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การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย 2) พัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย และ 3) ศึกษาผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย การวิจยั แบ่งออกเป็ น
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การปรึ กษาเชิงบูรณาการ จานวน 30 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง
จานวน 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมจานวน 1 กลุ่ม ซึ่งมีความสมัครใจในการเข้าร่ วมการทดลองและ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ต้ งั แต่ระดับต่า
ลงมา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย และนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ พบว่า
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละ
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็ นรายด้าน พบว่า
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันตกใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากที่สุด ด้านการสนับสนุนทาง
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สังคมเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออก และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ในภาคเหนือ
2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ประกอบไปด้วย 1) นวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ ดาเนินการให้การปรึ กษา จานวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้ง
ใช้เวลา 60-90 นาที 2) นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
จานวน 10 บทเรี ยน โดยใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์
3. ผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย พบว่า 1) กลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) กลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) กลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) กลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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.

ฌ

สารบัญ
หน้า
จ
ช
ฌ
ฏ
ณ

บทคัดย่อภาษาไทย...............................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..........................................................................................................
สารบัญ.................................................................................................................................
สารบัญตาราง.......................................................................................................................
สารบัญภาพ..........................................................................................................................
บทที่
1 บทนา..........................................................................................................................
1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา............................................................
1
คาถามการวิจยั ...................................................................................................
4
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..................................................................................
5
สมมติฐานของการวิจยั ......................................................................................
5
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั ...........................................................................
6
ขอบเขตของการวิจยั ..........................................................................................
6
กรอบแนวคิดในการวิจยั ....................................................................................
7
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................... 11
2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง................................................................................... 14
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์……………………………...………..……………………… 16
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ............. 35
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ น……………………………………... 86
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน........... 92
3 วิธีดาเนินการวิจยั ......................................................................................................... 100
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย.......................................................................... 100

ญ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
3

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกล
ยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย..........................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ ม
สร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย.............................................................................................
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล.................................................................................................
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย..........................................................................
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย..........................................................................................................
ตอนที่ 3 ผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย……………………………………………………………………..
5 สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ........................................................................
สรุ ปผลการวิจยั ..................................................................................................
อภิปรายผลการวิจยั ...........................................................................................
ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................
บรรณานุกรม.......................................................................................................................
ภาคผนวก.............................................................................................................................

หน้า

122

126
133
134

147

157
177
178
183
206
208
225

ฎ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
ภาคผนวก ก................................................................................................................
ภาคผนวก ข................................................................................................................
ภาคผนวก ค................................................................................................................
ภาคผนวก ง................................................................................................................
ภาคผนวก จ................................................................................................................
ภาคผนวก ฉ................................................................................................................
ภาคผนวก ช................................................................................................................
ภาคผนวก ซ................................................................................................................
ภาคผนวก ฌ................................................................................................................
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั ..............................................................................................................

หน้า
226
228
243
256
368
374
376
381
385
399

ฏ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิ ทธิ์การ
กระจาย (%CV) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku)
และค่า P-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ศึกษา
(n=2,500)....................................................................................................................
2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์เป็ นรายคู่ที่ใช้ในการศึกษา
ในแบบจาลองสมการโครงสร้าง(n=2,500)…………………………………………
3 ผลการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test ของข้อคาถามที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (n=2,500)....................................................................
4 ผลการเปรี ยบเทียบค่าสถิติที่คานวณได้กบั เกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjust Model)
(n=2,500)……………………………………………………………………………
5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading Score) () แสดงเป็ นคะแนน
มาตรฐาน (Standardize Score) ค่าความคลาดเคลื่อน () ค่าสถิติทดสอบ t และค่า
ความเชื่อมัน่ (R2) ของแบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) (n=2,500)………………..
6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย และเกณฑ์
ปกติ (Norm) ค่าเกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm) ที่ 50 (n=2,500)........
7 การกาหนดเกณฑ์ของระดับของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm)
(n=2,500) …………………………………………………………………………...
8 แสดงสัดส่วนของคะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies)………………
9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนวัยรุ่ นในประเทศไทย..........................................
10 แบบแผนการทดลองประเภทสององค์ประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งองค์ประกอบ
(Two-Factor Experimental with Repeated Measures on One Factor).......................

หน้า

106
107
108

111

113

115

116
117
119
131

ฐ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้า
11 ผลการสารวจข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงข้อมูลเป็ นค่าความถี่
และร้อยละ (n=2,500)............................................................................................. 135
12 ผลของภาพรวมระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)………………………………………... 137
13 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคเหนือ (n= 423)................................................................ 138
14 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคกลาง (n= 394)………………………………………… 138
15 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (n= 345)........................................ 139
16 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออก (n= 422)........................................................ 140
17 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันตก (n= 402)........................................................... 140
18 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคใต้ (n= 422)..................................................................... 141
19 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่อารมณ์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500).......................... 142
20 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่ปัญหาของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500).......................... 143
21 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ดา้ นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500) 144
22 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ดา้ นการสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)................. 145
23 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ดา้ นการไม่แสดงกลยุทธ์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)........................ 146

ฑ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้า
24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการ
ปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับ
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL)
และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล............ 158
25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุม ใน 3 ช่วงระยะ ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตาม
ผล ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง
(TWO - Way MANOVA Repeated Measurement)……………………………… 162
26 สถิติทดสอบพหุคูณ (Multivariate Tests) เพื่อทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มการทดลอง และระยะเวลาการวัด....................................... 165
27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผล………………………………………………………………………… 166
28 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผล………………………………………………………………………… 168
29 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และติดตามผล…………………………………………………... 170
30 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่ม
ทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และติดตามผล…………………………………………………………… 172

ฒ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้า
31 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผล………………………………………………………………………… 174
32 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย...................... 370
33 ผลค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย............................................... 372
34 การดาเนินงานนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพื่อ
เสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ผา่ น
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA)…………… 377

ณ

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้า
1 แสดงการกรอบแนวคิดที่ 1 ในการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย………………………………
8
2 กรอบแนวคิดที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย................................................................................................................
9
3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 3 การศึกษาผลของนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย...................................................................
10
4 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน (n=2,500)... 110
5

6
7
8
9
10
11

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบจาลองสมการโครงสร้าง
องค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(CCPS) (n=2,500)...................................................................................................
แสดงหน้าแรกของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์..........................................................................................................
คะแนนค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของกลุ่มทดลองที่ 1กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล……………
คะแนนค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของกลุ่มทดลองที่ 1กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล....................
ค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลอง
ที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล.....
ค่าเฉลี่ยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล....................
ค่าเฉลี่ยด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล...................

113
156
167
169
171
173
176

1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั การใช้เทคโนโลยีทวั่ โลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการพัฒนา
สื่ อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต
จากผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (2562) พบว่า คนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่นานขึ้น
กิจกรรมการใช้งานส่วนใหญ่คือ Social Media (Facebook, Line, Instagram) ช่วงวัยที่ใช้งานอายุ
18-37 ปี และอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี โดยมีการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 10 ชัว่ โมง 35 นาทีต่อวัน
ส่งผลทาให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่ นมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผชิญกับความสุ่มเสี่ ยงจากการถูกละเมิดความปลอดภัยและภัยคุกคาม
จากการใช้สื่อออนไลน์อย่างการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
จากข้อมูลของสถาบัน Digital Intelligence Quotient (DQ) (2019) พบว่า เด็กไทย
อายุ 13 ปี ขึ้นไป มีความเสี่ ยงสู งที่จะถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถึงร้อยละ 47 สอดคล้องกับข้อมูล
ของศูนย์ประสานงานส่งเสริ มการปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (2563)
ที่มีจานวนเด็กที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 69 โดยส่วนใหญ่จะถูกรังแก
ในลักษณะโดนเรี ยกด้วยคาหยาบคายและดูหมิ่น ถูกด่าทอ ให้ร้าย ใส่ ความ การกีดกันออกจากกลุ่ม
เพื่อนหรื อสังคม นาเรื่ องส่วนตัว หรื อความลับไปเผยแพร่ ถูกข่มขู่คุกคาม และตัดต่อ รู ปภาพ คลิป
วิดีโอในทางเสื่ อมเสี ย โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยิง่ เพิม่
ความเสี่ ยงต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากวัยรุ่ นจะต้องเรี ยนจากที่บา้ น (Learn From
Home) มีการใช้งานสื่ อออนไลน์ที่เพิ่มสู งขึ้น (Yang, 2021) เหตุน้ ีจึงทาให้กลุ่มวัยรุ่ นเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผูถ้ ูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้
วัยรุ่ นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ มักจะตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยขาดความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
และขาดการไตร่ ตรอง ดังที่ทฤษฎีพฒั นาการทางสังคมของ Erik Erikson กล่าวว่า วัยรุ่ นอยูใ่ น
ขั้นของการพัฒนาความมีเอกลักษณ์ หรื อความรู ้สึกสับสนไม่เข้าใจตนเอง (Identity & Identity
Confusion) มีความคิดที่เป็ นอิสระ ทาให้วยั รุ่ นอยากแก้ไขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้วยความคิดของตนเอง ซึ่งมีโอกาสที่จะตัดสิ นใจผิดพลาด (Fleming, 2004; Hudson et al., 2016)
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ทาให้เกิดผลกระทบทางจิตใจในระยะยาว ก่อให้เกิดความรู ้สึกทางลบ เช่น ซึมเศร้า อับอาย เครี ยด
วิตกกังวล โดดเดี่ยว และสิ้ นหวัง (Guo, 2016) ส่งผลต่อพฤติกรรมทาให้มีการเก็บตัว แยกตัวออก
จากสังคม หากถูกกดดันอย่างรุ นแรงหรื อเรื้ อรังจะนาไปสู่ การทาร้ายผูอ้ ื่นเพื่อแก้แค้น ทาร้ายตนเอง
และฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไม่สามารถทนกับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้วยั รุ่ นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีแนวโน้มการคิดฆ่าตัวตายมากกว่าวัยรุ่ นที่
ไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (ปองกมล สุรัตน์, 2561; Weber & Pelfrey, 2014) สอดคล้องกับ
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากสื่ อ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (2560) พบว่า วัยรุ่ น
เสี ยชีวิตจากปัญหาการฆ่าตัวตายและเกิดความเสี่ ยงของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจาก
การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมจนถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะเห็นได้วา่ ผลกระทบจากการ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีความรุ นแรงจึงจาเป็ นที่จะต้องได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ ว (Johnson et al., 2016) หากมีแนวทางการในการป้องกัน หรื อเสริ มสร้างให้วยั รุ่ นมี
การรับมือกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทางที่มีประสิ ทธิภาพในการป้องกันการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ คือ การเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ซึ่งเป็ นวิธีการรับมือกับสถานการณ์การถูกรังแกในรู ปแบบต่างๆ การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่พบว่า วัยรุ่ นมีการใช้กลยุทธ์ในเชิงลบในการจัดการกับปัญหาคือใช้วิธีการโต้กลับในทันที
หรื อการเอาคืนผูร้ ังแกในแบบเดียวกัน ทาให้ปัญหายังคงวนเวียนไม่สามารถจัดการได้
ส่งผลกระทบต่อความเครี ยด ความไม่สบายใจที่มีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเอง
ถือได้วา่ กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาเชิงลบเป็ นวิธีการที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ ไม่สามารถที่จะจัดการ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ (ธันยากร ตุดเกื้อ, 2560; Perren et al., 2012; Englander, 2011)
ในทางกลับกันพบว่า การรับมือกับถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพคือ การใช้กลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive
Strategies) เป็ นการใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ ไม่ส่งผลกระทบทางลบหรื อสร้างความเดือดร้อน
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น วิธีการรับมือในแต่ละครั้งใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกัน (Kim et al., 2010; Parris et al., 2012) ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในบริ บทสังคมไทย ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาลักษณะทัว่ ไปของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ความชุก
หรื อผลกระทบ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาใดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั จึงสนใจและค้นหาองค์ความรู ้เพิ่มเติมโดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
พบว่า กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาที่วยั รุ่ นเลือกใช้ในจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
คือ การกดรายงาน การกดกีดกันผูท้ ี่รังแก การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีสื่อออนไลน์
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ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่มีเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น รวมไปถึง ขอความช่วยเหลือจากคน
ใกล้ชิด หรื อส่งข้อความแบบสุภาพไปถึงผูร้ ังแก เพื่อกล่าวคาขอโทษ ยืนยันความบริ สุทธิ์ใจ
และวิธีการเพิกเฉย ทากิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ สามารถที่จะยุติการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้ (Perren et al., 2012; Englander, 2011) อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การเผชิญปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ วิธีการใด
เป็ นวิธีการที่ดีที่สุด
การเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ให้กบั วัยรุ่ น
จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน เพื่อส่งเสริ มและปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
จากการใช้สื่อออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นทักษะความสามารถการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กและเยาวชน
รู ้เท่าทันสื่ อออนไลน์ หนึ่งในแนวทางที่มีประสิ ทธิภาพในการป้องกันคือ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
โดยมีนกั จิตวิทยาการปรึ กษาช่วยเหลือวัยรุ่ นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่งเสริ มให้วยั รุ่ นได้รับ
แนวทางที่ถูกต้อง และใช้ศกั ยภาพของตนเองในการแก้ไขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้
อย่างเหมาะสม ผูว้ ิจยั ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึ กษาจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
จากเหตุผลและความเป็ นมาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จะศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยจะพัฒนาแบบวัดและหาเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อใช้ในการศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในบริ บท
สังคมไทย ซึ่งพัฒนาจากองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์จานวนทั้งสิ้ น 5 องค์ประกอบคือ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use
Technology) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
(Non Strategies) รวมไปถึงผูว้ ิจยั จะพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น จานวน 2 รู ปแบบคือ นวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA)
และนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online by
Online Learning: COOL) โดยใช้แนวคิดการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative
Counseling) มีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) เป็ นฐาน
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เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีเชื่อว่า บุคคลเต็มไปด้วยพลังและศักยภาพ มีความสามารถที่จะค้นหา
ทางออกของปัญหาโดยเน้นที่คาตอบของปัญหาไม่ใช่ที่ตวั ปัญหา เพราะทุกปัญหามีขอ้ ยกเว้น
ใช้ระยะเวลาสั้นเหมาะกับการแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบนั ที่ตอ้ งการความรวดเร็ วโดยการสร้าง
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (De Shazer, 1988) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากไม่มุ่งเน้นหรื อให้ความสนใจในสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่เป็ นปัญหา แต่จะเน้นการหาทางออกที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อรับมือ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ยิง่ ไปกว่านั้นผูว้ ิจยั ได้บูรณาการเทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีเผชิญ
ความจริ ง ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการให้การปรึ กษา และใช้การปรึ กษารายบุคคล
(Individual Counseling) ในการช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีประเด็นปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ที่แตกต่างกันให้ตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ และสามารถหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ในการปรึ กษา
เชิงบูรณาการแบบออนไลน์ และยังเป็ นเครื่ องมือช่วยเหลือที่ตอบโจทย์กบั ยุคสมัยปัจจุบนั
เนื่องจากการใช้ระยะเวลาที่ส้ นั กระชับ ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้
อย่างรวดเร็ ว ทาให้หน่วยงานหรื อบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา นักจิตวิทยา ครู
อาจารย์ ครอบครัว หรื อผูป้ กครอง สามารถนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการมาเป็ นแนวทาง
ในการช่วยเหลือและป้องกันนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม และทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นสามารถที่จะแสวงหาวิธีการเผชิญปัญหาได้ตามศักยภาพ
ของตนเองผ่านการใช้มุมมองทางบวกได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

คาถามการวิจัย
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย มีคาถามวิจยั ดังนี้
1. กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
เป็ นอย่างไร และอยูใ่ นระดับใด
2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเป็ นอย่างไร
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3. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการสามารถเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเพิ่มขึ้นหรื อไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย อันประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ
2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA)
2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL)
3. เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย

สมมติฐานการวิจัย
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ได้กาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1
1. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแต่ละด้านแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3
1. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
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3. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
4. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการปรึ กษาเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ และเครื่ องมือ
ที่เป็ นแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และแปลความหมายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ได้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย คือ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่าน
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA) และนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)
ที่สามารถนาไปศึกษาวิจยั ประยุกต์ใช้ และช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาได้อย่างกว้างขวางต่อไป
3. หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ครอบครัว
หรื อแม้แต่ผทู ้ ี่กาลังเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สามารถที่จะนานวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการในการวิจยั ครั้งนี้ ไปช่วยเหลือหรื อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อทาให้
สามารถรับมือกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยด้วยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนวัยรุ่ น
ที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในประเทศไทย
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ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ
1.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ คือ
1.1.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line Application: COLA)
1.1.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning: COOL)
1.1.3 การไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
1.2 ระยะเวลาในการทดลอง แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง
1.2.2 ระยะหลังการทดลอง
1.2.3 ระยะติดตามผล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดแบ่งออกเป็ น 3 กรอบแนวคิด ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัยขั้นตอนที่ 1
การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั สร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Cyberbullying Coping Positive
Strategies: CCPS)
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

แนวคิดทฤษฎีพฒั นาการของวัยรุ่ น

แบบวัดกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
(Cyberbullying
Coping Positive
Strategies Test:
CCPS-T)

- คุณภาพ
ของแบบวัด
- เกณฑ์ปกติ
ของแบบวัด

กลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญ
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย

แนวคิดการทดสอบทางจิตวิทยา
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนที่ 2
การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้

-

แนวคิดการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน
เทคนิคที่นามาบูรณาการประกอบด้วย
เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่
เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
เทคนิคการฝึ กซ้อมพฤติกรรม
เทคนิค WDEP
เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม
เทคนิคคาถามทางเลือก
เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ
โปรแกรม Line Application

-

แนวคิดการการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน
เทคนิคที่นามาบูรณาการประกอบด้วย
เทคนิคการสอนพูดกับตนเองเมื่อเผชิญปัญหา
เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ
เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ
เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม
เว็บการเรี ยนรู ้

นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line
Application: COLA)

คุณภาพของนวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online
Learning: COOL)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนที่ 3
การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
ตัวแปรต้ น
1. นวัตกรรมการให้ การปรึกษา แบ่งเป็ น
1.1 การได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online
by Line Application: COLA)
1.2 การได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL)
1.3 การไม่ได้รับการให้การปรึ กษา
2. ระยะเวลาในการทดลอง แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
2.1 ระยะก่อนการทดลอง
2.2 ระยะหลังการทดลอง
2.3 ระยะติดตามผล

ตัวแปรตาม
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
(Emotion-Focused)
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
(Problem-Solving)
3. ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
(Ability to use Technology)
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support)
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
(Non Strategies)

ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying
Coping Positive Strategy) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยมีวิธีการรับมือหรื อการจัดการใน
เชิงสร้างสรรค์โดยไม่ทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นเดือดร้อนต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในลักษณะของการถูกนินทาหรื อการด่าทอ การถูกลบออกจากกลุ่ม การมีผแู ้ อบอ้างตัวตน
รวมไปถึงถูกนาข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับมาเผยแพร่ และการคุกคามทางเพศผ่าน
ช่องทางการสื่ อสาร เมื่อกาลังใช้งานสื่ อออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้วิธีการ
ไม่สนใจ หรื อเพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ เพื่อทาให้ตนเอง
เกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการมองโลกในทางบวก และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์
จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
ใช้วิธีการเน้นที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์โดยใช้วิธีการสื่ อสารในทางบวก วิธีการ
ส่งข้อความแบบสุภาพ หรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีให้กบั ผูท้ ี่รังแก เพื่อถามสาเหตุของการรังแก
บนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้วา่ การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจาก
ความผิดที่ตนเองได้กระทาแล้วทาให้อีกฝ่ ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวคาขอโทษ และวิธีการ
ยืนยันความบริ สุทธิ์วา่ ตนเองไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก เพื่อป้องกัน
การโต้ตอบกันไปมาอย่างรุ นแรงบนโลกไซเบอร์
1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) หมายถึง
การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถใช้สื่อออนไลน์ที่ใช้งานอยูแ่ ก้ไขสถานการณ์จากการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึง
ใช้การกีดกันหรื อบล็อคผูท้ ี่รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่า
ความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน โดยตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทน
การตั้งค่าเป็ นสาธารณะและการเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
1.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
ใช้วิธีการขอความช่วยเหลือ การปรึ กษา ขอคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากผูท้ ี่ใกล้ชิด
เช่น ครอบครัว ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อเพื่อน เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในรู ปแบบต่างๆที่เกิดกับตนเอง โดยใช้วิธีการขอให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเรื่ องราว
ที่เกิดขึ้นให้ฟัง สอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนาไปประกอบ
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การตัดสิ นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1.5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
ไม่ใช้วิธีการใด ๆ ในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยที่ไม่กล้าตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
รับมือ หรื อมีความสับสนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงอาจเกิดความรู ้สึกที่
ไม่สบายใจเมื่อนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Integrative Counseling Innovation) หมายถึง วิธีการให้การปรึ กษา
โดยใช้กระบวนการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ผา่ นการใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่ อกลาง โดยมีการปรับประยุกต์รูปแบบและแนวทางในการ
ให้การปรึ กษาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบนั เพื่อตอบสนองต่อการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาได้อย่าง
ทัว่ ถึงและมีความรวดเร็ว โดยการพัฒนานวัตกรรมการให้การปรึ กษาจะอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน
เพื่อทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้ทาความเข้าใจตนเอง สามารถเรี ยนรู ้และรับมือจากการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้างสรรค์ โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นานวัตกรรมการปรึ กษา
ซึ่งประกอบด้วย 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA) หมายถึง การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับปรึ กษาติดต่อ
ติดต่อสื่ อสารผ่านการใช้ไลน์แอพพลิเคชัน่ (Line Application) เป็ นสื่ อกลางในการช่วยเหลือ
ซึ่งผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาใช้การโทรแบบเห็นหน้า (Facetime) ที่สามารถเห็นได้
ทั้งภาพและได้ยนิ เสี ยงของอีกฝ่ ายในทันที โดยนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจะได้รับการปรึ กษาแบบ
รายบุคคลที่พฒั นาบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและองค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งจะเป็ นการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน จานวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที
2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL) หมายถึง การให้ความรู ้เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์โดยใช้เว็บ
เพจเป็ นสื่ อกลางในการช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยจะเรี ยนรู ้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ดว้ ยตนเอง
ผ่านบทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning) ที่สร้างบนพื้นฐานการเรี ยนรู ้ทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน
จานวน 10 บทเรี ยน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ คลิปวิดีโอ โดยที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
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ต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองภาย (Self-directed Learning) ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ และหากต้องการ
สื่ อสารกับผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถส่งอีเมลหรื อส่งข้อความผ่านทางสื่ อออนไลน์ได้
2.3 การไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยดาเนินชีวิต
ตามปกติ โดยไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling
Online by Line Application: COLA) และนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)
3. นักเรียนวัยรุ่นไทย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่ นไทยด้วยการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐานผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.1 ความหมายของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
1.2 กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.3 ลักษณะการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.5 แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับนวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
2.1 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
2.1.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
2.1.2 ประวัติการปรึ กษาออนไลน์
2.1.2 ความหมายของการปรึ กษาออนไลน์
2.1.3 คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการปรึ กษาแบบออนไลน์
2.1.4 รู ปแบบของการปรึ กษาออนไลน์
2.1.5 ข้อดีและข้อจากัดของการปรึ กษาออนไลน์
2.1.6 การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้า
2.1.7 ข้อดีและข้อจากัดของการปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้า
2.1.8 แอพพลิเคชันที่นามาประยุกต์ใช้ในการปรึ กษาออนไลน์
2.1.9 การให้ความรู ้แบบออนไลน์
2.1.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรึ กษาออนไลน์
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2.2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรึ กษารายบุคคล
2.2.1 ความหมายการปรึ กษารายบุคคล
2.2.2 จุดมุ่งหมายของการปรึ กษารายบุคคล
2.2.3 กระบวนการของการปรึ กษารายบุคคล
2.2.4 บทบาทและลักษณะของผูใ้ ห้การปรึ กษา
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
2.3.1 ความหมายของการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
2.3.2 ประเภทของการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
2.3.3 ทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออกระยะสั้น
2.3.4 เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา
2.3.5 เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเผชิญความจริ ง
2.3.6 เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
2.3.7 เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
2.3.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับวัยรุ่น
3.1 ความหมายของวัยรุ่ น
3.2 การแบ่งระยะวัยรุ่ น
3.3 พัฒนาการของวัยรุ่ น
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ น
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
4.2 การนาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปใช้สร้างเครื่ องมือวัดทางจิตวิทยา
4.3 ข้อจากัดและปัญหาของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
4.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการปรึ กษา
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เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สรุ ปได้ดงั นี้
ความหมายของกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หรื อการกลัน่ แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
เป็ นอุบตั ิการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม การเรี ยกชื่อหรื อการให้ความหมายยังมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั นักวิชาการหรื อนักวิจยั ส่วนใหญ่นิยมให้ความหมายสอดคล้องกับการรังแกในรู ปแบบ
ดั้งเดิม (Traditional bullying) เช่น งานวิจยั ของ Merriam-Webster (2017) ให้ความหมายว่า
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คือ การที่บุคคลหนึ่งโพสต์ขอ้ ความที่มีเจตนาร้ายต่อผูอ้ ื่นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมักจะกระทาโดยไม่เปิ ดเผยตัวตน เช่น การส่งข้อความทางสื่ อออนไลน์
การแสดงความคิดเห็นในลักษณะมุ่งร้ายทาให้อบั อายและเสี ยชื่อเสี ยง เป็ นต้น งานวิจยั ของ
Kowalski et al. (2014) กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการข่มขู่ผอู ้ ื่นโดยใช้เทคโนโลยี
เป็ นลื่อกลาง สอดคล้องกับ Smith et al. (2008) ว่าเป็ นการกระทาโดยเจตนา ข่มขู่ผอู ้ ื่นในลักษณะ
ก้าวร้าวและกระทาซ้ าๆ ซึ่งจะดาเนินการโดยกลุ่มหรื อบุคคลที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาร้ายผูอ้ ื่น
โดย Agastston, Kowalski, and Limber (2007) กล่าวว่า การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ มีหลายวิธี
อาทิเช่น การส่ งข้อความผ่านอีเมล์ สื่ อออนไลน์ต่างๆ รู ปแบบการรังแกกันมีต้ งั แต่ การนินทา การด่า
การละเมิดสิ ทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น การทาให้บุคคลอื่นเสี ยชื่อเสี ยง เช่น การส่งภาพลับ การส่ง
ภาพล้อเลียน การกล่าวผูอ้ ื่นในเรื่ อง ๆ หนึ่ง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยที่ผนู ้ ้ นั ไม่ทราบว่าใครเป็ น
ผูก้ ระทาและ Payne (2007) กล่าวว่า การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็ นการกระทาที่บุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลตั้งใจกระทาโดยเจตนาให้ผอู ้ ื่นมีความตึงเครี ยด เกิดความรู ้สึกเป็ นทุกข์ โดยรวมไปถึง
การคุกคามและกล่าวถึงเรื่ องทางเพศ การหลอกลวง การละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล การใช้คาพูดที่
หยาบคาย การล้อเลียน รวมทั้งการส่ งข้อความไปรบกวนผูอ้ ื่นโดยเป็ นการหมิ่นประมาทบุคคล
โดยผูถ้ ูกกระทาจะถูกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทาร้ายโดยตั้งใจผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยบุคคล
เหล่านั้นไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ (Willard, 2006; Belsey, 2004)
ในบริ บทสังคมไทยการนิยามการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีลกั ษณะคล้ายกับต่างประเทศ
เช่นงานวิจยั ของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) กล่าวว่า การรังแกหรื อคุกคามผูอ้ ื่นผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็ น เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ ข้อความสั้น รวมไปถึงเว็บไซต์เครื อข่าย
ทางสังคม เป็ นการกระทาโดยเจตนาและนาไปสู่ความตึงเครี ยดทางอารมณ์ ทาให้เกิดความทุกข์
อย่างซ้ าๆ เช่นการใช้คาพูดที่รุนแรง การดูถูกดูแคลน รวมทั้งการส่ งอีเมล์หรื อโทรศัพท์ไปรบกวน
ผูอ้ ื่น ซึ่งการกระทาในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่และทุกเวลา สอดคล้องกับ
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สุภาวดี เจริ ญวานิช (2560) กล่าวว่า การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็ นการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์
ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มคน โดยรู ปแบบการรังแกกันมีท้ งั การใส่ ร้ายป้ายสี การใช้ถอ้ ยคาหยาบคาย
ต่อว่าผูอ้ ื่น หรื อการส่งต่อข้อมูลลับ เพื่อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในรู ปแบบต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการส่งข้อความ คลิปวีดีโอ จดหมายอิเล็กโทรนิค ทางเว็บไซด์ หรื อทางแอพพลิเคชัน
ต่าง ๆ และทาให้ฝ่ายที่ถูกกระทารู ้สึกเจ็บปวดหรื อได้รับผลกระทบทางจิตใจ การรังแกผ่านพื้นที่
ไซเบอร์เป็ นความรุ นแรงที่อาจจะทราบหรื อไม่ทราบว่าใครเป็ นผูก้ ระทา ซึ่งผูก้ ระทาสามารถ
ทาความรุ นแรงกับใคร ที่ไหน เมื่อไรก็ได้ และผูก้ ระทาก็สามารถจะตอกย้าความรุ นแรงนั้นได้
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่ อออนไลน์ในปัจจุบนั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะใช้คาว่า การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้เข้าใจความหมายได้
ตรงกัน และสรุ ปความหมายของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หมายถึง การกระทาของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลที่มีเจตนาทาร้ายผูอ้ ื่นโดยตั้งใจผ่านเครื อข่ายออนไลน์และอุปกรณ์การสื่ อสารแบบ
ดิจิตอล โดยทาให้ฝ่ายที่ถูกกระทาได้รับผลกระทบทางจิตใจ และเกิดความตึงเครี ยด เช่น การละเมิด
สิ ทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น การทาให้บุคคลอื่นเสี ยชื่อเสี ยง การข่มขู่ผอู ้ ื่น ส่งหรื อโพสต์ขอ้ ความ
หยาบคาย การล้อเลียนบุคคลอื่น เป็ นต้น โดยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผูถ้ ูกกระทาอาจจะรู ้หรื อไม่รู้ตวั
ผูก้ ระทา
ผูว้ ิจยั ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมพบว่า เมื่อบุคคลถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะมีวิธีการ
ป้องกันตนเองที่เรี ยกว่า กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา การให้คานิยามที่ผา่ นมายังขึ้นอยูก่ บั นักวิจยั
เป็ นหลัก แต่ส่วนใหญ่จะให้ความหมายสอดคล้องกับแนวคิดในการเผชิญปัญหา เช่น งานวิจยั ของ
Perren et al. (2012) กล่าวว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคคลจะโต้ตอบหรื อทาการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ หรื อสิ่ งที่เข้ามาคุกคามตนเองด้วยรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ที่มากระทบคลี่คลายลงไป โดยใช้ทกั ษะการรับมือเชิงบวกในเผชิญหน้า เช่น
การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม การรับมือด้วยการใช้สื่อออนไลน์ (Heiman, 2019)
และ Parris et al. (2012) กล่าวว่า การรับมือกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ทาให้เกิดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในรู ปแบบที่เฉพาะบนโลกออนไลน์ โดยมีการตอบสนองทางพฤติกรรม อารมณ์
และการรับรู ้ในเชิงบวกเมื่อพบสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยที่บุคคลจะแสวงหา
วิธีการในแก้ไขปัญหา รวมไปถึงกาจัดหรื อแก้ไขปัญหาจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ให้หมดไป
ด้วยวิธีการที่ตนเองสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ (Machackova et al. 2013;
Harrington, 2014; Konishi, 2003) บุคคลจะใช้วิธีการที่มีประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
ตนเอง เพื่อขจัดปั ญหาที่เกิดขึ้น
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การศึกษาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยในภาพรวม พบว่า ปริ มาณงานวิจยั
เกี่ยวกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ยงั มีจานวนน้อย ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความชุก
รู ปแบบการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ เน้นศึกษาถึง
ธรรมชาติของเหตุการณ์ และศึกษาร่ วมกับการรังแกในรู ปแบบดั้งเดิม ส่ วนกลยุทธ์ในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ยังพบว่าใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงลบ เช่น การโต้ตอบกลับ
ในทันที การแก้แค้น เป็ นต้น ซึ่งเป็ นประเด็นที่มีความเสี่ ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะ
ยาว และมีแนวโน้มที่จะเกิดการรับมือในเชิงลบมากขึ้นหากมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา
ผูว้ ิจยั จึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ โดยการค้นคว้าอิสระในนิสิตระดับปริ ญญาตรี ที่การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในบริ บท
สังคมไทยพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ให้ความหมายว่า เป็ นวิธีการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในเชิงสร้างสรรค์ เป็ นวิธีการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นเดือดร้อน จึงเห็นว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การเผชิญปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ในประเทศไทยที่ผา่ นมา ยังขาดการศึกษาถึงกลยุทธ์
ในการเผชิญปัญหาเชิงบวกที่ทาให้บุคคลเลือกใช้รูปแบบการเผชิญปัญหาที่สร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาตามศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งการทาความเข้าใจถึงกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาดังกล่าว
จะนาไปสู่การพัฒนาหรื อสร้างเครื่ องมือเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หรื อผูท้ ี่มี
แนวโน้มว่าจะถูกรังแกให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สรุ ปได้วา่ กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หมายถึง
การที่บุคคลมีวิธีการที่สร้างสรรค์และเหมาะสมในการรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
กลยุทธ์ เชิงบวกในการรับมือกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ปัจจุบนั การศึกษาที่ผา่ นมายังไม่มีขอ้ สรุ ปที่แน่ชดั เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือจาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผูท้ ี่เผชิญสถานการณ์ปัญหาบนอินเทอร์ เน็ตหรื อโลกออนไลน์มกั ใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหา
หลายรู ปแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ การศึกษาถึงรู ปแบบการเผชิญปัญหา
การรังแกบนโลกเบอร์อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การศึกษาถึงวิธีที่บุคคลเลือกใช้หรื อ
มีเจตนาว่าจะใช้กบั การศึกษาถึงประสิ ทธิภาพของวิธีน้ นั ๆ (Patchin & Hinduja, 2015; Tokunaga,
2010; Carol et al., 2011) เมื่อบุคคลใช้กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาถือว่าเป็ นการขจัดภัยคุกคาม หรื อ
เพื่อหลีกเลี่ยงความรู ้สึกไม่สบายใจและความทุกข์ทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
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อาจต้องใช้วิธีการเสริ มพลังทางบวก แต่ละกลยุทธ์ของการเผชิญปั ญหาอาจได้ผลดีหรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั
ว่าบุคคลเหล่านั้นตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบใด และกลยุทธ์ใดที่ถูกใช้จะช่วยลดความเครี ยดได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงในเรื่ องของผลกระทบทางลบจากปัญหาการรังแกกันบนโลก
ไซเบอร์ที่กระทบทางด้านร่ างกายและสุขภาพจิต สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการมีกลยุทธ์ในการเผชิญ
ปัญหา (Yang, 2021; Machmutow et al., 2012)
ความแตกต่างของกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาที่พบคือ การโต้ตอบ การไม่สนใจหรื อ
เพิกเฉยต่อการรังแกซึ่งเป็ นวิธีการจัดการปัญหาการรังแกที่ส่วนใหญ่ที่ใช้บนโลกไซเบอร์ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวเป็ นกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาทางลบ หากใช้วิธีการนี้เป็ นประจาจะทาให้เกิดการจัดการ
ปัญหาไม่มีประสิ ทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็ยงั มีบางคนเลือกที่จะเก็บเรื่ องดังกล่าวเป็ นความลับ เพราะ
คิดว่ายิง่ มีคนรับรู ้มากยิง่ ทาให้เหตุการณ์ซบั ซ้อนขึ้นหรื ออาจมองว่าเหตุการณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ
ตนจึงเลือกที่จะไม่ใส่ใจ (Gahagan et al., 2016; Lazarus, 2006) รู ปแบบการเผชิญปัญหาการรังแก
ในพื้นที่ไซเบอร์ที่พบว่าเป็ นวิธีที่ไม่มีประสิ ทธิภาพและมักทาให้เกิดผลกระทบทางลบมากขึ้น
ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) สอดคล้องกับงานของ Na et al. (2015) ที่พบว่า
รู ปแบบการเผชิญปัญหาแบบ หลีกเลี่ยงมีอิทธิพลสูงสุดในการทานายอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล
และการลดลงของการรู ้คุณค่า ในตนเอง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงด้วยวิธีละเลยอย่างมีเป้าหมาย
(Purposeful ignore) คือละเลยโดยไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์วา่ เป็ นเรื่ องไม่จริ งจังก็อาจเป็ น
วิธีที่มีประสิ ทธิภาพได้ (ณัฐกานต์ จันทรศิริพุทธ, 2560; Machackova et al., 2013)
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่นกั วิจยั ส่วนใหญ่พบว่า
เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพและอาจช่วยลดผลกระทบทางลบของผูถ้ ูกรังแก ได้แก่ วิธีการมองหา
การสนับสนุน ทางสังคม หรื อการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด (Jacobs et al., 2015;
Machackova et al., 2013; Raskauskas & Huynh, 2015) มีแนวโน้มจะช่วยให้ผถู ้ ูกรังแกเห็นคุณค่า
ในตนเองมากขึ้น (Rivituso, 2014) จากการศึกษาเกี่ยวกับการถูกรังแกกันบนโลกไซเบอร์
ส่วนใหญ่บุคคลใช้กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาเชิงบวก เช่นการศึกษาของ Sticca et al.,
(2015) พบว่า วัยรุ่ นใช้การรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การใช้วิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด การกล้าที่จะยืนยัน
ตัวเอง การเพิกเฉยเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเมื่อถูกรั งแก
บนโลกไซเบอร์ สามารถที่จะประเมินได้วา่ การรับมือที่แตกต่างกันช่วยให้ผถู ้ ูกรังแกสามารถที่ จะ
มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
Machackova et al., (2013) ได้ทาการศึกษาวิธีการรับมือจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่มี
ประสิ ทธิภาพกับผูท้ ี่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยศึกษาในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี
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ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการ
ปัญหา คือแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี เช่น การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว การลบบัญชีการใช้
งาน การบล็อกข้อความหรื อรู ปภาพที่มีผสู ้ ่งเข้ามา เป็ นต้น และวิธีการที่จะช่วยให้อารมณ์ทางลบ
ลดลงคือ การแสวงหาความช่วยเหลือทางสังคม ด้วยการเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ให้บุคคลที่ใกล้ชิดหรื อ
ไว้ใจฟัง หรื อ ทาการขอความช่วยเหลือและคาแนะนา ถึงแม้วิธีการดังกล่าวจะถูกระบุวา่
เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด แต่ก็ยงั ไม่อาจะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ได้ทุกกรณี จะเห็นได้วา่ การมุ่งจัดการทางด้านเทคโนโลยีและการแสวงหาความช่วยเหลือทาง
ด้านสังคมเป็ นกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาที่วยั รุ่ นใช้
Šléglová and Cerna (2011) ได้ทาการศึกษาการรับรู ้และการเผชิญปัญหาในการรังแกกัน
บนโลกไซเบอร์ในผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ของวัยรุ่ นอายุ 15-18 ปี พบว่า ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ได้พฒั นากลยุทธ์
ในการเผชิญปัญหาเพื่อรับมือกับการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ในหลายรู ปแบบโดยเฉพาะในด้าน
เทคนิค เพื่อรับมือกับการรังแก รวมไปถึงด้านการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งวัยรุ่ นจะเลือกใช้กลยุทธ์
แต่ละรู ปแบบตามสถานการณ์ความเครี ยดที่เกิดขึ้น รวมไปถึงในเรื่ องของความแตกต่างกัน
ในสถานการณ์ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากบริ บทที่แตกต่างกันลักษณะส่วนบุคคล รวมไปถึง
Perren et al. (2012) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่เกิดจากการรังแกผ่าน
โลก ไซเบอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผลงานวิจยั เชิงสารวจที่ผา่ นมา โดยมีนกั เรี ยน
ผูป้ กครอง และโรงเรี ยนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม และสรุ ปวิธีการรับมือกับการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพไว้ 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1. การแสดงปฏิกิริยาที่เป็ นการโต้ตอบ เป็ นวิธีการ
ที่เยาวชนใช้ทวั่ ไปในกรณี ที่รู้ตวั คนทาหรื อประเมินแล้วคิดว่าสามารถเจรจาพูดคุยได้ แต่สาหรับ
วัยรุ่ นชายอาจมีการทาร้ายร่ างกายกันด้วย ซึ่งทาให้เกิดผลเสี ยทางด้านร่ างกายตามมา นอกจากนี้
พบว่าเยาวชนที่ถูกรังแกบางคนใช้วิธีการเอาคืน ผูร้ ังแกในแบบเดียวกัน เพราะทาได้โดยง่ายบนโลก
ออนไลน์ที่ไม่ได้เผชิญหน้ากันโดยตรง ทาให้ปัญหายังคงวนเวียนไม่สามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ วิธีการเอาคืนจึงเป็ นวิธีการที่ไม่มีประสิ ทธิภาพที่จะทาให้การรังแกบนโลกไซเบอร์
ลดลงได้
2. การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี เป็ นวิธีการหนึ่งที่เยาวชนเลือกใช้อย่าง
กว้างขวาง และเป็ นรู ปแบบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์ เท่านั้น การแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีถือเป็ นตัวเลือกที่เยาวชนระบุวา่ เป็ นประโยชน์และสามารถใช้แก้ปัญหา
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้
3. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม เป็ นการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ครู หรื อ
ผูใ้ หญ่ที่ไว้ใจเกี่ยวกับการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีเยาวชนส่วนน้อยที่ขอความช่วยเหลือจากบิดา
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มารดา เพราะส่วนใหญ่จะระบายความรู ้สึกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมากกว่า เหตุผลที่
ไม่บอกหรื อขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เป็ นเพราะกลัวว่าตนเองจะถูกจากัดสิ ทธิในการใช้อุปกรณ์
สื่ อสารและอินเทอร์เน็ต
4. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการอารมณ์เป็ นวิธีที่ผถู ้ ูกรังแกเพิกเฉยหรื อทาเป็ นไม่สนใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ตอบโต้หรื อกระทาสิ่ งใดหลังจากถูกรังแก เป็ นวิธีการหนึ่งที่จบปัญหา
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาค้นคว้าวิธีการที่ใช้จดั การกับปัญหาที่มี
ประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่อาจสรุ ปได้ว่าวิธีการใดเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด
สาหรับงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ด้วยวิธีการแบบมุ่งจัดการอารมณ์ แบบมุ่งจัดการที่ปัญหา การใช้ความสามารถทาง
ด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนทางสังคม แบบมุ่งจัดการอารมณ์ โดยพัฒนาแบบวัดและศึกษา
ระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ผูว้ ิจยั จึงทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดกลยุทธ์ในการรับมือกับ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ พบว่า การวัดพฤติกรรมการรับมือของบุคคลส่วนใหญ่จะพัฒนา
ตามรู ปแบบการเผชิญปัญหาทัว่ ไป แบบวัดส่วนหนึ่งพัฒนามาจากแบบวัดที่มีอยูซ่ ่ ึงจะอ้างอิงทฤษฎี
รู ปแบบการเผชิญปั ญหาหรื อความเครี ยดที่เป็ นที่นิยม ซึ่งมีท้ งั ที่แบ่งตามแนวคิดของ Lazarus และ
Folkman (1984) และแบ่งตามแนวคิดของ Roth และ Cohen (1986) ตัวอย่างเช่น มาตรการเผชิญ
ปัญหาในพื้นที่ไซเบอร์ที่พฒั นาโดย Völlink et al. (2013) โดย อ้างอิงจากมาตร Utrecht Coping List
for Adolescents (UCL-A) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่ใช้ศึกษาในบริ บททัว่ ไป ได้แก่
(ณัฐกานต์ จันทรศิริพุทธ, 2560)
1. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหา (Problem-focused or active coping) แบ่งเป็ น
วิธีเผชิญหน้า และหาการสนับสนุนทางสังคม
2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการอารมณ์ (Emotional-focused or passive coping) แบ่งเป็ น
วิธีผอ่ นคลาย (Palliative coping), หลีกเลี่ยง (Avoidance coping), มองในด้านดี (Optimistic
coping), ระบายอารมณ์ (Expressive emotion coping), และซึมเศร้า (Depressive coping)
แบบวัด Self-Report Coping Scale (SRCS) พัฒนาโดย Causey และ Dubow (1992)
ตามแนวคิดของ Roth และ Cohen (1986) และปรับปรุ งโดย Kochenderfer-Ladd และ Skinner
(2002) แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1. การเผชิญปัญหาแบบเข้าหา (Approach coping) ได้แก่การมุ่งแก้ปัญหา (Problem
solving) และมองหาการสนับสนุนทางสังคม (Social support seeking)
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2. การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance coping) ได้แก่การออกห่าง ด้วยวิธีทาง
ปัญญา (Cognitive distance), การจัดการความรู ้สึกภายใน (Internalizing), และการปลดปล่อย
อารมณ์ (Externalizing)
Machmutow et al. (2012) พัฒนาแบบวัดการเผชิญปั ญหาการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์
โดยให้ผรู ้ ่ วมวิจยั อ่านสถานการณ์ แล้วประเมินถึงวิธีที่เหยื่อในสถานการณ์สมมุติจะเลือกใช้
แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การขอคาแนะนา (Distal advice) สื่ อถึงการหาข้อมูลและเครื่ องมือในการช่วยเหลือ
เช่น การติดต่อศูนย์ให้คาปรึ กษา
2. การสนับสนุนจากคนใกล้ชิด (Close support) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการช่วยเหลือทางอารมณ์
เช่น พูดคุยกับเพื่อน
3. การแสดงออก (Assertiveness) การปกป้องตัวเองโดยไม่ทาร้ายผูอ้ ื่น เช่น การหาทาง
ติดต่อกับผูร้ ังแก
4. การแก้แค้น (Retaliation) การตอบกลับโดยใช้ความก้าวร้าวหรื อแก้แค้น
5. การโทษตัวเอง (Helplessness) การหลีกเลี่ยงและรับมือทางอารมณ์และอ้างเหตุผล
เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา (Machmutow et al., 2012) แบ่งเป็ นการโทษตัวเอง
(Internal cause) การถอนตัวออกมาเพราะมองว่าการรังแกมีอยูท่ ุกที่ (Global cause) และไม่สนใจ
เพราะมองว่าการรังแกควบคุมไม่ได้และตนก็ทาอะไรไม่ได้ (Stable cause)
แบบวัด The Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ) พัฒนาขึ้นโดย
Sticca et al. (2015) แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็ น 7 องค์ประกอบ คล้ายคลึงกับแบบวัดที่พฒั นา
โดย Machackova et al. (2013) แต่มีองค์ประกอบเพิ่มขึ้น 2 ข้อ ได้แก่ การไม่สนใจ
(Active ignoring) และการเผชิญปัญหาด้วยวิธีทางเทคนิค (Technical coping)
แบบวัด The Cyberbullying Coping Questionnaire (CCQ) พัฒนาโดย Jacobs et al. (2015)
เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาวิธีการเผชิญปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ แบ่งรู ปแบบ
การเผชิญปัญหาเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การเผชิญปัญหาทางใจ (Mental) แบ่งเป็ นแบบเน้นการแก้ปัญหา และแบบการพยายาม
ควบคุมอารมณ์โดยเอาใจออกห่างหรื อเปลี่ยนการรับรู ้ซ่ ึง เป็ นความพยายามลดความเจ็บปวดและ
ไม่ทาให้ตวั เองไม่รู้สึกแย่จนเกินไป
2. การไม่ตอบโต้ (Passive) เป็ นวิธีที่ไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรง แต่เหยือ่ อาจเลือกใช้ในกรณี
ที่รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ เป็ นวิธีที่เชื่อมโยงกับปัญหาทาง
สุขภาพและอาการซึมเศร้าและอาจทาให้เหยื่อเสี่ ยงที่จะถูกรังแกต่อไปได้เรื่ อย ๆ
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3. การขอความช่วยเหลือจากสังคม (Social) เป็ นการเผชิญปัญหาทางพฤติกรรม พยายาม
ควบคุมสถานการณ์โดยใช้ความร่ วมมือจากบุคคลที่มี ความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อแม่ เพื่อน
ซึ่งจะ ช่วยสร้างกาลังใจและอาจช่วย แก้ปัญหาได้
4. การเผชิญหน้า (Confrontational) เป็ นได้ท้ งั การใช้พฤติกรรมเชิงรุ กในทางบวกและ
การแสดงความก้าวร้าว โดยเป็ นวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะทาให้ผรู ้ ังแกรับรู ้ถึงผลของ
การกระทาและความรู ้สึกของเหยือ่ แต่วิธีน้ ีอาจไม่ได้ช่วยลดความตึงเครี ยดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แบบวัด
ยังมีประเด็นปัญหาเรื่ องวิธีจดั หมวดหมู่ขององค์ประกอบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ข้อคาถามบางข้อสามารถจัดอยูใ่ นองค์ประกอบได้มากกว่าหนึ่งด้าน จึงจาต้องปรับปรุ งและ
พัฒนาต่อไป
สรุ ปได้วา่ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้องค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวก เพื่อปรับเนื้ อหาให้ครอบคลุมและ
เข้ากับบริ บทสังคมไทย แต่ยงั คงเน้นศึกษาตามกรอบแนวคิดกระบวนการของความเครี ยดและ
การเผชิญปัญหา
ลักษณะของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูท้ ี่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้
Watts et al. (2017) ได้แบ่งลักษณะของการถูกรังแกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ 7 ลักษณะคือ
1. การแอบอ้างตัวตนของผูอ้ ื่น (Fraping) การแอบอ้างเพื่อเข้าใช้งานบัญชีสื่อออนไลน์
ของผูอ้ ื่น และแกล้งโพสต์ขอ้ ความหรื อรู ปภาพที่น่าอับอายลงในสื่ อออนไลน์
2. การใส่ความ (Dissing) การเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จที่ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย อับอาย
หรื อกลายเป็ นตัวตลก
3. การแกล้งแหย่ (Trolling) การใช้ถอ้ ยคาดูถูกเหยียดหยามในห้องแชท หรื อแสดง
ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ โดยมีเจตนาแหย่ให้เหยือ่ ตอบโต้กลับมาด้วยถ้อยคารุ นแรง
4. การขโมยอัตลักษณ์ดิจิทลั (Catfish) การขโมยรู ปภาพของผูอ้ ื่น แล้วนาไปสร้างตัวตน
ใหม่ เพื่อหวังผลในการหลอกลวง
5. การคุกคามข่มขู่ดว้ ยความรุ นแรงผ่านสื่ อออนไลน์ (Stalking) การข่มขู่ผอู ้ ื่นโดยทาให้
เสี ยชื่อเสี ยง หรื อจะทาร้ายร่ างกาย
6. การเผยแพร่ ความลับ (Blackmail) การนาข้อมูลส่วนตัว หรื อความลับของผูอ้ ื่นไป
เผยแพร่ ในโลกออนไลน์ โดยมีเจตนาเพื่อให้อบั อาย
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7. การคุกคามทางเพศ (Sexting) การส่งข้อความหรื อการส่งรู ปภาพอนาจารให้กบั ผูอ้ ื่น
รวมถึงการส่งข้อความติดต่อผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อหวังที่จะทาอนาจาร
การศึกษาของ Bhat (2008) แบ่งลักษณะของการถูกรังแกกันบนโลกไซเบอร์ไว้ดงั นี้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ครอบครัว และเพื่อน ทั้งข้อมูลที่เป็ นความจริ ง
และความเท็จที่ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความอับอาย และเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
2. การเผยแพร่ รูปภาพ ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรู ปภาพ
3. การเผยแพร่ วีดิโอคลิปที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อวีดิโอคลิปที่เจ้าของทาขึ้นโดยเลือก
เผยแพร่ เฉพาะบางบุคคล
4. การตัดออกจากกลุ่มสังคม โดยการบล็อกบุคคลออกจากรายชื่อการเป็ นเพื่อนหรื อ
การติดต่อ
การศึกษาของ Willard (2006) สรุ ปลักษณะของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
9 ประเภทได้แก่
1. การนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ห้องสนทนา หรื อเว็บไซต์
2. การส่ งข้อความก่อกวนผูอ้ ื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ หรื อเว็บไซต์ซ้ า ๆ
3. การนาข้อมูลที่ทาให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยไปเผยแพร่ ทางโทรศัพท์มือถือหรื ออินเทอร์เน็ต
4. การนาข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับของผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยหรื อส่งต่อทาง
อินเทอร์เน็ต
5. การแอบอ้างชื่อของผูอ้ ื่นไปให้ร้าย ด่าทอ หรื อกระทา การดังข้ออื่น ๆ ทางมือถือหรื อ
อินเทอร์เน็ต
6. การล้อเลียน ข่มขู่ หรื อคุกคามผูอ้ ื่นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7. การลบหรื อบล็อกผูอ้ อกจากกลุ่ม สร้างข่าวลือให้เกิดกระแสต่อต้าน
ในบริ บทสังคมไทย ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) ระบุรูปแบบการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
จากการรับรู ้ของเยาวชน ดังนี้
1. การโจมตีหรื อด่าทอกันผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย การด่าทอ
หรื อพูดจาส่อเสี ยดกันผ่านอินเทอร์เน็ต การนินทาผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการมี
สายโทรศัพท์นิรนามโทรมาด่าเพื่อความสะใจ
2. การคุกคามทางเพศออนไลน์ ประกอบด้วย การพูดจาคุกคามทางเพศผ่านเครื อข่ายสังคม
การบีบบังคับให้มีการแสดงกิจกรรมทางเพศผ่านกล้องหรื อเว็บแคม และการส่งรู ปภาพหรื อวิดีโอ
ในลักษณะโป๊ เปลือย โดยที่ผรู ้ ับไม่ตอ้ งการ
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3. การแอบอ้างตัวตนของผูอ้ ื่น ประกอบด้วย การขโมยรหัสผ่านบัญชีผใู ้ ช้ของผูอ้ ื่น
การแอบใช้ชื่อของผูอ้ ื่นในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ร้ายผูอ้ ื่น รวมถึงการสวมรอยในเครื อข่ายสังคม
ของผูอ้ ื่นเพื่อความเสี ยหายในรู ปแบบต่าง ๆ
4. การแบล็คเมล์กนั ประกอบด้วย การนาข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับของผูอ้ ื่น
ทั้งในรู ปของข้อความ ภาพหรื อวีดิโอไปเผยแพร่ การใส่ร้ายป้ายสี ผอู ้ ื่นเพื่อให้เกิดความเสี ยหาย
การถ่ายรู ปเพื่อนแบบหลุด ๆ แล้วเอาไปแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนาน และการตัดต่อรู ปภาพ
แล้วใส่ขอ้ ความเพื่อให้ผอู ้ ื่นเกิดความเสี ยหาย
5. การหลอกลวงออนไลน์ ประกอบด้วย การโฆษณาล่อลวงให้หลงเชื่อ การหลอกลวง
เพื่อจาหน่ายสิ นค้าลอกเลียนแบบ การหลอกลวงให้มีการโอนเงินในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึง
การหลอกลวงให้มีการนัดเจอกันเพื่อกระทาการใด ๆ ในลักษณะที่อีกฝ่ ายไม่ยนิ ยอม
วัฒนาวดี ศรี วฒั นพงศ์ (2558) ระบุถึงลักษณะการถูกรังแกกันบนโลกไซเบอร์ ดังนี้
1. การนินทาผูอ้ ื่นผ่านโปรแกรมแชท เช่น Facebook, Line
2. การโทร ส่งข้อความแกล้งผูอ้ ื่นผ่านมือถือ อีเมล์ หรื อเว็บไซต์
3. การแกล้งผูอ้ ื่นผ่านมือถือหรื อเว็บไซต์ เช่น ถ่ายรู ปแกล้งเพื่อน
4. การนาความลับของผูอ้ ื่นไปเผยแพร่ ผา่ นมือถือหรื อเว็บไซต์
5. การแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นไปให้ร้าย ผ่านมือถือหรื อเว็บไซต์
6. การลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นผ่านเว็บ
สรุ ปได้วา่ ลักษณะของการถูกรังแกกันบนโลกไซเบอร์ประกอบไปด้วยการนินทาหรื อ
การด่าทอผูอ้ ื่น การนาข้อมูลส่วนตัว หรื อข้อมูลที่เป็ นความลับที่ทาให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยไปเผยแพร่
การแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นไปให้ร้าย แอบอ้างและหลอกลวง การส่ งข้อความก่อกวนผูอ้ ื่น การลบหรื อ
บล็อกออกจากกลุ่ม และการคุกคามทางเพศออนไลน์ผา่ นช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การรังแกบนโลกไซเบอร์ทาให้เกิดผลกระทบด้านลบทางอารมณ์ ความรู ้สึก
และสภาวะทางจิตใจของผูถ้ ูกรังแก ซึ่งมีนกั วิจยั หลายท่านที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ ดังต่อไปนี้
Kowalski and Limber (2013) กล่าวว่า เมื่อผูถ้ ูกรังแกโดนกระทาจะส่งผลกระทบต่อ
ความรู ้สึกด้านลบ เช่น เกิดความรู ้สึกซึมเศร้า มีความเครี ยด วิตกกังวล และมองตนเองในด้านลบ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยการหลีกหนีปัญหา การใช้ขอ้ อ้างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไปโรงเรี ยน
ส่งผลทาให้ผลการเรี ยนลดต่าลง และส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
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Hinduja and Patchin (2010) กล่าวว่า เมื่อบุคคลถูกรังแกทางอินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชน
ทั้งชายและหญิงจะรู ้สึกโกรธมากที่สุด รองลงมาคือ รู ้สึกเสี ยใจ และอับอาย ตามลาดับ
โดยผูถ้ ูกกระทาส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเด็กที่มีความมัน่ ใจในตัวเองต่า และยังพบว่าผูถ้ ูกกระทา
จากการกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ตจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสู ง และการถูกกลัน่ แกล้ง
โดยการส่งรู ปภาพ ลามกอนาจาร หรื อข้อความเกี่ยวกับเรื่ องเพศ เป็ นปัจจัยสาคัญในการคิด
ฆ่าตัวตายของเยาวชนมากกว่าการถูกกลัน่ แกล้งในรู ปแบบอื่น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยงั สอดคล้องกับการศึกษาในบริ บทสังคมไทยของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ
(2556) ที่ระบุถึงผลกระทบจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ตามการรับรู ้ของ เยาวชนว่าส่งผล
กระทบในระดับบุคคล และระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับบุคคล ส่งผลกระทบต่อตัว
ของเยาวชนในด้านของอารมณ์และจิตใจ ผลกระทบดังกล่าวยังส่งผลในมิติทางสุขภาพอีกด้วย
ซึ่งมีต้ งั แต่ทาให้เกิดความเครี ยด ความวิตกกังวล และที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออาจถึงขั้นเสี ยชีวิต
จากการฆ่าตัวตาย ส่วนผลกระทบในระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้เยาวชนเสื่ อมเสี ย หรื อดูไม่ดี
ในสายตาของคนอื่นในบางกรณีที่เกิดการทะเลาะกันก็นาไปสู่การมองหน้ากันไม่ติด หรื อต้อง
มีการแบ่งกลุ่มกัน และที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การรังแกบางอย่าง อาจทาให้เยาวชนเสี ยหายถึงขนาด
ไม่กล้าออกไปเจอกับผูค้ น สอดคล้องกับ ธันยากร ตุดเกื้อ (2560) ที่ได้ศึกษารู ปแบบการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ที่ประกอบไปด้วย การถูกนินทา ด่าทอ ด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย ถูกหมิ่นประมาท
ถูกข่มขู่ และการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งส่งผลกระทบให้นกั ศึกษารู ้สึกโมโห โกรธ รู ้สึกคับข้องใจ
รู ้สึกเครี ยด วิตกกังวล และรู ้สึกอับอาย ทั้งนี้ยงั ส่ งผลกระทบทางอ้อมทาให้สุขภาพจิตเสื่ อมเสี ย
ร่ างกายอ่อนแอ และเกิดภาวะซึมเศร้า จนไม่สามารถเข้าร่ วมสังคมกับบุคคลอื่นได้ และมีสภาวะ
คิดอยากฆ่าตัวตาย ทั้งนี้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่มีวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คือ
การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบกลับทันที การหยุดการโต้ตอบ การอดทนไม่โต้ตอบ และทาตัวเฉย ๆ
การลบ หรื อบล็อก การกลัน่ กรองเพื่อน และการปรึ กษาเพื่อนสนิท ทั้งนี้วิธีการจัดการที่นกั ศึกษา
ไม่เลือกใช้ คือ การปรึ กษาพ่อแม่ ผูป้ กครอง และการดาเนิ นคดีตามกฎหมายทั้งนี้ เชื่อว่าไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกบนโลกไซเบอร์ จะทาให้บุคคลผูท้ ี่
ถูกรังแกเกิดผลกระทบด้านลบทางด้านอารมณ์ รวมไปถึงทางด้านสุขภาพ เนื่องจากผูท้ ี่ถูกรังแก
จะเกิดสภาวะเครี ยด วิตกกังวล ส่งผลไปสู่เกิดความซึมเศร้าและรุ นแรงถึงการฆ่าตัวตายได้ เนื่องจาก
ผูโ้ ดนรังแกจะรู ้สึกโมโห โกรธ อับอาย เก็บตัวอยูค่ นเดียว แยกตัวออกจากสังคม ไม่อยากพบเจอ
ผูอ้ ื่นหรื อเกิดความคิดที่จะทาร้ายตัวเองได้ และอยากฆ่าตัวตาย
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แนวทางการป้ องกันและช่ วยเหลือผู้ทถี่ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เกิดความรู ้สึกและอารมณ์ทางด้านลบ
เมื่อถูกกระทา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต การเรี ยน หรื อด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ในขณะเดียวกันการศึกษาที่สนับสนุนกระบวน การในการช่วยเหลือผูท้ ี่โดนรังแกบนโลกไซเบอร์
ยังพบว่ามีนอ้ ย ส่ วนใหญ่พบการศึกษาถึงรู ปแบบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการรับรู ้ของผูท้ ี่ถูกกระทา โดยมุ่งเน้นแค่ในการสารวจแต่ไม่พบว่างานวิจยั ใดที่ศึกษาถึง
วิธีในการจัดการปั ญหาของผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ดังนั้น Campbell et al.
(2012) ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ควรเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่ละเลยบุคคลที่ถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ควรให้ความช่วยเหลือและให้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด การแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นนักจิตวิทยา ครู อาจารย์ หรื อครอบครัว ควรให้ความสนใจกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาที่เป็ นเหยื่อ
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ในเบื้องต้นควรให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องของการรังแกบนโลกไซเบอร์
เช่น ความหมาย รู ปแบบของการรังแกกัน รวมถึงผลกระทบของการรังแกบนโลกไซเบอร์
เพื่อทาให้นกั เรี ยนและนักศึกษามีความรู ้เท่าทันปั ญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงความจาเป็ น
ในการแก้ไขปัญหา (Campbell et al., 2012)
นอกจากจะให้ความรู ้เกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ สิ่ งสาคัญที่จาเป็ นในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมคือ นักเรี ยนและนักศึกษาต้องเรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญปัญหาการรังแก
บนโลกไซเบอร์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่ วมกับการรังแกดังกล่าว หรื อ
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ดังนั้นในสถานศึกษาควรมีการให้บริ การ
การให้ปรึ กษา โดยทาให้ผถู ้ ูกกระทารู ้สึกปลอดภัย เปิ ดใจที่จะเรี ยนรู ้ และหาวิธีการในการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (Ryan & Curwen, 2013) รวมไปถึงต้องคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่ นได้น้ นั ก็คือ ตัวของวัยรุ่ น
ที่ควรที่จะมีการ เรี ยนรู ้มารยาทของการใช้การสื่ อสารผ่านทางพื้นที่ไซเบอร์ ต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
ปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวผูก้ ระทาเองหรื อผูถ้ ูกกระทาเอง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาผูใ้ หญ่ทุกฝ่ ายต้องตระหนักถึงเรื่ องนี้วา่ เป็ นเรื่ องที่ไม่ควรมองข้าม และเป็ นผูส้ นับสนุนที่ดี
ได้แต่ไม่ใช่เป็ นผูส้ ื่ อสารเรื่ องนี้กบั วัยรุ่ นโดยตรง (สุ ภาวดี เจริ ญวานิช, 2560; สรานนท์ อินทนนท์,
2561)
ดังนั้น การป้องกันและช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ควรให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทย
ได้รับการให้การปรึ กษาและเรี ยนรู ้ถึงกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพเชิงบวกให้นาไปใช้ได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การรังแกบนโลกไซเบอร์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศตามลาดับ ดังนี้
ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์
ในแง่ของความหมาย รู ปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปั ญหาการรังแกในพื้นที่
ไซเบอร์ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนที่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ทั้งอยูน่ อกระบบ
การศึกษาและกาลังอยูใ่ นระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในอาเภอหนึ่ง
ในภาคกลาง เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม กลุม่ ละ 4-6 คน จานวน 22 กลุ่มและ
สัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 26 คน รวมทั้งสิ้ น 136 คน ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนให้ความหมาย
ต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ วา่ หมายถึง การใช้โทรศัพท์มือถือหรื ออินเทอร์เน็ตในการทาร้ายกัน
การรังแกในพื้นที่ไซเบอร์มีมิติที่สาคัญคือต้องการสร้างความเสี ยหาย และสร้างความราคาญ
ต่อผูถ้ ูกกระทา ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เจตนาของผูก้ ระทาและความสัมพันธ์ของผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา
รู ปแบบของการรังแกที่รับรู ้ประกอบด้วยการโจมตีหรื อใช้วาจาหยาบคายผ่านอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอ้างชื่อหรื อตัวตนของผูอ้ ื่นเพื่อให้ร้าย
รวมไปถึงการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อโจมตีบุคคลอื่น ส่ วนสาเหตุของการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์น้ นั
เยาวชนรับรู ้วา่ เกิดจากความเป็ นนิรนามของพื้นที่ไซเบอร์ ความง่ายและความสะดวกในการรังแก
กัน และเป็ นผลที่ต่อเนื่องมาจากการเกิดความรุ นแรงในพื้นที่จริ ง ผลกระทบจากการรังแกในพื้นที่
ไซเบอร์ส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส่ วนการจัดการปัญหา
ดังกล่าว เยาวชนมีการรับรู ้วา่ จะจัดการปั ญหานี้ ดว้ ยตัวของตัวเอง หรื ออาจมีปรึ กษาเพื่อน
แต่จะไม่ปรึ กษาผูป้ กครอง
วัฒนาวดี ศรี วฒั นพงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
ที่มีต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรี ยนในโรงเรี ยน เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์
ของการวิจยั นี้เพื่อประมาณค่าความชุกของการรังแกของนักเรี ยนอันเนื่ องมาจากอิทธิพลทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่สัมพันธ์
กับการรังแกอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัยเสี่ ยงหลักที่สนใจศึกษา คือ 1) คุณลักษณะของนักเรี ยน
2) การเข้าถึงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 3) พฤติกรรมการบันเทิง 4) ภูมิหลังครอบครัว
ผลการศึกษาพบว่าความชุกของการรังแกของนักเรี ยนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่ ออินเทอร์เน็ต
และ การรังแกผูอ้ ื่นผ่านโลกไซเบอร์ เท่ากับร้อยละ 74.64 และการเป็ นเหยื่อของการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์เท่ากับร้อยละ 78.91 ปัจจัยเสี่ ยงสาหรับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนประกอบ
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ด้วย เพศ อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (โทรศัพท์มือถือ/ Smartphone คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะและ
แท็บแล็ต) สถานที่ที่ใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ที่บา้ น โรงเรี ยน และบ้านเพื่อน) วัตถุประสงค์
ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ดูดวง) ละคร/ ภาพยนตร์ประเภท (การ์ตูน ดราม่า) และเกมส์ที่นกั เรี ยน
ชอบเล่น (RPG Simulation) อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.10
จิตติพนั ธ์ ความคะนึง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรึ กษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิ คการสร้าง
ความมัน่ คงทางจิตใจเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเผชิญปั ญหาสาหรับเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นเป็ นเครื่ องมือสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2557 ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น จานวน 1,146 คน การวิจยั นี้ยงั เป็ นการพัฒนาและทดลองการปรึ กษาแบบกลุ่ม
ทางจิตวิทยาด้วยเทคนิคการสร้างความมัน่ คงทางจิตใจ มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้
อย่างเหมาะสม ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.1 เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ด้วยรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การถูกนินทา ด่าทอ ล้อเลียนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ การได้รับโทรศัพท์
กลัน่ แกล้ง และ/ หรื อได้รับข้อความข่มขู่หรื อก่อกวน เป็ นต้น ซึ่งส่ งผลกระทบต่ออารมณ์และ
ความรู ้สึกของเหยือ่ แตกต่างกันไป ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีวิธีรับมือด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน และ
2) การปรึ กษาแบบกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะการเผชิญปั ญหาจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ให้แก่นกั เรี ยน และยังช่วยลดความวิตกกังวล และความซึมเศร้าที่เป็ นผลกระทบจากการถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์
อมรทิพย์ อมราภิบาล (2559) ได้ทาการศึกษาเหยือ่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่ม
เยาวชน ปัจจัยเสี่ ยงผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตและการปรึ กษาบุคคลที่สาม การวิจยั นี้มีวตั ุประสงค์
คือ 1) ศึกษาการตกเป็ นเหยือ่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์และพฤติกรรมรังแก ผูอ้ ื่นผ่านโลกไซเบอร์
ของเยาวชนในสถานศึกษา 2) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตกเป็ นเหยื่อการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ และ 3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเพศ
ชายกับเพศหญิง โดยใช้ทฤษฎีการกระทาที่เป็ นกิจวัตร (Routine activity theory) เป็ นกรอบแนวคิด
หลักในการศึกษาตัวแปรในโมเดลประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ ยงทางออนไลน์
ภาวะขาดการปกป้อง แรงจูงใจผูก้ ระทาพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่นผ่านโลกไซเบอร์ การตกเป็ นเหยือ่
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ การปรึ กษาบุคคลที่สาม และสุขภาพจิตเชิงลบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา อายุไม่เกิน 25 ปี จานวน 428 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยั ปรากฏว่านิสิตตกเป็ นเหยือ่ และมีพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่น
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ในระดับต่าถึงปานกลาง พบรู ปแบบของการตกเป็ นเหยือ่ ฯ และพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่นหลากหลาย
โดยข้อมูลเพศชายและหญิงแตกต่างกันเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับพอใช้
ปัจจัยการมีพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่นฯ ส่งผลต่อการตกเป็ นเหยือ่ มากที่สุด เป็ นผลทางตรงเชิงบวก
รองลงมาคือ พฤติกรรมเสี่ ยงทางออนไลน์ เป็ นผลทางอ้อมผ่านทางพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่น ส่วนปัจจัย
ที่ไม่ส่งผลคือภาวะขาดการปกป้อง และปัจจัยแรงจูงใจผูก้ ระทา ในด้านผลของตกเป็ นเหยือ่
พบว่าส่งผลทางบวกต่อสุขภาพจิตเชิงลบ และต่อการปรึ กษาบุคคลที่สาม การปรึ กษาบุคคลที่สาม
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อสุขภาพจิตเชิงลบ ผลการเปรี ยบเทียบโมเดลเพศชายและหญิงพบว่า
แตกต่างกันเล็กน้อย
ฤทัยชนนี สิ ทธิชยั และธันยากร ตุดเกื้อ (2559) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการรังแกและลักษณะวิธีการจัดการ ของเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คน เป็ นผูถ้ ูกรังแกและรังแกผูอ้ ื่นบนโลกไซเบอร์
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการบอกต่อ (Snowball Technique) เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่รู้จกั และเข้าใจ
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดับดีมาก ทั้งการประสบกับตนเองและเห็น บุคคลอื่น
ปฏิบตั ิจนเป็ นเรื่ องปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่น 2) การหมิ่น
ประมาทผูอ้ ื่น 3) การแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบ 4) การนาความลับที่เป็ นข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูล
ของผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผย และ 5) การลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นบนโลกไซเบอร์ เยาวชนส่วนใหญ่เลือกกระทา
กับบุคคลอ่อนแอกว่า เครื่ องมือที่เลือกใช้ในการรังแกผูอ้ ื่นบนโลกไซเบอร์ผา่ นทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ Facebook และ Line มากที่สุด รองลงมาได้แก่ Messenger, Instagram, Twitter,
BeeTalk, WeChat, SocialCam, และ YouTube รวมทั้งการรับส่ งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
สาเหตุส่วนใหญ่พบว่า มาจากปัญหาด้านครอบครัว ด้านเกมและภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
ด้านเทคโนโลยีที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาทุกที่ ด้านความภาคภูมิใจในตนเองต่าด้าน
ความคับข้องใจ และด้านอิทธิพลความรุ นแรง จากเพื่อน วิธีการจัดการเมื่อเยาวชนตกเป็ นเหยือ่ ของ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่วนใหญ่จะเงียบเก็บไว้คนเดียว ต่อมาใช้วิธีการลบหรื อบล็อก ตอบโต้
หรื อรังแกกลับทันทีในแบบที่โดนรังแก วิธีการพูดคุย เพื่อเจรจาต่อรอง วิธีการอดทน วิธีการหยุด
หรื อเลิกใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั วิธีการที่เยาวชนไม่เลือกใช้ คือ การปรึ กษาพ่อแม่
หรื อญาติพี่นอ้ ง มีแต่บางคนปรึ กษาเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้น
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นภาวรรณ อาชาเพ็ชร (2560) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ความรุ นแรงที่ตอ้ งแก้ไข และนวัตกรรมการจัดการปัญหา การรังแกผ่านโลกไซเบอร์จดั เป็ นปัญหา
สาคัญที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทลั เกิดจากผูใ้ ช้สื่อใหม่มีพฤติกรรม รังแกผูอ้ ื่นในลักษณะต่าง ๆ เช่น
โพสต์ขอ้ ความนินทา ใส่ ความ หรื อด่าทอ โดยมีเจตนาสร้างความเสี ยหาย ดูถูก รวมทั้งการละเมิด
สิ ทธิส่วนบุคคลเช่น การสวมรอยใช้งาน การปลอมแปลงอัตลักษณ์ หรื อการเผยแพร่ ความลับของ
ผูอ้ ื่น ผลงานวิจยั ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า เยาวชนเป็ นกลุ่มที่มีปัญหาการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุด การอยูใ่ นวัยที่อารมณ์ไม่คงที่ การใช้เวลากับสื่ อสังคมมากไป และ
ลักษณะเฉพาะของการสื่ อสารในโลกไซเบอร์ที่ทาให้ทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่มีขอ้ จากัด
เรื่ องพื้นที่และเวลา เมื่อเกิดปั ญหาคนกลุ่มนี้จึงอาจแสดงอารมณ์ที่รุนแรง และใช้วิธีการโพสต์
ข้อความทาร้ายผูอ้ ื่น ซึ่งหากผูถ้ ูกทาร้ายเกิดความโกรธแค้นก็อาจใช้วิธีการเดียวกันรังแกกลับ
ทาให้เกิดวงจรความรุ นแรงก่อเป็ นผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ฯลฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์สามารถ
ทาได้โดยใช้นวัตกรรมที่กา้ วทันปัญหา เช่น การใช้แอพพลิเคชัน่ ReThink หรื อ Stop!t
การมีความรู ้เท่าทัน และเชี่ยวชาญต่อการใช้สื่อดิจิทลั รวมทั้งการมีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย
และ พ.ร.บ. การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
วรรณากร พรประเสริ ฐ (2562) การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วดั การกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า
1) องค์ประกอบการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มีจานวน 3 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วดั ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปลอมแปลงและเปิ ดเผยข้อมูลผูอ้ ื่น
ทางโซเชียลมิเดีย (10 ตัวชี้วดั ) องค์ประกอบที่ 2 ด่าทอและข่มขู่ผอู ้ ื่นผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต (7 ตัวชี้วดั ) และองค์ประกอบที่ 3 กีดกันและลบผูอ้ ื่นออกจากการสนทนาออนไลน์
(5 ตัวชี้วดั ) 2) องค์ประกอบ และตัวชี้วดั การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 99.639, df = 89,
ค่า p-value = 0.2069, RMSEA = 0.011, CFI = 0.999 และ SRMR = 0.016) และมีความตรง
เชิงโครงสร้าง โดยที่ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวชี้วดั
อรอนงค์ เดชมณี และคณะ (2563) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบ ผลกระทบและวิธีการ
จัดการการกลัน่ แกล้งทางโลกออนไลน์ เป็ นงานวิจยั ผสมผสานระหว่าง งานวิจยั เชิงปริ มาณและ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย
เพื่อศึกษารู ปแบบการการรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการการการรังแกบนโลกไซเบอร์ กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั
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เชิงปริ มาณ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ที่เป็ นเยาวชนไทย และจานวน 20 ตัวอย่างสาหรับ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง
20-23 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้านรู ปแบบการกลัน่ แกล้งทางโลกออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า มีท้ งั การทะเลาะผ่านทางสื่ อ โซเซียล การเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย
การบล็อกหรื อกีดกันผูอ้ ื่นออกจากกลุ่มโดยสร้างความเกลียดชังอคติผา่ นข้อความ ส่วนประเด็น
ของผลกระทบของการกลัน่ แกล้งทางสื่ อออนไลน์ พบว่า เป็ นปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคซึมเศร้า
ทาให้ผถู ้ ูกรังแกเสี ยชื่อเสี ยง เสี ยภาพลักษณ์ถกู เกลียดชัง ทาให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งแยกตัวออกจากสังคม
เป็ นคนหนีปัญหา และทาให้ผถู ้ ูกรังแกมีผลการเรี ยนตก ส่ วนผลการศึกษาในงานวิจยั คุณภาพ
พบว่า มีผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น เศร้า เครี ยด อับอาย หงุดหงิดง่าย ไม่มีความมัน่ ใจในตนเอง
และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่แยกตัวออกจากสังคม ไม่กล้าที่จะพบปะผูค้ น และส่งผลเสี ยต่อ
การเรี ยนที่ตกต่าลง จากการไม่มีสมาธิในการเรี ยน ไม่กล้ามาเรี ยนเพราะความอับอาย ส่วนวิธีการ
จัดการกับการถูกการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนไม่นอ้ ยที่ปล่อยให้เรื่ องราวเลือน
หายไปเอง บางคนก็ใช้วิธีการเจรจากับคู่กรณี บางคนก็ใช้วิธีการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นทางวาจาหรื อ
บล็อกข้อมูลจากคู่กรณี และถ้ารุ นแรงมากก็ใช้วิธีการจัดการขั้นเด็ดขาดโดยแจ้งตารวจให้ดาเนินคดี
Šléglová and Cerna (2011) ได้ทาการศึกษาการกลัน่ แกล้งบนอินเทอร์เน็ตในผูท้ ี่ตกเป็ น
เหยือ่ ของวัยรุ่ น เป็ นการเชิงสารวจ โดยเน้นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์เน็ต
จากมุมมองของวัยรุ่ น โดยเน้นที่ผลกระทบจากการกลัน่ แกล้งบนอินเทอร์ เน็ต และกลยุทธ์การเผชิญ
ความเครี ยดที่ได้รับ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่เคยได้รับการกลัน่ แกล้งทางอินเตอร์เน็ต โดยมี
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับวัยรุ่ นอายุ 15-18 ปี จานวน 15 คนซึ่งเป็ นผูท้ ี่
ตกเป็ นเหยือ่ การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ต พบว่าประสบการณ์การกลัน่ แกล้งบนอินเทอร์ เน็ต
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเหยื่อ ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ พยายามที่จะป้องกันการเกิด
การกลัน่ แกล้ง ผลกระทบที่สาคัญเกิดขึ้นในเกือบทุกกรณี ของผูต้ อบแบบสอบถามจะมีคะแนน
ความนับถือตนเองต่า ผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดคือ การทาร้ายตัวเอง กลุ่มตัวอย่างได้พฒั นา
กลยุทธ์การเผชิญปัญหาเพื่อรับมือกับการกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์เหล่านี้มีหลายรู ปแบบ
คือ การป้องกันด้านเทคนิค การสนับสนุนทางสังคม
Machmutow et al. (2012) ทาการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าของผูท้ ี่ถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ เพื่อตอบสมมติฐานว่า 1) การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบระยะยาว
และเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า 2) การขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นส่งผลให้มีความซึมเศร้า
ลดลง และการเพิกเฉยต่อการรังแกส่งผลให้มีความซึมเศร้าระดับสูง 3) กลวิธีใดที่ช่วยลดผลกระทบ
ด้านลบที่เกิดจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 7 จานวน 765 คน
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ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า การถูกรังแกแบบดั้งเดิมและการถูกรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ส่งผลระยะยาวต่ออาการซึมเศร้าในระดับสูงแต่การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลกระทบ
ยาวนานกว่าการรังแกแบบดั้งเดิม กลวิธีการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ที่นกั เรี ยนเลือกใช้มากที่สุด
คือการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด ในขณะที่การเพิกเฉยต่อปัญหาและการเอาคืนเป็ น
วิธีที่นกั เรี ยนไม่ค่อยเลือกใช้ นอกจากนี้พบว่าการขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดช่วยลด
ผลกระทบด้านลบได้ เพราะนักเรี ยนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่ใช้วิธีน้ ีมีระดับความซึมเศร้าลดลง
ในการประเมินช่วงที่ 2 ในขณะที่นกั เรี ยนที่ใช้วิธีโต้ตอบผูร้ ังแก (แสดงให้รู้วา่ ไม่พอใจหรื อโกรธ
หรื อบอกให้หยุดรังแก) มีระดับความซึมเศร้าสู งขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการแสดงออกเช่นนั้น
ยิง่ ทาให้ผกู ้ ระทาพึงพอใจและกระทาซ้ าอีกจึงส่ งผลให้เกิดความซึมเศร้าในระดับสู ง
Machackova et al. (2013) ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิผลของกลยุทธ์การเผชิญปัญหาสาหรับ
ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ต แม้วา่ การกลัน่ แกล้งบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นความเสี่ ยง
ทางออนไลน์ที่ได้รับการศึกษาเป็ นอย่างดี แต่ก็ไม่มีใครสามารถระบุเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของ
กลยุทธ์การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ว่าวิธีการไหนมีประสิ ทธิภาพดีที่สุดสาหรับผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่
ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาในเด็กสาธารณรัฐเช็ก อายุ 12-18 ปี นี้ จานวน 2,019 คน พบว่าโดยรวม
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งครั้งพร้อมกัน แต่สาหรับผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ของ
การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ตจะมีการใช้การจัดการทางเทคนิค และต้องการการสนับสนุน
ทางสังคมที่ค่อนข้างบ่อย กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะใช้การตอบโต้ในระดับที่ต่า
Sticca et al. (2015) ได้พฒั นาแบบวัดการเผชิญปัญหาในการรังแกกันบนโลกไซเบอร์
จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันจะทาให้เกิดการปรับตัวที่แตกต่างกัน
เมื่อบุคคลตกเป็ นเหยื่อของการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการศึกษาในเรื่ องของ
ประสิ ทธิภาพของการประเมินที่ขาดเครื่ องมือที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ คณะผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นา
Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ) และทดสอบความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง
ของโครงสร้างในการสร้างแบบสอบถาม มีขอ้ คาถามทั้งหมด 36 รายการ และแปลแบบวัดทั้งหมด
3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และอิตาลี
Heiman (2019) ได้ทาการศึกษารู ปแบบการรับมือกับการรังแกบนโลกไซเบอร์:
การเผชิญปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และกลยุทธ์ของนักเรี ยนมัธยมต้น มีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบรู ปแบบการเผชิญปัญหาของเหยือ่ การรังแกบนโลกไซเบอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้น การศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นจานวน 232 คน 20.7% รายงานว่า เคยตกเป็ นเหยือ่
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผลการวิจยั พบว่า ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่พบบ่ อยที่สุดคือ ความโกรธ
และความคับข้องใจ ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การบอกให้เพื่อนทราบ
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การตอบโต้ และการเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ ประเภทของกลยุทธ์การเผชิญปัญหา พบว่าผูท้ ี่ตกเป็ น
เหยือ่ ของการรังแกบนโลกไซเบอร์รายงานว่ามีการใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่เน้นที่ตวั ปัญหา
น้อยกว่าวัยรุ่ นที่ไม่ใช่เหยือ่ ใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่เน้นอารมณ์ และกลยุทธ์ที่เน้นการหลีกเลี่ยง
มากกว่า เมื่อเทียบกับวัยรุ่ นที่ไม่ใช่เหยือ่
Chen and Zhu (2021) ได้ทาการศึกษาการตกเป็ นเหยือ่ การรังแกบนโลกไซเบอร์ในวัยรุ่ น
ประเทศจีน: กลยุทธ์การเผชิญปัญหาและบทบาทของการเห็นอกเห็นใจตนเอง การศึกษานี้
กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่ นชาวจีนจานวน 1,339 คน จากโรงเรี ยนอาชีวศึกษาในมณฑลเจียงซี
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การรังแกบนโลกไซเบอร์ช้ ีให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองมากกว่า
ที่จะขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ และผูท้ ี่ไม่ใช่เหยือ่ รายงานว่า การขอความช่วยเหลือ
จากพ่อแม่หรื อครอบครัวเป็ นตัวเลือกแรก ผลของการเห็นอกเห็นใจตนเองต่อการรับมือกับ
การรังแกบนโลกไซเบอร์พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษานี้สามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุ ง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้ผปู ้ กครองและผูเ้ ชี่ยวชาญมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โปรแกรมป้องกันการรังแกบนโลกไซเบอร์จึงควรให้
ความรู ้แก่ผปู ้ กครองในการให้การสนับสนุนและเสริ มสร้างความเห็นอกเห็นใจในตนเองของวัยรุ่ น
เพื่อที่จะปรับอารมณ์ มีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกในโลกไซเบอร์
Yang (2021) ได้ทาการศึกษากลยุทธ์การเผชิญปัญหาพฤติกรรมการการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ และภาวะซึมเศร้าของชาวเน็ตจีนในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผลการวิจยั
พบว่า กลยุทธ์การเผชิญปัญหาของกลุ่มตัวอย่างคือ การเผชิญปัญหาที่เน้นปัญหาและการเผชิญ
ปัญหาที่เน้นอารมณ์ และความแตกต่างด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ส่งผลต่อกลยุทธ์
การเผชิญปัญหา การเผชิญปั ญหาที่เน้นที่ตวั ปัญหามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกลัน่ แกล้ง
ทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า การเผชิญปัญหาที่เน้นอารมณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการการรังแกบนโลกไซเบอร์และภาวะซึมเศร้า สิ่ งที่คน้ พบควรได้รับ
การเผยแพร่ ไปยังประเทศอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างในวัฒนธรรม ระยะวิกฤต และนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19 ดังนั้น การเผชิญปั ญหาที่เน้นที่ตวั ปัญหามีความสัมพันธ์กบั การการรังแก
บนโลกไซเบอร์ และการเผชิญปัญหาที่เน้นอารมณ์เป็ นตัวทานายการการรังแกบนโลกไซเบอร์และ
ภาวะซึมเศร้า การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหา
ที่เน้นอารมณ์และภาวะซึมเศร้า การค้นพบนี้ให้มุมมองใหม่ในการเสริ มสร้างกลยุทธ์การเผชิญ
ปัญหาของประชาชนต่อการระบาดของโควิด-19
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Byrne (2021) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบล็อกและการไม่แสดงออกซึ่งความรู ้สึกที่
แท้จริ งของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เป็ นเหยือ่ การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์เน็ตและการเผชิญ
ปัญหา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจประสบการณ์การรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 459 คน ในแถบอเมริ กากลาง พบว่า
นักศึกษา ไม่ขอความช่วยเหลือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย แต่กลับใช้กลยุทธ์
การเผชิญปัญหาทางเทคนิค เช่น การบล็อค การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว และให้ผดู ้ ูแลโซเชียลมีเดีย
แก้ไขสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
ดังนั้นการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ เพื่อศึกษาความหมาย รู ปแบบของการถูกรังแก และสารวจความชุกของการถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ แต่ไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการรังแก
บนโลกไซเบอร์ อย่างไรก็ตามในการศึกษาของต่างประเทศได้มีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และพัฒนาเครื่ องมือในการคัดกรองที่มีคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจ ที่จะพัฒนาแบบวัดที่มีคุณภาพในการคัดกรองกลุ่มบุคคลที่มีกลยุทธ์ในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในบริ บทสังคมไทยและศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับนวัตกรรมการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการ
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนเอกสารและวรณณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้นวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการเกี่ยวกับ การปรึ กษาออนไลน์ ประวัติความเป็ นมา ความหมาย ความสาคัญ รู ปแบบ
และประโยชน์ของการปรึ กษาออนไลน์ รวมไปถึงโปรแกรมที่นามาประยุกต์ใช้ในการให้
การปรึ กษา การให้การปรึ กษารายบุคคล รวมไปถึงทฤษฎีที่ใช้ในการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ดังต่อไปนี้
นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการ
ในช่วงที่ผา่ นมาได้มีการนาแนวทางใหม่มาใช้ในการให้การปรึ กษาและการวิจยั ทาง
จิตวิทยา ทาให้เกิดสหวิทยาการแขนงใหม่ การค้นพบแนวทางแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
(Zilcha-Mano, & Ramseyer, 2020) นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเป็ นการรวมแนวทางใหม่
เข้ากับแนวทางที่มีอยู่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมกับผูร้ ับการปรึ กษา (Lutz et al., 2019)
โดยเน้นมุมมองของการใช้ความรู ้ แนวคิด แนวทางปฏิบตั ิ หรื อรู ปแบบการให้การปรึ กษาที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น การใช้เทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องใช้ความคิด
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สร้างสรรค์ในการกระบวนการให้การปรึ กษา (Reynolds et al., 2020; Aafjes-van Doorn, Porcerelli,
& Müller-Frommeyer 2020; Papaleontiou-Louca et al., 2014)
แนวทางของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและ
ร่ างกายในการฟื้ นตัวและการรักษา นวัตกรรมที่มีประสิ ทธิภาพหนึ่งคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการให้การปรึ กษาความเจริ ญก้าวหน้าของอุปกรณ์ทางอิเล็กรอนิกส์สามารถทาให้เข้าถึงข้อมูล
ทางการรักษาหรื อการให้บริ การทางสุ ขภาพจิตมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการให้บริ การการปรึ กษา
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เติบโตมากขึ้นในปั จจุบนั โดยมีการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย อาทิ การใช้โทรศัพท์ อีเมล แชทผ่านโปรแกรม Line Messenger หรื อการใช้
Web-based Learning Video conference โดยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเชิงบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสามารถให้บริ การได้ในพื้นที่ที่ห่างไกล นอกจากนี้ยงั ลดการป้ องกันตนเอง
ของผูร้ ับการปรึ กษาที่ตอ้ งเปิ ดเผยเรื่ องราวให้แก่ผใู ้ ห้การปรึ กษา ประหยัดเวลาในการเดินทาง
(Chester & Glass, 2006; Mey, 2009) จะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิภาพของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
แบบออนไลน์มีประสิ ทธิภาพไม่แตกต่างจากการให้บริ การรู ปแบบดั้งเดิม แต่เป็ นวิธีการที่สะดวก
และเข้าถึงง่าย โดยเฉพาะสภาวะปัจจุบนั เมื่อบุคคลต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน
ก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เช่น สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็ นต้น
(วรางคณา โสมะนันทน์, คาลอส บุญสุภา, และพลอยไพลิน กมลนาวิน, 2564)
โดยรู ปแบบของนวัตกรรมการให้การปรึ กษาส่วนใหญ่มีการผสมผสานให้เข้ากับ
สภาพปัญหาของผูร้ ับการปรึ กษา ที่ผา่ นมามีศึกษาการประเมินแนวทางการช่วยเหลือผูร้ ับ
การปรึ กษาพบว่ามีหลากหลายวิธีการที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบนั เช่น การใช้ Nature-based
child-centered play therapy ที่เป็ นแนวทางใหม่ที่ขยายผลจากการบาบัด Child-centered play
therapy (CCPT) โดยเน้นความสาคัญกับตัวเด็กและธรรมชาติ (Swank & Shin, 2015) หรื อการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้การปรึ กษา การทาจิตบาบัด และ
การนาไปใช้ในการปฏิบตั ิทางคลินิก (Dwyer, Falkai, & Koutsouleris, 2018; Nasrallah, 2019;
DeVault et al., 2014) หรื อการใช้ Web-based Learning เพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ผูร้ ับการปรึ กษา
มีแนวทางในการปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง หรื อทาการศึกษาด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์
ที่เป็ นการผสมผสานองค์ประกอบของการให้การปรึ กษาและบทเรี ยนออนไลน์เข้าด้วยกัน
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาการศึกษาและช่วยเหลือตนเองผ่านการทาแบบฝึ กหัดหรื อการบ้าน
(Andersson et al., 2012; Donker et al., 2013; Berger, 2014) การใช้การให้การปรึ กษาบนหลักการ
ของ Cognitive Behavioral Therapy เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
(www. feelbetter.org; moodgym.anu.edu.au), โรควิตกกังวล (www.fearfighter.com) เป็ นต้น
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ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาของ Hedman, Ljótsson, and Lindefors (2012) ที่พบว่าการบาบัดโรค
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ที่พฒั นาบนทฤษฎีทางจิตวิทยามีประสิ ทธิภาพ
กับผูร้ ับการปรึ กษา ซึ่งเป็ นทิศทางในอนาคตสาหรับนวัตกรรมการให้การปรึ กษาผ่านอินเทอร์เน็ต
ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ผสมผสานกับการให้การปรึ กษาแบบตัวต่อตัวได้ และสิ่ งที่น่าสนใจ
คือ กิจกรรมทางออนไลน์ที่ใช้เป็ นตัวช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษา (Berger et al., 2011) แสดงให้เห็น
ว่า นวัตกรรมที่ใช้กระบวนการในการให้การปรึ กษาผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการใช้อีเมล แชท
เว็บไซด์ บทเรี ยนออนไลน์ หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่ผสมผสานหรื อพัฒนาบนหลักการทางจิตวิทยา
นับเป็ นส่วนเสริ มที่จะเป็ นแนวทางใหม่ที่จะช่วยในการเข้าถึงผูร้ ับการปรึ กษาอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น
สรุ ปได้วา่ ผูว้ ิจยั จะพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยใช้การปรึ กษาออนไลน์
(Online Counseling) และการใช้เว็บเพื่อการเรี ยนรู ้ (Web-based Learning) เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่พฒั นาบนแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา
เพื่อเป็ นแนวทางใหม่ในการเสริ มสร้างและช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ประวัติของการปรึกษาออนไลน์
ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปี ก่อน ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ได้มีโครงการความร่ วมมือของนักจิตวิทยา
และนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบโต้ตอบระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อว่า
โปรแกรม “ELIZA” และ “PARRY” นับได้วา่ เป็ นความพยายามแรกของมนุษย์ที่นาการปรึ กษา
มาสู่ โลกออนไลน์ หลังจากนั้นการปรึ กษาออนไลน์ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง โดย Wardell (2008)
ได้เรี ยบเรี ยงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของการปรึ กษาออนไลน์ไว้ดงั นี้
ค.ศ. 1972 ได้มีการสาธิตการทาจิตบาบัดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตขึ้นเป็ นครั้งแรกของโลก
โดยเกิดขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) และมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)
ค.ศ. 1976 หลังจากการเปิ ดตัวของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่ องแรก เริ่ มมีระบบกระดาน
ข่าวสารเกิดขึ้น
ค.ศ. 1979 บริ การออนไลน์ได้เริ่ มขึ้นครั้งแรก ทาให้ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถ
สื่ อสารออนไลน์กนั ได้ท้ งั ประเทศ
ค.ศ. 1986 ระบบ Uncle Uzra เป็ นระบบการช่วยเหลือออนไลน์แรกของโลกโดยถูกสร้าง
ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์ เนล ระบบถูกสร้างโดย Jerry Feist ผูอ้ านวยการ
หน่วยงานบริ การทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย
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ค.ศ. 1995 John Grohol นักจิตวิทยาระดับปริ ญญาเอก เริ่ มให้บริ การการปรึ กษาทาง
สุขภาพจิตฟรี โดยเป็ นการให้การปรึ กษาผ่านแชทสาธารณะเป็ นรายสัปดาห์และได้รับความนิยม
ค.ศ. 1995 ถึง 1998 David Sommers ให้บริ การออนไลน์ ตั้งแต่แถบขั้วโลกเหนื อจนถึง
ประเทศคูเวต จนนับได้วา่ เป็ นผูบ้ ุกเบิกคนสาคัญของการบาบัดออนไลน์ (e-therapy) และยังเป็ น
คนแรกที่เริ่ มคิดค่าบริ การการปรึ กษากับการบริ การทางอินเทอร์เน็ต
ค.ศ. 1997 มีสังคมออนไลน์เกิดขึ้นในระหว่างประเทศเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิต
ในลักษณะของการเผยแพร่ ความเข้าใจ การใช้งานและพัฒนาการสื่ อสารออนไลน์ รวมถึงเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสุขภาพจิต
ช่วงเริ่ มต้นศตวรรษที่ 21 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตกับผูร้ ับการปรึ กษา
บนอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การปรึ กษาออนไลน์ และการบาบัดออนไลน์ ที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาและนักบาบัดพัฒนา
รู ปแบบการให้บริ การช่วยเหลือ สร้างสัมพันธภาพในรู ปแบบต่าง ๆ โดยการสื่ อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. การให้คาแนะนาทางสุขภาพจิตแก่ผรู ้ ับการปรึ กษา โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาและนักบาบัด
ตอบคาถามต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
สรุ ปได้วา่ ปัจจุบนั การปรึ กษาออนไลน์มีการให้บริ การอย่างกว้างขวางในทุกมุมโลก
แต่ในประเทศไทยยังมีอยูใ่ นวงจากัด เนื่องจากมีเพียงในบางหน่วยงาน หรื อสถาบันการศึกษา
ที่จดั ให้มีบริ การการปรึ กษาออนไลน์
ความหมายของการให้ การปรึกษาออนไลน์
การให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ การปรึ กษาออนไลน์ หรื อ Online Counseling
ยังมีนกั วิจยั ให้ความหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาแบบออนไลน์เป็ นรู ปแบบของ
การให้การปรึ กษาที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับบริ การอยูค่ นละสถานที่ และสื่ อสารกันผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงการสื่ อสารนั้นอาจเป็ นการสื่ อสารที่เกิดขึ้นคนละเวลา หรื อ การสื่ อสารที่เกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันก็ได้ โดยมีคอมพิวเตอร์แเป็ นตัวกลางในการสื่ อสาร
ณัฐวุฒิ สรพิพฒั น์เจริ ญ (2558) การปรึ กษาออนไลน์ เป็ นการปรึ กษาที่ใช้อินเทอร์เน็ต
เป็ นสื่ อกลาง ที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันตามแต่โปรแกรมที่ใช้ มักอยูใ่ นรู ปแบบของ
การสื่ อสารผ่าน ตัวอักษร, ภาพและเสี ยง หรื อทั้งหมดประกอบกันก็ได้ การปรึ กษาออนไลน์
ยังถูกเรี ยกด้วยคาอื่นได้ เช่น “E-counseling”, “Cyber-counseling”, “Tele-counseling”
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สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2553) ได้ให้ความหมายของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์วา่
เป็ นบริ การเชิงจิตวิทยารู ปแบบหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทาง
ในการสื่ อสารระหว่างนักจิตวิทยาการปรึ กษากับผูม้ าปรึ กษา โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายอยูก่ นั คนละสถานที่
ไม่ได้พบหน้ากัน
Richards and Viganó (2012) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาแบบออนไลน์ คือ การจัดการ
บาบัดผ่านทางโลกเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการสื่ อสารระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษามืออาชีพที่ผา่ น
การฝึ กฝนมาแล้วและผูร้ ับบริ การได้รับการอานวยความสะดวกจากเทคโนโลยีการสื่ อสารที่มี
คอมพิวเตอร์แเป็ นสื่ อกลาง
Flores (2012) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาแบบออนไลน์ เป็ นคาเรี ยกแทนรู ปแบบ
การสื่ อสารระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและผูร้ ับบริ การที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นวิธี การ
ในการสื่ อสาร โดยจะใช้อา้ งอิงรวมถึงคาอื่น ๆ เช่น การให้การปรึ กษาผ่านอินเตอร์เน็ต
(internet-based counseling), การบาบัดอิเล็กทรอนิกส์ (e-therapy), การบาบัดทางไซเบอร์
(cyber-therapy) และคาอื่น ๆ ที่แสดงถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดบริ การให้การปรึ กษา
Kraus, Stricker, and, Speyer (2010) กล่าวว่า การปรึ กษาออนไลน์ (Online counseling)
หมายถึง การพูดคุยทางคลินิค และ บริ การต่าง ๆ ที่อยูใ่ นรู ปแบบของการช่วยเหลือผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ การพิมพ์, อีเมล, แชท และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
Mallen, Vogel, and Rochlen (2005) ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่า การปรึ กษา
ออนไลน์ คือ การจัดให้มีบริ การ การปรึ กษาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
การปรึ กษาออนไลน์น้ ีมกั ให้บริ การโดย อีเมล, แชท และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ดังนั้น การให้การปรึ กษาออนไลน์ หมายถึง การให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือ
ผูร้ ับการปรึ กษาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การสื่ อสาร
ผ่านภาพ ตัวอักษร ภาพและเสี ยงทั้งหมดประกอบกันได้ ซึ่งผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
ทั้งสามารถที่จะอยูค่ นละสถานที่ได้
คุณลักษณะของนักจิตวิทยาการปรึกษาแบบออนไลน์
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักจิตวิทยาการปรึ กษา
ที่ให้บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน
(สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์, 2553; Rochlen, Beretvas, & Zack, 2004; Zelvin & Speyer, 2004)
ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 ความชานาญและความเข้าใจในงานด้านการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา นักจิตวิทยา
การปรึ กษา คือบุคคลสาคัญที่จะเป็ นผูป้ ระยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
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มาใช้ในการให้บริ การปรึ กษาแบบออนไลน์ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว นักจิตวิทยาการปรึ กษาควรเป็ น
ผูท้ ี่มีความรู ้ มีประสบการณ์ และสามารถบริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหน้าได้เป็ นอย่างดี
โดยสามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการปรึ กษาที่ตนเองยึดถือมาทาความเข้าใจโครงสร้างจิตใจของ
ผูม้ าปรึ กษาผ่านการอ่านข้อความที่ผมู ้ าปรึ กษาพิมพ์สื่อสาร และทาการโต้ตอบตามหลักแนวคิดที่ใ ช้
เพื่อเอื้อให้ผมู ้ าปรึ กษาได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตอ้ งการ (Derrig-Palumbo & Zeine, 2005 อ้างถึงใน
สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์, 2553) หากนักจิตวิทยาการปรึ กษาผูป้ ฏิบตั ิงานยังขาดความรู ้เกี่ยวกับ
การปรึ กษา ไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีแนวคิดในการปรึ กษา ทักษะพื้นฐานในการปรึ กษา หรื อการขาด
ประสบการณ์ในการรับมือกับโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ก็จะทาให้การประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการปรึ กษา
เชิงจิตวิทยามาใช้ในการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็ นไปได้ยาก ทั้งนี้ นักจิตวิทยา
การปรึ กษาที่สามารถให้บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ได้ดียงั ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
มีความยืดหยุน่ ในการประยุกต์ใช้ทกั ษะความรู ้ที่มีมาปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
จากการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหน้า
นอกจากทักษะความรู ้ในการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาและความสามารถในการประยุกต์ทกั ษะ
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยามาใช้ในการปรึ กษาแบบออนไลน์แล้ว นักจิตวิทยาการปรึ กษายังควรเป็ น
ผูท้ ี่ตระหนักถึงข้อดี ข้อจากัด อุปสรรค และขอบเขตที่การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์สามารถ
ทาได้อย่างปลอดภัย โดยยึดหลักการปฏิบตั ิงานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์
และไม่เป็ นอันตรายต่อผูม้ าปรึ กษา ทั้งนี้นกั จิตวิทยาการปรึ กษาควรผ่านการฝึ กอบรมเพื่อสร้างเสริ ม
ประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริ การปรึ กษาแบบออนไลน์ และมีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
ด้านที่ 2 การมีทกั ษะในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการปรึ กษา
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็ นรู ปแบบการปรึ กษาที่มีลกั ษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็ นการปรึ กษา
ที่ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารระหว่างนักจิตวิทยา
การปรึ กษากับผูม้ าปรึ กษา ดังนั้นนักจิตวิทยาการปรึ กษาที่ให้บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์ จึงควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้พ้นื ฐาน มีความคุน้ เคย และมีทกั ษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเพียงพอที่จะใช้งานได้ มีความเอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
มีทกั ษะในการรับมือกับปัญหาขัดข้องทางเทคนิคไม่วา่ จะมาจากคอมพิวเตอร์หรื ออินเทอร์เน็ต
ด้านที่ 3 การมีความสามารถในการสื่ อสารผ่านตัวอักษรการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์ผา่ นระบบแชทที่เป็ นการปรึ กษาที่สื่อสารผ่านตัวอักษรเป็ น หรื อในรู ปแบบของ
การโทรแบบเห็นหน้า ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึ กษาจึงควรมีความสามารถในการสังเกตหรื ออ่าน
เพื่อจับใจความ เพื่อทาความเข้าใจปัญหาด้านจิตใจ ความคิด อารมณ์ความรู ้สึกของผูม้ าปรึ กษา
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และยังควรมีความสามารถในการใช้ทกั ษะการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา เช่น การทวนความ การสะท้อน
ความรู ้สึก การสรุ ปความ รวมถึงมุมมอง ความคิด อารมณ์ความรู ้สึก ประสบการณ์ของตน
เพื่อถ่ายทอดไปยังผูม้ าปรึ กษา ทั้งยังสามารถเป็ นตัวแบบให้กบั ผูม้ าปรึ กษาในเรื่ องการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู ้สึกผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ได้ นอกจากนี้นกั จิตวิทยาการปรึ กษาผูป้ ฏิบตั ิงาน
ออนไลน์ควรมีความรอบคอบ ใส่ใจ และระมัดระวังการพิมพ์ในสิ่ งที่อาจทาให้ดูไม่น่าเชื่อถือ
หรื อไม่น่าไว้วางใจอันอาจกระทบต่อสัมพันธภาพและความไว้วางใจในการปรึ กษาด้วย
ดังนั้น คุณลักษณะที่จาเป็ นของผูใ้ ห้การปรึ กษาออนไลน์ จะต้องมีความชานาญและ
ความเข้าใจในงานด้านการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา มีทกั ษะในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตร่ วมด้วย และมีความสามรถในการสื่ อสารไม่วา่ จะผ่านตัวอักษรหรื อผ่านการโทร
แบบเห็นหน้า เพื่อให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบของการปรึกษาออนไลน์
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการปรึ กษาออนไลน์ ผูว้ ิจยั เห็นว่าสามารถ แบ่งประเภท
ของการปรึ กษาออนไลน์ดามช่องทางการสื่ อสารของการปรึ กษาได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การปรึ กษาออนไลน์ผา่ นตัวอักษร (Text-based online counseling) เป็ นการปรึ กษา
ออนไลน์โดยการใช้การพิมพ์ขอ้ ความตัวอักษรเพื่อสื่ อสารโต้ตอบระหว่างกัน หรื อ การแชท (Chat)
โดยการแชทสามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การแชทในเวลาเดียวกัน (Synchronous chat) เป็ นการแชทโต้ตอบที่เมื่อผูส้ ่งสาร
พิมพ์ขอ้ ความแล้วทาการส่ งข้อความนั้นจะปรากฏต่อผูร้ ับสารในเวลานั้นทันที โดยมากจะอยูใ่ น
รู ปแบบของห้องแชทหรื อโปรแกรมแชท เช่น Skype, Facebook, Messenger, Lime เป็ นต้น
1.2 การแชทต่างเวลากัน (Asynchronous chat) เป็ นการแชทที่ผสู ้ ่งสารและผูร้ ับสารไม่ได้
โต้ตอบในเวลาเดียวกัน เช่น การส่ งข้อความสั้น (SMS), การพิมพ์จดหมายส่งทางอีเมล, การโพส
ข้อความโต้ตอบกันบนเว็บบอร์ด หรื อกระดานข่าวสารต่าง ๆ
2. การปรึ กษาออนไลน์ผา่ นเสี ยง (Tele-counseling) เป็ นการปรึ กษาออนไลน์ดว้ ย
การสื่ อสารผ่านเสี ยงพูด หรื อก็คือการปรึ กษาผ่านโทรศัพท์นนั่ เอง
Anthony and Nagel (2010) กล่าวว่า การปรึ กษาออนไลน์มกั ถูกมอง ว่าเป็ นรู ปแบบใหม่
ของการปรึ กษา แต่แท้ที่จริ งแล้วการปรึ กษาออนไลน์ก็ไม่ต่างกับการปรึ กษาทัว่ ไปเพียงแต่เกิดขึ้น
บนสื่ อออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นรู ปแบบการปรึ กษาจึงไม่แตกต่างกับการปรึ กษา ต่อหน้าตามปกติ
เราสามารถปรึ กษาออนไลน์ในรู ปแบบการปรึ กษาแบบรายบุคคล (Individual) การปรึ กษาแบบกลุ่ม
(Group) การปรึ กษาคู่รัก (Couples) หรื อการปรึ กษาครอบครัว (Family) ได้ท้ งั หมด หากแต่ตอ้ ง
คานึงถึงจุดเน้นของแต่ละรู ปแบบว่าเหมาะสม หรื อมีความยากง่ายในการปรึ กษาออนไลน์อย่างไร
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3. การปรึ กษาออนไลน์ผา่ นภาพและเสี ยง (Video conference counseling) เป็ นการปรึ กษา
ออนไลน์ที่ผใู ้ ห้และผูร้ ับการปรึ กษา สามารถเห็นภาพและได้ยนิ เสี ยงของอีกฝ่ ายได้ในเวลาเดียวกัน
หรื อก็คือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
National Board for Certified Counselors (2007 อ้างถึงใน อุมาภรณ์ สุขารมณ์, 2559)
ได้กล่าวว่า การให้การปรึ กษาระยะไกลโดยมีเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยในปัจจุบนั นั้นได้มีพฒั นาการ
อย่างรวดเร็ ว จากการนาอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็ นตัวช่วยในการให้บริ การ ซึ่งก่อให้เกิดรู ปแบบ
ของ การให้การปรึ กษาที่หลากหลาย จึงได้มีการแบ่งประเภทของการให้การปรึ กษาผ่าน
อินเตอร์เน็ต (internet Counseling) ตามผูร้ ับบริ การ (รายบุคคล/ คู่/ กลุ่ม), ตัวกลางในการสื่ อสาร
(ใช้ขอ้ ความ/ ใช้เสี ยง/ ใช้ภาพและเสี ยงผ่านวีดีโอ) และกระบวนการในการปฏิสัมพันธ์
(เกิดขึ้นทันที่/ เกิดขึ้นต่างเวลา) รวมทั้งได้กาหนดคานิยามของแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
1. E-mail-based individual Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นต่างเวลา
ระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้การอ่านข้อความเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
2. Chat-based individual Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันที ระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้การอ่านข้อความเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
3. Chat-based couple Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันทีระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นคู่ โดยใช้การอ่านข้อความเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
4. Chat-based group Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันทีระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและกลุ่มผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้การอ่านข้อความเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
5. Video-based individual Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันที
ระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้สิ่งที่เห็นและได้ยนิ จากวิดีโอเป็ นวิธีใน
การสื่ อสาร
6. Video-based couple Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันทีระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นคู่ โดยใช้สิ่งที่เห็นและได้ยนิ จากวิดีโอเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
7. Video-based group Counseling เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิดขึ้นทันทีระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและกลุ่มผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้สิ่งที่เห็นและได้ยนิ จากวิดีโอเป็ นวิธีในการสื่ อสาร
จากการแบ่งประเภทการให้การปรึ กษาแบบออนไลน์ขา้ งต้น อาจสรุ ปได้วา่ การให้
การปรึ กษา แบบออนไลน์ถูกแบ่งประเภทตามตัวกลางในการสื่ อสารและกระบวนการใน
การปฏิสัมพันธ์ ซึ่งอาจ เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้การปรึ กษาออนไลน์ผา่ นภาพและเสี ยง (Video conference
counseling) ที่เป็ นวิธีการปรึ กษาออนไลน์ที่มีความอานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาทั้ง
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ในด้านของเวลา มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่ อสาร มีความคลุมเครื อน้อยกว่าข้อความที่พิมพ์
ซึ่งบางครั้งทาให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยลง และสามารถที่จะสังเกตอวัจนภาษา สี หน้า ท่าทางของ
ผูร้ ับการปรึ กษาได้เหมือนกับการปรึ กษาแบบพบหน้า
ข้อดีและข้อจากัดของการปรึกษาออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมาพบว่า การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีท้ งั ข้อดี
ที่เป็ นประโยชน์ และข้อจากัดที่เป็ นอุปสรรคต่อการปรึ กษาดังนี้
ข้อดีของการให้ การปรึกษาออนไลน์
การปรึ กษาออนไลน์สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการบริ การทางสุขภาพจิตให้กบั
บุคคลในพื้นที่ที่ห่างไกล รวมถึงผูท้ ี่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากอาการเจ็บป่ วยหรื อ
มีขอ้ จากัดทางกายภาพ ปัญหาการเดินทาง หรื อภาระผูกพันในครอบครัว (Maples & Han, 2008)
และอาจเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ไม่เข้าสังคม (Fenichel et al., 2002) หรื อผูท้ ี่กลัวการปรึ กษา
แบบตัวต่อตัวเนื่องจาก ความกังวลหรื อกลัวการตีตราว่าเป็ นผูป้ ่ วยจิตเวช (Lange et al., 2003)
การบริ การให้การปรึ กษาออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายและมากขึ้น สามารถให้บริ การได้ตลอดเวลา
(Manhal-Baugus, 2001) และผูร้ ับการปรึ กษาสามารถส่งข้อความ หรื อขอนัดเพื่อรับการปรึ กษา
เมื่อใดก็ตามที่ผรู ้ ับการปรึ กษาต้องการ (Bailey, Yager, & Jensen, 2002) เพราะการให้การปรึ กษา
ออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในโลกที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผูร้ ับการปรึ กษาจะได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถที่จะติดต่อผูใ้ ห้การปรึ กษา
ผ่านคอมพิวเตอร์ที่บา้ น (Manhal-Baugus, 2001) ซึ่งจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีความยืดหยุน่ มาก
ขึ้นในตารางการทางาน การแบ่งเวลา ไม่มีปัญหาในการกาหนดเวลานัดโดยเฉพาะเพราะ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559) ได้กล่าวว่า ข้อเด่นของ
การให้การปรึ กษาแบบออนไลน์สามารถช่วยให้คนที่มีความลังเลในการเข้ารับการบาบัดแบบ
เผชิญหน้า บางครั้งบุคคลที่มีความอายเกี่ยวกับปัญหาของตนเอง บุคคลหนึ่งอาจจะมีตาแหน่งหน้าที่
การงานที่มีชื่อเสี ยงในสังคมและกลัวว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีคนรู ้วา่ พวกเขาเข้ารับการบาบัด
นอกจากนี้ บุคคลไม่ได้ตอ้ งการพูดคุยกับใครสักคนแบบที่เป็ นตัวเป็ นตนและจะรู ้สึกสบายใจกว่า
ถ้าได้พูดคุยกันผ่านทางออนไลน์สามารถสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการให้การปรึ กษาซึ่งช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหา บางครั้งบุคคลก็มีเพียงคาถามเกี่ยวกับว่าควรจะได้รับการรักษาหรื อไม่
บางครั้งบุคคลก็เพียงต้องการปรึ กษาสั้น ๆ เกี่ยวกับเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมี
ความเจ็บป่ วยทางจิตใจ หรื ออาจจะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยการพูดคุยกับ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาออนไลน์เพียงครั้งหรื อสองครั้งซึ่งอาจทาให้เกิดความชัดเจนขึ้น และในเรื่ องของ
ความสะดวกในตารางการนัดหมาย ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถเลือกเวลาได้ตามต้องการ
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ข้อจากัดของการปรึกษาออนไลน์
ส่ วนข้อจากัดที่พบว่าเป็ นอุปสรรคต่อการปรึ กษา ได้แก่ การขาดการสื่ อสารทางอวัจนภาษา
เช่น สี หน้า น้ าเสี ยง แววตา ภาษากาย นักจิตวิทยาการปรึ กษาส่วนใหญ่จะรู ้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถ
มองเห็นหรื อเข้าใจสิ่ งที่ผมู ้ าปรึ กษากาลังเป็ นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการขาดข้อมูลด้านอวัจนภาษาอาจทา
ให้เกิดการสื่ อสารความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพันธภาพและ
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ทั้งนี้ การพิมพ์สื่อสารยังเป็ นไปได้ชา้ และขาดความต่อเนื่อง เพราะการพิมพ์
ใช้เวลาในในการสื่ อสารมากกว่าการพูด หรื อปัญหาในด้านของอินเทอร์เน็ตขัดข้อง อุมาภรณ์
สุขารมณ์ (2559) ได้กล่าวว่า ข้อจากัดของการให้การปรึ กษาแบบออนไลน์คือ การประกันสุขภาพ
จะไม่ครอบคลุม นัน่ หมายความว่าผูใ้ ช้บริ การจะต้องจ่ายเงินสาหรับการรักษาเอง การให้การปรึ กษา
จะราคาแพงขึ้นสาหรับบุคคลที่มองหาการให้การปรึ กษาแบบระยะยาว ราคานั้นจะมีหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้การปรึ กษาแบบออนไลน์ บางเว็บไซต์จะคิดราคาตามนาทีสาหรับการพูดคุยแบบ
Chats และบางเว็บไซต์จะคิดราคาตาม E-mail บาง เว็บไซต์จะมีการเสนอราคาพิเศษให้ถา้ ใช้บริ การ
หลายครั้ง
ถึงแม้วา่ จะมีประโยชน์สาหรับบางคนที่ไม่สามารถมาพบผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ดว้ ยตนเองแต่
ก็อาจจะเป็ นโทษได้สาหรับคนอื่น จะทาให้ลดความเป็ นตัวตนและบางคนจะต้องต่อสู้กบั การที่
ตัวเองไม่ สามารถที่จะมาพบผูใ้ ห้การปรึ กษาแบบเผชิญหน้าได้ บางคนต้องการที่สร้างความไว้ใจ
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้การปรึ กษา และรู ้สึกมีความมัน่ ใจมากขึ้นเมื่อสามารถรับรู ้ถึงภาษาทางกาย
และน้ าเสี ยงสิ่ งนี้สามารถทาให้เกิดผลเสี ยต่อผูใ้ ห้การปรึ กษาที่อาจจะต้องพยายามอย่างมากที่จะ
ได้รับภาพรวมของผูม้ า รับการปรึ กษาโดยปราศจากความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่ งเหล่านี้
การให้การปรึ กษาแบบออนไลน์ก็ยงั มีขอ้ จากัด ไม่เหมาะกับประเด็นสุ ขภาพจิตทั้งหมด
ปัญหา เช่น ซึมเศร้าหรื อหดหูอย่างรุ นแรง ซึ่งประกอบด้วยความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ไม่ควรที่จะ
ได้รับการรักษา ผ่านทางออนไลน์ การให้การปรึ กษาออนไลน์ไม่ควรที่จะรับความเจ็บป่ วย
ด้านจิตใจที่รุนแรงด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น บุคคลที่เกิดภาพหลอนหรื อภาพหลอกตา เป็ นต้น
การปรึกษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้ า
การให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้า หรื อ VDO Call เป็ นการปรึ กษาออนไลน์
ที่ผใู ้ ห้และผูร้ ับการปรึ กษา สามารถที่จะเห็นได้ท้ งั ภาพและได้ยนิ เสี ยงของอีกฝ่ ายได้ในเวลาเดียวกัน
ซึ่งเป็ นการสื่ อสารที่ดาเนินการแบบเรี ยลไทม์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เช่น Skype หรื อ iChat
และโดยทัว่ ไปผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาจะต้องใช้โปแกรมประยุกต์เดียวกัน
(Kraus et al., 2010) ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรื อสมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าถึงการให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้า
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อย่างง่ายดายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะช่วยในการเข้าถึงผูร้ ับการปรึ กษามากขึ้น ผูใ้ ห้การปรึ กษา
สามารถใช้ได้ตามที่ตอ้ งการ การให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็ นหน้ามีการใช้งานน้อยกว่า
อีเมล์หรื อการแชท แต่สิ่งที่เหมือนกันคือสามารถที่จะสร้างการติดต่อสื่ อสารที่สามารถตอบโต้กนั
ได้อย่างทันทีทนั ใดระหว่างคู่สนทนาทั้งสองฝ่ ายในทันที วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ยงั สามารถให้คู่
สนทนารับส่งภาพและวิดีโอระหว่างกันได้อีกด้วย นัน่ หมายความว่าวิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์
สามารถสร้างการติดต่อสื่ อสารผ่านทางเสี ยงและภาพ แทนการพิมพ์ขอ้ ความในการสื่ อสารระหว่าง
คู่สนทนาที่สามารถตอบโต้กนั ได้อย่างทันทีทนั ใด ด้วยเหตุผลนี้จึงเปรี ยบได้วา่ การโทรแบบเห็น
หน้าคล้ายคลึงกับการติดต่อ สื่ อสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งการให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้า
มีศกั ยภาพในการส่งเสริ ม ช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาที่มีสภาวะสุขภาพจิตที่หลากหลาย เมื่อมีการใช้
การให้การปรึ กษาแบบ การโทรแบบเห็นหน้าเพิ่มมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจึงมีแนวโน้ม
ที่จะเป็ นวิธีการรักษาที่เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น (Kraus, Stricker, & Speyer, 2010)
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกที่จะใช้การปรึ กษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้า เนื่ องจาก
การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้าสามารถที่จะช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาได้ และมีแนวโน้ม
ที่จะได้รับความนิยมในอนาคต เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง สามารถที่จะเข้ารับ
การปรึ กษาได้ทนั ท่วงที
ข้ อดีและข้ อจากัดของการปรึกษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้ า
ข้ อดีการปรึกษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้ า
Rees and Stone (2005) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้าสามารถ
ให้บริ การเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพจิตแก่คนที่อยูโ่ ดดเดี่ยว และรวมถึงประชากร
ในชนบท ประชากรที่ดอ้ ยโอกาส และบุคคลที่มีความพิการ
Suler (2000 cited in Shiller, 2009) บอกถึงประโยชน์ของการใช้การปรึ กษาแบบการโทร
แบบเห็นหน้า มีดงั ต่อไปนี้
1. ทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความรู ้สึกว่าการปรึ กษานั้นมีประสิ ทธิภาพ สามารถค้นหา
แนวทางการแก้ไขปั ญหาได้และเกิดสัมพันธภาพ และความมุ่งมัน่ ในการเข้ารับการปรึ กษา
2. มีความคลุมเครื อน้อยกว่าข้อความที่พิมพ์ ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยลง
3. เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่แสดงออกด้วยการพูดได้ดีกว่าการเขียน
4. การพูดทาได้เร็ วกว่าการพิมพ์ขอ้ ความและอาจทาให้การส่ งข้อมูลทาได้มากขึ้น
ข้ อจากัดการปรึกษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้ า
ข้อจากัดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปรึ กษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้า ดังนี้
(Suler, 2000)
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1. ต้องมีอุปกรณ์ การเสริ มความรู ้ดา้ นเทคนิค และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว
เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ผูร้ ับการปรึ กษาบางรายอาจแสดงออกน้อยลงเมื่อเผชิญหน้ากับผูใ้ ห้การปรึ กษา
หรื ออาจรู ้สึกไม่สบายใจกับการใช้สื่อโสตทัศน์/ การได้ยนิ มากเกินไป
3. การบันทึกไฟล์ภาพและเสี ยงใช้พ้นื ที่หน่วยเก็บข้อมูลจานวนมาก หรื อมีขอ้ จากัด
ทางเทคนิคเช่น คุณภาพเสี ยงและวิดีโอต่า และเกิดความล่าช้าในการส่งเสี ยงและวิดีโออาจส่งผลเสี ย
ต่อการปรึ กษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้า
แอพพลิเคชันที่นามาประยุกต์ ใช้ ในการให้ การปรึกษาออนไลน์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการปรึ กษา
โดยเลือกใช้การปรึ กษาออนไลน์แบบการโทรแบบเห็นหน้าผ่านแอพพลิเคชันไลน์
(Line Application) มีรายละเอียดดังนี้
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า แอพพลิเคชันไลน์มีไว้สาหรับการสนทนา
บนอุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (Tablet)
ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจากอุปกรณ์การสื่ อสารเครื่ องหนึ่งไปสู่อีกเครื่ องหนึ่ง
แอพพลิเคชันไลน์ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้
หลาย ๆ ด้าน จุดเด่นที่ทาให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชันสาหรับการสนทนารู ปแบบอื่น ๆ คือ
รู ปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ช้ที่หลากหลาย เช่น
สติกเกอร์ แสดงความรู ้สึกขั้นพื้นฐานสติกเกอร์ ตามเทศกาลและวันสาคัญ สติกเกอร์ ของตราสิ นค้า
ต่าง ๆ และสติกเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
แอพพลิเคชันไลน์ยงั คงเป็ นแอปพลิเคชันใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา ถึงแม้วา่ จะมีจานวนผูร้ ับการปรึ กษาสู งและเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่อาจเป็ นตัวชี้วดั ที่แน่นอนเสมอไปว่าความนิยมของผูร้ ับการปรึ กษาจะไม่ลดลง
ทั้งนี้เพราะไลน์มีท้ งั ข้อดีและข้อจากัดเหมือนแอปพลิเคชันทัว่ ไปที่ตอ้ งการการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
ลักษณะและบทบาทของแอพพลิเคชันไลน์
แอพพลิเคชันไลน์มีลกั ษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากแอปพลิเคชัน
ตระกูลสนทนาอื่น ๆ และเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเลือกใช้งานเป็ นอันดับต้น ๆ
ซึ่งสรุ ปลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของแอพพลิเคชันไลน์ได้ดงั นี้ (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556)
1. เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) ไลน์เป็ นการสื่ อสารโดยตรงจากผูส้ ่ง
สารไปยังผูร้ ับสาร โดยผูส้ ่งสารสามารถส่งข้อความ รู ปภาพ เอกสาร หรื อข้อมูลข่าวสาร
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ตามวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร เพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ และพฤติกรรมที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ เช่น
การสนทนากับเพื่อน การส่งรู ปภาพ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายของสิ นค้า
เพื่อการตลาด เป็ นต้น อีกทั้งผูร้ ับสารยังสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)
โดยตรงได้ทนั ทีทาให้ผสู ้ ่งสารสามารถวัดผลของการสื่ อสารได้ทนั ที
2. สามารถสร้างกลุ่มการสื่ อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการ
พื้นที่สาหรับผูร้ ับการปรึ กษาที่คนุ ้ เคยกันโดยเฉพาะ สามารถตั้งค่าการใช้งานของแอพพลิเคชันไลน์
ด้วยวิธีการสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคล
ให้สามารถเชื่อมต่อและสื่ อสารกันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนในระดับอุดมศึกษากลุ่มครอบครัว
กลุ่มเพื่อนที่ทางาน เป็ นต้น ซึ่งเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาภายในกลุ่มคนใดคนหนึ่งส่งสารออกไป
จะถึงผูร้ ับสารที่เป็ นผูร้ ับการปรึ กษาในกลุ่มได้ทุกคน ซึ่งมักเป็ นเรื่ องที่ผรู ้ ับการปรึ กษาภายในกลุ่ม
ล้วนมีประสบการณ์ร่วมกัน ทาให้สามารถสื่ อสารโต้ตอบกันภายใต้หวั ข้อที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ภายในกลุ่มเข้าใจร่ วมกันได้
3. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง หลังจากที่ผสู ้ ่งสารมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของกลุ่มผูร้ ับสารเป้าหมายหลัก และลักษณะของสารที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ผูส้ ่งสาร
สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปยังผูร้ ับสารได้ตรงใจตามที่ผรู ้ ับสารต้องการ
4. ระยะเวลาในการสื่ อสาร โดยสามารถส่งสารรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ
และสติกเกอร์ ไปยังผูร้ ับสารได้หากยังมีการเชื่อมต่อเครื อข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคู่สื่อสาร
ยังคงมีสถานะเป็ นเพื่อนกัน
5. สามารถส่งรู ปแบบสารได้หลากหลาย (Multi-media) ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถ
ส่งสารที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน โดยผูส้ ่งสารสามารถเลือกสรรสารให้เหมาะสมกับ
รู ปแบบ และกลุ่มเป้าหมายในการสื่ อสารได้ เช่น ข้อความ รู ปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงค์
เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์จากภายนอก แอปพลิเคชัน โลโก้ คลิปวิดีโอ รายการสิ นค้า สติกเกอร์ ตรา
สิ นค้า และข้อความเสี ยง เป็ นต้น
6. สามารถเลือกปิ ดกั้นการสนทนาได้ (Block) เมื่อผูร้ ับสารไม่มีความประสงค์ที่จะรับสาร
นั้นอีกต่อไป หรื อข้อความที่ส่งมานั้นรบกวนให้กบั ผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารสามารถเลือกปิ ดการสนทนา
กับผูส้ ่ งสารรายนั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจง
7. สามารถสนทนาด้วยเสี ยงผ่านไลน์ (Voice Call) ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่เพิ่ม
ความโดดเด่นของแอพพลิเคชันไลน์คือ ความสามารถในการสนทนาเสมือนการพูดคุยทางโทรศัพท์
ไปยังผูร้ ับการปรึ กษาบนเครื อข่ายไลน์โดยไม่เสี ยค่าบริ การขณะสนทนา ถึงแม้วา่ ปลายทางของคู่
สนทนานั้นจะอยูไ่ กลถึงต่างประเทศ โดยผูใ้ ช้ไลน์สามารถสนทนาด้วยเสี ยงผ่าน Voice Call จาก
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สมาร์ทโฟนไปยังสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟนไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์
ได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริ การอินเทอร์เน็ต ทาให้ลดช่องว่างของ
การสื่ อสาร ถึงแม้วา่ จะอยูห่ ่างไกลกันคนละประเทศ แอปพลิเคชันไลน์ยงั สามารถเชื่อมต่อกันได้
อย่างทัว่ ถึง
8. มีสติกเกอร์ รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มการสนทนาให้ชดั เจนขึ้น สติกเกอร์ รูปแบบการ์ ตูน
ของแอพพลิเคชันไลน์จะช่วยสนับสนุนข้อความระหว่างคู่สื่อสารให้ชดั เจนมากขึ้น เพราะข้อความ
ไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยน้ าเสี ยง ทาให้ไม่ทราบอารมณ์ผ่านน้ าเสี ยงของคู่สนทนา สติกเกอร์จึงเป็ น
สัญลักษณ์ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรู ้สึกของคู่สื่อสารอีกทั้งรู ปแบบของสติกเกอร์
ยังถ่ายทอดบุคลิกภาพต่าง ๆ ผ่านตัวการ์ตูน เช่น การแสดงความเสี ยใจ ดีใจ ขาขัน และบุคลิกอื่น ๆ
ทาให้การสื่ อสารมีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น
9. สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ เช่นเดียวกับสังคมออนไลน์อื่น ๆ อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook)
และทวิตเตอร์ (Twitter) ผูใ้ ช้สามารถโพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ หรื อคลิปวิดีโอบนหน้าไทม์ไลน์ของ
ตนเองได้ตามความต้องการ
10. รองรับไฟล์ขอ้ มูลได้หลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของ
แอพพลิเคชันไลน์ นอกจากการส่งข้อความสนทนาเป็ นตัวอักษร ภาพ หรื อสติกเกอร์แล้ว
ผูใ้ ช้ยงั สามารถส่งแฟ้มงานเอกสารในรู ปแบบของนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ ได้ มีลกั ษณะคล้ายกับการ
รับ-ส่งอีเมล จากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับโดยตรง ซึ่งไฟล์ที่สามารถใช้งานร่ วมกับไลน์น้ นั ได้แก่ .pdf .ppt
.doc .jpeg ฯลฯ
ข้อดีและข้อจากัดในแอพพลิเคชันไลน์
1. แอพพลิเคชันไลน์มีอุปกรณ์รองรับที่หลากหลาย ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
แมคอินทอช (Macintosh) และแท็บเล็ตต่าง ๆ ทาให้ผใู ้ ช้สามารถซื้อและเลือกได้ตามขนาดระบบ
ปฏิบตั ิการ และความชอบส่วนตัว
2. มีความเป็ นส่วนตัว เมื่อผูใ้ ช้มีจานวนเพื่อนในแอพพลิเคชันไลน์มากขึ้น ผูใ้ ช้สามารถ
เลือก รับหรื อปฏิเสธข้อความด้วยการไม่โต้ตอบ โดยแอพพลิเคชันไลน์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ผใู ้ ช้
ทราบว่ามีขอ้ ความส่งมา เมื่อผูใ้ ช้ไม่โต้ตอบก็จะไม่มีผลใด ๆ นอกจากจานวนการแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้น
โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกการปิ ดกั้นหรื อยกเลิกการปิ ดกั้นได้ตามต้องการ
3. ช่วยเพิ่มสี สันและความมีชีวิตชีวาให้กบั การสนทนา ด้วยลักษณะเฉพาะของ
แอพพลิเคชันไลน์ที่สามารถสื่ อสารได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ คลิปวิดีโอ คลิปเสี ยง
โปสเตอร์ รู ปภาพ เกม ตราสิ นค้า สติกเกอร์ ฯลฯ อีกทั้งผูส้ ่ งสารยังสามารถเลือกรู ปแบบของ
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สารให้เหมาะสมกับรู ปแบบของการสื่ อสารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. มีความใหม่และทันสมัยอยูเ่ สมอ เนื่องด้วยแอปพลิเคชันไลน์ตอ้ งเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา โดยในระบบจะมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แอปพลิเคชันมีรุ่น (Version)
ที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ผูใ้ ช้จึงสามารถตั้งค่าติดตามการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน (Update) ตามการพัฒนา
ระบบของผูผ้ ลิตได้ตลอดเวลา Call หรื อการสนทนาด้วยเสี ยงผ่านไลน์บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ทาให้ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย นอกจากค่าบริ การอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าบริ การ
การสนทนาข้ามประเทศ (Roaming) ในรู ปแบบปกติแล้ว ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่ามาก
8. สามารถประยุกต์ใช้กบั การทางาน ด้วยประสิ ทธิภาพของแอพพลิเคชันไลน์ที่สามารถ
รองรับแฟ้มงานที่หลากหลายนามสกุล ทาให้ผใู ้ ช้สามารถประยุกต์ใช้กบั การทางานโดยการรับส่ง
แฟ้มงานที่มีนามสกุลต่าง ๆ ตามที่ไลน์รองรับ (มีลกั ษณะคล้ายการรับ-ส่ งอีเมล) จากนั้นผูร้ ับ
สามารถเปิ ดอ่าน ส่ งต่อ หรื อพิมพ์ออกมาได้ทนั ที ช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ข้อจากัดด้านเทคนิคของไลน์ แอพพลิเคชัน
1. ต้องอาศัยการเชื่อมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นตัวกลางในการรับส่ง
ข้อมูล โดยเฉพาะในรู ปแบบของ Voice Call ที่ตอ้ งใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงจะสามารถทางาน
ได้อย่างไม่ติดขัด ข้อจากัดในเรื่ องนี้ทาให้ไลน์สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ได้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีระบบ
อินเทอร์ เน็ตเท่านั้น
2. สิ้ นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Consuming) ด้วยความสามารถที่หลากหลาย
บนแอพพลิเคชันไลน์ เช่น การเปิ ดคลิปวิดีโอการเชื่อมต่อจากลิงค์ภายนอก หรื อการสนทนา
โดยผ่าน Voice Call ทาให้สูญเสี ยพลังงานแบตเตอรี่ เป็ นจานวนมาก ซึ่งหากเปิ ดทิง้ ไว้นานจะทาให้
พลังงานแบตเตอรี่ ลดลงอย่างรวดเร็ว
3. มีขอ้ จากัดในเรื่ องของการลงทะเบียน ที่แอปพลิเคชันได้กาหนดให้ผใู ้ ช้สามารถ
ลงทะเบียนโดยผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั้น กล่าวคือ สมาร์ทโฟน 1 เครื่ อง จะมีไอดีไลน์สาหรับ
การเข้าใช้ (Log in) เพียง 1 ไอดี และไม่สามารถลงทะเบียนได้ดว้ ยวิธีอื่น ซึ่งต่างจากโปรแกรม
สนทนาอื่น ๆ ในรู ปแบบเดียวกันอย่าง iMessage, Facebook Messenger หรื อ Instagram ที่เปิ ด
โอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้
เมื่อพิจารณาจากข้อดีและข้อจากัดไปพร้อม ๆ กัน จะพบว่า ข้อดีของแอพพลิเคชันไลน์น้ นั
สามารถเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูใ้ ช้งานในด้านต่าง ๆ ได้เป็ นจานวนมากกว่าข้อจากัดด้านเทคนิคเพียง
เล็กน้อยที่ผใู ้ ช้สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเองได้ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ไลน์แอพลิเคชัน
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ในการให้การปรึ กษารู ปแบบการโทรแบบเห็นหน้า เพื่อรองรับการใช้งานของผูร้ ับการปรึ กษา
ทั้งปัจจุบนั และในอนาคตได้
การให้ ความรู้ แบบออนไลน์
การให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Online learning) คนส่วนใหญ่มกั จะใช้คาว่า E-Learning
กับการเรี ยนการสอน หรื อการอบรมที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology)
ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสู ตร (Course Management System)
การบริ หารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยระบบ E-Learning นี้สามารถศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรื อ จากแผ่นซีดี-รอมได้ และที่สาคัญอีกส่ วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ
ของ E-Learning สามารถนาเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย (Multimedia Technology)
และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) การเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ E-Learning
เป็ นการนาประโยชน์จากทรัพยากรบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปแบบของ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรื อการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction:
WBI) โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงประกอบ ทั้งนี้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนจาก E-Learning สามารถศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรื อออฟไลน์ได้ เนื้ อหาสารสนเทศของระบบ E-Learning
สามารถนาเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โต้ตอบ (Interactive Technology) โดยมีรูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ 3 รู ปแบบ คือ 1) แบบเต็มรู ปแบบ (Fully E-Learning) 2) แบบผสมผสาน (Blended, Hybrid
E-Learning) และ 3) แบบการใช้เป็ นสื่ อเสริ ม (Supplement by E-Learning) (ปาริ ชาติ ปาละนันทน์,
2557)
คาว่า E-Learning มีคาที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยูห่ ลายคาเช่น Distance Learning (การเรี ยน
ทางไกล) Computer based training (การฝึ กอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า CBT)
Online learning (การเรี ยนทางอินเตอร์เน็ต) หรื อเว็บไซด์การเรี ยนรู ้ (Web-based Learning) เป็ นต้น
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเลือกใช้รูปแบบการให้การปรึ กษาแบบการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์หรื อ E-Learning เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการวิจยั
รู ปแบบของการให้ ความรู้ แบบออนไลน์
รู ปแบบการให้ความรู ้แบบออนไลน์จะเป็ นเรี ยนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยูใ่ น
รู ปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็ นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็ นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งผูเ้ รี ยนสามารถเลือก
เรี ยนตามความชอบของตนเอง ในส่ วนของเนื้อหาของเรี ยน ประกอบด้วย ข้อความ, รู ปภาพ, เสี ยง,
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VDO และ Multimedia อื่น ๆ สิ่ งเหล่านี้จะถูกส่ งตรงไปยังผูเ้ รี ยนผ่าน Web Browser ทั้งผูเ้ รี ยน,
ผูส้ อน และเพื่อนร่ วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่ อสาร ปรึ กษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบบเดียวกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนทัว่ ไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี การเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ จึงเป็ นเหมาะสาหรับทุกคนเรี ยนได้ทุกเวลา
E - Learning ถือว่ามีสถานะเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้แบบหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งมาก โดยนามาใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. สื่ อการเรี ยนรู ้ E-Learning จาแนกตามระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ได้ 2 ชนิด คือ
1.1 ชนิด Stand Alone หมายถึง สื่ อ E - Learning แบบปิ ด (Offline) ที่สามารถแสดง
ผลได้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์บุคคลเครื่ องใด ๆ โดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเครื่ องอื่น ๆ และเครื่ องอื่น ๆ
ไม่สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลเนื้อหาได้
1.2 ชนิด Online หมายถึง สื่ อ E-Learning แบบเปิ ดที่สามารถแสดงผลได้โดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีระบบใกล้เคียงกันโดยมีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายร่ วมกันอาจเป็ นระบบ
เครื อข่ายภายใน (LAN) หรื อระบบอินเตอร์เน็ตได้
2. สื่ อการเรี ยนรู ้ E - Learning จาแนกตามลักษณะวิธีการสื่ อสาร ได้ 2 ชนิด คือ
2.1 ชนิดสื่ อสารทางเดียว (One-way Communication) คือการสื่ อสารในลักษณะ
ที่ผใู ้ ห้สารไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการสื่ อสารได้เป็ นฝ่ ายให้สารและไม่สนใจต่อปฏิกิริยาตอบกลับ
ของอีกฝ่ ายหนึ่ง สื่ อชนิดนี้ ได้แก่ สื่ อชนิด E – Books ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เน้นการให้ขอ้ มูล
ถึงแม้จะให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อแต่ก็เป็ นไปเพื่อการเลือกศึกษาเนื้ อหาไม่ได้เป็ น
การโต้ตอบกลับ
2.2 ชนิดสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่ อสารที่มีท้ งั ให้และ
รับข่าวสารระหว่างกัน โดยที่แต่ละฝ่ ายเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร มีการโต้ตอบให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับไปมา สื่ อชนิดนี้ ได้แก่ บทเรี ยน CAI ชนิดที่มีปฏิสัมพันธ์ หรื อระบบจัดการบทเรี ยน
(LMS)
3. สื่ อการเรี ยนรู ้ E-Learning จาแนกตามระดับการใช้งาน ได้ 3 ชนิด คือ
3.1 สื่ อเสริ ม (Supplementary) เป็ นสื่ อที่ใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนปกติ
ผูเ้ รี ยนเรี ยนแบบปกติ เป็ นเพียงสื่ อประกอบบทเรี ยนบ้างเพื่อให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเพิ่มเติมที่ผเู ้ รี ยนอาจจะ
ใช้หรื อไม่ใช้ก็ได้ หรื อเป็ นการที่ครู คดั ลอกเนื้ อหาจากแบบเรี ยนไปบรรจุไว้ในอินเตอร์เน็ต
แล้วแนะนาให้ผเู ้ รี ยนไปเปิ ดดู
3.2 สื่ อเพิ่มเติม (Complementary) เป็ นสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอนปกติ ผูเ้ รี ยนเรี ยน
แบบปกติ แต่มีการกาหนดเนื้ อหาให้ศึกษา หรื อสื บค้นจากสื่ ออิเลกทรอนิกส์ หรื อ Website
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เป็ นบางเนื้ อหา และมีการกาหนดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหา โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะต้องมีการวัดและประเมินการเรี ยนรู ้ประกอบไปด้วย ปัจจุบนั ในการจัด
การเรี ยนการสอนของครู มกั จะเป็ นแบบนี้เพิ่มมากขึ้น
3.3 สื่ อหลัก (Comprehensive Replacement) เป็ นสื่ อใช้ทดแทนการเรี ยนการสอนหรื อ
การบรรยายในชั้นเรี ยน โดยที่เนื้อหาทั้งหมดมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองครบกระบวนการเรี ยนรู ้
หรื อเป็ นเนื้อหา Online ที่มีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับครู ผสู ้ อนมากที่สุด เพื่อใช้ทดแทนการสอน
ของครู โดยตรง สื่ อชนิดนี้ได้แก่ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อ สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการออกแบบ
ไว้อย่างเหมาะสม ครบวงจร หรื อใช้ระบบจัดการบทเรี ยน (LMS)
นอกจากนี้ การออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีความทันสมัยหลากหลาย และเข้าใจง่าย
เช่น รู ปภาพ วิดีโอ คลิป การ์ตูนแอนิเมชัน ข้อความกราฟิ ก เสี ยงพูด ดนตรี ประกอบ เพื่อกระตุน้
ความสนใจ รวมทั้งสื่ อที่ใช้ควรมีการเชื่อมโยงกับเนื้ อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะอาจเลือกใช้
สื่ อที่มีอิทธิพลต่อผูเ้ รี ยน เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่น ดารานักแสดง เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เป็ นต้น ร่ วมกับเทคนิคการถ่ายทอดผ่านสื่ ออย่างเหมาะสม จะส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
และกระตุน้ การเรี ยนรู ้ได้ แต่สิ่งสาคัญสาหรับการนาสื่ อมาใช้น้ นั ผูส้ อนควรมีการวางแผน
ออกแบบ ตรวจสอบ รวมทั้งนาสื่ อไปทดลองใช้ก่อนแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้สื่อการสอน
มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับหัวข้อการเรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น (วิทยา วาโย, 2563) อย่างไรก็พบว่าปัญหา
ของการทาสื่ อการสอนออนไลน์ของผูส้ อนเกี่ยวกับขนาดตัวอักษรและสี ของข้อความที่อ่อน
ขนาดเล็ก จานวนข้อความในสื่ อมากเกินไป ทาให้มีผลต่อการมองเห็นและความสนใจเรี ยนรู ้ลดลง
จากการศึกษาของ พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, สุมิตตา สว่างทุกข์ และมณีรัตน์ พราหมณี (2563)
พบว่า สื่ อการสอนออนไลน์ที่ดี (Good Media) มีความหลากหลาย ร่ วมกับวิธีการสื่ อสารของผูส้ อน
ที่ดีถึงผูเ้ รี ยนให้เกิดความเข้าใจในการใช้สื่อส่งเสริ มให้การเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิภาพและผูเ้ รี ยน
มีความตระหนักในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์การจัดการเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น
ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะใช้รูปแบบการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Online Learning)
ที่ประกอบไปด้วยบทเรี ยนออนไลน์ ผ่าน Web Browser อาศัยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยในบทเรี ยน
จะประกอบด้วย ข้อความ, รู ปภาพ, เสี ยง, VDO และเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาออนไลน์
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการและการปรึ กษาออนไลน์ ดังต่อไปนี้
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ณัฐวุฒิ สรพิพฒั น์เจริ ญ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึ กษา
ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของนิสิต
ที่รับการปรึ กษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออก โดยการวิเคราะห์บทสนทนา
ของการปรึ กษาเพื่อบรรยายการปรับตัวของนิสิต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือนิสิตที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปี การศึกษา 2557 จานวน 13 คน คาถามการวิจยั คือ นิสิตที่เข้ารับการปรึ กษาออนไลน์
ตามแนวทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออกมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปรับตัวอย่างไร
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษาผ่านกระบวนการ
การปรึ กษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออก ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์แบบ
อุปนัย และ นาเสนอผลในภาพรวมผลการศึกษาพบว่า การปรึ กษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎี
การปรึ กษาแบบเน้นทางออกช่วยให้นิสิตที่รับการปรึ กษาสามารถพัฒนาตนเองโดยมีการปรับตัวดี
ขึ้น สรุ ปได้เป็ น 4 ด้าน คือ 1) การปรับตัวด้านการเรี ยน 2) การปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน
3) การปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับพ่อแม่ และ 4) การปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับคนรัก
สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การส่งเสริ มสุขภาวะในนิสิตนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ดว้ ยการปรึ กษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์ต่อการส่งเสริ มสุขภาวะในนิสิต
นักศึกษาปริ ญญาตรี ออกแบบวิธีการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลองโดยมีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตนักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 30 คน (เป็ นเพศ
ชาย 3 คน เพศหญิง 27 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ได้แก่
กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแบบออนไลน์ (แชท) จานวน 4 ครั้ง
(ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) และกลุ่มควบคุมที่ดาเนินชีวิตตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินสุ ขภาวะแบบห้าองค์ประกอบ และแนวทางการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
รายบุคคลแนวอัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยมแบบออนไลน์วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่านิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม พบว่า นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
กวินทิพย์ จันทนิยม และคณะ (2563) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผลการปรึ กษาออนไลน์
รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อความเครี ยดในการทางานของพนักงานบริ ษทั
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรึ กษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อ
ความ เครี ยดในการทางานของพนักงานบริ ษทั ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั กลุ่มทดลอง
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มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครี ยดในการทางานต่ากว่าพนักงานบริ ษทั กลุ่มควบคุมในระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานบริ ษทั กลุ่มทดลอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเครี ยดในการทางานในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลต่ากว่า
ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Schaub et al. (2019) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองผ่านทางเว็บไซด์โดยมี
และไม่มีปรึ กษาทางแชทเพื่อลดการใช้โคเคนในผูใ้ ช้โคเคนในทางที่ผิด การวิจยั ใช้แนวคิด CBT
เป็ นฐานโดยโปรแกรมช่วยเหลือตนเองผ่านเว็บไซด์ประกอบด้วย 8 บทเรี ยน เกี่ยวกับสร้างแรง
บันดาลใจ และแนวทางปฏิบตั ิในการควบคุมตนเองที่สร้างบนพื้นฐานแนวคิด CBT การศึกษาครั้งนี้
ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 416 คน ผลการศึกษาพบว่า หลังการประเมินติดตามผล 6 เดือน ความถี่ของ
การใช้โคเคนและความรุ นแรงของการพึ่งพาโคเคนลดลงเฉพาะในกลุ่มทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ .05
Amri et al. (2020) ได้ทาการศึกษา รู ปแบบการให้การปรึ กษาทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บ
(e-PC) เพื่อลดความวิตกกังวลในการจัดการสอบระดับชาติ ผลการศึกษาพบว่า e-Personal
Counseling สามารถอานวยความสะดวกให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยการปรึ กษา
ทางเว็บเป็ นบริ การรู ปแบบหนึ่ งที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ในสาขาการให้การปรึ กษา ที่สามารถให้บริ การ
ในทางปฏิบตั ิได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริ การ e-PC นี้มีประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สาหรับนักเรี ยนที่กาลังเผชิญกับความเครี ยด การสู ญเสี ยตัวตน รู ้สึกโดดเดี่ยว หรื อหดหู่
เกิดความวิตกกังวลเรื่ องผลการเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า e-PC สามารถช่วยให้นกั เรี ยนลดความเครี ยด
ความกังวล ความวิตกกังวล และความรู ้สึกด้านลบอื่น ๆ ได้ก่อนที่จะต้องไปสอบระดับชาติ
Ghasemi, Vakilian, and Khalajinia (2021) ทาการศึกษาผลการให้การปรึ กษารายบุคคลกับ
การให้การปรึ กษาในการประยุกต์แอพพลิเคชัน่ ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของสตรี ที่เป็ น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลของรู ปแบบการให้การปรึ กษา
แบบพบหน้าและการให้การปรึ กษาโดยใช้แอพพลิเคชัน่ WhatsApp ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพ
ชีวิตของสตรี ที่เป็ นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 126 คน โดยใช้วิธีการให้การปรึ กษา
แบบ GATHER (G=Greeting, A=Ask, T=Tell, H=Help, R=Return) ผลการวิจยั พบว่า
การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญระหว่าง 3 กลุ่ม (p=0.001)
การให้การปรึ กษาในการดูแลตนเองทั้งในแบบตัวต่อตัวและบนแอพพลิเคชัน่ ทาให้คะแนนการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
Byaruhanga et al. (2021) ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิภาพระยะสั้นของการให้การปรึ กษา
ทางวิดีโอแบบเรี ยลไทม์เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ในผูอ้ ยูอ่ าศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกล กลุ่มตัวอย่าง
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คือ ผูใ้ ช้ยาสู บรายวันที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 655 คนอาศัยอยูใ่ นชนบทหรื อพื้นที่ห่างไกลของรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยให้การปรึ กษา 6 ครั้ง โดยให้การปรึ กษาโดยใช้วิดีโอแบบ
เรี ยลไทม์และการให้การปรึ กษาทางโทรศัพท์ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการให้การปรึ กษาทาง
วิดีโอมีแนวโน้มในการเลิกสู บบุหรี่ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้น การปรึ กษาทางวิดีโอ
เพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ ควรจะมีการพิจารณารวมการให้การปรึ กษาทางวิดีโอเข้ากับแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เป็ นกิจวัตรประจาวันเพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลการเลิกบุหรี่ อีกรู ปแบบหนึ่ง
สรุ ปได้วา่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึ กษาออนไลน์ผวู ้ ิจยั ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ให้การปรึ กษาผ่านการแชท การให้การปรึ กษาผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Videoconference) ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้การให้การปรึ กษาออนไลน์แบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพผ่านโปรแกรม Line Application และการให้ความรู ้ออนไลน์โดยใช้
Web-based Learning เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการให้ การปรึกษารายบุคคล
ในการให้การปรึ กษามีนกั วิชาการและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของการปรึ กษา
รายบุคคล ไว้ดงั ต่อไปนี้
ความหมายการปรึกษารายบุคคล
Corey (2013) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการที่มุ่งให้เกิดความงอกงาม มีการพัฒนา ส่งเสริ ม
และป้องกัน ให้เกิดการตระหนักรู ้ในตนเอง และการกาจัดสิ่ งที่มาขัดขวางการเจริ ญเติบโตหรื อ
ความก้าวหน้าของบุคคล
เจียรนัย ทรงชัยกุล และโกศล มีคุณ (2554) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
เป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ผรู ้ ับการปรึ กษาเป็ นส่ วนตัวแก่บุคคลเฉพาะรายในแต่ละครั้ง
เพื่อให้เขาสามารถเข้าใจตนเองและเข้าใจสิ่ งแวดล้อมได้ดีข้ นึ สามารถเผชิญปั ญหาที่ประสบอยูไ่ ด้
และมีทกั ษะแก้ไขปัญหาได้เองอย่างเหมาะสม สามารถวางแผนในชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
วัชรี ทรัพย์มี (2551) กล่าวว่า การให้การปรึ กษาเป็ นสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
ซึ่งเป็ นนักวิชาชีพที่ได้รับการฝึ กอบรม กับผูร้ ับการปรึ กษาซึ่งต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ได้ปรับปรุ งปรุ งทักษะใน
การตัดสิ นใจและทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุ งความสามารถในการที่จะทาตนเอง
พัฒนาขึ้น
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ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2557) กล่าวว่า การให้การปรึ กษารายบุคคลเป็ นสัมพันธภาพของ
การช่วยเหลือส่วนบุคคลระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจตนเองและสิ่ งแวดล้อม ตลอดทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สรุ ปได้วา่ การให้การปรึ กษารายบุคคล หมายถึง การให้การปรึ กษารายบุคคลเป็ นกระบวน
การให้ความช่วยเหลือซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีความเข้าใจตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลง และหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม
จุดมุ่งหมายของการปรึกษารายบุคคล
จุดมุ่งหมายของการให้การปรึ กษาแบ่งเป็ นหลายประเภท ได้แก่ จุดมุ่งหมายระยะสั้น
และจุดมุ่งหมายระยะยาว แต่ในบางครั้งก็ใช้คาว่า จุดมุ่งหมายเฉพาะ หรื อจุดมุ่งหมายทัว่ ไป
ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรเข้าใจลักษณะของจุดมุ่งหมายของการให้การปรึ กษาให้ชดั เจน เนื่องจาก
จุดมุ่งหมายเปรี ยบเสมือนแนวทางในการดาเนินการให้การปรึ กษา หรื อเป็ นเป้าหมายในการให้
การปรึ กษาแต่ละครั้ง ซึ่งจุดมุ่งหมายในการให้การปรึ กษามีดงั ต่อไปนี้
บุหงา วชิระศักดิ์มงคล (2561) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการให้การปรึ กษารายบุคคลว่า
แบ่งออกเป็ น 2 จุดมุ่งหมายคือ
1. จุดมุ่งหมายระยะสั้น หรื อ จุดมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการบรรลุผล
เพื่อแก้ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายที่ผรู ้ ับการปรึ กษากับผูใ้ ห้การปรึ กษาจะร่ วมกัน
พิจารณากาหนดขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม หรื อทัศนคติ เพื่อให้การดาเนินชีวิต
เป็ นปกติสุขขึ้น
2. จุดมุ่งหมายระยะยาว หรื อ จุดมุ่งหมายทัว่ ไป หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ช่วยให้บุคคลได้
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ หรื อเป็ นจุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล
หลังได้รับการปรึ กษา เพราะการให้การปรึ กษาเป็ นกระบวนการของการเรี ยนรู ้ นับตั้งแต่เรี ยนรู ้จกั
ตนเอง เรี ยนรู ้วิธีแก้ปัญหา เรี ยนรู ้การปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุขและสร้างสรรค์ ซึ่งผูร้ ับ
การปรึ กษาแต่ละคนก็คงจะได้รับผลเหล่านี้ในแต่ละเรื่ องมากน้อยแตกต่างกันไป
การให้การปรึ กษาทุกครั้งต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับ
การปรึ กษาได้ตระหนักถึงเป้ าหมายของการปรึ กษาในครั้งนั้น ๆ โดยปกติผใู ้ ห้การปรึ กษาจะร่ วมกับ
ผูร้ ับการปรึ กษากาหนดวัตถุประสงค์ข้ นึ ตามการตัดสิ นใจของผูร้ ับการปรึ กษา
โดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาจะเป็ นไปในแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
(บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, 2561)
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1. เพื่อให้มีความเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหา
ของตนให้สาเร็จลุล่วง
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถเลือกตัดสิ นใจแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมกับตนได้
3. เพื่อให้มีแนวทางในการปรับพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม โดยใช้ศกั ยภาพของตนใน
การค้นหาและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตน
Maheu and Gordon (2000) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการให้การปรึ กษาในวงกว้าง
เนื่องจากอาจขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจุดมุ่งหมายพื้นฐานของการให้การปรึ กษา
มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจถึงสาเหตุและพัฒนาการของปัญหาทางอารมณ์นาไป
สู่ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมความรู ้สึกและการกระทาอย่างมีเหตุผล
2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3. เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเติมเต็มศักยภาพหรื อบรรลุจากสภาวะปัญหาที่ขดั แย้งภายใน
ตนเอง
4. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีทกั ษะความตระหนักและความรู ้ซ่ ึงจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
George and Cristiani (1995 cited in Adams & Gilbert, 1998) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การให้การปรึ กษารายบุคคลไว้ 4 ประการ เพื่อช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษา ดังต่อไปนี้
1. สารวจตนเอง และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
2. ลดระดับความเครี ยด และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
3. พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสิ นใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ต่าง ๆ มากขึ้น มีพฤติกรรมที่ดีข้ นึ และสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้ดีข้ นึ
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการให้การปรึ กษารายบุคคล เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามี
ความเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตน เข้าใจถึงสาเหตุ สารวจตนเอง มีการเลือกตัดสิ นใจ
เพื่อทาให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
กระบวนการของการปรึกษารายบุคคล
กระบวนการให้การปรึ กษาประกอบด้วยหลายขั้นตอน รวมไปถึงมีการปรับประยุกต์
ให้เข้ากับผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นหลัก ซึ่งส่ วนใหญ่จะมีกระบวนการให้การปรึ กษาดังนี้
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กระบวนการและทักษะการให้การปรึ กษา (ดวงมณี จงรักษ์, 2549) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเริ่ มต้นการปรึ กษาและสร้างสัมพันธภาพ
2. ขั้นสารวจตน (เพื่อทาความเข้าใจปัญหา)
3. ขั้นจัดการ (ดาเนินการ) กับปัญหา (Working Through)
4. ขั้นยุติการให้การปรึ กษา
ขั้นที่ 1 เริ่ มต้นการปรึ กษาและสร้างสัมพันธภาพ ขั้นแรกของสัมพันธภาพ ผูร้ ับการ
ปรึ กษาต้องการตระหนักรู ้วา่ ตนมีปัญหาและมีแรงจูงใจที่จะร่ วมมือกับผูใ้ ห้การปรึ กษาเพื่อแก้ไข
ปัญหานั้นการเริ่ มต้นที่ดีคือ ผูร้ ับการปรึ กษาเต็มใจขอเข้ารับการปรึ กษาเอง กรณี ที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ถูกขอให้มา ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องแน่ใจว่าผูร้ ับการปรึ กษาต้องการที่จะแก้ไขปัญหานั้นจริ ง ๆ ด้วย
ผูร้ ับการปรึ กษาที่ไม่รู้ตวั ว่าตนมีปัญหา หรื อไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงจูงใจไม่พอเพียง
ที่จะร่ วมมือในกระบวนการปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษาบางคนมาพบผูใ้ ห้การปรึ กษาด้วยความรู ้สึก
ไม่ชดั เจนต่อบางสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถระบุได้ถึงปัญหา ในทัศนะของโรเจอร์ เรี ยกว่า
ผูร้ ับการปรึ กษาเกิดการสกัดกั้นภายใน ทาให้ไม่สามารถบรรยายความรู ้สึกหรื อปั ญหาของตนได้
อย่างถูกต้อง บ่อยครั้งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาไม่มีความตระหนักรู ้ในอารมณ์ของตน และไม่ตระหนักรู ้
ถึงคุณลักษณะหลายอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นเรื่ องปกติที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะไม่เต็มใจสื่ อสาร
เกี่ยวกับตนเอง เมื่อตกอยูใ่ นสภาวะดังกล่าว ผูร้ ับการปรึ กษาจะบรรยายถึงสถานการณ์ภายนอก
ที่เกิดขึ้น แทนที่จะพูดเกี่ยวกับตนเองผูร้ ับการปรึ กษาต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข แต่ยงั ไม่มี
ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเอง
ขั้นที่ 2 สารวจตน (เพื่อทาความเข้าใจกับปัญหา) ขั้นนี้เริ่ มต้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกว่า
ตนได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง หลังจากที่ผรู ้ ับการปรึ กษารู ้สึกมัน่ คงในสัมพันธภาพ
มีความไว้วางใจผูใ้ ห้การปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษาจะเล่าเรื่ องได้คล่องมากขึ้น ช่วงเริ่ มต้นของ
การเล่าเรื่ องราวอาจไหลเลื่อนไปในหัวข้อที่ไม่ตรงกับตน (ดวงมณี จงรักษ์, 2549) หมายถึง
พรรณนาเสมือนปัญหาอยูน่ อกตัวตน เหมือนจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบกับเหตุการณ์ ความรู ้สึก
มักสื่ อแสดงในลักษณะที่พูดถึงมากกว่าแสดงประสบการณ์ที่รู้สึกจริ งในขณะเล่า
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการ (ดาเนินการ) กับปัญหา การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็ นผลจากการหยัง่ รู ้
หรื อเกิดความเข้าใจใหม่ ต้องผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า “Working Through” ซึ่งผูเ้ ขียนจะใช้คาว่า
“จัดการ” หรื อ “ดาเนินการ” ฟรอยด์เป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้คานี้ ในความหมายของฟรอยด์ คือการสลาย
เครื อข่ายการต่อต้านในผูร้ ับการปรึ กษา และดาเนินการสาเร็จกับการสลายการเกิดภาวการณ์
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ถ่ายโอน (Transference) ปัจจุบนั คานี้มีความหมายกว้างขึ้น หมายถึง การเริ่ มตระหนักรู ้
ถึงประสบการณ์ในอดีตว่ามีผลอย่างไรกับอารมณ์ความรู ้สึกในปัจจุบนั ผูร้ ับการปรึ กษาพัฒนา
การมีสติรู้เข้าใจความรู ้สึกภายในมากพอ ๆ กับเข้าใจเหตุการณ์ภายนอก แสดงความรับผิดชอบ
ต่อปัญหา การมีความเข้าใจถึงปัญหา ความรู ้สึก และพฤติกรรม จะชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่อไปมากขึ้น
ขั้นที่ 4 การยุติการปรึ กษา การยุติการปรึ กษาแสดงถึงความเป็ นอิสระของผูร้ ับการปรึ กษา
ที่สามารถจัดการกับปัญหาของตนได้สาเร็ จ และก้าวต่อไปในชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือ
จากผูใ้ ห้การปรึ กษา ในขั้นนี้ ผรู ้ ับการปรึ กษาอาจรู ้สึกทั้งเป็ นอิสระและมีความวิตกกังวลที่ต่อไปต้อง
จัดการกับสิ่ งที่เกิดขึ้นกับตนโดยลาพังเพื่อลดความรู ้สึกขัดแย้งและหลีกเลี่ยงการยุติการปรึ กษา
ก่อนเวลาอันควร ควรร่ วมกันตกลงวันเวลาที่จะพบกันเป็ นครั้งสุ ดท้าย ก่อนที่จะนัดหมาย
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
วัชรี ทรัพย์มี (2551) ได้อธิบายขั้นตอนในการให้การปรึ กษาแบบรายบุคคลไว้ดงั นี้
1. ขั้นเริ่ มการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องพิจารณาถึง แหล่งที่มาของผูร้ ับการปรึ กษา
การแสวงหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูร้ ับการปรึ กษา การสร้างสัมพันธภาพกับผูร้ ับการปรึ กษา
การชี้แจงลักษณะและขอบข่ายของการปรึ กษา
2. ขั้นระบุปัญหาของผูร้ ับการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องพิจารณาให้ถี่ถว้ นในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 การพิจารณาปัญหา โดยช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สารวจปัญหาของเขาโดยอาศัย
สัมพันธภาพที่ดีในการปรึ กษาจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาพร้อมที่จะเปิ ดเผย อภิปราย และพิจารณา
ปัญหาจากข้อมูลที่มี
2.2 การแยกแยะองค์ประกอบของปั ญหา ให้พิจารณาให้ครบถ้วนและชัดเจนทั้งใน
รายละเอียดของพฤติกรรม ระยะเวลาที่เกิดปัญหา และสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
2.3 การสรุ ปประเด็นปั ญหาที่แท้จริ ง โดยการรับฟังและสังเกตผูร้ ับการปรึ กษาทั้ง
ส่ วนที่เป็ นเนื้อหาและความรู ้สึก เพื่อสรุ ปประเด็นปั ญหาที่แท้จริ งได้อย่างถูกต้อง เพราะบางครั้ง
ช่วงแรกของการปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษาอาจพูดถึงปัญหาของเขาเพียงผิวเผิน เนื่องจากยังไม่ไว้ใจ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาพอที่จะเปิ ดเผย
3. ขั้นระบุวตั ถุประสงค์ของการปรึ กษา คือ พิจารณาเป้าหมายที่ปรารถนา และระบุให้
ชัดเจนขึ้นโดยพยายามใช้วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วดั หรื อสังเกตได้ แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องของ
ความรู ้สึก เป้าหมายในการปรึ กษามีอยู่ 4 ประการคือ เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับ
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การปรึ กษาเรี ยนรู ้กระบวนการตัดสิ นใจ เพื่อช่วยป้องกันปัญหา และเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ
ทั้งนี้ผรู ้ ับการปรึ กษาอาจมีท้ งั ปัญหารี บด่วนที่เป็ นวัตถุประสงค์เฉพาะ กับวัตถุประสงค์ระยะยาว
4. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาหรื อวางโครงการอนาคต เมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับ
การปรึ กษาด้วยการฟัง การสัมภาษณ์ และกลวิธีต่าง ๆ จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ภาพเกี่ยวกับ
ผูร้ ับการปรึ กษาและปัญหาของตนเอง ต่อจากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาจะนาทฤษฎีการปรึ กษาที่เหมาะสม
มาใช้ โดยตกลงกับผูร้ ับการปรึ กษาถึงแนวทางและขั้นตอนการแก้ปัญหา ทั้งแผนการหลักการ
วิธีการ ระยะเวลาที่ใช้ ตลอดจนผลที่จะได้รับจากวิธีเหล่านั้น
5. ขั้นดาเนิ นการตามที่วางแผนไว้ ผูใ้ ห้การปรึ กษาสนับสนุนให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ปฏิบตั ิ
ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่าง ๆ ใหม่ได้ถา้ ผูใ้ ห้และผูร้ ับการปรึ กษา
พิจารณาร่ วมกันแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดประสิ ทธิภาพที่ดีกว่า
6. ขั้นประเมินผลการปรึ กษา เป็ นการให้ผลป้ อนกลับว่าการปรึ กษาที่จดั ขึ้นนั้นสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่มีปัญหาอุปสรรคใดที่จะต้องปรับปรุ งอีกหรื อไม่การประเมินผลจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูร้ ับการปรึ กษา โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจเป็ นผูส้ ังเกต
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หรื อสอบถามจากผูร้ ับการปรึ กษา หรื อผูใ้ กล้ชิดกับผูร้ ับการปรึ กษา
7. ขั้นยุติการปรึ กษา อาจทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
7.1 ทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับการปรึ กษาเห็นพ้องกันว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว
7.2 ผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นผูบ้ อกผูร้ ับการปรึ กษาล่วงหน้าว่าจะยุติการปรึ กษาเมื่อใด
7.3 พฤติกรรมของผูร้ ับการปรึ กษาแสดงให้เห็นว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์แล้วผูใ้ ห้
การปรึ กษาบางคนอาจยุติการปรึ กษาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เช่น จากการพบกันสัปดาห์ละครั้ง
เป็ นสองสัปดาห์ต่อครั้ง เป็ นเดือนละครั้ง และสามเดือนต่อครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดความวิตกกังวลของ
ผูร้ ับการปรึ กษา กับทั้งจะได้ติดตามผลการปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาไปในตัว
8. ขั้นติดตามผลการปรึ กษา อาจใช้การสนทนาโดยตรงหรื อโทรศัพท์ถึงผูร้ ับการปรึ กษา
หรื อคนใกล้ชิด เพื่อเป็ นการประเมินอีกครั้งและถ้าผูร้ ับการปรึ กษาต้องการความช่วยเหลือจะได้ให้
ความช่วยเหลือต่อไป
ขวัญธิดา พิมพการ (2560) กล่าวว่า กระบวนการของการให้การปรึ กษาประกอบไปด้วย
5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างสัมพันธภาพการเริ่ มต้นพบกันครั้งแรกของผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับ
การปรึ กษาเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพราะการเริ่ มต้นพบกันที่เป็ นไปด้วยความอบอุ่นเป็ นกันเองจะช่วยให้
เกิดความไว้วางใจพร้อมที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง และร่ วมมือในการให้การปรึ กษาทาให้
การให้การปรึ กษาบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
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ขั้นที่ 2 สารวจปั ญหาเป็ นขั้นตอนที่สาคัญและอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่ องจากผูร้ ับ
การปรึ กษาส่วนใหญ่มีความสับสนทางอารมณ์หรื อมีการรับรู ้ที่บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง เช่น
อคติเข้าข้างตนเองหรื อกลไกป้องกันตนเองสู ง ในบางกรณี จึงอาจต้องใช้เวลาเพื่อดาเนิ นการในขั้นนี้
มากกว่าหนึ่งครั้ง
ขั้นที่ 3 เข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่กาหนดโดย
ผูร้ ับการปรึ กษาจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองผูใ้ ห้การปรึ กษาควร
สนับสนุนให้ผรู ้ ับการปรึ กษาคิดเองให้มากที่สุดและให้สามารถตัดสิ นใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นที่ 4 วางแผนแก้ปัญหาโดยแผนการปฏิบตั ิตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ตัดสิ นใจเลือกไว้ในขั้นที่ 3 เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้การให้การปรึ กษามีคุณค่าและจะเป็ น
ประโยชน์มากขึ้น ถ้ามีการทาข้อตกลงกับผูร้ ับการปรึ กษาเพราะจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิด
ความตั้งใจและพร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ิตาม
ขั้นที่ 5 ยุติการให้การปรึ กษาเมื่อการให้การปรึ กษาดาเนินไปจนหมดเวลาที่กาหนดไว้ใน
แต่ละครั้ง ในแต่ละรายหรื อผูร้ ับการปรึ กษามีท่าทีต่อต้าน หรื อไม่ร่วมมือในการปรึ กษาก็ให้ยตุ ิ
การให้การปรึ กษา โดยให้ดาเนินการด้วยความอบอุ่น เป็ นมิตรและแสดงความพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือต่อไป
สรุ ปได้วา่ กระบวนการให้การปรึ กษามีข้นั ตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นสารวจปั ญหา ขั้นทาความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา
และขั้นยุติการปรึ กษา โดยในกระบวนการให้การปรึ กษาจะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ผูร้ ับการปรึ กษา
บทบาทและลักษณะของผู้ให้ การปรึกษา
หากผูใ้ ห้การปรึ กษาที่ไม่รู้จกั และเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างแจ่มชัด จะก่อให้เกิดปั ญหา
ในการทางาน ซึ่งจะทาให้การให้การปรึ กษาด้อยประสิ ทธิภาพไป บทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ น
บทบาทที่ประมวลจากบทบาทตามวิชาชีพ บทบาทตามความคาดหวังของผูร้ ับการปรึ กษา อย่างไร
ก็ตาม Wrenn (อ้างถึงใน บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, 2561) ได้เสนอบทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษา
เพื่อเป็ นแนวทาง ดังนี้คือ
1. สร้างสัมพันธภาพกับผูร้ ับการปรึ กษาให้เกิดบรรยากาศที่เป็ นมิตร ก่อให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความเข้าใจตนเอง
3. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
4. ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีสุขภาพจิตดี
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5. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในวิชาชีพการให้การปรึ กษา โดยพยายามปรับปรุ งหรื อศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึ กษา
Corey (2013) ได้ศึกษาลักษณะของผูใ้ ห้การปรึ กษาที่ผูร้ ับการปรึ กษามีความศรัทธา พบว่า
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต่อไปนี้คือ
1. มีความเป็ นตัวของตัวเอง จริ งใจ และซื่อสัตย์
2. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. นับถือตนเองและนับถือผูอ้ ื่น
4. ทนต่อความขัดแย้งต่าง ๆ ได้
5. รู ้จกั ตนเองและยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
6. มีความยืดหยุน่ ไม่ตายตัว
7. เข้าใจผูร้ ับการปรึ กษา
8. เป็ นคนมีชีวิตชีวา
9. มีความมุ่งมัน่ ในการนากิจกรรมต่าง ๆ
10. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
11. มีอารมณ์ขนั
Foster, Leppma, and Hutchinson (2014) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผูใ้ ห้การปรึ กษา
ในการให้การปรึ กษาไว้ ดังต่อไปนี้
1. เข้าใจความรู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษาและถือเป็ นความจริ ง
2. เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็ นความลับ
3. เอื้อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้พูดคุยในประเด็นที่เป็ นปั ญหา
4. สร้างความนับถือตนเองให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา
5. คอยช่วยเหลือให้ผรู ้ ับการปรึ กษาหาแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง
6. มีความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับการปรึ กษา
7. มีความอดทน
8. สามารถที่จะฟังได้มากกว่าพูด
สรุ ปได้วา่ บทบาทและลักษณะของผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องสามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกบั ผูร้ ับการปรึ กษา รวมไปถึงมีเจตคติที่ดี ยอมรับผูร้ ับการปรึ กษาอย่างไม่มีเงื่อนไข
มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของผูร้ ับการปรึ กษา คอยเอื้อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจตนเองและ
หาทางออกให้กบั อุปสรรคที่กาลังเผชิญอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการปรึกษาเชิงบูรณาการ
แนวคิดการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการปรึ กษา
เชิงบูรณาการ ดังต่อไปนี้
การปรึ กษาแบบบูรณาการถือกาเนิดมาจากมุมมองของผูใ้ ห้การปรึ กษาที่มองว่าการยึดเพียง
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนั้น ในกระบวนการปรึ กษาไม่สามารถทาความเข้าใจและช่วยเหลือในบริ บท
ของผูร้ ับการปรึ กษาได้ท้ งั หมด เพราะมนุษย์มีความซับซ้อนทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึกและ
พฤติกรรม การค้นหาทางออกด้วยการตีกรอบเพียงหลักการเดียวอาจทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาขาด
โอกาสหลาย ๆ ด้าน การบูรณาการปรึ กษาที่นิยมใช้มีหลายวิธีดว้ ยกัน แต่วิธีการที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบนั แบ่งออกเป็ นดังนี้ การบูรณาการทฤษฎี (Theoretical integration) การบูรณาการแบบมี
ทฤษฎีหลัก (Assimilative integration) การบูรณาการเฉพาะเทคนิค (Technical eclecticism) และ
การมีปัจจัยการบาบัดร่ วม (Common factors) และ Emerging models that combine routes แต่ใน
มุมมอง Corey (2013) ได้อธิบายถึงการปรึ กษาแบบบูรณาการที่ต่างออกไป คือ เป็ นการผสานโดย
ที่ไม่เน้นหลักการที่กล่าวข้างต้น ได้ให้นิยามของการบูรณาการ (Integrative model) ในมุมมอง
ส่ วนตัว ดังนี้
การผสานในมุมมองของคอเรย์น้ นั ไม่ได้หมายความถึงการจับวางโดยขาดหลักการหรื อ
ทาไปด้วยความรี บเร่ ง ผูใ้ ห้การปรึ กษาจาเป็ นต้องวางจุดมุ่งหมายจากกรอบแนวคิดที่มาจากหลาย
เทคนิคที่ได้ศึกษาไว้ล่วงหน้า คอเรย์ เน้นย้าว่าการผสานการปรึ กษาที่กระทาเองของผูใ้ ห้การปรึ กษา
ค่อนข้างมีความเสี่ ยง และอาจไม่ใช่จุดมุ่งหมายการปรึ กษาที่แท้จริ ง จึงจาเป็ นอย่างที่ผใู ้ ห้การปรึ กษา
ควรศึกษาพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละทฤษฎีให้เด่นชัดเพื่อเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดนาไปใช้กบั
การปรึ กษาที่มีหลากหลายประเภท (Corey, 2013) ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องค้นหารู ปแบบการปรึ กษา
ที่ตนเองถนัดและเหมาะกับตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิการปรึ กษาได้อย่างเป็ นมืออาชีพและ
เป็ นธรรมชาติ ในการปรึ กษาจะประกอบไปด้วยปัญหา 3 ด้านใหญ่ คือ ด้านความคิด ความรู ้สึกและ
พฤติกรรม ผูใ้ ห้การปรึ กษากต้องมีความสามารถเลือกใช้ทฤษฎีการปรึ กษาที่แต่ละทฤษฎีให้เหมาะ
กับปัญหาแต่ละด้านนั้น และนามาใช้ร่วมกันอย่างกลมกลืน จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผใู ้ ห้การปรึ กษา
ต้องชัดเจนจุดมุ่งหมายของแต่ละทฤษฎีในแต่ละขั้นตอนการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาไม่สามารถ
หยิบจับมาใช้โดยไม่มีการวางแผน ทั้งหมดต้องมาจากกรอบแนวคิดของทฤษฎี ผูใ้ ห้การปรึ กษา
ต้องตั้งคาถามกับตนเองว่า “ทฤษฎีไหนที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจในมิติของความคิด ความรู ้
หรื อพฤติกรรม” ในการวางแผนการปรึ กษา มุมมองการปรึ กษาแบบบูรณาการจาเป็ นต้องมาจาก
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การอ่าน การคิดตาม และการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณจริ ง อย่างน้อยที่สุดผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องมี
ความรู ้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎีการปรึ กษา เพราะผูใ้ ห้การปรึ กษาไม่สามารถสังเคราะห์การปรึ กษา
ได้อย่างแท้จริ ง
ประเภทของการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการ
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า Norcross (2005) ได้แบ่งการปรึ กษา
เชิงบูรณาการไว้ 4 รู ปแบบ คือ
1. การบูรณการแบบข้ามทฤษฎี (Common factors) โดยไม่มุ่งเน้นเพียงเทคนิควิธี หรื อ
ทฤษฎี แต่เป็ นการแสวงหาหลักการร่ วมของทฤษฎีต่าง ๆ และนามาประยุกต์ใช้ในการปรึ กษา
แบบบูรณาการ เช่น หลักการร่ วมอย่างหนึ่ งที่พบในหลายทฤษฎี คือ การช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
ตระหนักในการวิเคราะห์ตวั เอง (Self-criticism) แม้วา่ เทคนิค วิธีการแต่ละทฤษฎีที่ใช้จะแตกต่างกัน
ก็ตามเช่น Cognitive therapy จะใช้วิธีการให้ผรู ้ ับการปรึ กษาวิเคราะห์ความคิดเชิงลบ
ผ่านการโต้แย้ง พิจารณาหลักฐานหรื อความสมเหตุสมผล แต่ Gestalt จะใช้วิธีการ Empty chair
เพือ่ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษารับรู ้ถึงความรู ้สึกที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
2. การบูรณาการทางเทคนิค (Technical eclectics) คือ การเลือกเทคนิคหรื อวิธีการให้
การปรึ กษาที่ถือว่าดีที่สุดสาหรับผูร้ ับการปรึ กษาและปัญหาของผูร้ ับการปรึ กษา การได้มาซึ่งเทคนิค
จะได้มาจากผลการวิจยั วิจยั ที่ระบุไว้วา่ ที่ผา่ นมามีวิธีการแบบไหนที่ทางานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
กับลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับบุคลิกของผูม้ ารับการปรึ กษา การบูรณาการทางเทคนิค (Technical
eclectics) ใช้การดึงเฉพาะเทคนิคจากทฤษฎีการปรึ กษา ซึ่ งรู ปแบบการปรึ กษาจะแตกต่างกัน
ออกไปโดยไม่จาเป็ นต้องต้องดาเนินการภายใต้กรอบของทฤษฎี เป็ นต้น การบูรณาการทางเทคนิค
จัดได้วา่ เป็ นรู ปแบบการบูรณาการที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเป็ นการหยิบยกเอาเฉพาะเทคนิค
จากทฤษฎีการปรึ กษาและจิตบาบัดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเทคนิคที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirically
supported interventions) มาใช้ให้เหมาะสมกับการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาแต่ละรายโดยมิได้
ยึดถือทฤษฎีการปรึ กษาหรื อจิตบาบัดใดเป็ นทฤษฎีหลักตัวอย่างการผสมผสานแบบนี้ พบได้ใน
งานของ Lazarus ซึ่งพัฒนารู ปแบบการบาบัดที่เรี ยกว่า Multimodal therapy (Lazarus, 1984;
นันท์ชตั สัณห์ สกุลพงศ์, 2557) ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคเก้าอี้ที่วา่ งเปล่า (Empty chair) ของ
เกสตัลท์ในการเยียวยามิติดา้ นอารมณ์ การรับสัมผัสและการจินตนาการ การใช้เทคนิคแบบ
เผชิญหน้า (Exposure) เพื่อบาบัดพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกหรื อการให้สิ่งเสริ มแรงทางบวก
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากยิง่ ขึ้น การใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
(Cognitive restructuring) เพื่อลดความคิดแบบสรุ ปเหมารวมหรื อความคิดที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ ง เป็ นต้น
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3. การบูรณาการทฤษฎี (Theoretical integrationists) คือ การให้การปรึ กษาโดยใช้แนวคิด
พื้นฐานรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ทฤษฎีข้ ึนไป มาบูรณาการกันด้วยความหวังว่าผลที่จะตามมา
จะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยวิธีการเพียงวิธีเดียว เช่น การบูรณาการทฤษฎีพ้ืนฐานในกลุ่มของของ
จิตบาบัดกับเทคนิคที่มาจากแต่ละทฤษฎี การรวมจิตวิเคราะห์และทฤษฎีระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน
การรวมทฤษฎีกลุ่ม การบาบัดการรู ้คิดเข้ากับกลุ่ม พฤติกรรมหรื อทฤษฎีระบบมาบูรณาการเข้ากับ
ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม เป็ นต้น ซึ่งการบูรณาการแบบนี้ถือได้วา่ มีความซับซ้อนและยากมากที่สุด
4. การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative integration) คือ พัฒนาโดย Messer
(2001) เนื่องจากรู ปแบบการผสมผสานทางทฤษฎีถูกโจมตีจากนักจิตบาบัดที่เน้นการบาบัดแบบ
ใช้ทฤษฎีเดียวว่ารู ปแบบการผสมผสานทางทฤษฎีเป็ นไปได้ยาก นอกจากนั้นความคิดความเชื่อ
พื้นฐานของแต่ละทฤษฎีที่ใช้ในการบาบัดมีความแตกต่างกันและไม่สามารถที่จะมาผสมผสานกัน
ได้ ในขณะที่การผสมผสานทางเทคนิค (Technical eclecticism) ดูเหมือนหยิบยกเอาแต่เทคนิคมาใช้
กับผูร้ ับการปรึ กษาโดยไม่ได้พิจารณาถึงที่มาที่ไปทางทฤษฎีการบาบัดที่อยูเ่ บื้องหลังเทคนิค ต่อมา
จึงได้มีการพัฒนารู ปแบบการผสมผสานที่ลดจุดบกพร่ องของทั้งการผสมผสานทางทฤษฎีและ
การผสมผสานทางเทคนิคเรี ยกว่า การผสมผสานทางทฤษฎีแบบมีทฤษฎีหลัก คือผูใ้ ห้การปรึ กษายึด
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็ นหลัก จากนั้นจะทาการหยิบยืมเทคนิคจากทฤษฎีการให้การปรึ กษาอื่นมาใช้
ร่ วมด้วย โดยเทคนิคที่ถูกหยิบยืมมาใช้น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองเป้าหมายการให้การปรึ กษา
ตามทฤษฎีหลักที่ผใู ้ ห้การปรึ กษายึดถือ ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้การปรึ กษาเลือกการให้การปรึ กษาแบบ
จิตพลวัตเป็ นวิธีการหลัก แต่ขณะทาการให้การปรึ กษานั้นจะหยิบยกเอาเทคนิคการลดความรู ้สึก
อ่อนไหวอย่างเป็ นระบบจากการทฤษฎีการรู ้คิดพฤติกรรม หรื อเทคนิคการใช้เก้าอี้ที่วา่ งเปล่าจาก
ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเกสตัลท์มาใช้ โดยไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรม
หรื อเพื่อให้เกิดการตระหนักในอารมณ์ความรู ้สึกแบบที่นี่เดี๋ยวนี้ซ่ ึงเป็ นเป้าหมายของเกสตัลท์
แต่ใช้เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการทาให้ให้การปรึ กษาเกิดการตระหนักรู ้ถึงปมขัดแย้งในจิตไร้สานึก
และมีพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อตอกย้าการตระหนักรู ้ให้เข้มข้นมากขึ้น เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative
Integration) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักคือ ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief
Therapy: SFBT) เป็ นแกนหลัก (Core theory) ร่ วมกับเทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีเผชิญความจริ ง
เทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีการให้การปรึ กษาพิจารณา
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และเทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซึ่งผูว้ ิจยั สรุ ปแนวคิด
ทฤษฎีหลักและเทคนิคที่นามาบูรณาการ ดังต่อไปนี้
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ทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้ นทางออกระยะสั้น
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอการการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการปรึ กษาแบบเน้นทางออกระยะสั้น ดังต่อไปนี้
แนวคิดหลักทฤษฎีแบบเน้ นทางออกระยะสั้ น
แนวคิดการปรึ กษาครอบครัวทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เชื่อว่าปัญหาไม่ได้อยูก่ บั มนุษย์
ตลอดเวลา มีขอ้ ยกเว้นทุกปัญหา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะสนใจในเวลาที่ไม่มีปัญหา เพื่อที่จะหาข้อยกเว้น
ในการกระทานั้น ๆ และให้กระทาบางสิ่ งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทา แม้จะเกิด
การเปลี่ยน แปลงเพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะต่อมาได้ (เพ็ญนภา
กุลนภาดล, 2560)
การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT)
เป็ นทฤษฎีการปรึ กษาในกลุ่ม Postmodern พัฒนามาจากแนวคิดการปรึ กษาเชิงกลกลยุทธ์
(Strategy model) การปรึ กษาแบบเน้นทางออก ปัจจุบนั ได้รับความนิ ยม เพราะเป็ นวิธีการปรึ กษา
ระยะสั้น
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเพียงแค่อธิบายวิธีที่ครอบครัวพยายาม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการการปรึ กษาจะเน้นไปที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาเข้าร่ วมกับครอบครัว
ตั้งแต่เริ่ มเข้ารับการปรึ กษา เข้าร่ วมการสนทนาโดยให้สมาชิกในครอบครัวตรวจสอบสภาวะปัญหา
ของตนเอง ใช้การปรึ กษาโดยพยายามแก้ปัญหาเน้นการฟังภาษาที่ครอบครัวใช้เพื่อที่จะอธิบายถึง
สถานการณ์และการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พวกเขาหวังว่าจะเข้าถึง โดยการนาโดยผูใ้ ห้การปรึ กษา
แต่กากับโดยเป้าหมายของสมาชิกในครอบครัวสร้างแนวทางแก้ไขร่ วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น นักบาบัดที่มีชื่อเสี ยงในกลุ่มนี้ เช่น Berg และ De Shazer (1993 อ้างถึงใน เพ็ญนภา
กุลนภาดล, 2560) ลักษณะการปรึ กษานั้น แทนที่จะใช้การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเพื่อค้นหาคาอธิบาย
ของปัญหาที่มีลกั ษณะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปัญหาของชีวิตของพวกเขา กลับหันมาลดการให้
การปรึ กษาโดยการสนทนา เกี่ยวกับหนทางการแก้ไขปัญหา เช่น แทนที่จะพูดเกี่ยวกับความเป็ นไป
ของครอบครัวว่า “บอกผมหน่อยว่าปัญหาอะไรที่ทาให้คุณต้องมาเจอผม” แต่จะเน้นไปที่หนทางใน
การแก้ปัญหา ผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจถามว่า “เราจะช่วยกันอย่างไรที่จะทาให้คุณเปลี่ยนสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นกับคุณ?” ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะสร้างกระบวนการในการวินิจฉัย ซึ่งนาไปสู่การคาดหวัง
การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นและเรี ยกร้อง การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือของผูร้ ับการปรึ กษา
ที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ลักษณะเด่นของการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นคือ การให้ความสาคัญกับทางออก
มากกว่าตัวปัญหา ซึ่งสตีฟ เดอ ซาเซอร์ และคณะ พบว่า ผูร้ ับการปรึ กษามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ นึ
หลังจากการพูดถึงอนาคตที่ตนเองสนใจ โดยไม่ตอ้ งทาการวิเคราะห์ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ และ
ผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกได้ถึงพลังใจที่เกิดขึ้นในตนเองจากการอธิบายถึงอนาคตที่ตนปรารถนาที่จะ
ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตน (Goldenberg, 2013) การปรึ กษาแบบเน้นทางออก มีแนวคิดที่วา่ ผูร้ ับ
การปรึ กษามีทางออกของปัญหาอยูแ่ ล้วว่าพวกเขาต้องการแก้ปัญหาอย่างไร ผูใ้ ห้การปรึ กษามี
หน้าที่ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีกระบวนการในการแก้ปัญหา อุปมาการปรึ กษาว่าเป็ นเพียงกลอน
บนประตูซ่ ึงอาจเปิ ดไปสู่ ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ถ้าเพียงแต่พวกเขาหากุญแจพบ บ่อยครั้งที่ผรู ้ ับ
การปรึ กษาเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และเกิดความสับสนในการพยายามที่จะค้นหาเหตุผลที่
ทาให้เกิดการล็อคหรื อการที่ประตูไม่ยอมเปิ ด แทนที่จะมองหาลูกกุญแจในการหาทางออกของ
แต่ละสถานการณ์
ส่วนพื้นฐานทฤษฎีเชื่อว่าทุกคนมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถที่จะสร้างทางออก
สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา ภายใต้สมมติฐานที่ว่า บุคคลมีความสามารถในการแก้ไข
ความท้าทายชีวิตที่เข้ามาหา แต่ในบางครั้งบุคคลจะสู ญเสี ยทิศทางหรื อไม่ได้ตระหนักใน
ความ สามารถของตัวเอง Berg เชื่อว่า ผูร้ ับการปรึ กษามีความสามารถที่จะหาแนวทางใน
ทุกสถานการณ์ ที่เข้ามาในชีวิต และบทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษา คือ การช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
ตระหนักถึงความ สามารถที่มี (West, Bubenzer, Smith, & Hamm, 1997 cited in Corey, 2013)
หลักการสาคัญของการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น คือ การสร้างความหวังให้กบั ผูร้ ับ
การปรึ กษาและการมองในแง่บวก โดยการสร้างความคาดหวังเชิงบวกว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็ นไปได้ การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นไม่ให้ความใส่ ใจกับสภาวะของปัญหา
แต่ให้ความสาคัญ กับความสามารถที่มีอยูใ่ นตัวของผูร้ ับการปรึ กษา ให้ความสาคัญกับ
ความเข้มแข็งมากกว่าความอ่อนแอ (Corey, 2013 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2560)
การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น มีแนวคิดสาคัญดังต่อไปนี้
1. การปรับตัวทางบวก (Positive orientation) O’Hanlon (1994 cited in Corey, 2013)
อธิบายการปรับตัวทางบวกนี้วา่ เป็ นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตที่ดีข้ นึ
และการเปลี่ยนแปลงที่น่าแปลกใจก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว บ่อยครั้งที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
มักตกอยูใ่ นสภาพของการปรับตัวต่อปัญหา (Problem orientation) ดังนั้น การพิจารณาทางออก
จะถูกปิ ดกั้นจากอิทธิพลของพยายามทาความเข้าใจกับสภาพปัญหา เพราะผูร้ ับการปรึ กษามักจะมี
เรื่ องราวที่เป็ นปมของการตัดสิ นใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผา่ นมาในชีวิตเขาจะเป็ นตัวกาหนดสถานการณ์
ในอนาคต ผูใ้ ห้การปรึ กษาแบบตามแนวทฤษฎีทางออกระยะสั้นจะต้องท้าทาย สิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
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ประสบอยูด่ ว้ ยการสนทนาเชิงบวก โดยเชื่อว่า บุคคลมีความสามารถทาได้โดยใช้ประโยชน์จาก
เป้าหมายที่มีอยู่ ผูใ้ ห้การปรึ กษาเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดการเปลี่ยน
แปลงจากการยึดติดกับปัญหาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เป็ นไปได้ ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถ
กระตุน้ และท้าทายผูร้ ับการปรึ กษาได้เขียนเรื่ องราวที่แตกต่างจากเดิม ที่จะนาไปสู่จุดหมายใหม่
ที่ตอ้ งการ
2. การมองหาสิ่ งที่เป็ นไปได้ (Looking for what is working) หลักสาคัญของการปรึ กษา
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น คือ การมุ่งค้นหาในสิ่ งที่ทาให้เกิดผลในชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษา
มัก จะบอกเล่าเรื่ องของตนให้กบั ผูใ้ ห้การปรึ กษา โดยอ้างเหตุจากความเชื่อของตัวเองว่า
ชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ผรู ้ ับการปรึ กษาห่างจากไกลจากเป้าหมาย
ไปมากยิง่ ขึ้น ผูใ้ ห้การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสนใจกับข้อยกเว้น
มากกว่ารู ปแบบของปัญหา เพื่อสร้างให้เกิดความหวัง โดยช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สารวจ
ข้อยกเว้นเมื่อเวลาที่ปัญหาในชีวิตของเขาน้อยลง การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกจะค้นหาว่า
อะไร ที่บุคคลจะลงมือทาแล้วเกิดผลและช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อขจัดปั ญหาให้ส้ นั
ที่สุดในระยะเวลาที่เป็ นไปได้ โอ ฮานลอน (O’Hanlon, 1999 cited in Corey, 2013) กล่าวว่า
การกระตุน้ ให้คนเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ธรรมชาติของปัญหาและวิธีการที่ทาให้นาไปสู่การค้นหา
ทางออกและลงมือแก้ไขนั้น มีแนวทางที่หลากหลายที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้คิดเกี่ยวกับสิ่ งที่
เป็ นผลดีกบั พวกเขา และมีวิธีการอีกมากมายที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาคิดถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นได้กบั
ตัวเขา สอดคล้องกับ De Shazer (1991 cited in Corey, 2013) ได้เสนอให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีส่วนร่ วม
ในการสนทนาที่นาไปสู่ความก้าวหน้า โดยให้บุคคลสร้างสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้มา
ซึ่งเป้าหมายของตนเอง
3. การสร้างทางออกมากกว่าการแก้ปัญหา ทฤษฎีน้ ีมุ่งเน้นการสร้างทางออกมากกว่าที่
จะแก้ปัญหา และมองว่าหากมีการมุ่งเน้นแต่ปัญหา ผูร้ ับการปรึ กษาก็จะยิง่ ท้อแท้ สู ญเสี ยความหวัง
และจมอยูใ่ นปัญหาต่อไป การให้การปรึ กษาที่มุ่งเน้นปัญหา จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาไม่ตระหนัก
ถึงแนวทางที่มีประสิ ทธิภาพในการที่จะจัดการกับปัญหาของตน ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะมุ่งเน้น
สิ่ งที่เป็ นไปได้ โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับการปรึ กษาคือการให้การปรึ กษา
ที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่สนใจว่าปัญหาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การประเมินปัญหาไม่จาเป็ นสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาสร้างการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า ปั ญหาเป็ นส่ วนหนึ่งของความเป็ นมนุษย์ ที่เกิดขึ้นเป็ นปกติ การที่บุคคล
ประสบกับปัญหานั้นจะช่วยให้บุคคลมีความยืดหยุน่ ตัว (Resilient) มีความสร้างสรรค์ (Creative)
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และกล้าหาญ (Courage) ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา มันมีขอ้ ยกเว้นสาหรับทุกปัญหา
ไม่มีปัญหาใดที่จะคงอยูต่ ลอด จะมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นหรื อลดลง การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทฤษฎีน้ ีให้ความสนใจในเวลาที่ไม่มีปัญหา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะช่วยให้
ผูร้ ับการปรึ กษาคิดถึงสถานการณ์ที่ปราศจากปัญหาหรื อมีขอ้ ยกเว้น ทุกปัญหามีขอ้ ยกเว้นทั้งนั้น
เมื่อผูร้ ับการปรึ กษาพูดถึงข้อยกเว้นของปัญหา จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีพลังในความเชื่อว่า
สามารถควบคุมปัญหาได้ ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะเสริ มสร้างความหวังของผูร้ ับการปรึ กษา โดยช่ วยให้
ผูร้ ับการปรึ กษาค้นหาข้อยกเว้น หรื อเวลาที่ไม่มีปัญหามารบกวนชีวิต และจะจัดการอย่างไร
เพื่อให้มีขอ้ ยกเว้นของปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อตกลงเบื้องต้นในการปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น
Walter and Peller (1992 cited in Corey, 2013) กล่าวว่า การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออก
เป็ นรู ปแบบที่อธิบายว่า บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสามารถเข้าถึงเป้าหมายของตนเองได้
อย่างไร โดยการปรึ กษาตามทฤษฎีเน้นทางออกมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นดังนี้ (Corey, 2013 อ้างถึงใน
เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2560)
1. ผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ อย่างดีที่สุด
และมีศกั ยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต แม้วา่ ประสิ ทธิภาพนี้ จะถูกปิ ดกั้นชัว่ คราวโดยความคิดทางลบ
(Negative cognitive) เพราะการคิดแบบเน้นปัญหาทาให้บุคคลไม่สามารถรับรู ้ถึงแนวทางที่มี
ประสิ ทธิภาพในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้
2. ประโยชน์ของการมุ่งเน้นทางบวกของการสร้างทางออกในอนาคต หากผูร้ ับการปรึ กษา
มีความเข้มแข็งและสามารถพูดถึงวิธีการค้นหาทางออกทางบวกได้ จะเป็ นโอกาสที่จะทาให้
การปรึ กษานั้นกระชับขึ้นได้
3. ในทุก ๆ ปัญหาล้วนมีขอ้ ยกเว้น การพูดคุยถึงข้อยกเว้นนี้ ผูร้ ับการปรึ กษาจะสามารถ
ควบคุมและข้ามพ้นปัญหาไปได้ ซึ่งการยกเว้นจะช่วยให้บุคคลยอมรับความเป็ นไปได้ในการสร้าง
ทางออก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาระบุขอ้ ยกเว้นในปั ญหาของ
ตนเองได้
4. บ่อยครั้งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะมีมุมมองเกี่ยวกับตนเองเพียงด้านเดียว ผูใ้ ห้การปรึ กษา
ทฤษฎีเน้นทางออกจะต้องช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจด้านอื่น ๆ ของเรื่ องราวที่กาลังเผชิญอยูใ่ น
ปัจจุบนั ซึ่งจะทาให้มองเห็นทางเลือกมากขึ้น
5. การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ
ทั้งหมดมีความสาคัญสาหรับการแก้ไขปัญหา และปัญหาใดก็ตามสามารถคลี่คลายได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
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6. ผูร้ ับการปรึ กษามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง มีความสามารถที่จะเปลี่ยนและทาสิ่ งที่
ดีที่สุดให้กบั ตัวเขาเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องมีท่าทีที่อยูเ่ คียงข้าง
ผูร้ ับการปรึ กษามากกว่าเป็ นผูก้ าหนดแนวทางเพื่อควบคุมการต่อต้าน เมื่อผูใ้ ห้การปรึ กษาหา
แนวทางที่จะร่ วมมือกับผูร้ ับการปรึ กษา การต่อต้านก็จะไม่เกิดขึ้น
7. ผูร้ ับการปรึ กษาเชื่อในความตั้งใจในการแก้ปัญหาของตนเอง ไม่มีทางออกที่ถูกต้อง
สาหรับปัญหาและไม่มีทางออกใดที่สามารถปรับใช้ได้กบั ทุกคน ด้วยเหตุจากแต่ละคนก็มี
ความเหมือนและความแตกต่าง ทางออกจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ขั้นตอนการปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น
การปรึ กษาแบบเน้นทางออกระยะสั้นมีข้นั ตอนในการให้การปรึ กษา (เพ็ญนภา กุลนภาดล,
2560) ดังต่อไปนี้
1. การสร้างความร่ วมมือ (Establishing a collaborative) ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะพิจารณาจาก
จานวนครั้งของการปรึ กษา เพื่อช่วยผูร้ ับการปรึ กษาในการค้นหาทางออกและการสร้างความพอใจ
ในชีวิต อย่างไรก็ตาม ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ถูกใช้เป็ นกิจวัตรโดยไม่ได้พฒั นาการทางานที่เป็ นมิตร ก็จะ
ไม่นาไปสู่ ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาเชื่อว่า ผูร้ ับการปรึ กษาเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่แท้จริ งในชีวิตของพวกเขาเอง เทคนิคทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องดาเนินงานภายใต้ความ
ร่ วมมือของการทางานร่ วมกันระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา ดังนั้นการสร้างให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันจึงมีความสาคัญที่สุด
2. การนัดหมายก่อนการปรึ กษา (Pre-therapy change) การนัดหมายอย่างเรี ยบง่าย ไม่
ซ้ าซ้อน จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในครั้งแรกของการให้การปรึ กษา การนัดหมาย
ก่อนการปรึ กษาจะสร้างความตระหนักให้แก่ผรู ้ ับการปรึ กษาและครอบครัว ตลอดจนเป็ น
การเตรี ยมตัวในการปรึ กษาอย่างมีประสิ ทธิภาพของผูใ้ ห้การปรึ กษา การตั้งคาถาม โจทย์ใน
การพบกัน ให้กบั ครอบครัวและผูร้ ับการปรึ กษาคิดถึงประโยชน์ของการพบกับผูใ้ ห้การปรึ กษา
จะทาให้ครอบครัวของผูร้ ับการปรึ กษามีการหาทางออกในแต่ละปัญหาได้เป็ นอย่างดี
3. การยุติ (Terminating) การสนทนาที่มุ่งเน้นทางออกในระยะแรก ผูใ้ ห้การปรึ กษาตั้งใจ
และสร้างเป้าหมายในการปรึ กษาอย่างชัดเจน เมื่อผูร้ ับการปรึ กษาสามารถสร้างทางออกที่พอใจ
สัมพันธภาพในการบาบัดสามารถยุติลงได้ ผูใ้ ห้การปรึ กษาอาจเริ่ มต้นคาถามการก่อรู ปเป้าหมาย
(Goals – formation question) โดยผูใ้ ห้การปรึ กษามักจะถามว่า “สิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดความแตกต่าง
ในชีวิตคุณ ที่เกิดจากการมาพบผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่คมุ ้ ค่า คืออะไร” คาถามอื่นที่จะทาให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้เกิดกระบวนการคิด ได้แก่ “เมื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว จะมีอะไรที่แตกต่าง”
ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถช่วยผูร้ ับการปรึ กษาตรวจสอบความก้าวหน้าของการให้การปรึ กษาเพื่อที่จะ
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ได้สามารถยุติการปรึ กษาได้ (De Jong & Berg, 2008 cited in Corey, 2013) ช่วงเวลาของการยุติ
การปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบุสิ่งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะทาต่อเปลี่ยนแปลง
ที่เขาได้ทาแล้วในอนาคต (Bertolino & O’Hanlon, 2002 cited in Corey, 2013) ผูร้ ับการปรึ กษา
ได้รับความช่วยเหลือในการระบุอุปสรรคหรื อรับรู ้ถึงสิ่ งกีดขวางที่อาจจะพบได้ในรักษา
การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทา (Guterman, 2006 cited in Corey, 2013)
เป้าหมายสู งสุ ดของการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น คือการสิ้ นสุ ดการให้
การปรึ กษา เพราะรู ปแบบของการให้การปรึ กษาเป็ นแบบสั้น กระชับ เน้นปั จจุบนั และการระบุ
ข้อร้องทุกข์ เป็ นไปได้มากที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความวิตกกังวล
ในเวลาต่อมา ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถขอรับการปรึ กษาอีกเมื่อใดก็ได้ตามที่พวกเขารู ้สึกว่าจาเป็ น
หรื อมีความต้องการได้รับการติดตามหรื อบอกเล่าเรื่ องราว
กระบวนการให้ การปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น
Bertolino and O’Hanlon (2002 cited in Corey, 2013) ได้กล่าวถึงกระบวนการให้
การปรึ กษาทฤษฎีน้ ี ให้ความสาคัญกับการสร้างความร่ วมมือสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการ
ปรึ กษา ซึ่งเป็ นหัวใจที่สาคัญสาหรับการปรึ กษาที่ประสบความสาเร็จ ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องมี
ความเชี่ยวชาญในการสร้างบริ บทเพื่อการเปลี่ยนแปลง เน้นหลักการว่า ผูร้ ับการปรึ กษาเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในปัญหาชีวิตของตนเองสามารถจัดการได้วา่ อะไรที่ทาได้หรื อทาไม่ได้ในอดีตที่ผา่ นมา
เช่นเดียวกับทานายได้วา่ อะไรที่ทาได้ในอนาคต การปรึ กษาแบบเน้นทางออกยึดหลักการว่า
การสร้างสัมพันธภาพร่ วมกันกับผูร้ ับการปรึ กษา ถ้าผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบาบัด
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงยุติ โอกาสที่การปรึ กษาจะประสบความสาเร็ จในระยะอันสั้นเป็ นไปได้ไว
Walter and Peller (1992 cited in Corey, 2013) อธิบายลักษณะของกระบวนการปรึ กษา
เน้นทางออกระยะสั้นมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. มุ่งค้นหาสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาต้องการมากกว่าค้นหาว่าอะไรที่พวกเขาไม่ตอ้ งการ
2. ไม่มองหาสภาวะความเจ็บป่ วยและไม่พยายามที่ทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาบรรเทาลง
โดยการให้การตีตราและวินิจฉัยให้กบั พวกเขา แต่ให้มองว่า อะไรที่ผรู ้ ับการปรึ กษาทาแล้ว
เกิดผลบวกและกระตุน้ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษากระทาต่อไปในทิศทางนั้น
3. ถ้าสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษากระทาแล้วไม่ได้ผล กระตุน้ ให้เขาทาบางอย่างที่แตกต่างไป
จากเดิม
4. เน้นการช่วยเหลือระยะสั้น โดยการปรึ กษาแต่ละครั้งทาเหมือนว่าเป็ นการให้การปรึ กษา
ครั้งสุ ดท้าย และครั้งเดียว ความร่ วมมือของผูร้ ับการปรึ กษากับผูใ้ ห้การปรึ กษาในการสร้าง
ทางออกเป็ นเรื่ องราวของการเรี ยนรู ้ในไม่กี่เทคนิคถึงขั้นตอนเหล่านี้อย่างเห็นได้ชดั
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ผูร้ ับการปรึ กษามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมที่ในกระบวนการปรึ กษา หากบุคคลเห็นว่า
ตนเองสามารถกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายของการสนทนาได้ (Walter & Peller, 1996 cited in
Corey, 2013) กระบวนการปรึ กษาเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความคิดของผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับ
อนาคตและสิ่ งที่พวกเขาต้องการที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของแต่ละบุคคล ผูใ้ ห้การปรึ กษา
ทฤษฎีเน้นทางออกอยูใ่ นตาแหน่งที่คอยช่วยเหลือ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษามาอยูใ่ นตาแหน่งของ
การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง ผูใ้ ห้การปรึ กษาต้องไม่คิดตามกรอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่รู้การกระทาและประสบการณ์ของผูร้ ับการปรึ กษา (Anderson & Goolishian, 1992 cited in
Corey, 2013) การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกกาหนดบทบาทและหน้าที่ของผูใ้ ห้การปรึ กษา
แตกต่างจากการปรึ กษาแบบดั้งเดิม ซึ่งมองว่า ผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมิน
และการให้การปรึ กษาตามที่ Guterman (2006 cited in Corey, 2013) กล่าวว่า ผูใ้ ห้การปรึ กษา
มีความชานาญในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง แต่ผรู ้ ับการปรึ กษาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสิ่ งที่
บุคคลต้องการเปลี่ยน หน้าที่ของผูใ้ ห้การปรึ กษาเป็ นเพียงการชี้ทิศทางในการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ตอ้ งบอกสิ่ งที่จะเปลี่ยนแปลง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะสร้างความร่ วมมือในสัมพันธภาพ เพราะเชื่อว่า การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั และอนาคต (Bertolino & O’Hanlon, 2002 cited in
Corey, 2013) ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะสร้างบรรยากาศของการเคารพซึ่งกันและกัน ให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
มีอิสระในการสารวจและร่ วมเขียนเรื่ องราวของตนเอง (Walter & Peller, 1996 cited in Corey,
2013) และให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจินตนาการถึงสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดความแตกต่างและอะไรที่จะนามา
สู่การเปลี่ยนแปลง (Gingerich & Eisengart, 2000 cited in Corey, 2013) คาถามที่ใช้ได้ผลใน
การปรึ กษา ได้แก่ “สิ่ งที่คุณต้องการในการที่มารับการปรึ กษา” “วิธีที่จะสร้างความแตกต่างให้กบั
คุณก่อนและหลังรับการปรึ กษา” และ “อะไรที่เป็ นสัญญาณบางอย่างเพื่อให้คุณทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการจะให้เกิดขึ้น”
เป้าหมายของการปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น
การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีเป้าหมายหลายรู ปแบบ ได้แก่ 1) เปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ 2) เปลี่ยนการกระทาของสถานการณ์ปัญหา 3) ส่งเสริ มความเข้มแข็งและ
ศักยภาพของผูร้ ับการปรึ กษา (O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003 cited in Corey, 2013)
ผูร้ ับการปรึ กษาถูกกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อพูดถึงทางออกมากกว่าพูดถึงปัญหา
สิ่ งที่บุคคลพูดถึงส่ วนใหญ่เป็ นสิ่ งที่บุคคลสร้าง การพูดถึงปัญหาสามารถสร้างปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง
การพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ผูใ้ ห้การปรึ กษาไม่จาเป็ นต้องรู ้ประวัติหรื อที่มาของปัญหา หรื ออะไรที่ทาให้ปัญหายังคง
อยู่ จึงทาให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาไม่ให้ความสนใจกับรายละเอียดของปัญหา แต่จะเน้นที่การสร้าง
ความคาดหวังของผูร้ ับการปรึ กษาต่อการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา ด้วยชัว่ โมงในการปรึ กษา
ที่จากัด (5-10 ครั้ง) ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะช่วยสร้างความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงและทาให้
การบรรลุเป้าหมายเป็ นไปได้มากขึ้น
การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นจะสนใจ 2 ประเด็นหลัก ที่สาคัญ ได้แก่
1) การสร้างเป้าหมายที่มีลกั ษณะชัดเจน และ 2) การสร้างทางออกที่สามารถทาได้ ผูร้ ับการปรึ กษา
จะได้รับการสะท้อนความเห็น (Feedback) ในตอนท้ายของชัว่ โมงการสนทนาผูใ้ ห้การปรึ กษาจะ
ตรวจสอบความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย เป็ นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาการปรึ กษา และจะยุติเมื่อ
ปัญหาของผูร้ ับการปรึ กษาบรรเทาเบาบางลง หรื อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกมีพลัง มีความคิดหรื อมุมมอง
ใหม่
การให้การปรึ กษาแบบเน้นทางออกซึ่งต่างจากแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบดั้งเดิม ดังนี้
(De Jong & Berg, 2008 cited in Corey, 2013)
1. ผูร้ ับการปรึ กษาจะอธิบายปัญหา บอกเล่าปัญหาให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาฟัง ผูใ้ ห้การปรึ กษา
รับฟังอย่างเคารพและใส่ใจในผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาพัฒนาการสร้างเป้าหมายที่ดี ที่เป็ นไปได้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา ด้วยคาถาม
เช่น “ชีวิตของคุณจะแตกต่างไปอย่างไรถ้าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว”
3. เพื่อให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาไม่ได้มีปัญหาหรื อ
ปัญหาของเขารุ นแรงน้อยลง ผูร้ ับการปรึ กษาได้สารวจข้อยกเว้นที่ตอกย้าสิ่ งที่ทาให้เหตุการณ์
เกิดขึ้นซ้ า ๆ
4. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปข้อมูลย้อนกลับให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา ให้กาลัง ใจ และแนะนาสิ่ งที่
ผูร้ ับการปรึ กษาสังเกตได้ ก่อนจะพบเพื่อแก้ไขปั ญหาในครั้งต่อไปตอนสุ ดท้ายของการสนทนา
เพื่อสร้างทางออกของปัญหา
5. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาประเมินความก้าวหน้าในการเข้าถึงทางออก
ด้วยการพิจารณาว่าบุคคลต้องทาอย่างไรเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข ควรมีการดาเนินการอย่างไร
ในขั้นต่อไป
เทคนิคการปรึกษาแบบหาทางออกระยะสั้น
1. เทคนิคการสนทนา แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2560)
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1.1 การสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change discourse) คือ การสนทนาที่ให้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผูร้ ับการปรึ กษา ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผูร้ ับการปรึ กษา ประกอบไปด้วย
1.1.1 การสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) ลักษณะนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษา
จะระบุและทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษามัน่ ใจในความแข็งแกร่ ง รวมทั้งความสามารถของตนใน
การแก้ปัญหา โดยจะเกี่ยวข้องกับวิธีการในการแก้ปัญหาและการเสริ มแรงของผูร้ ับการปรึ กษา
1.1.2 การสนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) แนวคิดทฤษฎีการปรึ กษา
เน้นทางออกเชื่อว่า ทุกปัญหาล้วนมีทางออก ข้อยกเว้นจึงเป็ นช่องว่างที่แตกต่างระหว่างช่วงเวลา
หรื อสถานการณ์ที่เกิดปั ญหา และช่วงเวลาหรื อสถานการณ์ที่ไม่เกิดปัญหา ในบางครั้งข้อยกเว้น
ที่เกิดขึ้นมักถูกละเลยถูกมองข้ามไป หรื อมีความเข้าใจว่าเป็ นเหตุบงั เอิญในทางที่ดี (Flukes)
การค้นหาข้อยกเว้นของปัญหาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญในกระบวนการปรึ กษา การค้นหาข้อยกเว้น คือ
วิธีการที่บุคคลให้ความสาคัญกับช่วงเวลาที่แตกต่าง นัน่ คือ ช่วงเวลาที่ปัญหาไม่เกิดขึ้นหรื อ
ช่วงเวลาที่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถระบุ
ทางออกที่สามารถใช้ได้สาเร็ จ หรื อล้มเหลวในอดีต ตัวอย่างของคาถามทัว่ ไปเพื่อหาข้อยกเว้น
เช่น “บอกผม/ ดิฉนั ถึงช่วงเวลาที่ไม่เกิดปัญหา หรื อช่วงเวลาที่ปัญหาเกิดน้อยมาก” หลังจากนั้น
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายว่า เพราะอะไรครั้งนี้ (ช่วงเวลาที่ไม่เกิดปัญหา) ถึงเกิดความแตกต่าง
ซึ่งเป็ นคาถามเพื่อขยายข้อยกเว้น เป็ นต้น
1.1.3 การเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-changing talk) คือวิธีที่ผใู ้ ห้
การปรึ กษาช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ความหมายปัญหาที่ประสบแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจาก
กรอบความคิดเป็ นสิ่ งที่ช้ ีนาให้ผคู ้ นแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ และทาให้พบกับปัญหาต่าง ๆ ในบริ บท
รอบข้าง ดังนั้นตามแนวคิดนี้ การใช้คาถามจึงใช้เพื่อสารวจถึงกรอบแนวคิดของผูร้ ับการปรึ กษา
ในการเชื่อมโยงกับบริ บทรอบตัว เพื่อทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จ
1.1.4 การทาลายการก่อร่ างของปัญหา (Deconstructing the problem) เป็ นการทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผูร้ ับการปรึ กษาจากภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารโดยจะต้องหลีกเลี่ยงภาษาที่ มี
ลักษณะเป็ นนามธรรม เช่น ความซึมเศร้า คุณค่าในตนเอง ความเครี ยด และใช้วิธีการให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาอธิบายพฤติกรรมของตนในแต่ละวันแทน เพื่อช่วยให้เข้าใจว่า ผูร้ ับการปรึ กษาเกิด
การเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้หรื อไม่
1.2 การสนทนาเกี่ยวกับทางออก (Solution discourse) คือวิธีการสนทนาที่ผใู ้ ห้
การปรึ กษาใช้เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสภาวะที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั และเป้าหมายที่ผรู ้ ับการปรึ กษาปรารถนา ประกอบไปด้วย
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1.2.1 การสร้างสัมพันธภาพแบบร่ วมมือ (Formation of a collaborative relationship)
สร้างสัมพันธภาพสามารถเกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกว่าผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ทางานร่ วมกับผูร้ ับ
การปรึ กษาแล้วสามารถทาให้ปัญหาเปลี่ยนแปลงไป โดยความร่ วมมือนี้คือ การร่ วมกันกระทา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษามากกว่าการสื บสวนสาเหตุของปัญหา การทาความเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยความร่ วมมือจะต้องเกิดจากการที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาให้การสนับสนุน การส่ งเสริ ม
การชื่นชม การเห็นพ้อง การให้ความสนใจต่อเป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษา และการมีส่วนร่ วม
อย่างตั้งใจในฐานะของผูใ้ ห้การปรึ กษา
1.2.2 การใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The miracle question) คาถามปาฏิหาริ ยเ์ ป็ นกุญแจ
ที่สาคัญของวิธีการปรึ กษาตามแนวคิดทฤษฎีน้ ี ซึ่งโดยมากจะใช้ในการรับบริ การครั้งแรก
และการรับบริ การในครั้งต่อ ๆ มา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อระบุทางออกที่ปรากฏขึ้น และช่วยใน
การทาความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของเป้าหมายที่ผรู ้ ับการปรึ กษาปรารถนา คาถาม
ปาฏิหาริ ยจ์ ะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาจะเป็ นอย่างไร
เมื่อปั ญหาได้รับการแก้ไข หรื อมีการจัดการกับปัญหาได้ดีข้ นึ โดยทัว่ ไปมักใช้คาถามดังต่อไปนี้
“สมมติวา่ คืนหนึ่ง เมื่อคุณนอนหลับปาฏิหาริ ยไ์ ด้บงั เกิดขึ้นและปัญหาที่ทาให้คุณมาเข้ารับ
การปรึ กษาได้หายไป แต่คุณหลับอยูจ่ ึงไม่สามารรู ้ได้วา่ ปาฏิหาริ ยน์ ้ นั ได้เกิดขึ้น เมื่อคุณตื่นขึ้นมา
อะไรคือสิ่ งแรกที่ทาให้คุณรู ้วา่ ปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นแล้ว” หลังจากการใช้คาถามนี้แล้วผูใ้ ห้
การปรึ กษาจะให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายว่าที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อปาฏิหาริ ยเ์ กิดขึ้น อะไรที่ผรู ้ ับ
การปรึ กษาเห็น รู ้สึกหรื อได้ยินนั้น แตกต่างไปจากเดิม และผูอ้ ื่นรอบตัวมีการกระทาที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร ผูใ้ ห้การปรึ กษาพูดว่า “ให้คุณลองจินตนาการว่า วันนี้คุณออกจากสถานที่น้ ี ไปและ
คุณมีความมัน่ ใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น คุณจะทาอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม” กระบวนการนี้
สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งสมมติฐานในการพิจารณาทางออก O’Hanlon and Weiner-Davis
(2003 cited in Corey, 2013) เชื่อว่า การเปลี่ยนการกระทาและมุมมองเกี่ยวกับการรับรู ้ปัญหา
สามารถเปลี่ยนปัญหาได้
1.2.3 การใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) คาถามลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาตั้งเป้าหมายของตน และประเมินความก้าวหน้า รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญ
ของการกระทาได้ นอกจากนั้น คาถามบอกระดับยังสามารถค้นหาแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูร้ ับการปรึ กษา และความมัน่ ใจของผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตนเองได้
เป็ นอย่างดี ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะใช้คาถามบอกระดับในการสารวจการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์
ของบุคคลในสิ่ งที่ยากที่จะสังเกต เช่น ความรู ้สึก อารมณ์ หรื อการสื่ อสาร (De Shazer & Berg, 1998
cited in Corey, 2013) ตัวอย่างเช่น การบอกความรู ้สึกตื่นตกใจหรื อวิตกกังวล โดยผูใ้ ห้การปรึ กษา
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ถามว่า “จากระดับ 0-10 โดยที่ 0 หมายถึงความรู ้สึกตอนที่คุณเข้ามารับการปรึ กษา และ 10 หมายถึง
ความรู ้สึกหลังจากมีปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นและปัญหาของคุณไม่มีแล้ว คุณคิดว่าความวิตกกังวลของ
คุณในขณะนี้เป็ นเท่าไร” คาถามบอกระดับช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ความสนใจกับสิ่ งที่บุคคล
กาลังทาและวิธีที่บุคคลทาตามขั้นตอนที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่บุคคลต้องการ Goldenberg
and Goldenberg (2008) กล่าวว่า คาถามบอกระดับเป็ นการบอกให้ผรู ้ ับการปรึ กษาบอกระดับใน
การรับรู ้สถานการณ์ เพื่อสร้างมุมมองด้านบวกและเพื่อส่ งเสริ มความสาเร็ จนั้น เทคนิคนี้ช่วยให้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาประเมินมุมมองของผูร้ ับการปรึ กษาแต่ละคน และเพื่อจูงใจให้อธิบายเป้าหมายของ
เขาอย่างละเอียด ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเริ่ มต้นกระทาการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวัง
1.2.4 การใช้คาถามเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing) คาถามลักษณะนี้เป็ น
วิธีการที่ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเปลี่ยนวิธีการมองปัญหา โดยการให้ความหมายต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ จะเป็ นการสร้างความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงของผูร้ ับการปรึ กษา ซึ่งจะทาให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาสามารถผ่านพ้นปัญหาที่เผชิญได้
1.2.5 การใช้คาถามยกเว้น (Exception questions) ช่วงเวลาในชีวิตของผูร้ ับ
การปรึ กษาเมื่อเขาไม่ได้มองว่ามีปัญหา ช่วงเวลานี้เรี ยกว่าข้อยกเว้น (Exception) และแสดงถึงสิ่ งที่
แตกต่าง (New of difference) (Bateson, 1972 cited in Corey, 2013) ผูใ้ ห้การปรึ กษาในทฤษฎี
เน้นทางออก จะใช้คาถามยกเว้นกับผูร้ ับการปรึ กษา ว่าในช่วงเวลาที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นหรื อเมื่อ
ปัญหาไม่ได้รุนแรงเป็ นอย่างไร ข้อยกเว้น หมายถึง ประสบการณ์ในชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาเมื่อ
ไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้น (De Shazer, 1985 cited in Corey, 2013) โดยการช่วยเหลือให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
ระบุและตรวจสอบข้อยกเว้นนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนั้นทาให้พวกเขาหาทางออกต่อไป
(Guterman, 2006 cited in Corey, 2013) การสารวจนี้ จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระลึกว่า ปัญหาไม่ได้
มีพลังมากและไม่ได้คงอยูต่ ลอดไป นอกจากนี้ยงั มีโอกาสที่จะดึงศักยภาพ ความเข้มแข็งและ
ทางออกที่เป็ นไปได้ ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะถามผูร้ ับการปรึ กษาถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นสาหรับข้อยกเว้น
เหล่านี้ ซึ่งเรี ยกว่า การสนทนาการเปลี่ยนแปลง (Change-talk) (Andrews & Clark, 1996 cited in
Corey, 2013)
1.3 การสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy discourse) คือพันธะสัญญาร่ วมกันระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาในการวางแผนร่ วมกันที่จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ปรารถนาอันสามารถเกิดขึ้นได้ โดยการสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้
1.3.1 การใช้ให้เป็ นประโยชน์ (Utilization) คือการที่ผใู ้ ห้การปรึ กษารวบรวม
ประสบการณ์ ค่านิยม ทักษะ ความคิด และความรู ้สึกของผูร้ ับการปรึ กษาที่ส่งเสริ มให้ผรู ้ ับ
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การปรึ กษา บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เนื่องจากความมัน่ ใจและแรงจูงใจเป็ นปัจจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อ
การเลือกกลยุทธ์สาหรับผูร้ ับการปรึ กษา โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องระลึกถึงคุณลักษณะเหล่านี้และ
เสริ มแรงให้แก่ผรู ้ ับการปรึ กษาเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
1.3.2 การพัฒนาทางออก (Development of solutions) วิธีการปรึ กษาแบบเน้น
ทางออกนี้สนับสนุนให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเพิ่มการเปลี่ยนแปลงจากก้าวเล็ก ๆ ไปสู่ เป้าหมายที่
ปรารถนา ซึ่งขั้นตอนเกิดขึ้นจากการค้นพบข้อยกเว้นของปัญหาและการตอบคาถามปาฏิหาริ ย ์
รวมทั้งการละทิ้งทางออกที่ลม้ เหลวในอดีต
1.3.3 การทาความกระจ่างของการยุติและการประเมินค่า (Clarification of the
ending and evaluation) กล่าวได้วา่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามทฤษฎีการปรึ กษาตามทฤษฎีโซลูชนั่
โฟกัสคือ เป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจึงต้องสารวจว่า ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างไร และผูใ้ ห้การปรึ กษากับผูร้ ับการปรึ กษาจะต้องร่ วมกันประเมิน
ว่าการกระทาใดที่เป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมาย
1.4 การมอบงานในครั้งแรก (Formula First Session Task: FFST) เป็ นรู ปแบบของ
การบ้านที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาในการพบกันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยผูใ้ ห้
การปรึ กษาบอกผูร้ ับการปรึ กษาว่า “ระหว่างครั้งนี้กบั ครั้งต่อไปที่พบกัน ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะให้
ผูร้ ับการปรึ กษาสังเกตว่า อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง (ครอบครัว ชีวิต การแต่งงาน ความสัมพันธ์)
ที่คุณยังอยากจะให้เกิดขึ้นอยู่ เพื่อว่าผูร้ ับการปรึ กษาจะได้อธิบายกับผูใ้ ห้การปรึ กษาในครั้งต่อไป”
(De Shazer, 1985 cited in Corey, 2013) ครั้งที่ 2 ผูร้ ับการปรึ กษาจะถูกถามสิ่ งที่เกิดขึ้นและสิ่ งที่เขา
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งงานนี้จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา มีความหวังว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็ นสิ่ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่ องว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเกิดขึ้น แต่เมื่อมันจะเกิดขึ้น ดังที่
De Shazer (1985 cited in Corey, 2013) กล่าวว่า วิธีการนี้ จะช่วยให้ความหวังเกี่ยวกับสถานการณ์
ของผูร้ ับการปรึ กษาเพิ่มขึ้น ผูร้ ับการปรึ กษาโดยทัว่ ไปให้ความร่ วมมือในหลักเกณฑ์งานครั้งแรก
(FFST) และรายงานการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งตั้งแต่ครั้งแรกของการบาบัด (McKeel, 1996;
Walter & Peller, 2000 cited in Corey, 2013) ซึ่งเบอโตลีโน และโอ ฮานลอน (Bertolino &
O’Hanlon, 2002 cited in Corey, 2013) แนะนาว่า การให้งานนี้ จะใช้หลังจากที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้
แสดงความวิตกกังวล มุมมอง และเรื่ องราว มันเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูร้ ับการปรึ กษาที่จะเข้าใจ
ความรู ้สึกก่อนที่จะเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลง ข้อความและการมอบงาน (Message and task giving)
ข้อความและการมอบงานเป็ นการสรุ ปในการยุติการปรึ กษาในแต่ละครั้ง โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาจะ
สรุ ปกลยุทธ์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายในแต่ละครั้ง และเสริ มแรง รวมทั้งชื่นชมในความก้าวหน้า
ของกระบวนการ ซึ่งโดยมาก จะมีการมอบหมายงานที่ชดั เจนแน่นอนก่อนที่จะยุติการปรึ กษา
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1.5 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to clients) ผูใ้ ห้การปรึ กษาทฤษฎีเน้น
ทางออก โดยทัว่ ไปจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ในแต่ละครั้ง เพื่อเขียนสรุ ป เพื่อเป็ นข้อมูล
ย้อนกลับไปให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาได้รับรู ้ ในระหว่างนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษากาหนดข้อเสนอแนะที่จะ
ให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา De Jung and Berg (2008 cited in Corey, 2013) อธิบายว่า การเขียนสรุ ป
เพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับมี 3 ส่วน คือ คาชมเชย (Compliment) การเชื่อมต่อ (Bridge) และการแนะนา
งาน (Suggesting tasks)
1.5.1 คาชมเชย (Compliment) เป็ นการยืนยันสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะได้ทาว่าเป็ น
สิ่ งที่จะนาไปสู่ ทางออกที่มีประสิ ทธิภาพ การชมเชยเป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่ตอ้ งทาให้เป็ นกิจวัตร แต่เป็ น
ในลักษณะที่ให้กาลังใจ ที่จะสร้างความหวังและสื่ อความหมายกับผูร้ ับการปรึ กษาว่าเขาสามารถ
ประสบความสาเร็จในเป้าหมายของเขาโดยการวาดภาพบนจุดแข็งและความสาเร็จของพวกเขา
1.5.2 การเชื่อมต่อ (Bridge) เป็ นการเชื่อมโยงคาชมเชยไปสู่การแนะนางานที่จะ
ให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา การเชื่อมต่อเป็ นการให้เหตุผลสาหรับข้อเสนอแนะ
1.5.3 งานที่มอบหมาย (Suggesting tasks) ประกอบด้วย งานที่แนะนาให้กบั ผูร้ ับ
การปรึ กษา ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการบ้าน ขอให้สังเกตงานของผูร้ ับการปรึ กษา ให้ความสนใจการดาเนิน
ชีวิตของพวกเขา กระบวนการตรวจสอบตนเองนี้ ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาบันทึกความแตกต่างถึง
สิ่ งที่ดีข้ นึ โดยเฉพาะสิ่ งที่พวกเขาคิด ความรู ้สึก หรื อพฤติกรรม ข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้การปรึ กษาที่
ให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่บุคคลจาเป็ นต้องทา เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เข้าถึงเป้าหมายของ
ผูร้ ับการปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้ การปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้ น
บทบาทหน้าที่ของผูใ้ ห้การปรึ กษาจะเน้นสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับ
การปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องมีศิลปะในการใช้เทคนิคคาถามที่เป็ นประโยชน์ในการปรึ กษา
ที่ทาให้ครอบครัวเกิดแนวคิด มองภาพของปัญหา และเกิดพลังในการค้นหาทางออก ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นาไปสู่การประสบความสาเร็จในชีวิต
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่เหมาะสม
กับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพแบบร่ วมมือ เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา เทคนิคการทาลายการก่อร่ าง
ของปัญหา เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ เพื่อช่วยให้วยั รุ่ นเกิด
ความตระหนักถึงสิ่ งที่ตอ้ งการสามารถที่จะระบุทางออกได้ง่ายขึ้น รวมไปถึง เทคนิคคาถามยกเว้น
เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน เพื่อที่จะดึงศักยภาพ
พลังทางบวก และความเข้มแข็งที่จะทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถระบุทางออกที่เหมาะสมกับ
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ตนเองได้ เทคนิคคาถามบอกระดับ เทคนิคการพัฒนาทางออก ที่จะทาให้ต้ งั เป้าหมาย บอกระดับ
ความมัน่ ใจเกี่ยวกับการรับมือ และเริ่ มต้นกระทาการเปลี่ยนแปลงว่านักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจะสามารถ
รับมือและมีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ดังต่อไปนี้
พิมลพร งามเหมาะ (2560) ได้ทาการศึกษา ผลการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อ
การพึ่งตนเอง ของนิสิตปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนิ สิตชั้นปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 16 คน
โดยคัดเลือกจากนิสิตที่มีคะแนนการพึ่งตนเองต่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา สุ่มกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัด
การพึ่งตนเองและโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลอง
การให้การปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น จานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยใช้แบบ
แผนการวิจยั เชิงทดลองสองตัวประกอบ แบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็ น
3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์โรนี่ ผลการศึกษา พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ทดลองกับการพึ่งตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
การพึ่งตนเองสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนการพึ่งตนเองในระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Godleski, Darkins, and Peters (2012) ชี้ให้เห็นถึงการประเมินผลการรักษาของกลุ่ม
ผูเ้ ข้ารักการรักษาโดยใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งก็คือ กลุ่มทหารผ่านศึกชาวสหรัฐอเมริ กาจานวน
98,609 คนในระยะเวลากว่า 4 ปี (2006 ถึง 2010) โดยเป็ นการให้การบาบัดรักษานอกสถานที่
โดยกลุ่มนักบาบัดหลากหลายสาขา เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมและ
พยาบาล งานวิจยั ชี้ให้เห็นว่าผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ใช้ระยะเวลาจานวนวัน
ในการรักษาน้อยกว่าแบบปกติ โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 และในระยะเวลาที่ได้ทาการศึกษาไม่พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือกลุ่มทหารผ่านศึกชาวอเมริ กนั ที่ใช้ช่องทางการรักษาอื่น ใช้เวลาจานวนวัน
ในการรักษาน้อยกว่าการรักษาโดยใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
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Dowling and Rickwood (2014) ที่ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับจานวนครั้งของการปรึ กษา
เชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ (แชท) ต่อความก้าวหน้า ความลึกซึ้งและผลลัพธ์ของการปรึ กษา
โดยมีคาถามการวิจยั 2 ข้อ ได้แก่ 1) จานวนครั้งของการปรึ กษาแบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจะทาให้
การปรึ กษามีความก้าวหน้าและมีความลึกซึ้งมากขึ้นหรื อไม่ และ 2) ความก้าวหน้าและความลึกซึ้ง
ของการปรึ กษาที่มากขึ้นจะส่ งผลให้ผลลัพธ์ของการปรึ กษาดีข้ นึ หรื อไม่ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นวัยรุ่ น
ชาวออสเตรเลียที่มีอายุต้ งั แต่ 16-25 ปี จานวน 49 คนที่มาปรึ กษาแบบออนไลน์กบั ผูใ้ ห้การปรึ กษา
ในประเด็นปัญหาทางด้านสุ ขภาพจิต การปรึ กษาใช้เวลาครั้งละ 50 นาทีโดยประมาณโดยมี
กระบวนการ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการปฐมนิ เทศ ขั้นการสารวจปัญหาขั้นการตั้งเป้าหมาย
ขั้นการวางแผนปฏิบตั ิ และขั้นยุติการปรึ กษา หลังจากเสร็ จสิ้ นการปรึ กษาในครั้งแรก ผูม้ าปรึ กษา
สามารถนัดหมายกับนักจิตวิทยาคนเดิมเพื่อพูดคุยต่อเนื่อง หรื อเลือกที่จะคุยกับนักจิตวิทยาท่านอื่น
ในครั้งต่อไปก็ได้ ซึ่งจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มาปรึ กษา มีวยั รุ่ น 33 รายที่มารับการปรึ กษา
ครั้งเดียว และมีวยั รุ่ น 16 รายที่มารับการปรึ กษา 2 ครั้ง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า 1) ในประเด็น
เกี่ยวกับจานวนครั้งของการปรึ กษา พบว่า การปรึ กษาแบบ 2 ครั้ง มีคะแนนความก้าวหน้าและ
ความลึกซึ้งของการปรึ กษาสู งกว่าการปรึ กษาแบบครั้งเดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
กล่าวคือ จานวนครั้งการปรึ กษาเพิ่มขึ้นทาให้ความก้าวหน้าและความลึกซึ้งของการปรึ กษาเพิ่มขึ้น
ไปด้วย 2) ในประเด็นผลลัพธ์หลังจากการปรึ กษาพบว่า คะแนนความทุกข์ใจ (Psychological
distress) ของผูม้ าปรึ กษาลดลงจากก่อนการปรึ กษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่
คะแนนความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) กับการมีความหวัง (Hopefulness) ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างก่อนและหลังการปรึ กษาทั้งกลุ่มที่ปรึ กษาครั้งเดียวและปรึ กษา
แบบ 2 ครั้ง และ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในส่วนของกระบวนการปรึ กษา พบว่าการสารวจ
ปัญหา (Problem clarification) และการวางแผนปฏิบตั ิ (Action planning) ที่ลึกซึ้ง มีความสัมพันธ์
กับความทุกข์ใจที่ลดลง
Hicks et al. (2015) ที่ทาการศึกษาผลของการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเพื่อ
สร้างพลังให้กบั วัยรุ่ นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้การปรึ กษารายบุคคลซึ่งใช้เทคนิคคาถาม
ปาฎิหาริ ย ์ เทคนิคคาถามยกเว้น เทคนิคการชมเชย และเทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ พบว่า
การให้การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นสามารถช่วยให้ผทู ้ ี่ถูกรังแกรับมือกับความรู ้สึก
ด้านลบที่เกิดขึ้น และเมื่อใช้การรับมือในเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาจะทาให้สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ดีข้ นึ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่ามีงานวิจยั จานวนน้อยมากที่ศึกษาเปรี ยบเทียบถึง
ประสิ ทธิภาพของการปรึ กษาแบบออนไลน์ หรื อการให้ความรู ้แบบออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็ไม่
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พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ที่ใช้
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในการให้การปรึ กษา ทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นช่องว่างทางความรู ้ที่จะศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ทางการปรึ กษาออนไลน์ และผูว้ ิจยั ได้บูรณาการเทคนิค
การปรึ กษาจากทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเสริ มประสิ ทธิภาพของการปรึ กษา ดังนี้
เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อม โดยบริ บทของกระบวนการทางปัญญามุ่งเน้นช่วย
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับความคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล เหมาะสมกับบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรม (Brooks-Harris, 2008) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั บูรณาการเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญา คือ เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring)
เป็ นการส่งเสริ มให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ปรับความคิดของตนเองในการคิดแบบอื่น ๆ จากเหตุการณ์
เดียวกันเพื่อเปลี่ยนความคิดหรื อมุมมองในแบบใหม่ที่เหมาะสม
เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีเผชิญความจริง
ทฤษฎีการปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งจะเน้นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นร่ วมกันระหว่าง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาสอนวิธีการที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเติมเต็ม
ความต้องการ สิ่ งสาคัญคือ การทาให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่ วมและการท้าทายผูร้ ับ
การปรึ กษาอย่างให้กาลังใจ สิ่ งนี้จะสนับสนุนให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้การมีพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบและได้ผลดีมากขึ้น (Fuller & Fuller, 2007) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั บูรณาการเทคนิค
การปรึ กษาจากทฤษฎีเผชิญความจริ งคือ
1. เทคนิค WDEP สามารถช่วยให้ผรู ้ ับบริ การมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็ นบุคคลที่กล่า
เผชิญความจริ งและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม W (Wants) คือ การที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาช่วยให้
ผูร้ ับบริ การค้นพบความต้องการของเขา D (Describe) คือการที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาอภิบายวิถีชีวิตของ
เขาว่าเขาทาอะไรในแต่ละวัน E (Self Evaluation) คือการที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาช่วยให้ผรู ้ ับบริ การ
ประเมินพฤติกรรมของตนเอง และ P (Plan) คือการที่ให้การปรึ กษาช่วยให้ผรู ้ ับบริ การวางแผน
เปลี่ยนพฤติกรรมของตน
2. เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advice technique) ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผรู ้ ับ
การปรึ กษาว่าจะสนองความต้องการของตนได้อย่างไร จะวางโครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองอย่างเป็ นระบบ
3. เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice questions) ผูใ้ ห้การปรึ กษาตั้งคาถามเพื่อให้ผรู ้ ับ
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การปรึ กษามีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่พวกผูร้ ับการปรึ กษาคิดและประพฤติปฏิบตั ิ ตัวอย่างของคาถาม
ได้แก่ “ถ้าสถานการณ์เดียวกันนี้ ได้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา คุณคิดว่าคุณจะทาอย่างไร?
จะเป็ นการทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาพิจารณามุมมองของตนเองทั้งที่เกี่ยวกับอดีตปัจจุบนั หรื ออนาคต
ซึ่งจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามองไปที่แนวโน้มผลกระทบของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
โดยการสารวจทางเลือกและผลกระทบ เพื่อให้มีแนวโน้มที่จะเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
สถานการณ์ในอนาคต
เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
การให้การปรึ กษาที่เน้นพฤติกรรมมีหลักการกระบวนการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ การทดลอง
หลักการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปประยุกต์ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลักษณะเด่น คือ การใช้ระบบที่ชดั เจน เฉพาะเจาะจงและวัดได้ สามารถระบบหลักการและเป้าหมาย
ได้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ ปรับปรุ งได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผูร้ ับการปรึ กษา (Corey, 2013) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั บูรณาการเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมคือ
1. เทคนิคการใช้ตวั แบบ (Modeling) มีแนวคิดว่าการเรี ยนรู ้พฤติกรรมใหม่จากการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่และ
ยังช่วยกระตุน้ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้แสดงพฤติกรรมที่เรี ยนรู ้แล้วนั้น บุคคลสามารถเพื่อนาไปแสดง
พฤติกรรมที่ได้จดจานั้นไว้ในอนาคต
2. เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) มีแนวแนวคิดว่าพฤติกรรม
มนุษย์หากได้รับการฝึ กฝนบ่อยครั้งร่ วมกับการเสริ มแรงจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีความชานาญ
และมัน่ ใจ กล้าที่จะนาไปใช้ในชีวิตจริ งมากขึ้น โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาจะกล่าวคาชื่นชม ให้กาลังใจ
ชมเชย เพื่อคงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คงอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
3. เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive training) เป็ นการฝึ ก
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษากล้าแสดงออกถึงความรู ้สึกที่ควรจะแสดงออกในสังคมโดยไม่วิตกกังวล
เพื่อขจัดปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความรู ้สึกกังวล (White, 2000 cited in Corey, 2013)
เทคนิคการปรึกษาจากทฤษฎีพจิ ารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม เชื่อว่าปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เกิด
จาก สิ่ งแวดล้อมภายนอก แต่เกิดจากมุมมองหรื อความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อารมณ์ความรู ้สึกของมนุษย์ ความคิดคือสาเหตุของความรู ้สึก ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะ
ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเปลี่ยนความรู ้สึกโดยทบทวนความคิดที่บอกกับตนเองให้รับรู ้วา่ ตนสามารถ
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ควบคุมชีวิตได้ดีข้ นึ เอาชนะความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Corey, 2013) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั
บูรณาการเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม ดังนี้
1. การสอนการพูดกับตัวเองเพื่อการแก้ไขปั ญหา (Teaching coping self-statement) ผูร้ ับ
การปรึ กษาจะได้รับการสอนว่า ความเชื่อที่ทาลายตนเองสามารถได้รับการ แทนที่ดว้ ยการสร้าง
คาพูดที่มีเหตุผลเพื่อการแก้ไขปั ญหา โดยที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะควบคุมวิธีการพูด และการวิเคราะห์
คาพูดของตนเอง
2. เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational emotive imagery)
เป็ นเทคนิคที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาร้องขอให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจินตนาการอย่างจริ งจัง ถึงสิ่ งที่ย่าแย่ที่อาจ
เกิดขึ้นกับตนเอง โดยการจินตนาการว่าตนเองอยูใ่ นสถานการณ์ที่ประสบกับความรู ้สึกที่ได้รับ
การก่อกวนหลังจากนั้น ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะได้รับการสาธิตวิธีการฝึ กฝนตนเองในการพัฒนาอารมณ์
ที่ดีแทนที่อารมณ์ที่ข่นุ เคือง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงบูรณาการ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ฐานิดาวัลคุ์ วันทนียกุล (2558) ได้ศึกษาผลการปรึ กษารายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้นต่อการกากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรึ กษารายบุคคล
ทฤษฎีการปรึ กษาเน้นทางออกระยะสั้นต่อการกากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่ น โดยการให้การปรึ กษา
ตามแนวทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาวัยรุ่ นอายุ15-19 ปี มีบุตรคนแรกอายุ
ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี ไม่ได้ทางาน ไม่มีภาวะความผิดปกติทางความคิดและอารมณ์ มารับบริ การ
วางแผนครอบครัว แผนกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูว้ ิจยั
คัดเลือกตัวอย่างที่มีคะแนนการกากับอารมณ์ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จานวนทั้งหมด13 คน
และสมัครใจเข้าร่ วมโครงการ จัดเป็ นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทั้ง 13 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบวัดการกากับอารมณ์ และโปรแกรมการให้การปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะ
สั้น ดาเนินการทดลองการให้การปรึ กษาจานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที โดยใช้แบบแผนการวิจยั
เชิงทดลองแบบสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3
ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ 1 กลุ่มวัดซ้ าในกลุ่มเดียวกัน และทดสอบความแตกต่างรายคู่วิธีบอนเฟอร์ โรนี่
(Bonferroni Procedure) ผลการศึกษาปรากฏว่า มารดาวัยรุ่ นที่ได้รับการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออก
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ระยะสั้นมีคะแนนการกากับอารมณ์ในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผลการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิมลพร งามเหมาะ (2560) ได้ทาการศึกษาผลการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อ
การพึ่งตนเองของนิสิตปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรึ กษาทฤษฎี
เน้นทางออกระยะ สั้นต่อการพึ่งตนเองของนิสิตปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนิสิตชั้นปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 16 คน
โดยคัดเลือกจากนิสิตที่มีคะแนนการพึ่งตนเองต่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา สุ่มกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัด
การพึ่งตนเองและโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลอง
การให้การปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น จานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยใช้แบบ
แผนการวิจยั เชิงทดลองสองตัวประกอบ แบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็ น
3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม
และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์โรนี่ ผลการศึกษา พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการทดลองกับการพึ่งตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
การพึ่งตนเองสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนการพึ่งตนเองในระยะหลังการ ทดลองและ
ระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ (2562) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการปรึ กษากลุ่ม
เชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่ น ผลการวิจยั พบว่า
1. โมเดลเส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่ นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. รู ปแบบการปรึ กษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่ น
พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึ กษากลุ่ม ประกอบด้วย ทฤษฎีการปรึ กษา
กลุ่มแบบเป็ นการปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็ นทฤษฎีแกนหลัก
และเทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึ กษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริ งเทคนิคตามแนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎี
อัตถิภาวะนิยม เทคนิคทฤษฎีการปรึ กษาแบบผูร้ ับการปรึ กษาเป็ นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้
การปรึ กษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึ กษากลุ่มแบบการรู ้คิด เทคนิคการปรึ กษาครอบครัว
ทฤษฎีประสบการณ์นิยม เทคนิคการปรึ กษาครอบครัวทฤษฎีโซลูชนั่ โฟกัส 3. นักศึกษาวัยรุ่ นกลุ่ม
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ทดลองที่ได้รับการปรึ กษา กลุ่มเชิงบูรณาการมีคะแนนความโดดเดี่ยวระยะหลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผลลดลงต่ากว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปภาวิน พื้นชมภู (2563) ได้ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบ
บูรณาการที่มีผลต่อการกากับตนเอง และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่ นในสถานสงเคราะห์
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึ กษากลุ่ม
แบบบูรณาการที่มีต่อการกากับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่ นในสถานสงเคราะห์
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นเด็กและวัยรุ่ นในสถาน
สงเคราะห์ จานวน 2 แห่งในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีอายุระหว่าง 14 –18 ปี โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสารวจพฤติกรรม
ความก้าวร้าว 2) แบบวัดความสามารถในการกากับตนเอง และ 3) โปรแกรมการให้การปรึ กษา
แบบบูรณาการจานวน 12 ครั้ง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเที่ยงตรงของเนื้อหา มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบเป็ นอิสระ ผลการวิจยั พบว่า เด็กและวัยรุ่ นในสถานสงเคราะห์
ภายหลังการเข้ารับโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบบูรณาการ มีคะแนนความสามารถในการกากับ
ตนเองสู งกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนพฤติกรรม
ความก้าวร้าวต่ากว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
โปรแกรมการให้คาปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเพิ่มการกากับตนเองในเด็กและวัยรุ่ นและ
สามารถลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่ นในสถานสงเคราะห์ได้ ดังนั้น โปรแกรม
การให้คาปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการ จึงสามารถนาไปปรับใช้กบั องค์กรต่าง ๆ สถานรองรับเด็ก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เด็กและวัยรุ่ นในความอุปการะเป็ นผูม้ ีการกากับตนเองที่ดี
และลดพฤติกรรมก้าวร้าวของตนเอง
สิ วินีย ์ ทองนุช (2563) ได้ทาการศึกษา การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 ด้วยการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบ
ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถตนเอง เจตคติต่อการเรี ยนรู ้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การควบคุมตนเอง และการคาดการณ์
อนาคต ซึ่งโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นเกณฑ์
ระดับสูง ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) รู ปแบบโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิค เพื่อพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเริ่ มต้นการให้การปรึ กษา ขั้นดาเนินการให้การปรึ กษาและขั้นยุติการให้
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การปรึ กษา โดยเนื้ อหาได้บูรณาการทฤษฎีการปรึ กษากลุ่มพฤติกรรมการรู ้คิด (CBT) และเทคนิคใน
ทฤษฎีการปรึ กษากลุ่มที่เกี่ยวข้องอีก 4 ทฤษฎี ได้แก่ เทคนิ คในทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
(REBT) เทคนิคในทฤษฎีเกสตัลท์ (GT) เทคนิคในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (BT) และเทคนิคในทฤษฎี
เผชิญความจริ ง (RT) เพื่อพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 3. ผลของ
โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิ คต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า 1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิคมีลกั ษณะมุง่ อนาคตในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับ
การปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคมีลกั ษณะมุ่งอนาคตระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การปรึ กษารายบุคคลโดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy:
SFBT) เป็ นฐาน บูรณาการร่ วมกับเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเผชิญความจริ ง เทคนิคการปรึ กษา
จากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทาง
ปัญญาและเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เนื่องจากการปรึ กษาเชิงบูรณาการสามารถ
ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ตอ้ งการความเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับวัยรุ่น
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอการการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับวัยรุ่ น ดังต่อไปนี้
ความหมายของวัยรุ่น
วัยรุ่ น หรื อ “Adolescence” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Adolescere” แปลว่า
การเจริ ญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ (To Grow Up or To Grow To Maturity) เป็ นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
หรื อวัยพายุบุแคม (Strom and Stress) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ
จากเด็กไปสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่ (Maturity) มีความสามารถในการคิดที่ เป็ นนามธรรมมากขึ้น และเป็ น
ระยะที่มีพฒั นาการทางด้านสังคม โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ ที่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่นในครอบครัว
ไปสู่ภาวะที่ตอ้ งรับผิดชอบและพึ่งตนเอง (Independence)และการปรับตัวของบุคคลทางด้านสังคม
มีการเลียนแบบและทดลองบทบาทต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่งเป็ นรากฐานของความสนใจ
ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะของเพื่อน คู่ครอง (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562; ศรี เรื อน
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แก้วกังวาน, 2553; World Health Organization, 2015) การให้ความหมายของวัยรุ่ นมีนกั วิชาการได้
ให้ความหมายในบริ บทที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงได้ให้นิยามความหมายของวัยรุ่ นว่า เป็ นบุคคลที่มี
อายุระหว่าง 13-25 ปี ที่มีการแบ่งออกเป็ นหลายระยะ เป็ นช่วงพัฒนาการจากเด็กเติบโตเป็ นวัย
ผูใ้ หญ่ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ได้รับอิทธิพลจากเพื่อน บุคคล
รอบข้างที่ให้ความสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงภาวะพึ่งพิงไปสู่ความรับผิดชอบตนเอง มีอิสระทาง
ความคิดไม่ชอบการถูกบีบบังคับ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของวัยรุ่ นจึงมีลกั ษณะที่มีความหลากหลายตามการแบ่งระยะ
ของวัยรุ่ น ถ้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็ นไปตามระยะเวลาและความเหมาะสม เด็กก็จะ
ปรับตัวอย่างเหมาะสม หากแต่วยั รุ่ นไม่สามารถที่จะเผชิญหน้าและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนี้
ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็ นปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562)
การให้การช่วยเหลือวัยรุ่ นจึงต้องคานึงถึงการแบ่งระยะในแต่ละช่วงวัยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการแต่ละช่วงอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสม
การแบ่ งระยะวัยรุ่ น
เนื่ องจาการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นมีการแบ่งช่วงอายุอย่างไม่ชดั เจน ซึ่ งนักจิตวิทยาหลาย
ท่านได้แบ่งระยะของวัยรุ่ น ดังต่อไปนี้
เพ็ญนภา กุลนภาดล (2562) แบ่งช่วงระยะของวัยรุ่ นออกเป็ น 3 ระยะคือ
1. วัยรุ่ นตอนต้น (13–15 ปี ) โดยเพศหญิงจะเข้าสู่วยั รุ่ นเร็วกว่าเพศชาย มีการเปลี่ยนแปลง
ร่ างกายที่เด่นชัดและรวดเร็ ว คือ กล้ามเนื้อขยาย ส่ วนสู งและน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
เพศหญิงจะมีเริ่ มมีประจาเดือนส่ วนเพศชายจะสังเกตได้จากการหลัง่ อสุ จิในครั้งแรก
2. วัยรุ่ นตอนกลาง (16–19 ปี ) เป็ นช่วงที่ร่างกายจะเติบโตอย่างช้า ๆ แต่มีความก้ ากึ่ง
ระหว่างความเป็ นเด็กและผูใ้ หญ่
3. วัยรุ่ นตอนปลาย (19 – 25 ปี ) กระบวนการพฤติกรรมค่อนข้างเป็ นไปทางผูใ้ หญ่
การเติบโตร่ างกายเริ่ มคงที่
Kapadia (2017) ได้ทาการแบ่งวัยรุ่ นออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. วัยรุ่ นตอนต้น (Early Adolescence) อายุ 11-14 ปี เป็ นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทั้งทางร่ างกาย สรี ระวิทยา (Physiology) และทางปัญญา
2. วัยรุ่ นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุ 14-17 ปี เป็ นระยะที่มีการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
3. วัยรุ่ นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ 17-20 ปี เป็ นระยะที่มีการเปลี่ยนจาก
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การเป็ นเด็กเข้าสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
สุชา จันทน์เอม (2542) แบ่งวัยรุ่ นออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. ช่วงวัยแรกรุ่ น คือ อายุประมาณ 12-15 ปี ค าว่าวัยแรกรุ่ น “Puberty” มาจากภาษาลาติน
“Puberta” ซึ่งแปลว่า การเติบโตเป็ นหนุ่มสาว เป็ นช่วงเปลี่ยนวัยของชีวิตทางด้านร่ างกาย ลักษณะ
ทุติยภูมิทางเพศเจริ ญสมบูรณ์และทาหน้าที่ได้ การเปลี่ยนแปลงทางกายของวัยรุ่ นเป็ น สาเหตุให้มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ด้านอารมณ์ สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น ค่านิยม เจตคติ ความ
นึกคิดเกี่ยวกับตนเอง
2. ช่วงวัยรุ่ นแท้จริ ง (Adolescence) อายุประมาณ 15-18 ปี และ 19-25 ปี เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ทางร่ างกายเต็มที่ เป็ นช่วงเปลี่ยนวัยชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ เด็กกาลัง
เลียนแบบ และทดลองบทบาท เพื่อจะเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นรากฐานของความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ
ลักษณะเพื่อน และคู่ครอง
Santrock (2007) ได้แบ่งระยะวัยรุ่ นออกเป็ น 2 ระยะ คือ วัยรุ่ นตอนต้นและวัยรุ่ นตอนปลาย
โดยวัยรุ่ นตอนต้นจะเริ่ มช่วงเข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ในส่ วนวัยรุ่ นตอน
ปลายจะเป็ นช่วงต่อจากวัยรุ่ นตอนต้นจนถึง 25 ปี
Feldman (2008) ได้แบ่งระยะของวัยรุ่ นออกเป็ น 3 ระยะคือ วัยรุ่ นตอนต้น (10-13 ปี )
วัยรุ่ นตอนกลาง (14-17 ปี ) และวัยรุ่ นตอนปลาย (18-20 ปี )
จากการแบ่งช่วงระยะวัยรุ่ นมีความเหลื่อมล้ ากันค่อนข้างมากและมีความแตกต่างของเพศ
หญิงชายจาเป็ นต้องอาศัยเกณฑ์การแบ่งระยะทั้งในด้านพัฒนาการร่ างกาย สติปัญญา บุคลิกภาพ
และสังคม อิทธิพลของพันธุกรรม สิ่ งแวดล้อม ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษาในช่วงวัยรุ่ น
ตอนต้นที่มีช่วงอายุระหว่าง 13-15 ปี ในการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
พัฒนาการของวัยรุ่น
วัยรุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งทางด้านของร่ างกาย ด้านจิตใจ หรื อด้านสังคม
จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง เพื่อจะทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย ซึ่งพัฒนาการ
ที่สาคัญของวัยรุ่ นแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. พัฒนาการของวัยรุ่ นด้านร่ างกาย เป็ นไปในแง่ของการเจริ ญเติบโตถึงขีด เช่น ส่วนสู ง
น้ าหนัก รู ปหน้าส่ วนสัดของร่ างกาย ลักษณะเส้นผม ฯลฯ และความเจริ ญส่ วนภายใน เช่น
การทางานของต่อมบางชนิดโครงกระดูกแข็งขึ้น การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเพศชาย
การมีประจาเดือนของเพศหญิง ถึงแม้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายจะเจริ ญเติบโตในอัตราที่รวดเร็ว
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แตกต่างกัน แต่สมองและศีรษะในช่วงวัยรุ่ นนี้จะเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก (ศรี เรื อน แก้วกังวาน
2553; อุรปรี ย ์ เกิดในมงคล, 2557)
2. พัฒนาการของวัยรุ่ นด้านปัญญา วัยรุ่ นมีการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม
ค้นพบวิธีการที่จะคิดเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการประมวลผลข้อมูล
และเรี ยนรู ้ที่จะคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562) จะอยูใ่ นขั้น
การเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการคิดที่เป็ นรู ปธรรม ไปสู่ กระบวนการคิดที่เป็ นนามธรรม ส่ งผลให้
วัยรุ่ นพยายามที่จะเรี ยนรู ้การปรับความคิดในสถานการณ์ใหม่การทดลองการตัดสิ นใจเรื่ องบางเรื่ อง
ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ประสบความสาเร็ จก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของ
วัยรุ่ นแต่ละคน
3. พัฒนาการวัยรุ่ นด้านจิตวิทยา วัยรุ่ นจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ได้ง่ายมี
ความอ่อนไหว บางครั้งขาดความมัน่ คงทางอารมณ์ บางครั้งมีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น บางครั้งสนใจตนเอง โดยไม่คานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น วัยรุ่ นมีอารมณ์
เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ แต่จะแตกต่างกันที่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการปรับตัว
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ชอบความสนุกสนาน ตื่นเต้น มีการแสดง
ความรู ้สึกเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมา จึงทาให้อารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ง่าย
และเปลี่ยนแปลงได้แบบรวดเร็ว มีความต้องการเป็ นอิสระ ชอบพึ่งตนเอง จึงมักขัดแย้งกับผูใ้ หญ่
4. พัฒนาการวัยรุ่ นด้านสังคม วัยรุ่ นจะให้ความสาคัญกับเพื่อนร่ วมวัยมากกว่าในระยะเด็ก
ตอนกลาง (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2553) สามารถจับกลุ่มกันได้นานและผูกพันกับเพื่อนในกลุ่มมาก
ขึ้น เริ่ มลดความเอาใจใส่ กบั บุคคลต่างวัยไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็กกว่า จะชอบรวมกลุ่มเพราะ
สามารถร่ วมสุขร่ วมทุกข์ แก้ไขและเข้าใจปัญของกันและกันดีกว่าคนต่างวัย มีความพอใจพบปะ
สังสรรค์ ร่ วมเล่น เรี ยน ทางาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเด็กชายหญิงเริ่ มสนใจกันและกัน
แล้ว ทั้งสองฝ่ ายก็จะเริ่ มให้ความสาคัญต่อการประพฤติปฏิบตั ิตามบทบาททางเพศ
5. พัฒนาการของวัยรุ่ นด้านจริ ยธรรม วัยรุ่ นเริ่ มสร้างค่านิยมเรื่ องศีลธรรมเฉพาะตนและ
สังคม รู ้จกั ดีชวั่ ตามทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของ Kohlberg (1984 อ้างถึงใน เพ็ญนภา
กุลนภาดล, 2562) วัยรุ่ นจะเผชิญหน้า มีการตัดสิ นใจในเรื่ องศีลธรรมคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุมมองของ
กระบวนการของพัฒนาการทางศีลธรรมมีหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั วิธีการคิดของบุคคลเกี่ยวกับเรื่ อง
ศีลธรรม
ดังนั้น พัฒนาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่ น หากมีการพัฒนา
อย่างเหมาะสม จะช่วยทาให้วยั รุ่ นสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี และสามารถ
ที่จะป้องกันการเกิดปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จะทาให้วยั รุ่ นเจริ ญเติบโต
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เป็ นไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ที่ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ น ดังต่อไปนี้
บุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่
ของวัยรุ่ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับแรงจูงใจ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และพฤติกรรม
แน่นิ่งของวัยรุ่ น อายุระหว่าง 10-19 ปี ซึ่งกาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงผสมผสานทั้งการดาเนินการวิจยั เชิงสารวจด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้ น 400 คน และการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 19 คน
ผลการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่ นที่ศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเปิ ดรับสื่ อใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงการมี
พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่พบว่านักเรี ยนใช้สมาร์ ทโฟน อินเทอร์ เน็ต และเฟซบุ๊กติดต่อกัน
โดยเฉลี่ยเกือบชัว่ โมงครึ่ งและใช้ต่อเนื่ องโดยไม่ทาอย่างอื่นนานสุ ดถึงเกือบสองชัว่ โมง งานวิจยั ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรมีกระบวนการส่ง เสริ มการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อ
(Media literacy) และความคล่องในสื่ อ (Digital fluency) เพื่อจะช่วยกระตุน้ ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
มีความสามารถที่จะกาหนดความรู ้ทกั ษะและทัศนคติที่จาเป็ นในการที่จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
อย่างปลอดภัย
ขวัญจิต มหากิตติคุณ (2559) ได้ทาการศึกษาความสุขของนักเรี ยนวัยรุ่ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความสุขและองค์ประกอบของความสุขในนักเรี ยนวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
วัยรุ่ นที่ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมเขตพื้นที่จงั หวัดภาคใต้ ที่เข้าร่ วมงาน มอ. วิชาการประจา ปี 2556
ของภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คัดเลือกแบบ
บังเอิญ จานวน 185 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูล
ทัว่ ไปและดัชนีวดั ความสุ ขของคนไทย 15 ข้อ ของกรมสุ ขภาพจิต ซี่งมีค่าความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.70 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 16.12 ปี มีเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 3.51-4.00 ครอบครัวใกล้ชิดกัน เมื่อไม่สบายใจ
มีคนให้ความช่วยเหลือโดยปรึ กษาแม่และเพื่อน มีการจัดการความเครี ยดโดยพูดกับคนใกล้ชิด
และทากิจกรรมอื่นเพื่อลืม ส่วนใหญ่มองตนเองว่า เป็ นคนร่ าเริ งเข้ากับผูอ้ ื่นได้ ปัญหาการเรี ยนเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิต ผลการวิจยั ยังพบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นส่วนใหญ่ มีความสุขในระดับปกติ
ร้อยละ 91.35 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 4 ด้านของการมีสุขภาพจิตดีที่มีความสุข พบว่า ปัจจัย
สนับสนุนเป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขสูงสุด (M = 3.58) รองลงมา คือ ด้านสภาพจิตใจ
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(M = 3.43) ด้านคุณภาพจิตใจ (M = 3.12) และด้านสมรรถภาพของจิตใจ (M = 2.54) ตามลาดับ
ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อส่ งเสริ มและคงไว้ซ่ ึงความสุ ขในชีวิต
ของบุคคลในช่วงวัยนี้ให้มีอย่างต่อเนื่อง โดยฝึ กทักษะการควบคุมอารมณ์เมื่อมีเหตุการณ์คบั ขัน
หรื อร้ายแรง การเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการทาใจยอมรับปั ญหาที่ยากจะแก้ไข
เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นตอนต้น จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ของวัยรุ่ นตอนต้น จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ในโรงเรี ยน ประจาอาเภอในจังหวัดตรัง ปี การศึกษา 2558 จานวน 390 คน
ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่ วนที่ เท่ากัน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบทดสอบ
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องเพศของวัยรุ่ นตอนต้น 2) แบบสอบถาม การเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น
ตอนต้น 3) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นตอนต้น เครื่ องมือ ทั้งหมดผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน มีค่า CVI โดยรวมเท่ากับ .87
โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ จากการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ
.72, .75, และ .85 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิ ทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน
และไคสแควร์ ผลการ วิจยั พบว่า พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นตอนต้นอยูใ่ นระดับปานกลาง
(M=2.33, SD=0.31) ความรู ้เกี่ยวกับ เรื่ องเพศในวัยรุ่ นตอนต้นอยูใ่ นระดับปานกลาง (M=2.84,
SD=0.97) และการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น ตอนต้นอยูใ่ นระดับปานกลาง (M=3.62,
SD=0.59) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาและ
การมีเพื่อนสนิทต่างเพศ (χ2 =1.477, 4.246, 0.092) ความรู ้เกี่ยวกับ เรื่ องเพศและการเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ากับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ น ตอนต้นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.286 และ .425 ตามลาดับ)
ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จึงเลือกกลุ่มวัยรุ่ นตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี ในการศึกษา
เนื่องจากในปัจจุบนั วัยรุ่ นในช่วงวัยนี้จานวนมากขาดทักษะการแก้ไขปัญหาและขาดความรู ้ที่จาเป็ น
ในการรับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และยังไม่สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จึงต้องมีการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เพื่อให้วยั รุ่ นสามารถที่จะรับมือและแก้ไขสถาณการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้ในกรณีที่ผศู ้ ึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปร หรื อคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็ นรู ปแบบใด หรื อคาดว่า
ตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กนั มากและควรอยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกัน หรื อคาดว่ามีตวั แปรใด
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ควรจะอยูต่ ่างองค์ประกอบกัน หรื อกล่าวได้วา่ ผูศ้ ึกษาทราบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร หรื อคาดไว้วา่ โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นอย่างไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรื อยืนยันความสัมพันธ์วา่ เป็ นอย่างที่
คาดไว้หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้าง และเป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ชุดหนึ่งว่า เกิดจากตัวแปรแฝงหรื อลักษณะ แฝงทีเป็ น
องค์ประกอบร่ วม ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีวา่ มีองค์ประกอบใดบ้างทีส่งอิทธิพลต่อตัวแปร
สังเกตได้ องค์ประกอบใดบ้างทีมีความสัมพันธ์กน เพื่อทราบถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยกาหนดเป็ นโมเดลองค์ประกอบ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยังเป็ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่นกั วิจยั ได้สร้างโมเดลสาหรับการวัดเอาไว้แล้ว และรู ้วา่ มีจานวน
องค์ประกอบเท่าใด แต่ละองค์ประกอบชื่ออะไรและประกอบไปด้วยตัวแปรใดบ้าง นักวิจยั จึงต้อง
ใช้สถิติเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของโมเดลองค์ประกอบที่ได้สร้างเอาไว้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542;
ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริ ฐ, 2556)
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปว่ามีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. กาหนดข้อมูลจาเพาะของแบบจาลอง (Specification of the model) รู ปแบบการวิเคราะห์
แบบจาลองโครงสร้างเชิงเส้นประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์ท้ งั หมด (Observed variables)
โดยมี ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจาลองว่า ความสัมพันธ์ของแบบจาลองทั้งหมดเป็ นเส้นตรง
(Linear) เชิงบวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์ทางเดี่ยวระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปร
ภายใน
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2. ระบุความเป็ นไปได้ดว้ ยค่าเดียวของแบบจาลอง (Identification of the model)
โดยใช้เงื่อนไขกฎ T (T-rule) คือ จานวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
จานวนสมาชิกในเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งกฎ T กล่าวว่า
แบบจาลองจะระบุค่าได้พอดีเมื่อ T น้อยกว่าหรื อเท่ากับ (1/ 2) (p + q) (p + q + 1) และใช้กฎ
ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive rule)
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง (Parameter estimation from the model)
โดยวิธีไลค์ฮูดสูงสุด (Maximum likelihood)
4. ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง (Goodness–for-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจาลองว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด โดยใช้ดชั นีช้ ีวดั ความกลมกลืน
ต่อไปนี้พิจารณาร่ วมกัน ดัชนีแสดงความกลมกลืนได้แก่
4.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) คือ ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เป็ นการตรวจสอบ
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์
(Chi-square goodness of fit index) ถ้าค่าไค-สแควร์ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หรื อมีค่าความน่าจะเป็ น
(p) มากกว่า .05 แสดงว่า มีความกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แต่ถา้ ค่าไคสแควร์มีนยั สาคัญทางสถิติ หรื อมีค่าความน่าจะเป็ น (p) น้อยกว่า .05 ก็แสดงว่า โมเดล
ตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่การทดสอบนัยสาคัญด้วยไค-สแควร์
นั้นเป็ นเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะไม่มีนยั สาคัญก็ต่อเมื่อโมเดลนั้นมี
ความกลมกลืน โดยสมบูรณ์แบบ (เมื่อนามาลบกันแล้วความแตกต่างก็คือ 0) ซึ่งในความเป็ นจริ ง
แล้วยากที่จะหาโมเดลที่มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ค่าไค-สแควร์ยงั ได้รับ
ผลกระทบจากความซับซ้อนของโมเดล กล่าวคือ ถ้าโมเดลมีเส้นอิทธิพลหรื อค่าพารามิเตอร์จานวน
มาก ก็มีแนวโน้มที่จะมีนยั สาคัญ หรื อผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ถ้าโมเดลที่ทดสอบ
ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์ก็ยงิ่ มีแนวโน้มที่จะมีนยั สาคัญหรื อจะเป็ น
ผลกระทบจากการที่ค่าไค-สแควร์มีความไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจง
แบบ Multivariate normality
4.2 ดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square ratio) เป็ นอัตราส่วน
ระหว่างค่าไค-สแควร์ กับระดับความเป็ นอิสระ (df) ซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง 2-5 ซึ่ง Mueller
(1996 อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม, 2547) เสนอว่า ควรมีค่าน้อยกว่า 3.00
4.3 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of fit index) ซึ่ง Jöreskog & Sörbom
(1996 อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม, 2547) เป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้น เป็ นดัชนีที่บ่งบอกถึงร้อยละของ Observed

