ถึงแมว้า่การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจากความผิดท่ีตนเองได้
กระท าแลว้ท าใหอี้กฝ่ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวค าขอโทษ และวิธีการยนืยนัความบริสุทธ์ิ
วา่ตนเองไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นตอ้งมารังแก เพื่อป้องกนัการโตต้อบกนัไปมาอยา่ง
รุนแรงบนโลกไซเบอร์ มีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ไดด้งัน้ี  
 - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5.00    หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 - คะแนนระหวา่ง 6.00 – 9.00    หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 10.00 หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
 
 3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) หมายถึงการท่ี
นกัเรียนวยัรุ่นสามารถใชส่ื้อออนไลน์ท่ีใชง้านอยูแ่กไ้ขสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในรูปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงใชก้ารกีดกนั
หรือบล็อคผูท่ี้รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั
ของบญัชีการใชง้าน โดยตั้งค่าใหเ้ฉพาะเพื่อนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทนการตั้งค่าเป็นสาธารณะ 

การแปลผล 
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
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และการเก็บหลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ มีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของ
คะแนน ไดด้งัน้ี  
 - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3.00    หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 - คะแนนระหวา่ง 4.00 – 6.00     หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 7.00  หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
 

 4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นใชว้ิธีการ
ขอความช่วยเหลือ การปรึกษา ขอค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้ใกลชิ้ด เช่น 
ครอบครัว ครู อาจารย ์รุ่นพี่ หรือเพื่อน เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
รูปแบบต่างๆท่ีเกิดกบัตนเอง โดยใชว้ิธีการขอใหค้นใกลชิ้ดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเร่ืองราวท่ี
เกิดขึ้นใหฟั้ง สอบถามถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง เพื่อน าไปประกอบการ
ตดัสินใจในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ได้
ดงัน้ี  
 - คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00    หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 - คะแนนระหวา่ง 3.00 – 5.00    หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 6.00  หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
 

 5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)* หมายถึง การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นไม่ใชว้ิธีการ
ใดๆ ในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีลกัษณะของการตดัสินใจไม่ไดห้รือใชว้ิธีการ
เก็บตวัอยูค่นเดียว ไม่ปรึกษาคนใกลชิ้ด เกิดความกงัวลและความกลวัเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
มีการก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ไดด้งัน้ี  
 - คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 2   หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 - คะแนนเท่ากบั 1         หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - คะแนนเท่ากบั 0        หมายถึง มีการใชก้ลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
* กรุณาอ่านหมายเหตุก่อนท าการแปลผล 
 
หมายเหตุ :  
 1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าคะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ 
มาเป็นผลแสดงภาพรวมกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญกาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เน่ืองจาก
สะทอ้นภาพท่ีนกัเรียนวยัรุ่นสามารถเปล่ียนแปลงตนเอง จากท่ีไม่สามารถรับมือกบัสถานการณ์การ
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ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดน้ าไปสู่การน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาดา้นอ่ืนๆ มาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาไดช้ดัเจนท่ีสุด ดงันั้น การแปลผลของความหมายจึงมีความแตกต่างกบัดา้นอ่ืน 
ยิง่นกัเรียนวยัรุ่นใหค้  าตอบในดา้นไม่แสดงกลยทุธ์จ านวนมากเท่าใด (≥  2.00 คะแนน) จะแสดงให้
เห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นมีการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดน้อ้ย หรือไม่สามารถรับมือได้
เม่ือเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ แต่ในทางกลบักนัหากนกัเรียนวยัรุ่นยไม่ตอบดา้นน้ี
เลย (0 คะแนน) จะแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนวยัรุ่นมีกลยทุธ์ในการรับมือกบัปัญหาไดม้าก หรือ
รับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดโ้ดยใชว้ิธีการต่างๆท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ 
และหากอยูใ่นระดบัปานปลาง (1 คะแนน) จะแสดงใหเ้ห็นวา่ ในบางสถานการณ์นกัเรียนวยัรุ่น
สามารถท่ีจะแกปั้ญหาได ้แต่ยงัมีบางสถานการณ์ท่ีไม่สามารถรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได ้
 2. ไม่มีการแปลผลในภาพรวม ตอ้งแปลผลและใหค้วามหมายเป็นรายดา้น แต่หากผูใ้ชง้าน
ตอ้งการดูลกัษณะโดยรวมสามารถดูคะแนนดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ได ้
 3. ผูใ้ชง้านสามารถอ่านค าอธิบายความหมายในแต่ละดา้น เพื่อสามารถน ามาขยายการแปล
ผลท่ีชดัเจนยิง่ขึ้นได ้
 
ยกตัวอย่างเช่น 
 ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused)   
  ได ้4 คะแนน การแปลผล = ระดบัมาก 
 ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา (Problem-solving)  
  ได ้6 คะแนน การแปลผล = ระดบัปานกลาง 
 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology)  
  ได ้3 คะแนน การแปลผล = ระดบัปานกลาง 
 ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support)  
  ได ้6 คะแนน การแปลผล = ระดบัมาก 
 ดา้นการไม่แสดงกลยทุธ์ (Non Strategies)  
  ได ้1 คะแนน การแปลผล = ระดบัมาก 
  รวมทั้งหมด 20  คะแนน 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใชง้าน 

นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning : COOL) 
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คู่มือการใช้งาน 
นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ 

(Counseling Online by Online Learning : COOL) 
 

โครงการวจิัย เร่ือง 
นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวก 

ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
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ค าน า 

 

 คู่มือการใชง้านนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online by Online Learning : COOL) เป็นคู่มือท่ีมีไวส้ าหรับนกัเรียนวยัรุ่น บุคลากร
ทางการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการใชง้านโปรแกรม ในคู่มือจะ
ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบันวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบ
ออนไลน์ และขั้นตอนการใชง้าน เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจสามารถจดัการและเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ได้
ดว้ยตนเอง 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยับูรพา และส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)                   
ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยั รวมถึง รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็นภา  กุลนภาดล อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ         
ดร.ประชา อินงั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าความรู้ในดา้นต่าง ๆ อนัเป็น
ประโยชน ์จนท าใหเ้กิดนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยท่ี
ทนัสมยั และสามารถใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งได ้ผูว้ิจยัหวงัวา่นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
ผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์น้ีคงเป็นประโยชน์ส าหรับนกัเรียนวยัรุ่นและผูท่ี้สนใจ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการช่วยเหลือและสามารถท่ีจะน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปใชรั้บมือกบัสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลก    ไซเบอร์ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

พทัธ์รดา ยาประเสริฐ 
ผูว้ิจยั 
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คู่มือการใช้งาน 
 
 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning : COOL) เป็นการให้ความรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยพฒันาบนพื้นฐานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยใช้เว็บ
เพจเป็นส่ือกลางในแบบการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help) ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาจะใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง                 (Self-directed Learning) โดยท าการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ (E-
Learning) จ านวน 10 บทเรียน ดงัต่อไปน้ี  

คร้ังท่ี 1 เร่ือง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 3 เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 4 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 5 เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 6 เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคม 
คร้ังท่ี 7 เร่ือง การเลือกทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 8 เร่ือง การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 9 เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
คร้ังท่ี 10 เร่ือง ยติุการปรึกษา 
เม่ือผูรั้บการปรึกษาไดเ้รียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ท่ีเป็นลกัษณะของการให้ความรู้จะท า

ให้เกิดความมีอิสระในการเรียนรู้ท่ีใชร้ะยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชรั้บมือกบั
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
รายละเอียดการใชง้านดงัต่อไปน้ี 
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 1. เขา้สู่นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ โดยเปิด 
https://www.ccps-cool.com/ เพื่อเขา้สู่ในหนา้แรก ดงัภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหนา้แรกของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 

 
 2. กดปุ่ มสมคัรสมาชิก (Sign Up) โดยใหผู้ใ้ชง้านกรอกช่ือ-นามสกุล E-mail ท าการตั้ง 
Password ยนืยนั Password อีกคร้ัง และกดปุ่ มลงทะเบียน ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงหนา้ของการสมคัรสมาชิก (Sign Up) 

 3. หากผูใ้ชง้านตอ้งการติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชง้าน สามารถกดปุ่ มติดต่อ
เรา และสามารถท่ีจะส่งขอ้ความผา่น Page Facebook : Cyberbullying Coping Positive Strategy : 
CCPS ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงหนา้ของการติดต่อผูใ้หก้ารปรึกษา 
 
4. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ (Login) โดยใช ้E-mail และ Password ท่ีตั้งไวต้อนสมคัรสมาชิก ดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงหนา้ของการเขา้สู่ระบบ (Login) 

 
 5. ในหนา้หลกัจะประกอบไปดว้ยรายละเอียดของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่าน
การใหค้วามรู้แบบออนไลน์ ผูใ้ชง้านจะตอ้งเร่ิมตน้จากศึกษาบทเรียนออนไลน์โดยการ Click การ
ใหค้วามรู้คร้ังท่ี 1 ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 แสดงหนา้หลกัของนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ 

 
 6. เม่ือเขา้สู่การใหค้วามรู้คร้ังท่ี 1 ใหผู้ใ้ชง้านศึกษาบทเรียนออนไลน์ ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 แสดงหนา้การให้ความรู้คร้ังท่ี 1 อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 7. เม่ือผูใ้ชง้านศึกษาการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 1 จนเสร็จส้ิน ให้กดปุ่ ม กลบัสู่บทเรียนหลกั      
เพื่อกลบัไปหนา้หลกัเพื่อด าเนินการศึกษาการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 2 ต่อไปจนครบทั้ง 10 บทเรียน
ออนไลน์ ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 แสดงปุ่ มกลบัสู่บทเรียนหลกั 

 
 8. หนา้ตวัอยา่งการให้ความรู้คร้ังท่ี 2 ถึงการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 10 ดงัภาพภาพท่ี 8-16  

 
ภาพท่ี 8 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 2 มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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ภาพท่ี 9 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 3 ทางออกในการรับมือกบัอารมณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 4 ทางออกต่อการมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
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ภาพท่ี 11 แสดงหนา้ของ การใหค้วามรู้คร้ังท่ี 5 การใชเ้ทคโนโลยี 
ในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 6 ทางออกจากการสนบัสนุนทางสังคม 
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ภาพท่ี 13 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 7 การคน้หาทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 8 การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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ภาพท่ี 15 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 9 การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 

 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงหนา้ของการใหค้วามรู้คร้ังท่ี 10 ยติุการปรึกษา 
 

 9. ผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะกลบัสู่หนา้หลกัโดยกดปุ่ ม กลบัสู่บทเรียนหลกั ไดต้ามตอ้งการหรือ
กลบัเขา้ไปศึกษาการใหค้วามรู้ในแต่ละคร้ังไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
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 ทั้งน้ี นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning : COOL) เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีให้ความรู้เชิงจิตวิทยาท่ีจะช่วยให้
ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้ผา่นเทคโนโลย ีเพื่อน าความรู้ไปช่วยเหลือตนเองไดเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ดงันั้นในการพฒันานวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้
แบบออนไลน์น้ี จึงเป็นความมุ่งมัน่และความพยายามของนกัวิจยัท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือเชิงจิตวิทยา 
เพือ่ใหน้กัเรียนวยัรุ่น ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งมีเตม็ศกัยภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดเคร่ืองมือนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง 

กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

 

 นวตักรรมการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น ผูว้ิจยัใชก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative 
integration) โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีหลกัคือ ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief 
Therapy : SFBT) เป็นฐาน ผูว้ิจยัใชพ้ฒันาองคป์ระกอบกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ตามแนวคิดของ Fabio (2015) ท่ีมีจ านวนทั้งส้ิน 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การมุ่ง
จดัการอารมณ์ (Emotion-focused) การมุ่งจดัการปัญหา (Problem-solving) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี(Ability to use Technology) และการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
นกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยใชรู้ปแบบการใหก้ารปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling)  
 ซ่ึงนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่น เป็นการใหก้ารปรึกษาผา่นการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง 
โดยมีการปรับประยกุตรู์ปแบบและกระบวนการในการใหก้ารปรึกษาใหเ้ขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนั  
เพื่อท าใหมี้ช่องทางในการช่วยเหลือผูรั้บการปรึกษาท่ีผสมผสานและมีความหลากหลาย  
โดยนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 โปรแกรมการปรึกษาเชิงบูรณาการมีความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) คือไม่มุ่งเนน้หรือให้
ความสนใจในเร่ืองของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ แต่จะเนน้ในเร่ืองของการหาวิธีใน
การรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะท าใหว้ยัรุ่นไดต้ระหนกัถึงความสามารถท่ีมีอยู ่และ
สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงในแต่ละรูปแบบมีแนวคิดในการพฒันา
ดงัต่อไปน้ี 
 1. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลเิคช่ัน (Counseling Online by Line 
Application : COLA) เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ ซ่ึงผูใ้หก้ารปรึกษากบัผูรั้บปรึกษาติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัผา่นการใชไ้ลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Line Application) ในแบบการโทรแบบเห็นหนา้ (VDO Call) ท่ีจะเนน้การเสริมสร้างใหผู้รั้บการ
ปรึกษามีกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหามากกวา่ท่ีจะสนใจสถานการณ์การถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ สามารถท่ีจะคน้หาทางออกไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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 2. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ (Counseling 
Online by Online Learning : COOL) เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยเป็นการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยใชเ้วบ็เพจ (Web Page) เป็น
ส่ือกลางในแบบการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help) โดยผูรั้บการปรึกษาจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self-directed Learning) โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความอิสระในการ
เรียนรู้ท่ีใชร้ะยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถน าการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปใชรั้บมือจากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดต้ามแผนภาพท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นวตักรรมการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 

 

2. นวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
(Counseling Online by Line 

Application : COLA) 
 

3. นวตักรรมการปรึกษาเชิง
บูรณาการผา่นการให้ความรู้
แบบออนไลน์ (Counseling 

Online by Online Learning : 
COOL) 

 

1. แบบวดักลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาบน
โลกไซเบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทย (Cyberbullying 

Coping Positive 
Strategies Test: CCPS-T) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงนวตักรรมการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการเผชิญปัญหา 

การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 



259 
 

นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลเิคช่ัน 
เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

(Counseling Online by Line Application : COLA) 
 

คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1 ปฐมนิเทศและ
สร้าง
สัมพนัธภาพ  
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อสร้าง
สัมพนัธภาพและ
บรรยากาศความ
ไวว้างใจระหวา่ง
ผูใ้หก้ารปรึกษาและ
ผูรั้บการปรึกษา 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาไดท้ราบถึง
วตัถุประสงคใ์นการ
ปรึกษา รูปแบบ 
วิธีการ และขอ้ตกลง
ในการใหก้าร
ปรึกษา ระยะเวลาท่ี
ตอ้งเขา้รับการ
ปรึกษา ตลอดจน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการปรึกษา 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบ
ร่วมมือ (Formation 
of a collaborative 
relationship) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการใส่ใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 
 
 

1. ใบงาน
กิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง โปรไฟล์
ของฉนั (My 
Profile ID) 

2. ใบยนิยอมเขา้
ร่วมการวิจยั 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิง
บูรณาการ 

4. ปากกา 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

2 การรักษา
สัมพนัธภาพ 
และส ารวจ
มุมมองต่อ
สถานการณ์
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อรักษา
สัมพนัธภาพ
ระหวา่งผูใ้หก้าร
ปรึกษาและผูรั้บการ
ปรึกษา 

2. เพื่อส ารวจมุมมอง
ของผูรั้บการปรึกษา
ท่ีมีต่อปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
 
- เทคนิคการเปล่ียน
บริบทของการ
สนทนา (Context-
Changing Talk) 
 
เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปัญญา 
(Cognitive 
Behavioral 
Therapy)  
- เทคนิคการวาง
โครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ 
(Cognitive 
Restructuring) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 

1. ใบงานความรู้ท่ี 
1 เร่ือง รูปแบบ
ของการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ในปัจจุบนั 

2. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 2 เร่ือง 
สถานการณ์ท่ี
ฉนัถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 

4. ปากกา 
 



261 
 

คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  
- ทกัษะสรุป 

3 การคน้หา
ทางออกในการ
จดัการอารมณ์
เม่ือถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาส ารวจ
อารมณ์ท่ีไม่
สมเหตุสมผลเม่ือ
ถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาคน้หา
ทางออกในการมุ่ง
จดัการอารมณ์เม่ือ
ผูรั้บการปรึกษาถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามขอ้ยกเวน้ 
(Exception 
Questions) 
 
เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบ
พจิารณาเหตุผล 
อารมณ์และ
พฤติกรรม  
- เทคนิคการ
จินตนาการแบบ
พิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 3 เร่ือง 
สัญญาณอารมณ์ 

2. ปากกา 
3. สีไม ้
4. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  
- ทกัษะสรุป 

4 การส่ือสาร
ทางบวกเพื่อใช้
รับมือกบัผู ้
รังแกบนโลก
ไซเบอร์  
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาส ารวจ
วิธีการจดัการกบัผู ้
รังแกเม่ือผูรั้บการ
ปรึกษาถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาฝึกฝนการ
จดัการกบัผูรั้งแก
โดยใชก้ารส่ือสาร
ทางบวกเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 
 
