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The purposes of this research were as follows: 1) to study emotion regulation of
flight attendants; 2) to compare emotion regulation of flight attendants in the experimental
group before and after receiving rational emotional behavior group counseling; and 3) to
compare emotion regulation of flight attendants in the experimental group after receiving
rational emotion behavior group counseling, as well as the control group. The samples in this
study were three hundred sixty one flight attendants. The experimental group and the control
group were sixteen flight attendants selected by purposive sampling with emotion regulation
mean at the twenty-fifth percentile and lower as they volunteered to participate in the
experiment. The research instruments used in this study were emotion regulation of flight
attendants scale, with a reliability coefficient of 0.81, and the program of emotion regulation
among flight attendants through rational emotion behavior group counseling. The statistical
analyses included mean, standard deviation and a t-test. The research results were as follows:
1) The emotion regulation of flight attendants as a whole and in each aspect of emotion
regulation were at a high level. 2) After receiving rational emotion behavior group counseling
of emotion regulation of flight attendants in the experimental group was increased by a
statistical significance at a level of .01. And 3) Flight attendants in the experimental group who
received rational emotion behavior group counseling had emotion regulation higher than the
control group were significantly increased by a statistical significance at a level of .01.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
การประกอบอาชีพมีผลต่อความเป็ นอยู่และการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดี ต อย่ า งชัด เจน กล่า วคื อ ในอดี ต สังคมไทยเป็ น สังคมเกษตรกรรม ที่ ไม่ มี ค วามซับ ซ้ อ น
สามารถเข้ าถึงและประกอบอาชีพโดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวที่หาได้ ง่ายมาทา
ให้ เกิ ดมูลค่า แต่ต่อมาเมื่ อเข้ าสู่ยุค ปั จจุบัน ที่ เกิ ดความเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ท าให้ ค วาม
เป็ นอยู่ของมนุษย์นัน้ เปลี่ ยนแปลงตามไปด้ วย ก่อให้ เกิดอาชีพใหม่ที่หลากหลายตอบสนองต่อ
ความต้ องการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพด้ านสื่อสารมวลชน อาชีพด้ านการบริ การ อาชีพนัก
ธุรกิจ อาชีพอิสระ ซึ่งในทุกอาชีพจะมีลกั ษณะงานที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ ว่า
การประกอบอาชีพเป็ นสิ่งสาคัญและมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทุก
คน ซึง่ นักมานุษยวิทยา (Anthropologists) และนักประวัติศาสตร์ (Historian) แสดงทัศนะว่า การ
ประกอบอาชี พ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างให้ สัง คมหรื อ โลกมี อ ารยธรรมและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
(Civilizations) และท าให้ ม นุษ ย์ มี ค วามอยู่รอดและมี การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต (Quality of life)
(สกล วรเจริญศรี , 2559: 231-232)
อย่างไรก็ตามผลของการประกอบอาชีพในปั จจุบนั ท่ามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปด้ วย