94
covariance matrix (S) สามารถอธิบายได้ดว้ ย Implied covariance Matrix (Σ (∧ θ) การตีความจึง
คล้ายกับการตีความค่า R2 ในการวิเคราะห์ถดถอย ดังนั้น จึงเกิดความสับสนและผิดพลาด
ในการตีความดัชนี GFI ว่าเป็ นร้อยละความแปรปรวนของตัวแปรที่โมเดลสามารถอธิบายได้
ค่า GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่ายิง่ เข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืน และค่าที่ผูว้ ิจยั
ส่วนใหญ่ใช้ตดั สิ นความกลมกลืนของโมเดลก็คือ ต้องมีค่ามากกว่า .90
4.4 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ AGFI (Adjusted goodness of fit index)
เป็ นดัชนีทาการปรับค่า GFI ด้วย df เนื่ องจากโมเดลหากยิ่งเพิ่มเส้นอิทธิพลหรื อค่าพารามิเตอร์ก็มี
แนวโน้มที่จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลอยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นการทาให้โมเดลนั้นเข้าใกล้โมเดลแบบ
Just-identified ดังนั้น ดัชนี AGFI จึงเป็ นดัชนีที่พิจารณาถึงจานวนเส้นอิทธิพลที่อยูใ่ นโมเดลด้วย
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิง่ มีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล เกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ น
ความกลมกลืนของโมเดลคือ ต้องมีค่ามากกว่า .90 แต่เนื่องจากค่า AGFI จะเป็ นค่าที่ต่ากว่าค่า GFI
ดังนั้น จึงมีบางคนแนะนาให้ใช้เกณฑ์ .80 หรื อ .85 แทน ถ้าโมเดลใด ค่า GFI และค่า AGFI
แตกต่างกันมาก แสดงว่า โมเดลนั้นมีเส้นอิทธิพลหรื อค่าพารามิเตอร์ที่มีความสาคัญต่อโมเดลน้อย
อยูจ่ านวนมาก
4.5 ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ RMR (Root mean squared
residuals) เป็ นดัชนีที่ใช้เปรี ยบเทียบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เฉพาะกรณีที่เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน ดัชนี RMR จะบอกขนาดของเศษที่เหลือ
โดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจะ
ใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้เป็ นตัวแปรมาตรฐาน (Standardized RMR)
ค่า RMR ควรมีค่าน้อยกว่า .05 จึงแสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556)
4.6 ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน SRMR
(Standardized root mean squared residual) เป็ นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการเปรี ยบเทียบ
ความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี SRMR มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-1
ถ้ามีค่าน้อยกว่า .05 ก็แสดงว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.7 ดัชนีวดั ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA (Root mean
squared error of approximation) เป็ นดัชนีที่มีความคล้ายคลึงกับ RMR หรื อ SRMR ตรงที่คานวณ
จากค่าความคลาดเคลื่อน แต่แตกต่างกันตรงที่ RMSEA เป็ นการคานวณเพื่อประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น จึงมีนยั ถึง
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การอ้างอิงกลับไปยังประชากรด้วย นอกจากนี้ยงั ปรับค่า df ด้วย ดังนั้น RMSEA จึงเป็ นค่าที่ไม่ได้
รับผลกระทบในกรณีที่โมเดลมีค่าพารามิเตอร์จานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993 อ้างถึงใน
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) เกณฑ์การตัดสิ นความกลมกลืนของโมเดลโดยใช้ดชั นี RMSEA ว่า ถ้ามีค่า
น้อยกว่า .05 ก็แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถ้ามีค่าอยูร่ ะหว่าง .00-.08 แสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนดี ถ้ามีค่าอยูร่ ะหว่าง .08-.10 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืน แต่ไม่ค่อยดี
มากนัก แต่ถา้ มีค่ามากกว่า .10 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนต่า
4.8 ค่าสถิติ CFI (Comparative fit index, CFI) เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่าง
ฟังก์ชนั่ ความสอดคล้องจากรู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก่อนและหลังปรับกับ
ฟังก์ชนั่ ความสอดคล้องก่อนปรับรู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ ค่า GFI จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0-1
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.9 ค่าสถิติ CN (Critical N, CN) เป็ นสถิติสาหรับใช้ในการประมาณค่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ที่จะทาให้โมเดลมีความกลมกลืน ซึ่ งเกณฑ์ในการพิจารณาจากค่า CN ควรมีค่าสูง
กว่า 200
4.10 ค่าสถิติ Norm fit index (NFI) ควรมีค่ามากกว่า .90
4.11 Tucker-lewis index (TLI) หรื อ Non norm fit index (NNFI) ควรมีค่ามากกว่า .90
5. หากพบว่าแบบจาลองตามสมมติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการพิจารณาจากสถิติทดสอบข้างต้น จะดาเนินการปรับแบบแก้แบบจาลองตามสมมติฐาน
ด้วยการตัดตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation variable) ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standardize factor loading) น้อยกว่า .40 และยอมให้ค่าความแปรปรวนของคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กนั การปรับรู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ (Model
Adjustment) โดยมีพ้นื ฐานของทฤษฎีและงานวิจยั เป็ นหลัก โดยมีการดาเนินการคือ จะตรวจสอบ
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์วา่ มีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ รวมทั้งพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง (Squared multiple
correlation) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall Fit) ของรู ปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์วา่ โดยภาพรวมแล้วรู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เพียงใด แล้วทาการพิจารณาค่าสถิติทดสอบจนกว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA)
เป็ นวิธีการตรวจสอบทฤษฎีที่เคยมีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว เพื่อยืนยันทฤษฎีวา่ เป็ นจริ งตามนั้น โดยที่ผวู ้ ิจยั
นั้นทราบว่าโมเดลที่พฒั นาขึ้นมีองค์ประกอบจานวนเท่าใด ประกอบไปด้วยตัวแปรอะไร โดยมี
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การกาหนดค่าที่ยอมรับได้ โดยโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าสถิติทดสอบ
ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ค่าดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square ratio)
ค่าดัชนีวดั ระดับ ความกลมกลืน GFI (Goodness of fit index) ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ AGFI (Adjusted goodness of fit index) ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ RMR ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน SRMR ค่าดัชนีวดั
ความคลาดเคลื่อน ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ RMSEA ค่าสถิติ CFI ค่าสถิติ CN ค่าสถิติ
Norm fit index และค่า Tucker-lewis index (TLI)
การนาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันไปใช้ สร้ างเครื่ องมือวัดทางจิตวิทยา
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันช่วยให้สามารถพัฒนาเครื่ องมือวัดทางจิตวิทยาได้
อย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้ (เสรี ชัดแช้ม, 2547; นิ่มนวล ชูยงิ่ สกุลทิพย์, 2561)
1. วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสนับสนุนการใช้ทฤษฎีเป็ นแนวทางในการศึกษา
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) (คุณสมบัติของเครื่ องมือที่ใช้ผลการวัดสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่มุ่งวัดในทางทฤษฎี) ผูว้ ิจยั สามารถสอบตรวจสอบว่าคาถามแต่ละข้อในเครื่ องมือใช้วดั
ได้ตรงตามองค์ประกอบของทฤษฎีที่คาดหวังไว้หรื อไม่ ผูว้ ิจยั อาจกาหนดให้คาถามแต่ละข้อวัดได้
มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบแล้วใช้สถิติวดั ความสอดคล้องของโมเดลตรวจสอบว่า โมเดล
องค์ประกอบที่กาหนดไว้สอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาได้หรื อไม่ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม มาได้เป็ นไปตามองค์ประกอบของโมเดลที่กาหนดไว้หรื อไม่ คล้าย ๆ กับวิธีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) และความตรงเชิงจาแนก (Divergent Validity)
แบบดั้งเดิม ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องสร้างข้อคาถามในแบบทดสอบตามคุณลักษณะของทฤษฎีแล้วตรวจสอบ
ว่าข้อคาถามวัดตามทฤษฎีที่คาดหวังไว้หรื อไม่ คุณลักษณะใดในทฤษฎีควรสัมพันธ์กนั สูง และ
คุณลักษณะใดควรสัมพันธ์กนั ต่า เมื่อใช้วิธีวดั ต่างชนิดกันในวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
มีสถิติวดั ความคล้องของโมเดลสาหรับเสนอแนะว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรื อไม่ ในความเป็ นจริ งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบตามทฤษฎีก็
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์ (ความแปรปรวนร่ วมของคาถาม) นัน่ เอง นอกจากนี้
สถิติวดั ความสอดคล้องของโมเดลและค่าสถิติ อื่น ๆ ยังช่วยเสนอแนะว่า ข้อคาถามที่สร้างขึ้นวัด
องค์ประกอบที่กาหนดไว้หรื อไม่ องค์ประกอบต่าง ๆ ของทฤษฎีสัมพันธ์กนั หรื อไม่ มีขนาด
ความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
2. วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใช้ในการประมาณค่าความเที่ยง (Reliability)
ของเครื่ องมือวัดทางจิตวิทยา เช่น ความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน ความเที่ยงแบบสอบซ้ า เป็ นต้น
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การใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ประมาณค่าความเที่ยงแบบความคงที่ภายในแตกต่าง
ไปจากวิธีการประมาณค่าความเที่ยงแบบดั้งเดิม ดังเช่น วิธีการของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน หรื อวิธีการ
ของครอนบาค กล่าวคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขจัดความเคลื่อนในการวัด
(Measurement Error) ออกจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาให้ผลการประมาณค่าความเที่ยงของ
เครื่ องมือถูกต้องมากขึ้น ส่ วนการใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประมาณค่าความเที่ยง
แบบสอบซ้ าเป็ นการตรวจสอบความคงที่ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าความคลาดเคลื่อนใน
การวัดเมื่อเก็บข้อมูลต่างเวลากันหรื อเป็ นช่วงเวลา
3. วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใช้เปรี ยบเทียบโครงสร้างองค์ประกอบของ
เครื่ องมือระหว่างกลุ่มประชากร ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กันได้ เป็ นการตรวจสอบว่า
โครงสร้างองค์ประกอบของเครื่ องมือคงที่หรื อไม่ เมื่อนาไปใช้กบั กลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน
เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างองค์ประกอบหรื อคุณลักษณะที่วดั ในแต่ละกลุ่มประชากรเป็ นองค์ประกอบ
เดียวกันหรื อไม่ (Bollen, 1989 อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม, 2547) เช่น ถ้าต้องการรู ้วา่ กลุ่มประชากรต่าง
เพศกันจะทาให้โครงสร้างองค์ประกอบ ของเครื่ องมือแตกต่างกันหรื อไม่ ผูว้ ิจยั สามารถใช้วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงหรื อความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance)
ของโครงสร้างองค์ประกอบระหว่างกลุ่มประชากรต่างเพศ ในกรณีที่ตวั แปรทุกตัวในโมเดลและ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลทั้งสองเป็ นแบบเดียวกัน กล่าวคือ เมทริ กซ์
พารามิเตอร์ ของโมเดลทั้งสองเหมือนกันมีขนาดเท่ากันและสถานะของพารามิเตอร์ในเมทริ กซ์
(กาหนดหรื ออิสระ) เหมือนกัน โดยไม่จาเป็ นต้องมีค่าพารามิเตอร์เท่ากัน (Bollen, 1989 อ้างถึงใน
เสรี ชัดแช้ม, 2547) แสดงว่า โครงสร้างองค์ประกอบของเครื่ องมือในกลุ่มประชากรทั้งสอง
เหมือนกัน เครื่ องมือนั้นเหมาะที่จะนาไปใช้กบั กลุ่มประชากร ทั้งสอง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ใน
การสร้างปกติวิสัยของแบบทดสอบหรื อแบบวัดมาตรฐาน
สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนาไปใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือและ
สร้างเครื่ องมือวัดทางจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีเป็ นแนวทางในการศึกษาความตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct Validity) หรื อใช้ในการประมาณค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่ องมือวัดทาง
จิตวิทยา และใช้เปรี ยบเทียบโครงสร้างองค์ประกอบของเครื่ องมือระหว่างกลุ่มประชากรตั้งแต่
สองกลุ่มขึ้นไปพร้อมกันได้
ข้อจากัดและปัญหาของการใช้ สถิติการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ข้อจากัดของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (นิ่มนวล ชูยงิ่ สกุลทิพย์, 2561) ได้แก่
1. ข้อจากัดเรื่ องจานวนตัวอย่าง เนื่องจากการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบต้องใช้
จานวนตัวอย่าง (Sample size) จานวนมาก หากใช้ตวั อย่างน้อยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จะต่า
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2. ข้อจากัดเกี่ยวกับระดับข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อมูลต้องมีระดับการวัด
ประเภทมาตราวัดอันตรภาค (Interval scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) ส่วนตัวแปรที่มี
ระดับการวัดแบบกลุ่ม นักวิจยั ต้องทาให้เป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) เสี ยก่อน นอกจากนี้
ลักษณะข้อมูลต้องมีการกระจายเป็ นโค้งปกติ
ปัญหาของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 3 ประเด็น ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบไม่มีตวั แปรตาม ซึ่งแตกต่างกับการทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุแบบปกติ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค สถิติการวิเคราะห์จาแนกประเภท
และการวิเคราะห์เส้นทาง ดังนั้น สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ จึงไม่สามารถใช้แก้ปัญหาการวิจยั
ที่ตอ้ งการหาตัวทานายได้
2. ขั้นตอนการสกัดองค์ประกอบไม่สามารถระบุจานวนรอบของการสกัดได้ ดังนั้น
หลังจากขั้นตอนการสกัดองค์ประกอบนักวิจยั จึงไม่สามารถระบุจานวนรอบของการสกัด
องค์ประกอบได้วา่ มีกี่รอบจึงจะพอดี
3. ในปัจจุบนั การวิจยั ที่ตอ้ งการทดสอบเพื่อลดจานวนตัวแปร มีเพียงสถิติการวิเคราะห์
องค์ประกอบเท่านั้น เนื่ องจากสถิติน้ ีสามารถรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกัน
และทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กนั มากไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน
หลังจากนี้จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
องค์ประกอบเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อนักวิจยั ต้องการวิเคราะห์ให้ได้ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น
จึงมีสถิติให้เลือกใช้เฉพาะสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเพียงตัวเดียว แต่ยงั ไม่มีวิธีการทางสถิติวิธี
อื่น ๆ จึงทาให้นกั วิจยั ต้องเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง ๆ ที่วิธีน้ ีมีขอ้ จากัดดังกล่าว
ข้างต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันในการปรึกษา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
มีนกั วิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการให้การปรึ กษา ดังต่อไปนี้
ปริ นดา ตาสี (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความกรุ ณา
ต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความกรุ ณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความอารี ต่อ
ตนเอง ตระหนักในความเป็ นธรรมดาของคน และการมีสติ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 1.52 (p-value = 0.21) มีค่า GFI เท่ากับ 1.00 มีค่า AGFI เท่ากับ
0.99 มีค่า SRMR เท่ากับ 0.01 มีค่า RMSEA เท่ากับ 0.03 โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
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ระหว่าง 0.65-0.83 ทุกองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า โมเดลการวัด
ความกรุ ณาต่อตนเองสามารถนามาอธิบายองค์ประกอบความกรุ ณาต่อตนเองได้
นิ่มนวล ชูยงิ่ สกุลทิพย์ (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การเสริ มสร้างการจัดการภาระ
ครอบครัวและความสุขในครอบครัวผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการปรึ กษาครอบครัวเชิง
บูรณาการ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการจัดการภาระครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการความตึงเครี ยดของครอบครัว การจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว การจัดการความรู ้สึกผิดของสมาชิกครอบครัว และเจตคติ
ของครอบครัว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลางถึงสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถวัดองค์ประกอบการจัดการ
ภาระครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้
นเรศ กันธะวงค์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาการจัดการความโกรธของนักศึกษา
วัยรุ่ น ด้วยการปรึ กษากลุ่มเชิงบูรณาการ ทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
พฤติกรรมเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของการจัดการความโกรธของนักศึกษาวัยรุ่ น
พบว่า 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย กลวิธีการจัดการความโกรธที่เพิม่ ขึ้น การระบุผลลัพธ์เชิงลบ
การตระหนักรู ้ในตนเอง และกลวิธีการสงบความโกรธ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีน้ าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นเกณฑ์สูง อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ยงยุทธ ประมวลสุข (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การเสริ มสร้างการปรับตัวของครอบครัว
ผูต้ อ้ งขังด้วยการปรึ กษาครอบครัวเชิงบูรณาการโดยมีทฤษฎีโครงสร้างเป็ นฐาน ผลการวิจบั พบว่า
องค์ประกอบการปรับตัวของครอบครัวผูต้ อ้ งขัง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบทบาท
หน้าที่ของครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กบั สังคม และด้าน
ความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาของครอบครัว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยแบบวัด
การปรับตัวของครอบครัวมีจานวน 39 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89
สรุ ปได้วา่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีนกั วิจยั หลายท่าน
ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการทดสอบเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและนามา
พัฒนารู ปแบบในการให้การปรึ กษา ผลการวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีน้ าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นเกณฑ์ ซึ่งทาให้เห็นว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสนับสนุนการใช้ทฤษฎีและยืนยันทฤษฎีวา่ เป็ นจริ ง
ในการวิจยั เกี่ยวกับการให้การปรึ กษาได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตของการวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
การวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อพัฒนาแบบวัด
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย และ
เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย โดยผูว้ ิจยั จะพัฒนาแบบวัด หาคุณภาพของเครื่ องมือ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานของกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ มี
วิธีการดาเนิ นการและการหาคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ในรู ปแบบของการเลือกตอบ โดยพัฒนาขึ้นจากองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จานวน 5 องค์ประกอบดังนี้
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2.1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
2.2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving)
2.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
2.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
2.5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)
ในการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) แบบเลือกตอบใน
ลักษณะการวัดพฤติกรรม โดยผูต้ อบจะประยุกต์ใช้บนพื้นฐานการนาความรู ้ของตนไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เผชิญในชีวิตจริ ง แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
โดยขั้นแรกผูว้ ิจยั ได้พฒั นาข้อคาถามจานวน 20 ข้อในรู ปแบบของสถานการณ์การถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ทั้งนี้ในส่ วนของตัวเลือกคาตอบจะสร้างตามองค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบจานวนทั้งสิ้ น 5 ข้อ โดยให้ผตู ้ อบสามารถ
เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบที่ตรงกับความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่แท้จริ ง
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
เป็ นผูพ้ ิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการในแต่ละด้านเป็ นรายข้อ
และให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาของแบบวัดที่สร้างขึ้น จากนั้นผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ได้จาก
การพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence:
IOC) ระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาในการให้คะแนน
(บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ดังนี้
ให้ 1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อไม่
-1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง(IOC) คานวณค่าตามสูตร