 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการท าลาย
การก่อร่างของ
ปัญหา 
(Deconstructing the 
problem) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการฝึกซอ้ม
พฤติกรรม
(Behavior rehearsal) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 4 เร่ือง ส่ือสาร
เพื่อหยดุ 

2. ปากกา 
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  
- ทกัษะสรุป 

5 การใช้
เทคโนโลยใีน
การรับมือเม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที  

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเรียนรู้
เก่ียวกบัการ
เทคโนโลยส่ืีอ
ออนไลน์ท่ีตอ้งใช้
รับมือเม่ือถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาส ารวจและ
วางแผนการใช้
เทคโนโลยใีนการ
รับมือเม่ือถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์  

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสนทนา
เก่ียวกบักลยทุธ์ 
(Strategy discourse) 
 
เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP  
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  
- ทกัษะสรุป 

1. ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง ตัวช่วยทาง
เทคโนโลย ี
(Technology 
Assistance) 

2. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 5 เร่ือง ความ
ปลอดภยับน
โลกไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

3. ปากกา 
4. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

6 การคน้หา
ทางออกโดยใช้
การสนบัสนุน
ทางสังคมเม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาส ารวจ
บุคคลท่ีไวว้างใจ
และสามารถให้
การปรึกษาเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาคน้หา
ทางออกในการขอ
ความช่วยเหลือ
บุคคลท่ีไวว้างใจ
เม่ือถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามปาฏิหาริย ์
(The Miracle 
Question) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการฝึกซอ้ม
พฤติกรรม 
(Behavior rehearsal) 
- เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม 
(Social 
Reinforcement) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 6 เร่ือง ท่ี
ปรึกษาทางใจ 

2. ปากกา 
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะสรุป 
7 การเลือกกล

ยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์  
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาตระหนกัถึง
ช่วงเวลาท่ีไม่ถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาคน้หา
ทางเลือกท่ีตอ้งการ
และน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ได ้

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสนทนา
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ 
(Exception talk) 
 
เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิคค าถาม
ทางเลือก (Choice 
Questions) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการสรุป
ความ 
- ทกัษะการสะทอ้น
ความ 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 7  เร่ือง การ
รับมือเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

2. ปากกา 
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการสะทอ้น
ความรู้สึก 

8 การวางแผนกล
ยทุธ์เชิงบวก
เม่ือถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาสามารถระบุ
ทางออกในการ
จดัการกบัปัญหา
การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาคน้หา
เป้าหมายท่ีน าไปสู่
การจดัการกบั
ปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ใน
แบบใหม่  

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามปาฏิหาริย ์
(The Miracle 
Question) 
 
เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิค WDEP  
- เทคนิคการให้
ขอ้เสนอแนะ 
(Advise Technique) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการสรุป
ความ 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 8  เร่ือง 
ปาฏิหาริยโ์ลก
ไซเบอร์ (Cyber 
Miracle) 

2. ปากกา 
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการสะทอ้น
ความ 
- ทกัษะการสะทอ้น
ความรู้สึก 

9 การบูรณาการ
กลยทุธ์เชิง
บวกในการ
เผชิญปัญหา
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์  
 
ระยะเวลา  
60-90 นาที 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเกิด
ความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของ
ตนท่ีจะน ากล
ยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ไป
ใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาประเมิน
ระดบัความ
เช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของ
ตนและ
แรงจูงใจในการ
เร่ิมตน้การ
เปล่ียนแปลง 

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสนทนา
เก่ียวกบัพลงัแห่งตน 
(Competence talk) 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามบอกระดบั 
(Scaling) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม 
(Social 
Reinforcement) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 9 เร่ือง เพิ่ม
พลงัทางไซเบอร์ 
(Cyber Charger) 

2. สีไม ้
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการสรุป
ความ 
- ทกัษะการสะทอ้น
ความ 
- ทกัษะการสะทอ้น
ความรู้สึก 

10 ยติุการปรึกษา 
 
ระยะเวลา 
 60-90 นาที 

1.  เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาสามารถท่ีจะ
น ากลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

2.  เพื่อยติุการใหก้าร
ปรึกษา 

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบบ
ร่วมมือ (Formation 
of a collaborative 
relationship) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม 
(Social 
Reinforcement) 
 
 

1. ใบงานกิจกรรม
ท่ี 10 เร่ือง 
เส้นทางแห่งการ
เปล่ียนแปลง 

2. ปากกา 
3. แบบบนัทึก

ประสบการณ์
การใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณา
การ 
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คร้ัง
ท่ี 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎี เทคนิค 
และทักษะการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ทักษะพื้นฐานของ
การปรึกษา ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ 
- ทกัษะการสรุป
ความ 
- ทกัษะการใส่ใจ 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 
- ทกัษะการให้
ก าลงัใจ 
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลเิคช่ัน 
เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

(Counseling Online by Line Application : COLA) 
 

คร้ังท่ี 1 
เร่ือง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ  
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 เม่ือเร่ิมตน้การใหก้ารปรึกษา ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งสร้างบรรยากาศ เพื่อสร้างสัมพนัธภาพ
ในการใหก้ารปรึกษาใหเ้กิดความอบอุ่นและเป็นกนัเอง เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความไวว้างใจใน
ตวัผูใ้หก้ารปรึกษา ดงัท่ี Corey (2012) กล่าววา่ ความไวว้างใจ (Trust) ของผูรั้บการปรึกษาท่ีมีต่อ
ผูใ้หก้ารปรึกษามีความจ าเป็นในกระบวนการใหก้ารปรึกษา เน่ืองจากความไวว้างใจจะน ามาสู่การ
เปิดเผยตนเอง และความรู้สึกปลอดภยั โดยสามารถท่ีจะบอกเร่ืองราวของตนเองดว้ยความสบายใจ 
ซ่ึงในการปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ ผูใ้หก้ารปรึกษากบัผูรั้บการปรึกษาจะมีการตกลงท่ี
ตรงกนัเก่ียวกบัเป้าหมายของการปรึกษา เขา้ใจร่วมกนัถึงบทบาท รูปแบบ วิธีการ และขอ้ตกใน            
การใหก้ารปรึกษา ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รับการปรึกษา ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปรึกษา
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
 ในการใหก้ารปรึกษาคร้ังน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ 
(Formation of a collaborative relationship) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น โดยผูใ้ห้การปรึกษาจะ
บูรณาการกบัทกัษะการใหก้ารปรึกษา ไดแ้ก่ การตั้งค  าถาม (Question) การฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive 
Listening) การใหข้อ้มูล (Informing) และการสนบัสนุน (Supporting)  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการปรึกษา รูปแบบ วิธีการ และ
ขอ้ตกลงในการใหก้ารปรึกษา ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รับการปรึกษา ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การปรึกษา 
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความรู้สึกคุน้เคยและเกิดความไวว้างใจ 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
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อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง โปรไฟลข์องฉนั (My Profile ID) 
  2. ใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
  4. ปากกา 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษา แนะน าตนเองใหผู้รั้บการปรึกษาและให้
ผูรั้บการปรึกษาแนะน าตวัเองเพื่อท าความรู้จกั รวมไปถึงมีการพูดคุยถึงเร่ืองทัว่ไป เพื่อสร้าง
ความคุน้เคยและสร้างสัมพนัธภาพเบ้ืองตน้ใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความรู้สึกสบายใจและเป็นกนัเอง 

2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษารับทราบและ
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารปรึกษา บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
ขอ้ตกลงร่วมกนั จรรยาบรรณในเร่ืองการรักษาความลบั และการพิทกัษสิ์ทธ์ิ รวมถึงประโยชน์ท่ี
ผูรั้บการปรึกษาจะไดรั้บจากการปรึกษา รวมไปถึงระยะเวลาในการใหก้ารปรึกษา โดยมีการใหก้าร
ปรึกษาทั้งส้ินจ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละคร้ังจะใชเ้วลา 60-90 นาที สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  

3. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเซ็นใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 
 4. ผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัขอ้สงสัยและขอ้มูลท่ี
อยากทราบในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 ขั้นด าเนินการ 
 1.  ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเปิดแฟ้มการใหก้ารปรึกษาในคร้ังท่ี 1 โดยท า
กิจกรรม โปรไฟลข์องฉัน (My Profile ID) โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเขียนเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีอยากบอกสั้นๆ เก่ียวกบั 3 ส่ิงเก่ียวกบัฉนั 3 ส่ิงเก่ียวกบัครอบครัวของฉนั และ 3 ส่ิงเก่ียวกบัเพื่อน
ของฉนั โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีในการท ากิจกรรม ในระหวา่งการท ากิจกรรมผูใ้หก้ารปรึกษา
ใชก้ารสังเกตสีหนา้ ท่าทาง พฤติกรรมของผูรั้บการปรึกษาผา่นแอพพลิเคชัน่ 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาเขียนลงในใบงานทีละ
หวัขอ้ โดยใชโ้ดยใชท้กัษะการตั้งค  าถาม (Question) เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดบ้อกเร่ืองราว
และท าความเขา้ใจในเร่ืองราวของตนเอง 
 3. ในระหวา่งท่ีผูรั้บการปรึกษาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ผูใ้หก้าร
ปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a collaborative relationship) 
ร่วมกบัทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) เพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รับการปรึกษาเป็นตวัของ
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ตวัเอง สามารถเปิดเผยความคิดและความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นให้ผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ราบอยา่งเตม็ท่ี รวม
ไปถึงทกัษะการสนบัสนุน (Supporting) เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษารู้สึกวา่ผูใ้หก้ารปรึกษาก าลงัไดรั้บ
การใส่ใจและเร่ืองราวท่ีเล่ามีความส าคญัต่อผูใ้หก้ารปรึกษา 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืน
เพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึกท่ีผูรั้บการปรึกษา 
แสดงออก ตลอดจนความสนใจ ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และการใหค้วามร่วมมือ 
 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 
 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 1  
“โปรไฟล์ของฉัน (My Profile ID)” 

 

 

 

 

3 ส่ิงท่ีอยากบอกเกีย่วกบัฉัน 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………………… 

3 ส่ิงเกีย่วกบัครอบครัวของฉัน 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………………… 

3 ส่ิงเกีย่วกบัเพ่ือนของฉัน 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………........…… 
………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึกษาเชิงบูรณาการ 
คร้ังท่ี.............................................. 

จากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย คุณได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างไร? 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกท่ีเกดิขึน้หลังจากเข้ารับการปรึกษาเชิงบูรณาการในคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันเลือกความรู้สึกนี้เพราะ? 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………..………… 
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คร้ังท่ี 2 
เร่ือง การรักษาสัมพนัธภาพ และส ารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
  ในการรักษาสัมพนัธภาพในการใหก้ารปรึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งรักษาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อคงระดบัของความคุน้เคย ความไวว้างใจระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา โดยใน
การใหก้ารปรึกษาจะตอ้งมีการส ารวจมุมมองของผูรั้บการปรึกษาท่ีมีต่อสถานการณ์หรือ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบและส่งผลกบัความคิด ความรู้สึก และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของ
ผูรั้บการปรึกษา การท่ีผูรั้บการปรึกษาไดร้ะบายหรือเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจะท าใหผู้ใ้ห้การปรึกษา
สามารถท่ีจะท าความเขา้ใจเร่ืองราว สาเหตุ การล าดบัเหตุการณ์ สามารถท่ีจะส ารวจความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูรั้บการปรึกษาเผชิญกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และ
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนมุมมองใหเ้ห็นวา่ ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะ
หาทางออกและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จาก
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการ
ปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยใชเ้ทคนิคการวาง
โครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) รวมไปถึงในกระบวนการใหก้ารปรึกษา
ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) 
ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) ทกัษะการสะทอ้นความ (Reflecting Content) และทกัษะการ
สะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรักษาสัมพนัธภาพและความคุน้เคยระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
 2. เพื่อใหส้ ารวจมุมมองของผูรั้บการปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
อุปกรณ์  1. ใบงานความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั 
  2. ใบงานกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง สถานการณ์ท่ีฉนัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
  4. ปากกา 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตรเพื่อ
สร้างความเป็นกนัเอง และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพ
ระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 1  
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาโดยใชท้กัษะการใชค้  าถามวา่ “มีสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์อะไรบา้งท่ีคุณรู้จกั” จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาอ่านใบงาน
ความรู้ท่ี 1 เร่ือง “รูปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั” โดยใชท้กัษะการใหข้อ้มูล 
(Informing) เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจรูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 2 “สถานการณ์ท่ีฉนัถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์” โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาไดถ้ามผูรั้บการปรึกษาวา่ 
“ขอใหคุ้ณช่วยเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีคุณเคยพบเจอ” โดยผูใ้หก้าร
ปรึกษาใชเ้ทคนิคการเปล่ียนบริบทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จากจากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาใหค้วามหมายของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีแตกต่าง
ออกไปจากเดิม ร่วมกบัการใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ และทกัษะ
การสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling) 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาขย  ากระดาษและน าไปทิ้งลงถงัขยะ และผูใ้หก้าร
ปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาวา่ “หลงัจากท่ีทิ้งลงถงัขยะแลว้คุณรู้สึกอยา่งไร” “มีอะไรท่ีคุณ
เปล่ียนแปลงไปบา้ง” โดยใชเ้ทคนิคเทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive 
Restructuring) จากการปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) 
ร่วมกบัการใชท้กัษะทกัษะการใชค้  าถาม (Question) และทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection 
of Feeling) 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืน
เพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
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 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานความรู้ท่ี 1 
 “รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน” 

 

การแกล้งแหย่ (Trolling) 
ผู้รังแกจะรังแกผู้อ่ืนด้วยการใช้ถ้อยค าดูถูกเหยียด
หยามในห้องสนทนา หรือในสังคมออนไลน์ โดยมี
เจตนาแหย่ให้เหย่ือตอบโต้กลับมาด้วยถ้อยค า

รุนแรง 

การแอบอ้างช่ือ หรือตัวตนของผู้อ่ืน 
(Impersonation/Fraping) 

ผู้รังแกจะแอบเข้าใช้งานบัญชีส่ือออนไลน์ของ
ผู้อ่ืนแล้วแกล้งโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่น่า

อับอายลงในส่ือออนไลน์ 

การใส่ความ (Denigration/Dissing) 
ผู้รังแกเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ท าให้ผู้ อ่ืน 

ได้รับความเสียหาย อับอาย 
หรือกลายเป็นตัวตลก 

การสร้างบัญชีใช้งานปลอม (Fake profiles) 
ผู้รังแกจะซ่อนตัวตนที่แท้จริงของตัวเองโดย
การสร้างบัญชีส่ือสังคมออนไลน์ปลอมขึน้มา 
แล้วส่งรูปภาพหรือข้อความเพ่ือรังแกผู้อ่ืน 

การกีดกันผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม (Exclusion) 
ผู้รังแก ลบ บล็อกผู้อ่ืนไม่ให้เข้ากลุ่ม 

ในสังคมออนไลน์ โดยสร้างความหมางเมิน 
หรืออคติผ่านข้อความ หรือกิจกรรมกลุ่ม 
ออนไลน์ เพ่ือกีดกันเหย่ือออกจากกลุ่ม 

การขโมยอัตลักษณ์ดิจิทัล (Catfish)  
ผู้รังแกจะขโมยรูปภาพของผู้อ่ืน แล้วน าไป
สร้างตัวตนใหม่ เพ่ือหวังผลใน การหลอกลวง 

การแพร่ความลับ (Outing) 
ผู้รังแกล่วงรู้แล้วน าข้อมูลส่วนตัว หรือความลับ

ของผู้อ่ืนไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์  
โดยมีเจตนาเพ่ือให้อับอาย 

การก่อกวน คุกคาม (Harassment) 
ผู้รังแกจะคุกคามผู้อ่ืนซ ้าๆ หลายคร้ัง 

โดยส่งข้อความเชิง คุกคาม  
หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว 

การล่อลวง (Trickery) 
การใช้อุบายให้ผู้ อ่ืนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือ

ความลับที่น่าอาย แล้วน าไปเผยแพร่ 
ต่อในสังคมออนไลน์ 

การคุกคามข่มขู่ อย่างจริงจังและรุนแรง 
(Cyberstalking) 

ผู้รังแกข่มขู่ว่าจะท าให้เหย่ือเสียช่ือเสียงหรือจะ
ท าร้ายร่างกาย รวมถึงการที่ผู้ใหญ่ส่งข้อความ
ติดต่อเยาวชนผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือหวังที่จะท า