การแข่งขันทางธุรกิจที่สงู ขึ ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวบุคลากรซึ่งเปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องสาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ ้น ที่จานวนบุคลากรยังคงเท่าเดิมแต่ปริ มาณ
ภาระงานที่ได้ รับมอบหมายกลับเพิ่มขึ ้น อีกทังแรงกดดั
้
นต่างๆเพื่อหวังการขยายผลที่รวดเร็ วเพื่อ
ไปสู่เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในเวลาอัน สัน้ ตามนโยบายขององค์ ก ร ซึ่ง ประเด็ น ดัง กล่ า วสร้ าง
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากรที่ประกอบอาชีพเหล่านันอย่
้ างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การทางานที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันดังกล่าว มีแนวโน้ มที่ก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์
และสุขภาพจิ ต ดังผลสารวจสวนดุสิต โพล (หนังสือ พิ ม พ์ ค มชัด ลึก 2554: ออนไลน์ ) ที่ ท าการ
สรุปผลสารวจเกี่ยวกับ 10 อาชีพที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดและอารมณ์เหวี่ยง จากกลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน 587 คน ผลการสารวจพบว่า อาชีพที่ทาให้
ผู้ หญิ ง วัย ท างานเกิ ด ความเครี ย ดมากที่ สุ ด คื อ 1) พนั ก งานออฟฟิ ศ 2) ผู้ บริ ห ารนั ก ธุ ร กิ จ
3) พนักงานคอลเซ็นเตอร์ 4) พนักงานบัญชี -การเงิน 5) อาจารย์ 6) แม่บ้าน 7) แพทย์พยาบาล
8) ดารานักแสดง 9) แอร์ โฮสเตสหรื อพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน และ 10) ครี เอทีฟ ซึ่งจากผล

2
สารวจดังกล่าว พบว่า พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินเป็ นหนึ่งใน 10 อาชีพที่เผชิญกับสภาวะทาง
อารมณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดและเกิดอารมณ์แปรปรวนสูงอันเป็ นผลที่ได้ รับจากการทางาน
ริสโปลิ (Holloway, 2002: 115-117, อ้ างอิงจาก Rispoli, 1996) กล่าวว่า คุณสมบัติการ
บริ การของสายการบินนัน้ ประกอบด้ วย การให้ บริ การหรื อการปฏิบตั ิต่อผู้โ ดยสารด้ วยความเท่า
เทียมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริ การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินผู้เปรี ยบเสมือนพนักงานส่วนหน้ า
(Front Line Employee) เกิดปฏิสมั พันธ์กบั ผู้โดยสารโดยตรง เกิดสภาวะการปรับตัวในการทางาน
และเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์ ที่มีความกดดันก่อให้ เกิดความเครี ยดอยู่ตลอดเวลา ทาให้ ตวั
บุคคลรู้สึกอ่อนล้ า มีแนวโน้ มจะแสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะที่เกรี ย้ วกราดขึ ้น อีกทัง้ หากถึง
ขันหมดความอดทนอดกลั
้
น้ สถานการณ์ มีแต่จะยิ่งเลวร้ ายมากกว่าเดิม (Liberman, 2555: 36)
อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับทฤษฎีเหตุการณ์ทางอารมณ์ (Affective Events Theory, AET) ของโฮวาร์ ด
วิสส์ และ รู ซเซลล์ โครแพนซาโน (Howard, W. & R, C., 1996, จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ , 2557:
169) ที่มีฐานความเชื่อว่า อารมณ์พนักงานจะขึ ้นลงหรื อแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลา ซึง่ อารมณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี ้ได้ รับอิทธิพลมาจากปั จจัยทังภายในและภายนอก
้
โดยปั จจัยภายใน คือ
ความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจ ความคาดหวัง พื ้นฐานของวงจรอารมณ์ ส่วนตน ความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ ส่วนปั จจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้ อมการทางานหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับ อารมณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เงื่อนไขทางกายภาพ บรรยากาศสัม พัน ธภาพ ภาระงาน ความ