IOC =

R =

R
N

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ผูว้ ิจยั ดาเนินการคัดเลือกข้อคาถาม โดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
.50 ขึ้นไป (ภาคผนวก ข) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยทุกข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อคาถามข้อที่ 1 และ 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.8
และข้อคาถามที่ 3 ถึง 20 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่า ข้อคาถามในแบบวัด
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีความตรง
ต่อเนื้อหาสามารถนาไปใช้ได้ครบทั้งสิ้ น 20 ข้อ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีการปรับปรุ งภาษาและเนื้ อหาตามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา
4. ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดที่ปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จสิ้ นจานวน 20 ข้อไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 คน โดยให้
นักเรี ยนทาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อนามา
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ จากค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อคาถาม (Corrected Item Total
Correlation) โดยพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกมากกว่า 0.20 ขึ้นไป หากข้อใด
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการคัดเลือกข้อคาถามนั้นออก และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบวัด (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) เมื่อผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ พบว่า ข้อคาถามทุกข้อ
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.243-0.685 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .854
5. ผูว้ ิจยั นาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ มา
ปรับแก้ไขและจัดทาเป็ นแบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนวัยรุ่ น
ในประเทศไทย จาก 6 ภูมิภาค จานวน 2,500 คน เพื่อนามาใช้ในการแสดงผลความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis)
เพื่อศึกษาระดับของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และดาเนินการ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
6. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
(Confirmation Factor Analysis) เพื่อทดสอบยืนยันโครงสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรื อไม่ และแต่ละตัวชี้วดั มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็ นอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายตัวของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
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ผลการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการดาเนินการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) แบบจาลององค์ประกอบกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive
Strategies, CCPS) 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-Focused)
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-Solving)
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)
ทั้งนี้แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย
ข้อคาถามจานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบสถานการณ์ให้เลือกตอบเพื่อประเมินถึงลักษณะของ
การใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดังตัวอย่าง
1. ฉันถูกนารู ปภาพขณะที่ฉนั นอนหลับไปลงในสังคมสื่ อออนไลน์ จากนั้นในสื่ อสังคม
ออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย ฉันจะ...
1. ฉันทาตัวเฉย ๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น
(ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์)
2. ฉันจะแชทไปพูดกับเพื่อนด้วยความเป็ นมิตร เพื่อขอให้เพื่อนลบรู ปภาพนั้น
(ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา)
3. ฉันจะกดรายงานรู ปภาพให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ (ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปบอกครู ให้จดั การ (ด้านการสนับสนุนทางสังคม)
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร (ด้านไม่มีกลยุทธ์ในการรับมือ)
ผูว้ ิจยั ทาการรวมคะแนนของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ในแต่ละองค์ประกอบ (Total) แล้วดาเนินการปรับคะแนนแต่ละองค์ประกอบให้อยูใ่ น
รู ปแบบร้อยละ (Percentage) และทาการจัดกลุ่มของคะแนนร้อยละออกเป็ น 5 กลุ่ม ซึ่งกาหนดโดย
ใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ระหว่าง 0 – 20.00
อยูใ่ นกลุ่ม น้อยที่สุด (1)
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ระหว่าง 20.01 – 40.00
อยูใ่ นกลุ่ม น้อย (2)
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ระหว่าง 40.01 – 60.00
อยูใ่ นกลุ่ม ปานกลาง (3)
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ระหว่าง 60.01 – 80.00
อยูใ่ นกลุ่ม มาก (4)

104
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ระหว่าง 80.01 – 100.00 อยูใ่ นกลุ่ม มากที่สุด (5)
จากนั้นนาคะแนนดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป LISREL
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirm Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรู ป LISREL มีข้นั ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การแจกแจงแบบเป็ นโค้งปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ (n=2,500)
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการศึกษาในแบบจาลอง
สมการโครงสร้าง (Observation Correlation Test) (n=2,500)
3. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้วยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirm Factor
Analysis) (n=2,500)
โดยใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรที่ทาการศึกษา ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบหลัก
1.กลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ (CCPS)

สัญลักษณ์
X

SD
r
R2
2
df
2/ df

องค์ประกอบย่อย
1.1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion)
1.2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem)
1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability)
1.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social)
1.5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Nonstr)
ความหมาย

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation)
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient)
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – square)
ชันแห่งความอิสระ (degree of freedom)
สัดส่วนของไค – สแควร์ ต่อ ชันแห่งความอิสระ ควรมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
5.00 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืนในระดับใช้ได้
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สัญลักษณ์
P-value

Beta
S.E.
e
t
F
SS
MSE
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR

RMR
CN
v
c

ความหมาย
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยตัวแปรในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ าหนักองค์ประกอบ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวบ่งชี้
ค่าอัตราส่วน t ใช้ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย
ค่าอัตราส่วน F ใช้ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ร่วมของ
การพยากรณ์
ค่า sum of square
ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Mean square error)
ค่าสถิติดชั นีทดสอบความมกลมกลืน Comparative Fit Index ควรมีค่ามากกว่า
หรื อเท่ากับ .90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index) ควรมีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ .90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness of fit index)
ควรมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .90 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root mean square error
of approximation) ควรมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ .08
ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่วนที่เหลือ (Standardized root
mean square residual) ควรมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ .05 ถึงจะแสดงว่ามี
ความกลมกลืน
ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root mean square) ควรมีค่าน้อย
กว่าหรื อเท่ากับ .05 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน
ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติควรมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 200.00 ถึงจะแสดงว่ามี
ความกลมกลืน
การหาค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted)
การตรวจสอบความเที่ยงของมาตราวัด (Construct Reliability)
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1. การแจกแจงแบบเป็ นโค้งปกติ (Normal Distribution) ของตัวแปรเชิงประจักษ์
(n=2,500)
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบการแจกแจงแบบ (Distribution) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างทั้ง 5 ตัวแปร ด้วยสถิติทดสอบไค – สแควร์ (2 ) หากพบว่ามี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ในทางตรงกัน
ข้ามหากพบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P-value > .50) แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงเป็ น
แบบปกติ (Normal Distribution) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิ ทธิ์การกระจาย
(%CV) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และ
ค่า P-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ศึกษา
(n=2,500)
ตัวแปร
Emotion
Problem
Ability
Social
Nonstr

𝐗

4.21
4.02
4.09
4.31
4.21

SD
.59
.70
.78
.66
.56

%CV
14.01
17.41
19.07
15.31
13.30

Sk
-2.908
-3.670
-6.153
-7.037
-1.596

Ku
.191
-2.639
-4.339
-3.082
2.179

2
8.495
20.436
56.696
59.022
7.293

P-value
.014
.000
.000
.000
.026

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

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Score) ของตัวแปรเชิง
ประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง องค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตัวแปรที่ทาการทดสอบด้วยค่าสถิติไค – สแควร์ (2 )
พบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่ทดทดสอบแล้วพบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่มีการแจกแจงไม่เป็ นแบบโค้งปกติ (Non Normal Distribution)
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั นับได้วา่ เป็ นข้อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิควิเคราะห์องค์ป ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ได้อย่างไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นได้ เพราะว่า ตามแนวคิด
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central Limited Theory) การที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (n ≥ 400) ก็
สามารถที่จะอนุโลมได้ในทางสถิติวา่ ข้อมูลที่ทาการวัดด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่าจะมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Kelloway, 1998) ซึ่งผลดังกล่าว อาจจะส่งผลทาให้การประเมิน
ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ โดยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ (2 ) เกิดปัญหาได้
ผูว้ ิจยั จึงแก้ไขปัญหาของสถิติดงั กล่าวในการประเมินความกลมกลืนด้วยการหาค่าสัดส่วนของ
ไค – สแควร์ (2 ) ต่อองศาอิสระ (df) หากมีค่าน้อยกว่า 5.00 แสดงว่า แบบจาลองมีความกลมกลืน
กับเชิงประจักษ์ แม้วา่ สถิติทดสอบ 2 ของแบบจาลอง (Model) จะมีนยั สาคัญทางสถิติก็ตาม
(p-value < .05) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2556; Hair, et al., 2006)
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ใช้ ในการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Observation Correlation Test) (n=2,500)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้าง ด้วยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ดว้ ย
การคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
และด้วยเทคนิค KMO เพื่อเป็ นการหาค่าความเพียงพอของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม และ
Bartlett's Test เพื่อเป็ นการตรวจสอบเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์เป็ นรายคู่ที่ใช้ในการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (n=2,500)

Emotion
Problem
Ability
Social
Nonstr

Emotion
1
.503**
.409**
.384**
.526**

Problem

Ability

Social

Nonstr

1
.387**
.313**
.422**

1
.425**
.411**

1
.545**

1

ตารางที่ 2 พบว่า คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์เป็ นรายคู่ที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างทุกคู่ ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า .80 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรที่ทาการศึกษานั้นไม่มีคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กนั มากจนเกินไป สอดคล้องกับ Kline (2005)
ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่มีค่าสูงกว่า .80 จะเกิดปัญหา
การร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) จึงกล่าวได้วา่ ไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ ตัวแปรเชิง
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ประจักษ์ที่ทา การศึกษาทั้งหมด มีการความสัมพันธ์กนั ไม่มากจนเกินไป ข้อมูลเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคแบบจาลองสมการโครงสร้างได้ (Hair, et al., 2006)
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test ของข้อคาถามที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (n=2,500)
สถิติทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square
Sphericity
df
p

ค่าสถิติ
.800
3440.164**
10
.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 แสดงว่าการตรวจสอบเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) โดยใช้สถิติทดสอบ
Bartlett's Test of Sphericity และการหาค่าความเพียงพอของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปรว่ามีมากเพียงพอที่จะ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกันได้หรื อไม่ ผลพบว่า เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ ไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) (Bartlett's Test of
Sphericity = 3440.164**, p = .000) แสดงว่าตัวแปรเชิงประจักษ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั
เพียงพอที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกันได้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายตัวแปรเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
(Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) มีค่าเท่ากับ .800 แสดงว่าตัวแปรเชิงประจักษ์แต่ละตัวแปร
มีความสัมพันธ์กนั เพียงพอพอที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกัน
ได้ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ทาการศึกษานั้นไม่มีคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กนั มากจนเกินไป
ไม่เกิดปัญหาการร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) หรื อตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษา
ทั้งหมด มีการความสัมพันธ์กนั ไม่มากจนเกินไป ข้อมูลเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคแบบจาลองสมการโครงสร้างได้ (Hair, et al., 2006)
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3. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) ของกลยุทธ์ เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ด้วยเทคนิควิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirm Factor Analysis) (n=2,500)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบ
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน
(Hypothesis Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป LISREL โดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ 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
จากค่าดัชนีความกลมกลืน ดังกล่าวของ แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน
พบว่ายังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
ดังนี้ 2= 206.26, df = 5 , p-value = .00000 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์เพราะว่ายังคงมีนยั สาคัญทางสถิติ 2
/ df = 41.25 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์เพราะว่ายังคงมีค่ามากว่า 5.00 RMSEA = .127 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์
เพราะว่ามีค่ามากกว่า .05 RMR = .017 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 SRMR = .040 ผ่าน
เกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 CFI = .96 ผ่านเกณฑ์พราะว่ามีค่ามากกว่า .90 GFI = .97 ผ่าน
เกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า.90 AGFI = .90 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าเท่ากับ .90 และ CN = 191.19
ยังไม่ผา่ นเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 200.00
ผลการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า แบบจาลองตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่ องจากค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ 2, 2 / df, RMSEA
และ CN ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (Joreskog; & Sorbom, 1996, p.121-122) ผูว้ ิจยั จึงยังไม่
เชื่อมัน่ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Parameter Estimation) ที่เกิดขึ้นในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐาน (Hypothesis Model)
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรู ป LISREL แสดงดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) ตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) (n=2,500)
ผูว้ ิจยั จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องปรับแก้แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Modification Model)
ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเชิง
ประจักษ์ (Error Variance) บางคู่ความสัมพันธ์ให้มีความสัมพันธ์กนั จานวน 3 คู่ ได้แก่
- Set Error Covariance of Social and Nonstr free
- Set Error Covariance of Ability and Social free
- Set Error Covariance of Emotion and Ability free
การปรับแก้แบบจาลองสมการโครงสร้างดังกล่าว พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้
ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนี
ความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้ 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
จากค่าดัชนีความกลมกลืน ดังกล่าวของ แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้ดาเนินการ
ปรับแก้ (Adjust Model) พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนี
ความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้ 2= .43, df = 2 , p-value = .80553 ผ่านเกณฑ์เพราะไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P-Value > .05) (Joreskog; & Sorbom, 1996) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าสถิติ
ทดสอบ 2 มีความอ่อนไหวกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาจากค่า 2 / df ร่ วมด้วย
ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ .21 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 5.00 (Tabachnick &
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Fidell, 2007) RMSEA = .000 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05
(MacCallum et al, 1996) RMR = .00087ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 (Diamantopoulos
& Siguaw, 2000) SRMR = .0019 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 (Diamantopoulos &
Siguaw, 2000) CFI = 1.00 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 (Tabachnick & Fidell, 2007)
GFI = 1.00 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 (Tabachnick & Fidell, 2007) AGFI = 1.00
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 (Tabachnick & Fidell, 2007) และ CN = 53178.27 ผ่านเกณฑ์
เพราะว่ามีค่ามากกว่า 200.00 (Joreskog; & Sorbom, 1996) จากค่าดัชนีความกลมกลืนดังกล่าว
จึงสรุ ปได้วา่ แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลองดังกล่าวจึงเป็ นที่ยอมรับได้
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบค่าสถิติที่คานวณได้กบั เกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjust Model) (n=2,500)
เกณฑ์ ที่กาหนด (Joreskog
& Sorbom, 1996, pp. 121-122)
Likelihood Ratio Chi-Square P-value มากกว่าหรื อเท่ากับ .05
(Joreskog & Sorbom, 1996)
Statistic (2)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2.00
Relative 2 (2/df)
(Tabachnick & Fidell, 2007)
Root Mean Squared Error of
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .05
Approximation (RMSEA)
(MacCallum et al, 1996)
Root Mean Squared
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .05
Residuals (RMR)
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
Standardized Root Mean
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .05
Squared Residual (SRMR) (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
รายการเกณฑ์