อนาจาร 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 2 
เร่ือง  “สถานการณ์ท่ีฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ที่ฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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คร้ังท่ี 3 
เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 กลยทุธ์ในการเผชิญปัญหาเป็นความพยายามของบุคคลท่ีจะจดัการ หรือลดความเครียดจาก
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงกลยทุธใ์นการเผชิญปัญหาท่ีมุ่งจดัการดา้นอารมณ์จะเป็นการรับมือ 
โดยใชก้ระบวนการทางความคิดเพื่อจดัการกบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้น (Lazarus, 2006) ซ่ึงกลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ (Emotion-focused) 
ผูใ้หก้ารปรึกษาจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
โดยสามารถท่ีจะรับมือและใชว้ิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรือผูรั้งแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ท าเพื่อท าใหต้นเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลก
ในทางบวกในการมองส่ิงท่ีเกิดขึ้น และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้ 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามขอ้ยกเวน้ (Exception Questions) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการใหก้าร
ปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT รวมไปถึงในกระบวนการใหก้าร
ปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive 
Listening) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจอารมณ์ท่ีไม่สมเหตุสมผลเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสร้างทางออกในการมุ่งจดัการอารมณ์เม่ือผูรั้บการปรึกษาถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 3   เร่ือง สัญญาณอารมณ์ 
  2. ปากกา 
  3. สีไม ้
  4. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 2 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาโดยใชท้กัษะการใชค้  าถามวา่ “คุณคิดวา่คนท่ีถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์มีความรู้สึกหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นบา้ง” จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบั
ผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น และใชท้กัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) 
ทกัษะสรุป (Summarizing) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาไดถ้ามผูรั้บการปรึกษาวา่ “ในขณะท่ีคุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คุณ
เกิดอารมณ์ทางลบอยา่งไร” โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเขียนอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นลง
ในใบงานกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง “สัญญาณอารมณ์” โดยในใบงานกิจกรรมผูใ้หก้ารปรึกษาจะระบายสี
ระดบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูรั้บการปรึกษาถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ใชร้ะยะเวลาในการท าใบ
งานกิจกรรมประมาณ 10 นาที จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณา
เหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม 
(REBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ ารวจอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง และมีการปรับเปล่ียน
อารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความเหมาะสมมากขึ้น 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัประเด็น “คุณจะมีวิธีจดัการอารมณ์อยา่งไร
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” ในใบงานกิจกรรมท่ี 3 โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม
ขอ้ยกเวน้ (Exception Questions) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief 
Therapy : SFBT) และผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะทกัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ (Attentive Listening) และทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือ
ท่ีมุ่งจดัการกบัอารมณ์ในเชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 



283 
 

ใบงานกจิกรรมท่ี 3 
เร่ือง สัญญาณอารมณ์ 

 

ค าชี้แจง ขอใหท้่านนึกถึงความรู้สึกและอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ระบายสีสัญญาณตามระดบัความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกบัตวัท่านเอง  
จากนั้นเขียนอธิบายความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นสั้นๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อารมณ์ทางลบที่
เกิดขึน้คือ 

อารมณ์ทางลบที่
เกิดขึน้คือ 

อารมณ์ทางลบที่
เกิดขึน้คือ 

วิธีจัดการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

283 



284 

คร้ังท่ี 4 
เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์  
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
(Problem-solving) จะใชว้ิธีการเนน้รับมือหรือจดัการท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์                  
โดยใชว้ิธีการส่งขอ้ความแบบสุภาพ หรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีใหก้บัผูท่ี้รังแก เพื่อถามสาเหตุของ
การรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อป้องกนัการโตต้อบกนัไปมาอยา่งรุนแรงบนโลกไซเบอร์           
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการส่ือสารและการแสดงออกท่ีเหมาะสมของผูรั้บการปรึกษา ดงัท่ี O’Moore & 
Minton (2004) กล่าววา่ การส่ือสารและปฏิเสธการรังแกดว้ยความจริงจงัและบอกความตอ้งการให้
ผูรั้งแกยติุการกระท าโดยปราศจากความกา้วร้าวและความรุนแรงอยา่งไม่มีความวิตกกงัวล ไม่แสดง
อาการอารมณ์เสียจะมีแนวโนม้ท่ีไม่ถูกรังแกอีกต่อไป 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการท าลายการก่อร่างของปัญหา (Deconstructing the problem) 
จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้าร
ปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavior rehearsal) จากทฤษฎี
การใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใช้
ทกัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการใหข้อ้มูล 
(Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจวิธีการจดัการกบัผูรั้งแกเม่ือผูรั้บการปรึกษาถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาฝึกฝนการจดัการกบัผูรั้งแกโดยใชก้ารส่ือสารทางบวกเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 4   เร่ือง ส่ือสารเพื่อหยดุ 
  2. ปากกา 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 3 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาโดยใชท้กัษะการใชค้  าถามวา่ “คุณคิดวา่อะไรท่ีท า
ใหคุ้ณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบั
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยใชท้กัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) 
ทกัษะสรุป (Summarizing) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูรั้บการปรึกษาท่ีอาจท า
ใหเ้กิดการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเลือกรูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มา 1 
รูปแบบ(ใชใ้บงานความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั) จากนั้นใหผู้รั้บ
การปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง “ส่ือสารเพื่อหยดุ” ท่ีตรงกบัสถานการณ์ท่ีผูรั้บการปรึกษา
เคยเผชิญ จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาไดใ้หผู้รั้บการปรึกษาคิดวิธีการรับมือกบัการถูกรังแกบนโลก                 
ไซเบอร์โดยเนน้ท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ และเขียนลงในใบงานกิจกรรมท่ี 4 โดยใช้
ระยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาวา่ “คุณจะมีวิธีการส่ือสารท่ีดีกบัผูรั้งแกบนโลก               
ไซเบอร์ใหห้ยดุการกระท าดงักล่าวอยา่งไร” ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการท าลายการก่อร่างของ
ปัญหา (Deconstructing the problem) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief 
Therapy : SFBT) เพื่อผูรั้บการปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร   
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavior rehearsal) เพื่อให้ผูรั้บการ
ปรึกษากลา้แสดงออกต่อผูรั้งแกไดอ้ยา่งเหมาะสมในการใชก้ารส่ือสารทางบวก ท่ีตอ้งการน าไปใช้
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชร่้วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือท่ีมุ่งจดัการกบัปัญหาในเชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 4    
เร่ือง “ส่ือสารเพ่ือหยุด” 

ค าชี้แจง ขอใหคุ้ณเขียนขอ้ความในการส่ือสารเชิงบวกให้ผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์หยดุการรังแกตาม
รูปแบบสถานการณ์บนโลกไซเบอร์ท่ีท่านเลือก 
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คร้ังท่ี 5 
เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นพฤติกรรมความรุนแรงรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในยคุปัจจุบนั
โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบในการเผชิญปัญหาจะ
แตกต่างไปจากการรังแกโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการกบัการรังแก
บนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ดงัท่ี Perren et al. (2012) กล่าวว่า การใชเ้ทคโนโลยใีนการแกไ้ขปัญหา
เป็นวิธีการเฉพาะท่ีใชใ้นโลกออนไลน์เท่านั้น เป็นวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีสามารถใชแ้กไ้ขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) จะใชส่ื้อ
ออนไลน์ หรือ 
แอพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการกดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงใชก้ารกีด
กนัหรือบลอ็คผูท่ี้รังแก เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็น
ส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน โดยตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทนการตั้งค่าเป็น
สาธารณะ และการเก็บหลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแก โดยผูท่ี้ถูกรังแกจะตอ้งเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิค WDEP จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality 
Therapy)รวมไปถึงในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) 
ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป 
(Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการเทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลก 
ไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์โดยใชก้ารจดัการ
ทางเทคโนโลย ี
ระยะเวลา 60-90 นาที 
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อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ตวัช่วยทางเทคโนโลย ี(Technology Assistance) 
  2. ใบงานกิจกรรมท่ี 5   เร่ือง ความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) 
  3. ปากกา 
  4. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
   
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 4 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาโดยใชท้กัษะการใชค้  าถามวา่ “คุณเคยคน้หาขอ้มูล
ของตนเองผา่นอินเทอร์เน็ตหรือไม่” และ “การตั้งค่าความปลอดภยัในการใชส่ื้อออนไลน์มี
ความส าคญัอยา่งไร” จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยใชท้กัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะสรุป 
(Summarizing) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงในการใชส่ื้อออนไลน์
ของผูรั้บการปรึกษา 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาอ่านใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ตวัช่วยทางเทคโนโลย ี
(Technology Assistance) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการสร้างความปลอดภยัในการใชส่ื้อออนไลน์
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เช่น การบลอ็ก การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั การกดรายงานใหผู้ดู้แล
ทราบ และการถ่ายรูปหลกัฐานโดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชร่้วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) 
เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือท่ีมุ่งจดัการกบัปัญหาในเชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง ความปลอดภยับนโลกไซ
เบอร์ (Cyber Security) โดยใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้ลือกกลยทุธ์ดา้นความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบัผูรั้บการปรึกษา โดยใช้
ระยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 5 นาที และผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสนทนา
เก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษา
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วางแผนท่ีจะร่วมกนัหาทางออกทางบวกในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเม่ือถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ 
 3. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาบูรณาการใชเ้ทคนิค WDEP จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง (Reality Therapy) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจความตอ้งการ วิธีการรับมือของ
ผูรั้บการปรึกษา รวมทั้งประเมินผล เพื่อวางแผนในการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง “ตัวช่วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบล็อก (Block) เม่ือคุณบล็อกผู้รังแกจะไม่สามารถดูส่ิงท่ีคุณ
โพสต์บนข้อมูลส่วนตัว การแท็กคุณในโพสต์ ความคิดเห็น หรือ
รูปภาพ เชิญคุณเข้าร่วมกจิกรรมหรือกลุ่ม เร่ิมการสนทนากบัคุณ 
เพิ่มคุณเป็นเพ่ือน เป็นการป้องกันการติดต่อหรือการโต้ตอบ
ท้ังหมด และจะมีผลกบัการโต้ตอบกบับุคคลน้ันบนส่ือออนไลน์ 

การตั้ งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Setting) จะช่วยคุณใน
จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐาน ส าหรับการตั้งค่า
เ กี่ ย วกับ ส่ิ ง ท่ีคุณแช ร์ ใน ส่ือออนไล น์  คุณสามารถ เ ลือก
กลุ่มเป้าหมายในขณะท่ีคุณโพสต์ได้กับบุคคลน้ันบนส่ือออนไลน์ 
โดยตั้งแค่แสดงให้เห็นเฉพาะเพ่ือนท่ีรู้จักเท่าน้ัน 

การรายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Report) หากคุณเห็นบัญชีท่ีแอบ
อ้างเป็นคุณ โพสต์หรือความคิดเห็นท่ีไม่เหมาะสมการแจ้งให้
ผู้ดูแลส่ือออนไลน์ได้ทราบ โดยการส่งข้อความรายงานว่าเป็น
เน้ือหาท่ีมีความรุนแรง ภาพโป๊เปลือย การก่อกวน ข่าวปลอม 
ค าพูดท่ีแสดงความเกลียดชัง เพ่ือให้ผู้แลด าเนินการลบออกจาก
ส่ือออนไลน์ได้ 
การเก็บหลักฐาน (Capture) คุณต้องเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระท าท่ีพบเห็นเอาไว้ ควรใช้ถ่ายรูปหน้าจอหรือวิธีส่ังพิมพ์จาก
หน้าเว็บบราวเซอร์โดยตรงและพิมพ์ทันทีท่ีพบเห็นบราวเซอร์จะ
พิมพ์ภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาพร้อมกับวันท่ี 
จ านวนหน้าท่ีพิมพ์ และท่ีอยู่ของหน้าเว็บ (URL) ท่ีมีการกระท า
ความผิดปรากฎด้วยสามารถน าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
เพ่ือด าเนินคดีต่อไป  

การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยบีนโลกไซเบอร์  
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ใบงานกจิกรรมท่ี 5 เร่ือง “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security)” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉันจะเลือกวิธีการท่ีสร้างความ
ปลอดภัยให้กบัตนเองโดย ? 
....................................................
....................................................
....................................................
... 

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

 

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

หากผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ยัง
ไม่หยุดการกระท าฉันจะ ? 

 



293 
 

คร้ังท่ี 6 
เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบลว้นส่งผลกระทบต่อเยาวชนในดา้นลบโดยเฉพาะ 
ในดา้นอารมณ์และจิตใจ เน่ืองจากท าใหผู้ถู้กรังแกรู้สึกไม่ปลอดภยัและขาดความมัน่คงทางจิตใจ
และแสวงหาแนวทางในการท าใหต้นเองรู้สึกดีขึ้นโดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีตนเองรู้สึก
ไวว้างใจ เพื่อระบายและพูดคุยถึงสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ดงัท่ี Cohen et 
al. (2000) กล่าววา่ เม่ือบุคคลรู้สึกไม่สบายใจจะเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลท่ีตอ้งมีการใหก้าร
ช่วยเหลือ สนบัสนุนทั้งดา้นอารมณ์ ใหก้ าลงัใจ ใหเการปรึกษา ช้ีแนะ ใหค้  าแนะน า หรือใหข้อ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนใหข้อ้มูลป้อนกลบั เพื่อใหบุ้คคลรู้สึกวา่ตนเองมีความมัน่คง
ปลอดภยัและมีแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) และ
เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม รวมไปถึงในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) 
ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป 
(Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจบุคคลท่ีไวว้างใจและสามารถใหก้ารปรึกษาเม่ือถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาทางออกในการขอความช่วยเหลือบุคคลท่ีไวว้างใจเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 6  เร่ือง ท่ีปรึกษาทางใจ 
  2. ปากกา 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 4 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาโดยใชท้กัษะการใชค้  าถามวา่ “ถา้คุณรู้สึกไม่สบาย
ใจ คุณจะเล่าเร่ืองราวเหล่านั้นใหใ้ครฟังบา้ง” จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษา
เก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะ
การฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะสรุป (Summarizing) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาระบุถึง
บุคคลท่ีผูรั้บการปรึกษาสามารถขอความช่วยเหลือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาเลือกรูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มา 1 
รูปแบบ(ใชใ้บงานความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั) จากนั้นใหผู้รั้บ
การปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง “ท่ีปรึกษาทางใจ” ท่ีตรงกบัสถานการณ์ท่ีผูรั้บการปรึกษา
เคยเผชิญ จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาเขียนช่ือคนท่ีฉนัรักและไวว้างใจท่ีสามารถขอความช่วยเหลือได้
เม่ือฉนัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 3 อนัดบั และเขียนวา่ฉนัตอ้งการใหใ้ครช่วยเหลือ และฉนัจะพูด
อยา่งไรเพื่อขอความช่วยเหลือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชร้ะยะเวลาในการท าใบงาน
กิจกรรมประมาณ 10 นาที  
 2. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาวา่ “ใครคือคนท่ีคุณนกัและไวว้างใจ 3 
อนัดบัแรก” “อะไรท่ีท าใหคุ้ณคิดถึงคนๆน้ี” และ “อะไรท่ีท าใหคุ้ณเช่ือมัน่วา่คนๆน้ีสามารถ
ช่วยเหลือคุณได”้ โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of 
a collaborative relationship) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : 
SFBT) เพื่อผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ างานร่วมกบัผูรั้บการปรึกษาโดยสนบัสนุน ส่งเสริม การใหค้วาม
สนใจต่อวิธีการรับมือโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมท่ีผูรั้บการปรึกษาเลือกใชเ้ม่ือเผชิญปัญหาการ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 3. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษา “จากสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ท่ีคุณพบเจอ คุณตอ้งการใหใ้ครช่วยเหลือ” และ “ฉนัจะพูดกบัคนๆนั้นวา่.....” โดยผูใ้หก้าร
ปรึกษาใชเ้ทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavior rehearsal) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดฝึ้กซอ้ม
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ค าพูดท่ีตอ้งการน าไปใชข้อความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีไวว้างใจเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดย
ผูใ้หก้ารปรึกษาใชร่้วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือท่ีใช้
การสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ใหก้ าลงัใจ เพื่อสร้างหรือคงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคข์องผูรั้บการปรึกษา จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืน
เพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 6 เร่ือง “ท่ีปรึกษาทางใจ” 
 
ค าชี้แจง ขอใหเ้ขียนช่ือคนท่ีฉนัรักและไวว้างใจท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ม่ือฉันถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 3 อนัดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานการณ์ท่ีฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
..................................................................................................................................................... 
ฉันต้องการให้..............................................................................................................ช่วยเหลือ 
ฉันจะพูดว่า ฉัน........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

1. 