รับผิดชอบ ความมีอิสระในการตัดสินใจ อานาจในการทางาน โดยปั จจัยเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพนักงานในรูปแบบอารมณ์ทางบวก เช่น ดีใจ สุขใจ และอารมณ์ทาง
ลบ เช่น หงุดหงิด โกรธ เศร้ า อารมณ์ที่เกิดขึ ้นจะกระตุ้นระดับความเข้ มข้ นของการแสดงออกหรื อ
ผลการปฏิบตั ิงาน ดังนันจะเห็
้
นว่าชีวิตการทางานจึงเป็ นฉากชีวิตที่มีโครงสร้ าง กล่าวคือ ทัศนคติ
และผลการปฏิบัติงานจะผัน แปรไปตามสภาวะอารมณ์ และสภาวะอารมณ์ จะผัน แปรไปตาม
เหตุการณ์
นอกจากนี ย้ ังพบว่าลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินนัน้ ล้ วน
เผชิญ กับความเครี ยดทางอารมณ์ และแรงกดดันมากมายที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อยู่ตลอดเวลา ดังที่
ผลงานวิจยั ของชางและชิว (Chang & Chiu, 2009: 305-311) ที่กล่าวถึงการแสดงความรู้สกึ ขณะ
ท างานและความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion)ที่ เกิ ด กับ พนัก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินในธุรกิจการบินไต้ หวัน ดังนี ้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินเป็ นบุคลากรหลักในธุรกิจการ
ให้ บริ การของสายการบิน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับจานวนบุคลากรในแผนกอื่น ด้ วยเหตุผลที่ มีการ
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ปฏิ สัม พัน ธ์ ติ ด ต่อ กับ ผู้โดยสารจ านวนมากและใช้ ระยะเวลาร่ วมกัน ยาวนานที่ สุด เป็ น ผลให้
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน ต้ องมีการควบคุมอารมณ์ ที่เกิ ด ณ เวลานัน้ และควบคุมอารมณ์
ส่วนตัวที่เกิดขึ ้นขณะปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อรักษาการแสดงออกทางบวกต่อเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสาร
อีกทัง้ ระยะเวลาในการทางานบนเครื่ องบิน หากใช้ ระยะเวลามาก ย่อมส่งผลกระทบต่อการแสดง
ความรู้สกึ ขณะทางานและความอ่อนล้ าทางอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นกับพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินให้ มี
ระดับมากขึน้ ตามไปด้ วย เป็ น ผลมาจากองค์ ประกอบหลายอย่าง อาทิ สภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน การทางานในเขตเวลา (Time Zone) ที่ แตกต่างกัน ระยะเวลาของการปฎิบัติหน้ าที่ บน
เครื่ องบินซึง่ รวมถึงการให้ บริการผู้โดยสารตลอดเที่ยวบินด้ วย
จากการสัมภาษณ์ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินสายการบินแห่งหนึ่งทัง้ ชายและหญิ ง
(สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561) ได้ ประเด็นดังต่อไปนี ้
ประเด็นแรก คือ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎทางด้ านความปลอดภัยของผู้โดยสารระหว่าง
เที่ยวบิน เช่น การใช้ โทรศัพท์ มือถือเมื่อประตูเครื่ องบินปิ ดแล้ ว การวางสัมภาระส่วนตัวบริ เวณ
ทางออกฉุกเฉิน การนาบุหรี่ ไฟฟ้ามาแอบสูบในห้ องน ้าบนเครื่ องบิน ประเด็นที่สอง คือ ความไม่
เข้ าใจในลักษณะงานความรับผิดชอบของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิ น ทาให้ เกิดความรู้ สึกไม่ดี
ต่อกันตังแต่
้ แรกพบ เช่น ข้ อกาหนดเกี่ยวกับสัมภาระไม่เกิน 7 กิโลกรัม ที่ผ้ โู ดยสารสามารถถือขึ ้น
เครื่ องได้ หากนาขึ ้นเครื่ องและไม่สามารถยกขึ ้นเก็บในช่องสัมภาระได้ เอง หรื อ มีขนาดใหญ่และ
น า้ หนัก มากเกิ น ไป พนัก งานภาคพื น้ ดิ น สามารถน ากระเป๋ าที่ เกิ ด ปั ญ หาโหลดลงใต้ เครื่ องได้
ประเด็นต่อมา คือ การทางานบริ การที่มีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับคน เริ่มจากภายในเที่ยวบินนันเองที
้
่
มีพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินทางานร่ วมกันเป็ นทีมซึง่ แน่นอนว่าแต่ละบุคคลนันมี