Comparative Fit Index (CFI)

มากกว่าหรื อเท่ากับ .90
(Fan et al, 1999)

ค่าสถิติของ
แบบจาลอง
2= .43, df = 2,
p-value = .80553
.21

การ
พิจารณา
ผ่าน

.000

ผ่าน

.00087

ผ่าน

.0019

ผ่าน

1.00

ผ่าน

ผ่าน
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายการเกณฑ์
Goodness of Fit Index (GFI)

เกณฑ์ ที่กาหนด (Joreskog
& Sorbom, 1996, pp. 121-122)

ค่าสถิติของ

การ

แบบจาลอง

พิจารณา

มากกว่าหรื อเท่ากับ .90

1.00

ผ่าน

1.00

ผ่าน

53178.27

ผ่าน

(Tabachnick & Fidell, 2007)
Adjusted Goodness of Fit

มากกว่าหรื อเท่ากับ .90

Index (AGFI)

(Tabachnick & Fidell, 2007)

Critical N (CN)

มากกว่าหรื อเท่ากับ 200
(Joreskog; & Sorbom, 1996)

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้
ดาเนินการปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน
(Fit Index) ดังนี้ 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 จากค่าดัชนี
ความกลมกลืนดังกล่าว จึงสรุ ปได้วา่ แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ดาเนินการปรับแก้
(Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในแบบจาลองดังกล่าวจึงเป็ นที่ยอมรับได้ รายละเอียดดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) แบบจาลองสมการ
โครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(CCPS) (n=2,500)
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading Score) () แสดงเป็ นคะแนน
มาตรฐาน (Standardize Score) ค่าความคลาดเคลื่อน () ค่าสถิติทดสอบ t และ
ค่าความเชื่อมัน่ (R2) ของแบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) (n=2,500)
Factor
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
Loading
โลกไซเบอร์ (CCPS) c= .79 v = .43
()
1.ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion)
.80
2.ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem)
.65
3.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability)
.62
4.ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social)
.51
5.ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Nonstr)
.67

Error
()

t

R2

.35
.58
.61
.74
.55

37.52
31.67
26.74
23.10
32.45

.65
.42
.39
.26
.45
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ตารางที่ 5 พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนี
ความกลมกลืนดับนี้ 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 ในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างดังกล่าว พบว่า
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS) มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion) (2) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem) (3) ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability) (4)ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social) และ
(5) ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Nonstr) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized
Solution) มีเท่ากับ .51 - .80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (สถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง
23.10 - 37.52) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () เท่ากับ .35 - .74 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (CCPS)
(ตัวชี้วดั แต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) เท่ากัน คือ ได้ร้อยละ
.26 - .65 มีค่าความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบ (Composite Reliability, c) เท่ากับ .79
มีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted, v) เท่ากับ .43
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์เป็ นองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary confirm factor
Analysis) โดยปรับแก้แบบจาลองสมการโครงสร้างเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั สร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Norms)
เพื่อให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย มีรายละเอียดดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive Strategies, CCPS) ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยใช้คะแนนดิบ
ตามแบบวัดมาตรฐาน แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตลอดจนทาการศึกษาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Coping Positive Strategies, CCPS) โดยการใช้ค่าเกณฑ์ปกติ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm) ที่ 50 ดังนี้
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย และเกณฑ์ปกติ
(Norm) ค่าเกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm) ที่ 50 (n=2,500)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
(Emotion-Focused, Emotion)
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
(Problem-Solving, Problem)
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(Ability to use Technology)
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support)
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
(Non Strategies)

𝐗

SD

2.90

2.88

เกณฑ์ ปกติ
(Percentile Norm ที่ 50)
2.00

7.36

3.84

7.00

5.41

3.61

5.00

3.80

3.11

3.00

.50

1.38

.00

ตารางที่ 6 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-Focused) เท่ากับ 2.90 มีคะแนนเกณฑ์ปกติ
(Percentile Norm ที่ 50) เท่ากับ 2.00
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-Solving) เท่ากับ 7.36 มีคะแนนเกณฑ์ปกติ
(Percentile Norm ที่ 50) เท่ากับ 7.00
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) เท่ากับ 5.41
มีคะแนนเกณฑ์ปกติ (Percentile Norm ที่ 50) เท่ากับ 5.00
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เท่ากับ 3.80 มีคะแนนเกณฑ์ปกติ
(Percentile Norm ที่ 50) เท่ากับ 3.00
5.ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies) เท่ากับ .50 มีคะแนนเกณฑ์ปกติ
(Percentile Norm ที่ 50) เท่ากับ .00
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ตารางที่ 7 การกาหนดเกณฑ์ของระดับของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm) (n=2,500)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Cyberbullying Coping Positive Strategies)
ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านการสนับสนุนทางสังคม
ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

การแปลความหมายของคะแนน
(กาหนดโดยค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์)
น้ อย
ปานกลาง
มาก
≤ 33
33.1 – 66.00
≥ 66.01
≤ 1.00
1.00 – 3.00
≥ 3.01
≤ 5.00
5.01 – 9.00
≥ 9.01
≤ 3.00
3.01 – 6.00
≥ 6.01
≤ 2.00
2.01 – 5.00
≥ 5.01
≥ 2.00
1.99 - .01
0

ตารางที่ 7 พบว่าการแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ แบ่งออกเป็ น
3 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 33.00 ให้อยูใ่ นระดับน้อย ระหว่างเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 33.01 – 66.00 ให้อยูใ่ นระดับปานกลางมากกว่าหรื อเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 66.01 ให้อยูใ่ น
ระดับมาก มีรายละเอียดการแปลความหมายของคะแนนโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ แต่ละ
องค์ประกอบดังนี้
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-Focused) กาหนดเกณฑ์แปลความหมายของคะแนน
ดังนี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.00
อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 2.00 – 3.00
อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 4.00
อยูใ่ นระดับมาก
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-Solving) กาหนดเกณฑ์แปลความหมายของคะแนน
ดังนี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.00
อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 6.00 – 9.00
อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 10.00
อยูใ่ นระดับมาก
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3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) กาหนดเกณฑ์
แปลความหมายของคะแนนดังนี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3.00
อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 4.00 – 6.00
อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 7.00
อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) กาหนดเกณฑ์แปลความหมายของ
คะแนนดังนี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2.00
อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 3.00 – 5.00
อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 6.00
อยูใ่ นระดับมาก
5.ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies) ไม่สามารถแปลความหมายของระดับคะแนน
โดยใช้การกาหนดจากค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ได้ เนื่องจากคะแนนส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างในด้านนี้
เท่ากับ 0.00 มีจานวน 1,949 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.00 ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่วนที่สูงมาก รองลงมาคือ
เท่ากับ 1 มีจานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.40 และ เท่ากับ 2 มีจานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.50 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า คะแนนส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 3.00
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดสัดส่ วนในการกาหนดกลยุทธ์ในด้านนี้ใหม่ ดังนี้
- คะแนนเท่ากับ 0
อยูใ่ นระดับมาก
- คะแนนเท่ากับ 1
อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 อยูใ่ นระดับน้อย
รายละเอียดของสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบในด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงสัดส่วนของคะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies)
คะแนน
1. คะแนนเท่ากับ 0
2. คะแนนเท่ากับ 1
3. คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 2
รวม

จานวน
1949
240
311
2500

ร้ อยละ
77.96
9.60
12.44
100.00
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ตารางที่ 8 พบว่า สัดส่วนของคะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies)
คะแนนส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างในด้านนี้ เท่ากับ 0.00 จานวน 1,949 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.96
ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่วนที่สูงมาก รองลงมาคือเท่ากับ 1 จานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.60 และ
เท่ากับ 2 จานวน 311คน คิดเป็ นร้อยละ 12.44 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า คะแนนส่ วนใหญ่จึงเกาะ
กลุ่มกันอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 3.00
ตัวอย่างแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T)
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่ นไทย
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่ นไทย
โดยพิจารณาเลือกเพียงคาตอบเดียวที่ตรงกับระดับความรู ้สึกและการแสดงออกของตนเองมากที่สุด
1. เมื่อเพื่อนของฉันสร้างบัญชีปลอมแล้วส่งข้อความเพื่อทาลายชื่อเสี ยง หรื อความสัมพันธ์
กับคนรอบข้อง ฉันจะ....
 ข้อ 1 ทาตัวเฉย ๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้น
 ข้อ 2 ฉันจะเข้าไปถามเพื่อนโดยตรง
 ข้อ 3 ฉันจะกดรายงานบัญชีปลอมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
 ข้อ 4 ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปบอกครู ให้จดั การ
 ข้อ 5 ฉันตัดสิ นใจไม่ได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในขั้นตอนที่ 1
ประชากร คือ นักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จานวน 1,192,494 คน (กลุ่มสารสนเทศ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จานวน 2,500 คน การกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้สูตรการคานวณของยามาเน่ (Yamane) ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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และกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +2% เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุม
(Yamane Taro,1973) จากสูตร
n =

N
1 + Ne2

โดยที่

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
จากนั้นผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีข้นั ตอน
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่มจังหวัดโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากทั้งหมด 6
ภูมิภาค ได้จานวนจังหวัดทั้งสิ้ น 6 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน นครสวรรค์ ศรี สะเกษ ชลบุรี เพชรบุรี และ
สงขลา จากนั้นได้ทาการสุ่ มโรงเรี ยนขนาดใหญ่ในจังหวัดมา 1 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนจักรคา
คณาทร โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ โรงเรี ยนชลบุรีสุขบท โรงเรี ยน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่มนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในแต่ละโรงเรี ยน โดยการสุ่มแบบกาหนดโควต้า
(Quota Sampling) ซึ่งคิดอย่างเป็ นสัดส่วนจากนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่มีคุณสมบัติที่กาหนด
(Inclusion Criteria) ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนวัยรุ่ นในประเทศไทย
จังหวัด
ลาพูน
นครสวรรค์
ศรี สะเกษ
ชลบุรี
เพชรบุรี
สงขลา
รวม

จานวนประชากรนักเรียนวัยรุ่นที่
ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนต้ น
1,577
1,470
1,288
1,574
1,499
1,932
9,340

จานวนกลุ่มตัวอย่ างนักเรียนวัยรุ่น
ที่ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนต้ น
423
394
345
422
402
514
2,500
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3. ผูว้ ิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเข้าและเกณฑ์ในการคัดออกกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1
ในการตอบแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย โดยมีเกณฑ์คดั เข้ากลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นมีอายุระหว่าง 13-15 ปี ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรี ยนที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1
3.2 มีโทรศัพท์มือถือ หรื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ที่สามารถดาวน์โหลดแบบวัดออนไลน์
และมีเกณฑ์ในการคัดออกกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
นักเรี ยนไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม
ออนไลน์
การพิทักษ์ สิทธิ์ของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อกาหนด
และแนวทางการดาเนินการด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ตามรหัสโครงการวิจยั G-HU 068/2563
ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฌ) โดยโครงการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการของ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยที่ผวู ้ ิจยั เคารพสิ ทธิและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ ไม่มีการล่วง
ละเมิดสิ ทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดภยันอันตรายแก่ตวั อย่างการวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1
1. ผูว้ ิจยั ดาเนินการติดต่อประสานงานโรงเรี ยนและครู แนะแนวในการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล จากนั้นทาหนังสื อออกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในแต่ละโรงเรี ยนเพื่อทาการเก็บข้อมูลการทาวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ขอให้ครู แนะแนวนาเอกสารแนบที่มี Link และ QR Code ของแบบวัดกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 2,500 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า และดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ทาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยในการตอบแบบวัดจะไม่สามารถที่จะระบุ
ตัวตนของกลุ่มตัวอย่างได้ ไม่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีอิสระ
ในการตัดสิ นใจ มีสิทธิ์ที่จะหยุดตอบคาถามเมื่อใดก็ได้หากรู ้สึกไม่สบายใจ โดยที่จะไม่มีผลกะทบ
ต่อการเรี ยนการสอนและสิ ทธิประการใด ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างจะพึงได้รับต่อไป
3. ผูว้ ิจยั ศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกับกลุ่มตัวอย่าง
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4. ผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดกระทาข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และดาเนินการสรุ ปผลการวิจยั ใน
ขั้นตอนที่ 1 โดยข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และการนาเสนอข้อมูลจะ
เป็ นในภาพรวม ทั้งนี้ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านของผูว้ ิจยั เท่านั้น
หลังจากที่มีการเผยแพร่ งานวิจยั 1 ปี ผูว้ ิจยั จะดาเนินการทาลายข้อมูลทั้งหมด
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย และผลจากการวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
ทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
2. สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่ องมือของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
2.1 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC: Index of item-objective congruence)
2.2 วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product
moment correlation: rxy)
2.3 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยรวมและรายด้าน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอนบาค
(α-Coefficient)
2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
2.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis)
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิ ญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั มีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั คือ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยใช้การปรึ กษาเชิง
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐานเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ซึ่งแบ่งเป็ น
2 รู ปแบบได้แก่
1. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line
Application: COLA)
2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning: COOL)
การพัฒนานวัตกรรมการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย มีลาดับขั้นตอนใน
การพัฒนา ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ศึกษา ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการให้การปรึ กษา
เพื่อทาความเข้าใจและหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการพิจารณาเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เทคนิค
การปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเผชิญความจริ ง เทคนิค
การปรึ กษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละด้านมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย จานวน 2 รู ปแบบดังนี้
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2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA) ผูว้ ิจยั ดาเนินการพัฒนาจากองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use
Technology) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
(Non Strategies) โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของ
การสนทนา (Context-changing talk) เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ (Miracle question) เทคนิคคาถาม
ยกเว้น (Exception Questions) เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบร่ วมมือ (Formation of
collaborative relationship) เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) และเทคนิค
การใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั บูรณาการให้การปรึ กษาโดยใช้เทคนิคการวาง
โครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions)
เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) และ
เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จานวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา
60-90 นาที
2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL) ผูว้ ิจยั จัดทาเว็บเพจแบบบทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning)
โดยพัฒนาบนพื้นฐานการเรี ยนรู ้ทางจิตวิทยาและกระบวนการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน ที่ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยบทเรี ยน
ออนไลน์ จานวน 10 บทเรี ยน โดยนักเรี ยนวจะใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning)
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์
เมื่อพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการในแต่ละรู ปแบบเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั นาเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการปรึ กษา และการประเมินผลการปรึ กษา
3. ผูว้ ิจยั นานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้นเป็ นฐานทั้ง 2 รู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) พิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์
การเลือกใช้ทฤษฎีเทคนิค กระบวนการและขั้นตอนการปรึ กษา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ใน
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ เทคนิควัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย พบว่า มีประเด็นสาคัญในการปรับปรุ ง คือ ปรับแก้ไขใน
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ส่วนของคาที่ใช้ เช่น ควรเขียนเป็ นเพื่อสร้างสัมพันธภาพ (Building Rapport) ปรับคาถามให้ใช้
คาพูดที่ง่ายขึ้น ในแต่ละขั้นตอนควรมีการอธิบายว่าทาอย่างไร (How to) ขั้นนาควรปรับให้มีวิธีการ
ที่หลากหลายและเพิ่มการอ้างอิง (References) ในส่วนของแนวคิดหลัก ผูว้ ิจยั ดาเนินการปรับปรุ ง
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยตามข้อเสนอแนะ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หมดและนาผลการ
ปรับปรุ งไปปรับใช้กบั นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้มีความกระจ่าง
4. ผูว้ ิจยั นานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของลาดับขั้นตอนการปรึ กษา ระยะเวลา
เนื้อหา ระหว่างการทดลอง และพิจารณาถึงข้อจากัด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วนาข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line Application: COLA) กับนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า
4.1.1 ผูว้ ิจยั ควรให้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพกับผูร้ ับการปรึ กษา เนื่องจาก
ผูร้ ับการปรึ กษามีท่าทางกังวล ไม่ค่อยสบตา ผูว้ ิจยั จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายให้มากขึ้น ก่อนที่จะชี้แจงถึงรายละเอียดของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
ทาให้เห็นประเด็นว่า การสร้างสัมพันธภาพมีความสาคัญในการเริ่ มต้นการให้การปรึ กษา
4.1.2 การใช้ภาษาในการสื่ อสารควรเป็ นคาพูดที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจได้ง่าย เช่น
ในการใช้เทคนิคคาถามข้อยกเว้น (Exception questions) ซึ่งประเมินได้จากการที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ขมวดคิ้ว และมีการถามคาถามผูว้ ิจยั กลับว่า หมายความว่าอย่างไร และขอให้ผวู ้ ิจยั ถามคาถามอีก
ครั้ง ผูว้ ิจยั จึงปรับภาษาใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างช้า ๆ
และใช้การยกตัวอย่างเพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษามองเห็นภาพได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
4.1.3 ระยะเวลาในการให้การปรึ กษามีความเหมาะสม โดยผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการให้
การปรึ กษาอยูภ่ ายใน 60-90 นาที ซึ่งถือว่าเป็ นเวลาที่ใช้ในการให้การปรึ กษาได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 ระหว่างให้การปรึ กษาควรอยูใ่ นสถานที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตชัดเจน
เนื่องจากระหว่างในการให้การปรึ กษาจะมีช่วงเวลาที่สัญญาณขาดหายไป ภาพกระตุก ทาให้ส่งผล
ต่อการสังเกตและให้การปรึ กษากับผูร้ ับการปรึ กษา
4.2 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL) พบว่า ผูร้ ับการปรึ กษาอ่านและทา
ความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง เนื่องจากระหว่างการทดลองใช้ไม่มีการถามผูว้ ิจยั เกี่ยวกับข้อสงสัย เมื่อมี
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การปรับปรุ งลาดับขั้นตอนการปรึ กษา ระยะเวลา เนื้อหา ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างการทดลอง
และการพิจารณาถึงข้อจากัดทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต จะทาให้สามารถที่จะนารู ปแบบการให้
การปรึ กษาเชิงบูรณาการไปใช้ได้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยทั้ง 2 รู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั ขึ้นประกอบไปด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
4.3.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online
by Line Application: COLA) หัวข้อประกอบไปด้วย
ครั้งที่ 1 เรื่ อง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
ครั้งที่ 2 เรื่ อง การรักษาสัมพันธภาพและสารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การวางแผนกลยุทธ์เชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
4.3.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning: COOL) หัวข้อประกอบไปด้วย
ครั้งที่ 1 เรื่ อง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
5. ผูว้ ิจยั จัดทานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 รู ปแบบฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
ในการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้ นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกล
ยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั มีรายละเอียดในการศึกษา
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในขั้นตอนที่ 3
ประชากร คือ นักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จานวน 1,192,494 คน (กลุ่มสารสนเทศ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จานวน 30 คน ซึ่งมีการได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) ตามหลักสถิติ
โดยผูว้ ิจยั กาหนดค่า Effect size ที่ 0.5 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 24 คน ดังนั้น เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และป้องกันการสูญหายของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 30 คน
โดยจาแนกกลุ่มตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม เท่า ๆ กัน กลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 10 คน กลุ่มทดลองที่ 2
จานวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 10 คน รวมทั้งสิ้ น 30 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
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2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1โรงเรี ยน
ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นผูว้ ิจยั ประสานงานกับครู แนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์
การรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง โดยในประชาสัมพันธ์ที่มี QR Code นักเรี ยนสามารถสมัครเข้าร่ วม
โครงการโดยสมัครใจและมีความเป็ นอิสระ
2.1 ผูว้ ิจยั คัดเลือกนักเรี ยนที่สมัครใจในการเข้าร่ วมโครงการจานวน 30 คน โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อกลับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการวิจยั
และให้นกั เรี ยนได้ทาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่ นไทย
เพื่อคัดเลือกให้ได้นกั เรี ยนที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่ วมการทดลอง ตามเกณฑ์คดั เข้าและเกณฑ์คดั
ออกดังต่อไปนี้
2.1.1.1 มีความสมัครใจในการเข้าร่ วมนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2.1.1.2 เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี ที่กาลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย
2.1.1.3 เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีการใช้สื่อออนไลน์และมีประสบการณ์ใน
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ต้ งั แต่ 1 ครั้งหรื อมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป
2.1.1.4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์แต่ละด้านในระดับต่า (คะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ≥ 2.00 คะแนน)
2.1.1.5 เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างติดภารกิจหรื อเจ็บป่ วย
ไม่สามารถเข้าร่ วมการวิจยั ได้ ขอถอนตัว หรื อไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ครบตามจานวน
ที่กาหนด
2.2 ผูว้ ิจยั ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสมัครทุกคนตามลาดับ ส่วนข้อมูลของผูท้ ี่ไม่ได้รับ
การคัดเลือก ผูว้ ิจยั จะทาการทาลายข้อมูลทิ้งทันทีหลังจากแจ้งผลการคัดเลือก และนักเรี ยนที่ได้รับ
การคัดเลือก ผูว้ ิจยั ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจยั เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามจนเข้าใจ ตลอดจน
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ ซักถามได้ทุกช่องทาง ตลอดระยะเวลาที่
ทาการวิจยั โดยพูดคุยแยกกันอย่างเป็ นอิสระ
2.3 ผูว้ ิจยั นาคะแนนของนักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็ นคะแนนก่อนการทดลอง
และเก็บข้อมูลไว้เป็ นรายบุคคล โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามแบบแผนการทดลอง (Random Assignment)
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แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต้อง
ใช้การสุ่ม (Randomized controlled trial) และกาหนดเกณฑ์คดั เข้าและออกอย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนดังนี้
กลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 10 คน จะได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA)
กลุ่มทดลองที่ 2 จานวน 10 คนจะได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (COOL)
กลุ่มควบคุมจานวน 10 คนจะไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา แต่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติ
4. ผูว้ ิจยั จัดให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น
โดยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) นักเรี ยนสามารถทาการนัด
หมายกับผูว้ ิจยั ในช่วงเวลาใด หรื อสถานที่ใดแล้วแต่นกั เรี ยนสะดวก และนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้อย่างอิสระในช่วงเวลา
หรื อสถานที่ใดก็ได้แล้วแต่นกั เรี ยนสะดวกภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์
5. สาหรับนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่เป็ นกลุ่มควบคุมหลังจากการวิจยั สิ้ นสุ ด ผูว้ ิจยั จะให้นกั เรี ยน
กลุ่มควบคุม ได้ใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและนักเรี ยน
ไม่เสี ยโอกาสในการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลในขั้นตอนที่ 3
ผูว้ ิจยั นานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมาดาเนินการทดลองและมีข้นั ตอนการ
เก็บข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ดาเนินการติดต่อประสานงานโรงเรี ยนและครู แนะแนวในการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล จากนั้นทาหนังสื อออกจากคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในแต่ละโรงเรี ยนเพื่อทาการเก็บข้อมูลการทาวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยมีการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ากลุ่มและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า ซึ่งการทดลองแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะทดลอง ระยะทดลอง และระยะติดตามผล โดยขั้นตอนการดาเนิ นการทดลอง
ดังต่อไปนี้
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2.1 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลอง แบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
2.1.1 ระยะก่อนการทดลอง
ผูว้ ิจยั นาคะแนนในขั้นตอนการศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในระยะที่ 1 เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test)
2.1.2 ระยะทดลอง
ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการให้การปรึ กษาตามนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย ทั้ง 2 โปรแกรมที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระใน
การตัดสิ นใจในการเข้าร่ วม มีสิทธิ์ที่จะหยุดเข้าร่ วมนวัตกรรมการปรึ กษาเมื่อใดก็ได้หากรู ้สึก
ไม่สบายใจหรื อเกิดความอึดอัดใจ โดยมีรายละเอียดนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการใน
การทดลอง ดังต่อไปนี้
2.1.2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling
Online by Line Application: COLA) ผูว้ ิจยั จะทาการให้การปรึ กษารายบุคคลกับผูร้ ับการปรึ กษา
จานวน 10 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที
2.1.2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning: COOL) ผูว้ ิจยั จะให้ผรู ้ ับการปรึ กษาแต่ละรายได้เข้าไป
เรี ยนรู ้แบบการนาตนเอง (Self-directed Learning) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค)
2.1.3 ระยะหลังการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ภายหลังดาเนินการตามนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณา
การเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย เสร็ จสิ้ น และใช้คะแนนการวัดดังกล่าวเป็ นคะแนนภายหลังการทดลอง (Post-test)
2.1.4 ระยะติดตามผล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ทั้งกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม ภายหลังการได้รับการปรึ กษา
ตามนวัตกรรมการปรึ กษารายบุคคลครบ ผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ แล้วใช้คะแนนการวัดดังกล่าวเป็ น
คะแนนภายหลังการทดลอง (Follow Up)
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ในส่วนของเวลา
และสถานที่ จะมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นระหว่างผูว้ ิจยั กับนักเรี ยนในการนัดหมายเวลาและหาสถานที่
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โดยจะขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของนักเรี ยนเป็ นหลัก ในการใช้สถานที่จะต้องเป็ นที่ที่ไม่มีการรบกวน
จากสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่น และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชัด โดยผูว้ ิจยั จะให้นกั เรี ยนมีอิสระใน
การเลือกด้วยตนเอง
4. ผูว้ ิจยั ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วม โดยในไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะเป็ นรายบุคคล เคารพในความเป็ นส่ วนตัว รวมทั้งผูว้ ิจยั จะมีการลงรหัสหรื อใช้ชื่อแทน
กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสิ นใจในการเข้าร่ วม มีสิทธิ์ที่จะหยุดเข้าร่ วม
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเมื่อใดก็ได้หากรู ้สึกไม่สบายใจหรื อเกิดความอึดอัดใจ โดยที่จะ
ไม่มีผลกะทบต่อการเรี ยนการสอนและสิ ทธิประการใด ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างจะพึงได้รับต่อไป
5. ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและดาเนินการสรุ ปผล อภิปรายผลการวิจยั โดย
ข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และการนาเสนอข้อมูลจะเป็ นในภาพรวม
ทั้งนี้ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านของผูว้ ิจยั เท่านั้น หลังจากที่มีการเผยแพร่
งานวิจยั 1 ปี ผูว้ ิจยั จะดาเนินการทาลายข้อมูลทั้งหมด
การพิทักษ์ สิทธิ์ของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อกาหนด
และแนวทางการดาเนินการด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ตามรหัสโครงการวิจยั G-HU 068/2563
ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฌ) โดยโครงการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการของ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดทาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
มีการบันทึกความยินยอมในการเข้าร่ วมงานวิจยั การรักษาความลับโดยไม่เปิ ดเผยชื่อสกุล
มีมาตรการรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลจากการวิจยั กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธถอนตัวได้
ตลอดเวลา มีระบบการประเมินผลผลกระทบทางจิตใจและระบบส่งต่อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือ
จากการถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึ กษารายบุคคล ผูว้ ิจยั ดาเนินการ
นัดหมายเข้ารับการปรึ กษาหลังจากเสร็ จสิ้ นการวิจยั แล้ว
การออกแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองประเภทสององค์ประกอบแบบวัดซ้ า
หนึ่งองค์ประกอบ (Two-Factor Experimental with Repeated Measures on One Factor) โดยปรับ
จาก Winer, Brown, and Michels (1991, p. 509) มีแบบแผนการทดลอง ดังนี้
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ตารางที่ 10 แบบแผนการทดลองประเภทสององค์ประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งองค์ประกอบ
(Two-Factor Experimental with Repeated Measures on One Factor)
Bi

Bj

Bq

A1

G1

G1

G1

A2

G2

G2

G2

A3

G3

G3

G3

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้
A1 แทน กลุ่มทดลองที่ 1
A2 แทน กลุ่มทดลองที่ 2
A3 แทน กลุ่มควบคุม
Bi แทน ระยะก่อนการทดลอง
Bj แทน ระยะหลังการทดลอง
Bq แทน ระยะติดตามผล
G1 แทน จานวนนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่
G2 แทน จานวนนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้
ความรู ้แบบออนไลน์
G3 แทน จานวนนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการการวิเคราะห์ ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
โดยโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (𝑋)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
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2. การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ด้วยการทดสอบ Compound Symmetry
โดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบว่าค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา
ทุกตัวแปร มีความแปรปรวนเป็ นแบบ Compound Symmetry หรื อไม่
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยรวม และรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ในระยะ
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวัดซ้ า
แบบสองทาง (Two-Way Multivariate of Variance Repeated Measurement, MANOVA)
4. การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาอธิบายผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
และวิเคราะห์สรุ ปประเด็น สรุ ปเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอธิบายวัตถุประสงค์
และสมมติฐานของการวิจยั

133

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้ใช้วิธีการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย อันประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ
2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA)
2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL)
3. เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ซึ่งผูว้ ิจยั จะการรายงานผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยการวิจยั นี้ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั สาหรับการทดสอบทางสถิติ ดังนี้
3.1 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม
3.2 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
3.3 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3.4 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
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ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ตอนที่ 3 ผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของ
นักเรียนวัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น กับนักเรี ยนวัยรุ่ นที่กาลังศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศไทย ที่ได้จาก
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multiple-stage random sampling)
โดยคานวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากหลักการใช้สูตรการคานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +2% เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความครอบคลุม และพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(Yamane, 1973) ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างรวม จานวน 2,500 คนนาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 11 ผลการสารวจข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงข้อมูลเป็ นค่าความถี่ และร้อยละ
(n=2,500)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ภูมิภาค
ภาคเหนือ-ลาพูน
ภาคกลาง-นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรี สะเกษ
ภาคตะวันออก-ชลบุรี
ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
ภาคใต้-สงขลา
รวม
อายุ
13 ปี
14 ปี
15 ปี
รวม
ระดับชั้นที่กาลังศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวม

1,099
1,401
2,500

44.00
56.00
100.00

423
394
345
422
402
514
2,500

16.90
15.80
13.80
16.90
16.10
20.60
100.00

1,307
931
262
2,500

52.30
37.20
10.50
100.00

796
912
792
2,500

31.80
36.50
31.70
100.00
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมของนักเรียน
เกรด 1.00 - 1.49
เกรด 1.50 - 1.99
เกรด 2.00-2.49
เกรด 2.50-2.99
เกรด 3.00-3.49
เกรด 3.50-4.00
รวม
ระยะเวลาที่ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
วันละ 1 ครั้ง
2-3 วันครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สองสัปดาห์ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
รวม
จานวนครั้งที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
1 ครั้ง
2-5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
ไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

15
60
180
331
703
1,211
2,500

.60
2.40
7.20
13.20
28.10
48.40
100.00

2,102
187
180
18
2
11
2,500

84.08
7.48
7.2
.72
.08
.44
100.00

523
376
140
1,461
2,500

20.90
15.00
5.60
58.40
100.00

ตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 1,401 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00
อาศัยภูมิภาคตะวันออก-ชลบุรี จานวน 514 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.60 อายุ 13 ปี จานวน 1,307 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.30 กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 912 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50
ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยน เกรด 3.50-4.00 จานวน 1,211 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.40
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ระยะเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน จานวน 2,102 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.08
จานวนครั้งที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์พบว่าไม่เคยถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จานวน 1,461 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.40
ผลของระดับกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียน
วัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั ได้ทาผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาถึงกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยด้วยการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเป็ นภาพรวมและแบ่งเป็ น 6 ภูมิภาค และผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ปกติของกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในการแปลผลคะแนนในแต่ละด้าน แสดงในตาราง
ที่ 12-18
ตารางที่ 12 ผลของภาพรวมระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
ของนักเรียนวันรุ่ นไทย
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

4.21
4.02
4.09
4.31
4.21

.59
.70
.78
.66
.56

มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ตารางที่ 12 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยใช้กลยุทธ์เชิงบวกด้านสนับสนุนทางสังคมมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ และด้านไม่แสดงกลยุทธ์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.21 และที่ใช้กลยุทธ์เชิงบวกน้อยที่สุดคือ ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคเหนือ (n= 423)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคเหนือ
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

2.25
6.85
4.67
3.35
.70

2.62
3.85
3.12
3.01
1.85

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 13 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคเหนือมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ในระดับมาก (X = .70) แสดงให้
เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่ใช้กลยุทธ์ใด ๆ ในการรับมือเมื่อถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เมื่อพิจารณาในด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (X = 2.25) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 6.85)
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ( X = 4.67) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 3.35)
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 14 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคกลาง (n= 394)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคกลาง
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

2.91
7.27
5.58
3.59
.64

2.64
3.93
3.73
2.91
1.69

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 14 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคกลางมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
(X = 2.91) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 7.27) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (X = 5.58)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 3.59) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (X = .64)
ตารางที่ 15 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (n= 345)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

2.85
7.59
5.38
3.69
.48

2.77
3.61
3.33
3.02
1.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 15 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านมุ่งจัดการที่
อารมณ์ (X = 2.85) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 7.59) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(X = 5.38) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 3.69) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (X = .48)
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ตารางที่ 16 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออก (n= 422)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

2.73
7.23
5.58
4.13
.34

2.69
3.85
3.71
3.39
.95

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 16 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออกมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
(X = 2.73) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 7.23) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (X = 5.58)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 4.13) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (X = .34)
ตารางที่ 17 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคตะวันตก (n= 402)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคตะวันตก
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

3.68
7.89
6.18
4.10
.32

3.33
4.04
4.04
3.11
1.09

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 17 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันตกมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (X = 3.68) และด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (X = 6.18) อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 7.89)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 4.10) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (X = .32) อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ตารางที่ 18 ผลค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยในภาคใต้ (n= 422)
กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคใต้
1. ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
2. ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ด้านการสนับสนุนทางสังคม
5. ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์

𝐗

SD

แปลผล

3.03
7.39
5.12
3.91
.55

3.00
3.69
3.48
3.16
1.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 18 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคใต้มีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (𝑋 = 3.03)
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (X = 7.39) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (X = 5.12)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X = 3.91) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (X = .55)
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ตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์
(Emotion-Focused)

แหล่ง
Sum of
ความ
Squares
แปรปรวน

Mean
df
Square

F

เปรี ยบเที
Sig. ยบรายคู่
LSD Test

ภาค
1.เหนือ

n 𝐗 SD
423 2.25 2.62 ระหว่าง 441.379 5 88.276 10.812 .000 2-6 > 1
กลุ่ม
5>
2,3,4,6
2.กลาง
394 2.91 2.64 ภายใน 20362.644 2494 8.165
กลุ่ม
3.ตะวันออก
รวม 20804.024 2499
เฉี ยงเหนือ 345 2.85 2.77
4.ตะวันออก 422 2.73 2.69
5.ตะวันตก 402 3.68 3.33
6.ใต้
514 3.03 3.00
ตารางที่ 19 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์แตกต่างกัน (F = 10.812,
P = .000) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักเรี ยนภาคกลาง ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตะวันออก
ตะวันตก ใต้ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าภาคเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนภาค
ตะวันตก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าภาคกลาง ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตะวันออก ใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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ตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหาของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา
แหล่ง
(Problem-Solving)
ความ
ภาค
n 𝐗 SD แปรปรวน
1.เหนือ
402 6.85 3.85 ระหว่าง
กลุ่ม
2.กลาง
394 7.27 3.93 ภายใน
กลุ่ม
3.ตะวันออก 345 7.59 3.61 รวม
เฉี ยงเหนือ
4.ตะวันออก 422 7.23 3.85
5.ตะวันตก 423 7.89 4.04
6.ใต้
514 7.39 3.69

เปรี ยบเทียบ
รายคู่
LSD Test
255.942 5 51.188 3.486 .004 5 > 2,4,1,6
3>1
36623.762 2494 14.685
6>1
Sum of
Squares

Mean
df
F Sig.
Square

36879.704 2499

ตารางที่ 20 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหาแตกต่างกัน (F = 3.486,
P = .004) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักเรี ยนภาคตะวันตก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าภาคกลาง
ตะวันออก เหนือ ใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าภาคเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

144
ตารางที่ 21 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
ด้ านความสามารถ
แหล่ง
ในการใช้ เทคโนโลยี
Sum of
ความ
(Ability to use Technology)
Squares
แปรปรวน
ภาค
n 𝐗 SD
1.เหนือ
402 4.67 3.12 ระหว่าง 538.952
กลุ่ม
2.กลาง
394 5.58 3.73 ภายใน 32051.558
กลุ่ม
3.ตะวันออก 345 5.38 3.33 รวม 32590.510
เฉี ยงเหนือ
4.ตะวันออก 422 5.58 3.71
5.ตะวันตก 423 6.18 4.04
6.ใต้
514 4.67 3.12

Mean
df
F Sig.
Square
5 107.790 8.387 .000
2494 12.851
2499

เปรี ยบเทียบ
รายคู่
LSD Test
5>
2,3,4,1,6
2>1
3>1
4 > 1,6

ตารางที่ 21 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน
(F = 8.387, P = .000) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักเรี ยนภาคตะวันตก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
ภาคกลาง ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตะวันออก เหนือ ใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรี ยนภาคกลาง ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า เหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และนักเรี ยนภาคตะวันออก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเหนือ ใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 22 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านการสนับสนุนทางสังคมของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
ด้ านการสนับสนุนทางสั งคม แหล่ง
Sum of
(Social Support)
ความ
Squares
ภาค
n 𝐗 SD แปรปรวน
1.เหนือ
423 3.35 3.01 ระหว่าง 195.258
กลุ่ม
2.กลาง
394 3.59 2.91 ภายใน 24118.093
กลุ่ม
3.ตะวันออก 345 3.69 3.02 รวม 24313.352
เฉี ยงเหนือ
4.ตะวันออก 422 4.13 3.39
5.ตะวันตก 402 4.10 3.11
6.ใต้
514 3.91 3.16

เปรี ยบเทียบ
รายคู่
LSD Test
5 39.052 4.038 .001 4,5,6 > 1
4,5 > 2
2494 9.670
Mean
df
F Sig.
Square

2499

ตารางที่ 22 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้านการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกัน
(F = 4.038, P = .001) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักเรี ยนภาคตะวันออก ตะวันตก ใต้
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า เหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนภาคตะวันออก ตะวันตก
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 23 ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (n=2,500)
ด้ านการไม่ แสดงกลยุทธ์
แหล่ง
Sum of
(Non Strategies)
ความ
Squares
ภาค
n 𝐗 SD แปรปรวน
1.เหนือ
402 .70 1.85 ระหว่าง 50.274
กลุ่ม
2.กลาง
394 .64 1.69 ภายใน 4774.668
กลุ่ม
3.ตะวันออก 345 .48 1.18 รวม 4824.942
เฉี ยงเหนือ
4.ตะวันออก 422 .34 .95
5.ตะวันตก 423 .32 1.09
6.ใต้
514 .55 1.33

เปรี ยบเทียบ
รายคู่
LSD Test
5 10.055 5.252 .000 2,1,6 >5
2>4
2494 1.914
1>3
1,6 > 4
2499
Mean
df
F Sig.
Square

ตารางที่ 23 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์แตกต่างกัน (F = 5.252,
P = .000) เมื่อทาการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักเรี ยนภาคกลาง เหนือ ใต้ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าตะวันตก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนภาคเหนื อ ใต้ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
ผูว้ ิจยั พัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐานจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพิจารณาเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีเผชิญความจริ ง เทคนิคการ
ปรึ กษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญา และเทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแต่ละ
ด้านมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยผูว้ ิจยั พัฒนานวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการ จานวน 2 รู ปแบบคือ
1. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line
Application: COLA)
2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning: COOL)
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ นการให้การปรึ กษาผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่ อกลาง
โดยมีการปรับประยุกต์รูปแบบและกระบวนการในการให้การปรึ กษาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
เพื่อทาให้มีช่องทางในการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาที่ผสมผสานและมีความหลากหลาย
โดยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 รู ปแบบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้น คือไม่มุ่งเน้นหรื อให้ความสนใจในเรื่ องของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แต่จะเน้นในเรื่ องของการหาวิธีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะทาให้วยั รุ่ นได้
ตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ และสามารถหาคาตอบได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งมี
ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น (Counseling
Online by Line Application: COLA)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการพัฒนาจากองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) ด้านมุ่งจัดการที่
ปัญหา (Problem-solving) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)
โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน ดังนี้
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคจากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น คือ
1. เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-changing talk) เพื่อสารวจกรอบ
แนวคิดของผูร้ ับการปรึ กษาในการเชื่อมโยงกับบริ บทรอบตัว
2. เทคนิคคาถามยกเว้น (Exception Questions) เพื่อส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงโดย
การดึงความสนใจไปที่ช่วงเวลาที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น
3. เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ (Miracle question) ที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิด
ความตระหนักถึงสิ่ งที่ตอ้ งการสามารถที่จะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง และตระหนักใน
การรับมือทางบวกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
4. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบร่ วมมือ (Formation of collaborative relationship)
เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันในการทาให้เป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษา
5. เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เกิดความมัน่ ใจในความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
6. เทคนิคคาถามบอกระดับ (Scaling Question) จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ต้ งั เป้าหมาย
และบอกระดับความมัน่ ใจเกี่ยวกับการรับมือ
โดยผูว้ ิจยั ทาการบูรณาการเทคนิคการให้การปรึ กษาจากทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1. เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) ที่มีแนวคิดใน
การมุ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั โดยสนใจที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย
โดยใช้เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ
(Advise Technique) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะเลือกทางออกที่เหมาะสมให้กบั ตนเอง
รวมไปถึงผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะชี้แนะประเด็นต่าง ๆที่มีประโยชน์ให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาและ
ร่ วมกันวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ
2. เทคนิคการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral counseling Theory) โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) รวมไปถึงการใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social
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Reinforcement) เพื่อคงพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูร้ ับการปรึ กษาให้นาไปสู่การใช้กลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
3. เทคนิคจากทฤษฎีการปรึ กษาพฤติกรรมทางปัญญา คือ เทคนิคการวางโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) ที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
4. เทคนิคจากทฤษฎีการปรึ กษาพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive
Behavior Theory) คือ เทคนิคเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เพื่อสารวจ
อารมณ์ทางลบและปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสม
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line
Application : COLA) ผูว้ ิจยั จะดาเนินการให้การปรึ กษา จานวน 10 แต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที
ใช้การโทรแบบเห็นหน้า (VDO Call) ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (Line Application) ที่จะเน้น
การเสริ มสร้างให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหามากกว่าที่จะสนใจ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สามารถที่จะค้นหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพโดยในแต่ครั้งของการปรึ กษาจะประกอบไปด้วยขั้นตอนในการให้การปรึ กษา
3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นดาเนิ นการ และขั้นสรุ ป (รายละเอียดดังภาคผนวก ง) ซึ่งมีผลการพัฒนา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น คือ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบร่ วมมือ (Formation of a collaborative
relationship) ร่ วมกับทักษะการปรึ กษา ได้แก่ ทักษะการใช้คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
ทักษะการใส่ใจ ทักษะการให้ขอ้ มูล เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความไว้วางใจ โดยสามารถที่จะ
บอกเรื่ องราวของตนเองด้วยความสบายใจ ซึ่งในการปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ ผูใ้ ห้
การปรึ กษากับผูร้ ับการปรึ กษาจะมีการตกลงที่ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการปรึ กษา
เข้าใจร่ วมกันถึงบทบาท รู ปแบบ วิธีการ และข้อตกในการให้การปรึ กษา ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้ารับ
การปรึ กษา ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการปรึ กษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยผูว้ ิจยั
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทากิจกรรมกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง โปรไฟล์ของฉัน แนะนาตัวเองเพื่อทาความรู ้จกั
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการให้การปรึ กษา
ครั้งที่ 2 เรื่ อง การรักษาสัมพันธภาพและสารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยใช้เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่
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(Cognitive Restructuring) รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการให้
ข้อมูล ทักษะการสะท้อนความ และทักษะการสะท้อนความรู ้สึก เพื่อคงระดับของความคุน้ เคย
ความไว้วางใจระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา และให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบายหรื อเล่า
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นจะทาให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะทาความเข้าใจเรื่ องราว สาเหตุ การลาดับ
เหตุการณ์ สามารถที่จะสารวจความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาเผชิญ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่า ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ทา้
ทาย ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะหาทางออกและแก้ไขได้ดว้ ยตนเองโดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
ศึกษาใบงานความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั และพูดคุยกับ
ผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ในการสารวจและปรับเปลี่ยนมุมมองที่
มีต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในเชิงบวก
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั
ใช้เทคนิคการใช้คาถามข้อยกเว้น (Exception Questions) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้
คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป เพื่อทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยสามารถที่จะ
รับมือและใช้วิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรื อผูร้ ังแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมที่สนใจและ
เป็ นประโยชน์ทาเพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการมองโลกในทางบวกใน
การมองสิ่ งที่เกิดขึ้น และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้
โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง สัญญาณอารมณ์ และสารวจอารมณ์ที่
ไม่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่เหมาะสมให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ วิจยั ใช้เทคนิค
การทาลายการก่อร่ างของปัญหา (Deconstructing the problem) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กซ้อมพฤติกรรม (Behavior rehearsal)
จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟัง
อย่างตั้งใจ ทักษะการให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใช้วิธีการเน้นรับมือหรื อ
จัดการที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้วิธีการสื่ อสารเชิงบวก เพื่อป้องกันการ
โต้ตอบกันไปมาอย่างรุ นแรงบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง
สื่ อสารเพื่อหยุด ในการคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารทางบวกในการรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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และผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการให้ผรู ้ ับการปรึ กษาฝึ กกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในการใช้การสื่ อสารทางบวกที่ตอ้ งการนาไปใช้เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิค
การสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั
ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิค WDEP จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง รวมไป
ถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับ
กาปรึ กษาเรี ยนรู ้วิธีการใช้สื่อออนไลน์ หรื อแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง ตัวช่วยทางเทคโนโลยี และใบงาน
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เลือกกลยุทธ์ดา้ น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการสารวจ
ความต้องการ วิธีการรับมือของผูร้ ับการปรึ กษา รวมทั้งประเมินผล เพื่อวางแผนในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้น นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม (Assertive Training) และเทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement)
จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟัง
อย่างตั้งใจ ทักษะการให้ขอ้ มูลและทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจบุคคลที่ไว้วางใจและ
สามารถให้การปรึ กษาเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรม
ที่ 6 เรื่ อง ที่ปรึ กษาทางใจ โดยเขียนชื่อคนที่ฉันรักและไว้วางใจที่สามารถขอความช่วยเหลือ
และผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการให้ผรู ้ ับการปรึ กษาฝึ กซ้อมคาพูดที่ตอ้ งการ
นาไปใช้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎี
การให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม
(Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการทวนความ ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก ทักษะการให้
ข้อมูล และทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักถึงช่วงเวลาที่ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
และค้นหาทางเลือกที่ตอ้ งการและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ โดย
ผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง การรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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โดยผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจทางเลือกที่
ต้องการและสามารถที่จะนาไปใช้ในการจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
กับตนเอง
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การวางแผนกลยุทธ์เชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิค
การใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ผใู ้ ห้
การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิค WDEP และเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise
Technique) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) รวมไปถึงใช้ทกั ษะ
การใช้คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการทวนความ ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก ทักษะ
การให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถระบุทางออกในการจัดการกับปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และค้นหาเป้าหมายที่นาไปสู่ การจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแบบใหม่โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์
โดยผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการให้กลุ่มตัวอย่างค้นหาวิธีการบรรลุ
เป้าหมายหรื อหาทางออกของปัญหา สร้างทางออกใหม่ ๆ ที่สามารถทาได้ เมื่อเผชิญกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้
เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) และเทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ
(Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิค
การเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม
รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการทวนความ ทักษะการสะท้อน
ความรู ้สึก ทักษะการให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาประเมินและเกิดความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของตนที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 9 เรื่ อง เพิ่มพลังทางไซเบอร์
ในการจัดลาดับความสาคัญของการกระทาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ และผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการให้ผรู ้ ับการปรึ กษารับรู ้ถึงสถานการณ์มุมมองที่จะทาให้ตนเอง
เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม
(Social Reinforcement) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อให้สร้างหรื อ
คงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผูร้ ับการปรึ กษา รวมไปถึงใช้ทกั ษะการใช้คาถาม ทักษะการฟัง
อย่างตั้งใจ ทักษะการทวนความ ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก ทักษะการให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
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ไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 10
เรื่ อง เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเป็ นการร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมของผูร้ ับ
การปรึ กษา รวมทั้งยุติการให้การปรึ กษา
ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่ านการให้ ความรู้ แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning: COOL)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดทาเว็บเพจซึ่งประกอบด้วยบทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning) ที่สร้าง
บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้ทางจิตวิทยา จานวน 10 บทเรี ยน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ วิดีโอ
และใบงานกิจกรรม ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning)
ซึ่งไม่กาหนดเวลาในการเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา โดยดาเนิ นการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ซึ่งจะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดอิสระในการเรี ยนรู ้โดยใช้
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถนาการเรี ยนรู ้ที่ได้ไปใช้รับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการให้การให้ความรู ้แบบออนไลน์ในแต่ละครั้ง
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค และ ง) และมีผลการพัฒนาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง อะไรคือการรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษากรอกใบตอบรับ
ยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั และดาเนินการสมัคร (Sign Up) เพื่อเข้าสู่บทเรี ยนออนไลน์จากนั้น
ศึกษาใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและ
เทคนิค รายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการวัตถุประสงค์ รายละเอียดของ
โปรแกรม และช่องทางในติดต่อผูว้ ิจยั จากนั้นดูสื่อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 1 เรื่ อง Cyberbullying
และสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 2 เรื่ อง Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติหรอ? ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับลักษณะ
ของการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการมอบหมายงานในครั้งแรก (Formula First
Session Task: FFST) จากการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สังเกต
สิ่ งที่เกิดขึ้น
ครั้งที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการ
สนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการสอนพูดกับตนเองเมื่อเผชิญปัญหา (Teaching Coping SelfStatement) จากทฤษฎีการปรึ กษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาฝึ กพูดกับตนเองในเชิงบวกเมื่อเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ ิจยั
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 3 เรื่ องชีวิตติด Tech: พฤติกรรมแบบไหนที่เรี ยกว่า
Cyberbullying ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรู ปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่าง ๆ
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และสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 4 เรื่ อง Thank you for sharing มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะศึกษาใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ เรี ยนรู ้ในเรื่ องของความสัมพันธ์ของความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ และศึกษาใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง พูดทางบวกกับตนเองอย่างไร?
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความคิดในการมองสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้โดยการพูดกับตนเองในเชิงบวก เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้รูปแบบและ
ผลกระทบเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและการรรับรู ้ในทางลบไปสู่การรับรู ้
ในทางบวก
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาประเมินระดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และค้นหาการเปลี่ยนแปลง
อารมณ์จากทางลบไปสู่ ทางบวก นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิค
การจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่เหมาะสม
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 5 เรื่ อง
หนังโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying) ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่ทางอารมณ์ที่ของ
ผูท้ ี่ถูกรังแก ใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง ระดับอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเนื้อหาที่ทาให้
ผูร้ ับการปรึ กษาเกิดความตระหนักในอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าส่ งผลเสี ยต่อร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรม
และปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีอารมณ์ที่เหมาะสม
มากขึ้นเมื่อเผชิญปั ญหาการถูกกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิค
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาสรุ ปข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั ผูว้ ิจยั ในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กพฤติกรรม
การแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 5
เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เรี ยนรู ้วิธีการสื่ อสารทางบวกเมื่อผูร้ ับ
การปรึ กษาเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และศึกษาใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง กล้าที่จะใช้การสื่ อสาร
อย่างสร้างสรรค์ ฝึ กการสื่ อสารทางบวกและกล้าที่จะยืนยันตนเองเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูใ้ ห้การปรึ กษา
ใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการ
เรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยผูว้ ิจยั ให้กลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาใบความรู ้ที่ 7 เรื่ อง ผูช้ ่วยทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ และศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 6 เรื่ อง อย่าให้ Cyberbullying
เป็ นเรื่ องปกติของสังคมไทย: สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48 โดยจะเรี ยนรู ้จากตัวแบบในการจัดการ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ ยเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัว
แบบ (Modeling) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้วิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด เมื่อเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง ที่ปรึ กษา
ทางใจ และศึกษาใบความรู ้ที่ 9 เรื่ อง ขอความช่วยเหลืออย่างไร? ซึ่งจะเป็ นการฝึ กฝนตนเอง
ในการพูดขอความช่วยเหลือ การปรึ กษาบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจได้อย่างเหมาะสม
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการใช้คาถาม
ปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถ
ระบุทางออกในการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ วางแผนที่นาไปสู่การจัดการกับ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในแบบใหม่ นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการ
เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) ผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 10 เรื่ อง
ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีการส่งคาตอบให้กบั ผูว้ ิจยั ทางอีเมลล์ และศึกษาสื่ อ
วิดีโอที่ 6 เรื่ อง รับมือ CYBERBULLYING ภัยบนโลกออนไลน์ ในการเรี ยนรู ้จากตัวแบบใน
การจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการพัฒนา
ทางออก (Development of solution) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้
ทาการบูรณาการเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบ
เผชิญความจริ ง (Reality Therapy) โดยผูว้ ิจยั ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 11 เรื่ อง รู ปแบบ
การจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในการสารวจทางเลือกที่ตอ้ งการและศึกษาใบความรู ้ที่ 12
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เรื่ อง “การจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในการวางแผนในการจัดการกับการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์และสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปั ญหาบนโลกไซเบอร์ ผูว้ ิจยั ใช้
เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น โดยผูว้ ิจยั ให้กลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาใบความรู ้ที่ 13 เรื่ อง พลังในตนเอง ในการบอกระดับความเชื่อมัน่ ที่จะใช้กลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปั ญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และศึกษาใบความรู ้ที่ 14 เรื่ อง การเพิ่มพลัง
ความเชื่อมัน่ โดยการจัดลาดับความสาคัญของการใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ
(Formation of a collaborative relationship) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น รวมไปถึงใช้ทกั ษะ
การ ให้ขอ้ มูล และทักษะสรุ ป โดยผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 8 เรื่ อง
“Cyberbullying” ในการสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์และผูร้ ับการปรึ กษา
สามารถสอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้งกระทู ้
แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้า
ไปศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https://www.ccps-cool.com/ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าแรกของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
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ตอนที่ 3 ผลการใช้ นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มควบคุม ที่มีการวัดก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล (Control Group Pretest Posttest Follow up Design)
โดยได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line Application: COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)
และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการใน 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่
(1) ระยะก่อนทดลอง (2) หลังการทดลอง (3) ระยะติดตามผล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมี
การวัดซ้ าแบบสองทาง (Two-Way Multivariate of Variance Repeated Measurement, MANOVA)
เพื่อทาการเปรี ยบค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-Focused) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-Solving)
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) ด้านการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support, Social) และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (No- Strategies)
การวิเคราะห์ผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นทั้ง
2 รู ปแบบในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะใช้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการไม่แสดงกลยุทธ์มาเป็ นผลแสดง
ภาพรวมของการศึกษานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ เนื่องจากการด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
สามารถสะท้อนภาพการที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากการที่ไม่สามารถรับมือ
กับสถานการณ์การถูกรังแกได้ไปสู่การนากลยุทธ์เชิงบวกในด้านอื่น ๆ มาใช้ในการรับมือกับแก้ไข
ปัญหาได้ชดั เจนที่สุด
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
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ค่ าเฉลีย่ กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณา
การผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
แปล
𝐗 SD
ผล

ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์
ก่อนการทดลอง
1.60 1.89 ปาน
กลาง
หลังการทดลอง
2.20 2.48 ปาน
กลาง
การติดตามผล
2.10 2.13 ปาน
กลาง
ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา
ก่อนการทดลอง
3.30 2.71 น้อย
หลังการทดลอง
5.60 3.02 ปาน
กลาง
การติดตามผล
6.20 3.15 ปาน
กลาง

กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
แปล
SD
𝐗
ผล

กลุ่มควบคุม
(n=10)
แปล
SD
𝐗
ผล

.90

.87

น้อย 1.20

1.31

1.90

2.92 ปาน 1.20
กลาง
2.87 ปาน 1.40
กลาง

1.13

1.26 น้อย 3.80
1.82 ปาน 3.00
กลาง
2.06 ปาน 2.80
กลาง

1.68
1.41

น้อย
น้อย

1.61

น้อย

2.50

3.40
7.00
6.50

1.07

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตารางที่ 24 (ต่อ)

ตัวแปร
ด้านความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี
ก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
แปล
𝐗 SD
ผล

กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
แปล
𝐗 SD
ผล

กลุ่มควบคุม
(n=10)
𝐗

SD แปลผล

หลังการทดลอง

3.90 1.79 ปาน 3.20
กลาง
8.00 2.44 มาก 6.10

1.54 ปาน 3.60
กลาง
3.17 มาก 4.00

การติดตามผล

7.60 2.50 มาก

5.90

2.46

มาก

ด้ านการสนับสนุน
ทางสังคม
ก่อนการทดลอง

2.00 1.69 น้อย

1.80

.91

น้อย 2.60

หลังการทดลอง
การติดตามผล

4.20 2.09 ปาน 3.90
กลาง
4.10 2.55 ปาน 3.90
กลาง

3.80

4.62 ปาน 2.80
กลาง
3.81 ปาน 2.20
กลาง

1.57 ปาน
กลาง
1.49 ปาน
กลาง
1.61 ปาน
กลาง

1.50 ปาน
กลาง
1.75 ปาน
กลาง
1.61 ปาน
กลาง

160
ตารางที่ 24 (ต่อ)

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
แปล
𝐗 SD
ผล

กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
แปล
SD
𝐗
ผล

ด้านการไม่แสดง
กลยุทธ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

9.20 1.03 น้อย 10.70
.00 .00 มาก 1.10

.94
.56

การติดตามผล

.00

.63

.00

มาก

1.20

น้อย
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กลุ่มควบคุม
(n=10)
แปล
SD
𝐗
ผล

8.80
9.00

.78 น้อย
1.05 น้อย

9.80

1.03 น้อย

ตารางที่ 24 พบว่า กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.60 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
.90 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.20 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 และการติดตามผลอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40
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ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.30 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.60 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 หลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 และการติดตามผลอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00
และการติดตามผลอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการทดลอง
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.10
และการติดตามผลอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.90 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
และการติดตามผลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ด้านการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.00 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และการติดตามผลอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.80 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และการติดตามผล
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และการติดตาม
ผลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20
ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.20 หลังการทดลองอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .00 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .00 กลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.70
หลังการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.10 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.80
หลังการทดลองอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 และการติดตามผลอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.80
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ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ กลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
5 ด้าน ระหว่ างกลุ่มการทดลอง (Group) กับช่ วงระยะเวลาในการวัด (Time)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณา
การผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line Application: COLA) กลุ่มทดลองที่ 2
ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online by
Online Learning: COOL) และกลุ่มควบคุม ใน 3 ช่วงระยะ ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง
(Two-Way Multivariate of Variance Repeated Measurement, MANOVA) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 5 ด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่ม
ควบคุม ใน 3 ช่วงระยะ ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง (TWO - Way
MANOVA Repeated Measurement)
แหล่งความแปรปรวน
ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์
การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล
ช่วงเวลาการวัด (time)*กลุ่ม (Group)
ความคลาดเคลื่อน
รวม
Mauchly's W = .705, Approx.
Chi-Square = 9.081, df = 2, p = .011

SS

Df

MS

F

9.267
6.133
71.933
87.333

1.545
3.089
41.706
46.34

5.999
1.985
1.725
9.709

3.478
1.151
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา
การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล
ช่วงเวลาการวัด (time)*กลุ่ม (Group)
ความคลาดเคลื่อน
รวม
Mauchly's W = .944, Approx. Chi-Square
= 1.502, df = 2, p = .472
ด้านความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล
ช่วงเวลาการวัด (time)*กลุ่ม (Group)
ความคลาดเคลื่อน
รวม
Mauchly's W = .839, Approx.
Chi-Square = 4.564, df = 2, p = .102
ด้ านการสนับสนุนทางสั งคม
การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล
ช่วงเวลาการวัด (time)*กลุ่ม (Group)
ความคลาดเคลื่อน
รวม
Mauchly's W = .694, Approx. Chi-Square
= 9.499, df = 2, p = .009

SS

Df

MS

F

56.689
71.844
83.467
212

2
3.787
54
59.787

28.344
18.969
1.546
48.859

18.338**
11.620**

109.956
45.511
156.533
312

2
4
54
60

54.978
11.378
2.899
69.255

18.966**
3.925**

39.089
23.044
204.533
266.666

1.531
3.063
41.347
45.941

25.526
7.524
4.947
37.997

5.160**
1.521
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
ด้ านการไม่ แสดงกลยุทธ์
การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล
733.400 1.237 592.836 1020.711**
ช่วงเวลาการวัด (time)*กลุ่ม (Group)
444.533 2.474 179.667 309.340**
ความคลาดเคลื่อน
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
ช่วงเวลาการวัด Wilks' Lambda = .013, F= 186.548**, P = .000
ช่วงเวลาการวัด*กลุ่ม Wilks' Lambda = .017, F= 16.685**, P = .000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 25 พบว่า Mauchly’s Test of Sphericity ซึ่งเป็ นการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นใน
เรื่ อง Compound Symmetry ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าของตัวแปรที่ทาการศึกษา
พบว่า ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
ผลการทดสอบค่า Mauchly’s Test of Sphericity พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(P < .05) แสดงว่าความแปรปรวนตัวแปรดังกล่าวไม่เป็ น Compound Symmetry ดังนั้น
ในการตรวจสอบค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ควรที่จะอ่านค่าสถิติทดสอบ ANOVA
ด้วยค่า Greenhouse-Geisser
ตัวแปรด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผลการทดสอบค่า Mauchly’s Test of Sphericity พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P > .05)
แสดงว่าความแปรปรวนตัวแปรดังกล่าวเป็ น Compound Symmetry ดังนั้นในการตรวจสอบค่าสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ควรที่จะอ่านค่าสถิติทดสอบ ANOVA ด้วยค่า Sphericity Assumed
เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมระหว่าง
กลุ่ม ด้วยสถิติทดสอบ Wilks' Lambda ในการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัว
แปร (Multivariate Analysis of Variance) พบว่าค่า Wilks' Lambda ของการมีปฏิสัมพันธ์กนั
ระหว่างช่วงเวลาการวัด*กลุ่ม มีค่าเท่ากับ .017 (F= 16.685, P= .001) แสดงให้เห็นว่า ในการวัด
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2
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และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 5 ด้านแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง (Two-Way Analysis of
Variance Repeated Measurement, ANOVA) พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันระหว่าง
กลุ่ม (Group) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับโปรแกรมการปรึ กษาผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม กับช่วงระยะเวลาในการวัด ได้แก่ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และติดตามผล ทั้งในตัวแปรด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (F = 11.620**, P = .000)
ตัวแปรด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (F = 3.925**, P = .000) และตัวแปรด้าน
การไม่แสดงกลยุทธ์ (F = 309.340**, P = .000) จึงได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 26 สถิติทดสอบพหุคูณ (Multivariate Tests) เพื่อทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มการทดลอง และระยะเวลาการวัด
สถิติทดสอบ
กลุ่มการทดลอง กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2
กลุ่มควบคุม
ระยะเวลาการวัด ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การติดตามผล

Wilks' lambda
.018
.016
.318
.480
.021
.020

F
139.439a
154.147a
5.370a
2.662a
35.799a
35.925a

p
.000
.000
.001
.017
.000
.000

ตารางที่ 26 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมระหว่าง
กลุ่ม ด้วยสถิติทดสอบ Wilks' Lambda ในการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัว
แปร (Multivariate Analysis of Variance) พบว่าค่า Wilks' Lambda ของกลุ่มการทดลองที่ 1 มีค่า
เท่ากับ .018 (F= 139.439, P= .000) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละช่วงของการวัดจะมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ช่วงเวลา Wilks' Lambda ของกลุ่มการทดลองที่ 2 มีค่าเท่ากับ .016 (F= 154.147,
P= .000) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละช่วงของการวัดจะมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ช่วงเวลา
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Wilks' Lambda ของกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากับ .318 (F= 5.370, P= .01) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละช่วง
ของการวัดจะมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ช่วงเวลา
Wilks' Lambda ของระยะก่อนการทดลอง มีค่าเท่ากับ .480 (F= 2.662, P= .017) แสดงให้
เห็นว่า ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน Wilks' Lambda ของระยะหลังการทดลอง
มีค่าเท่ากับ .021 (F= 35.799, P= .000) แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ Wilks' Lambda ของระยะการติดตามผล มีค่าเท่ากับ .020 (F= 35.925, P= .000)
แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละกลุ่มการทดลองมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล

ช่ วงเวลา
การวัด
ก่อน
หลัง
ติดตามผล
เปรี ยบเทียบ
รายคู่

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
SD
𝐗
1.60
1.89
2.20
2.48
2.10
2.13
-

ค่าเฉลีย่
กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
SD
𝐗
.90
.87
1.90 2.92
2.50 2.87
ติดตาม > ก่อน

เปรียบเทียบรายคู่
กลุ่มควบคุม
(n=10)
SD
𝐗
1.20 1.31
1.20 1.13
1.40 1.07
-

-

ตารางที่ 27 พบว่าในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่าน
ไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
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ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)
มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(COOL) มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 2.50 > X = .90) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมไม่ได้รับรู ปแบบการให้การปรึ กษา มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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1.6
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1.2 0.9

2.2
1.9
1.2

2.5
2.1
1.4

กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2
กลุ่มควบคุม

0

ระยะก่อนการทดลอง

ระยะหลังการทดลอง

ระยะติดตามผล

ภาพที่ 7 คะแนนค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ของกลุ่มทดลองที่ 1กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
SD
𝐗
3.30
2.71
5.60
3.02

ค่าเฉลีย่
กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
SD
𝐗
3.40 1.26
7.00 1.82

กลุ่มควบคุม
(n=10)
SD
𝐗
3.80 1.68
3.00 1.41

ติดตามผล

6.20

6.50

2.80

เปรี ยบเทียบ
รายคู่

หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

ช่ วงเวลา
การวัด
ก่อน
หลัง

3.15

2.06

หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

เปรียบเทียบรายคู่

1.61

ทดลอง 1 > ควบคุม
ทดลอง2>ควบคุม
ทดลอง 1 > ควบคุม
ทดลอง2 > ควบคุม

-

ตารางที่ 28 พบว่าในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มควบคุม (X = 5.60 > X = 3.00)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
โดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มควบคุม (X = 7.00 > X = 3.00)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มควบคุม (X = 6.20 > X = 2.80) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม (X = 6.50 > X = 2.80) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)
มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 5.60 > X = 3.30) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 6.20 > X = 3.30)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(COOL) มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 7.00 > X= 3.40)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง
(X = 6.50 > X = 3.40) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมไม่ได้รับรู ปแบบการให้การปรึ กษา มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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1.5
0

ระยะก่อนการทดลอง

ระยะหลังการทดลอง

ระยะติดตามผล

ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยด้านมุ่งจัดการที่ปัญหาของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม
ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
𝐗
SD
3.90
1.79
8.00
2.44

ค่าเฉลีย่
กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
𝐗
SD
3.20 1.54
6.10 3.17

กลุ่มควบคุม
(n=10)
𝐗
SD
3.60 1.57
4.00 1.49

ติดตามผล

7.60

5.90

3.80

เปรี ยบเทียบ
รายคู่

หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

ช่ วงเวลา
การวัด
ก่อน
หลัง

2.50

2.46

หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

เปรียบเทียบรายคู่

1.61

ทดลอง1 > ควบคุม
ทดลอง1 > ควบคุม
ทดลอง2 > ควบคุม

-

ตารางที่ 29 พบว่าในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มควบคุม (𝑋 = 8.00 > 𝑋 = 4.00)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มควบคุม (𝑋 = 8.00 > X = 4.00) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม (X = 6.10 > X= 4.00) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)
มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 8.00 > X = 3.90) อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 7.60 > X = 3.90)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(COOL) มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (𝑋 = 6.10 > 𝑋 = 3.20)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง
(𝑋 = 5.90 > X = 3.20) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมไม่ได้รับรู ปแบบการให้คาปรึ กษา มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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ระยะหลังการทดลอง

ระยะติดตามผล

ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2
และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่ม ทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล

ช่ วงเวลา
การวัด
ก่อน
หลัง
ติดตามผล
เปรี ยบเทียบ
รายคู่

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
𝐗
SD
2.00
1.69
4.20
2.09
4.10
2.55
หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

ค่าเฉลีย่
กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
𝐗
SD
1.80
.91
3.90 4.62
3.90 3.81
หลัง > ก่อน
ติดตาม > ก่อน

เปรียบเทียบรายคู่
กลุ่มควบคุม
(n=10)
𝐗
SD
2.60 1.50
2.80 1.75
2.20 1.61
-

-

ตารางที่ 30 พบว่าในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
โดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ (COLA) กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (COOL) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)
มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 4.20 > X = 2.00) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 4.10 > X = 2.00)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(COOL) มีค่าเฉลี่ยระยะหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง (X = 3.90 > X = 1.80)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่าก่อนการทดลอง
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(X = 3.90 > X = 1.80) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
5
4.2
4

3.9

3
2

2.6

4.1
3.9

กลุ่มทดลอง 1

2.8

2

2.2
1.8

กลุ่มควบคุม

1

0

ระยะก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง 2

ระยะหลังการทดลอง

ระยะติดตามผล

ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2
และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ของกลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และติดตามผล

ก่อน

กลุ่มทดลอง 1
(n=10)
SD
𝐗
9.20
1.03

ค่าเฉลีย่
กลุ่มทดลอง 2
(n=10)
SD
𝐗
10.70 .94

กลุ่มควบคุม
(n=10)
𝐗 SD
8.80 .78

หลัง

.00

.00

1.10

.56

9.00

1.05

ติดตามผล

.00

.00

1.20

.63

9.80

1.03

เปรี ยบเทียบ
รายคู่

ก่อน > หลัง
ติดตาม > หลัง

ช่ วงเวลา
การวัด

ก่อน > หลัง
ติดตาม > หลัง

เปรียบเทียบรายคู่

ทดลอง 2 > ทดลอง1
ทดลอง 2 > ควบคุม
ทดลอง 2 > ทดลอง1
ควบคุม > ทดลอง1
ควบคุม > ทดลอง2
ทดลอง2 > ทดลอง1
ควบคุม > ทดลอง1
ควบคุม > ทดลอง2

ติดตาม>ก่อน
ติดตาม>หลัง

ตารางที่ 31 พบว่าในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับ
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 10.70 > X = 9.20) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
โดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม (X = 10.70 > X = 8.80)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
โดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 1.10 > X = .00) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
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เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 9.00 > X = .00) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
โดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) (X = 9.00 > X = 1.10) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 1.20 > X= .00) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA) (X = 9.80 > X = .00) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ (COOL) (X = 9.80 > X = 1.20) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (COLA)
มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลองมากกว่าหลังการทดลอง (X = 9.20 > X = .00) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลองมากกว่าติดตามผล (X = 9.20 > X= .00)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการโดยการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(COOL) มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลองมากกว่าหลังการทดลอง (X = 10.70 > X = 1.10)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยระยะก่อนการทดลองมากกว่าติดตามผล
(X = 10.70 > X= 1.20) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มควบคุมไม่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยระยะติดตามผลมากกว่า
ก่อนการทดลอง (X = 9.80 > X = 8.80) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะติดตามผล
มากกว่าหลังการทดลอง X = 9.80 > X = 9.00) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงอาจกล่าวได้วา่ กลุ่มทดลองที่ 1 (X= .00) สามารถที่จะแสดงกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้ดีกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (X=1.10) เนื่องจากคะแนนใน
ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ หากได้คะแนนน้อย นัน่ หมายถึงการที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถรับมือ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้มากขึ้น
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9.2
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8.8

กลุ่มทดลอง 1

6

กลุ่มทดลอง 2

4

กลุ่มควบคุม

2
1.1
0

0

ระยะก่อนการทดลอง

ระยะหลังการทดลอง

0

1.2

ระยะติดตามผล

ภาพที่ 11 ค่าเฉลี่ยด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุม่ ควบคุม
ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ
2.1 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA)
2.2 นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning: COOL)
3. เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
การวิจยั นี้ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั สาหรับการทดสอบทางสถิติ ดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1
1. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแต่ละด้านแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3
1. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
3. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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4. นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
การวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
การวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
การวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย

สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ได้ตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียน
วัยรุ่นไทย
1.1 กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1.1.1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
1.1.2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving)
1.1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
1.1.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
1.1.5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)
1.2 แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยที่พฒั นาขึ้น สรุ ปผลได้วา่ แบบวัดมีจานวน 20 ข้อ โดยข้อคาถามเป็ นลักษณะของ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และในส่วนของตัวเลือกคาตอบจะสร้างตามองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยเป็ นแบบเลือกตอบจานวน
ทั้งสิ้ น 5 ข้อ โดยผูต้ อบสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบที่ตรงกับความคิด ความรู ้สึก และ
พฤติกรรมที่แท้จริ ง
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับ พบว่า ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัด จานวน 20 ข้อคาถาม เมื่อดาเนินการตรวจสอบค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ พบว่า มีขอ้ คาถามทุกข้อมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.243-0.685 ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .854
1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmation factor Analysis)
เพื่อทดสอบยืนยันโครงสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย สรุ ปผลได้วา่ แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หลังจากที่ได้ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model)
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนดังนี้ 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 เป็ นที่ยอมรับได้
1.4 ผลการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเกณฑ์ปกติ ด้านมุ่งจัดการที่
อารมณ์ เท่ากับ 2.00 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา เท่ากับ 7.00 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เท่ากับ 5.00 ด้านการสนับสนุนทางสังคม เท่ากับ 3.00 และด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ มีคะแนนเกณฑ์
ปกติ เท่ากับ .00 อยูใ่ นระดับมาก
การกาหนดเกณฑ์การแปลผลของระดับของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจะใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ผลการวิจยั พบว่า เกณฑ์ปกติ
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย โดยมีการกาหนดเกณฑ์
การแปลผลคะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
1.4.1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1
มีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่ นระดับน้อย ระหว่าง
2.00– 3.00 อยูใ่ นระดับปานกลาง และคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
1.4.2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.00
มีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่ นระดับน้อย คะแนนระหว่าง
6.00 – 9.00 อยูใ่ นระดับปานกลาง และคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 10.00 อยูใ่ นระดับมาก
1.4.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) คะแนน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3.00 มีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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อยูใ่ นระดับน้อย คะแนนระหว่าง 4.00 – 6.00 อยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ
7.00 อยูใ่ นระดับมาก
1.4.4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2.00
มีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่ นระดับน้อย คะแนนระหว่าง
3.00 – 5.00 อยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 6.00 อยูใ่ นระดับมาก
1.4.5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) คะแนนเท่ากับ 0 มีกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อยูใ่ นระดับมาก คะแนนเท่ากับ 1.99 - .01 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 อยูใ่ นระดับน้อย เนื่องจากไม่สามารถแปล
ความหมายของระดับคะแนนโดยใช้การกาหนดจากค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ได้ เพราะคะแนนส่วนใหญ่
เกาะกลุ่มกันอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 3.00
1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จานวน ความถี่ และร้อยละ สรุ ปผลได้วา่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 2,500 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 1,401 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 อาศัยภูมิภาคตะวันออก-ชลบุรี จานวน 600 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.00 อายุ 13 ปี จานวน 1,307 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.30 กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 912 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยน เกรด 3.50-4.00 จานวน
1,211 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.40 ระยะเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน จานวน 2,102
คน คิดเป็ นร้อยละ 84.08 จานวนครั้งที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์พบว่าไม่เคยถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ จานวน 1,461 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.40
1.6 ผลการศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน สรุ ป
ผลได้วา่ นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่อาศัยอยูใ่ นแต่ละภูมิภาค มีระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็ นรายด้านพบว่า ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา และด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่การใช้กลยุทธ์เชิงบวกจะเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยใน
ภาคตะวันตก ส่วนด้านการสนับสนุนทางสังคมเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออก และด้าน
การไม่แสดงกลยุทธ์เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคเหนือ
2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั พัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
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(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy:
SFBT) เป็ นฐาน โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-changing talk) เทคนิค
คาถามยกเว้น (Exception Questions) เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ (Miracle question) เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพแบบร่ วมมือ (Formation of collaborative relationship) เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลัง
แห่งตน (Competence talk) และเทคนิคคาถามบอกระดับ (Scaling Question)
ผูว้ ิจยั บูรณาการเทคนิคจากการปรึ กษาทฤษฎีเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) ได้แก่
เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique)
เทคนิคการการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ได้แก่ เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling)
และเทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) เทคนิคการปรึ กษาจากทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปัญญา ได้แก่ เทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) และเทคนิค
การปรึ กษาจากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory)
ได้แก่ เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational emotive imagery) โดยใช้
การปรึ กษารายบุคคล (Individual Counseling) จานวน 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line
Application: COLA) ดาเนินการให้การปรึ กษา จานวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที
ใช้การโทรแบบเห็นหน้า (VDO Call) ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน (Line Application) โดยมีหวั ข้อใน
การปรึ กษาดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
ครั้งที่ 2 เรื่ อง การรักษาสัมพันธภาพและสารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การวางแผนกลยุทธ์เชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปั ญหาบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
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2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning: COOL) เว็บเพจให้ความรู ้ในแบบบทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning) จานวน
10 บทเรี ยน ใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์
มีหวั ข้อในการปรึ กษาดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปั ญหาบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
3. ผลการใช้ นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
ผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นทั้ง 2 รู ปแบบในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั จะใช้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการไม่แสดงกลยุทธ์มาเป็ นผลแสดงภาพรวมของ
การศึกษานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ เนื่องจากการด้านการไม่แสดงกลยุทธ์สามารถ
สะท้อนภาพการที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากการที่ไม่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์การถูกรังแกได้ไปสู่การนากลยุทธ์เชิงบวกในด้านอื่น ๆ มาใช้ในการรับมือกับแก้ไข
ปัญหาได้ชดั เจนที่สุดผลสรุ ปได้วา่
3.1 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับการปรึ กษานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะ
หลังการทดลองเท่ากับ .00 ส่ วนในนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 9.00 จะเห็นได้วา่
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.2 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับการปรึ กษานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 9.20 ระยะหลังการทดลองเท่ากับ .00 และในระยะติดตามผลเท่ากับ .00
จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลัง
การทดลองเท่ากับ 1.10 ส่วนในนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 9.00 จะเห็นได้วา่
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.4 นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในในระยะก่อน
การทดลองเท่ากับ 10.70 ระยะหลังการทดลองเท่ากับ 1.10 และในระยะติดตามผลเท่ากับ 1.20
จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปั ญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ องนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั นาเสนอการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียน
วัยรุ่นไทย
1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านมุ่งจัดการ
ที่อารมณ์ (Emotion-focused) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
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ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) โดยเครื่ องมือวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน
20 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดโดยหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ จากค่า
สหสัมพันธ์ของคะแนนข้อคาถาม (Corrected Item Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) พบว่า ข้อคาถามทุกข้อมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.243-0.685 สอดคล้องกับ ศิริชยั กาญจนวาสี (2552) ได้กล่าวว่า เกณฑ์ในการเลือกข้อคาถามที่ผา่ น
เกณฑ์จะต้องมีค่าอานาจจาแนก 0.2 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิจยั ค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .854 สอดคล้องกับเกณฑ์ยอมรับค่าของ สัมประสิ ทธ์อลั ฟา
ของครอนบาคที่มากกว่า 0.7 ถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง สามารถวัดได้
ตรงตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด (Cronbach, 1990, pp. 202-204) สอดคล้องกับ เกียรติสุดา ศรี สุข
(2552) ที่กล่าวไว้วา่ การใช้เครื่ องมือที่สามารถวัดได้ตรงและครบถ้วนในสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และมีความเที่ยงตรงสูงจะทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน แสดงให้เห็นว่า แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็ นเครื่ องมือที่สามารถวัดหรื อประเมินได้ตรงตามทฤษฎีที่ใช้
ในการสร้างเครื่ องมือ เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพ ประกอบกับผูว้ ิจยั ดาเนินการ
สร้างแบบวัดขึ้น จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นกรอบแนวคิดและ
องค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่ชดั เจน
จึงทาให้แบบวัดฉบับนี้มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามเนื้อหาที่มุ่งวัด
1.2 ผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย เมื่อพิจารณาผลการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ 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 จากค่าดัชนี
ความกลมกลืน ดังกล่าว พบว่ายังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนี
ความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้ 2= 206.26, df = 5 , p-value = .00000 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ เพราะว่า
ยังคงมีนยั สาคัญทางสถิติ 2 / df = 41.25 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์เพราะว่ายังคงมีค่ามากว่า 5.00 RMSEA
= .127 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ เพราะว่ามีค่ามากกว่า .05 RMR = .017 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05
SRMR = .040 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 CFI = .96 ผ่านเกณฑ์พราะว่ามีค่ามากกว่า .90
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GFI = .97 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า.90 AGFI = .90 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าเท่ากับ .90
และ CN = 191.19ยังไม่ผา่ นเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 200.00 ผลการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
แบบจาลองตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เนื่องจากค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ 2, 2 / df, RMSEAและ CN ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ตามที่กาหนด
ไว้ (Joreskog; & Sorbom, 1996, p.121-122)
ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการปรับแก้แบบจาลอง (Adjust model) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้
2= .43, df = 2, p-value = .80553 ซึ่งผ่านเกณฑ์เพราะไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P-Value > .05)
(Joreskog & Sorbom, 1996) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าสถิติทดสอบ 2 มีความอ่อนไหวกับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาจากค่า 2 / df ร่ วมด้วย ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ .21 ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 5.00 (Tabachnick & Fidell, 2007) RMSEA = .000
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 (MacCallum et al., 1996) RMR =
.00087 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 SRMR = .0019 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) CFI = 1.00 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 GFI = 1.00
ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 AGFI = 1.00 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า .90 (Tabachnick
& Fidell, 2007) และ CN = 53178.27 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 200.00 (Joreskog & Sorbom,
1996) จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
(Problem-solving) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) มีคุณภาพ
ที่สามารถเป็ นองค์ประกอบในการพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากผลการศึกษายังสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจยั ที่ให้
รายละเอียดว่า กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่วนใหญ่มี
องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบด้าน
การจัดการกับอารมณ์ องค์ประกอบด้านการสนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบด้านการจัดการ
ไปที่ปัญหา (Veiga Simão et.al, 2018; Onditi, 2017; Sticca et al., 2015; Völlink et al., 2013)
จึงอาจกล่าวได้วา่ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถ
นาไปใช้ในการวัดได้อย่างมีความเที่ยงตรง ซึ่งการวิจยั นี้ถือว่าเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่สอดคล้องกับบริ บท
สังคมไทย โดยมีขอ้ สรุ ปในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยน
วัยรุ่ นไทยสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้
โดยนักเรี ยนจะใช้วิธีการไม่สนใจ ทาตัวเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรื อการหากิจกรรมที่สนใจ
และเป็ นประโยชน์ทาเพื่อให้เกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการมองโลกในทางบวก และเรี ยนรู ้
แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สอดคล้องกับ Perren et al. (2012)
ที่กล่าวว่า การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการอารมณ์เป็ นวิธีที่ผถู ้ ูกรังแกเพิกเฉยหรื อทาเป็ นไม่สนใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ตอบโต้หรื อกระทาสิ่ งใดหลังจากถูกรังแก เป็ นวิธีการหนึ่งที่จบปัญหา
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้
องค์ประกอบด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยน
วัยรุ่ นไทยใช้วิธีการรับมือโดยเน้นที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ โดยนักเรี ยนจะใช้
การสื่ อสารในทางบวก เช่น การส่งข้อความแบบสุภาพ เพื่อถามสาเหตุของการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีเพื่อลดความรุ นแรงในการรังแก ถึงแม้วา่ การรังแก
เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจากความผิดที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้กระทาแล้วทาให้
ผูร้ ังแกไม่พอใจ รวมไปถึงใช้วิธีการกล่าวคาขอโทษ และยืนยันความบริ สุทธิ์วา่ นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก การที่ใช้การรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยใช้การกล้าที่จะยืนยันตัวเอง และให้ผรู ้ ังแกหยุดกระทาพฤติกรรมรังแก ถือเป็ นการรับมือกับ
ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์แบบมุ่งจัดการปัญหา (Tenebaum et al., 2011) การรับมือเช่นนี้
เกิดขึ้นหลังจากที่ผถู ้ ูกรังแกประเมินเหตุการณ์แล้วพบว่าสามารถพูดคุยกับผูร้ ังแกได้ และอาจ
นาไปสู่ การชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริ งหรื อไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหา วิธีน้ ีเป็ นการป้ องกันไม่ให้มี
การตอบโต้ที่รุนแรงและไม่สุภาพ
องค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) เป็ น
องค์ประกอบที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยใช้สื่อออนไลน์หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานอยูใ่ นการรับมือ เช่น
การกดรายงาน (Report) เพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใช้การกีดกันหรื อบล็อก
(Block) เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชี
การใช้งานสื่ อออนไลน์ให้เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทนการตั้งค่าเป็ นสาธารณะ
และการถ่ายรู ปเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ทางเทคโนโลยีเป็ นวิธีการหนึ่งที่เยาวชนเลือกใช้อย่างกว้างขวางและเป็ นรู ปแบบการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์ เท่านั้น เช่น บล็อกหรื อกีดกันผูร้ ังแก แจ้งผูด้ ูแลระบบ เปลี่ยนชื่อ
ใช้การงาน เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนชื่ออีเมล์ เป็ นต้น (ณัฐรัชต์ สาเมาะ, 2556; Slonje et al., 2013;
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Machackova et al., 2013) และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีเป็ นทางเลือกที่ถูกระบุวา่ ไว้
เป็ นประโยชน์และสามารถใช้ปัญหาการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ (Perren et al., 2012)
องค์ประกอบด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยน
วัยรุ่ นไทยใช้วิธีการขอความช่วยเหลือ ขอคาปรึ กษา ขอคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจาก
ผูท้ ี่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อเพื่อน โดยใช้วิธีการถามหรื อบอกเล่า
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง และขอให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือ เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจใน
การแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ นวิธีการที่จะช่วยให้ลดความรู ้สึกทาง
ลบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์หากได้มีการเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ให้บุคคลที่ใกล้ชิดหรื อไว้ใจฟัง
เช่น พ่อแม่ ครู หรื อเพื่อนที่ไว้ใจเกี่ยวกับการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และขอความช่วยเหลือจะทา
ให้การแก้ไขปัญหาเป็ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Machackova et al., 2013; Machmutow et al.,
2012)
องค์ประกอบด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) เป็ นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็น
ถึงการที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยไม่ใช้วิธีการใด ๆ ในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมี
ลักษณะของการตัดสิ นใจไม่ได้หรื อใช้วิธีการเก็บตัวอยูค่ นเดียว ไม่ปรึ กษาคนใกล้ชิด
เกิดความกังวลและความกลัวเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ไม่สามารถที่จะรับมือกับการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกด้านลบของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทย เช่น เกิดความมัน่ ใจในตัวเองต่า เครี ยด ซึมเศร้า หรื อรู ้สึกโมโห โกรธ อับอาย เก็บตัวอยู่
คนเดียว แยกตัวออกจากสังคม ไม่อยากพบเจอผูอ้ ื่น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมโดยการหลีกหนี
ปัญหา หรื อเกิดความคิดที่จะทาร้ายตัวเอง และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ (Kowalski & Limber, 2013;
Hinduja & Patchin, 2010)
1.3 ผลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้โดย
การใช้ค่าเกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norm) ที่ 50 มีการแปลความหมายของคะแนน
จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problemsolving) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) ด้านการสนับสนุน
ทางสังคม (Social support) ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies) ซึ่งในแต่ละด้านแบ่งการแปล
ผลออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานปลาง และระดับน้อย โดยใช้คะแนนดิบตามแบบวัด
มาตรฐานซึ่งทาให้ง่ายต่อความเข้าใจในการแปลผล ดังที่ ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ (2553) ได้กล่าวว่า
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์จะทาให้ผทู ้ าแบบวัดเข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงการแปลความหมายมีความชัดเจน
สามารถเปรี ยบเทียบความ สามารถของผูท้ าแบบวัดกับคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มว่าบุคคลหนึ่งมี
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ความสามารถในแต่ละด้านเป็ นอย่างไร ซึ่งแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นถือว่ามีความเหมาะสมในการนาไปใช้เพราะวิธีดาเนิ นการเป็ นไป
ตามหลักการสร้างเกณฑ์ปกติ 3 ประการ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ประการที่ 1 คือ
มีความเป็ นตัวแทนที่ดี กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการสร้างเกณฑ์เป็ นกลุ่มที่มาจาก
ประชากรเป้าหมาย คือ นักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จานวน 2,500 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยพิจารณาประชากรเป็ นสาคัญ ดังนั้นจึงถือได้วา่ มีความเป็ นตัวแทนที่ดี
หากพิจารณาในเรื่ องขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ถือว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะหา
ค่าสถิติได้คงที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด แสดงให้เห็นถึงการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็ นการแจกแจงแบบ
ปกติ ประการที่ 2 คือ มีความเที่ยงตรง ผูว้ ิจยั สามารถนาคะแนนดิบของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่ทดสอบได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนดไว้และ
สามารถแปลความหมายได้ตรงกับความเป็ นจริ ง และประการที่ 3 คือ มีความทันสมัย เนื่องจาก
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับบริ บทสังคมไทย และพัฒนาแบบวัด
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงสร้างเกณฑ์ปกติ
เพื่อให้สามารถแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยให้ประโยชน์ มีคุณค่าเชิงวินิจฉัย หรื อเชิงทานายที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันวัยรุ่ น
จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างเป็ นรู ปธรรมได้ และเมื่อผูว้ ิจยั ศึกษาผลของระดับกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยที่อาศัยอยูใ่ นแต่ละภูมิภาคมีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในแต่ละด้านแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่การใช้กลยุทธ์ในด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ ด้านมุ่งจัดการ
ที่ปัญหา และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันตก
ส่วนด้านการสนับสนุนทางสังคม เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคตะวันออก และด้านการไม่แสดง
กลยุทธ์ เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยในภาคเหนือ เมื่อพิจารณาในประเด็นของการไม่แสดงกลยุทธ์
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญปัญหาของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่แสดงออกมาในลักษณะที่ไม่กล้า
ตัดสิ นใจเลือกวิธีการรับมือ มีความสับสนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา โดยนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยบางส่วนใช้วิธีอยูก่ บั ตนเอง เช่น รู ้สึกเสี ยใจ วิตกกังวล โกรธ หรื อร้องไห้กบั สถานการณ์ที่
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ขณะนั้น (กรรณิ การ์ พันทอง, 2564) จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดวิธีการรับมือ
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กับปัญหาที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ บารเมษฐ์ ดวงเพชร (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุกคามบนโลกไซเบอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยยังมีพฤติกรรมใน
ลักษณะต้องการเอาคืนแก้แค้น และกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลสาคัญต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
จึงส่งผลให้สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในภาคเหนือมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
ทาให้ส่งผลถึงลักษณะพฤติกรรมในการรับมือในการแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยใน
ภาคเหนือที่ตอ้ งได้รับการส่งเสริ มและการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการแก้ไขปัญหา
บนโลกไซเบอร์ให้มีประสิ ทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น
ผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยส่วนใหญ่สามารถที่จะรับมือกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ และนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเลือกใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ครบทุกด้าน เพียงแต่จะเลือกใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
และในแต่ละบุคคลจะมีความโดดเด่นของการเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละด้านแตกต่างกัน ดังที่
ธันยากร ตุดเกื้อ (2560) ได้กล่าวว่า ในผูถ้ ูกรังแกหนึ่งคนอาจเลือกใช้วิธีการจัดการได้หลากหลายวิธี
เพราะเมื่อจัดการวิธีหนึ่งไม่สาเร็จก็จาเป็ นที่จะต้องหาทางในการที่จะหยุดหรื อจัดการกับพฤติกรรม
การรังแกให้สาเร็จ และการแก้ปัญหาของผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในแต่ละคนไม่มีรูปแบบวิธีการ
ที่จะบอกได้วา่ วิธีการใดวิธีการหนึ่งจะสามารถแก้ไขหรื อจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้ผลชัดเจน ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีวิธีการจัดการกับถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในแบบของ
ตนเองแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ที่เผชิญ ในขณะที่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เป็ น
สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ทาให้การผสมผสานวิธีการหรื อแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม (Tenebaum et al., 2011; Machackova et al., 2013) สอดคล้องกับ
Yang (2021) ที่กล่าวว่า ในแต่ละกลยุทธ์ของการเผชิญปั ญหาอาจได้ผลดีหรื อไม่ข้ นึ อยูก่ บั ว่า
บุคคลเหล่านั้นตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบใด และกลยุทธ์ใดที่ถูกใช้จะช่วยลดความเครี ยดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงลดผลกระทบทางลบจากการถูกรังแกกันบนโลกไซเบอร์ที่กระทบทาง
ด้านร่ างกายและสุขภาพจิต
จากข้อค้นพบข้างต้นสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์เป็ นวิธีการจัดการปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เผชิญ
และการเลือกใช้ในแต่ละกลยุทธ์มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งยังไม่มีบทสรุ ป
ที่แน่ชดั ว่ากลยุทธ์ใดมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เป็ นเรื่ อง
ใกล้ตวั และเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ควรละเลยในการหาแนวทางการช่วยเหลือ
ป้องกัน และเสริ มสร้างทักษะที่จาเป็ นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาว โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ นักจิตวิทยาการปรึ กษาที่จะต้องใช้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในการเข้าช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ น
ไทยให้สามารถจัดการกับการังแกบนโลกไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่
ผลการสารวจนี้ เป็ นข้อมูลสาคัญที่ทาให้เห็นว่า กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยนั้นมีความสาคัญและถือเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ น
ไทยได้ทราบถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของตนเอง และข้อมูลดังกล่าว
ยังคงเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยให้มีประสิ ทธิภาพที่จะทาให้
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีวิธีการรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบที่หลากหลาย
และเลือกใช้วิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทสังคมไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
ผูว้ ิจยั พัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
(Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy:
SFBT) เป็ นฐาน และใช้กระบวนการให้การปรึ กษาแบบบูรณาการ (Integrative individual
counseling) จานวน 2 รู ปแบบ คือ
1. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by Line
Application: COLA) ดาเนินการให้การปรึ กษา จานวน 10 ครั้ง ซึ่งดาเนิ นการให้การปรึ กษาสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที ใช้การโทรแบบเห็นหน้า (VDO Call) ผ่านไลน์แอพ
พลิเคชัน (Line Application) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมผูว้ ิจยั สร้างบนแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) นัน่ คือ การช่วยให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาค้นหาคาตอบของปัญหาโดยไม่มุ่งเน้นหรื อให้ความสนใจในเรื่ องของสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่เป็ นสาเหตุของปัญหา แต่จะเน้นในเรื่ องของการหาวิธีในการรับมือ
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นการค้นหาคาตอบ เพราะบางคนก็อาจจะมีหลายคาตอบ
และคาตอบที่เหมาะสมกับคนหนึ่งอาจไม่ใช่คาตอบที่เหมาะสมกับคนบางคนก็เป็ นได้ ดังนั้น
การทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ และสามารถหากลยุทธ์ในการรับมือ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเน้นที่วิธีการที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั (De Shazer et. al., 2006; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003; เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2559)
ในกระบวนการปรึ กษาแบบเน้นทางออกระยะสั้นได้มีเทคนิคที่เหมาะสมกับกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ เทคนิ คการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา
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(Context-changing talk) เพื่อสารวจกรอบแนวคิดของผูร้ ับการปรึ กษาในการเชื่อมโยงกับบริ บท
รอบตัว เทคนิคคาถามยกเว้น (Exception Questions) เพื่อส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงโดยการดึงความ
สนใจไปที่ช่วงเวลาที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ (Miracle question) ที่จะช่วยให้
ผูร้ ับการปรึ กษาเกิดความตระหนักถึงสิ่ งที่ตอ้ งการสามารถที่จะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง
และตระหนักในการรับมือทางบวกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
แบบร่ วมมือ (Formation of collaborative relationship) เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันในการทาให้
เป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษา เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) เพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาเกิดความมัน่ ใจในความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองและเทคนิคคาถาม
บอกระดับ (Scaling Question) จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ต้ งั เป้าหมายและบอกระดับความมัน่ ใจ
เกี่ยวกับการรับมือ ทาให้เกิดการเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงในการรับมือกับการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์และมีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
ผูว้ ิจยั บูรณาการการปรึ กษาโดยนาเทคนิคการให้การปรึ กษาจากทฤษฎีการปรึ กษา
พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยนาเทคนิคการวางโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) ที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากความคิดจะนาไปสู่ การเกิดพฤติกรรมในทางที่ดีข้ นึ
(Beck, 1976) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการปรึ กษาแบบพิจารณา เหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม คือ เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาจินตนาการถึงสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง โดยการจินตนาการว่าตนเองอยูใ่ นสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และฝึ กฝนตนเองในการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกแทนที่อารมณ์ที่เชิงลบ
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Corey, 2013)
รวมไปถึง บูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy)
ที่มีแนวคิดในการมุ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั โดยสนใจที่การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม
อย่างมีเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) และเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ
(Advise Technique) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษามุ่งให้สารวจตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรมในปัจจุบนั และ
ประเมินตนเองตามความเป็ นจริ ง รู ้จกั ประเมินสิ่ งถูกสิ่ งผิด การตระหนักถึงผลที่เกิดจาก การกระทา
ของตน รับผิดชอบที่จะสนองความต้องการของตน มีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาของตน
มุ่งมัน่ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Glasser, 1972; Corey, 2013) และสามารถที่จะเลือกทางออกที่
เหมาะสมให้กบั ตนเอง รวมไปถึงผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะชี้แนะประเด็นต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
ให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาและร่ วมกันวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้
บูรณาการเทคนิคการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral counseling Theory)
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โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) รวมไปถึงการใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม
(Social Reinforcement) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมอย่างชัดเจนและ
มีการเสริ มแรงทางบวก (ดวงมณี จงรักษ์, 2561) เพื่อคงพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูร้ ับการปรึ กษา
ให้นาไปสู่การใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
การบูรณาการปรึ กษาโดยการผสานทฤษฎีและเทคนิคจึงความยืดหยุน่ ต่อผูร้ ับการปรึ กษา
สภาพปัญหา หรื อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการพัฒนา โดยไม่บงั คับหรื อฝื นธรรมชาติของ
ผูร้ ับการปรึ กษา (Norcross, 2005; Corey, 2018)
ผูว้ ิจยั ใช้การปรึ กษารายบุคคล (Individual Counseling) ในการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษา
ที่มีประเด็นปัญหาการถูกรังแกที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัยรุ่ นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะพบเจอ
สถานการณ์การถูกรังแกซึ่งมีผลทาให้แต่ละคนมีวิธีในการเผชิญปัญหาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ Corey (2013) ที่กล่าวว่า ในการให้การปรึ กษารายบุคคล (Individual Counseling)
นั้น มีเป้าหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะแต่ละบุคคลให้สามารถ เผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถตัดสิ นใจ เลือกทางเลือกอย่างมีสติ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตในทิศทางที่พึงประสงค์
แต่ในบางครั้งปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษา บางคนก็มีปัญหาหรื อความต้องการหรื อ
ความประสงค์คล้าย ๆ กัน ผูใ้ ห้การปรึ กษาจึงสามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลเป็ นกลุ่มได้เช่นกัน
ดังนั้น การปรึ กษารายบุคคลจึงสามารถช่วยเหลือให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้มีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อผูร้ ับการปรึ กษาเผชิญกับสภาพปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีความเฉพาะตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ผสมผสานการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเข้ากับการให้การปรึ กษา
แบบออนไลน์ (Online counseling) โดยการใช้การโทรแบบเห็นหน้า (VDO Call) ผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน (Line Application) เข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการให้การปรึ กษาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการให้การปรึ กษาแบบการโทรแบบเห็นหน้ามีศกั ยภาพใน
การส่งเสริ ม ช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาที่มีสภาวะสุขภาพจิตที่หลากหลายได้ (Kraus, Stricker, &
Speyer, 2010)รวมไปถึงการให้การปรึ กษาออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
ในโลกที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Manhal-Baugus, 2001; Maples & Han, 2008) นอกจากนี้ผรู ้ ับ
การปรึ กษายังได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถที่จะติดต่อผ่านสมาร์ทโฟน (ManhalBaugus, 2001) ที่จะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษามีความยืดหยุน่ มากขึ้นในตารางการทางาน การแบ่งเวลา
ไม่มีปัญหาในการกาหนดเวลานัด นอกจากนี้ ด้านระยะเวลาการปรึ กษา ผูว้ ิจยั กาหนดชัว่ โมงการให้
การปรึ กษาอยูท่ ี่ 60-90 นาที ซึ่งถือเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถ
เข้าร่ วมได้ การกาหนดจานวนครั้งในการพัฒนาแต่ละตัวแปร ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้การปรึ กษามีจานวน
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ทั้งสิ้ น 10 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็ นหลักเพราะในแต่ละตัวแปรใช้ระยะเวลาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน เช่น องค์ประกอบมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) เป็ นการค้นหาทางออกใน
การจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การที่จะพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิผลควรเริ่ มต้นด้วย
การสารวจอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักรู ้ในอารมณ์
ทางลบที่เกิดขึ้นในตนเองเป็ นอันดับแรก จึงจะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้
สมเหตุสมผล และค้นหาทางออกเพื่อจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับองค์ประกอบมุ่ง
จัดการที่ปัญหา (Problem-solving) ต้องสารวจวิธีการจัดการกับผูร้ ังแกเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ก่อน จึงจะสามารถฝึ กฝนการจัดการกับผูร้ ังแกโดยใช้การสื่ อสารทางบวกเพื่อให้
ผูร้ ังแกหยุดการกระทาดังกล่าว จากนั้นจึงเน้นไปที่การฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นต้น ในส่วนองค์ประกอบ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) ที่เน้นการใช้ทกั ษะผูว้ ิจยั กาหนดให้
มีการทาความเข้าใจวิธีการทางเทคโนโลยีในแบบต่าง ๆ ก่อนที่จะวางแผนการใช้เทคโนโลยีใน
การรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ส่วนองค์ประกอบด้านการสนับสนุ นทางสังคม (Social
support) จะสารวจบุคคลที่ผรู ้ ับการปรึ กษาไว้วางใจและสามารถให้การปรึ กษาเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาทางออกในการขอความช่วยเหลือบุคคลที่ไว้วางใจเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเทคนิคในการฝึ กฝน และในองค์ประกอบปรึ กษาการไม่แสดงกลยุทธ์
(Non Strategies) จะเน้นให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักถึงช่วงเวลาที่ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาทางเลือกที่ตอ้ งการและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้ โดยสามารถที่จะระบุทางออกในการจัดการกับปัญหา ค้นหาเป้าหมายที่นาไปสู่
การจัดการกับปัญหาในแบบใหม่ และสามารถที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ การกาหนดโปรแกรมการปรึ กษาดังกล่าว
ข้างต้น จะส่งผลต่อการดาเนินการปรึ กษาที่ราบรื่ นและเกิดประสิ ทธิภาพต่อผูร้ ับการปรึ กษา
การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ กระบวนการให้
การปรึ กษาในแต่ละครั้งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา (Initial stage) ขั้นดาเนินการ
(Working stage) และขั้นสรุ ป (Ending stage) อ้างอิงจาก 6 ขั้นตอนการปรึ กษากลุ่มของ
Corey (2013) เพื่อให้ครอบคลุมการสร้างสัมพันธภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการสรุ ปผล
ซึ่งจะช่วยให้แต่ละชัว่ โมงการปรึ กษามีประสิ ทธิภาพ สามารถเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้ สอดคล้องกับ Corey (2013)
ที่กล่าวว่า ขั้นนา (Initial stage) เป็ นขั้นการปฐมนิเทศ และสารวจปัญหา (Orientation and
exploration) และเป็ นขั้นที่ให้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
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และผูร้ ับการปรึ กษา เพราะสัมพันธภาพที่ดีจะก่อให้เกิดบรรยากาศ ของความไว้วางใจ ความร่ วมมือ
ความเป็ นกันเอง และการให้เกียรติกนั และกัน ขั้นนาจะใช้การทากิจกรรมเล็กน้อยเพื่อนาเข้าสู่
กระบวนการปรึ กษา ทั้งนี้เพราะผูร้ ับการปรึ กษาอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นมีความสนุกสนาน บางครั้งมี
ความอดทนต่อกิจกรรมที่ใช้เวลานานได้นอ้ ย ประกอบกับกระบวนการปรึ กษาเป็ นกระบวนการ
ที่ตอ้ งใช้การเปิ ดเผยตนเองจึงต้องมีการใช้กิจกรรมร่ วม เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างพลังการร่ วมมือ
จึงถือเป็ นขั้นตอนที่ทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาผ่อนคลาย มีความไว้วางใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากแต่ละ
ชัว่ โมงการปรึ กษา ผูร้ ับการปรึ กษากล้าที่จะเปิ ดเผยตนเองมากขึ้น และขั้นนาอาจจะเป็ นการทบทวน
การให้การปรึ กษาในแต่ละครั้งที่ผา่ น เพื่อเป็ นการทบทวนเพื่อเชื่อมโยงให้เข้าสู่ การปรึ กษาต่อไปได้
ขั้นดาเนินการ (Working stage) เป็ นขั้นที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาจะเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
ได้ระบายความคิด ความรู ้สึก ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องราวที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไข หรื อหาทางออก
โดยมีผใู ้ ห้การปรึ กษารับฟัง และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการให้
การปรึ กษา ตามแนวคิดทฤษฎีที่วางแผนไว้ในกระบวนการปรึ กษา เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้มี
โอกาสแสดงความรู ้สึก สารวจตนเอง และได้แบ่งปั นในสิ่ งที่ตนเองสงสัยกังวล เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเองในความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์
ขั้นสรุ ป (Final stage) เป็ นขั้นตอนที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สรุ ปสิ่ งที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับ การสรุ ปมีความสาคัญมากเพราะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้รับรู ้ถึงพัฒนา
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในแต่ละด้านของตนเอง นาไปสู่
การเริ่ มเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง หรื อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ และทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถใช้เพื่อ
ประเมินว่ากระบวนการให้การปรึ กษามีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ ยังมีจุดใดที่ยงั เป็ นอุปสรรคขัดขวาง
การพัฒนาผูร้ ับการปรึ กษา
จึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line Application: COLA) เป็ นเครื่ องมือที่ให้การปรึ กษาแบบออนไลน์โดย
มีกระบวนการให้การปรึ กษาที่มีข้นั ตอนครอบคลุมการสร้างสัมพันธภาพ การปรึ กษา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และการสรุ ปผล ซึ่งจะช่วยให้ในแต่ละชัว่ โมงการปรึ กษามีประสิ ทธิภาพสามารถ
เสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ให้กบั นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ได้
2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning: COOL) ผ่านเว็บเพจให้ความรู ้ในแบบบทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning)
จานวน 10 บทเรี ยน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้ อหาสาระ วิดีโอ ผูร้ ับการรปรึ กษาสามารถที่จะใช้
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ซึ่งการพัฒนา
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โปรแกรมผูว้ ิจยั สร้างบนแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (SolutionFocused Brief Therapy: SFBT) โดยใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk)
เพื่อส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงโดยการดึงความสนใจไปที่ช่วงเวลาที่ผรู ้ ับการปรึ กษาไม่ได้ถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) เพื่อทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ต้ งั เป้าหมาย
และบอกระดับความมัน่ ใจ ทาให้เกิดการเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงในการรับมือกับการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
ไปให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาได้รับรู ้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิค
การใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความตระหนักถึง
สิ่ งที่ตอ้ งการสามารถที่จะระบุทางออก เกิดความกระจ่าง และตระหนักในการรับมือทางบวกจาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เทคนิคการพัฒนาทางออก (Development of solution) และเทคนิค
การสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a collaborative relationship) เพื่อให้เกิด
ความร่ วมมือกันในการทาให้เป้าหมายของผูร้ ับการปรึ กษา (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2559)
ผูว้ ิจยั บูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการปรึ กษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
คือ เทคนิคการสอนพูดกับตนเองเมื่อเผชิญปัญหา (Teaching Coping Self-Statement) เพื่อให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาได้ใช้คาพูดเชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งการพูดกับตัวเองสามารถนามาใช้
เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดได้ หรื อวางแผนเพื่อหาแนวทางที่ดีกว่าเดิม
(Edward, Edward, & Blanchard, 2006) และเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจินตนาการถึงสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง โดยการจินตนาการว่าตนเองอยูใ่ น
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และฝึ กฝนตนเองในการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกแทนที่
อารมณ์ที่เชิงลบ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(Corey, 2013) และผูว้ ิจยั บูรณาการเทคนิคการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม คือ เทคนิคการ
ฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ
(Modeling) เทคนิคการให้การบ้าน (Homework) เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social
Reinforcement) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมอย่างชัดเจนและมีการเสริ มแรง
ทางบวก (ดวงมณี จงรักษ์, 2561) เพื่อคงพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูร้ ับการปรึ กษาให้นาไปสู่การใช้
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เหมาะสมกับผูร้ ับการปรึ กษา และ
บูรณาการเทคนิคทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) คือ เทคนิคการให้
ข้อเสนอแนะ (Advise Technique) ) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษามุ่งให้สารวจตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรม
ในปัจจุบนั และประเมินตนเองตามความเป็ นจริ ง รู ้จกั ประเมินสิ่ งถูกสิ่ งผิด การตระหนักถึงผลที่เกิด
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จาก การกระทาของตน รับผิดชอบที่จะสนองความต้องการของตน มีการวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของตน มุ่งมัน่ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Glasser, 1972; Corey, 2013)
การพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านเว็บเพจให้ความรู ้ในแบบบทเรี ยน
ออนไลน์ ในลักษณะของเว็บเพื่อการเรี ยนรู ้ (Web-based learning) โดยการใช้เว็บเป็ นเครื่ องมือหลัก
สาคัญในการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) โดยใช้รูปแบบการให้ความรู ้ผา่ น
บทเรี ยนออนไลน์ (E-learning) โดยผูว้ ิจยั กาหนดจานวนบทเรี ยนออนไลน์ในการพัฒนาแต่ละ
ตัวแปรให้มีจานวนทั้งสิ้ น 10 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็ นหลัก และพัฒนาบนพื้นฐานการให้ความรู ้
เชิงจิตวิทยา เพื่อให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีความทันสมัย ซึ่งลักษณะของ
การเรี ยนแบบออนไลน์มีความจาเป็ นมากในปัจจุบนั เนื่องจากการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยจาเป็ นต้องมีทกั ษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู ้เท่าทันสื่ อ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) (Care, 2018; วิทยา วาโย, 2563)
สอดคล้องกับ พรพิมล จันตรา (2560) ที่กล่าวว่า ยุคศตวรรษที่ 21 เป็ นช่วงเวลาที่โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ ว เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่โลกกาลังก้าวเข้าสู่ยคุ ของ ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technology: ICT)
การเรี ยนการสอนผ่านเว็บถือได้วา่ เป็ นทางเลือกใหม่ใน การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการศึกษาและพัฒนา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนแบบออนไลน์ การเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บ
จะช่วยเอื้ออานวยให้กบั ด้านการจัดการเวลาสถานที่ รวมทั้งบุคคล และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้เป็ นอย่างดีในยุคปัจจุบนั และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนวัยรุ่ น
ไทยที่ขาดโอกาสในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ สามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับที่ได้มาตรฐานเท่าเทียบกันได้ โดยลักษณะของบทเรี ยน
ออนไลน์ที่สอดแทรก เนื้ อหา รู ปภาพ หรื อวิดีโอ จะกระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนวัยรุ่ น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิทยา วาโย (2563) ที่พบว่า สื่ อการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ดีจะเป็ นส่วนช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจในเนื้อหาขณะที่เรี ยนได้ และสื่ อที่ใช้ในการสอนควรที่มีความแปลก
ใหม่ ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน มีความทันสมัยหลากหลาย และเข้าใจง่าย เช่น รู ปภาพ วิดีโอคลิป
การ์ตูนแอนิ เมชัน ข้อความกราฟิ ก เสี ยงพูด ดนตรี ประกอบ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ รวมทั้งสื่ อที่ใช้
ควรมีการเชื่อมโยงกับเนื้ อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะอาจเลือกใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อผูเ้ รี ยน
เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่น ดารานักแสดง เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น ร่ วมกับเทคนิค
การถ่ายทอดผ่านสื่ ออย่างเหมาะสมจะส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ได้
รวมทั้งสื่ อที่นามาใช้ควรมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
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นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านเว็บเพจให้ความรู ้ในแบบบทเรี ยนออนไลน์ยงั ใช้
รู ปแบบของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Direct Learning) ที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ตามความต้องการ ซึ่งมีความเป็ นอิสระในการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ หรื อการพัฒนาบุคคล
ตามที่ตนเองเลือกได้ตลอดเวลา ทาให้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นมีอิสระ เป็ นตัวของตัวเองอย่าง
แท้จริ ง (Gibbons, 2003; Savin-Baden & Major, 2004) และยังสร้างความรับผิดชอบ กล้าที่จะยืนยัน
ความคิดของตนเอง สอดคล้องกับ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน มีความต้องการเรี ยนรู ้ดว้ ยความสมัครใจ และมีความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีการกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง วางแผนการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ตาม
แผนที่วางไว้ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ซึ่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติของจิตวิทยาพัฒนาการ
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นอิสระไม่พ่งึ ผูอ้ ื่น ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุม
หรื อกากับของผูอ้ ื่น ส่งผลให้มีความเป็ นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นสามารถดาเนิ นชีวิตได้ดว้ ยตนเอง
และชี้นาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ปได้วา่ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning: COOL) เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่ให้ความรู ้เชิงจิตวิทยา
ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยให้สามารถเรี ยนรู ้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ และสามารถที่จะเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ผลการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่พฒั นาขึ้น 2 รู ปแบบ โดยมี
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy: SFBT) เป็ นฐาน ผูว้ ิจยั นาเสนอ
การอภิปรายผลถึงผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยตามสมมติฐาน ดังนี้
ผลของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ (Counseling Online by
Line Application: COLA) จากสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรม
การปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งในระยะแรกคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยในค่าเฉลี่ยคะแนน
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กลยุทธ์เชิงบวกในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการสุ่ ม
อย่างง่ายที่คดั เลือกนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกตั้งแต่ระดับน้อยลงมา
เพื่อเข้าร่ วมการทดลองซึ่งในภายหลังการเข้าสู่กระบวนการทดลองพบว่า ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน
ในส่วนกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกอยูใ่ นระดับคงที่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่
วางไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลา
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นัน่ คือวิธีการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
ส่งผลร่ วมกันที่จะทาให้ค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทาให้กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวก
สู งกว่ากลุ่มควบคุมนั้นอาจเป็ นเพราะในขั้นตอนการทดลองผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอนการให้
การปรึ กษาที่ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างสัมพันธภาพในการปรึ กษา ขั้นดาเนินการ
และขั้นยุติการให้การปรึ กษา (Jacobs, Masson, & Harvill, 2006)
ผลการวิจยั ที่ได้แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
สามารถที่จะทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยมีวิธีการในการรับมือที่ดีมากขึ้น เห็นได้จากผลของค่าเฉลี่ย
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จากด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ที่เป็ น
ภาพสะท้อนของการศึกษากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่จะทา
ให้เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยส่วนใหญ่สามารถรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ที่ลดลงเข้าใกล้ค่าศูนย์ที่แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยน
วัยรุ่ นไทยใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในด้านอื่น ๆ มากกว่า
การใช้วิธีการหลีกหนี การเก็บตัวอยูค่ นเดียว ไม่ปรึ กษาคนใกล้ชิด ใช้การเงียบ ไม่แสดงออก
มีการโต้ตอบกลับผูร้ ังแกโดยทันที หรื อไม่ใช้วิธีการใด ๆ ในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทัยชนนี สิ ทธิชยั และธันยากร ตุดเกื้อ (2559) พบว่า วิธีการจัดการเมื่อ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของวัยรุ่ นไทยส่วนใหญ่จะเงียบเก็บไว้คนเดียว ใช้การตอบโต้หรื อรังแก
กลับทันทีในแบบที่ตนเองโดนรังแก ใช้วิธีการอดทน หยุดหรื อเลิกใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
สอดคล้องกับ อรอนงค์ เดชมณี และคณะ (2563) ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
มักจะปล่อยให้เรื่ องราวเลือนหายไปเอง บางคนก็ใช้วิธีการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นทางวาจา หรื อบล็อก
ข้อมูลจากผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ ซ่ ึงเป็ นวิธีการที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นเห็นได้ชดั เจนว่า
เมื่อนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ ส่งผลทาให้
รับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ดีมากขึ้น รู ้จกั ที่จะใช้กลยุทธเชิงบวกที่เหมาะสมกับตนเอง
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ผลการวิจยั ยังทาให้เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ มีการใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
ทุกด้าน แต่มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
และด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving) ทั้งนี้ เนื่ องจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เป็ น
ลักษณะปัญหาที่มีความเฉพาะจึงทาให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในรู ปแบบที่เฉพาะบนโลก
ออนไลน์ โดยมีการตอบสนองทางความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ นึ
(Machackova, 2013; Kim et al., 2010; Konishi, 2003) และการที่ผรู ้ ับการปรึ กษาส่วนใหญ่ใช้กล
ยุทธ์เชิงบวกด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นวิธีการใช้สื่อออนไลน์หรื อแอพพลิเคชัน่
ที่ใช้งานอยูใ่ นการแก้ไขปัญหา เช่น การกดรายงาน (Report) การกีดกันหรื อบล็อก (Block)
การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งานสื่ อออนไลน์ และการถ่ายรู ปเก็บหลักฐาน
เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งจะเห็นได้วา่ วิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการเฉพาะที่ใช้
แก้ไขปัญหาบนโลกออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้การปรึ กษาในครั้งที่ 5 ผูร้ ับการปรึ กษา
บางส่วนอธิบายว่า เป็ นวิธีการที่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง เช่น เมื่อถูกนาภาพไปตัดต่อ โพสต์ให้เกิด
ความอับอาย ผูร้ ับการปรึ กษาเลือกที่จะจับภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน จากนั้นกดรายงาน
และทาการบล็อกจากสื่ อออนไลน์ที่ใช้งานอยู่ หรื อเมื่อถูกส่งรู ปภาพอนาจารมาทางข้อความ ก็ทา
การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของข้อความและกดกีดกัน เพื่อทาให้ผรู ้ ังแกไม่สามารถส่ งข้อความมา
รบกวนได้อีก สอดคล้องกับการศึกษาของ Byrne (2021) ที่พบว่า วัยรุ่ นใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหา
ทางเทคนิค ซึ่งเป็ นการสร้างความปลอดภัย และมอบหมายให้สื่อออนไลน์แก้ไขสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดกลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่เป็ นแบบเฉพาะในโลกออนไลน์
เท่านั้น ดังนั้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี เช่น การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว การลบบัญชี
การใช้งาน การบล็อกข้อความหรื อรู ปภาพที่มีผสู ้ ่งเข้ามา อาจได้รับอิทธิพลจากบริ บทที่แตกต่างกัน
ลักษณะส่วนบุคคล และเป็ นรู ปแบบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์เท่านั้น สามารถ
ใช้แก้ปัญหาและป้องกันตนเองจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
(Šléglová & Cerna, 2011; Perren et al., 2012; Machackova et al., 2013; Sticca et al., 2015)
ผูร้ ับการปรึ กษาส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ในด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving)
เป็ นการที่ผรู ้ ับการปรึ กษาใช้วิธีการรับมือโดยเน้นที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะ
ใช้การสื่ อสารในทางบวกเป็ นสาคัญ เช่น การส่งข้อความแบบสุภาพ เพื่อถามสาเหตุของการรังแก
บนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีเพื่อลดความรุ นแรงในการรังแก ถึงแม้วา่
การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจากความผิดที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้กระทา
แล้วทาให้ผรู ้ ังแกไม่พอใจ รวมไปถึงใช้วิธีการกล่าวคาขอโทษ และยืนยันความบริ สุทธิ์วา่ ตนเอง
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ไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก ซึ่งคาพูดส่วนใหญ่ของผูร้ ับการปรึ กษาในการให้
การปรึ กษาครั้งที่ 4 บางส่วนอธิบายว่า เมื่อรู ้วา่ เพื่อนคนไหนรังแกก็จะเดินเข้าไปพูดคุยเพื่อนคนนั้น
ตรง ๆ เพื่อถามหาสาเหตุวา่ ทาไมต้องมารังแก โดยจะเข้าไปพูดคุยกับผูร้ ังแกด้วยท่าทีเป็ นมิตร
และขอให้ผรู ้ ังแกหยุดโดยการสื่ อสารเชิงบวก เช่นกล่าวว่า “ขอร้องให้เธอหยุดได้มยั๊ มันไม่มีผลดี
อะไรเลย” หรื อ “ขอให้เลิกล้อได้มยั๊ มันทาให้ฉนั ไม่ค่อยสบายใจ” ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาบางคนเลือก
ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผูร้ ังแกโดยตรง แต่บางส่วนก็ใช้การส่ งข้อความบนสื่ อออนไลน์ เช่น
Messenger หรื อ Line ส่งไปหาผูร้ ังแกให้หยุดการกระทาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Parris et al. (2012) ที่ระบุวา่ ในกรณีที่ไม่รู้จกั ผูร้ ังแกไม่ควรตอบโต้และไม่ควรให้ความสนใจ
เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อตนเองในภายหลัง ในทางกลับกันหากรู ้จกั ตัวผูร้ ังแกจะมี
การบอกความรู ้สึกกับผูก้ ระทาตามความจริ ง เช่น รู ้สึกไม่ชอบหรื ออับอาย หรื อมีการพูดคุยเพื่อทา
ความเข้าใจกันและบอกให้ลบข้อความที่โพสต์
จากสมมติฐานที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั การให้
ความสาคัญกับกระบวนการให้การปรึ กษา รวมไปถึงการใช้เทคนิคการให้การปรึ กษาที่เหมาะสม
กับผูร้ ับการปรึ กษา เริ่ มจากการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูร้ ับการปรึ กษาส่งผลต่อการเข้าร่ วม
การปรึ กษาจนครบทั้ง 10 ครั้ง การเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได้อย่างครอบคลุม ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้รับประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้
ชีวิตประจาวันได้จริ ง โดยในกระบวนการให้การปรึ กษาแต่ละครั้งผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิคการให้
การปรึ กษาบนแนวคิดทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็ นฐาน ดังที่ผวู ้ ิจยั ใช้เทคนิคการใช้คาถาม
ข้อยกเว้น (Exception Questions) เพื่อส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงโดยการดึงความสนใจไปที่ช่วงเวลา
ที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น หรื อเมื่อปัญหาไม่ได้รุนแรง ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะนึกถึงช่วงเวลาที่
ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ ดังคาพูดของผูร้ ับการปรึ กษาที่วา่ “เวลาที่ไม่คิดก็มีค่ะ อย่างตอน
หนูฟังเพลงหรื อคุยกับเพื่อนในกลุ่ม” หรื อ “มีค่ะ ช่วงที่หนูไม่คิดตอนที่ดูพวกนักแคสเกมส์กบั ดู
คลิปตลก” ผูว้ ิจยั จึงสามารถที่จะสะท้อนให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเห็นว่า บางครั้งปัญหาไม่ได้อยูก่ บั ผูร้ ับ
การปรึ กษาตลอดเวลา เชื่อมโยงกับการบูรณาการเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) โดยให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาให้จินตนาการว่าอยูใ่ นสภาพการที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และหากมีความรู ้สึกไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลาจะทาให้ส่งผลกับผูร้ ับการปรึ กษาอย่างไร และให้ผรู ้ ับการปรึ กษา

201
พยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกดังกล่าวให้เหมาะสมมากขึ้น ดังคาพูดของผูร้ ับการปรึ กษา
ที่วา่ “ถ้าหนูโกรธอยูต่ ลอดเวลาก็จะทาให้เครี ยด” ผูว้ ิจยั จึงสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ไม่เกิดปัญหา
หรื อไม่แสดงอารมณ์ทางลบ ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถใช้กลยุทธ์ในการรับมือเพื่อจัดการอารมณ์ของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม โดยผูร้ ับการปรึ กษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดูหนัง ฟังเพลง ดูการ์ตูน อ่ าน
นิยาย วาดรู ป ทากิจกรรมที่มีประโยชน์ และเพิกเฉยกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สอดคล้องกับ
เพ็ญนภา กุลนภาดล (2560) ที่กล่าวว่า ช่วงเวลาในชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาเมื่อเขาไม่ได้มองว่ามี
ปัญหา ช่วงเวลานี้เรี ยกว่าข้อยกเว้น (Exception) และจะแสดงถึงสิ่ งที่แตกต่าง (New of difference)
ว่าในช่วงเวลาที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นหรื อเมื่อปัญหาไม่ได้รุนแรงจะเป็ นอย่างไร (De Shazer, 1985
cited in Corey, 2013) ทาให้ปัญหาไม่ได้มีพลังมากและไม่ได้คงอยูต่ ลอดไป นอกจากนี้ยงั มีโอกาส
ที่จะดึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของผูร้ ับการปรึ กษาให้หาทางออกที่เป็ นไปได้
การให้การปรึ กษาผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จะช่วย
ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาจะเป็ นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับ
การแก้ไข หรื อมีการจัดการกับปัญหาได้ดีข้ ึนสามารถระบุทางออกในการรับมือกับการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ได้ จากการใช้เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ย ์ กระบวนการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ตั้งสมมติฐานในการพิจารณาทางออก O’Hanlon and Weiner-Davis (2003) เชื่อว่า การเปลี่ยน
การกระทาและมุมมองเกี่ยวกับการรับรู ้ปัญหาสามารถเปลี่ยนปัญหาได้ หลังจากการใช้คาถามนี้ แล้ว
ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายว่าที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อปาฏิหาริ ยเ์ กิดขึ้น อะไรที่
ผูร้ ับการปรึ กษาเห็น รู ้สึกหรื อได้ยนิ นั้น แตกต่างไปจากเดิม และผูอ้ ื่นรอบตัวมีการกระทาที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พบว่า ผูร้ ับการปรึ กษาส่วนใหญ่มีความรู ้สึกที่แตกต่างออกไปจากเดิม
ดังคาพูดของผูร้ ับการปรึ กษาที่วา่ “มีความสบายใจเกิดขึ้น มิตรภาพที่ดีต่อกันอาจจเกิดขึ้น” หรื อ
“มีชีวิตที่มีความสุ ขขึ้น ไม่ได้มีปัญหากับใคร” แสดงให้เห็นว่า การใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ กระตุน้ ให้
ผูร้ ับการปรึ กษาใช้จินตนาการถ้าหากไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ
โดยเป็ นผลจากการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงและทางออกของปั ญหา นัน่ คือ การกลยุทธ์
เชิงบวกในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผูร้ ับการปรึ กษาในการแก้ปัญหา และทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์มากขึ้น จากนั้นผูว้ ิจยั จึงเชื่อมโยงร่ วมกับเทคนิคการให้
ข้อเสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality
Therapy) โดยให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผรู ้ ับการปรึ กษาว่าจะหาทางออกจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ที่เหมาะสมกับผูร้ ับการปรึ กษาตนได้อย่างไร และจะวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
อย่างเป็ นระบบเมื่อต้องพบกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในอนาคต สอดคล้องกับ
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Hicks et al. (2015) ที่พบว่า เทคนิคคาถามปาฏิหาริ ยช์ ่วยให้ผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การกลัน่ แกล้งในโลก
ออนไลน์มุ่งความสนใจไปที่ความเป็ นไปได้ในชีวิตเชิงบวกแทนที่จะสนใจความคิดทางลบที่
เกิดขึ้น (Hinduja & Patchin, 2010) และช่วยให้ผถู ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จดั ลาดับความสาคัญของ
ความต้องการและเป้าหมายและหาทางออกปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในกระบวนการให้การปรึ กษาด้วยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่ ในขั้นสรุ ปทุกชัว่ โมงการปรึ กษา ผูว้ ิจยั จะกระตุน้ ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สรุ ป ฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการสารวจและประเมินตนเอง ร่ วมกับมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง 1 เดือน
ภายหลังการให้การปรึ กษาเสร็ จสิ้ น ส่ งผลให้ค่าเฉลี่ยกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ในระยะติดตามผลยังสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่ งผลให้
ผูร้ ับการปรึ กษาเกิดความคงทนของความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การให้ปรึ กษาเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่ผรู ้ ับ
การปรึ กษาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ ยังเป็ นกระบวนการให้การปรึ กษาออนไลน์ (Online Counseling)
ซึ่งเป็ นช่องทางการให้การปรึ กษาที่มีประสิ ทธิภาพเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบนั ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปรึ กษา คือ ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถนัดหมายเวลาได้ตามที่ตอ้ งการ ทาให้ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงมีความเป็ นส่วนตัว ทาให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษารู ้สึกปลอดภัยส่งผลต่อการเปิ ดเผยตนเอง สอดคล้องกับ สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2559)
ที่กล่าวว่า การให้การปรึ กษาออนไลน์ ทาให้ผรู ้ ับปรึ กษารู ้สึกถึงความเป็ นส่วนตัวและรู ้สึกปลอดภัย
จากการที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวเอง ไม่ตอ้ งเผชิญหน้า และได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ตนสบายใจ จึงทา
ให้กล้าที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวและแสดงความรู ้สึกที่ลึกซึ้งได้อย่างเต็มที่ แต่ท้ งั นี้ในระหว่างการให้
การปรึ กษาพบกับอุปสรรคที่เป็ นข้อจากัดของการให้การปรึ กษาออนไลน์ นัน่ คือ ปัญหาทางเทคนิค
เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และเกิดความความหน่วงทาให้ภาพสัญญาณติดขัด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
รบกวนกระบวนการให้การปรึ กษา นอกจากนี้ยงั พบว่าการให้การปรึ กษาออนไลน์ทาให้การขาด
การสื่ อสารทางอวัจนภาษา เช่น สี หน้า น้ าเสี ยง ภาษากาย ทาให้เห็นได้ไม่ชดั เจน ซึ่งอาจเกิดจาก
การตั้งกล้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารที่ไม่พร้อม ทาให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาเห็นอวัจนภาษาของผูร้ ับ
การปรึ กษาได้ยากมากขึ้น ซึ่งการขาดข้อมูลด้านอวัจนภาษาอาจทาให้เกิดการสื่ อสารความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน อันเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพันธภาพและช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และปัญหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เช่น ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์รวน สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขาดหาย ยังเป็ นอีกอุปสรรคสาคัญที่ทาให้การปรึ กษาเป็ นไปอย่างยากลาบากได้
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(Kraus et al., 2010; สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์, 2559) ผูใ้ ห้การปรึ กษาออนไลน์จึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะ
การใช้งานและเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้พ้นื ฐาน มีความคุน้ เคยกับอุปกรณ์ที่ใช้และอินเทอร์เน็ตเพียงพอที่จะ
ใช้งานได้ และมีทกั ษะในการรับมือกับปัญหาขัดข้องทางเทคนิคได้อยูเ่ สมอ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Chen (2020) ที่ทาการศึกษาเพื่อประเมินประสิ ทธิผลของทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (SFBT)
ผ่านการให้การปรึ กษาทางโทรศัพท์กบั วัยรุ่ นที่มีอาการวิตกกังวลระหว่างการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 พบว่าการใช้ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นสามารถเปลี่ยนระดับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่ น
ให้ลดลงและวัยรุ่ นมีกลยุทธ์ในการรับมือได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากสมมติฐานที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่งในระยะแรกคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกของทั้งสองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน โดยในค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อย
แต่ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน ทั้งนี้เนื่องจากการที่
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้รับความรู ้เกี่ยวกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จึงทาให้เกิดองค์ความรู ้ที่
สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ดีข้ นึ โดยที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้ทาการศึกษาบทเรี ยน
ออนไลน์ที่ผสมผสานความรู ้ในเชิงจิตวิทยา ที่ประกอบไปด้วย รู ปภาพ เนื้อหาคลิปวิดีโอ และสาระ
เกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เน้นเกี่ยวกับ รู ปแบบการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
วิธีการจัดการ การสื่ อสารเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึง การขอความช่วยเหลือหรื อปรึ กษาบุคคลใกล้ชิด
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ยงั มีการเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับการนาตัวช่วยต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีมาใช้งานเมื่อเผชิญกับสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งมีเนื้อหาและรู ปแบบ
การนาเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมการ
ปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ที่ดี เหมาะกับ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบนั และเป็ นตัวช่วยสาคัญที่ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยเกิดองค์ความรู ้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองที่จะนาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาด้วยตนเองไปใช้ประโยชน์ได้จริ งโดยเฉพาะ
เมื่อเผชิญหน้ากับถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีแนวโน้มสู งขึ้น สอดคล้องกับ Foody et al., (2015)
ที่กล่าวว่า การเข้าถึงความรู ้ทางจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพสาหรับวัยรุ่ น
ในการรับมือกับความทุกข์ที่เกิดจากประสบการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะการศึกษา
ผ่านทางเว็บด้วยตนเองจะช่วยให้วยั รุ่ นได้ทากิจกรรมทางออนไลน์ เป็ นการสนับสนุนการเรี ยนรู ้
และช่วยให้วยั รุ่ นมีเป้าหมายสามารถที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็ นอุปสรรคได้ (Høifødt et al., 2013,
McCallum-Clark, 2013; McClay et al., 2013)
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ผลการวิจยั ที่ได้ยงั แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงกับความต้องการของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจึงส่งผลทาให้ค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกเพิ่มสู งขึ้น ทั้งนี้เนื่ องจาก ผูว้ ิจยั มี
การพัฒนาบนพื้นฐานองค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้วิธีการรับมือ รวมทั้งผสมผสานการบูรณาการ
เพื่อนาไปใช้งาน โดยนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถที่จะเข้าไปเรี ยนบนเว็บไซด์ได้ตลอดเวลา
และศึกษาบทเรี ยนซ้ าได้ตามที่ตอ้ งการ โดยไม่จาเป็ นต้องเริ่ มเรี ยนใหม่ต้ งั แต่ตน้ ส่งผลให้เกิด
ความมีอิสระในการเรี ยนรู ้นาไปสู่การนาไปปฏิบตั ิได้จริ งตามสถานการณ์ สอดคล้องกับ ปาริ ชาติ
ปาละนันทน์ (2557) ที่กล่าวว่า การพัฒนาตามศักยภาพตามความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยการเรี ยนผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีเสรี ภาพในการเลือกเนื้อหาสาระของการเรี ยนรู ้โดยไม่ถูกจากัดอยู่
ภายใต้กรอบ ผูเ้ รี ยนสามารถกาหนดเส้นทางการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ตามความสนใจและความถนัด
ของผูเ้ รี ยน ไม่จาเป็ นต้องหรื อเรี ยงตามลาดับการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ตามใจปรารถนา การเรี ยนรู ้
ตามศักยภาพและความสนใจของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยสามารถที่จะติดต่อกับผูว้ ิจยั ผ่านการส่งข้อความทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก
หรื อส่งอีเมลล์ เพื่อสอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจได้ ดังนั้นนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่าน
การให้ความรู ้แบบออนไลน์เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ตอ้ งการที่จะเรี ยน
ด้วยตนเองเพื่อนาไปใช้ในการเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
จากสมมติฐานที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่ได้รับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ มีคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั การให้
ความสาคัญสาระสาคัญในแต่ครั้งของบทเรี ยนออนไลน์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา โดยทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยทาความเข้าใจถึงข้อตกลงเบื้องต้น และช่องทาง
การติดต่อสื่ อสารกับผูว้ ิจยั ผ่านใบความรู ้และการดูสื่อวิดีโอความรู ้เกี่ยวกับการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยเข้าใจเกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั จะทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ Corey (2013)
ที่กล่าวว่า การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา และทาความเข้าใจถึงข้อตกลง
เป้าหมาย จะทาให้กระบวนการให้การปรึ กษามีประสิ ทธิภาพ จะส่งผลทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นสามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตาม เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์
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และมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นในบทเรี ยนออนไลน์ที่ให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นศึกษา
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมุมมองและการรรับรู ้รูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในทางลบไปสู่การรับรู ้ในทางบวก ทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นได้ฝึกพูดกับตนเองในขณะที่เผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อาจเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองที่ทาให้เห็นว่า ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายที่
จะทาให้ตนเองสามารถที่จะหาทางออกและแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ส่วนใหญ่บทเรี ยน
ออนไลน์ยงั มีการแทรกเนื้อหาสื่ อวิดีโอเพื่อให้ความรู ้และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นสนใจเนื้ อหาใน
บทเรี ยนมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Doane (2011) ที่ได้ทาการศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับ
การใช้สื่อวิดีโอในการป้องกันการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ พบว่า นักเรี ยนถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ลดลงเมื่อได้รับความรู ้จากการดูวิดีโอเกี่ยวกับรายการข่าวเกี่ยวกับเหยือ่ การกลัน่ แกล้งบนโลกไซ
เบอร์ รวมไปถึงการดูเกี่ยวกับความหมาย ประเภท สถานการณ์ และความชุกของการกลัน่ แกล้งบน
โลกไซเบอร์ และกรณี การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์จากมุมมองของผูถ้ ูกรังแก นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับ Chillemi (2015) ที่กล่าวว่า การศึกษาทางเว็บไซด์สาหรับการรังแกบนโลกไซเบอร์ ต้องสร้าง
ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ เช่น การเน้นย้าถึงวิธีการที่สามารถเกิดขึ้นได้
ผลกระทบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่มีต่อบุคคลต่าง ๆ การให้ความรู ้แก่วยั รุ่ นเกี่ยวกับป้องกัน
และตอบสนองต่อเหตุการณ์การรังแกบนโลกไซเบอร์ เช่น การให้เคล็ดลับความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการศึกษาของทั้งสองโปรแกรม พบว่า นวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลมากกว่านวัตกรรมการปรึ กษา
เชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าการปรึ กษาแบบออนไลน์ผา่ นไลน์
แอพพลิเคชัน่ เป็ นช่องทางการช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้แต่การให้
ความรู ้แบบออนไลน์ก็ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยเข้าถึงช่องทาง
การเรี ยนรู ้ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น สรุ ปได้วา่ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ที่ประกอบไปด้วย
นวัตกรรมการปรึ กษาผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ และนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ช่วยทาให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยเป็ นผูท้ ี่ความสามารถในการรับมือกับปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การที่จะนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยไปใช้ จะต้องมีการศึกษาคู่มือการใช้งานและบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การแปลผลให้ชดั เจนก่อนนาแบบวัดไปใช้ หากมีความประสงค์
นาไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ควรมีการคานึงถึงบริ บทกลุ่มตัวอย่างและปรับใช้ภาษาให้มีความเหมาะสม
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีความสนใจในเรื่ องกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ท้ งั ในทางด้านวิชาการ การศึกษา หรื อนาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยได้ แต่ควรคานึงถึงการปรับเนื้อหากิจกรรมให้มีความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. การนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูท้ ี่นาไปใช้ควรมี
ความรู ้ทางจิตวิทยาการปรึ กษา เนื่องจากต้องใช้ทกั ษะและเทคนิคที่มีความเฉพาะเจาะจง อาศัย
ประสบการณ์ และความชานาญในการปรึ กษา เพื่อให้นกั เรี ยนวัยรุ่ นไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
4. การนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์เพื่อ
เสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ควรติดตามผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยจากการเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์
เพื่อประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในช่วงวัยอื่น ๆ เช่น ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่ นตอนปลาย กลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัยทางาน วัยผูใ้ หญ่
หรื อในทุก ๆ ช่วงวัย เพื่อขยายผลและนาไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
2. ควรพิจารณาถึงโปรแกรมที่ใช้ในการให้การปรึ กษาออนไลน์ อาทิ โปรแกรม Zoom
Google Meet, Skype หรื อจัดทาแอพพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นช่องทางเลือกในการให้การปรึ กษาออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั
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3. ควรพัฒนาโปรแกรมแบบผสานวิธีระหว่าง Online Counseling และ On site
Counseling ในการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
เพื่อเพิ่มแนวทางในการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษา
4. ควรพิจารณาศึกษาการปรึ กษาแบบกลุ่มในการเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจากในบางสถานการณ์การปรึ กษากลุ่มจะช่วยส่งเสริ มให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในการให้การปรึ กษาออนไลน์แบบพบหน้าและการให้การปรึ กษา
แบบกลุ่ม
5. เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้นควรพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการใน
การเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ สาหรับผูป้ กครอง
และครู ที่ปรึ กษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถช่วยเหลือนักเรี ยนได้ทนั ท่วงทีและ
มีประสิ ทธิภาพ
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เบอร์ในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับใด
คุณสมบัติของเครื่ องมือ
1. การศึกษาความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity)โดยการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการในแต่ละด้านเป็ นรายข้อ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC)
2. การหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับ ซึ่งข้อคาถามทุกข้อมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.243-0.685 ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้ง
ฉบับเท่ากับ .854
3. การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmation Factor Analysisโครงสร้างของกลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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โครงสร้ างของแบบทดสอบ
โครงสร้างของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย เครื่ องมือวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 20 เป็ นแบบวัดชนิดตอบเอง
(Self-report) โดยข้อคาถามจะเป็ นในลักษณะของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในส่วน
ตัวเลือกของคาตอบจะสร้างบนพื้นฐานกรอบแนวคิดของ จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused) ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving)
ด้านความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) ด้านการสนับสนุนทางสังคม
(Social support) และ ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)
วิธีการนาไปใช้
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย สามารถ
นาไปใช้ได้กบั
1. ผูท้ ี่มีอายุ 13-15 ปี ไม่จากัดเพศ
2. สามารถอ่านออก เขียนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีให้บุคคลอื่น
อ่านให้ฟัง และผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูเ้ ลือกคาตอบด้วยตนเอง

231

แบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
(Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T)
คาชี้แจง
แบบวัดฉบับนี้มีท้ งั หมด 20 ข้อ (กรุ ณาทาให้ครบทุกข้อ) โดยพิจารณาเลือกเพียงคาตอบ
เดียว และทาเขียนตัวเลขที่เลือกลงในกระดาษคาตอบ ซึ่งข้อคาถามในแต่ละข้อไม่มีคาตอบถูกผิด
ขอให้ท่านตอบให้ตรงกับ ความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
1. ฉันถูกนารู ปภาพขณะที่ฉนั นอนหลับไปลงในสังคมสื่ อออนไลน์ จากนั้นในสื่ อสังคม
ออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย
ฉันจะ... 1. ฉันทาตัวเฉย ๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น
2. ฉันจะแชทไปพูดกับเพื่อนด้วยความเป็ นมิตร เพื่อขอให้เพื่อนลบรู ปภาพนั้น
3. ฉันจะกดรายงานรู ปภาพให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปบอกครู ให้จดั การ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
2. ฉันถูกส่ งข้อความมาพูดคุยด้วยถ้อยคาหยาบคาย ก่อกวน และถูกข่มขู่จะทาร้ายซ้ าๆ หาก
ฉันไม่ทาตามที่ผรู ้ ังแกบอก
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยและไม่สนใจแชทที่เพื่อนส่งมาให้
2. ฉันส่ งข้อความแบบสุ ภาพเพื่อถามสาเหตุของเรื่ องที่เกิดขึ้น
3. ฉันบล็อคข้อความและลบออกจากความเป็ นเพื่อน
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนหรื อพ่อแม่ให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันรู ้สึกกลัวและตัดสิ นใจไม่ได้
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3. ฉันถูกตั้งโพสต์สาธารณะบนสื่ อสังคมออนไลน์ให้ร้าย และถูกกล่าวหาในเรื่ องที่ไม่เป็ น
ความจริ ง
ฉันจะ... 1. ฉันหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทาแทนที่จะสนใจกับเรื่ องนี้
2. ฉันยืนยันตนเองว่าเรื่ องที่เกิดขึ้นไม่เป็ นความจริ ง
3. ฉันจะกดรายงานและลบบัญชีออกจากความเป็ นเพื่อน
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนสนิ ทให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้และเก็บตัวอยูค่ นเดียว
4. ฉันถูกนารู ปภาพโปรไฟล์ไปลงในสื่ อออนไลน์ จนถูกล้อเลียนว่าหน้าตาในรู ปไม่
เหมือนกับตัวจริ ง ทาให้ฉนั อับอาย และมีการแสดงความคิดเห็นแบบดูถูกและรังเกี ยจ
ฉันจะ... 1. ฉันไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น
2. ฉันจะขอให้เพื่อนลบรู ปภาพและพูดคุยด้วยความสุภาพ
3. ฉันจะกดรายงานรู ปภาพให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
4. ฉันบอกกับพ่อแม่ให้ช่วยพูดกับเพื่อนให้ลบรู ปภาพ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
5. ฉันถูกเพื่อนตั้งฉายาเกี่ยวกับรู ปร่ างและบุคลิกภาพของฉันในสื่ อออนไลน์และชวนให้มี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องราวของฉันอย่างสนุกสนาน และใช้ถอ้ ยคาที่หยาบคาย
ฉันจะ... 1. ฉันปล่อยผ่านและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นเหล่านั้น
2. ฉันจะพูดคุยกับเพื่อนด้วยความสุ ภาพและถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
3. ฉันจะกดรายงานความคิดเห็นให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
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6. มีบุคคลที่ฉนั ไม่รู้จกั รวมตัวกันด่าทอฉันด้วยถ้อยคาที่หยาบคายเมื่อฉันแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับผูอ้ ื่น มีคน้ หาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและนามาประจานในสื่ อออนไลน์
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น
2. ฉันยืนยันตัวเองว่าฉันไม่ได้ทาอะไรผิดและขอโทษหากเกิดความเข้าใจผิด
3. ฉันเก็บภาพเป็ นหลักฐานและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน
4. ฉันปรึ กษาเพื่อนและให้ช่วยจัดการกับเรื่ องที่เกิดขึ้น
5. ฉันเก็บตัวอยูค่ นเดียวและตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
7. หากบุคคลที่ไม่รู้จกั หลอกลวงให้ฉนั ถ่ายรู ปถอดเสื้ อผ้าหรื อแสดงกิจกรรมทางเพศ และ
นารู ปภาพมาข่มขู่ขอเงิน ไม่เช่นนั้นจะนารู ปภาพไปปล่อยให้เพื่อนและพ่อแม่เห็น
ฉันจะ... 1. ฉันไม่ตอบบุคคลเหล่านั้นและทาตัวเฉยๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้น
2. ฉันส่ งข้อความแบบสุ ภาพให้บุคคลเหล่านั้นหยุดกระทาดังกล่าว
3. ฉันเก็บภาพเป็ นหลักฐานและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวในการส่ งข้อความ
4. ฉันขอความช่วยเหลือเพื่อนให้ช่วยจัดการ
5. ฉันเก็บเรื่ องที่เกิดขึ้นไว้โดยไม่ปรึ กษาใคร
8. ฉันถูกบุคคลที่ไม่รู้จกั นารู ปภาพของฉันไปตัดต่อในทางเสี ยหายระบุขอ้ ความว่าฉันขาย
บริ การทางเพศ และถูกส่ งต่อรู ปภาพเหล่านั้นบนสื่ อสังคมออนไลน์
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยกับสิ่ งที่เกิดขึ้นและมองว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่มีประโยชน์
2. ฉันยืนยันตนเองว่ารู ปภาพเหล่านั้นถูกตัดต่อและไม่ใช่เรื่ องจริ ง
3. ฉันจะกดรายงานและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันร้องไห้และไม่ปรึ กษาใคร
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9. ฉันถูกคนที่ไม่รู้จกั ส่งข้อความในลักษณะพูดจาลามก ชวนไปมีเพศสัมพันธ์มาคุกคาม
ซ้ าๆ และส่ งรู ปภาพหรื อวิดีโอในลักษณะโป๊ เปลือย มาให้ทุกวัน
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยกับแชทที่บุคคลเหล่านั้นส่ งมาให้
2. ฉันส่งข้อความเพื่อบอกให้หยุดการกระทาดังกล่าว
3. ฉันบล็อคและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวในการส่ งข้อความ
4. ฉันขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดที่ไว้ใจ
5. ฉันรู ้สึกกลัวและตัดสิ นใจไม่ได้
10. ฉันถูกคนที่ไม่รู้จกั สวมรอยใช้บญั ชีสื่อออนไลน์และไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆในสื่ อ
ออนไลน์เพื่อหลอกโกงเงินผูอ้ ื่น
ฉันจะ... 1. ทาตัวเฉยๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้นและไม่สนใจความคิดเห็นเหล่านั้น
2. ฉันจะส่งข้อความไปเพื่ออธิบายว่าอาจเกิดจากความเข้าใจผิด
3. ฉันจะเก็บภาพเป็ นหลักฐานและกดรายงานรู ปภาพให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
11. ฉันถูกปลอมบัญชีสื่อออนไลน์โดยใช้รูปภาพ ชื่อนามสกุลของฉัน เพื่อไปหลอกลวง
ผูอ้ ื่นเพื่อผลประโยชน์ในสื่ อออนไลน์
ฉันจะ... 1. ทาตัวเฉยๆ กับสิ่ งที่เกิดขึ้นและไม่สนใจบัญชีปลอมเหล่านั้น
2. ฉันจะส่งข้อความไปเพื่ออธิบายว่าอาจเกิดจากความเข้าใจผิด
3. ฉันเก็บภาพเป็ นหลักฐานเพื่อนาไปแจ้งความ
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาเพื่อนและพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
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12. ฉันถูกแอบอ้างชื่อไปให้ร้ายผูอ้ ื่นในสื่ อออนไลน์ และต่อว่าผูอ้ ื่นด้วยคาหยาบคาย ส่งผล
ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย
ฉันจะ... 1. ฉันไม่สนใจและหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทาแทนที่จะสนใจกับเรื่ องนี้
2. ฉันยืนยันตนเองว่าเรื่ องที่เกิดขึ้นไม่เป็ นความจริ ง
3. ฉันจะกดรายงานและลบบัญชีออกจากความเป็ นเพื่อน
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนสนิ ทให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้และเก็บตัวอยูค่ นเดียว
13. ฉันถูกเพื่อนนาข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ ที่อยูบ่ า้ น ชื่อพ่อแม่หรื อคนใกล้ชิดไป
เผยแพร่ และเปิ ดเผยโดยมีการส่งต่อกันผ่านสื่ อออนไลน์ และสร้างข่าวลือให้ฉนั ได้รับ ความเสี ยหาย
ฉันจะ... 1. ฉันอยูน่ ิ่งๆ และไม่สนใจเรื่ องที่เกิดขึ้น
2. ฉันส่งข้อความถามเพื่อนถึงสาเหตุที่ทาและยืนยันว่าไม่ใช่ความจริ ง
3. ฉันกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนหรื อพ่อแม่ให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันยังตัดสิ นใจไม่ได้
14. ฉันถูกเพื่อนหรื อคนใกล้ชิดนาความลับที่ฉนั เคยเล่าไปเติมแต่งหรื อนารู ปภาพลับไป
เปิ ดเผยหรื อส่งต่อผ่านสื่ อออนไลน์อยูต่ ลอดเวลา ทาให้ฉันรู ้สึกอับอาย
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยกับสิ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ
2. ฉันถามเพื่อนถึงสาเหตุที่ทาและขอโทษหากมีการทาให้เข้าใจผิด
3. ฉันจะกดรายงานและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันร้องไห้และไม่ปรึ กษาใคร
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15. ฉันถูกบุคคลที่ไม่รู้จกั หลอกให้ใส่ รหัสผ่าน ขอเลขบัตรประจาตัวประชาชน จากนั้นฉัน
ถูกนาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางเสี ยหายในสื่ อออนไลน์
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยและไม่สนใจแชทที่บุคคลที่ไม่รู้จกั ส่งมาให้
2. ฉันส่งข้อความแจ้งอีกฝ่ ายว่าไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนตัวได้
3. ฉันเก็บภาพเป็ นหลักฐานและตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีสื่อออนไลน์
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนหรื อพ่อแม่ให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันยังไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรและตัดสิ นใจไม่ได้
16. ฉันถูกบุคคลที่คนที่ไม่รู้จกั พูดจาหลอกลวงให้มีการนัดเจอกันโดยที่ฉนั อึดอัดและไม่
เต็มใจ มีการข่มขู่วา่ หากไม่ออกมาพบจะตามไปหาที่บา้ นหรื อที่โรงเรี ยน
ฉันจะ... 1. ฉันหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทาแทนที่จะสนใจกับเรื่ องนี้
2. ฉันส่งข้อความแบบสุภาพเพื่อแจ้งให้หยุดการกระทาดังกล่าว
3. ฉันจะกดรายงานและกีดกันบัญชีผใู ้ ช้งานดังกล่าว
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนสนิ ทให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันรู ้สึกกลัวและตัดสิ นใจไม่ได้
17. ฉันถูกหลอกลวงให้มีการโอนเงิน เมื่อฉันซื้อสิ นค้าออนไลน์ หรื อทาธุรกรรมทางการ
เงินออนไลน์
ฉันจะ... 1. ฉันเพิกเฉยและคิดในทางที่ดีวา่ เป็ นบทเรี ยนที่ตอ้ งระวังให้มากขึ้น
2. ฉันจะส่งข้อความถามอย่างสุภาพและแจ้งให้โอนเงินกลับคืน
3. ฉันกดรายงานบัญชีเหล่านั้นและเก็บภาพเป็ นหลักฐานเพื่อไปแจ้งความ
4. ฉันจะนาเรื่ องที่เกิดขึ้นไปปรึ กษาพ่อแม่ให้ช่วยจัดการ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะทาอย่างไร
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18. ฉันถูกเพื่อนกีดกันออกจากกลุ่มของห้อง เพื่อไม่ให้ฉนั สามารถอ่านข้อความหรื อพูดคุย
กับเพื่อนในกลุ่ม
ฉันจะ... 1. ฉันไม่สนใจและเพิกเฉยกับการกระทาของเพื่อน
2. ฉันส่งข้อความไปถามเพื่อนโดยตรงเพื่อถามสาเหตุของเรื่ องที่เกิดขึ้น
3. ฉันลบบัญชีออกจากความเป็ นเพื่อน
4. ฉันขอคาแนะนาจากเพื่อนหรื อพ่อแม่ให้ช่วยจัดการเรื่ องนี้
5. ฉันรู ้สึกกังวลและตัดสิ นใจไม่ได้
19. ฉันถูกกลุ่มเพื่อนรวมตัวกันและไม่คุยกับฉันในสื่ อออนไลน์ ด่าทอ นินทาลับหลังใน
เรื่ องที่ไม่เป็ นความจริ ง ทาให้เพื่อนคนอื่นรู ้สึกเกลียดชัง
ฉันจะ... 1. ฉันคิดในทางที่ดีวา่ เรื่ องที่เกิดขึ้นสอนให้ฉันรู ้จกั การเลือกคบเพื่อน
2. ฉันถามเพื่อนถึงสาเหตุและขอโทษหากมีการทาให้เข้าใจผิด
3. ฉันตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน
4. ฉันจะขอคาแนะนาจากเพื่อนอีกคนให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
5. ฉันเก็บตัวอยูค่ นเดียวและไม่ปรึ กษาใคร
20. ฉันถูกสร้างเพจแอนตี้ในสื่ อออนไลน์ เพื่อจับผิด ประจาน โจมตี พูดคุยถึงเรื่ องที่ทาให้
ฉันเสี ยหายจนทาให้เพื่อนคนอื่นเข้าใจฉันผิด
ฉันจะ... 1. ฉันหากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ทาแทนที่จะสนใจกับเรื่ องนี้
2. ฉันยืนยันตนเองว่าเรื่ องที่เกิดขึ้นไม่เป็ นความจริ ง
3. ฉันกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสมและแจ้งลบเพจดังกล่าว
4. ฉันไปปรึ กษาเพื่อนสนิทและขอคาแนะนาให้ช่วยจัดการ
5. ฉันตัดสิ นใจไม่ได้และเก็บตัวอยูค่ นเดียว
****************************************
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เอกสารที่ 1 กระดาษคาตอบ
แบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
คาชี้แจง ให้ ท่านใส่ คาตอบ (เฉพาะตัวเลข) ตามที่ท่านเลือกในแต่ละข้อ
ข้อที่
คาตอบ
ข้อที่
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20