2. 3. 
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คร้ังท่ี 7 
เร่ือง การเลือกกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 ในการเผชิญการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของบุคคลท่ีถือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
ผูรั้บการปรึกษาจึงตอ้งมีการเปลี่ยนจากการเนน้ท่ีตวัปัญหามาเป็นการมุ่งหาค าตอบ ซ่ึงสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีผูรั้บการปรึกษาเผชิญอยูไ่ม่ใช่ปัญหา ดงัท่ี Corey (2009) กล่าววา่ ใน
เวลาท่ีมีปัญหาตอ้งมีบางขณะท่ีปัญหาไม่ไดถู้กมองวา่เป็นปัญหา ช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นเรียกวา่ 
ขอ้ยกเวน้ (Exception) และแสดงถึงส่ิงท่ีแตกต่าง (New of Difference) นอกจากน้ียงัมี ผูรั้บการ
ปรึกษามีโอกาสดึงศกัยภาพ ความเขม้แขง็ และทางออกท่ีเป็นไปไดเ้พื่อมุ่งหาต าตอบ (Andrews & 
Clark, 1996) ซ่ึงการส ารวจขอ้ยกเวน้จะท าใหม้องเห็นความแตกต่างระหวา่งช่วงเวลา หรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดปัญหา และช่วงเวลาหรือสถานการณ์ท่ีไม่เกิดปัญหา จึงสามารถท าให้ผูรั้บการ
ปรึกษามองเห็นทางออกหรือวิธีการในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของตวัเองไดช้ดัเจน
มากยิง่ขึ้น น าไปสู่การส ารวจกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ี
เหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้ท าใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง และสามารถการดึงศกัยภาพ จุด
แขง็ท่ีอยูใ่นตวัเองออกมาเพื่อท าใหเ้กิดผลในอนาคต  
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิคค าถามทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง (Reality Therapy) รวมไปถึงในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะ
การใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการทวนความ 
(Paraphrasing Skills) ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling Skills) ทกัษะการให้
ขอ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัถึงช่วงเวลาท่ีไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาทางเลือกท่ีตอ้งการและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ได ้
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
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อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 7  เร่ือง การรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  2. ปากกา 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 6 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาวา่ “มีช่วงเวลาใดบา้งท่ีคุณไม่ได้
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” “ช่วยเล่าเหตุการณ์ท่ีคุณสามารถจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 
และ “ในช่วงท่ีไม่ไดถู้กรังแกคุณก าลงัท าอะไรท่ีมีความสุข” โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการ
สนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused 
Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัวา่การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไม่ไดค้งอยู่
กบัผูรั้บการปรึกษาตลอดเวลา ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะควบคุมและจดัการกบัการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได ้ร่วมกบัทกัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive 
Listening) ทกัษะสรุป (Summarizing) และทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling 
Skills) 
 2. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาให้ผูรั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง “การรับมือเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์” โดยใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ าการส ารวจทางเลือกท่ีตอ้งการและสามารถท่ีจะ
น าไปใชใ้นการจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง โดยใหผู้รั้บการ
ปรึกษาใชร้ะยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที  
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษา “อะไรคือวิธีการท่ีคิดวา่น่าจะท าไดดี้ท่ีสุดในตอนน้ี
ท่ีจะการจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” “ถา้หากมีคนมารังแกคุณภายในอาทิตยน้ี์คุณคิดวา่
จะท าอยา่งไร” และ “วิธีการท่ีท่ีคิดวา่ยากท่ีสุด เพราะอะไร” โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคค าถาม
ทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) 
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เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาพิจารณามุมมองของตนเองซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจทางเลือกและ
ผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ในอนาคตได ้โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชร่้วมกบั
ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือท่ีใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 7 เร่ือง “การรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 
 

ค าชี้แจง ขอให้คุณสร้าง Application ท่ีให้ความช่วยเหลือคุณเม่ือคุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใน
แต่ละ Application ให้คุณเขียนวิธีการรับมือท่ีคุณคิดว่าเหมาะสมกบัตัวเองมากท่ีสุดมา 1 วิธี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Application รับมือกับอารมณ์ 
โดยวิธีการ
.................................................................... 
................................................................................

My Application การคุยกับผู้รังแก 
โดยวิธีการ
.................................................................... 
................................................................................

My Application โดยใช้เทคโนโลยี 
โดยวิธีการ
.................................................................... 
................................................................................

My Application ทีป่รึกษาทางใจ 
โดยวิธีการ
.................................................................... 
................................................................................
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คร้ังท่ี 8 
เร่ือง การวางแผนกลยทุธ์เชิงบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถือวา่เป็นทางออกท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการบรรลุเป้าหมายหรือหาทางออกของปัญหาไดถู้กพฒันาดว้ยส่ิงท่ี de 
Shazer (1988) ท่ีเรียกวา่ ค  าถามปาฏิหาริย ์ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาจะมีการสร้างเป้าหมายท่ีมีลกัษณะ
ชดัเจน และการสร้างทางออกใหม่ๆ ท่ีสามารถท าได ้การใชค้  าถามปาฏิหาริยมี์จุดมุ่งหมายเพื่อระบุ
ทางออก และช่วยในการท าความกระจ่างเก่ียวกบัความเป็นจริงของเป้าหมายท่ีผูรั้บการปรึกษา
ตอ้งการ ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ชีวิตของตนเองจะเป็นอยา่งไร เม่ือ
ปัญหาไดรั้บการแกไ้ข หรือมีการจดัการกบัปัญหาไดดี้ขึ้น (O’Hanlon and Weiner Davis’s as cited 
in Corey, 2013) 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ า
การบูรณาการร่วมกบัเทคนิค WDEP และเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) จาก
ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) รวมไปถึงในกระบวนการใหก้าร
ปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive 
Listening) ทกัษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of 
Feeling Skills) ทกัษะการให้ขอ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาเป้าหมายท่ีน าไปสู่การจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแบบใหม่ 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
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อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 8  เร่ืองปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ (Cyber Miracle) 
  2. ปากกา 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 7 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 ขั้นด าเนินการ  
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาหลบัตา อยูใ่นท่าทางท่ีผอ่นคลาย และใช้เทคนิคการ
ใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused 
Brief Therapy : SFBT) ถามผูรั้บการปรึกษาวา่ “สมมติวา่คืนน้ี เม่ือคุณนอนหลบัและต่ืนขึ้นมา 
ปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นกบัคุณ ปัญหานั้นไดห้ายไป เม่ือคุณต่ืนขึ้น อะไรคือส่ิงแรกท่ีคุณจะเห็น” หรือ
รู้สึกไดว้า่ปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นแลว้ หลงัจากใชค้  าถามน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายวา่ 
อะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิม อะไรท่ีเห็น รู้สึก หรือไดย้นิ ต่างไปจากเดิม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษา
อธิบายไดช้ดัเจนและรับรู้วา่การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีผูรั้บการปรึกษาเผชิญนั้นไดรั้บการแกไ้ข
หรือจดัการไดดี้ขึ้น ชีวิตของผูรั้บการปรึกษาจะเป็นอยา่งไร  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง “ปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ 
(Cyber Miracle)” โดยใหผู้รั้บการปรึกษาใชร้ะยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที 
จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาถามผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้ขียนลงในใบงานวา่ “ใหคุ้ณเขียนถึงส่ิง
ท่ีตนเองคิดในขณะท่ีหลบัตา” โดยผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาร่วมกบัทกัษะการใช้
ค  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะสรุป (Summarizing) และ
ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling Skills) 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาพูดคุยกบัผูรั้บการปรึกษาถึงการก าหนดกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของผูรั้บการปรึกษาวา่ “อะไรคือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัคุณท่ีจะ
สามารถหยดุการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดดี้ท่ีสุด” “คุณจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่วิธีการท่ีเลือกจะไม่ส่งผล
กระทบกบัตนเองและผูอ่ื้น” และ “วิธีการท่ีเลือกมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร” โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใช้
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เทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
(Reality Therapy) เพื่อท่ีผูใ้ห้การปรึกษาสามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูรั้บการปรึกษาวา่จะตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งไรใหเ้หมาะสม โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชร่้วมกบัทกัษะ
การใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรับมือท่ีใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 8 เร่ือง “ปาฏิหาริย์โลกไซเบอร์ (Cyber Miracle)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อะไรคือส่ิงแรกท่ีปรากฎ? 

อะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิมเม่ือปัญหาหายไป ? 

อะไรคือส่ิงแรกท่ีคุณคิด? 

อะไรคือส่ิงแรกท่ีคุณรู้สึก? 
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คร้ังท่ี 9 
เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองจะท าใหบุ้คคลไดรั้บรู้ และยอมรับในคุณค่าความสามารถ
ของตน สามารถเผชิญและแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง พร้อมทั้งสามารถควบคุมตนเองใหมี้
ความรับผิดชอบส่งผลใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ตลอดจนคน้พบทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้ดงัท่ี Spencer (1993) กล่าววา่ ความ
มัน่ใจของบุคคลจะสามารถจดัการสถานการณ์ท่ีมีความทา้ทา้ย และบุคคลพยายามแสวงหาการ
ตดัสินใจหรือสร้างความคิดเห็น แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความมัน่ใจในการตดัสินใจ
ความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยนืของตนเองอยา่งชดัเจน ซ่ึงการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
ผูรั้บการปรึกษาในการน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคญั เน่ืองจากผูรั้บการปรึกษาจะสามารถท่ีจะตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสามารถน าวิธีการรับมือไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่งตน (Competence talk) และเทคนิค
การใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief 
Therapy : SFBT) นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการเสริมแรงทาง
สังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใน
กระบวนการใหก้ารปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก 
(Reflection of Feeling Skills) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาประเมินระดบัความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและแรงจูงใจใน
การเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลง 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
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อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 9 เร่ือง เพิ่มพลงัทางไซเบอร์ (Cyber Charger) 
  2. สีไม ้
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
   
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 8 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
 ขั้นด าเนินการ  
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาโดยใช้เทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัพลงัแห่ง
ตน (Competence talk) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) 
เพิ่มความเช่ือมัน่และใหผู้รั้บการปรึกษาจดัล าดบัความส าคญัของการกระท าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
เก่ียวกบัการท่ีผูรั้บการปรึกษาจะสามารถใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยผูใ้หก้ารปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาร่วมกบั
ทกัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะสรุป 
(Summarizing) และทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling Skills) 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 9 เร่ือง “เพิ่มพลงัทางไซเบอร์ 
(Cyber Charger)” โดยใหผู้รั้บการปรึกษาใชร้ะยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 5 นาที 
โดยใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-
Focused Brief Therapy : SFBT)  
 3. โดยใหผู้รั้บการปรึกษาระบายสีบอกระดบัความเช่ือมัน่ท่ีจะใชก้ลยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ วา่ผูรั้บการปรึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่อยูใ่นระดบั
ใด จาก 0-10 โดยท่ี 0 หมายถึง คุณไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองและไม่สามารถรับมือกบัการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได ้10 หมายถึง คุณมีความเช่ือมัน่และสามารถจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได ้“คุณคิดวา่ระดบัความเช่ือมัน่ของคุณในขณะน้ีเป็นเท่าไร” รวมทั้งอธิบายบอกเล่าความรู้สึก
และความคิด การใชค้  าถามบอกระดบัจะท าใหผู้รั้บการปรึกษารับรู้ถึงสถานการณ์มุมมองท่ีจะท าให้
ตนเองเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  
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 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ใหก้ าลงัใจ เพื่อสร้างหรือคงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคข์องผูรั้บการปรึกษา จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืน
เพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
นดัหมายวนั เวลา ในการให้การปรึกษาในคร้ังถดัไป 
 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 9 เร่ือง “เพิ่มพลงัทางไซเบอร์ (Cyber Charger)” 
ค าชี้แจง ขอใหคุ้ณระบายสีในช่องตวัเลข 0-10 โดยท่ี 0 หมายถึง คุณไม่มีความเช่ือมัน่และไม่
สามารถรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้10 หมายถึง คุณมีความเช่ือมัน่และสามารถจดัการ
กบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได ้เพียง  1 ตวัเลขท่ีตรงกบัความรู้สึกมากท่ีสุด 
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คร้ังท่ี 10 
เร่ือง การยติุการปรึกษา 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การยติุการใหก้ารปรึกษาเป็นของการใหข้อ้มูลป้อนกลบั การใหก้ าลงัใจ การยอมรับ เม่ือ
ผูรั้บการปรึกษาตอ้งไปเผชิญกบัโลกความเป็นจริง การท่ีผูรั้บการปรึกษาไดป้รับเปล่ียนความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เพื่อหาทางออกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง ดงัท่ี Corey (2009) กล่าววา่ ขั้นสุดทา้ยเป็นช่วงท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาและ
ผูรั้บการปรึกษาไดร่้วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และส่ิงท่ีจะน าไปใชห้ลงัจากท่ียติุการให้การปรึกษา 
รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกบัผูรั้บการปรึกษาท่ีไดดึ้งศกัยภาพของตนเองเพื่อหาแนวทาง
อยา่งเหมาะสม 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการ
ใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อใหส้ร้างหรือคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูรั้บการปรึกษา 
รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึกษาผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะ
การฟังอยา่งตั้งใจ (Attentive Listening) ทกัษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทกัษะการ
สะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling Skills) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป 
(Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดป้ระเมินถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใหก้ารปรึกษา 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 3. เพื่อยติุการใหก้ารปรึกษา 
 
ระยะเวลา 60-90 นาที 
อุปกรณ์  1. ใบงานกิจกรรมท่ี 10 เร่ือง เส้นทางแห่งการเปล่ียนแปลง 
  2. ปากกา 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษากล่าวทกัทายผูรั้บการปรึกษาดว้ยท่าทาง อบอุ่น ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
และทกัทายเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เพื่อคงระดบัความไวว้างใจและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษา
และผูรั้บการปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนส่ิงท่ีไดพู้ดคุยในการใหก้ารปรึกษา
ในคร้ังท่ี 9 และผูใ้หก้ารปรึกษาอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหก้ารปรึกษาในคร้ังน้ี 
ขั้นด าเนินการ  
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบงานกิจกรรมท่ี 10 เร่ือง “เส้นทางแห่งการ
เปล่ียนแปลง” โดยใชร้ะยะเวลาในการท าใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที โดยใหผู้รั้บการปรึกษา
เขียนในประเด็นของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมสั้นๆ 
ในระยะคร้ังแรกท่ีพบกนั ระหวา่งการเดินทาง และเม่ือถึงจุดหมายปลายทาง หลงัจากนั้นผูใ้หก้าร
ปรึกษาสนทนากบัผูรั้บการปรึกษาร่วมกบัทกัษะการใชค้  าถาม (Question) ทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจ 
(Attentive Listening) ทกัษะสรุป (Summarizing) และทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of 
Feeling Skills) 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัทบทวนการใหก้ารปรึกษาท่ีผา่นมาและ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการให้การปรึกษา 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาร่วมกนัสรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในการสนทนาท่ี
เกิดขึ้นในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ใหก้ าลงัใจ เพื่อสร้างหรือคงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคข์องผูรั้บการปรึกษา จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืน
เพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าแบบประเมินการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการและ
ท าการนดัหมายวนั เวลา ในการติดตามผลหลงัยติุการใหก้ารปรึกษา 
การประเมินผล 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสังเกตพฤติกรรม ค าพูด น ้าเสียง ความรู้สึก 

 2. การซกัถามขอ้สงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบค าถามของผูรั้บการปรึกษา 

 3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ใบงานกจิกรรมท่ี 10 เร่ือง “เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
ค าชี้แจง ขอใหคุ้ณเขียนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
สั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คร้ังแรกท่ีพบกัน 

ระหว่างการ

ถึงจุดหมาย
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ 
เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

(Counseling Online by Online Learning : COOL) 
 

คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1 อะไรคือ..
การรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาได้
ทราบถึง
วตัถุประสงค์
ในการปรึกษา 
รูปแบบ วิธีการ 
และขอ้ตกใน
การใหก้าร
ปรึกษา 
ระยะเวลาท่ี
ตอ้งเขา้รับการ
ปรึกษา 
ตลอดจน
ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการ
ปรึกษา 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาประเมิน
ระดบักลยทุธ์
เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหา
การถูกรังแก

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบบ
ร่วมมือ (Formation 
of a collaborative 
relationship) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 
 

1. ใบยนิยอมเขา้ร่วม
การวิจยั 

2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง 
รายละเอียดเก่ียวกบั
รูปแบบการใหก้าร
ปรึกษาเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค
เพื่อเสริมสร้างกล
ยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ผา่นการให้
ความรู้แบบออนไลน์ 
(Counseling Online 
by Online Learning: 
COOL) 

3. แบบวดักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญ
ปัญหาบนโลกไซ
เบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทย 
(Cyberbullying 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

บนโลกไซ
เบอร์ก่อน
ไดรั้บความรู้
แบบออนไลน์ 

 

Coping Positive 
Strategies Test: 
CCPS-T)  

4. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
1 เร่ือง 
Cyberbullying 

5. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
2 เร่ือง 
Cyberbullying เป็น
เร่ืองปกติหรอ? 

6. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์  

2 มุมมองต่อ
สถานการณ์
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 
 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาส ารวจ
ความคิดท่ีมีต่อ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาฝึกฝน
การมองปัญหา
ในเชิงบวกเม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการ
สนทนาเก่ียวกบั
ขอ้ยกเวน้ 
(Exception talk) 
 
เทคนิคจากทฤษฎี
การปรึกษาแบบ
พจิารณา เหตุผล 
อารมณ์ และ
พฤติกรรม 

1. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
3 เร่ือง ชีวิตติด Tech 
: พฤติกรรมแบบ
ไหนท่ีเรียกวา่ 
Cyberbullying 

2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
4 เร่ือง Thank you 
for sharing 

3. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง 
การปรับเปล่ียน
มุมมองต่อการถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- เทคนิคการสอน
พูดกบัตนเองเม่ือ
เผชิญปัญหา 
(Teaching Coping 
Self-Statement) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 

4. ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง 
พูดทางบวกอยา่งไร? 
เม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

5.  แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 

 

3 การคน้หา
ทางออกใน
การจดัการ
อารมณ์เม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาทราบ
ถึงระดบัของ
การจดัการ
อารมณ์ของ
ผูรั้บการ
ปรึกษาเม่ือถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษา
ตอบสนองการ
จดัการทาง
อารมณ์ในเชิง

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามบอกระดบั 
(Scaling) 
 
เทคนิคทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบ
พจิารณาเหตุผล 
อารมณ์และ
พฤติกรรม  
- เทคนิคการ
จินตนาการแบบ

1. ใบความรู้ท่ี 4   เร่ือง 
ระดบัอารมณ์เม่ือถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
5 เร่ือง เม่ือฉนัถูก
เกลียด 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

บวกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

พิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 

4 การส่ือสาร
ทางบวกเพื่อ
ใชรั้บมือกบั
ผูรั้งแกบน
โลกไซเบอร์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเรียนรู้
การส่ือสารเชิง
บวกในการ
รับมือเม่ือถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเลือกใช้
วิธีการเผชิญ
ปัญหาในเชิง
บวกเก่ียวกบั
การมุ่งจดัการท่ี
ปัญหาไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Therapist feedback 
to client) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการฝึก
พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เหมาะสม 
(Assertive 
Training)  
 

1. ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง 
การส่ือสารทางบวก
เม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง 
กลา้ท่ีจะใชก้าร
ส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค ์  

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

5 การใช้
เทคโนโลยี
ในการรับมือ
เม่ือถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเรียนรู้
วิธีการเผชิญ
ปัญหาในเชิง
บวกเก่ียวกบั
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยขีอง
ผูรั้บการ
ปรึกษาเม่ือถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาสามารถ
น าวิธีการเผชิญ
ปัญหาในเชิง
บวกเก่ียวกบั
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยไีป
ใชไ้ดอ้ยา่ง

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Therapist feedback 
to client) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการเรียนรู้
จากตวัแบบ 
(Modeling) 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

1. ใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง 
ผูช่้วยทางเทคโนโลย ี
(Technology 
Assistance) 

2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
6 เร่ือง อยา่ให ้
Cyberbullying เป็น
เร่ืองปกติของ
สังคมไทย : 
สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก 
BNK48 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ถูกตอ้งและ
เหมาะสม  

6 การคน้หา
ทางออกโดย
ใชก้าร
สนบัสนุน
ทางสังคม
เม่ือถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเรียนรู้
วิธีการเผชิญ
ปัญหาในเชิง
บวกเก่ียวกบั
การสนบัสนุน
ทางสังคมของ
ผูรั้บการ
ปรึกษาเม่ือถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาสามารถ
น ากลยทุธ์การ
เผชิญปัญหาใน
เชิงบวก
เก่ียวกบัการ
สนบัสนุนทาง
สังคมไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Therapist feedback 
to client) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการเรียนรู้
จากตวัแบบ 
(Modeling)  
- เทคนิคการให้
การบา้น 
(Homework) 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

1. ใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง ท่ี
ปรึกษาทางใจ 

2. ใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง 
“ขอความช่วยเหลือ
อยา่งไร?” 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

7 การเลือก
ทางออกเม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาสามารถ
ระบุทางออก
ในการจดัการ
กบัปัญหาการ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ได ้

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาวางแผน
ท่ีน าไปสู่การ
จดัการกบั
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ใน
แบบใหม่  

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามปาฏิหาริย ์
(The Miracle 
Question) 
 
เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการเรียนรู้
จากตวัแบบ 
(Modeling) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

1. ใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง 
ปาฏิหาริยโ์ลกไซ
เบอร์ (Cyber 
Miracle) 

2. ส่ือวิดีโอท่ี 6 เร่ือง 
รับมือ 
CYBERBULLYING 
ภยับนโลกออนไลน์ 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 

 

8 การระบุ
ทางออกเม่ือ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาระบุ
ทางออกท่ี
สามารถจดัการ
เม่ือถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการพฒันา
ทางออก 

1. ใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง 
รูปแบบการจดัการ
การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

2. ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง 
การจดัการกบัการถูก
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาวางแผน
ไปสู่การรับมือ
จากการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ 

(Development of 
solution) 
 
เทคนิคทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง 
(Reality Therapy) 
- เทคนิคการให้
ขอ้เสนอแนะ 
(Advise Technique) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล 

รังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 

 

9 การบูรณา
การกลยทุธ์
เชิงบวกใน
การเผชิญ
ปัญหาบน
โลกไซเบอร์ 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเกิด
ความ
เปล่ียนแปลง
ในตนเอง 

2. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาเกิด
ความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของ
ตนท่ีจะน ากล

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการใช้
ค  าถามบอกระดบั 
(Scaling) 
 

1. ใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง 
พลงัในตนเอง 
(Cyber Power) 

2. ส่ือวิดีโอท่ี 7 เร่ือง วิธี
จดัการ 
Cyberbullying การ
กลัน่แกลง้บนโลกไซ
เบอร์  

3. แบบบนัทึก
ประสบการณ์การให้
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ไป
ใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

เทคนิคการให้การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม 
- เทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม 
(Social 
Reinforcement) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการใช้
ค  าถาม 
- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  

การปรึกษาเชิงบูรณา
การออนไลน์ 

 

10 ยติุการ
ปรึกษา 
 
 

1. เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาประเมิน
ระดบักลยทุธ์
เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหา
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์ก่อน
ไดรั้บความรู้
แบบออนไลน์ 

2. เพื่อยติุการให้
การปรึกษา 

 

เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะส้ัน 
- เทคนิคการสร้าง
สัมพนัธภาพแบบบ
ร่วมมือ (Formation 
of a collaborative 
relationship) 
 
ทักษะการปรึกษา 
ได้แก่  
- ทกัษะการสรุป 

1. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
8 เร่ือง น่ารู้คู่ไทย...
กบั กสทช. ตอน 
Cyber Bullying 

2. แบบวดักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญ
ปัญหาบนโลกไซ
เบอร์ของนกัเรียน
วยัรุ่นไทย 
(Cyberbullying 
Coping Positive 
Strategies Test: 
CCPS-T) 
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คร้ังท่ี หัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ทักษะ ทฤษฎี 
และเทคนิคการ

ปรึกษา 
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ทกัษะการให้
ขอ้มูล  
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์  
เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

(Counseling Online by Online Learning : COOL) 
 

คร้ังท่ี 1 
เร่ือง อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและท าความเขา้ใจถึงขอ้ตกลง 
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ระยะเวลา ประโยชน์ท่ีผูรั้บการปรึกษาจะไดรั้บ (Corey, 2004) จะท าให้
กระบวนการปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูรั้บการปรึกษามีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา พร้อมท่ีจะเรียนรู้จนไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
โดยในการใหก้ารปรึกษาคร้ังน้ี ผูรั้บการปรึกษาจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Direct Learning) 
ผา่นใบความรู้และการดูส่ือวิดีโอความรู้เก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาได้
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั รวมไปถึงการ
ประเมินระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการเขา้รับการใหก้ารปรึกษาขั้นตน้ของการใหก้ารปรึกษา  
 โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a 
collaborative relationship) จากการปรึกษาทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาได้
สังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้นกบัผูรั้บการปรึกษา และผูใ้หก้ารปรึกษาการใชท้กัษะการใหก้ารปรึกษา ไดแ้ก่ 
การใหข้อ้มูล (Informing)  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการปรึกษา ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รับการ
ปรึกษา ตลอดจนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปรึกษา  
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาประเมินระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ก่อนไดรั้บความรู้แบบออนไลน์ 
 3. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
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อุปกรณ์  1. ใบยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัแบบออนไลน์ 
  2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง รายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)  
  3. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 1 เร่ือง Cyberbullying 
  4. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 2 เร่ือง Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติหรอ? 
  5. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์  
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษากรอกขอ้มูลส่วนบุคคล และกดส่งแบบตอบรับใบ
ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) ให้ผูรั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 
1 เร่ือง ขอ้ตกลงระหวา่งเรา ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารปรึกษา หวัขอ้การให้
ความรู้แบบออนไลน์ในแต่ละคร้ัง ระยะเวลาในการใหก้ารใหค้วามรู้ และรายละเอียดในการติดต่อ
กบัผูใ้หก้ารปรึกษา ซ่ึงจะอยูใ่นรูปแบบของใบความรู้ใหผู้รั้บการปรึกษาไดอ่้านและท าความเขา้ใจ
ดว้ยตนเอง 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลก
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) เพื่อ
ประเมินระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา (Pretest) และเก็บเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลเบ้ืองตน้
ในการใหก้ารปรึกษา 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาดูส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 1 เร่ือง Cyberbullying  และส่ือ
วิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 2 เร่ือง Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติหรอ? โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการสังเกต
ตนเองวา่ “เม่ือเผชิญกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์อะไรเกิดขึ้นกบัคุณบา้ง” ผูใ้หก้ารปรึกษาใช้
เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a collaborative relationship) 
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพือ่ท าการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา
การรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาท าความความเขา้ใจในเร่ืองการรังแกบนโลกไซ
เบอร์ และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งถูกตอ้ง  
 ข้ันสรุป 
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 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 

 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 1 
 “รายละเอยีดเกี่ยวกบัรูปแบบการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพ่ือเสริมสร้างกล
ยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์  

(Counseling Online by Online Learning : COOL)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ยการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เป็นฐาน 

 รูปแบบการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพ่ือเสริมสร้างกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ผา่นการให้ความรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL) โดยผูรั้บการปรึกษา
สามารถท่ีจะใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) ประกอบไปดว้ยการให้ความรู้แบบออนไลน์จ านวน 10 คร้ัง  
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 1     อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 2     มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 3     ทางออกในการรับมือกบัอารมณ์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 4     ทางออกต่อการมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 5     การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 6     ทางออกจากการสนบัสนุนทางสังคม 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 7     การคน้หาทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 8      การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 9      การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
 การให้ความรู้คร้ังท่ี 10    ยติุการปรึกษา 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ 

รายละเอียดรูปแบบการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ 

ช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้การปรึกษา 

 หากผูรั้บการปรึกษาตอ้งการติดต่อกบัผูใ้ห้การปรึกษาเพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อไดท้างช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี 

Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS  

ccps_buu@hotmail.com 
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 1 เร่ือง “Cyberbullying” 
 

 การรังแกบนไซเบอร์ (Cyberbullying) คือ การรังแกกนัระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อท าใหผู้อ่ื้นเสียหายไม่วา่จะเป็นการส่งขอ้ความ (text message) คลิปวีดีโอ 
(video-clip) จดหมายอิเลก็โทรนิค (Email) ทาง website หรือทาง application ต่าง ๆ และท าใหฝ่้าย
ท่ีถูกกระท ารู้สึกเจ็บปวดหรือไดรั้บผลกระทบทางจิตใจ การรังแกผา่นพื้นท่ีไซเบอร์เป็นความ
รุนแรงท่ีอาจจะทราบหรือไม่ทราบวา่ใครเป็น ผูก้ระท าซ่ึงผูก้ระท าสามารถท าความรุนแรงกบัใคร ท่ี
ไหน เม่ือไรก็ได ้และผูก้ระท าก็สามารถจะตอกย  ้าความรุนแรงนั้นไดอ้ยา่งต่อเน่ืองผา่นระบบส่ือ
ออนไลน์ในปัจจุบนั 

 

 
 

ท่ีมา :  MinuteVideos Thailand (2017). Cyberbullying. คน้เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2562. จาก 
 https://youtu.be/9AMvJJgJMOs 
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 2 เร่ือง “Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติหรอ?” 
 

 เร่ืองราวบนโลกโซเช่ียลในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปในทุกวนั แต่ส่ิงท่ียงัอยูแ่ละการรังแก
กนับนโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying ยงัท ากนัเป็นเร่ืองปกติ เพราะคิดวา่ท าได ้ไม่ไดเ้ป็นเร่ือง
ใหญ่ ใคร ๆ ก็ท ากนัเป็นเร่ืองปกติ  แต่ในอีกมุมมองผูถู้กรังแกบนโลกไซเบอร์จ าไม่เคยลืม การ
ตระหนกัถึงความรู้สึกของผูท่ี้โดนรังแกจึงเป็นส่ิงส าคญั ดงันั้น Cyberbullying ไม่ใช่เร่ืองปกติและ
ถือวา่เป็นภยัร้ายท่ีท าร้ายผูอ่ื้นไดม้ากกวา่ท่ีคิด 

 
 

 
 

ท่ีมา  กสทช. / NBTC Thailand. (2019). Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติหรอ ?. คน้เม่ือ 20 
 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=GKF4e8s581M 
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แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
 

จากการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวก 
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทยในคร้ังนี ้ 

คุณได้เรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์เพิม่เติมในระดับใด? 
 

 
 
 
 
 
 

ความรู้สึกท่ีเกดิขึน้หลังจากเข้ารับการปรึกษาเชิงบูรณาการในคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย 

Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS  

ccps_buu@hotmail.com 

ช่องทางในการติดต่อกบัผู้ให้การปรึกษา 
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คร้ังท่ี 2 
เร่ือง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
  ในการใหก้ารปรึกษาจะตอ้งมีการส ารวจมุมมองของผูรั้บการปรึกษาท่ีมีต่อสถานการณ์
หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มากระทบและส่งผลกบัความคิด ความรู้สึก และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ของผูรั้บการปรึกษา ดงัท่ี Corey (2004) กล่าววา่ เม่ือบุคคลสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดของ
ตนเองได ้อารมณ์ และพฤติกรรมจะมีการเปล่ียนแปลงตาม เน่ืองจากความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมมีปฏิสัมพนัธ์กนัและมีอิทธิพลต่อกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การปรับเปล่ียนมุมมอง
และการรรับรู้รูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในทางลบไปสู่การรับรู้ใน
ทางบวก โดยการฝึกพูดกบัตนเองในขณะท่ีเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และสามารถท่ี
จะปรับเปล่ียนมุมมองให้เห็นวา่ ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถท่ีจะหาทางออกและ
แกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการสอนพูดกบั
ตนเองเม่ือเผชิญปัญหา (Teaching Coping Self-Statement) จากทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณา 
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาฝึกพูดกบัตนเองในเชิงบวกเม่ือเผชิญ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้รูปแบบและผลกระทบเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนมุมมองและการรรับรู้รูปแบบของสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในทางลบไปสู่การรับรู้ในทางบวก  
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
 
อุปกรณ์  1. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 3 เร่ือง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนท่ีเรียกวา่  
      Cyberbullying 
  2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 4 เร่ือง Thank you for sharing 
  3. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  4. ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง พูดทางบวกอยา่งไร? เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  5. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั จากนั้นใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 3 เร่ืองชีวิต
ติด Tech: พฤติกรรมแบบไหนท่ีเรียกวา่ Cyberbullying ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบของสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่าง ๆ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ าความเขา้ใจและเรียนรู้ 
 2. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาให้ผูรั้บการปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
4 เร่ือง Thank you for sharing มีเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ท่ีส่งผลต่อสภาะทางร่างกายและจิตใจของผูท่ี้ถูกรังแก และผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปขอ้มูลเก่ียวกบั
รูปแบบและผลกระทบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัมุมมองของผูรั้บการปรึกษาท่ีมีต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยการ
เรียนรู้ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูรั้บการปรึกษา
เจอสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทั้งทางบวกและทางลบ และผูรั้บการปรึกษาสามารถท่ี
จะมองเห็นถึงช่วงเวลาท่ีไม่ไดเ้กิดการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูใ้ห้การปรึกษาใชเ้ทคนิคการ
สนทนาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ (Exception talk) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ร่วมกบัทกัษะการให้
ขอ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง พูดทางบวกกบัตนเองอยา่งไร? 
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเม่ือผูรั้บการปรึกษาพบเจอกบัการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนความคิดในการมองสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบั
ตนเองไดโ้ดยการพูดกบัตนเองในเชิงบวก เพื่อเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากจากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคเทคนิคการสอนพูดกบัตนเองเม่ือเผชิญปัญหา (Teaching 
Coping Self-Statement) จากทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้
ผูรั้บการปรึกษาฝึกพูดกบัตนเองในเชิงบวกเม่ือเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวม
ไปถึงการใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
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 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 

 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 3 เร่ือง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนท่ีเรียกว่า Cyberbullying 
 ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การส่ือสารรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไร้ขีดจ ากดัได้
มีความเส่ียงสูงท่ีอาจเขา้ข่ายพฤติกรรมการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying ท่ีเป็น
ลกัษณะของการเขียนขอ้ความต่อวา่ ดูถูก ลอ้เลียน อีกทั้งการใชรู้้ภาพ คลิปวีดีโอท่ี เป็นขอ้มูล
ส่วนตวัของผูอ่ื้นทั้งท่ีเป็นจริงและไม่เป็นความจริง เพื่อไปเผยแพร่ ส่งต่อทางอินเตอร์เน็ต หรือ
โทรศพัทมื์อถือเพื่อการก่อกวน คุกคามหรือท าใหค้นอ่ืนไดรั้บความเสียหาย อบัอาย ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการ
เผยแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วและทุกคนสามารถเขา้มาร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ ในขณะท่ีผูถู้กกระท าไม่สามารถตอบโตไ้ด ้ซ่ึงรูปแบบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเผชิญ
ในปัจจุบนัเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบดงัน้ี 
 

 
ท่ีมา   ThaiPBS. (2561). ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 3 เร่ือง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนท่ี
เรียกวา่  Cyberbullying. คน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://youtu.be/8E-TYloxor0 
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 4 เร่ือง Thank you for sharing 

 
 ในกลุ่มผูถู้กรังแก (Victim) พฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์จะส่งผลใหผู้ถู้กรังแกมี
ความรู้สึกกลวั รู้สึกไม่ปลอดภยั อาจจะท าใหผ้ลการเรียนตกต ่า ไม่อยากไปโรงเรียน มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองต ่า ใรบางคนเกิดภาวะซึมเศร้า มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความคิดฆ่าตวัตาย หรือมี
ปัญหาสุขภาพจิต มีอาการสมาธิสั้น และการท่ีถูกรังแกในวยัเด็กจะส่งผลใหมี้โอกาสเกิดอาการทาง
จิตในวยัผูใ้หญ่ได ้นอกจากน้ีผูถู้กรังแกอาจมีปัญหาดา้นพฤติกรรมตามมา เช่น มีปัญหาการแยกตวั
จากสังคม มีพฤติกรรมรุนแรง ใชส้ารเสพติด และมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได ้
 

 
 
 

ท่ีมา  dtac. (2016). Thank you for sharing. คน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก 
 https://www.youtube.com/watch?v=xoM6qgHwrP4 
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ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง มุมมองต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
“เพ่ือนโพสต์ด่าฉันใน Facebook ว่า โง่ดักดาน ปัญญาอ่อนไม่ต้องไปคบมันหรอก สกปรก” 

คิดในเชิงลบ ความรู้สึกในเชิงลบ พฤติกรรมในเชิงลบ 

ฉนัโง่แบบท่ีเพื่อน
บอกจริงๆ 

ฉนัรู้สึกแย ่เสียใจ  
ฉนัไม่อยากเจอใคร 

ไม่อยากไปโรงเรียน 

 เม่ือคุณพบกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะท าให้คุณเกิดความคิดในเชิงลบ เช่น ฉันคงเป็นแบบ
นั้น เป็นความผิดของฉันเองท่ีคนอ่ืนจะตอ้งมาด่า ฉนัคงโง่แบบนั้นจริง ๆ เป็นตน้ ส่งผลท าใหเ้กิดความรู้สึก
ทางลบตามไปดว้ย เช่น ความรู้สึกเสียใจ นอ้ยใจ อบัอาย เศร้าใจ อึดอดั หวาดกลวั หรือหงุดหงิดได ้จนส่งผล
ท าให้เกิดพฤติกรรมในทางลบตาม ซ่ึงจะเกิดการแยกตวั ร้องไห้ กา้วร้าว ฉุนเฉียว ไม่อยากท าอะไรคอยแต่
เก็บตวั  
 จะเห็นได้ว่า หากคุณเผชิญปัญหาจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ความคิดทางลบจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกและพฤติกรรมทางลบดว้ยเช่นกนั จะท าใหส่้งผลเสียทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของตนเองได ้
 

หากเปลีย่นมมุมองจากเชิงลบเป็นเชิงบวก 

คุณมีช่วงเวลาไหนหรือไม่...ที่ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์? 

 ในเวลาท่ีมีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ตอ้งมีบางขณะท่ีคุณไม่ไดม้องวา่มนัเป็นปัญหาส าหรับคุณ 
ตอนนั้นคุณจะเกิดความเขม้แขง็ และสามารถคน้หาทางออกท่ีเป็นไปไดเ้พื่อจดัการกบัการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น และหากคุณสามารถเปล่ียนมุมมองในการมองการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ใหเ้ป็นไปในทางบวก จะส่งผลดีต่อทั้งความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณได ้
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ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง พูดทางบวกกบัตนเองอย่างไร? เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 

 ในขณะท่ีคุณก าลงัถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หากฝึกคิดถึงส่ิงท่ีสามารถพูดกบัตนเองใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นดว้ยการแกไ้ขค าพูดท่ีไม่ดีไปสู่การคิดถึงในลกัษณะท่ีดีของตนเอง จะท าใหคุ้ณ
สามารถท่ีจะลดการต าหนิตนเอง ความโกรธ วิตกกงัวล ความวา้วุน่ใจ ลงไดก่้อนท่ีจะหาแนวทางใน
การหาทางรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การพูดทางบวกกบัตนเองจะท าใหเ้กิดการ
ตระหนกัรู้ตนเอง หยดุคิดถึงส่ิงท่ีก าลงัเผชิญ หากคุณปรับเปล่ียนส่ิงท่ีพูดในทางลบกบัตนเองมาเป็น
การพูดกบัตนเองในทางบวก ก็จะช่วยใหคุ้ณสามารถท่ีจะผา่นพน้อุปสรรคไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉนัไม่มีค่ากบัใครเลย 

หนา้ตาฉนัคงไม่ดีแบบท่ีเพื่อนลอ้เลียน 

ฉนัโง่เองท่ีถูกคนอ่ืนหลอกง่ายๆ 

ฉนัท าตวัแยทุ่กคนเลยแบนออกจากกลุ่ม 

การเปลีย่นการพูดกบัตนเองจากทางลบเป็นทางบวก 

ไม่เป็นไร ทุกคนคงไม่รู้จกัฉันดีพอ 

ถึงหนา้ตาฉนัไม่ดีแต่นิสัยฉนัดีนะ 

ถือวา่เป็นประสบการณ์ท าให้ฉนัระวงัมากขึ้น 

ฉนัรับในหนา้ตาของฉนั  

อยากคุณฝึกพูดทางบวกกบัตนเองด้วยความ
มั่นใจในทุกวัน เร่ิมจากตอนนีเ้ลย 
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คร้ังท่ี 3 
เร่ือง การคน้หาทางออกในการจดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นมุ่งจดัการท่ีอารมณ์ 
(Emotion-focused) ผูรั้บการปรึกษาจะเรียนรู้ท่ีจะตระหนกัในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ และสามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
โดยสามารถท่ีจะรับมือและใชว้ิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรือผูรั้งแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ท าเพื่อท าใหต้นเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการมองโลก
ในทางบวกในการมองส่ิงท่ีเกิดขึ้น และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้ดงัท่ี Freeman (2002) กล่าววา่ การหลีกเล่ียงและการเพิกเฉยเป็นกลยทุธ์ท่ีอาศยัความ
เงียบและการรักษาระยะห่างและช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Control) และตดั
ขาด (Cut Off) การตอบโตท้างอารมณ์อตัโนมติั จะช่วยให้บุคคลท่ีรังแกเบ่ือและยติุการรบกวนลง
ได ้
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะ
สั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาประเมินระดบัอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  และคน้หาการเปล่ียนแปลงอารมณ์จากทางลบไปสู่ทางบวก 
นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผล
และอารมณ์ จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT) 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความเหมาะสมมากขึ้น รวม
ไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาทราบถึงระดบัของการจดัการอารมณ์ของผูรั้บการปรึกษาเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาตอบสนองการจดัการทางอารมณ์ในเชิงบวกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 4   เร่ือง ระดบัอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 5 เร่ือง เม่ือฉนัถูกเกลียด 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ าความเขา้ใจและเรียนรู้ลกัษณะของอารมณ์
ทางลบท่ีเกิดขึ้น 
 2. จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาให้ผูรั้บการปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 
5 เร่ือง เม่ือฉนัถูกเกลียด มีเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีทางอารมณ์ท่ีของผูท่ี้ถูกรังแก และผูใ้หก้าร
ปรึกษาสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัอารมณ์ทางลบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ระดบัอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ โดยใหผู้รั้บการปรึกษาการเรียนรู้และประเมินระดบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึ้นกบัผูรั้บการ
ปรึกษาเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ระหนกัในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นวา่
ส่งผลเสียต่อผูรั้บการปรึกษา โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใช้เทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จาก
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ร่วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาคิดถึงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมท่ีเกิดขึ้นและปรับเปล่ียน
อารมณ์ใหไ้ปในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยใชเ้ทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ 
จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อใหผู้รั้บการ
ปรึกษาปรับเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความเหมาะสมมากขึ้น รวมไปถึงการใช้
ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 

 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 4    
เร่ือง ระดับอารมณ์เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 
เม่ือคุณพบเจอกบัสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ อารมณ์ท่ีไม่
เหมาะสมจะเกิดขึ้น เช่น โกรธ เสียใจ นอ้ยใจ อบัอาย รู้สึกแย ่เศร้า โมโห หงุดหงิด เป็นตน้  
ซ่ึงถือวา่เป็นอารมณ์ท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพจิตใจของผูท่ี้ถูกรังแกเป็นอยา่งมาก 

 
 

แล้วระดับสัญญาณอารมณ์ทางลบของคุณอยู่ในระดับใด ? 
  

 
0               1               2              3              4             5             6             7             8           9         10          
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 5 เร่ือง หนังโฆษณา ฉันถูกเกลยีด (Cyberbullying) 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสม 

• โกรธ  
• เสียใจ  
• น้อยใจ  
• อบัอาย 
•  รู้สึกแย่  

ท าให้คุณใช้วิธีการทางลบในการแก้ไข
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
เช่น การหลีกหนี ไม่กล้าแก้ไข  

โต้ตอบอย่างก้าวร้าว 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเหมาะสม 

• เฉยๆ 
• ไม่เศร้า 
• ไม่เสียใจ 

• สบายใจ 

•  ไม่ใส่ใจ 

ท าให้คุณใช้วิธีการทางบวกในการ
แก้ไขเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
เช่น การเพกิเฉย หาอะไรท่ีมี

ประโยชน์ท า มองโลกในแง่บวก 
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ท่ีมา  จรัสรวี ทะพรม. (2017). หนงัโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying). คน้เม่ือ 26 
พฤศจิกายน  2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=cLanHx7RbPk 
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คร้ังท่ี 4 
เร่ือง การส่ือสารทางบวกเพื่อใชรั้บมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นมุ่งจดัการท่ีปัญหา 
(Problem-solving) จะใชว้ิธีการเนน้รับมือหรือจดัการท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ โดย
ใชว้ิธีการส่งขอ้ความแบบสุภาพ หรือการอธิบายเหตุผลท่ีดีใหก้บัผูท่ี้รังแก เพื่อถามสาเหตุของการ
รังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ถึงแมว้า่การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจาก
ความผิดท่ีตนเองไดก้ระท าแลว้ท าใหอี้กฝ่ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวค าขอโทษ และวิธีการ
ยนืยนัความบริสุทธ์ิวา่ตนเองไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นตอ้งมารังแก เพื่อป้องกนัการ
โตต้อบกนัไปมาอยา่งรุนแรงบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการส่ือสารและการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของผูรั้บการปรึกษา ดงัท่ี O’Moore & Minton (2004) กล่าววา่ การส่ือสารและปฏิเสธการ
รังแกดว้ยความจริงจงัและบอกความตอ้งการใหผู้รั้งแกยติุการกระท าโดยปราศจากความกา้วร้าว
และความรุนแรงอยา่งไม่มีความวิตกกงัวล ไม่แสดงอาการอารมณ์เสียจะมีแนวโนม้ท่ีไม่ถูกรังแกอีก
ต่อไป 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสม (Assertive Training) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการ
ใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้การส่ือสารเชิงบวกในการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเลือกใชว้ิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเก่ียวกบัการมุ่งจดัการท่ี
ปัญหาไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  2. ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง กลา้ท่ีจะใชก้ารส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์  
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัลกัษณะส่ือสารทางลบท่ี
เกิดขึ้นเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ าความเขา้ใจและเรียนรู้ลกัษณะของ
การส่ือสารทางลบท่ีเกิดขึ้น 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทาง
ลบและผลกระทบจากการส่ือสารทางลบเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยให้ผูรั้บการปรึกษาการเรียนรู้วิธีการส่ือสารทางบวกเม่ือผูรั้บการปรึกษา
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้ขา้ใจวิธีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและสามารถท่ี
จะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใช้เทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist 
feedback to client)จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ร่วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง กลา้ท่ีจะใชก้ารส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยใชเ้ทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) จากการ
ใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาฝึกการส่ือสารทางบวกและกลา้ท่ีจะ
ยนืยนัตนเองเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง การส่ือสารทางบวกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 

 จากสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เม่ือคุณถูกคุกคามดว้ยค าพูดท่ีหยาบคายและ
ไม่เป็นความจริง มีการถูกคุกคามซ ้า ๆ และไม่ยอมหยดุการกระท า คุณสามารถท่ีจะส่ือสารกบัผูท่ี้
รังแกดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ถามสาเหตุของการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ยนืยนัความบริสุทธ์ิวา่
ตนเองไม่ไดท้ าอะไรผิดจนเป็นเหตุท่ีท าใหผู้รั้งแกเขา้ใจผิด หรือกล่าวขอโทษหากท าให้ผูรั้งแกไม่
พอใจจนตอ้งมารังแก 

 
 
 
  2. ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง กลา้ท่ีจะใชก้ารส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขายตัวไหม? ราคา? 

หากคุณได้ข้อมูลมาแบบนั้น 
ฉันเกรงว่าจะผิดและไม่เป็น
ความจริง บอกราคามา? เดี๋ยวนี ้

ฉันคิดว่าคุณก าลงัเข้าใจผิด 

หรือจะให้ประจาน 

ฉันขอโทษด้วย 

ขอให้คุณช่วยหยุดส่ง
ข้อความมา เพราะฉันไม่ได้
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ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง กล้าที่จะใช้การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
 
 คุณเคยใชก้ารส่ือสารทางบวกหรือไม่? เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะไม่โตต้อบกลบัดว้ย
ความรุนแรงเน่ืองจากจะท าใหถู้กรังแกท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบทางลบต่อตนเองในทางลบ หาก
คุณฝึกการส่ือสารทางบวกเพื่อตอบกลบัผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ขอใหคุ้ณฝึกใชก้ารส่ือสารทางบวกดว้ยขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยูเ่สมอ... 
 

 
 
 
 

ขอโทษหากท าให้คุณเข้าใจผิด 
ฉันคิดว่าคุณก าลงัเข้าใจผิด 

ขอให้คุณช่วย 

เพราะอะไรท่ีท าให้คุณ 
 ท าแบบนีก้บัฉัน ? 