คาตอบ

การแปลผล
ด้ านที่
ตอบหมายเลขที่ 1 ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์
ตอบหมายเลขที่ 2 ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา
ตอบหมายเลขที่ 3 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
ตอบหมายเลขที่ 4 ด้ านการสนับสนุนทางสังคม
ตอบหมายเลขที่ 5 ด้ านการไม่แสดงกลยุทธ์
รวม

ความถี่

คะแนนรวม
ในแต่ ละด้ าน

20

แปลผล
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วิธีการลงคะแนนและการแปลผล
แบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
1. ให้ ผ้ ตู รวจคะแนนลงคะแนน ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
นักเรี ยนวัยรุ่ นตอบข้อที่ 1 ให้ลงคะแนนในช่อง หมายเลขที่ 1 ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์
นักเรี ยนวัยรุ่ นตอบข้อที่ 2 ให้ลงคะแนนในช่อง หมายเลขที่ 2 ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา
นักเรี ยนวัยรุ่ นตอบข้อที่ 3 ให้ลงคะแนนในช่อง หมายเลขที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นักเรี ยนวัยรุ่ นตอบข้อที่ 4 ให้ลงคะแนนในช่อง หมายเลขที่ 4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม
นักเรี ยนวัยรุ่ นตอบข้อที่ 5 ให้ลงคะแนนในช่อง หมายเลขที่ 5 ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
ยกตัวอย่างเช่ น
ข้ อที่
1
.
.
19
20

คาตอบ
2
1
3
2
2

การแปลผล
ด้ านที่
หมายเลขที่ 1 ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์
หมายเลขที่ 2 ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา
หมายเลขที่ 3 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
หมายเลขที่ 4 ด้ านการสนับสนุนทางสังคม
หมายเลขที่ 5 ด้ านการไม่แสดงกลยุทธ์
รวม

ความถี่

คะแนนรวม
ในแต่ ละด้ าน

I
III
I

2. จากนั้นรวมคะแนนความถี่ในแต่ละด้านและดาเนินการแปลผล

20

แปลผล
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การแปลผล
แบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยสามารถเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-Focused) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้วิธีการไม่สนใจ
หรื อเพิกเฉย รวมไปถึงการหากิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ เพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ
รวมทั้งใช้วิธีการมองโลกในทางบวก และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ มีการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ได้ดงั นี้
- ได้คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 2.00 – 3.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 4.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
2. ด้ านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-Solving) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นใช้วิธีการเน้นที่
ตัวบุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์โดยใช้วิธีการสื่ อสารในทางบวก วิธีการส่งข้อความแบบ
สุภาพ หรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีให้กบั ผูท้ ี่รังแก เพื่อถามสาเหตุของการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่
เกิดขึ้น ถึงแม้วา่ การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจากความผิดที่ตนเองได้
กระทาแล้วทาให้อีกฝ่ ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวคาขอโทษ และวิธีการยืนยันความบริ สุทธิ์
ว่าตนเองไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก เพื่อป้องกันการโต้ตอบกันไปมาอย่าง
รุ นแรงบนโลกไซเบอร์ มีการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ได้ดงั นี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 6.00 – 9.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 10.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี (Ability to use Technology) หมายถึงการที่
นักเรี ยนวัยรุ่ นสามารถใช้สื่อออนไลน์ที่ใช้งานอยูแ่ ก้ไขสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในรู ปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใช้การกีดกัน
หรื อบล็อคผูท้ ี่รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว
ของบัญชีการใช้งาน โดยตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทนการตั้งค่าเป็ นสาธารณะ
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และการเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ มีการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของ
คะแนน ได้ดงั นี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 4.00 – 6.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 7.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้ านการสนับสนุนทางสั งคม (Social Support) หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นใช้วิธีการ
ขอความช่วยเหลือ การปรึ กษา ขอคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากผูท้ ี่ใกล้ชิด เช่น
ครอบครัว ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อเพื่อน เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
รู ปแบบต่างๆที่เกิดกับตนเอง โดยใช้วิธีการขอให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเรื่ องราวที่
เกิดขึ้นให้ฟัง สอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ได้
ดังนี้
- คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนระหว่าง 3.00 – 5.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 6.00
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
5. ด้ านการไม่ แสดงกลยุทธ์ (Non-Strategies)* หมายถึง การที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นไม่ใช้วิธีการ
ใดๆ ในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีลกั ษณะของการตัดสิ นใจไม่ได้หรื อใช้วิธีการ
เก็บตัวอยูค่ นเดียว ไม่ปรึ กษาคนใกล้ชิด เกิดความกังวลและความกลัวเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
มีการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ได้ดงั นี้
- คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 2
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนเท่ากับ 1
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนเท่ากับ 0
หมายถึง มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
* กรุณาอ่ านหมายเหตุก่อนทาการแปลผล
หมายเหตุ :
1. เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการไม่แสดงกลยุทธ์
มาเป็ นผลแสดงภาพรวมกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญกาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื่องจาก
สะท้อนภาพที่นกั เรี ยนวัยรุ่ นสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์การ
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ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้นาไปสู่การนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาด้านอื่นๆ มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ชดั เจนที่สุด ดังนั้น การแปลผลของความหมายจึงมีความแตกต่างกับด้านอื่น
ยิง่ นักเรี ยนวัยรุ่ นให้คาตอบในด้านไม่แสดงกลยุทธ์จานวนมากเท่าใด (≥ 2.00 คะแนน) จะแสดงให้
เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นมีการรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้นอ้ ย หรื อไม่สามารถรับมือได้
เมื่อเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ แต่ในทางกลับกันหากนักเรี ยนวัยรุ่ นยไม่ตอบด้านนี้
เลย (0 คะแนน) จะแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นมีกลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาได้มาก หรื อ
รับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้โดยใช้วิธีการต่างๆที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
และหากอยูใ่ นระดับปานปลาง (1 คะแนน) จะแสดงให้เห็นว่า ในบางสถานการณ์นกั เรี ยนวัยรุ่ น
สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แต่ยงั มีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได้
2. ไม่มีการแปลผลในภาพรวม ต้องแปลผลและให้ความหมายเป็ นรายด้าน แต่หากผูใ้ ช้งาน
ต้องการดูลกั ษณะโดยรวมสามารถดูคะแนนด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ได้
3. ผูใ้ ช้งานสามารถอ่านคาอธิบายความหมายในแต่ละด้าน เพื่อสามารถนามาขยายการแปล
ผลที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นได้
ยกตัวอย่างเช่ น
ด้านมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
ได้ 4 คะแนน การแปลผล = ระดับมาก
ด้านมุ่งจัดการที่ปัญหา (Problem-solving)
ได้ 6 คะแนน การแปลผล = ระดับปานกลาง
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology)
ได้ 3 คะแนน การแปลผล = ระดับปานกลาง
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
ได้ 6 คะแนน การแปลผล = ระดับมาก
ด้านการไม่แสดงกลยุทธ์ (Non Strategies)
ได้ 1 คะแนน การแปลผล = ระดับมาก
รวมทั้งหมด 20
คะแนน
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้งาน
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning : COOL)
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คู่มือการใช้ งาน
นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ ความรู้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning : COOL)

โครงการวิจัย เรื่ อง
นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
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คานา
คู่มือการใช้งานนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning : COOL) เป็ นคู่มือที่มีไว้สาหรับนักเรี ยนวัยรุ่ น บุคลากร
ทางการศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้งานโปรแกรม ในคู่มือจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบ
ออนไลน์ และขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถจัดการและเรี ยนรู ้บทเรี ยนออนไลน์ได้
ด้วยตนเอง
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา และสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ที่สนับสนุนทุนวิจยั รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ
ดร.ประชา อินงั อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ แนะนาความรู ้ในด้านต่าง ๆ อันเป็ น
ประโยชน์ จนทาให้เกิดนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์เพื่อ
เสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยที่
ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ ผูว้ ิจยั หวังว่านวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์น้ ีคงเป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยนวัยรุ่ นและผูท้ ี่สนใจ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการช่วยเหลือและสามารถที่จะนาองค์ความรู ้ที่ได้รับไปใช้รับมือกับสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลก ไซเบอร์ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
พัทธ์รดา ยาประเสริ ฐ
ผูว้ ิจยั
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คู่มือการใช้ งาน
นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning : COOL) เป็ นการให้ความรู ้ ออนไลน์ เพื่ อเสริ มสร้ างกลยุทธ์เชิ งบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยพัฒนาบนพื้นฐานการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาโดยใช้เว็บ
เพจเป็ นสื่ อกลางในแบบการช่ วยเหลือตนเอง (Self-Help) ซึ่ ง ผูร้ ั บการปรึ ก ษาจะใช้ รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self-directed Learning) โดยทาการศึกษาผ่านบทเรี ยนออนไลน์ (ELearning) จานวน 10 บทเรี ยน ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 เรื่ อง อะไรคือ..การรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 3 เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 4 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 5 เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 6 เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคม
ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเลือกทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 8 เรื่ อง การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 9 เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์
ครั้งที่ 10 เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
เมื่อผูร้ ับการปรึ กษาได้เรี ยนรู ้ผ่านบทเรี ยนออนไลน์ที่เป็ นลักษณะของการให้ความรู ้ จะทา
ให้เกิดความมีอิสระในการเรี ยนรู ้ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปใช้รับมือกับ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมี
รายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้
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1. เข้าสู่ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ โดยเปิ ด
https://www.ccps-cool.com/ เพื่อเข้าสู่ในหน้าแรก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
2. กดปุ่ มสมัครสมาชิก (Sign Up) โดยให้ผใู ้ ช้งานกรอกชื่อ-นามสกุล E-mail ทาการตั้ง
Password ยืนยัน Password อีกครั้ง และกดปุ่ มลงทะเบียน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงหน้าของการสมัครสมาชิก (Sign Up)
3. หากผูใ้ ช้งานต้องการติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถกดปุ่ มติดต่อ
เรา และสามารถที่จะส่งข้อความผ่าน Page Facebook : Cyberbullying Coping Positive Strategy :
CCPS ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าของการติดต่อผูใ้ ห้การปรึ กษา
4. ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ E-mail และ Password ที่ต้ งั ไว้ตอนสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าของการเข้าสู่ระบบ (Login)
5. ในหน้าหลักจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่าน
การให้ความรู ้แบบออนไลน์ ผูใ้ ช้งานจะต้องเริ่ มต้นจากศึกษาบทเรี ยนออนไลน์โดยการ Click การ
ให้ความรู ้ครั้งที่ 1 ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์
6. เมื่อเข้าสู่ การให้ความรู ้ครั้งที่ 1 ให้ผใู ้ ช้งานศึกษาบทเรี ยนออนไลน์ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าการให้ความรู ้ครั้งที่ 1 อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์
7. เมื่อผูใ้ ช้งานศึกษาการให้ความรู ้ครั้งที่ 1 จนเสร็ จสิ้ น ให้กดปุ่ ม กลับสู่ บทเรียนหลัก
เพื่อกลับไปหน้าหลักเพื่อดาเนินการศึกษาการให้ความรู ้ครั้งที่ 2 ต่อไปจนครบทั้ง 10 บทเรี ยน
ออนไลน์ ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงปุ่ มกลับสู่บทเรี ยนหลัก
8. หน้าตัวอย่างการให้ความรู ้ครั้งที่ 2 ถึงการให้ความรู ้ครั้งที่ 10 ดังภาพภาพที่ 8-16

ภาพที่ 8 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 2 มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 3 ทางออกในการรับมือกับอารมณ์

ภาพที่ 10 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 4 ทางออกต่อการมุ่งจัดการที่ปัญหา
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ภาพที่ 11 แสดงหน้าของ การให้ความรู ้ครั้งที่ 5 การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

ภาพที่ 12 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 6 ทางออกจากการสนับสนุนทางสังคม
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ภาพที่ 13 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 7 การค้นหาทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

ภาพที่ 14 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 8 การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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ภาพที่ 15 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 9 การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์

ภาพที่ 16 แสดงหน้าของการให้ความรู ้ครั้งที่ 10 ยุติการปรึ กษา
9. ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะกลับสู่หน้าหลักโดยกดปุ่ ม กลับสู่ บทเรียนหลัก ได้ตามต้องการหรื อ
กลับเข้าไปศึกษาการให้ความรู ้ในแต่ละครั้งได้ไม่จากัดจานวน
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ทั้งนี้ นวัตกรรมการปรึ กษาเชิ งบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning : COOL) เป็ นอี ก หนึ่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ค วามรู ้ เ ชิ ง จิ ต วิ ท ยาที่ จ ะช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นเทคโนโลยี เพื่อนาความรู ้ไปช่วยเหลือตนเองได้เมื่อต้องเผชิญกับการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ดังนั้นในการพัฒนานวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์น้ ี จึงเป็ นความมุ่งมัน่ และความพยายามของนักวิจยั ที่จะพัฒนาเครื่ องมือเชิงจิตวิทยา
เพือ่ ให้นกั เรี ยนวัยรุ่ น ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน และนาความรู ้เกี่ยวกับ กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีเต็มศักยภาพต่อไป
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดเครื่ องมือนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
นวัตกรรมการปรึ กษาเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น ผูว้ ิจยั ใช้การปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative
integration) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักคือ ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief
Therapy : SFBT) เป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ใช้พฒั นาองค์ประกอบกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ตามแนวคิดของ Fabio (2015) ที่มีจานวนทั้งสิ้ น 4 องค์ประกอบได้แก่ การมุ่ง
จัดการอารมณ์ (Emotion-focused) การมุ่งจัดการปัญหา (Problem-solving) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (Ability to use Technology) และการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใน
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยใช้รูปแบบการให้การปรึ กษารายบุคคล (Individual Counseling)
ซึ่งนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ นการให้การปรึ กษาผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่ อกลาง
โดยมีการปรับประยุกต์รูปแบบและกระบวนการในการให้การปรึ กษาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบนั
เพื่อทาให้มีช่องทางในการช่วยเหลือผูร้ ับการปรึ กษาที่ผสมผสานและมีความหลากหลาย
โดยนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทั้ง 2 โปรแกรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการมีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) คือไม่มุ่งเน้นหรื อให้
ความสนใจในเรื่ องของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ แต่จะเน้นในเรื่ องของการหาวิธีใน
การรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยจะทาให้วยั รุ่ นได้ตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ และ
สามารถหาคาตอบได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพซึ่งในแต่ละรู ปแบบมีแนวคิดในการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
1. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น (Counseling Online by Line
Application : COLA) เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ ซึ่งผูใ้ ห้การปรึ กษากับผูร้ ับปรึ กษาติดต่อสื่ อสารระหว่างกันผ่านการใช้ไลน์แอพพลิเคชัน่
(Line Application) ในแบบการโทรแบบเห็นหน้า (VDO Call) ที่จะเน้นการเสริ มสร้างให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษามีกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหามากกว่าที่จะสนใจสถานการณ์การถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ สามารถที่จะค้นหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
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2. นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่ านการให้ ความรู้ แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning : COOL) เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยเป็ นการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาโดยใช้เว็บเพจ (Web Page) เป็ น
สื่ อกลางในแบบการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help) โดยผูร้ ับการปรึ กษาจะใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self-directed Learning) โดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งจะทาให้เกิดความอิสระในการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถนาการเรี ยนรู ้ที่ได้ไปใช้รับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้ตามแผนภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้
นวัตกรรมการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
1. แบบวัดกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาบน
โลกไซเบอร์ของนักเรี ยน
วัยรุ่ นไทย (Cyberbullying
Coping Positive
Strategies Test: CCPS-T)

2. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line
Application : COLA)

3. นวัตกรรมการปรึ กษาเชิง
บูรณาการผ่านการให้ความรู ้
แบบออนไลน์ (Counseling
Online by Online Learning :
COOL)

ภาพที่ 1 แสดงนวัตกรรมการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น
เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Counseling Online by Line Application : COLA)
ครั้ง
ที่
1

ทฤษฎี เทคนิค
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
ปรึกษา
ปฐมนิเทศและ 1. เพื่อสร้าง
เทคนิคการปรึกษา
สร้าง
สัมพันธภาพและ
ทฤษฎีเน้ นทางออก
สัมพันธภาพ
บรรยากาศความ
ระยะสั้น
ไว้วางใจระหว่าง
- เทคนิคการสร้าง
ระยะเวลา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาและ สัมพันธภาพแบบ
60-90 นาที
ผูร้ ับการปรึ กษา
ร่ วมมือ (Formation
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
of a collaborative
ปรึ กษาได้ทราบถึง relationship)
วัตถุประสงค์ในการ
ปรึ กษา รู ปแบบ
ทักษะการปรึกษา
วิธีการ และข้อตกลง ได้แก่
ในการให้การ
- ทักษะการใช้
ปรึ กษา ระยะเวลาที่ คาถาม
ต้องเข้ารับการ
- ทักษะการฟังอย่าง
ปรึ กษา ตลอดจน
ตั้งใจ
ประโยชน์ที่ได้รับ - ทักษะการใส่ใจ
จากการปรึ กษา
- ทักษะการให้
ข้อมูล

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
1. ใบงาน
กิจกรรมที่ 1
เรื่ อง โปรไฟล์
ของฉัน (My
Profile ID)
2. ใบยินยอมเข้า
ร่ วมการวิจยั
3. แบบบันทึก
ประสบการณ์
การให้การ
ปรึ กษาเชิง
บูรณาการ
4. ปากกา
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ครั้ง
ที่
2

หัวข้อ
การรักษา
สัมพันธภาพ
และสารวจ
มุมมองต่อ
สถานการณ์
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์
ระยะเวลา
60-90 นาที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษา
สัมพันธภาพ
ระหว่างผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาและผูร้ ับการ
ปรึ กษา
2. เพื่อสารวจมุมมอง
ของผูร้ ับการปรึ กษา
ที่มีต่อปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์

ทฤษฎี เทคนิค
และทักษะการ
ปรึกษา
เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้ นทางออก
ระยะสั้น

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

1. ใบงานความรู ้ที่
1 เรื่ อง รู ปแบบ
ของการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
ในปัจจุบนั
- เทคนิคการเปลี่ยน
2. ใบงานกิจกรรม
บริ บทของการ
ที่ 2 เรื่ อง
สนทนา (Contextสถานการณ์ที่
Changing Talk)
ฉันถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์
เทคนิคการปรึกษา
3. แบบบันทึก
ทฤษฎีพฤติกรรม
ประสบการณ์
ทางปัญญา
การให้การ
(Cognitive
ปรึ กษาเชิงบูรณา
Behavioral
การ
Therapy)
4. ปากกา
- เทคนิคการวาง
โครงสร้างทาง
ความคิดใหม่
(Cognitive
Restructuring)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
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ครั้ง
ที่

3

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

การค้นหา
ทางออกในการ
จัดการอารมณ์
เมื่อถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์

1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาสารวจ
อารมณ์ที่ไม่
สมเหตุสมผลเมื่อ
ถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาค้นหา
ทางออกในการมุ่ง
จัดการอารมณ์เมื่อ
ผูร้ ับการปรึ กษาถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์

ระยะเวลา
60-90 นาที

ทฤษฎี เทคนิค
และทักษะการ
ปรึกษา
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการให้
ข้อมูล
- ทักษะสรุ ป
เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีเน้ นทางออก
ระยะสั้น
- เทคนิคการใช้
คาถามข้อยกเว้น
(Exception
Questions)

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

1. ใบงานกิจกรรม
ที่ 3 เรื่ อง
สัญญาณอารมณ์
2. ปากกา
3. สี ไม้
4. แบบบันทึก
ประสบการณ์
การให้การ
ปรึ กษาเชิงบูรณา
เทคนิคทฤษฎีการให้
การ
การปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล
อารมณ์และ
พฤติกรรม
- เทคนิคการ
จินตนาการแบบ
พิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม

262
ครั้ง
ที่

4

ทฤษฎี เทคนิค
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการให้
ข้อมูล
- ทักษะสรุ ป
การสื่ อสาร
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ทางบวกเพื่อใช้
ปรึ กษาสารวจ
ที่ 4 เรื่ อง สื่ อสาร
ทฤษฎีเน้ นทางออก
รับมือกับผู ้
วิธีการจัดการกับผู ้ ระยะสั้น
เพือ่ หยุด
รังแกบนโลก
รังแกเมื่อผูร้ ับการ - เทคนิคการทาลาย 2. ปากกา
ไซเบอร์
ปรึ กษาถูกรังแกบน การก่อร่ างของ
3. แบบบันทึก
โลกไซเบอร์
ประสบการณ์
ปัญหา
ระยะเวลา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
การให้การ
(Deconstructing the
60-90 นาที
ปรึ กษาฝึ กฝนการ problem)
ปรึ กษาเชิงบูรณา
จัดการกับผูร้ ังแก
การ
โดยใช้การสื่ อสาร เทคนิคการให้ การ
ทางบวกเมื่อถูก
ปรึกษาทฤษฎี
รังแกบนโลกไซ
พฤติกรรมนิยม
เบอร์
- เทคนิคการฝึ กซ้อม
พฤติกรรม
(Behavior rehearsal)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
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ครั้ง
ที่

5

หัวข้อ

การใช้
เทคโนโลยีใน
การรับมือเมื่อ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์
ระยะเวลา
60-90 นาที

ทฤษฎี เทคนิค
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะการให้
ข้อมูล
- ทักษะสรุ ป
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 2
ปรึ กษาเรี ยนรู ้
เรื่ อง ตัวช่ วยทาง
ทฤษฎีเน้ นทางออก
เกี่ยวกับการ
เทคโนโลยี
ระยะสั้น
เทคโนโลยีสื่อ
(Technology
- เทคนิคการสนทนา
ออนไลน์ที่ตอ้ งใช้ เกี่ยวกับกลยุทธ์
Assistance)
รับมือเมื่อถูกรังแก (Strategy discourse) 2. ใบงานกิจกรรม
บนโลกไซเบอร์
ที่ 5 เรื่ อง ความ
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปลอดภัยบน
เทคนิคทฤษฎีการให้
ปรึ กษาสารวจและ การปรึกษาแบบ
โลกไซเบอร์
วางแผนการใช้
(Cyber Security)
เผชิญความจริง
เทคโนโลยีในการ (Reality Therapy) 3. ปากกา
รับมือเมื่อถูกรังแก - เทคนิค WDEP
4. แบบบันทึก
บนโลกไซเบอร์
ประสบการณ์
การให้การ
ทักษะการปรึกษา
ปรึ กษาเชิงบูรณา
ได้แก่
การ
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการให้
ข้อมูล
- ทักษะสรุ ป

264
ครั้ง
ที่
6

หัวข้อ
การค้นหา
ทางออกโดยใช้
การสนับสนุน
ทางสังคมเมื่อ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์
ระยะเวลา
60-90 นาที

ทฤษฎี เทคนิค
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ปรึ กษาสารวจ
ที่ 6 เรื่ อง ที่
ทฤษฎีเน้ นทางออก
บุคคลที่ไว้วางใจ ระยะสั้น
ปรึ กษาทางใจ
และสามารถให้
2. ปากกา
- เทคนิคการใช้
การปรึ กษาเมื่อถูก คาถามปาฏิหาริ ย ์
3. แบบบันทึก
รังแกบนโลกไซ (The Miracle
ประสบการณ์
เบอร์
การให้การ
Question)
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาเชิงบูรณา
ปรึ กษาค้นหา
การ
เทคนิคการให้ การ
ทางออกในการขอ ปรึกษาทฤษฎี
ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมนิยม
บุคคลที่ไว้วางใจ - เทคนิคการฝึ กซ้อม
เมื่อถูกรังแกบน พฤติกรรม
โลกไซเบอร์
(Behavior rehearsal)
- เทคนิคการ
เสริ มแรงทางสังคม
(Social
Reinforcement)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการให้
ข้อมูล

265
ครั้ง
ที่
7

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

การเลือกกล
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ยุทธ์เชิงบวกใน
ปรึ กษาตระหนักถึง
การเผชิญ
ช่วงเวลาที่ไม่ถูก
ปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซ
รังแกบนโลก
เบอร์
ไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาค้นหา
ระยะเวลา
ทางเลือกที่ตอ้ งการ
60-90 นาที
และนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์ได้

ทฤษฎี เทคนิค
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะสรุ ป
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ที่ 7 เรื่ อง การ
ทฤษฎีเน้ นทางออก
รับมือเมื่อถูก
ระยะสั้น
รังแกบนโลกไซ
- เทคนิคการสนทนา
เบอร์
เกี่ยวกับข้อยกเว้น
2. ปากกา
(Exception talk)
3. แบบบันทึก
ประสบการณ์
เทคนิคทฤษฎีการให้
การให้การ
การปรึกษาแบบ
ปรึ กษาเชิงบูรณา
เผชิญความจริง
การ
(Reality Therapy)
- เทคนิคคาถาม
ทางเลือก (Choice
Questions)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการสรุ ป
ความ
- ทักษะการสะท้อน
ความ

266
ครั้ง
ที่

8

ทฤษฎี เทคนิค
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะการสะท้อน
ความรู ้สึก
การวางแผนกล 1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ยุทธ์เชิงบวก
ปรึ กษาสามารถระบุ ทฤษฎีเน้ นทางออก
ที่ 8 เรื่ อง
เมื่อถูกรังแก
ทางออกในการ
ปาฏิหาริ ยโ์ ลก
ระยะสั้น
บนโลกไซ
จัดการกับปัญหา
ไซเบอร์ (Cyber
- เทคนิคการใช้
เบอร์
การถูกรังแกบนโลก คาถามปาฏิหาริ ย ์
Miracle)
ไซเบอร์ได้
2. ปากกา
(The Miracle
ระยะเวลา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
3. แบบบันทึก
Question)
60-90 นาที
ปรึ กษาค้นหา
ประสบการณ์
เป้าหมายที่นาไปสู่ เทคนิคทฤษฎีการให้
การให้การ
การจัดการกับ
ปรึ กษาเชิงบูรณา
การปรึกษาแบบ
ปัญหาการถูกรังแก เผชิญความจริง
การ
บนโลกไซเบอร์ใน (Reality Therapy)
แบบใหม่
- เทคนิค WDEP
- เทคนิคการให้
ข้อเสนอแนะ
(Advise Technique)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการสรุ ป
ความ

267
ครั้ง
ที่

9

หัวข้อ

การบูรณาการ
กลยุทธ์เชิง
บวกในการ
เผชิญปัญหา
การถูกรังแก
บนโลกไซ
เบอร์
ระยะเวลา
60-90 นาที

ทฤษฎี เทคนิค
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะการสะท้อน
ความ
- ทักษะการสะท้อน
ความรู ้สึก
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ปรึ กษาเกิด
ที่ 9 เรื่ อง เพิ่ม
ทฤษฎีเน้ นทางออก
ความเชื่อมัน่ ใน ระยะสั้น
พลังทางไซเบอร์
ศักยภาพของ
(Cyber Charger)
- เทคนิคการสนทนา
ตนที่จะนากล เกี่ยวกับพลังแห่งตน 2. สี ไม้
ยุทธ์เชิงบวกใน (Competence talk) 3. แบบบันทึก
การเผชิญ
ประสบการณ์
- เทคนิคการใช้
ปัญหาการถูก คาถามบอกระดับ
การให้การ
รังแกบนโลก (Scaling)
ปรึ กษาเชิงบูรณา
ไซเบอร์ไป
การ
ใช้ได้อย่าง
เทคนิคการให้ การ
เหมาะสม
ปรึกษาทฤษฎี
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ พฤติกรรมนิยม
ปรึ กษาประเมิน - เทคนิคการ
ระดับความ
เสริ มแรงทางสังคม
เชื่อมัน่ ใน
(Social
ศักยภาพของ
Reinforcement)
ตนและ
แรงจูงใจในการ ทักษะการปรึกษา
เริ่ มต้นการ
ได้แก่
เปลี่ยนแปลง
- ทักษะการใช้
คาถาม
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ครั้ง
ที่

หัวข้อ

10 ยุติการปรึ กษา
ระยะเวลา
60-90 นาที

ทฤษฎี เทคนิค
วัตถุประสงค์
และทักษะการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการสรุ ป
ความ
- ทักษะการสะท้อน
ความ
- ทักษะการสะท้อน
ความรู ้สึก
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
เทคนิคการปรึกษา 1. ใบงานกิจกรรม
ปรึ กษาสามารถที่จะ ทฤษฎีเน้ นทางออก
ที่ 10 เรื่ อง
นากลยุทธ์เชิงบวก ระยะสั้น
เส้นทางแห่งการ
ในการเผชิญปัญหา - เทคนิคการสร้าง
เปลี่ยนแปลง
การถูกรังแกบนโลก สัมพันธภาพแบบบ 2. ปากกา
ไซเบอร์ไป
ร่ วมมือ (Formation 3. แบบบันทึก
ประยุกต์ใช้ใน
ประสบการณ์
of a collaborative
ชีวิตประจาวันได้
การให้การ
relationship)
2. เพื่อยุติการให้การ
ปรึ กษาเชิงบูรณา
ปรึ กษา
การ
เทคนิคการให้ การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม
- เทคนิคการ
เสริ มแรงทางสังคม
(Social
Reinforcement)

269
ครั้ง
ที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ทฤษฎี เทคนิค
และทักษะการ
ปรึกษา
ทักษะพื้นฐานของ
การปรึกษา ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ
- ทักษะการสรุ ป
ความ
- ทักษะการใส่ใจ
- ทักษะการให้
ข้อมูล
- ทักษะการให้
กาลังใจ

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

270

นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น
เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Counseling Online by Line Application : COLA)
ครั้งที่ 1
เรื่ อง ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
เมื่อเริ่ มต้นการให้การปรึ กษา ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะต้องสร้างบรรยากาศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ในการให้การปรึ กษาให้เกิดความอบอุ่นและเป็ นกันเอง เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความไว้วางใจใน
ตัวผูใ้ ห้การปรึ กษา ดังที่ Corey (2012) กล่าวว่า ความไว้วางใจ (Trust) ของผูร้ ับการปรึ กษาที่มีต่อ
ผูใ้ ห้การปรึ กษามีความจาเป็ นในกระบวนการให้การปรึ กษา เนื่องจากความไว้วางใจจะนามาสู่การ
เปิ ดเผยตนเอง และความรู ้สึกปลอดภัย โดยสามารถที่จะบอกเรื่ องราวของตนเองด้วยความสบายใจ
ซึ่งในการปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ ผูใ้ ห้การปรึ กษากับผูร้ ับการปรึ กษาจะมีการตกลงที่
ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการปรึ กษา เข้าใจร่ วมกันถึงบทบาท รู ปแบบ วิธีการ และข้อตกใน
การให้การปรึ กษา ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้ารับการปรึ กษา ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการปรึ กษา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในการให้การปรึ กษาครั้งนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ
(Formation of a collaborative relationship) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาจะ
บูรณาการกับทักษะการให้การปรึ กษา ได้แก่ การตั้งคาถาม (Question) การฟังอย่างตั้งใจ (Attentive
Listening) การให้ขอ้ มูล (Informing) และการสนับสนุน (Supporting)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการปรึ กษา รู ปแบบ วิธีการ และ
ข้อตกลงในการให้การปรึ กษา ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้ารับการปรึ กษา ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปรึ กษา
3. เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความรู ้สึกคุน้ เคยและเกิดความไว้วางใจ
ระยะเวลา
60-90 นาที
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อุปกรณ์

1. ใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง โปรไฟล์ของฉัน (My Profile ID)
2. ใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
4. ปากกา

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษา แนะนาตนเองให้ผรู ้ ับการปรึ กษาและให้
ผูร้ ับการปรึ กษาแนะนาตัวเองเพื่อทาความรู ้จกั รวมไปถึงมีการพูดคุยถึงเรื่ องทัว่ ไป เพื่อสร้าง
ความคุน้ เคยและสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้นให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความรู ้สึกสบายใจและเป็ นกันเอง
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษารับทราบและ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการให้การปรึ กษา บทบาทของผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
ข้อตกลงร่ วมกัน จรรยาบรรณในเรื่ องการรักษาความลับ และการพิทกั ษ์สิทธิ์ รวมถึงประโยชน์ที่
ผูร้ ับการปรึ กษาจะได้รับจากการปรึ กษา รวมไปถึงระยะเวลาในการให้การปรึ กษา โดยมีการให้การ
ปรึ กษาทั้งสิ้ นจานวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 60-90 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
4. ผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยและข้อมูลที่
อยากทราบในกระบวนการให้การปรึ กษา
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเปิ ดแฟ้มการให้การปรึ กษาในครั้งที่ 1 โดยทา
กิจกรรม โปรไฟล์ของฉัน (My Profile ID) โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเขียนเกี่ยวกับสิ่ ง
ที่อยากบอกสั้นๆ เกี่ยวกับ 3 สิ่ งเกี่ยวกับฉัน 3 สิ่ งเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน และ 3 สิ่ งเกี่ยวกับเพื่อน
ของฉัน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการทากิจกรรม ในระหว่างการทากิจกรรมผูใ้ ห้การปรึ กษา
ใช้การสังเกตสี หน้า ท่าทาง พฤติกรรมของผูร้ ับการปรึ กษาผ่านแอพพลิเคชัน่
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับสิ่ งที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเขียนลงในใบงานทีละ
หัวข้อ โดยใช้โดยใช้ทกั ษะการตั้งคาถาม (Question) เพื่อช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้บอกเรื่ องราว
และทาความเข้าใจในเรื่ องราวของตนเอง
3. ในระหว่างที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a collaborative relationship)
ร่ วมกับทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) เพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้ารับการปรึ กษาเป็ นตัวของ
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ตัวเอง สามารถเปิ ดเผยความคิดและความรู ้สึกที่เกิดขึ้นให้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทราบอย่างเต็มที่ รวม
ไปถึงทักษะการสนับสนุน (Supporting) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษารู ้สึกว่าผูใ้ ห้การปรึ กษากาลังได้รับ
การใส่ใจและเรื่ องราวที่เล่ามีความสาคัญต่อผูใ้ ห้การปรึ กษา
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น
เพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึกที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
แสดงออก ตลอดจนความสนใจ ความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม และการให้ความร่ วมมือ
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 1
“โปรไฟล์ของฉัน (My Profile ID)”

3 สิ่งที่อยากบอกเกีย่ วกับฉัน
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………

3 สิ่งเกีย่ วกับครอบครัวของฉัน
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………

3 สิ่งเกีย่ วกับเพื่อนของฉัน
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………
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แบบบันทึกประสบการณ์ การให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการ
ครั้งที่..............................................
จากการเข้ าร่ วมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย คุณได้ รับประสบการณ์ และการเรียนรู้ อย่ างไร?
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ หลังจากเข้ ารับการปรึกษาเชิงบูรณาการในครั้งนี้

ฉันเลือกความรู้ สึกนี้เพราะ?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ลงชื่ อ.............................................................................
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ครั้งที่ 2
เรื่ อง การรักษาสัมพันธภาพ และสารวจมุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
ในการรักษาสัมพันธภาพในการให้การปรึ กษาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อคงระดับของความคุน้ เคย ความไว้วางใจระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา โดยใน
การให้การปรึ กษาจะต้องมีการสารวจมุมมองของผูร้ ับการปรึ กษาที่มีต่อสถานการณ์หรื อ
สิ่ งแวดล้อมที่เข้ามากระทบและส่ งผลกับความคิด ความรู ้สึก และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมของ
ผูร้ ับการปรึ กษา การที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ระบายหรื อเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจะทาให้ผใู ้ ห้การปรึ กษา
สามารถที่จะทาความเข้าใจเรื่ องราว สาเหตุ การลาดับเหตุการณ์ สามารถที่จะสารวจความคิด
ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาเผชิญกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และ
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่า ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะ
หาทางออกและแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จาก
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการ
ปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) โดยใช้เทคนิคการวาง
โครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive Restructuring) รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening)
ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) ทักษะการสะท้อนความ (Reflecting Content) และทักษะการ
สะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความคุน้ เคยระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
2. เพื่อให้สารวจมุมมองของผูร้ ับการปรึ กษาที่มีต่อปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ระยะเวลา
อุปกรณ์

60-90 นาที
1. ใบงานความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั
2. ใบงานกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สถานการณ์ที่ฉนั ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
4. ปากกา
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตรเพื่อ
สร้างความเป็ นกันเอง และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพ
ระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 1
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการใช้คาถามว่า “มีสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์อะไรบ้างที่คุณรู ้จกั ” จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอ่านใบงาน
ความรู ้ที่ 1 เรื่ อง “รู ปแบบของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบนั ” โดยใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล
(Informing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจรู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 2 “สถานการณ์ที่ฉนั ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์” โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า
“ขอให้คุณช่วยเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่คุณเคยพบเจอ” โดยผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาใช้เทคนิคการเปลี่ยนบริ บทของการสนทนา (Context-Changing Talk) จากจากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ความหมายของการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม ร่ วมกับการใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และทักษะ
การสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาขยากระดาษและนาไปทิ้งลงถังขยะ และผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “หลังจากที่ทิ้งลงถังขยะแล้วคุณรู ้สึกอย่างไร” “มีอะไรที่คุณ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง” โดยใช้เทคนิคเทคนิคการวางโครงสร้างทางความคิดใหม่ (Cognitive
Restructuring) จากการปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy)
ร่ วมกับการใช้ทกั ษะทักษะการใช้คาถาม (Question) และทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection
of Feeling)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น
เพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษา
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2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานความรู้ ที่ 1
“รู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ในปัจจุบัน”
การแกล้งแหย่ (Trolling)
ผู้รังแกจะรังแกผู้อื่นด้ วยการใช้ ถ้อยคาดูถูกเหยียด
หยามในห้ องสนทนา หรื อในสั งคมออนไลน์ โดยมี
เจตนาแหย่ ให้ เหยื่อตอบโต้ กลับมาด้ วยถ้ อยคา
รุนแรง

การแอบอ้างชื่ อ หรื อตัวตนของผู้อื่น
(Impersonation/Fraping)
ผู้รังแกจะแอบเข้ าใช้ งานบัญชีสื่อออนไลน์ ของ
ผู้อื่นแล้วแกล้งโพสต์ ข้อความหรื อรูปภาพที่น่า
อับอายลงในสื่ อออนไลน์

การใส่ ความ (Denigration/Dissing)
ผู้รังแกเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่น
ได้ รับความเสี ยหาย อับอาย
หรื อกลายเป็ นตัวตลก

การสร้ างบัญชีใช้ งานปลอม (Fake profiles)
ผู้รังแกจะซ่ อนตัวตนที่แท้ จริงของตัวเองโดย
การสร้ างบัญชีสื่อสั งคมออนไลน์ ปลอมขึน้ มา
แล้วส่ งรูปภาพหรื อข้ อความเพื่อรังแกผู้อื่น

การกีดกันผู้อื่นออกจากกลุ่ม (Exclusion)
ผู้รังแก ลบ บล็อกผู้อื่นไม่ ให้ เข้ ากลุ่ม
ในสั งคมออนไลน์ โดยสร้ างความหมางเมิน
หรื ออคติผ่านข้ อความ หรื อกิจกรรมกลุ่ม
ออนไลน์ เพื่อกีดกันเหยื่อออกจากกลุ่ม

การขโมยอัตลักษณ์ ดิจิทัล (Catfish)
ผู้รังแกจะขโมยรูปภาพของผู้อื่น แล้วนาไป
สร้ างตัวตนใหม่ เพื่อหวังผลใน การหลอกลวง

การแพร่ ความลับ (Outing)
ผู้รังแกล่วงรู้แล้วนาข้ อมูลส่ วนตัว หรื อความลับ
ของผู้อื่นไปเผยแพร่ ในโลกออนไลน์
โดยมีเจตนาเพื่อให้ อับอาย

การก่อกวน คุกคาม (Harassment)
ผู้รังแกจะคุกคามผู้อื่นซ้าๆ หลายครั้ง
โดยส่ งข้ อความเชิง คุกคาม
หรื อข่ มขู่ให้ หวาดกลัว

การล่อลวง (Trickery)
การใช้ อุบายให้ ผ้ อู ื่นเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัวหรื อ
ความลับที่น่าอาย แล้วนาไปเผยแพร่
ต่ อในสั งคมออนไลน์

การคุกคามข่ มขู่ อย่ างจริงจังและรุนแรง
(Cyberstalking)
ผู้รังแกข่ มขู่ว่าจะทาให้ เหยื่อเสี ยชื่ อเสี ยงหรื อจะ
ทาร้ ายร่ างกาย รวมถึงการที่ผ้ ใู หญ่ ส่งข้ อความ
ติดต่ อเยาวชนผ่ านสื่ อออนไลน์ เพื่อหวังที่จะทา
อนาจาร
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ใบงานกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง “สถานการณ์ ที่ฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ”

สถานการณ์ ที่ฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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ครั้งที่ 3
เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาเป็ นความพยายามของบุคคลที่จะจัดการ หรื อลดความเครี ยดจาก
สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาที่มุ่งจัดการด้านอารมณ์จะเป็ นการรับมือ
โดยใช้กระบวนการทางความคิดเพื่อจัดการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น (Lazarus, 2006) ซึ่งกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่อารมณ์ (Emotion-focused)
ผูใ้ ห้การปรึ กษาจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยสามารถที่จะรับมือและใช้วิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรื อผูร้ ังแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ทาเพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการมองโลก
ในทางบวกในการมองสิ่ งที่เกิดขึ้น และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามข้อยกเว้น (Exception Questions) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการให้การ
ปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT รวมไปถึงในกระบวนการให้การ
ปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive
Listening) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจอารมณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสร้างทางออกในการมุ่งจัดการอารมณ์เมื่อผูร้ ับการปรึ กษาถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์
ระยะเวลา
อุปกรณ์

60-90 นาที
1. ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง สัญญาณอารมณ์
2. ปากกา
3. สี ไม้
4. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 2
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการใช้คาถามว่า “คุณคิดว่าคนที่ถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์มีความรู ้สึกหรื ออารมณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง” จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับ
ผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น และใช้ทกั ษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening)
ทักษะสรุ ป (Summarizing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจถึงความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “ในขณะที่คุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คุณ
เกิดอารมณ์ทางลบอย่างไร” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเขียนอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นลง
ในใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “สัญญาณอารมณ์” โดยในใบงานกิจกรรมผูใ้ ห้การปรึ กษาจะระบายสี
ระดับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ใช้ระยะเวลาในการทาใบ
งานกิจกรรมประมาณ 10 นาที จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณา
เหตุผลและอารมณ์ จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
(REBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สารวจอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตนเอง และมีการปรับเปลี่ยน
อารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับประเด็น “คุณจะมีวิธีจดั การอารมณ์อย่างไร
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ” ในใบงานกิจกรรมที่ 3 โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถาม
ข้อยกเว้น (Exception Questions) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief
Therapy : SFBT) และผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะทักษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ (Attentive Listening) และทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือ
ที่มุ่งจัดการกับอารมณ์ในเชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิม่ เติมใน
กระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 3
เรื่ อง สั ญญาณอารมณ์
คาชี้แจง ขอให้ท่านนึกถึงความรู ้สึกและอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ระบายสี สัญญาณตามระดับความรู ้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง
จากนั้นเขียนอธิบายความรู ้สึกที่เกิดขึ้นสั้นๆ
วิธีจัดการอารมณ์ เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

อารมณ์ ทางลบที่
เกิดขึน้ คือ

อารมณ์ ทางลบที่
เกิดขึน้ คือ

อารมณ์ ทางลบที่
เกิดขึน้ คือ

283

284
ครั้งที่ 4
เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่ปัญหา
(Problem-solving) จะใช้วิธีการเน้นรับมือหรื อจัดการที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
โดยใช้วิธีการส่งข้อความแบบสุภาพ หรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีให้กบั ผูท้ ี่รังแก เพื่อถามสาเหตุของ
การรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการโต้ตอบกันไปมาอย่างรุ นแรงบนโลกไซเบอร์
ซึ่งจะต้องอาศัยการสื่ อสารและการแสดงออกที่เหมาะสมของผูร้ ับการปรึ กษา ดังที่ O’Moore &
Minton (2004) กล่าวว่า การสื่ อสารและปฏิเสธการรังแกด้วยความจริ งจังและบอกความต้องการให้
ผูร้ ังแกยุติการกระทาโดยปราศจากความก้าวร้าวและความรุ นแรงอย่างไม่มีความวิตกกังวล ไม่แสดง
อาการอารมณ์เสี ยจะมีแนวโน้มที่ไม่ถูกรังแกอีกต่อไป
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการทาลายการก่อร่ างของปั ญหา (Deconstructing the problem)
จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ ผใู ้ ห้การ
ปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กซ้อมพฤติกรรม (Behavior rehearsal) จากทฤษฎี
การให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้
ทักษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการให้ขอ้ มูล
(Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจวิธีการจัดการกับผูร้ ังแกเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาฝึ กฝนการจัดการกับผูร้ ังแกโดยใช้การสื่ อสารทางบวกเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์
ระยะเวลา
อุปกรณ์

60-90 นาที
1. ใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง สื่ อสารเพื่อหยุด
2. ปากกา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 3 และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการใช้คาถามว่า “คุณคิดว่าอะไรที่ทา
ให้คุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ” จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับ
ความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยใช้ทกั ษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening)
ทักษะสรุ ป (Summarizing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูร้ ับการปรึ กษาที่อาจทา
ให้เกิดการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเลือกรู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มา 1
รู ปแบบ(ใช้ใบงานความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในปั จจุบนั ) จากนั้นให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง “สื่ อสารเพื่อหยุด” ที่ตรงกับสถานการณ์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
เคยเผชิญ จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาคิดวิธีการรับมือกับการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์โดยเน้นที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ และเขียนลงในใบงานกิจกรรมที่ 4 โดยใช้
ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “คุณจะมีวิธีการสื่ อสารที่ดีกบั ผูร้ ังแกบนโลก
ไซเบอร์ให้หยุดการกระทาดังกล่าวอย่างไร” ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการทาลายการก่อร่ างของ
ปัญหา (Deconstructing the problem) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief
Therapy : SFBT) เพื่อผูร้ ับการปรึ กษาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการฝึ กซ้อมพฤติกรรม (Behavior rehearsal) เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษากล้าแสดงออกต่อผูร้ ังแกได้อย่างเหมาะสมในการใช้การสื่ อสารทางบวก ที่ตอ้ งการนาไปใช้
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ร่วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือที่มุ่งจัดการกับปัญหาในเชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

286
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิม่ เติมใน
กระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

287
ใบงานกิจกรรมที่ 4
เรื่ อง “สื่ อสารเพื่อหยุด”
คาชี้แจง ขอให้คุณเขียนข้อความในการสื่ อสารเชิงบวกให้ผรู ้ ังแกบนโลกไซเบอร์หยุดการรังแกตาม
รู ปแบบสถานการณ์บนโลกไซเบอร์ที่ท่านเลือก
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ครั้งที่ 5
เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การรังแกบนโลกไซเบอร์เป็ นพฤติกรรมความรุ นแรงรู ปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั
โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรู ปแบบในการเผชิญปัญหาจะ
แตกต่างไปจากการรังแกโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับการรังแก
บนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ดังที่ Perren et al. (2012) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา
เป็ นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในโลกออนไลน์เท่านั้น เป็ นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้แก้ไขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) จะใช้สื่อ
ออนไลน์ หรื อ
แอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องโดยการกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใช้การกีด
กันหรื อบล็อคผูท้ ี่รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็ น
ส่ วนตัวของบัญชีการใช้งาน โดยตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทนการตั้งค่าเป็ น
สาธารณะ และการเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแก โดยผูท้ ี่ถูกรังแกจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิค WDEP จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality
Therapy)รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question)
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป
(Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์โดยใช้การจัดการ
ทางเทคโนโลยี
ระยะเวลา
60-90 นาที
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อุปกรณ์

1. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง ตัวช่วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance)
2. ใบงานกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security)
3. ปากกา
4. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 4
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการใช้คาถามว่า “คุณเคยค้นหาข้อมูล
ของตนเองผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่” และ “การตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์มี
ความสาคัญอย่างไร” จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึก
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยใช้ทกั ษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะสรุ ป
(Summarizing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการใช้สื่อออนไลน์
ของผูร้ ับการปรึ กษา
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอ่านใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง ตัวช่วยทางเทคโนโลยี
(Technology Assistance) ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เช่น การบล็อก การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว การกดรายงานให้ผดู ้ ูแล
ทราบ และการถ่ายรู ปหลักฐานโดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ร่วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือที่มุ่งจัดการกับปัญหาในเชิ งบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร์ (Cyber Security) โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เลือกกลยุทธ์ดา้ นความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมกับผูร้ ับการปรึ กษา โดยใช้
ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 5 นาที และผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสนทนา
เกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy discourse) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
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วางแผนที่จะร่ วมกันหาทางออกทางบวกในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเมื่อถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์
3. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาบูรณาการใช้เทคนิค WDEP จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบ
เผชิญความจริ ง (Reality Therapy) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจความต้องการ วิธีการรับมือของ
ผูร้ ับการปรึ กษา รวมทั้งประเมินผล เพื่อวางแผนในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมใน
กระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบความรู้ ที่ 2 เรื่ อง “ตัวช่ วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance)”

การรักษาความปลอดภัยด้ วยเทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์
การบล็อก (Block) เมื่อคุณบล็อกผู้รังแกจะไม่ สามารถดูสิ่งที่คุณ
โพสต์ บนข้ อมูลส่ วนตัว การแท็กคุณในโพสต์ ความคิดเห็น หรื อ
รู ปภาพ เชิญคุณเข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อกลุ่ม เริ่มการสนทนากับคุณ
เพิ่ม คุ ณเป็ นเพื่ อ น เป็ นการป้ อ งกันการติ ด ต่ อ หรื อ การโต้ ต อบ
ทั้งหมด และจะมีผลกับการโต้ ตอบกับบุคคลนั้นบนสื่ อออนไลน์
การตั้ ง ค่ า ความเป็ นส่ วนตั ว (Privacy Setting) จะช่ วยคุ ณ ใน
จั ด การการตั้ ง ค่ า ความเป็ นส่ วนตั ว พื้ น ฐาน ส าหรั บ การตั้ ง ค่ า
เกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ คุ ณ แชร์ ในสื่ อออนไลน์ คุ ณ สามารถเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมายในขณะที่คุณโพสต์ ได้ กับบุคคลนั้นบนสื่ อออนไลน์
โดยตั้งแค่แสดงให้ เห็นเฉพาะเพื่อนที่ร้ ู จักเท่ านั้น
การรายงานให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง (Report) หากคุณเห็นบัญชี ที่แอบ
อ้ างเป็ นคุณ โพสต์ หรื อความคิดเห็นที่ไม่ เหมาะสมการแจ้ งให้
ผู้ดูแลสื่ อออนไลน์ ได้ ทราบ โดยการส่ งข้ อความรายงานว่ าเป็ น
เนื้ อหาที่มีความรุ นแรง ภาพโป๊ เปลื อย การก่ อกวน ข่ าวปลอม
คาพูดที่แสดงความเกลียดชัง เพื่อให้ ผ้ ูแลดาเนินการลบออกจาก
สื่ อออนไลน์ ได้
การเก็บ หลัก ฐาน (Capture) คุ ณ ต้ อ งเก็ บ หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การ
กระทาที่พบเห็นเอาไว้ ควรใช้ ถ่ายรู ปหน้ าจอหรื อวิธีสั่งพิมพ์ จาก
หน้ าเว็บบราวเซอร์ โดยตรงและพิมพ์ ทันทีที่พบเห็นบราวเซอร์ จะ
พิมพ์ ภาพที่ปรากฏบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ออกมาพร้ อมกับวันที่
จานวนหน้ าที่พิมพ์ และที่อยู่ของหน้ าเว็บ (URL) ที่มีการกระทา
ความผิดปรากฎด้ วยสามารถนาไปแจ้ งความกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
เพื่อดาเนินคดีต่อไป
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ใบงานกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security)”

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

ฉันจะเลือกวิธีการที่สร้ างความ
ปลอดภัยให้ กบั ตนเองโดย ?
....................................................
....................................................
....................................................
...

หากผู้รังแกบนโลกไซเบอร์ ยัง
ไม่ หยุดการกระทาฉันจะ ?

....................................................
....................................................
....................................................
...
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ครั้งที่ 6
เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทุกรู ปแบบล้วนส่งผลกระทบต่อเยาวชนในด้านลบโดยเฉพาะ
ในด้านอารมณ์และจิตใจ เนื่ องจากทาให้ผถู ้ ูกรังแกรู ้สึกไม่ปลอดภัยและขาดความมัน่ คงทางจิตใจ
และแสวงหาแนวทางในการทาให้ตนเองรู ้สึกดีข้ ึนโดยการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลที่ตนเองรู ้สึก
ไว้วางใจ เพื่อระบายและพูดคุยถึงสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ดังที่ Cohen et
al. (2000) กล่าวว่า เมื่อบุคคลรู ้สึกไม่สบายใจจะเกิดปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคลที่ตอ้ งมีการให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ ให้กาลังใจ ใหเการปรึ กษา ชี้แนะ ให้คาแนะนา หรื อให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนให้ขอ้ มูลป้อนกลับ เพื่อให้บุคคลรู ้สึกว่าตนเองมีความมัน่ คง
ปลอดภัยและมีแนวทางในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) และ
เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรม
นิยม รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question)
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป
(Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจบุคคลที่ไว้วางใจและสามารถให้การปรึ กษาเมื่อถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาทางออกในการขอความช่วยเหลือบุคคลที่ไว้วางใจเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์
ระยะเวลา
อุปกรณ์

60-90 นาที
1. ใบงานกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง ที่ปรึ กษาทางใจ
2. ปากกา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 4
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้ทกั ษะการใช้คาถามว่า “ถ้าคุณรู ้สึกไม่สบาย
ใจ คุณจะเล่าเรื่ องราวเหล่านั้นให้ใครฟังบ้าง” จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษา
เกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะ
การฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะสรุ ป (Summarizing) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบุถึง
บุคคลที่ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเลือกรู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์มา 1
รู ปแบบ(ใช้ใบงานความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ใ นปัจจุบนั ) จากนั้นให้ผรู ้ ับ
การปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง “ที่ปรึ กษาทางใจ” ที่ตรงกับสถานการณ์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
เคยเผชิญ จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาเขียนชื่อคนที่ฉนั รักและไว้วางใจที่สามารถขอความช่วยเหลือได้
เมื่อฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 3 อันดับ และเขียนว่าฉันต้องการให้ใครช่วยเหลือ และฉันจะพูด
อย่างไรเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้ระยะเวลาในการทาใบงาน
กิจกรรมประมาณ 10 นาที
2. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “ใครคือคนที่คุณนักและไว้วางใจ 3
อันดับแรก” “อะไรที่ทาให้คุณคิดถึงคนๆนี้” และ “อะไรที่ทาให้คุณเชื่อมัน่ ว่าคนๆนี้สามารถ
ช่วยเหลือคุณได้” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of
a collaborative relationship) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy :
SFBT) เพื่อผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ทางานร่ วมกับผูร้ ับการปรึ กษาโดยสนับสนุน ส่งเสริ ม การให้ความ
สนใจต่อวิธีการรับมือโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเลือกใช้เมื่อเผชิญปัญหาการ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
3. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษา “จากสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ที่คุณพบเจอ คุณต้องการให้ใครช่วยเหลือ” และ “ฉันจะพูดกับคนๆนั้นว่า.....” โดยผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาใช้เทคนิคการฝึ กซ้อมพฤติกรรม (Behavior rehearsal) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ฝึกซ้อม
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คาพูดที่ตอ้ งการนาไปใช้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดย
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ร่วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือที่ใช้
การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ให้กาลังใจ เพื่อสร้างหรื อคงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผูร้ ับการปรึ กษา จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น
เพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง “ที่ปรึกษาทางใจ”
คาชี้แจง ขอให้เขียนชื่อคนที่ฉนั รักและไว้วางใจที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อฉันถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ 3 อันดับ

2.

3.

1.

สถานการณ์ ที่ฉันถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
.....................................................................................................................................................
ฉันต้องการให้ ..............................................................................................................ช่ วยเหลือ
ฉันจะพูดว่ า ฉัน...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ครั้งที่ 7
เรื่ อง การเลือกกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
ในการเผชิญการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของบุคคลที่ถือว่าเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
ผูร้ ับการปรึ กษาจึงต้องมีการเปลี่ยนจากการเน้นที่ตวั ปัญหามาเป็ นการมุ่งหาคาตอบ ซึ่งสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเผชิญอยูไ่ ม่ใช่ปัญหา ดังที่ Corey (2009) กล่าวว่า ใน
เวลาที่มีปัญหาต้องมีบางขณะที่ปัญหาไม่ได้ถูกมองว่าเป็ นปัญหา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า
ข้อยกเว้น (Exception) และแสดงถึงสิ่ งที่แตกต่าง (New of Difference) นอกจากนี้ยงั มี ผูร้ ับการ
ปรึ กษามีโอกาสดึงศักยภาพ ความเข้มแข็ง และทางออกที่เป็ นไปได้เพื่อมุ่งหาตาตอบ (Andrews &
Clark, 1996) ซึ่งการสารวจข้อยกเว้นจะทาให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างช่วงเวลา หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดปัญหา และช่วงเวลาหรื อสถานการณ์ที่ไม่เกิดปัญหา จึงสามารถทาให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษามองเห็นทางออกหรื อวิธีการในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของตัวเองได้ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น นาไปสู่ การสารวจกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถการดึงศักยภาพ จุด
แข็งที่อยูใ่ นตัวเองออกมาเพื่อทาให้เกิดผลในอนาคต
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิคคาถามทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบ
เผชิญความจริ ง (Reality Therapy) รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะ
การใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการทวนความ
(Paraphrasing Skills) ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling Skills) ทักษะการให้
ข้อมูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักถึงช่วงเวลาที่ไม่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาทางเลือกที่ตอ้ งการและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ได้
ระยะเวลา

60-90 นาที
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อุปกรณ์

1. ใบงานกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง การรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ปากกา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 6
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “มีช่วงเวลาใดบ้างที่คุณไม่ได้
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์” “ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่คุณสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์”
และ “ในช่วงที่ไม่ได้ถูกรังแกคุณกาลังทาอะไรที่มีความสุข” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการ
สนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused
Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตระหนักว่าการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไม่ได้คงอยู่
กับผูร้ ับการปรึ กษาตลอดเวลา ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะควบคุมและจัดการกับการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได้ ร่ วมกับทักษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive
Listening) ทักษะสรุ ป (Summarizing) และทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling
Skills)
2. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง “การรับมือเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ” โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาการสารวจทางเลือกที่ตอ้ งการและสามารถที่จะ
นาไปใช้ในการจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง โดยให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาใช้ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษา “อะไรคือวิธีการที่คิดว่าน่าจะทาได้ดีที่สุดในตอนนี้
ที่จะการจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ” “ถ้าหากมีคนมารังแกคุณภายในอาทิตย์น้ ีคุณคิดว่า
จะทาอย่างไร” และ “วิธีการที่ที่คิดว่ายากที่สุด เพราะอะไร” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคคาถาม
ทางเลือก (Choice Questions) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy)
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เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาพิจารณามุมมองของตนเองซึ่งจะช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสารวจทางเลือกและ
ผลกระทบ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับสถานการณ์ในอนาคตได้ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ร่วมกับ
ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือที่ใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมใน
กระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง “การรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ”
คาชี้แจง ขอให้ คุณสร้ าง Application ที่ให้ ความช่ วยเหลือคุณเมื่อคุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใน
แต่ละ Application ให้ คุณเขียนวิธีการรับมือที่คุณคิดว่ าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดมา 1 วิธี

My Application รับมือกับอารมณ์
โดยวิธีการ
....................................................................
................................................................................
My Application การคุยกับผู้รังแก
โดยวิธีการ
....................................................................
................................................................................
My Application โดยใช้ เทคโนโลยี
โดยวิธีการ
....................................................................
................................................................................
My Application ทีป่ รึกษาทางใจ
โดยวิธีการ
....................................................................
................................................................................
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ครั้งที่ 8
เรื่ อง การวางแผนกลยุทธ์เชิงบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถือว่าเป็ นทางออกที่มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งวิธีการบรรลุเป้าหมายหรื อหาทางออกของปัญหาได้ถูกพัฒนาด้วยสิ่ งที่ de
Shazer (1988) ที่เรี ยกว่า คาถามปาฏิหาริ ย ์ ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาจะมีการสร้างเป้าหมายที่มีลกั ษณะ
ชัดเจน และการสร้างทางออกใหม่ๆ ที่สามารถทาได้ การใช้คาถามปาฏิหาริ ยม์ ีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ
ทางออก และช่วยในการทาความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของเป้าหมายที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ต้องการ ช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของตนเองจะเป็ นอย่างไร เมื่อ
ปัญหาได้รับการแก้ไข หรื อมีการจัดการกับปั ญหาได้ดีข้ นึ (O’Hanlon and Weiner Davis’s as cited
in Corey, 2013)
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทา
การบูรณาการร่ วมกับเทคนิค WDEP และเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) จาก
ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) รวมไปถึงในกระบวนการให้การ
ปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive
Listening) ทักษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of
Feeling Skills) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถระบุทางออกในการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาเป้าหมายที่นาไปสู่การจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ในแบบใหม่
ระยะเวลา

60-90 นาที
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1. ใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ องปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์ (Cyber Miracle)
2. ปากกา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 7
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาหลับตา อยูใ่ นท่าทางที่ผอ่ นคลาย และใช้เทคนิคการ
ใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused
Brief Therapy : SFBT) ถามผูร้ ับการปรึ กษาว่า “สมมติวา่ คืนนี้ เมื่อคุณนอนหลับและตื่นขึ้นมา
ปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นกับคุณ ปั ญหานั้นได้หายไป เมื่อคุณตื่นขึ้น อะไรคือสิ่ งแรกที่คุณจะเห็น” หรื อ
รู ้สึกได้วา่ ปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากใช้คาถามนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายว่า
อะไรที่แตกต่างไปจากเดิม อะไรที่เห็น รู ้สึก หรื อได้ยนิ ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
อธิบายได้ชดั เจนและรับรู ้วา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเผชิญนั้นได้รับการแก้ไข
หรื อจัดการได้ดีข้ นึ ชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาจะเป็ นอย่างไร
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง “ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์
(Cyber Miracle)” โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใช้ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที
จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาถามผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เขียนลงในใบงานว่า “ให้คุณเขียนถึงสิ่ ง
ที่ตนเองคิดในขณะที่หลับตา” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกับทักษะการใช้
คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะสรุ ป (Summarizing) และ
ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling Skills)
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาพูดคุยกับผูร้ ับการปรึ กษาถึงการกาหนดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของผูร้ ับการปรึ กษาว่า “อะไรคือวิธีการที่เหมาะสมกับคุณที่จะ
สามารถหยุดการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ดีที่สุด” “คุณจะรู ้ได้อย่างไรว่าวิธีการที่เลือกจะไม่ส่งผล
กระทบกับตนเองและผูอ้ ื่น” และ “วิธีการที่เลือกมีขอ้ ดีและข้อเสี ยอย่างไร” โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้
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เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง
(Reality Therapy) เพื่อที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาสามารถให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผรู ้ ับการปรึ กษาว่าจะตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและความต้องการของตนได้อย่างไรให้เหมาะสม โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ร่วมกับทักษะ
การให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือที่ใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิม่ เติมใน
กระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง “ปาฏิหาริย์โลกไซเบอร์ (Cyber Miracle)”

อะไรคือสิ่งแรกที่ปรากฎ?

อะไรคือสิ่ งแรกที่คุณคิด?

อะไรคือสิ่ งแรกที่คุณรู้ สึก?

อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อปัญหาหายไป ?
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ครั้งที่ 9
เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองจะทาให้บุคคลได้รับรู ้ และยอมรับในคุณค่าความสามารถ
ของตน สามารถเผชิญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งสามารถควบคุมตนเองให้มี
ความรับผิดชอบส่งผลให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู ้สึก และ
พฤติกรรม ตลอดจนค้นพบทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังที่ Spencer (1993) กล่าวว่า ความ
มัน่ ใจของบุคคลจะสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีความท้าท้าย และบุคคลพยายามแสวงหาการ
ตัดสิ นใจหรื อสร้างความคิดเห็น แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แสดงความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
ความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ผูร้ ับการปรึ กษาในการนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีความสาคัญ เนื่องจากผูร้ ับการปรึ กษาจะสามารถที่จะตัดสิ นใจแก้ไขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้อย่างมัน่ ใจ และสามารถนาวิธีการรับมือไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่งตน (Competence talk) และเทคนิค
การใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief
Therapy : SFBT) นอกจากนี้ ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการเสริ มแรงทาง
สังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใน
กระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทักษะการสะท้อนความรู ้สึก
(Reflection of Feeling Skills) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาประเมินระดับความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนและแรงจูงใจใน
การเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา

60-90 นาที
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1. ใบงานกิจกรรมที่ 9 เรื่ อง เพิ่มพลังทางไซเบอร์ (Cyber Charger)
2. สี ไม้
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 8
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาโดยใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับพลังแห่ง
ตน (Competence talk) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT)
เพิ่มความเชื่อมัน่ และให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจัดลาดับความสาคัญของการกระทาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
เกี่ยวกับการที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะสามารถใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกับ
ทักษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะสรุ ป
(Summarizing) และทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling Skills)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 9 เรื่ อง “เพิ่มพลังทางไซเบอร์
(Cyber Charger)” โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใช้ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 5 นาที
โดยใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (SolutionFocused Brief Therapy : SFBT)
3. โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบายสี บอกระดับความเชื่อมัน่ ที่จะใช้กลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ว่าผูร้ ับการปรึ กษามีความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าอยูใ่ นระดับ
ใด จาก 0-10 โดยที่ 0 หมายถึง คุณไม่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและไม่สามารถรับมือกับการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ได้ 10 หมายถึง คุณมีความเชื่อมัน่ และสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได้ “คุณคิดว่าระดับความเชื่อมัน่ ของคุณในขณะนี้เป็ นเท่าไร” รวมทั้งอธิบายบอกเล่าความรู ้สึก
และความคิด การใช้คาถามบอกระดับจะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษารับรู ้ถึงสถานการณ์มุมมองที่จะทาให้
ตนเองเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
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ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ให้กาลังใจ เพื่อสร้างหรื อคงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผูร้ ับการปรึ กษา จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น
เพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
นัดหมายวัน เวลา ในการให้การปรึ กษาในครั้งถัดไป
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 9 เรื่ อง “เพิ่มพลังทางไซเบอร์ (Cyber Charger)”
คาชี้แจง ขอให้คุณระบายสี ในช่องตัวเลข 0-10 โดยที่ 0 หมายถึง คุณไม่มีความเชื่อมัน่ และไม่
สามารถรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ 10 หมายถึง คุณมีความเชื่อมัน่ และสามารถจัดการ
กับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้ เพียง 1 ตัวเลขที่ตรงกับความรู ้สึกมากที่สุด
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ครั้งที่ 10
เรื่ อง การยุติการปรึ กษา
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การยุติการให้การปรึ กษาเป็ นของการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ การให้กาลังใจ การยอมรับ เมื่อ
ผูร้ ับการปรึ กษาต้องไปเผชิญกับโลกความเป็ นจริ ง การที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ปรับเปลี่ยนความคิด
ความรู ้สึก และพฤติกรรม เพื่อหาทางออกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริ ง ดังที่ Corey (2009) กล่าวว่า ขั้นสุ ดท้ายเป็ นช่วงที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาและ
ผูร้ ับการปรึ กษาได้ร่วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และสิ่ งที่จะนาไปใช้หลังจากที่ยตุ ิการให้การปรึ กษา
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับการปรึ กษาที่ได้ดึงศักยภาพของตนเองเพื่อหาแนวทาง
อย่างเหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการ
ให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อให้สร้างหรื อคงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผูร้ ับการปรึ กษา
รวมไปถึงในกระบวนการให้การปรึ กษาผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะ
การฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening) ทักษะการทวนความ (Paraphrasing Skills) ทักษะการ
สะท้อนความรู ้สึก (Reflection of Feeling Skills) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป
(Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ประเมินถึงประโยชน์ที่ได้รับในการให้การปรึ กษา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแก
บนโลกไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อยุติการให้การปรึ กษา
ระยะเวลา
อุปกรณ์

60-90 นาที
1. ใบงานกิจกรรมที่ 10 เรื่ อง เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง
2. ปากกา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษากล่าวทักทายผูร้ ับการปรึ กษาด้วยท่าทาง อบอุ่น ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
และทักทายเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไป เพื่อคงระดับความไว้วางใจและสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึ กษา
และผูร้ ับการปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนสิ่ งที่ได้พูดคุยในการให้การปรึ กษา
ในครั้งที่ 9
และผูใ้ ห้การปรึ กษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้การปรึ กษาในครั้งนี้
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบงานกิจกรรมที่ 10 เรื่ อง “เส้นทางแห่งการ
เปลี่ยนแปลง” โดยใช้ระยะเวลาในการทาใบงานกิจกรรมประมาณ 10 นาที โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เขียนในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมสั้นๆ
ในระยะครั้งแรกที่พบกัน ระหว่างการเดินทาง และเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง หลังจากนั้นผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาสนทนากับผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกับทักษะการใช้คาถาม (Question) ทักษะการฟั งอย่างตั้งใจ
(Attentive Listening) ทักษะสรุ ป (Summarizing) และทักษะการสะท้อนความรู ้สึก (Reflection of
Feeling Skills)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันทบทวนการให้การปรึ กษาที่ผา่ นมาและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้การปรึ กษา
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาและผูร้ ับการปรึ กษาร่ วมกันสรุ ปเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จาก
ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ชมเชย ให้กาลังใจ เพื่อสร้างหรื อคงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผูร้ ับการปรึ กษา จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น
เพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาแบบประเมินการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการและ
ทาการนัดหมายวัน เวลา ในการติดตามผลหลังยุติการให้การปรึ กษา
การประเมินผล
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสังเกตพฤติกรรม คาพูด น้ าเสี ยง ความรู ้สึก
2. การซักถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามของผูร้ ับการปรึ กษา
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
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ใบงานกิจกรรมที่ 10 เรื่ อง “เส้ นทางแห่ งการเปลี่ยนแปลง”
คาชี้แจง ขอให้คุณเขียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรม
สั้นๆ
ถึงจุดหมาย

ระหว่างการ

ครั้งแรกที่พบกัน
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นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ ความรู้แบบออนไลน์
เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Counseling Online by Online Learning : COOL)
ทักษะ ทฤษฎี
ครั้งที่
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และเทคนิคการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
1 อะไรคือ..
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบยินยอมเข้าร่ วม
การรังแกบน
ปรึ กษาได้
การวิจยั
ทฤษฎีเน้ นทางออก
โลกไซเบอร์
ทราบถึง
2. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง
ระยะสั้น
วัตถุประสงค์ - เทคนิคการสร้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ในการปรึ กษา สัมพันธภาพแบบบ
รู ปแบบการให้การ
รู ปแบบ วิธีการ ร่ วมมือ (Formation
ปรึ กษาเชิงบูรณาการ
และข้อตกใน of a collaborative
ทฤษฎีและเทคนิค
การให้การ
เพื่อเสริ มสร้างกล
relationship)
ปรึ กษา
ยุทธ์เชิงบวกในการ
ระยะเวลาที่
เผชิญปัญหาการถูก
ทักษะการปรึกษา
ต้องเข้ารับการ ได้แก่
รังแกบนโลกไซ
ปรึ กษา
เบอร์ผา่ นการให้
- ทักษะการให้
ตลอดจน
ความรู ้แบบออนไลน์
ข้อมูล
ประโยชน์ที่
(Counseling Online
ได้รับจากการ
by Online Learning:
ปรึ กษา
COOL)
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
3. แบบวัดกลยุทธ์เชิง
ปรึ กษาประเมิน
บวกในการเผชิญ
ระดับกลยุทธ์
ปัญหาบนโลกไซ
เชิงบวกในการ
เบอร์ของนักเรี ยน
เผชิญปัญหา
วัยรุ่ นไทย
การถูกรังแก
(Cyberbullying
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ครั้งที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ทักษะ ทฤษฎี
และเทคนิคการ
ปรึกษา

บนโลกไซ
เบอร์ก่อน
ได้รับความรู ้
แบบออนไลน์

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

4.

5.

6.

2

มุมมองต่อ 1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
สถานการณ์
ปรึ กษาสารวจ
การถูกรังแก
ความคิดที่มีต่อ
บนโลกไซ
ปัญหาการถูก
เบอร์
รังแกบนโลก
ไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาฝึ กฝน
การมองปัญหา
ในเชิงบวกเมื่อ
ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์

เทคนิคการปรึกษา 1.
ทฤษฎีเน้ นทางออก
ระยะสั้น
- เทคนิคการ
สนทนาเกี่ยวกับ
2.
ข้อยกเว้น
(Exception talk)
เทคนิคจากทฤษฎี
การปรึกษาแบบ
พิจารณา เหตุผล
อารมณ์ และ
พฤติกรรม

3.

Coping Positive
Strategies Test:
CCPS-T)
สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
1 เรื่ อง
Cyberbullying
สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
2 เรื่ อง
Cyberbullying เป็ น
เรื่ องปกติหรอ?
แบบบันทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึ กษาเชิงบูรณา
การออนไลน์
สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
3 เรื่ อง ชีวิตติด Tech
: พฤติกรรมแบบ
ไหนที่เรี ยกว่า
Cyberbullying
สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
4 เรื่ อง Thank you
for sharing
ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง
การปรับเปลี่ยน
มุมมองต่อการถูก
รังแกบนโลกไซ
เบอร์
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ครั้งที่

3

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ทักษะ ทฤษฎี
และเทคนิคการ
ปรึกษา
- เทคนิคการสอน
พูดกับตนเองเมื่อ
เผชิญปัญหา
(Teaching Coping
Self-Statement)

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
4. ใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง
พูดทางบวกอย่างไร?
เมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์
5. แบบบันทึก
ประสบการณ์การให้
การปรึ กษาเชิงบูรณา
การออนไลน์

ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
การค้นหา
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง
ทางออกใน
ปรึ กษาทราบ ทฤษฎีเน้ นทางออก
ระดับอารมณ์เมื่อถูก
การจัดการ
ถึงระดับของ ระยะสั้น
รังแกบนโลกไซ
อารมณ์เมื่อ
การจัดการ
เบอร์
- เทคนิคการใช้
ถูกรังแกบน
อารมณ์ของ
คาถามบอกระดับ 2. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
โลกไซเบอร์
ผูร้ ับการ
5 เรื่ อง เมื่อฉันถูก
(Scaling)
ปรึ กษาเมื่อถูก
เกลียด
รังแกบนโลก เทคนิคทฤษฎีการ 3. แบบบันทึก
ไซเบอร์
ประสบการณ์การให้
ให้ การปรึกษาแบบ
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ พิจารณาเหตุผล
การปรึ กษาเชิงบูรณา
ปรึ กษา
การออนไลน์
อารมณ์และ
ตอบสนองการ พฤติกรรม
จัดการทาง
- เทคนิคการ
อารมณ์ในเชิง จินตนาการแบบ
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ครั้งที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์
บวกได้อย่าง
เหมาะสม

4

ทักษะ ทฤษฎี
และเทคนิคการ
ปรึกษา
พิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
การสื่ อสาร 1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 5 เรื่ อง
ทางบวกเพื่อ
ปรึ กษาเรี ยนรู ้ ทฤษฎีเน้ นทางออก
การสื่ อสารทางบวก
ใช้รับมือกับ
การสื่ อสารเชิง ระยะสั้น
เมื่อถูกรังแกบนโลก
ผูร้ ังแกบน
บวกในการ
ไซเบอร์
- เทคนิคการให้
โลกไซเบอร์
รับมือเมื่อถูก ข้อมูลย้อนกลับ
2. ใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง
รังแกบนโลก (Therapist feedback
กล้าที่จะใช้การ
ไซเบอร์
สื่ อสารอย่าง
to client)
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
สร้างสรรค์
ปรึ กษาเลือกใช้ เทคนิคการให้ การ 3. แบบบันทึก
วิธีการเผชิญ
ประสบการณ์การให้
ปรึกษาทฤษฎี
ปัญหาในเชิง พฤติกรรมนิยม
การปรึ กษาเชิงบูรณา
บวกเกี่ยวกับ - เทคนิคการฝึ ก
การออนไลน์
การมุ่งจัดการที่ พฤติกรรมการ
ปัญหาไปใช้ได้ แสดงออกที่
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
และเหมาะสม (Assertive
Training)
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ทักษะ ทฤษฎี
ครั้งที่
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และเทคนิคการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
5 การใช้
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 7 เรื่ อง
เทคโนโลยี
ปรึ กษาเรี ยนรู ้ ทฤษฎีเน้ นทางออก
ผูช้ ่วยทางเทคโนโลยี
ในการรับมือ
วิธีการเผชิญ
(Technology
ระยะสั้น
เมื่อถูกรังแก
ปัญหาในเชิง - เทคนิคการให้
Assistance)
บนโลกไซ
บวกเกี่ยวกับ ข้อมูลย้อนกลับ
2. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
เบอร์
ความสามารถ (Therapist feedback
6 เรื่ อง อย่าให้
ในการใช้
Cyberbullying เป็ น
to client)
เทคโนโลยีของ
เรื่ องปกติของ
ผูร้ ับการ
สังคมไทย :
เทคนิคการให้ การ
ปรึ กษาเมื่อถูก ปรึกษาทฤษฎี
สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก
รังแกบนโลก พฤติกรรมนิยม
BNK48
ไซเบอร์
- เทคนิคการเรี ยนรู ้ 3. แบบบันทึก
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ จากตัวแบบ
ประสบการณ์การให้
ปรึ กษาสามารถ (Modeling)
การปรึ กษาเชิงบูรณา
นาวิธีการเผชิญ ทักษะการปรึกษา
การออนไลน์
ปัญหาในเชิง ได้แก่
บวกเกี่ยวกับ - ทักษะการใช้
ความสามารถ คาถาม
ในการใช้
- ทักษะการให้
เทคโนโลยีไป ข้อมูล
ใช้ได้อย่าง
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6

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ถูกต้องและ
เหมาะสม
การค้นหา
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ทางออกโดย
ปรึ กษาเรี ยนรู ้
ใช้การ
วิธีการเผชิญ
สนับสนุน
ปัญหาในเชิง
ทางสังคม
บวกเกี่ยวกับ
เมื่อถูกรังแก
การสนับสนุน
บนโลกไซ
ทางสังคมของ
เบอร์
ผูร้ ับการ
ปรึ กษาเมื่อถูก
รังแกบนโลก
ไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาสามารถ
นากลยุทธ์การ
เผชิญปัญหาใน
เชิงบวก
เกี่ยวกับการ
สนับสนุนทาง
สังคมไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

ทักษะ ทฤษฎี
และเทคนิคการ
ปรึกษา

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง ที่
ปรึ กษาทางใจ
ทฤษฎีเน้ นทางออก
2. ใบความรู ้ที่ 9 เรื่ อง
ระยะสั้น
“ขอความช่วยเหลือ
- เทคนิคการให้
อย่างไร?”
ข้อมูลย้อนกลับ
(Therapist feedback 3. แบบบันทึก
ประสบการณ์การให้
to client)
การปรึ กษาเชิงบูรณา
การออนไลน์
เทคนิคการให้ การ
ปรึกษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม
- เทคนิคการเรี ยนรู ้
จากตัวแบบ
(Modeling)
- เทคนิคการให้
การบ้าน
(Homework)
ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
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ทักษะ ทฤษฎี
ครั้งที่
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
และเทคนิคการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
7 การเลือก
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 10 เรื่ อง
ทางออกเมื่อ
ปรึ กษาสามารถ ทฤษฎีเน้ นทางออก
ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซ
ถูกรังแกบน
ระบุทางออก ระยะสั้น
เบอร์ (Cyber
โลกไซเบอร์
ในการจัดการ - เทคนิคการใช้
Miracle)
กับปัญหาการ คาถามปาฏิหาริ ย ์
2. สื่ อวิดีโอที่ 6 เรื่ อง
ถูกรังแกบน
รับมือ
(The Miracle
โลกไซเบอร์ได้ Question)
CYBERBULLYING
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ภัยบนโลกออนไลน์
ปรึ กษาวางแผน เทคนิคการให้ การ 3. แบบบันทึก
ที่นาไปสู่การ ปรึกษาทฤษฎี
ประสบการณ์การให้
จัดการกับ
การปรึ กษาเชิงบูรณา
พฤติกรรมนิยม
ปัญหาการถูก - เทคนิคการเรี ยนรู ้
การออนไลน์
รังแกบนโลก จากตัวแบบ
ไซเบอร์ใน
(Modeling)
แบบใหม่

8

ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
การระบุ
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 11 เรื่ อง
ทางออกเมื่อ
ปรึ กษาระบุ
รู ปแบบการจัดการ
ทฤษฎีเน้ นทางออก
ถูกรังแกบน
ทางออกที่
การถูกรังแกบนโลก
ระยะสั้น
โลกไซเบอร์
สามารถจัดการ - เทคนิคการพัฒนา
ไซเบอร์
เมื่อถูกรังแกบน ทางออก
2. ใบความรู ้ที่ 12 เรื่ อง
โลกไซเบอร์
การจัดการกับการถูก
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ครั้งที่

9

หัวข้อ

ทักษะ ทฤษฎี
วัตถุประสงค์
และเทคนิคการ
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
ปรึกษา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ (Development of
รังแกบนโลกไซ
ปรึ กษาวางแผน solution)
เบอร์
ไปสู่การรับมือ
3. แบบบันทึก
จากการถูก
ประสบการณ์การให้
เทคนิคทฤษฎีการ
รังแกบนโลก ให้ การปรึกษาแบบ
การปรึ กษาเชิงบูรณา
ไซเบอร์
การออนไลน์
เผชิญความจริง
(Reality Therapy)
- เทคนิคการให้
ข้อเสนอแนะ
(Advise Technique)

ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
การบูรณา
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. ใบความรู ้ที่ 13 เรื่ อง
การกลยุทธ์
ปรึ กษาเกิด
พลังในตนเอง
ทฤษฎีเน้ นทางออก
เชิงบวกใน
ความ
(Cyber Power)
ระยะสั้น
การเผชิญ
เปลี่ยนแปลง - เทคนิคการใช้
2. สื่ อวิดีโอที่ 7 เรื่ อง วิธี
ปัญหาบน
ในตนเอง
จัดการ
คาถามบอกระดับ
โลกไซเบอร์ 2. เพื่อให้ผรู ้ ับการ (Scaling)
Cyberbullying การ
ปรึ กษาเกิด
กลัน่ แกล้งบนโลกไซ
ความเชื่อมัน่ ใน
เบอร์
ศักยภาพของ
3. แบบบันทึก
ตนที่จะนากล
ประสบการณ์การให้
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ครั้งที่

10

หัวข้อ

ยุติการ
ปรึ กษา

ทักษะ ทฤษฎี
วัตถุประสงค์
และเทคนิคการ
ปรึกษา
ยุทธ์เชิงบวกใน เทคนิคการให้ การ
การเผชิญ
ปรึกษาทฤษฎี
ปัญหาการถูก พฤติกรรมนิยม
รังแกบนโลก - เทคนิคการ
ไซเบอร์ไป
เสริ มแรงทางสังคม
ใช้ได้อย่าง
(Social
เหมาะสม
Reinforcement)

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
การปรึ กษาเชิงบูรณา
การออนไลน์

ทักษะการปรึกษา
ได้แก่
- ทักษะการใช้
คาถาม
- ทักษะการให้
ข้อมูล
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการ เทคนิคการปรึกษา 1. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
ปรึ กษาประเมิน ทฤษฎีเน้ นทางออก
8 เรื่ อง น่ารู ้คู่ไทย...
ระดับกลยุทธ์ ระยะสั้น
กับ กสทช. ตอน
เชิงบวกในการ - เทคนิคการสร้าง
Cyber Bullying
เผชิญปัญหา
สัมพันธภาพแบบบ 2. แบบวัดกลยุทธ์เชิง
การถูกรังแก
บวกในการเผชิญ
ร่ วมมือ (Formation
บนโลกไซ
ปัญหาบนโลกไซ
of a collaborative
เบอร์ก่อน
เบอร์ของนักเรี ยน
relationship)
ได้รับความรู ้
วัยรุ่ นไทย
แบบออนไลน์ ทักษะการปรึกษา
(Cyberbullying
2. เพื่อยุติการให้ ได้แก่
Coping Positive
การปรึ กษา
Strategies Test:
- ทักษะการสรุ ป
CCPS-T)
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ครั้งที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

ทักษะ ทฤษฎี
และเทคนิคการ
ปรึกษา
- ทักษะการให้
ข้อมูล

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

322

นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ ความรู้แบบออนไลน์
เพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(Counseling Online by Online Learning : COOL)
ครั้งที่ 1
เรื่ อง อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาและทาความเข้าใจถึงข้อตกลง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ประโยชน์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะได้รับ (Corey, 2004) จะทาให้
กระบวนการปรึ กษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูร้ ับการปรึ กษามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา พร้อมที่จะเรี ยนรู ้จนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
โดยในการให้การปรึ กษาครั้งนี้ ผูร้ ับการปรึ กษาจะใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Direct Learning)
ผ่านใบความรู ้และการดูสื่อวิดีโอความรู ้เกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผูร้ ับการปรึ กษาได้
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั รวมไปถึงการ
ประเมินระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นใน
รู ปแบบออนไลน์ เพื่อเป็ นข้อมูลในการเข้ารับการให้การปรึ กษาขั้นต้นของการให้การปรึ กษา
โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a
collaborative relationship) จากการปรึ กษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้
สังเกตสิ่ งที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับการปรึ กษา และผูใ้ ห้การปรึ กษาการใช้ทกั ษะการให้การปรึ กษา ได้แก่
การให้ขอ้ มูล (Informing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการปรึ กษา ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้ารับการ
ปรึ กษา ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการปรึ กษา
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาประเมินระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ก่อนได้รับความรู ้แบบออนไลน์
3. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเข้าใจเกี่ยวกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
ระยะเวลา

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา

323
1. ใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั แบบออนไลน์
2. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ
ทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL)
3. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 1 เรื่ อง Cyberbullying
4. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 2 เรื่ อง Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติหรอ?
5. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
อุปกรณ์

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษากรอกข้อมูลส่วนบุคคล และกดส่งแบบตอบรับใบ
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่
1 เรื่ อง ข้อตกลงระหว่างเรา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการให้การปรึ กษา หัวข้อการให้
ความรู ้แบบออนไลน์ในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการให้การให้ความรู ้ และรายละเอียดในการติดต่อ
กับผูใ้ ห้การปรึ กษา ซึ่งจะอยูใ่ นรู ปแบบของใบความรู ้ให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้อ่านและทาความเข้าใจ
ด้วยตนเอง
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) เพื่อ
ประเมินระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา (Pretest) และเก็บเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลเบื้องต้น
ในการให้การปรึ กษา
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาดูสื่อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 1 เรื่ อง Cyberbullying และสื่ อ
วิดีโอให้ความรู ้ที่ 2 เรื่ อง Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติหรอ? โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการสังเกต
ตนเองว่า “เมื่อเผชิญกับการรังแกบนโลกไซเบอร์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง” ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้
เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a collaborative relationship)
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพือ่ ทาการสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
การรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาความความเข้าใจในเรื่ องการรังแกบนโลกไซ
เบอร์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ขั้นสรุป
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1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 1
“รายละเอียดเกี่ยวกับรู ปแบบการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริมสร้ างกล
ยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ผ่านการให้ ความรู้ แบบออนไลน์
(Counseling Online by Online Learning : COOL)”
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ ความรู้แบบออนไลน์
เพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ ยการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎี
และเทคนิคโดยมีทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เป็ นฐาน
รายละเอียดรู ปแบบการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการผ่ านการให้ ความรู้แบบออนไลน์
รู ปแบบการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริ มสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ผา่ นการให้ความรู้แบบออนไลน์ (Counseling Online by Online Learning: COOL) โดยผูร้ ับการปรึ กษา
สามารถที่จะใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning) ประกอบไปด้วยการให้ความรู ้แบบออนไลน์จานวน 10 ครั้ง
การให้ความรู ้ครั้งที่ 1 อะไรคือ...การรังแกบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 2 มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 3 ทางออกในการรับมือกับอารมณ์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 4 ทางออกต่อการมุ่งจัดการที่ปัญหา
การให้ความรู ้ครั้งที่ 5 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 6 ทางออกจากการสนับสนุนทางสังคม
การให้ความรู ้ครั้งที่ 7 การค้นหาทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 8 การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู ้ครั้งที่ 9 การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์
การให้ความรู้ครั้งที่ 10 ยุติการปรึ กษา
ช่ องทางในการติดต่อกับผู้ให้ การปรึกษา
หากผูร้ ับการปรึ กษาต้องการติดต่อกับผูใ้ ห้การปรึ กษาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง
ดังต่อไปนี้
Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS
ccps_buu@hotmail.com
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สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 1 เรื่ อง “Cyberbullying”
การรังแกบนไซเบอร์ (Cyberbullying) คือ การรังแกกันระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มคนบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหายไม่วา่ จะเป็ นการส่งข้อความ (text message) คลิปวีดีโอ
(video-clip) จดหมายอิเล็กโทรนิค (Email) ทาง website หรื อทาง application ต่าง ๆ และทาให้ฝ่าย
ที่ถูกกระทารู ้สึกเจ็บปวดหรื อได้รับผลกระทบทางจิตใจ การรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์เป็ นความ
รุ นแรงที่อาจจะทราบหรื อไม่ทราบว่าใครเป็ น ผูก้ ระทาซึ่งผูก้ ระทาสามารถทาความรุ นแรงกับใคร ที่
ไหน เมื่อไรก็ได้ และผูก้ ระทาก็สามารถจะตอกย้าความรุ นแรงนั้นได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่ อ
ออนไลน์ในปัจจุบนั

ที่มา : MinuteVideos Thailand (2017). Cyberbullying. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562. จาก
https://youtu.be/9AMvJJgJMOs
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สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 2 เรื่ อง “Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติหรอ?”
เรื่ องราวบนโลกโซเชี่ยลในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน แต่สิ่งที่ยงั อยูแ่ ละการรังแก
กันบนโลกไซเบอร์ หรื อ Cyberbullying ยังทากันเป็ นเรื่ องปกติ เพราะคิดว่าทาได้ ไม่ได้เป็ นเรื่ อง
ใหญ่ ใคร ๆ ก็ทากันเป็ นเรื่ องปกติ แต่ในอีกมุมมองผูถ้ ูกรังแกบนโลกไซเบอร์จาไม่เคยลืม การ
ตระหนักถึงความรู ้สึกของผูท้ ี่โดนรังแกจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้น Cyberbullying ไม่ใช่เรื่ องปกติและ
ถือว่าเป็ นภัยร้ายที่ทาร้ายผูอ้ ื่นได้มากกว่าที่คิด

ที่มา

กสทช. / NBTC Thailand. (2019). Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติหรอ ?. ค้นเมื่อ 20
พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=GKF4e8s581M
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แบบบันทึกประสบการณ์ การให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการออนไลน์
จากการเข้ าร่ วมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทยในครั้งนี้
คุณได้ เรียนรู้ หรื อได้ รับประสบการณ์ เพิม่ เติมในระดับใด?

น้ อย

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ หลังจากเข้ ารับการปรึกษาเชิงบูรณาการในครั้งนี้

ช่ องทางในการติดต่ อกับผู้ให้ การปรึกษา
Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS
ccps_buu@hotmail.com

มากที่สุด
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ครั้งที่ 2
เรื่ อง มุมมองต่อสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
ในการให้การปรึ กษาจะต้องมีการสารวจมุมมองของผูร้ ับการปรึ กษาที่มีต่อสถานการณ์
หรื อสิ่ งแวดล้อมที่เข้ามากระทบและส่ งผลกับความคิด ความรู ้สึก และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
ของผูร้ ับการปรึ กษา ดังที่ Corey (2004) กล่าวว่า เมื่อบุคคลสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตนเองได้ อารมณ์ และพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม เนื่องจากความคิด ความรู ้สึก และ
พฤติกรรมมีปฏิสัมพันธ์กนั และมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมุมมอง
และการรรับรู ้รูปแบบของสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในทางลบไปสู่การรับรู ้ใน
ทางบวก โดยการฝึ กพูดกับตนเองในขณะที่เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และสามารถที่
จะปรับเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่า ปัญหาเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย ผูใ้ ห้การปรึ กษาสามารถที่จะหาทางออกและ
แก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น นอกจากนี้ ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการสอนพูดกับ
ตนเองเมื่อเผชิญปัญหา (Teaching Coping Self-Statement) จากทฤษฎีการปรึ กษาแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาฝึ กพูดกับตนเองในเชิงบวกเมื่อเผชิญ
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้รูปแบบและผลกระทบเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนมุมมองและการรรับรู ้รูปแบบของสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในทางลบไปสู่การรับรู ้ในทางบวก
ระยะเวลา

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา

อุปกรณ์

1. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 3 เรื่ อง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนที่เรี ยกว่า
Cyberbullying
2. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 4 เรื่ อง Thank you for sharing
3. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
4. ใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง พูดทางบวกอย่างไร? เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
5. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์การถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ในปั จจุบนั จากนั้นให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 3 เรื่ องชีวิต
ติด Tech: พฤติกรรมแบบไหนที่เรี ยกว่า Cyberbullying ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรู ปแบบของสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้
2. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
4 เรื่ อง Thank you for sharing มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ที่ส่งผลต่อสภาะทางร่ างกายและจิตใจของผูท้ ี่ถูกรังแก และผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับ
รู ปแบบและผลกระทบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่อการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของผูร้ ับการปรึ กษาที่มีต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องของความสัมพันธ์ของความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับการปรึ กษา
เจอสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ท้ งั ทางบวกและทางลบ และผูร้ ับการปรึ กษาสามารถที่
จะมองเห็นถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการ
สนทนาเกี่ยวกับข้อยกเว้น (Exception talk) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ร่ วมกับทักษะการให้
ข้อมูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใบความรู ้ที่ 3 เรื่ อง พูดทางบวกกับตนเองอย่างไร?
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับเมื่อผูร้ ับการปรึ กษาพบเจอกับการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความคิดในการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้โดยการพูดกับตนเองในเชิงบวก เพื่อเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากจากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคเทคนิคการสอนพูดกับตนเองเมื่อเผชิญปัญหา (Teaching
Coping Self-Statement) จากทฤษฎีการปรึ กษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาฝึ กพูดกับตนเองในเชิงบวกเมื่อเผชิญสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวม
ไปถึงการใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
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ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิม่ เติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 3 เรื่ อง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่า Cyberbullying
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่ อสารรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ไร้ขีดจากัดได้
มีความเสี่ ยงสูงที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หรื อ Cyberbullying ที่เป็ น
ลักษณะของการเขียนข้อความต่อว่า ดูถูก ล้อเลียน อีกทั้งการใช้รู้ภาพ คลิปวีดีโอที่ เป็ นข้อมูล
ส่ วนตัวของผูอ้ ื่นทั้งที่เป็ นจริ งและไม่เป็ นความจริ ง เพื่อไปเผยแพร่ ส่ งต่อทางอินเตอร์ เน็ต หรื อ
โทรศัพท์มือถือเพื่อการก่อกวน คุกคามหรื อทาให้คนอื่นได้รับความเสี ยหาย อับอาย ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นการ
เผยแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็วและทุกคนสามารถเข้ามาร่ วมในการรับรู ้ แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ ในขณะที่ผถู ้ ูกกระทาไม่สามารถตอบโต้ได้ ซึ่งรู ปแบบของการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เผชิญ
ในปัจจุบนั เกิดขึ้นหลากหลายรู ปแบบดังนี้

ที่มา ThaiPBS. (2561). สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 3 เรื่ อง ชีวิตติด Tech : พฤติกรรมแบบไหนที่
เรี ยกว่า Cyberbullying. ค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://youtu.be/8E-TYloxor0

333
สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 4 เรื่ อง Thank you for sharing
ในกลุ่มผูถ้ ูกรังแก (Victim) พฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์จะส่งผลให้ผถู ้ ูกรังแกมี
ความรู ้สึกกลัว รู ้สึกไม่ปลอดภัย อาจจะทาให้ผลการเรี ยนตกต่า ไม่อยากไปโรงเรี ยน มีความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองต่า ใรบางคนเกิดภาวะซึมเศร้า มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความคิดฆ่าตัวตาย หรื อมี
ปัญหาสุ ขภาพจิต มีอาการสมาธิส้ นั และการที่ถูกรังแกในวัยเด็กจะส่งผลให้มีโอกาสเกิดอาการทาง
จิตในวัยผูใ้ หญ่ได้ นอกจากนี้ ผถู ้ ูกรังแกอาจมีปัญหาด้านพฤติกรรมตามมา เช่น มีปัญหาการแยกตัว
จากสังคม มีพฤติกรรมรุ นแรง ใช้สารเสพติด และมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศได้

ที่มา

dtac. (2016). Thank you for sharing. ค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก
https://www.youtube.com/watch?v=xoM6qgHwrP4
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ใบความรู้ ที่ 2 เรื่ อง มุมมองต่ อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
สถานการณ์ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
“เพื่อนโพสต์ด่าฉันใน Facebook ว่า โง่ดักดาน ปัญญาอ่อนไม่ต้องไปคบมันหรอก สกปรก”

คิดในเชิงลบ

ความรู ้สึกในเชิงลบ

พฤติกรรมในเชิงลบ

ฉันโง่แบบที่เพื่อน
บอกจริ งๆ

ฉันรู ้สึกแย่ เสี ยใจ

ฉันไม่อยากเจอใคร
ไม่อยากไปโรงเรี ยน

เมื่อคุณพบกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะทาให้คุณเกิดความคิดในเชิงลบ เช่น ฉันคงเป็ นแบบ
นั้น เป็ นความผิดของฉันเองที่คนอื่นจะต้องมาด่า ฉันคงโง่แบบนั้นจริ ง ๆ เป็ นต้น ส่งผลทาให้เกิดความรู ้สึก
ทางลบตามไปด้วย เช่น ความรู ้สึกเสี ยใจ น้อยใจ อับอาย เศร้าใจ อึดอัด หวาดกลัว หรื อหงุดหงิดได้ จนส่งผล
ทาให้เกิดพฤติกรรมในทางลบตาม ซึ่งจะเกิดการแยกตัว ร้องไห้ ก้าวร้าว ฉุนเฉี ยว ไม่อยากทาอะไรคอยแต่
เก็บตัว
จะเห็นได้ว่า หากคุณเผชิ ญปั ญหาจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ความคิดทางลบจะส่ งผลต่อ
ความรู ้สึกและพฤติกรรมทางลบด้วยเช่นกัน จะทาให้ส่งผลเสี ยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจของตนเองได้

คุณมีช่วงเวลาไหนหรื อไม่ ...ที่ไม่ ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ?
ในเวลาที่มีถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ตอ้ งมีบางขณะที่คุณไม่ได้มองว่ามันเป็ นปัญหาสาหรับคุณ
ตอนนั้นคุณจะเกิดความเข้มแข็ง และสามารถค้นหาทางออกที่เป็ นไปได้เพื่อจัดการกับการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น และหากคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองในการมองการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ให้เป็ นไปในทางบวก จะส่ งผลดีต่อทั้งความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมของคุณได้
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ใบความรู้ ที่ 3 เรื่ อง พูดทางบวกกับตนเองอย่ างไร? เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ในขณะที่คุณกาลังถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ หากฝึ กคิดถึงสิ่ งที่สามารถพูดกับตนเองใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการแก้ไขคาพูดที่ไม่ดีไปสู่ การคิดถึงในลักษณะที่ดีของตนเอง จะทาให้คุณ
สามารถที่จะลดการตาหนิ ตนเอง ความโกรธ วิตกกังวล ความว้าวุน่ ใจ ลงได้ก่อนที่จะหาแนวทางใน
การหาทางรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ การพูดทางบวกกับตนเองจะทาให้เกิดการ
ตระหนักรู ้ตนเอง หยุดคิดถึงสิ่ งที่กาลังเผชิญ หากคุณปรับเปลี่ยนสิ่ งที่พูดในทางลบกับตนเองมาเป็ น
การพูดกับตนเองในทางบวก ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การเปลีย่ นการพูดกับตนเองจากทางลบเป็ นทางบวก

ฉันไม่มีค่ากับใครเลย
หน้าตาฉันคงไม่ดีแบบที่เพื่อนล้อเลียน
ฉันโง่เองที่ถูกคนอื่นหลอกง่ายๆ
ฉันทาตัวแย่ทุกคนเลยแบนออกจากกลุ่ม

ไม่เป็ นไร ทุกคนคงไม่รู้จกั ฉันดีพอ
ถึงหน้าตาฉันไม่ดีแต่นิสัยฉันดีนะ
ถือว่าเป็ นประสบการณ์ทาให้ฉนั ระวังมากขึ้น
ฉันรับในหน้าตาของฉัน

อยากคุณฝึ กพูดทางบวกกับตนเองด้ วยความ
มั่นใจในทุกวัน เริ่มจากตอนนีเ้ ลย
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ครั้งที่ 3
เรื่ อง การค้นหาทางออกในการจัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่อารมณ์
(Emotion-focused) ผูร้ ับการปรึ กษาจะเรี ยนรู ้ที่จะตระหนักในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยสามารถที่จะรับมือและใช้วิธีการไม่สนใจสถานการณ์หรื อผูร้ ังแก เพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ทาเพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการมองโลก
ในทางบวกในการมองสิ่ งที่เกิดขึ้น และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้ ดังที่ Freeman (2002) กล่าวว่า การหลีกเลี่ยงและการเพิกเฉยเป็ นกลยุทธ์ที่อาศัยความ
เงียบและการรักษาระยะห่างและช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Control) และตัด
ขาด (Cut Off) การตอบโต้ทางอารมณ์อตั โนมัติ จะช่วยให้บุคคลที่รังแกเบื่อและยุติการรบกวนลง
ได้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะ
สั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาประเมินระดับอารมณ์ที่
เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และค้นหาการเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากทางลบไปสู่ ทางบวก
นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผล
และอารมณ์ จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT)
เพื่อให้ผูร้ ับการปรึ กษาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวม
ไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทราบถึงระดับของการจัดการอารมณ์ของผูร้ ับการปรึ กษาเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาตอบสนองการจัดการทางอารมณ์ในเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลา
อุปกรณ์

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
1. ใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง ระดับอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 5 เรื่ อง เมื่อฉันถูกเกลียด
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ลกั ษณะของอารมณ์
ทางลบที่เกิดขึ้น
2. จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่
5 เรื่ อง เมื่อฉันถูกเกลียด มีเนื้ อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่ทางอารมณ์ที่ของผูท้ ี่ถูกรังแก และผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ทางลบจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาใบความรู ้ที่ 4 เรื่ อง ระดับอารมณ์เมื่อถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาการเรี ยนรู ้และประเมินระดับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับการ
ปรึ กษาเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ตระหนักในอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ส่งผลเสี ยต่อผูร้ ับการปรึ กษา โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จาก
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ร่ วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาคิดถึงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยน
อารมณ์ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการจินตนาการแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์
จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการ
ปรึ กษาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมไปถึงการใช้
ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 4
เรื่ อง ระดับอารมณ์ เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
เมื่อคุณพบเจอกับสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่าง ๆ อารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมจะเกิดขึ้น เช่น โกรธ เสี ยใจ น้อยใจ อับอาย รู ้สึกแย่ เศร้า โมโห หงุดหงิด เป็ นต้น
ซึ่งถือว่าเป็ นอารมณ์ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพจิตใจของผูท้ ี่ถูกรังแกเป็ นอย่างมาก

แล้ วระดับสั ญญาณอารมณ์ ทางลบของคุณอยู่ในระดับใด ?

0

1

2

3

อารมณ์ ความรู้ สึกที่ไม่ เหมาะสม
• โกรธ
• เสียใจ
• น้ อยใจ
• อับอาย
• รู้ สึกแย่
ทาให้ คุณใช้ วิธีการทางลบในการแก้ ไข
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
เช่ น การหลีกหนี ไม่กล้าแก้ไข
โต้ตอบอย่างก้าวร้ าว

4

5

6

7

8

9

10

อารมณ์ ความรู้ สึกที่เหมาะสม
• เฉยๆ
• ไม่เศร้ า
• ไม่เสียใจ
• สบายใจ
• ไม่ใส่ ใจ
ทาให้ คุณใช้ วิธีการทางบวกในการ
แก้ ไขเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
เช่ น การเพิกเฉย หาอะไรที่มี
ประโยชน์ ทา มองโลกในแง่บวก

สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 5 เรื่ อง หนังโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying)
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ที่มา จรัสรวี ทะพรม. (2017). หนังโฆษณา ฉันถูกเกลียด (Cyberbullying). ค้นเมื่อ 26
พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=cLanHx7RbPk
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ครั้งที่ 4
เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นมุ่งจัดการที่ปัญหา
(Problem-solving) จะใช้วิธีการเน้นรับมือหรื อจัดการที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ โดย
ใช้วิธีการส่งข้อความแบบสุภาพ หรื อการอธิบายเหตุผลที่ดีให้กบั ผูท้ ี่รังแก เพื่อถามสาเหตุของการ
รังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้วา่ การรังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจาก
ความผิดที่ตนเองได้กระทาแล้วทาให้อีกฝ่ ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวคาขอโทษ และวิธีการ
ยืนยันความบริ สุทธิ์วา่ ตนเองไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก เพื่ อป้องกันการ
โต้ตอบกันไปมาอย่างรุ นแรงบนโลกไซเบอร์ ซึ่งจะต้องอาศัยการสื่ อสารและการแสดงออกที่
เหมาะสมของผูร้ ับการปรึ กษา ดังที่ O’Moore & Minton (2004) กล่าวว่า การสื่ อสารและปฏิเสธการ
รังแกด้วยความจริ งจังและบอกความต้องการให้ผรู ้ ังแกยุติการกระทาโดยปราศจากความก้าวร้าว
และความรุ นแรงอย่างไม่มีความวิตกกังวล ไม่แสดงอาการอารมณ์เสี ยจะมีแนวโน้มที่ไม่ถูกรังแกอีก
ต่อไป
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูล
ที่ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม (Assertive Training) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการ
ให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้การสื่ อสารเชิงบวกในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเกี่ยวกับการมุ่งจัดการที่
ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ระยะเวลา
ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
อุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 5 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง กล้าที่จะใช้การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับลักษณะสื่ อสารทางลบที่
เกิดขึ้นเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ลกั ษณะของ
การสื่ อสารทางลบที่เกิดขึ้น
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับการสื่ อสารทาง
ลบและผลกระทบจากการสื่ อสารทางลบเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 5 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาการเรี ยนรู ้วิธีการสื่ อสารทางบวกเมื่อผูร้ ับการปรึ กษา
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จะทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้เข้าใจวิธีการสื่ อสารที่ถูกต้องและสามารถที่
จะนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist
feedback to client)จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ร่ วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง กล้าที่จะใช้การสื่ อสารอย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) จากการ
ให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาฝึ กการสื่ อสารทางบวกและกล้าที่จะ
ยืนยันตนเองเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 5 เรื่ อง การสื่ อสารทางบวกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
จากสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เมื่อคุณถูกคุกคามด้วยคาพูดที่หยาบคายและ
ไม่เป็ นความจริ ง มีการถูกคุกคามซ้ า ๆ และไม่ยอมหยุดการกระทา คุณสามารถที่จะสื่ อสารกับผูท้ ี่
รังแกด้วยถ้อยคาที่สุภาพ ถามสาเหตุของการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ยืนยันความบริ สุทธิ์วา่
ตนเองไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุที่ทาให้ผรู ้ ังแกเข้าใจผิด หรื อกล่าวขอโทษหากทาให้ผรู ้ ังแกไม่
พอใจจนต้องมารังแก

2. ใบความรู ้ที่ 6 เรื่ อง กล้าที่จะใช้การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์

ขายตัวไหม? ราคา?
หากคุณได้ ข้อมูลมาแบบนั้น
ฉันเกรงว่าจะผิดและไม่ เป็ น
ความจริเดีง ๋ยวนี้
บอกราคามา?
ฉันขอโทษด้ วย
หรื อจะให้ ประจาน
ฉันคิดว่าคุณกาลังเข้ าใจผิด
ขอให้ คุณช่ วยหยุดส่ ง
ข้ อความมา เพราะฉันไม่ ได้
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ใบความรู้ ที่ 6 เรื่ อง กล้าที่จะใช้ การสื่ อสารอย่างสร้ างสรรค์
คุณเคยใช้การสื่ อสารทางบวกหรื อไม่? เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์จะไม่โต้ตอบกลับด้วย
ความรุ นแรงเนื่องจากจะทาให้ถูกรังแกที่เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลกระทบทางลบต่อตนเองในทางลบ หาก
คุณฝึ กการสื่ อสารทางบวกเพื่อตอบกลับผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์ จะเป็ นวิธีการที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ ขอให้คุณฝึ กใช้การสื่ อสารทางบวกด้วยข้อความดังต่อไปนี้อยูเ่ สมอ...

ขอให้ คุณช่ วย
หยุดส่ งข้ อความมา
เพราะฉันไม่ได้ทาใน
แบบที่คุณพูด ขอบคุณ
เพราะอะไรที่ทาให้ คุณ
ทาแบบนีก้ บั ฉัน ?
ฉันคิดว่ าคุณกาลังเข้ าใจผิด
ขอโทษหากทาให้ คุณเข้ าใจผิด
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ครั้งที่ 5
เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการรับมือเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การรังแกบนโลกไซเบอร์เป็ นพฤติกรรมความรุ นแรงรู ปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั
โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรู ปแบบในการเผชิญปัญหาจะ
แตกต่างไปจากการรังแกโดยทัว่ ไป การใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเป็ นวิธีการเฉพาะที่ใช้ใน
โลกออนไลน์เท่านั้น เป็ นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ability to use Technology) จะใช้สื่อออนไลน์ หรื อแอ
พลิเคชันที่เกี่ยวข้องโดยการกดรายงานเพื่อแจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใช้การกีดกัน
หรื อบล็อคผูท้ ี่รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว
ของบัญชีการใช้งาน โดยตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทนการตั้งค่าเป็ นสาธารณะ
และการเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแก โดยผูท้ ี่ถูกรังแกจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูล
ที่ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จาก
การให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะ
สรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้วิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีของผูร้ ับการปรึ กษาเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถนาวิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ระยะเวลา
อุปกรณ์

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
1. ใบความรู ้ที่ 7 เรื่ อง ผูช้ ่วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance)
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2. สื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 6 เรื่ อง อย่าให้ Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติของสังคมไทย
: สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับรู ปแบบเทคโนโลยีสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ขอ้ มูลเบื้องต้น
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสื่ อออนไลน์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาใช้งาน
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 7 เรื่ อง ผูช้ ่วยทางเทคโนโลยี
(Technology Assistance) ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์เมื่อ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์เช่น การบล็อก การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว การกดรายงานให้ผดู ้ ูแลทราบ
และการถ่ายรู ปหลักฐาน โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback
to client)จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ร่ วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอให้ความรู ้ที่ 6 เรื่ อง อย่าให้
Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติของสังคมไทย : สัมภาษณ์พิเศษไข่มุก BNK48โดยใช้เทคนิคการ
เรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษา
เรี ยนรู ้จากตัวแบบในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ ยเทคโนโลยี รวมไปถึงการใช้ทกั ษะ
การให้ขอ้ มูล (Informing)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 7 เรื่ อง ผู้ช่วยทางเทคโนโลยี (Technology Assistance)

การรักษาความปลอดภัยด้ วยเทคโนโลยีบนโลก
ไซเบอร์
การบล็อก (Block) เมื่ อคุณบล็อกผู้รังแกจะไม่ สามารถดูสิ่ ง ที่ คุ ณ
โพสต์ บนข้ อมู ลส่ วนตัว การแท็กคุณในโพสต์ ความคิดเห็น หรื อ
รู ปภาพ เชิ ญคุณเข้ าร่ วมกิจกรรมหรื อกลุ่ม เริ่ มการสนทนากับคุณ
เพิ่ ม คุ ณ เป็ นเพื่ อ น เป็ นการป้ อ งกั น การติ ด ต่ อ หรื อ การโต้ ต อบ
ทั้งหมด และจะมีผลกับการโต้ ตอบกับบุคคลนั้นบนสื่ อออนไลน์
การตั้ ง ค่ า ความเป็ นส่ วนตั ว (Privacy Setting) จะช่ วยคุ ณ ใน
จั ด การการตั้ ง ค่ า ความเป็ นส่ วนตั ว พื้ น ฐาน ส าหรั บ การตั้ ง ค่ า
เกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ คุ ณ แชร์ ในสื่ อออนไลน์ คุ ณ สามารถเลื อก
กลุ่มเป้ าหมายในขณะที่คุณโพสต์ ได้ กับบุคคลนั้นบนสื่ อออนไลน์
โดยตั้งแค่ แสดงให้ เห็นเฉพาะเพื่อนที่ร้ ู จักเท่ านั้น
การรายงานให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง (Report) หากคุณเห็นบัญชี ที่แอบอ้ าง
เป็ นคุณ โพสต์ หรื อความคิดเห็นที่ไม่ เหมาะสมการแจ้ งให้ ผ้ ูดูแลสื่ อ
ออนไลน์ ไ ด้ ทราบ โดยการส่ งข้ อความรายงานว่ า เป็ นเนื้ อ หาที่ มี
ความรุ นแรง ภาพโป๊ เปลือย การก่ อกวน ข่ าวปลอม คาพูดที่แสดง
ความเกลียดชัง เพื่อให้ ผ้ แู ลดาเนินการลบออกจากสื่ อออนไลน์ ได้
การเก็บ หลัก ฐาน (Capture) คุ ณ ต้ อ งเก็ บ หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การ
กระทาที่พบเห็นเอาไว้ ควรใช้ ถ่ายรู ปหน้ าจอหรื อวิธีสั่งพิมพ์ จาก
หน้ าเว็บบราวเซอร์ โดยตรงและพิมพ์ ทันทีที่พบเห็นบราวเซอร์ จะ
พิมพ์ ภาพที่ปรากฏบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ออกมาพร้ อมกับวันที่
จานวนหน้ าที่พิมพ์ และที่อยู่ของหน้ าเว็บ (URL) ที่มีการกระทา
ความผิดปรากฎด้ วยสามารถนาไปแจ้ งความกับเจ้ าหน้ าที่ต ารวจ
เพื่อดาเนินคดีต่อไป
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สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 6
เรื่ อง อย่าให้ Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติของสั งคมไทย : สั มภาษณ์ พเิ ศษไข่ มุก BNK48
“การรังแกบนโลกไซเบอร์” หรื อ Cyberbullying สาหรับในยุคนี้ตอ้ งยอมรับว่ามันเป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นได้อยูเ่ ป็ นประจา ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลสาธารณะ คนรอบตัว ครอบครัว หรื อแม้กระทัง่ ตัวคุณ
เอง
และหลายต่อหลายครั้งบนโลกออนไลน์ที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ เธอคือ ‘ไข่มุก – วรัทยา ดีสม
เลิศ’ สมาชิก BNK48 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเจอ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่มา

Mango Zero. (2019). อย่าให้ Cyberbullying เป็ นเรื่ องปกติของสังคมไทย : สัมภาษณ์พิเศษ
ไข่มุก BNK48. ค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/
watch?v=cPREAHh173Q
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ครั้งที่ 6
เรื่ อง การค้นหาทางออกโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทุกรู ปแบบล้วนส่งผลกระทบต่อเยาวชนในด้านลบโดยเฉพาะ
ในด้านอารมณ์และจิตใจ เนื่ องจากทาให้ผถู ้ ูกรังแกรู ้สึกไม่ปลอดภัยและขาดความมัน่ คงทางจิตใจ
และแสวงหาแนวทางในการทาให้ตนเองรู ้สึกดีข้ ึนโดยการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลที่ตนเองรู ้สึก
ไว้วางใจ เพื่อระบายและพูดคุยถึงสถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ดังที่ Cohen et
al. (2000) กล่าวว่า เมื่อบุคคลรู ้สึกไม่สบายใจจะเกิดปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคลที่ตอ้ งมีการให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ ให้กาลังใจ ใหเการปรึ กษา ชี้แนะ ให้คาแนะนา หรื อให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนให้ขอ้ มูลป้อนกลับ เพื่อให้บุคคลรู ้สึกว่าตนเองมีความมัน่ คง
ปลอดภัยและมีแนวทางในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น โดย Patchin & Hinduja (2015) กล่าวว่า ผูร้ ับ
การปรึ กษาจะทาการได้สารวจบุคคลใกล้ชิด หรื อผูช้ ่วยเหลือที่สามารถเป็ นที่พ่ึงได้เมื่อมีปัญหา และ
ตระหนักว่าผูร้ ับการปรึ กษาไม่จาเป็ นต้องแก้ปัญหาคนเดียว ซึ่งกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดา้ นการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) จะเป็ นวิธีการขอความ
ช่วยเหลือ การปรึ กษา ขอคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากผูท้ ี่ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ครู
รุ่ นพี่ นักจิตวิทยาหรื อเพื่อน เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่างๆที่
เกิดกับตนเอง โดยการเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้น ขอให้ช่วยเหลือ และขอคาแนะนาถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to client) จากทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูล
ที่ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
นอกจากนี้ผใู ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการร่ วมกับเทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จาก
การให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะ
สรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถระบุทางออกในการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาวางแผนที่นาไปสู่การจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในแบบใหม่
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ระยะเวลา
อุปกรณ์

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
1. ใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง ที่ปรึ กษาทางใจ
2. ใบความรู ้ที่ 9 เรื่ อง “ขอความช่วยเหลืออย่างไร?”
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับช่องทางการขอคาแนะนาและ
ความช่วยเหลือเมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกไม่สบายใจ ผูร้ ับการปรึ กษาจะเล่าเรื่ องราวเหล่านั้นให้ใคร
ฟังจากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง ที่ปรึ กษาทางใจ จากนั้นผูใ้ ห้
การปรึ กษาเขียนชื่อคนที่ฉนั รักและไว้วางใจที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อฉันถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ 3 อันดับ โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Therapist feedback to
client)จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ร่ วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 9 เรื่ อง “ขอความช่วยเหลือ
อย่างไร?”
โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้จากตัวแบบในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ ยเทคโนโลยี
รวมไปถึงการใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
3. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบความรู ้ที่ 8 เรื่ อง “ขอความช่วยเหลืออย่างไร?”
โดยใช้เทคนิคการให้การบ้าน (Homework) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อให้
ผูร้ ับการปรึ กษาฝึ กฝนตนเองในการพูดขอความช่วยเหลือ การปรึ กษาบุคคลที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ไว้วางใจได้อย่างเหมาะสม
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ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิม่ เติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 8 เรื่ อง “ที่ปรึกษาทางใจ”
เมื่อเรามีเรื่ องไม่สบายใจคุณปรึ กษาใคร? วิธีการขอความช่วยเหลือ การปรึ กษา ขอ
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากผูท้ ี่ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ครู รุ่ นพี่ นักจิตวิทยาหรื อ
เพื่อน เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่างๆที่เกิดกับตนเอง โดยการ
เล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้น ขอให้ช่วยเหลือ และขอคาแนะนาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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ใบความรู้ ที่ 9 เรื่ อง “ขอความช่ วยเหลืออย่างไร?”

เมื่อคุณถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
คุณมีวิธีในการขอความช่ วยเหลือจากคนที่ไว้ใจอย่างไร?
วิ ธี ก ารขอความช่ วยเหลื อ ทางการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม หรื อ การขอความ
ช่ วยเหลือจากบุคคลที่ใกล้ ชิดและมีความไว้ วางใจ
ก่ อนอื่นคุณต้ องทราบก่ อนว่ า “บุคคลที่คุณไว้ ใจและอยากขอความช่ วยเหลือเป็ น
ใคร?” เช่ น พ่อแม่ ครอบครัว ครู อาจารย์ นักจิตวิทยา หรื อเพื่อนสนิท
วิธีการขอให้ คนใกล้ ชิดช่ วยเหลือเพื่อยุติสถานการณ์ จากการถูกรั งแกบนโลกไซ
เบอร์ ในรู ปแบบต่ าง ๆ ที่เกิดกับตนเอง
โดยคุณสามารถที่จะปรึ กษาและเล่ าเรื่ องราวที่เกิดขึ้นให้ ฟัง รวมถึงสอบถามถึง
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจในการ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึน้
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ครั้งที่ 7
เรื่ อง การเลือกทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ถือว่าเป็ นทางออกที่มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งวิธีการบรรลุเป้าหมายหรื อหาทางออกของปัญหาได้ถูกพัฒนาด้วยสิ่ งที่ de
Shazer (1988) ที่เรี ยกว่า คาถามปาฏิหาริ ย ์ ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาจะมีการสร้างเป้าหมายที่มีลกั ษณะ
ชัดเจน และการสร้างทางออกใหม่ๆ ที่สามารถทาได้ การใช้คาถามปาฏิหาริ ยม์ ีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ
ทางออก และช่วยในการทาความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของเป้าหมายที่ผรู ้ ับการปรึ กษา
ต้องการช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของตนเองจะเป็ นอย่างไร เมื่อ
ปัญหาได้รับการแก้ไข หรื อมีการจัดการกับปั ญหาได้ดีข้ นึ (O’Hanlon and Weiner Davis’s as cited
in Corey, 2013) ซึ่งผูร้ ับการปรึ กษาจะมองสิ่ งที่แตกต่างไปจากเดิม มองหาทางออกในการรับมือที่ดี
แทนที่จะมาเน้นที่สถานการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เป็ นปัญหา ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถคิด
ว่าชีวิตจะเป็ นอย่างไรเมื่อปัญหาหมดไป
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูลที่
ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากนี้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการเทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จากการให้การ
ปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป
(Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถระบุทางออกในการจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ได้
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาวางแผนที่นาไปสู่การจัดการกับปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ในแบบใหม่
ระยะเวลา
อุปกรณ์

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
1. ใบความรู ้ที่ 10 เรื่ อง ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์ (Cyber Miracle)
2. สื่ อวิดีโอที่ 6 เรื่ อง รับมือ CYBERBULLYING ภัยบนโลกออนไลน์
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับช่องทางการขอคาแนะนาและ
ความช่วยเหลือเมื่อผูร้ ับการปรึ กษารู ้สึกไม่สบายใจ ผูร้ ับการปรึ กษาจะเล่าเรื่ องราวเหล่านั้นให้ใคร
ฟังจากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 10 เรื่ อง ปาฏิหาริ ยโ์ ลกไซเบอร์
(Cyber Miracle) โดยผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามปาฏิหาริ ย ์ (The Miracle Question) จาก
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) พิมพ์ลงในใบความรู ้วา่
“สมมติวา่ คืนนี้ เมื่อคุณนอนหลับและตื่นขึ้นมา ปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นกับคุณ ปั ญหานั้นได้หายไป เมื่อ
คุณตื่นขึ้น อะไรคือสิ่ งแรกที่คุณจะเห็น” หรื อรู ้สึกได้วา่ ปาฏิหาริ ยไ์ ด้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากใช้คาถามนี้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายว่า อะไรที่แตกต่างไปจากเดิม อะไรที่เห็น รู ้สึก หรื อได้ยิน
ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาอธิบายได้ชดั เจนและรับรู ้วา่ การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่
ผูร้ ับการปรึ กษาเผชิญนั้นได้รับการแก้ไขหรื อจัดการได้ดีข้ ึน ชีวิตของผูร้ ับการปรึ กษาจะเป็ นอย่างไร
ร่ วมกับทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาสื่ อวิดีโอที่ 6 เรื่ อง รับมือ CYBERBULLYING
ภัยบนโลกออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Modeling) จากการให้การปรึ กษาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเรี ยนรู ้จากตัวแบบในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
รวมไปถึงการใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 10 เรื่ อง ปาฏิหาริย์โลกไซเบอร์ (Cyber Miracle)
“ถ้ าคุณตื่นขึน้ มาในวันพรุ่งนี้และมีปาฏิหาริย์เกิดขึน้
คุณจะไม่ ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ อกี ต่ อไป
คุณจะเห็นอะไรแตกต่ างออกไปจากเดิม”
คุณจะเห็นชีวิตที่มีความสุ ข
คุณจะมองเห็นทางออกในการแก้ ไขปัญหา
คุณจะพบกับความรู้ สึกสดชื่ น
คุณจะพบกับความมั่นใจในการใช้ ชีวิต
ก้ าวเล็ก ๆ จะนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่
การเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ น้ อย ๆ จะผลักดันให้ คุณ
มีพลัง มีความมั่นใจที่จะรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
อย่ างไรก็ตามขึน้ อยู่กบั คุณเอง
ที่จะตัดสินใจว่าจะต้องทาอย่ างไร?....
เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ
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สื่ อวิดีโอที่ 6 เรื่ อง รับมือ CYBERBULLYING ภัยบนโลกออนไลน์

ที่มา: พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย. (2019). รับมือ CYBERBULLYING ภัยบนโลกออนไลน์
. ค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=FcHE5-99TeQ
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ครั้งที่ 8
เรื่ อง การระบุทางออกเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
ในการเผชิญการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของบุคคลที่ถือว่าเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
ผูร้ ับการปรึ กษาจึงต้องมีการเปลี่ยนจากการเน้นที่ตวั ปัญหามาเป็ นการมุ่งหาคาตอบ ซึ่งสถานการณ์
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ที่ผรู ้ ับการปรึ กษาเผชิญอยูไ่ ม่ใช่ปัญหา ผูร้ ับการปรึ กษามีโอกาสดึง
ศักยภาพ ความเข้มแข็ง และทางออกที่เป็ นไปได้เพื่อมุ่งหาตาตอบ (Andrews & Clark, 1996) จึง
สามารถทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษามองเห็นทางออกหรื อวิธีการในการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ของตัวเองได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น นาไปสู่ การสารวจกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปั ญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ที่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ทาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถการดึงศักยภาพ จุดแข็งที่อยูใ่ นตัวเองออกมาเพื่อทาให้เกิดผลในอนาคต
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการพัฒนาทางออก (Development of solution) จากทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูลที่
ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากนี้
ผูใ้ ห้การปรึ กษาได้ทาการบูรณาการเทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการ
ให้การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing)
และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาระบุทางออกที่สามารถจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาวางแผนไปสู่การรับมือจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ระยะเวลา

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา

อุปกรณ์

1. ใบความรู ้ที่ 11 เรื่ อง รู ปแบบการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ใบความรู ้ที่ 12 เรื่ อง “การจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ”
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับวิธีการในการรับมือกับการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ที่ถูกต้องให้กบั ผูร้ ับการปรึ กษา จากนั้นผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับการ
ปรึ กษาเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 11 เรื่ อง รู ปแบบการจัดการการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ทาการสารวจทางเลือกที่ตอ้ งการและสามารถที่จะ
นาไปใช้ในการจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 12 เรื่ อง “การจัดการกับการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ” โดยใช้เทคนิคการให้ขอ้ เสนอแนะ (Advise Technique) จากทฤษฎีการให้
การปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Therapy) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาวางแผนในการจัดการกับ
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ รวมไปถึงการใช้ทกั ษะ
การให้ขอ้ มูล (Informing)
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 12 เรื่ อง “รู ปแบบการจัดการการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ”

My Application รับมือกับอารมณ์
โดยวิธีการเพิกเฉย หาอะไรที่เป็ นประโยชน์ ทาอย่างมี
ความสุ ข มองโลกในแง่ ดี ไม่ สนใจสถานการณ์ ที่เกิดขึน้
My Application มุ่งจัดการที่ปัญหา
โดยวิธีการตอบอย่างสร้ างสรรค์ กล่าวขอโทษเมื่อ
ทาผิด บอกให้ ผ้รู ังแกหยุดการกระทาอย่างสุ ภาพ
My Application จัดการโดยใช้ เทคโนโลยี
โดยวิธีการบล็อก แคปหน้ าจอไว้เป็ นหลักฐานเพื่อ
แจ้ งความ แจ้ งผู้ดูแลในสื่ อออนไลน์
My Application การสนับสนุนทางสังคม
โดยวิธีการปรึกษา ขอคาแนะนา จากบุคคลที่คุณ
ไว้ใจได้ เพื่อขอความช่ วยเหลือจากสถานการณ์
ดังกล่าว
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ใบความรู้ ที่ 12 เรื่ อง “การจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ”
การรับมือกับอารมณ์ ของตนเอง การที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยใช้วิธีการไม่สนใจ หรื อเพิกเฉย รวมไปถึงการหา
กิจกรรมที่สนใจและเป็ นประโยชน์ เพื่อทาให้ตนเองเกิดความสบายใจ รวมทั้งใช้วิธีการ
มองโลกในทางบวก และเรี ยนรู ้แนวคิดที่ดีจากประสบการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์

มุ่งจัดการที่ปัญหา การใช้วิธีการเน้นที่ตวั บุคคลที่เป็ นผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์โดยใช้
วิธีการสื่ อสารในทางบวก วิธีการส่งข้อความแบบสุ ภาพ หรื อการอธิบายเหตุผลที่ดี
ให้กบั ผูท้ ี่รังแก เพื่อถามสาเหตุของการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าการ
รังแกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด หรื อเกิดจากความผิดที่ตนเองได้กระทา
แล้วทาให้อีกฝ่ ายไม่พอใจ รวมไปถึงวิธีการกล่าวคาขอโทษ และวิธีการยืนยันความ
บริ สุทธิ์ว่าตนเองไม่ได้ทาอะไรผิดจนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องมารังแก เพื่อป้องกันการ
โต้ตอบกันไปมาอย่างรุ นแรงบนโลกไซเบอร์

จัดการโดยใช้ เทคโนโลยี คุณสามารถใช้สื่อออนไลน์ที่ใช้งานอยูแ่ ก้ไขสถานการณ์จาก
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่างๆโดยการกดรายงานเพือ่ แจ้งผูด้ ูแลในเรื่ องที่
ไม่เหมาะสม รวมไปถึงใช้การกีดกันหรื อบล็อคผูท้ ี่รังแก เพื่อยุติปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็ นส่วนตัวของบัญชีการใช้งาน โดยตั้งค่าให้
เฉพาะเพื่อนหรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดเห็นข้อมูลแทนการตั้งค่าเป็ นสาธารณะ และการเก็บ
หลักฐานเพื่อเอาผิดผูร้ ังแกบนโลกไซเบอร์

การสนับสนุนทางสังคม โดยใช้วิธีการขอความช่วยเหลือ การปรึ กษา ขอคาแนะนาใน
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจากผูท้ ี่ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ครู อาจารย์ รุ่ นพี่ หรื อเพื่อน
เพื่อยุติสถานการณ์จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ในรู ปแบบต่างๆที่เกิดกับตนเอง
โดยใช้วิธีการขอให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือตนเอง โดยการเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง
สอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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ครั้งที่ 9
เรื่ อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองจะทาให้บุคคลได้รับรู ้ และยอมรับในคุณค่าความสามารถ
ของตน สามารถเผชิญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งสามารถควบคุมตนเองให้มี
ความรับผิดชอบส่งผลให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู ้สึก และ
พฤติกรรม ตลอดจนค้นพบทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังที่ Spencer (1993) กล่าวว่า ความ
มัน่ ใจของบุคคลจะสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีความท้าท้าย และบุคคลพยายามแสวงหาการ
ตัดสิ นใจหรื อสร้างความคิดเห็น แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แสดงความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
ความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ผูร้ ับการปรึ กษาในการนากลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีความสาคัญ เนื่องจากผูร้ ับการปรึ กษาจะสามารถที่จะตัดสิ นใจแก้ไขปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้อย่างมัน่ ใจ และสามารถนาวิธีการรับมือไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสม
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะ
สั้น (Solution-Focused Brief Therapy : SFBT) เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสรุ ปข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั
ผูร้ ับการปรึ กษาในใช้การสื่ อสารเพื่อรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ ผใู ้ ห้การ
ปรึ กษาได้ทาการบูรณาการเทคนิคการเสริ มแรงทางสังคม จากการให้การปรึ กษาทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนที่จะนากลยุทธ์เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาเกิดความเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา
อุปกรณ์

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา
1. ใบความรู ้ที่ 13 เรื่ อง พลังในตนเอง (Cyber Power)
2. สื่ อวิดีโอที่ 7 เรื่ อง วิธีจดั การ Cyberbullying การกลัน่ แกล้งบนโลกไซเบอร์
3. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความมัน่ ใจของบุคคลจะสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีความท้าท้าย แสดงความมัน่ ใจใน
การตัดสิ นใจความสามารถของตนเอง และแสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน จากนั้นผูใ้ ห้การ
ปรึ กษาให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับการปรึ กษาเกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นดาเนินการ
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาใบความรู ้ที่ 13 เรื่ อง พลังในตนเอง (Cyber Power)
โดยใช้เทคนิคการใช้คาถามบอกระดับ (Scaling) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (SolutionFocused Brief Therapy : SFBT) โดยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาคลิกสี บอกระดับความเชื่อมัน่ ที่จะใช้กล
ยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
2. ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาศึกษาใบความรู ้ที่ 14 เรื่ อง การเพิ่มพลังความเชื่อมัน่
(Cyber Charger) เพื่อให้ความรู ้ในการเพิ่มความเชื่อมัน่ และให้ผรู ้ ับการปรึ กษาจัดลาดับความสาคัญ
ของการกระทาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจเกี่ยวกับการที่ผรู ้ ับการปรึ กษาจะสามารถใช้กลยุทธ์เชิงบวกใน
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม ร่ วมกับเทคนิคการ
เสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) จากทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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ใบความรู้ ที่ 13 เรื่ อง พลังในตนเอง (Cyber Power)

ขอให้ คุณคลิกระดับตัวเลขที่ตรงกับตนเอง
ตัวเลข 0-10 โดยที่ 0 หมายถึง คุณไม่ มีความเชื่ อมั่นและไม่ สามารถรับมือกับการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ ได้ 10 หมายถึง คุณมีความเชื่ อมั่นและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้
เพียง 1 ตัวเลขที่ตรงกับความรู้ สึกมากที่สุด
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สื่ อวิดีโอที่ 7 เรื่ อง วิธีจัดการ Cyberbullying การกลัน่ แกล้ งบนโลกไซเบอร์

ที่มา : iT24Hrs. (2019). วิธีจดั การ Cyberbullying การกลัน่ แกล้งบนโลกไซเบอร์ | iT24Hrs. ค้น
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. จากhttps://www.youtube.com/watch?v=hn6UeIh9
cKc&feature=emb_logo
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ครั้งที่ 10
เรื่ อง ยุติการปรึ กษา
แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
การยุติการให้การปรึ กษาเป็ นของการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ การให้กาลังใจ การยอมรับ เมื่อ
ผูร้ ับการปรึ กษาต้องไปเผชิญกับโลกความเป็ นจริ ง การที่ผรู ้ ับการปรึ กษาได้ปรับเปลี่ยนความคิด
ความรู ้สึก และพฤติกรรม เพื่อหาทางออกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริ ง ดังที่ Corey (2009) กล่าวว่า ขั้นสุ ดท้ายเป็ นช่วงที่ผใู ้ ห้การปรึ กษาและ
ผูร้ ับการปรึ กษาได้ร่วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และสิ่ งที่จะนาไปใช้หลังจากที่ยตุ ิการให้การปรึ กษา
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับการปรึ กษาที่ได้ดึงศักยภาพของตนเองเพื่อหาแนวทาง
อย่างเหมาะสม ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a
collaborative relationship) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy :
SFBT) รวมไปถึงใช้ทกั ษะการให้ขอ้ มูล (Informing) และทักษะสรุ ป (Summarizing)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาประเมินระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์ก่อนได้รับความรู ้แบบออนไลน์
2. เพื่อยุติการให้การปรึ กษา
ระยะเวลา

ไม่กาหนดเวลาขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับการปรึ กษา

อุปกรณ์

1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์

วิธีดาเนินการ
ขั้นนา
ผูใ้ ห้การปรึ กษาให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Questionnaire: CCPS-Q
) เพื่อประเมินระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา (Posttest) และเก็บเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลใน
การให้การปรึ กษา
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ขั้นดาเนินการ
ผูใ้ ห้การปรึ กษาใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพแบบบร่ วมมือ (Formation of a
collaborative relationship) ) จากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-Focused Brief Therapy :
SFBT) ทักษะการให้ขอ้ มูล (Informing) เพื่อทาการสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการรังแกบนโลกไซ
เบอร์ เพื่อให้ผรู ้ ับการปรึ กษาทาความความเข้าใจในเรื่ องการรังแกบนโลกไซเบอร์ และสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ขั้นสรุป
1. ผูใ้ ห้การปรึ กษาสรุ ปเนื้อหาในการให้ความรู ้ในครั้งนี้ และผูใ้ ห้การปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับการปรึ กษาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นเพิ่มเติมในกระบวนการให้การปรึ กษาผ่านการตั้ง
กระทู ้ แฟนเพจ Cyberbullying Coping Positive Strategy: CCPS หรื อการส่งอีเมล
2. ผูร้ ับการปรึ กษาสามารถตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไปด้วยตนเอง โดยไม่กาหนดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการปรึ กษา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกประสบการณ์การให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการออนไลน์
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สื่ อวิดีโอให้ ความรู้ ที่ 8 เรื่ อง “Cyberbullying”

ที่มา : บ้านคู่บุญ baankooboon. (2019). น่ารู ้คู่ไทย...กับ กสทช. ตอน Cyber Bullying. ค้นเมื่อ 26
พฤศจิกายน 2562. จาก https://www.youtube.com/watch?v=2zX6AtwSVHw
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ภาคผนวก จ
การหาคุณภาพแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา
การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
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ผลการหาคุณภาพแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซ
เบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยเป็ นแบบทดสอบ (Test) โดยเป็ นแบบเลือกตอบเพียง 1 คาตอบ และจาก
การสังเคราะห์รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ซ่ ึงแต่ละข้อคาถามในแบบทดสอบจะวัดเนื้ อหา
เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างกับนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุ 13 – 15 ปี กาลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย
จานวน 2,500 คน วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ผูว้ ิจยั ใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง
(Item–Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการ
2. การตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ โดยหาค่าความ
เชื่อมัน่ แบบความสอดคล้องภายในโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) และค่าความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation: rXY)
3. การศึกษาระดับกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) ในรู ปคะแนนทีปกติ
(Normalized T-score) เพื่อได้เกณฑ์การแปลความหมายของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย
โดยผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยงตามลาดับดังนี้
ในการพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทย (Cyberbullying Coping Positive Strategies Test: CCPS-T) เป็ นแบบวัดชนิด
ตอบเอง (Self-report) แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบวัดกลยุทธ์เชิง
บวกในการเผชิญปัญหาบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นาข้อคาถามจานวน
20 ข้อ ซึ่งข้อคาถามจะเป็ นลักษณะของสถานการณ์ที่วยั รุ่ นถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
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ทั้งนี้ในส่ วนของตัวเลือกคาตอบจะสร้างตามองค์ประกอบของกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบจานวนทั้งสิ้ น 5 ข้อ โดยให้ผตู ้ อบสามารถ
เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบที่ตรงกับความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่แท้จริ ง จากนั้นผูว้ ิจยั ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (Item–Objective Congruence:
IOC) ซึ่งนาเสนอผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการตรวจตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการ
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
ผลจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา (Index of
consistency : IOC) พบว่า มีจานวนข้อคาถามที่ผา่ นเกณฑ์จานวนทั้งสิ้ น 20 ข้อคาถาม เนื่องจากมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป รายละเอียดดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) ของแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญ
ปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนน
ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 รวม
+1
+1
4
+1
+1
4
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5

ค่า
IOC
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ข้อที่
14
15
16
17
18
19
20

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนน
ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 รวม
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5
+1
+1
5

ค่า
IOC
1
1
1
1
1
1
1

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที่ 32 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC) ของแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยทุกข้อมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อคาถามข้อที่ 1 และ 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.8 และข้อ
คาถามที่ 3 ถึง 20 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่า ข้อคาถามในแบบวัดกลยุทธ์
เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทยมีความตรงต่อเนื้อหา
สามารถนาไปใช้ได้ครบทั้งสิ้ น 20 ข้อ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีการปรับปรุ งภาษา เนื้ อหา ตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ
แนะนา
2. ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ผูว้ ิจยั นาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นไทยไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดกล
ยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จานวน 80 คน เพื่อนาผลที่ได้มา
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยแบบวัด โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ
(Discriminate Power) ด้วยค่าอานาจจาแนกรายข้อด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Corrected Item-total correlation) โดยให้ขอ้ คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อมากกว่า
.20 ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (Reliability) ด้วยเทคนิคแบบอัลฟา (Cronbach Alpha)
โดยให้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า .70 ถือว่ามีคุณภาพเพียงพอ ดังตารางที่ 26

372
ตารางที่ 33 ผลค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ของแบบวัดกลยุทธ์ เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ข้อที่ ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r)

สรุปผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

.685
.685
.422
.266
.401
.422
.393
.472
.315
.467
.685
.292
.393
.435
.487
.483
.605
.472
.422
.243
Cronbach's Alpha = .854

373
ตารางที่ 33 ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลก
ไซเบอร์ของนักเรี ยนวัยรุ่ นไทย จานวน 20 ข้อ เมื่อดาเนินการตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ
พบว่า มีขอ้ คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อมากกว่า .20 จานวน 20 ข้อคาถาม และชุดข้อคาถาม
ดังกล่าว มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .854
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ภาคผนวก ฉ
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power

375
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ โปรแกรม G*Power

การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power
ที่มา : Faul, Erdfelder, Lang, and Buchner (2007)
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ภาคผนวก ช
ตารางการดาเนินงานการศึกษาผลของนวัตกรรมการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

377
ตารางที่ 34 การดาเนินงานนวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคเพื่อเสริ มสร้าง
กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ผา่ นไลน์แอพพลิเคชัน่
(Counseling Online by Line Application : COLA)
ครั้งที่
1

2

หัวข้อ
ผู้รับการปรึกษา
ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
การรักษาสัมพันธภาพ
IC-1
IC-2
และสารวจมุมมองต่อ
IC-3
สถานการณ์การถูกรังแกบนโลก
IC-4
ไซเบอร์
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10

วันที่
1 ธ.ค 63
225ธ.ค2563
63
3 ธ.ค 63
4 ธ.ค 63
5 ธ.ค 63
6 ธ.ค 63
7 ธ.ค 63
8 ธ.ค 63
9 ธ.ค 63
10 ธ.ค 63
15 ธ.ค 63
16 ธ.ค 63
17 ธ.ค 63
18 ธ.ค 63
19 ธ.ค 63
20 ธ.ค 63
21 ธ.ค 63
22 ธ.ค 63
23 ธ.ค 63
24 ธ.ค 63

เวลา
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.

378
ตารางที่ 34 (ต่อ)
ครั้งที่
3

4

หัวข้อ
การค้นหาทางออกในการ
จัดการอารมณ์เมื่อถูกรังแกบน
โลกไซเบอร์

การสื่ อสารทางบวกเพื่อใช้
รับมือกับผูร้ ังแกบนโลกไซ
เบอร์

ผู้รับการปรึกษา
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10

วันที่
26 ธ.ค 63
27 ธ.ค 63
28 ธ.ค 63
29 ธ.ค 63
30 ธ.ค 63
4 ม.ค. 64
5 ม.ค. 64
6 ม.ค. 64
7 ม.ค. 64
8 ม.ค. 64
11 ม.ค. 64
12 ม.ค. 64
13 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64
15 ม.ค. 64
18 ม.ค. 64
19 ม.ค. 64
20 ม.ค. 64
21 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64

เวลา
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ครั้งที่
5

หัวข้อ
การใช้เทคโนโลยีในการรับมือ
เมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์

6

การค้นหาทางออกโดยใช้การ
สนับสนุนทางสังคมเมื่อถูก
รังแกบนโลกไซเบอร์

ผู้รับการปรึกษา
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10

วันที่
1 ก.พ. 64
2 ก.พ. 64
3 ก.พ. 64
4 ก.พ. 64
5 ก.พ. 64
8 ก.พ. 64
9 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
11 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64
14 ก.พ. 64
15 ก.พ. 64
16 ก.พ. 64
17 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
21 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64
23 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64

เวลา
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ครั้งที่
7

8

หัวข้อ
ผู้รับการปรึกษา
การเลือกกลยุทธ์เชิงบวกในการ
IC-1
IC-2
เผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
IC-3
โลกไซเบอร์
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
การวางแผนกลยุทธ์เชิงบวกเมื่อ
IC-1
IC-2
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10

วันที่
1 มี.ค. 64
2 มี.ค. 64
3 มี.ค. 64
4 มี.ค. 64
5 มี.ค. 64
7 มี.ค. 64
8 มี.ค. 64
9 มี.ค. 64
10 มี.ค. 64
11 มี.ค. 64
13 มี.ค. 64
14 มี.ค. 64
15 มี.ค. 64
16 มี.ค. 64
17 มี.ค. 64
18 มี.ค. 64
19 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
21 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64

เวลา
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
ครั้งที่
9

10

หัวข้อ
ผู้รับการปรึกษา
การบูรณาการกลยุทธ์เชิงบวกใน
IC-1
IC-2
การเผชิญปัญหาการถูกรังแกบน
IC-3
โลกไซเบอร์
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
ยุติการปรึ กษา
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10

วันที่
5 เม.ย. 64
7 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
10 เม.ย. 64
12 เม.ย. 64
16 เม.ย. 64
17 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64
20 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
1 พ.ค 64

เวลา
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
19.00-20.00 น.
13.00-14.00 น.

นวัตกรรมการปรึ กษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู ้แบบออนไลน์ (Counseling Online
by Online Learning : COOL) เป็ นการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Direct Learning) ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 4 สัปดาห์ โดยดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
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ภาคผนวก ซ
ประมวลภาพการดาเนินงานการศึกษาผลของนวัตกรรมการให้การปรึ กษาเชิงบูรณาการ

383
ประมวลภาพ
การศึกษานวัตกรรมการให้ การปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างกลยุทธ์ เชิงบวก
ในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนวัยรุ่ นไทย

384

385

ภาคผนวก ฌ
หนังสื อราชการที่เกี่ยวข้อง
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394

395

396

397

398

399

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564

นางสาวพัทธ์รดา ยาประเสริ ฐ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
119/1 หมู่ 2 ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
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