 

หยุดส่งข้อความมา 
เพราะฉันไม่ได้ท าใน 

แบบท่ีคุณพูด ขอบคุณ 
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คร้ังท่ี 5 
เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การรังแกบนโลกไซเบอร์เป็นพฤติกรรมความรุนแรงรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในยคุปัจจุบนั
โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบในการเผชิญปัญหาจะ
แตกต่างไปจากการรังแกโดยทัว่ไป การใชเ้ทคโนโลยใีนการแกไ้ขปัญหาเป็นวิธีการเฉพาะท่ีใชใ้น
โลกออนไลน์เท่านั้น เป็นวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีสามารถใชแ้กไ้ขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(Ability to use Technology) จะใชส่ื้อออนไลน์ หรือแอ
พลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการกดรายงานเพื่อแจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงใชก้ารกีดกนั
หรือบล็อคผูท่ี้รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั
ของบญัชีการใชง้าน โดยตั้งค่าใหเ้ฉพาะเพื่อนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทนการตั้งค่าเป็นสาธารณะ 
และการเก็บหลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแก โดยผูท่ี้ถูกรังแกจะตอ้งเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการกบั
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จาก
การใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะ
สรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้วิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเก่ียวกบัความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยขีองผูรั้บการปรึกษาเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถน าวิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเก่ียวกบัความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยไีปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง ผูช่้วยทางเทคโนโลย ี(Technology Assistance) 



345 
 

  2. ส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 6 เร่ือง อยา่ให ้Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติของสังคมไทย 
: สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัรูปแบบเทคโนโลยส่ืีอ
ออนไลน ์เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ าความเขา้ใจและเรียนรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการใชง้านส่ือออนไลน์ท่ีผูรั้บการปรึกษาใชง้าน
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง ผูช่้วยทางเทคโนโลย ี
(Technology Assistance) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการสร้างความปลอดภยัในการใชส่ื้อออนไลน์เม่ือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เช่น การบลอ็ก การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั การกดรายงานให้ผูดู้แลทราบ 
และการถ่ายรูปหลกัฐาน โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใช้เทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback 
to client)จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ร่วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอใหค้วามรู้ท่ี 6 เร่ือง อยา่ให ้
Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติของสังคมไทย : สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษา
เรียนรู้จากตวัแบบในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ยเทคโนโลย ีรวมไปถึงการใชท้กัษะ
การใหข้อ้มูล (Informing)  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
 



346 
 

ใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง ผู้ช่วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบล็อก (Block) เม่ือคุณบล็อกผู้รังแกจะไม่สามารถดูส่ิงท่ีคุณ
โพสต์บนข้อมูลส่วนตัว การแท็กคุณในโพสต์ ความคิดเห็น หรือ
รูปภาพ เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่ม เร่ิมการสนทนากับคุณ 
เพิ่มคุณเป็นเพ่ือน เป็นการป้องกันการติดต่อหรือการโต้ตอบ
ท้ังหมด และจะมีผลกบัการโต้ตอบกบับุคคลน้ันบนส่ือออนไลน์ 

การตั้ งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Setting) จะช่วยคุณใน
จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐาน ส าหรับการตั้ งค่า
เ กี่ ย วกับ ส่ิ ง ท่ีคุณแช ร์ ใน ส่ื อออนไล น์  คุณสามารถ เ ลื อก
กลุ่มเป้าหมายในขณะท่ีคุณโพสต์ได้กับบุคคลน้ันบนส่ือออนไลน์ 
โดยตั้งแค่แสดงให้เห็นเฉพาะเพ่ือนท่ีรู้จักเท่าน้ัน 

การรายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Report) หากคุณเห็นบัญชีท่ีแอบอ้าง
เป็นคุณ โพสต์หรือความคิดเห็นท่ีไม่เหมาะสมการแจ้งให้ผู้ดูแลส่ือ
ออนไลน์ได้ทราบ โดยการส่งข้อความรายงานว่าเป็นเน้ือหาท่ีมี
ความรุนแรง ภาพโป๊เปลือย การก่อกวน ข่าวปลอม ค าพูดท่ีแสดง
ความเกลยีดชัง เพ่ือให้ผู้แลด าเนินการลบออกจากส่ือออนไลน์ได้ 
การเก็บหลักฐาน (Capture) คุณต้องเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระท าท่ีพบเห็นเอาไว้ ควรใช้ถ่ายรูปหน้าจอหรือวิธีส่ังพิมพ์จาก
หน้าเว็บบราวเซอร์โดยตรงและพิมพ์ทันทีท่ีพบเห็นบราวเซอร์จะ
พิมพ์ภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาพร้อมกับวันท่ี 
จ านวนหน้าท่ีพิมพ์ และท่ีอยู่ของหน้าเว็บ (URL) ท่ีมีการกระท า
ความผิดปรากฎด้วยสามารถน าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
เพ่ือด าเนินคดีต่อไป  

การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยบีนโลก
ไซเบอร์  
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 6 
เร่ือง อย่าให้ Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติของสังคมไทย : สัมภาษณ์พเิศษไข่มุก BNK48 

 
 “การรังแกบนโลกไซเบอร์” หรือ Cyberbullying ส าหรับในยคุน้ีตอ้งยอมรับวา่มนัเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นไดอ้ยูเ่ป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะ คนรอบตวั ครอบครัว หรือแมก้ระทัง่ตวัคุณ
เอง 
และหลายต่อหลายคร้ังบนโลกออนไลน์ท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เธอคือ ‘ไข่มุก – วรัทยา ดีสม
เลิศ’ สมาชิก BNK48 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอ รวมถึงวิธีท่ีใชใ้นการจดัการกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 

 
 
 

ท่ีมา  Mango Zero. (2019). อยา่ให ้Cyberbullying เป็นเร่ืองปกติของสังคมไทย : สัมภาษณ์พิเศษ
 ไข่มุก BNK48. คน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/ 
 watch?v=cPREAHh173Q 
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คร้ังท่ี 6 
เร่ือง การคน้หาทางออกโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การถูกรังแกผา่นโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบลว้นส่งผลกระทบต่อเยาวชนในดา้นลบโดยเฉพาะ 
ในดา้นอารมณ์และจิตใจ เน่ืองจากท าใหผู้ถู้กรังแกรู้สึกไม่ปลอดภยัและขาดความมัน่คงทางจิตใจ
และแสวงหาแนวทางในการท าใหต้นเองรู้สึกดีขึ้นโดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีตนเองรู้สึก
ไวว้างใจ เพื่อระบายและพูดคุยถึงสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ดงัท่ี Cohen et 
al. (2000) กล่าววา่ เม่ือบุคคลรู้สึกไม่สบายใจจะเกิดปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลท่ีตอ้งมีการใหก้าร
ช่วยเหลือ สนบัสนุนทั้งดา้นอารมณ์ ใหก้ าลงัใจ ใหเการปรึกษา ช้ีแนะ ใหค้  าแนะน า หรือใหข้อ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนใหข้อ้มูลป้อนกลบั เพื่อใหบุ้คคลรู้สึกวา่ตนเองมีความมัน่คง
ปลอดภยัและมีแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดย Patchin & Hinduja (2015) กล่าววา่ ผูรั้บ
การปรึกษาจะท าการไดส้ ารวจบุคคลใกลชิ้ด หรือผูช่้วยเหลือท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือมีปัญหา และ
ตระหนกัวา่ผูรั้บการปรึกษาไม่จ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาคนเดียว ซ่ึงกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) จะเป็นวิธีการขอความ
ช่วยเหลือ การปรึกษา ขอค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้ใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว ครู 
รุ่นพี่ นกัจิตวิทยาหรือเพื่อน เพื่อยติุสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆท่ี
เกิดกบัตนเอง โดยการเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้น ขอใหช่้วยเหลือ และขอค าแนะน าถึงแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
นอกจากน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จาก
การใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะ
สรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้

2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาวางแผนท่ีน าไปสู่การจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในแบบใหม่ 
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ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง ท่ีปรึกษาทางใจ 
  2. ใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง “ขอความช่วยเหลืออยา่งไร?” 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัช่องทางการขอค าแนะน าและ
ความช่วยเหลือเม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกไม่สบายใจ ผูรั้บการปรึกษาจะเล่าเร่ืองราวเหล่านั้นใหใ้คร
ฟังจากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาให้ขอ้มูลกบัผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้น 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง ท่ีปรึกษาทางใจ จากนั้นผูใ้ห้
การปรึกษาเขียนช่ือคนท่ีฉนัรักและไวว้างใจท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ม่ือฉันถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 3 อนัดบั โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Therapist feedback to 
client)จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น ร่วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง “ขอความช่วยเหลือ
อยา่งไร?” 
โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้จากตวัแบบในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ยเทคโนโลย ี
รวมไปถึงการใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 3. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง “ขอความช่วยเหลืออยา่งไร?” 
โดยใชเ้ทคนิคการใหก้ารบา้น (Homework) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อให้
ผูรั้บการปรึกษาฝึกฝนตนเองในการพูดขอความช่วยเหลือ การปรึกษาบุคคลท่ีผูรั้บการปรึกษา
ไวว้างใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง “ท่ีปรึกษาทางใจ” 
 

เม่ือเรามีเร่ืองไม่สบายใจคุณปรึกษาใคร? วิธีการขอความช่วยเหลือ การปรึกษา ขอ
ค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้ใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว ครู รุ่นพี่ นกัจิตวิทยาหรือ
เพื่อน เพื่อยติุสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดกบัตนเอง โดยการ
เล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้น ขอใหช่้วยเหลือ และขอค าแนะน าถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบั
ตนเอง เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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ใบความรู้ท่ี 9 เร่ือง “ขอความช่วยเหลืออย่างไร?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือคุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

คุณมีวิธีในการขอความช่วยเหลือจากคนท่ีไว้ใจอย่างไร? 

 
 วิธีการขอความช่วยเหลือทางการสนับสนุนทางสังคม หรือการขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ีใกล้ชิดและมีความไว้วางใจ 

 
 ก่อนอ่ืนคุณต้องทราบก่อนว่า “บุคคลท่ีคุณไว้ใจและอยากขอความช่วยเหลือเป็น
ใคร?” เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ครู อาจารย์ นักจิตวิทยา หรือเพ่ือนสนิท 

 

 วิธีการขอให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือเพ่ือยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกดิกบัตนเอง  
 
 โดยคุณสามารถท่ีจะปรึกษาและเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นให้ฟัง รวมถึงสอบถามถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจในการ
แก้ไขสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้  
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คร้ังท่ี 7 
เร่ือง การเลือกทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถือวา่เป็นทางออกท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการบรรลุเป้าหมายหรือหาทางออกของปัญหาไดถู้กพฒันาดว้ยส่ิงท่ี de 
Shazer (1988) ท่ีเรียกวา่ ค  าถามปาฏิหาริย ์ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาจะมีการสร้างเป้าหมายท่ีมีลกัษณะ
ชดัเจน และการสร้างทางออกใหม่ๆ ท่ีสามารถท าได ้การใชค้  าถามปาฏิหาริยมี์จุดมุ่งหมายเพื่อระบุ
ทางออก และช่วยในการท าความกระจ่างเก่ียวกบัความเป็นจริงของเป้าหมายท่ีผูรั้บการปรึกษา
ตอ้งการช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ชีวิตของตนเองจะเป็นอยา่งไร เม่ือ
ปัญหาไดรั้บการแกไ้ข หรือมีการจดัการกบัปัญหาไดดี้ขึ้น (O’Hanlon and Weiner Davis’s as cited 
in Corey, 2013) ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาจะมองส่ิงท่ีแตกต่างไปจากเดิม มองหาทางออกในการรับมือท่ีดี
แทนท่ีจะมาเนน้ท่ีสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเป็นปัญหา ผูรั้บการปรึกษาสามารถคิด
วา่ชีวิตจะเป็นอยา่งไรเม่ือปัญหาหมดไป  
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากน้ี
ผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จากการใหก้าร
ปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป 
(Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถระบุทางออกในการจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได ้

2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาวางแผนท่ีน าไปสู่การจดัการกบัปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในแบบใหม่ 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง ปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ (Cyber Miracle) 
  2. ส่ือวิดีโอท่ี 6 เร่ือง รับมือ CYBERBULLYING ภยับนโลกออนไลน์ 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัช่องทางการขอค าแนะน าและ
ความช่วยเหลือเม่ือผูรั้บการปรึกษารู้สึกไม่สบายใจ ผูรั้บการปรึกษาจะเล่าเร่ืองราวเหล่านั้นใหใ้คร
ฟังจากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาให้ขอ้มูลกบัผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้น 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง ปาฏิหาริยโ์ลกไซเบอร์ 
(Cyber Miracle) โดยผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามปาฏิหาริย ์(The Miracle Question) จาก
ทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) พิมพล์งในใบความรู้วา่ 
“สมมติวา่คืนน้ี เม่ือคุณนอนหลบัและต่ืนขึ้นมา ปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นกบัคุณ ปัญหานั้นไดห้ายไป เม่ือ
คุณต่ืนขึ้น อะไรคือส่ิงแรกท่ีคุณจะเห็น” หรือรู้สึกไดว้า่ปาฏิหาริยไ์ดเ้กิดขึ้นแลว้ หลงัจากใชค้  าถามน้ี
ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายวา่ อะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิม อะไรท่ีเห็น รู้สึก หรือไดย้ิน 
ต่างไปจากเดิม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาอธิบายไดช้ดัเจนและรับรู้วา่การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ี
ผูรั้บการปรึกษาเผชิญนั้นไดรั้บการแกไ้ขหรือจดัการไดดี้ขึ้น ชีวิตของผูรั้บการปรึกษาจะเป็นอยา่งไร 
ร่วมกบัทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาส่ือวิดีโอท่ี 6 เร่ือง รับมือ CYBERBULLYING  
ภยับนโลกออนไลน์ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเรียนรู้จากตวัแบบในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
รวมไปถึงการใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing)  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 10 เร่ือง ปาฏิหาริย์โลกไซเบอร์ (Cyber Miracle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ถ้าคุณต่ืนขึน้มาในวันพรุ่งนี้และมีปาฏิหาริย์เกดิขึน้ 

คุณจะไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อกีต่อไป 

คุณจะเห็นอะไรแตกต่างออกไปจากเดิม”  

 
คุณจะเห็นชีวิตท่ีมีความสุข 

คุณจะมองเห็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 
คุณจะพบกบัความรู้สึกสดช่ืน 

คุณจะพบกบัความมั่นใจในการใช้ชีวิต 
 

ก้าวเลก็ ๆ จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ 

การเปลีย่นแปลงเลก็ ๆ น้อย ๆ จะผลกัดันให้คุณ 
มีพลงั มีความมั่นใจท่ีจะรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 

 
อย่างไรกต็ามขึน้อยู่กบัคุณเอง 

ท่ีจะตัดสินใจว่าจะต้องท าอย่างไร?.... 
 

เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ 



356 
 

ส่ือวิดีโอท่ี 6 เร่ือง รับมือ CYBERBULLYING ภัยบนโลกออนไลน์ 
 

 
 
ท่ีมา:  พงษพ์ิชญ ์อ่อนละมยั. (2019). รับมือ CYBERBULLYING ภยับนโลกออนไลน์ 
 . คน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=FcHE5-99TeQ 
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คร้ังท่ี 8 
เร่ือง การระบุทางออกเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 ในการเผชิญการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของบุคคลท่ีถือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
ผูรั้บการปรึกษาจึงตอ้งมีการเปลี่ยนจากการเนน้ท่ีตวัปัญหามาเป็นการมุ่งหาค าตอบ ซ่ึงสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีผูรั้บการปรึกษาเผชิญอยูไ่ม่ใช่ปัญหา ผูรั้บการปรึกษามีโอกาสดึง
ศกัยภาพ ความเขม้แขง็ และทางออกท่ีเป็นไปไดเ้พื่อมุ่งหาต าตอบ (Andrews & Clark, 1996) จึง
สามารถท าใหผู้รั้บการปรึกษามองเห็นทางออกหรือวิธีการในการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ของตวัเองไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น น าไปสู่การส ารวจกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้ท าใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง และ
สามารถการดึงศกัยภาพ จุดแขง็ท่ีอยูใ่นตวัเองออกมาเพื่อท าใหเ้กิดผลในอนาคต  
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการพฒันาทางออก (Development of solution) จากทฤษฎีเนน้
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากน้ี
ผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ าการบูรณาการเทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการ
ใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) 
และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาระบุทางออกท่ีสามารถจดัการเม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาวางแผนไปสู่การรับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง รูปแบบการจดัการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  2. ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง “การจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัวิธีการในการรับมือกบัการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บการปรึกษา จากนั้นผูใ้หก้ารปรึกษาใหข้อ้มูลกบัผูรั้บการ
ปรึกษาเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 11 เร่ือง รูปแบบการจดัการการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์โดยให้ผูรั้บการปรึกษาไดท้ าการส ารวจทางเลือกท่ีตอ้งการและสามารถท่ีจะ
น าไปใชใ้นการจดัการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง “การจดัการกบัการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์” โดยใชเ้ทคนิคการใหข้อ้เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Therapy) เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาวางแผนในการจดัการกบั
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และสามารถท่ีจะเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมได ้รวมไปถึงการใช้ทกัษะ
การใหข้อ้มูล (Informing)  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง “รูปแบบการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Application รับมือกับอารมณ์ 
โดยวิธีการเพกิเฉย หาอะไรที่เป็นประโยชน์ท าอย่างมี
ความสุข มองโลกในแง่ดี ไม่สนใจสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 
  

My Application มุ่งจัดการท่ีปัญหา 
โดยวิธีการตอบอย่างสร้างสรรค์ กล่าวขอโทษเม่ือ
ท าผิด บอกให้ผู้รังแกหยุดการกระท าอย่างสุภาพ 
  

My Application จัดการโดยใช้เทคโนโลยี 
โดยวิธีการบล็อก แคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพ่ือ
แจ้งความ แจ้งผู้ดูแลในส่ือออนไลน์ 
  

My Application การสนับสนุนทางสังคม 
โดยวิธีการปรึกษา ขอค าแนะน า จากบุคคลท่ีคุณ
ไว้ใจได้ เพ่ือขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์
ดังกล่าว 
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ใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง “การจัดการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับมือกับอารมณ์ของตนเอง การท่ีคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใชวิ้ธีการไม่สนใจ หรือเพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อท าใหต้นเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใชวิ้ธีการ
มองโลกในทางบวก และเรียนรู้แนวคิดท่ีดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ 

มุ่งจัดการท่ีปัญหา การใชวิ้ธีการเนน้ท่ีตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์โดยใช้
วิธีการส่ือสารในทางบวก วิธีการส่งขอ้ความแบบสุภาพ หรือการอธิบายเหตุผลท่ีดี
ให้กบัผูท่ี้รังแก เพ่ือถามสาเหตขุองการรังแกบนโลกไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้น ถึงแมว่้าการ
รังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเขา้ใจผิด หรือเกิดจากความผิดท่ีตนเองไดก้ระท า
แลว้ท าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวค าขอโทษ และวิธีการยืนยนัความ
บริสุทธ์ิว่าตนเองไม่ไดท้  าอะไรผดิจนเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นตอ้งมารังแก เพื่อป้องกนัการ
โตต้อบกนัไปมาอยา่งรุนแรงบนโลกไซเบอร์ 

จัดการโดยใช้เทคโนโลยี คุณสามารถใชส่ื้อออนไลน์ท่ีใชง้านอยูแ่กไ้ขสถานการณ์จาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพือ่แจง้ผูดู้แลในเร่ืองท่ี
ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใชก้ารกีดกนัหรือบลอ็คผูท่ี้รังแก เพื่อยติุปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัของบญัชีการใชง้าน โดยตั้งค่าให้
เฉพาะเพ่ือนหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดเห็นขอ้มูลแทนการตั้งค่าเป็นสาธารณะ และการเก็บ
หลกัฐานเพื่อเอาผิดผูรั้งแกบนโลกไซเบอร์ 

การสนับสนุนทางสังคม โดยใชวิ้ธีการขอความช่วยเหลือ การปรึกษา ขอค าแนะน าใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งจากผูท่ี้ใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว ครู อาจารย ์รุ่นพี่ หรือเพื่อน 
เพื่อยติุสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดกบัตนเอง 
โดยใชวิ้ธีการขอให้คนใกลชิ้ดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นให้ฟัง 
สอบถามถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง เพ่ือน าไปประกอบการ
ตดัสินใจในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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คร้ังท่ี 9 
เร่ือง การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองจะท าใหบุ้คคลไดรั้บรู้ และยอมรับในคุณค่าความสามารถ
ของตน สามารถเผชิญและแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง พร้อมทั้งสามารถควบคุมตนเองใหมี้
ความรับผิดชอบส่งผลใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ตลอดจนคน้พบทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้ดงัท่ี Spencer (1993) กล่าววา่ ความ
มัน่ใจของบุคคลจะสามารถจดัการสถานการณ์ท่ีมีความทา้ทา้ย และบุคคลพยายามแสวงหาการ
ตดัสินใจหรือสร้างความคิดเห็น แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความมัน่ใจในการตดัสินใจ
ความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยนืของตนเองอยา่งชดัเจน ซ่ึงการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
ผูรั้บการปรึกษาในการน ากลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคญั เน่ืองจากผูรั้บการปรึกษาจะสามารถท่ีจะตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสามารถน าวิธีการรับมือไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะ
สั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาสรุปขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บั
ผูรั้บการปรึกษาในใชก้ารส่ือสารเพื่อรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากน้ีผูใ้หก้าร
ปรึกษาไดท้ าการบูรณาการเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม จากการใหก้ารปรึกษาทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนท่ีจะน ากลยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดความเปล่ียนแปลง 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
อุปกรณ์  1. ใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง พลงัในตนเอง (Cyber Power) 
  2. ส่ือวิดีโอท่ี 7 เร่ือง วิธีจดัการ Cyberbullying การกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์  
  3. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  ผูใ้หก้ารปรึกษาใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เก่ียวกบัการสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ความมัน่ใจของบุคคลจะสามารถจดัการสถานการณ์ท่ีมีความทา้ทา้ย แสดงความมัน่ใจใน
การตดัสินใจความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยนืของตนเองอยา่งชดัเจน จากนั้นผูใ้หก้าร
ปรึกษาใหข้อ้มูลกบัผูรั้บการปรึกษาเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง พลงัในตนเอง (Cyber Power) 
โดยใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามบอกระดบั (Scaling) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-
Focused Brief Therapy : SFBT) โดยใหผู้รั้บการปรึกษาคลิกสีบอกระดบัความเช่ือมัน่ท่ีจะใชก้ล
ยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์  
 2. ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาศึกษาใบความรู้ท่ี 14 เร่ือง การเพิ่มพลงัความเช่ือมัน่ 
(Cyber Charger) เพื่อใหค้วามรู้ในการเพิ่มความเช่ือมัน่และใหผู้รั้บการปรึกษาจดัล าดบัความส าคญั
ของการกระท าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจเก่ียวกบัการท่ีผูรั้บการปรึกษาจะสามารถใชก้ลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ร่วมกบัเทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง พลงัในตนเอง (Cyber Power) 
 

ขอให้คุณคลกิระดับตัวเลขท่ีตรงกบัตนเอง 
ตัวเลข 0-10 โดยท่ี 0 หมายถึง คุณไม่มีความเช่ือมั่นและไม่สามารถรับมือกบัการถูกรังแกบนโลกไซ

เบอร์ได้ 10 หมายถึง คุณมีความเช่ือมั่นและสามารถจัดการกบัการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ 
เพยีง  1 ตัวเลขท่ีตรงกบัความรู้สึกมากท่ีสุด  
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ส่ือวิดีโอท่ี 7 เร่ือง วิธีจัดการ Cyberbullying การกลัน่แกล้งบนโลกไซเบอร์  

 
 
ท่ีมา :  iT24Hrs. (2019). วิธีจดัการ Cyberbullying การกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ | iT24Hrs. คน้
 เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2562. จากhttps://www.youtube.com/watch?v=hn6UeIh9 
 cKc&feature=emb_logo 
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คร้ังท่ี 10 
เร่ือง ยติุการปรึกษา 
แนวคิดส าคัญ (Key Concept) 
 การยติุการใหก้ารปรึกษาเป็นของการใหข้อ้มูลป้อนกลบั การใหก้ าลงัใจ การยอมรับ เม่ือ
ผูรั้บการปรึกษาตอ้งไปเผชิญกบัโลกความเป็นจริง การท่ีผูรั้บการปรึกษาไดป้รับเปล่ียนความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เพื่อหาทางออกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง ดงัท่ี Corey (2009) กล่าววา่ ขั้นสุดทา้ยเป็นช่วงท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาและ
ผูรั้บการปรึกษาไดร่้วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และส่ิงท่ีจะน าไปใชห้ลงัจากท่ียติุการให้การปรึกษา 
รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกบัผูรั้บการปรึกษาท่ีไดดึ้งศกัยภาพของตนเองเพื่อหาแนวทาง
อยา่งเหมาะสม ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a 
collaborative relationship) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : 
SFBT) รวมไปถึงใชท้กัษะการใหข้อ้มูล (Informing) และทกัษะสรุป (Summarizing) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาประเมินระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ก่อนไดรั้บความรู้แบบออนไลน์ 
 2. เพื่อยติุการใหก้ารปรึกษา 
 
ระยะเวลา ไม่ก าหนดเวลาขึ้นอยูก่บัผูรั้บการปรึกษา 
 
อุปกรณ์  1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นน า 
  ผูใ้หก้ารปรึกษาใหผู้รั้บการปรึกษาท าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลก
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Questionnaire: CCPS-Q
) เพื่อประเมินระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา (Posttest) และเก็บเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลใน
การใหก้ารปรึกษา 
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 ขั้นด าเนินการ 
 ผูใ้หก้ารปรึกษาใชเ้ทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพแบบบร่วมมือ (Formation of a 
collaborative relationship) ) จากทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : 
SFBT) ทกัษะการใหข้อ้มูล (Informing) เพื่อท าการสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาการรังแกบนโลกไซ
เบอร์ เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาท าความความเขา้ใจในเร่ืองการรังแกบนโลกไซเบอร์ และสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นอยา่งถูกตอ้ง  
 ข้ันสรุป 
 1. ผูใ้หก้ารปรึกษาสรุปเน้ือหาในการใหค้วามรู้ในคร้ังน้ี และผูใ้หก้ารปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผูรั้บการปรึกษาไดส้อบถามเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมในกระบวนการใหก้ารปรึกษาผา่นการตั้ง
กระทู ้แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรือการส่งอีเมล 
 2. ผูรั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ในคร้ังถดัไปดว้ยตนเอง โดยไม่ก าหนดเวลา
ในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูรั้บการปรึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. แบบบนัทึกประสบการณ์การใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์ 
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ส่ือวิดีโอให้ความรู้ท่ี 8 เร่ือง “Cyberbullying” 
 

 
 
ท่ีมา :  บา้นคู่บุญ baankooboon. (2019). น่ารู้คู่ไทย...กบั กสทช. ตอน Cyber Bullying. คน้เม่ือ 26 
 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=2zX6AtwSVHw 
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ภาคผนวก จ 

การหาคุณภาพแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา 
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย  
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ผลการหาคุณภาพแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 

 
 ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยเป็นแบบทดสอบ (Test) โดยเป็นแบบเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ และจาก
การสังเคราะห์รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ซ่ึงแต่ละขอ้ค าถามในแบบทดสอบจะวดัเน้ือหา
เก่ียวกบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
  ทั้งน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งกบันกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ13 – 15 ปี ก าลงั
ศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย 
จ านวน 2,500 คน วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ผูวิ้จยัใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง  
(Item–Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิง
ปฏิบติัการ  
 2. การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยหาค่าความ
เช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายในโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) และค่าความสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation: rXY) 
 3. การศึกษาระดบักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสร้างเกณฑม์าตรฐาน (Norms) ในรูปคะแนนทีปกติ 
(Normalized T-score) เพื่อไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย 
 โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 ในการพฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) เป็นแบบวดัชนิด
ตอบเอง (Self-report) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบวดักลยทุธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขอ้ค าถามจ านวน 
20 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามจะเป็นลกัษณะของสถานการณ์ท่ีวยัรุ่นถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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 ทั้งน้ีในส่วนของตวัเลือกค าตอบจะสร้างตามองคป์ระกอบของกลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบท่ีตรงกบัความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง จากนั้นผูวิ้จยัให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง (Item–Objective Congruence: 
IOC) ซ่ึงน าเสนอผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
 1. ผลการตรวจตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย  
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา (Index of 
consistency : IOC) พบวา่ มีจ านวนขอ้ค าถามท่ีผา่นเกณฑจ์ านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ค าถาม เน่ืองจากมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป รายละเอียดดงัตารางท่ี 32 
 
ตารางท่ี 32 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย  
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คะแนน

รวม 
ค่า 

สรุปผล 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 ท่านท่ี 5 IOC 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คะแนน

รวม 
ค่า 

สรุปผล 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 ท่านท่ี 5 IOC 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

 
 ตารางท่ี 32 พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) ของแบบวดักลยทุธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยทุกขอ้มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 และ 2 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.8 และขอ้
ค าถามท่ี 3 ถึง 20 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้ค าถามในแบบวดักลยทุธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทยมีความตรงต่อเน้ือหา
สามารถน าไปใชไ้ดค้รบทั้งส้ิน 20 ขอ้ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัมีการปรับปรุงภาษา เน้ือหา ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
แนะน า 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
 ผูว้ิจยัน าแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นกัเรียนวยัรุ่นไทยไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพของแบบวดักล
ยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จ านวน 80 คน เพื่อน าผลท่ีไดม้า
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยแบบวดั โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Discriminate Power) ดว้ยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ดว้ยวิธีการหาค่าสหสัมพนัธ์คะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวม (Corrected Item-total correlation) โดยใหข้อ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มากกวา่ 
.20 ขึ้นไปและหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ดว้ยเทคนิคแบบอลัฟา (Cronbach  Alpha) 
โดยใหแ้บบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ .70 ถือวา่มีคุณภาพเพียงพอ ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 33 ผลค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r)  สรุปผล 

1 .685 ใชไ้ด ้
2 .685 ใชไ้ด ้
3 .422 ใชไ้ด ้
4 .266 ใชไ้ด ้
5 .401 ใชไ้ด ้
6 .422 ใชไ้ด ้
7 .393 ใชไ้ด ้
8 .472 ใชไ้ด ้
9 .315 ใชไ้ด ้
10 .467 ใชไ้ด ้
11 .685 ใชไ้ด ้
12 .292 ใชไ้ด ้
13 .393 ใชไ้ด ้
14 .435 ใชไ้ด ้
15 .487 ใชไ้ด ้
16 .483 ใชไ้ด ้
17 .605 ใชไ้ด ้
18 .472 ใชไ้ด ้
19 .422 ใชไ้ด ้
20 .243 ใชไ้ด ้
 Cronbach's Alpha = .854  
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 ตารางท่ี 33 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดักลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนกัเรียนวยัรุ่นไทย จ านวน 20 ขอ้ เม่ือด าเนินการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
พบวา่ มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มากกวา่ .20  จ านวน 20 ขอ้ค าถาม และชุดขอ้ค าถาม
ดงักล่าว มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .854 
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ภาคผนวก ฉ 
การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม G*Power 
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การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 
 

 
 

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม G*Power 
ท่ีมา : Faul, Erdfelder, Lang, and Buchner (2007) 
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ภาคผนวก ช 
ตารางการด าเนินงานการศึกษาผลของนวตักรรมการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ตารางท่ี 34  การด าเนินงานนวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริมสร้าง 
       กลยทุธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ผา่นไลน์แอพพลิเคชัน่ 
                  (Counseling Online by Line Application : COLA) 
 

คร้ังท่ี หัวข้อ ผู้รับการปรึกษา วันท่ี  เวลา 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปฐมนิเทศและสร้างสัมพนัธภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 1 ธ.ค 63 
 25 2563 

19.00-20.00 น. 
IC-2 2 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-3 3 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-4 4 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-5 5 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-6 6 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-7 7 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-8 8 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-9 9 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 

IC-10 10 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การรักษาสัมพนัธภาพ 
และส ารวจมุมมองต่อ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 15 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-2 16 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-3 17 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-4 18 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-5 19 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-6 20 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-7 21 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-8 22 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-9 23 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 

IC-10 24 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี หัวข้อ ผู้รับการปรึกษา วันท่ี  เวลา 
3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การคน้หาทางออกในการ
จดัการอารมณ์เม่ือถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 26 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-2 27 ธ.ค 63 13.00-14.00 น. 
IC-3 28 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-4 29 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-5 30 ธ.ค 63 19.00-20.00 น. 
IC-6 4 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 5 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 6 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 7 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 8 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การส่ือสารทางบวกเพื่อใช้
รับมือกบัผูรั้งแกบนโลกไซ
เบอร์  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 11 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-2 12 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 13 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 14 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 15 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-6 18 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 19 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 20 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 21 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 22 ม.ค. 64 19.00-20.00 น. 
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี หัวข้อ ผู้รับการปรึกษา วันท่ี  เวลา 
5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การใชเ้ทคโนโลยใีนการรับมือ
เม่ือถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 1 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-2 2 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 3 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 4 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 5 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-6 8 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 9 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 10 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 11 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 12 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การคน้หาทางออกโดยใชก้าร
สนบัสนุนทางสังคมเม่ือถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 14 ก.พ. 64 13.00-14.00 น. 
IC-2 15 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 16 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 17 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 18 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-6 21 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 22 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 23 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 24 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 25 ก.พ. 64 19.00-20.00 น. 
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี หัวข้อ ผู้รับการปรึกษา วันท่ี  เวลา 
7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การเลือกกลยทุธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 1 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-2 2 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 3 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 4 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 5 มี.ค. 64 13.00-14.00 น. 
IC-6 7 มี.ค. 64 13.00-14.00 น. 
IC-7 8 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 9 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 10 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 11 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การวางแผนกลยทุธ์เชิงบวกเม่ือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 13 มี.ค. 64 13.00-14.00 น. 
IC-2 14 มี.ค. 64 13.00-14.00 น. 
IC-3 15 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 16 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 17 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-6 18 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 19 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 20 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 21 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 22 มี.ค. 64 19.00-20.00 น. 
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ตารางท่ี 34 (ต่อ)  
 

คร้ังท่ี หัวข้อ ผู้รับการปรึกษา วันท่ี  เวลา 
9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การบูรณาการกลยทุธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 5 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-2 7 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 8 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 9 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-5 10 เม.ย. 64 13.00-14.00 น. 
IC-6 12 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 16 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 17 เม.ย. 64 13.00-14.00 น. 
IC-9 19 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 20 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ยติุการปรึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IC-1 21 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-2 22 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-3 23 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-4 24 เม.ย. 64 13.00-14.00 น. 
IC-5 26 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-6 27 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-7 28 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-8 29 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 
IC-9 30 เม.ย. 64 19.00-20.00 น. 

IC-10 1 พ.ค 64 13.00-14.00 น. 
 

 นวตักรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผา่นการใหค้วามรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online 
by Online Learning : COOL) เป็นการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Direct Learning) ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 4 สัปดาห์ โดยด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 
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ภาคผนวก ซ 
ประมวลภาพการด าเนินงานการศึกษาผลของนวตักรรมการใหก้ารปรึกษาเชิงบูรณาการ 
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ประมวลภาพ 
การศึกษานวัตกรรมการให้การปรึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวก 

ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย 
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ภาคผนวก ฌ 
หนงัสือราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประวตัิย่อของผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล        นางสาวพทัธ์รดา  ยาประเสริฐ 
วนัเดือนปีเกิด      วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั      119/1 หมู่ 2 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 
ประวติัการศึกษา   
       พ.ศ. 2546        ศิลปศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยาองคก์าร)  
        (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
        มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
       พ.ศ. 2549      ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู   
        มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
       พ.ศ. 2555        วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)   
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
       พ.ศ. 2564      ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) 
        มหาวิทยาลยับูรพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