้ ความต่างกัน
อีกทังการบริ
้
การผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินที่มีค วามต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น ภูมิหลังทางสังคม วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ เชือ้ ชาติ ศาสนา นัน้ ย่อมก่อให้ เกิดสภาวะกดดันทางอารมณ์ ที่ได้ รับจากการ
เผชิญหน้ ากับความคาดหวังและความต้ องการที่หลากหลาย รวมไปถึงการแก้ ไขสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นตรงหน้ าในแต่ละกรณี ย่อมแตกต่างกันไปอีกด้ วย และประเด็นสุดท้ าย คือ การให้ บริ การ
ผู้โดยสารจานวนมากเป็ น ระยะเวลาต่อเนื่ องยาวนาน บางครั ง้ จ านวนลูก เรื อ ไม่ สมดุล และไม่
เพียงพอกับจานวนผู้โดยสาร ด้ วยความรับผิดชอบในการบริ การที่เพิ่มขึ ้นเป็ นอีกเท่าตัวในเวลา
จากัดในการให้ บริการ ก่อให้ เกิดความเครี ยดสูง เป็ นต้ น
จากประเด็นข้ างต้ นผ่านการสัมภาษณ์พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินสายการบิน แสดงให้
เห็นถึงตัวอย่างจากประสบการณ์จริ งในรู ปแบบที่หลากหลาย หากแต่ในทุกประเด็นนันล้
้ วนแสดง
ให้ เห็นถึงปั ญหา ข้ อจากัดในการปฏิบตั ิงาน วิธีการสื่อสารกับผู้โดยสาร รวมถึงการแก้ ไขปั ญหา
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เฉพาะหน้ าเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีให้ คงอยู่ตลอดเที่ยวบิน เหล่านี ้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สภาพจิตใจของผู้ปฏิบตั ิงานนัน่ ก็คือพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินเอง ที่นอกจากจะต้ องรักษากฏ
ข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยที่เคร่งครัดในการปฏิบตั ิหน้ าที่บนเครื่ องบินแล้ ว ยังต้ องเผชิญกับการ
ปฏิสมั พันธ์ สื่อสาร การอธิ บายให้ ผ้ ูโดยสารเข้ าถึงระเบียบ ข้ อจากัดที่พึงปฏิบตั ิต่างๆรวมถึงการ
บริ การบนเครื่ องบิน ที่บ่อยครัง้ มักตามมาด้ วยความไม่เข้ าใจของผู้โดยสาร เกิดการแสดงออกทาง
อารมณ์ในระดับความรุนแรงแตกต่างกัน จนก่อให้ เกิดสภาวะทางอารมณ์ที่กดดัน เกิดความเครี ยด
อันส่งผลต่อสุขภาพร่ างกาย เกิดความไม่พร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มศักยภาพร่วมด้ วย
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั หน้ าที่แต่ละครัง้ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน พนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินย่อมคาดหวังให้ แต่ละเที่ยวบินราบรื่ น สงบเรี ยบร้ อย ไม่มีอปุ สรรคในการทางาน คาดหวัง
ว่าการบริ การอย่างเต็มที่ของตนจะต้ องได้ รับคาชมเชยหรื อผลตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารทุกคน หาก
สภาพการณ์จริงที่เกิดขึ ้นไม่เป็ นตามที่คาดหวังหรื อตรงตามความคิด พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
จึงเกิดสภาวะความกดดัน เกิดความเครี ยดตามมา ส่งผลให้ การรักษาระดับอารมณ์ ไม่คงที่ บ้ าง
กระทบถึงการปฏิบตั ิงานที่ไม่ราบรื่ นอันเป็ นผลจากความเชื่อความคิดเหล่านัน้
จากสภาวะความกดดันทางอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นกับพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินดังกล่าว
พบว่าอารมณ์ (Emotion) เป็ นพลังงานที่ขบั เคลื่อนให้ ภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย เป็ นสื่อให้ บคุ คล
เข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ท าให้ เกิ ดความเข้ าใจซึ่งกัน มี อิท ธิ พ ลต่อการปรับ ตัวทางสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้อารมณ์ยงั มีผลต่อความทุกข์ความสุขและการปรับตัวในชีวิตประจาวัน จะ
เห็นว่าบุคคลที่ มีอารมณ์ ดีอยู่เสมอมักจะมองโลกในแง่ดี มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับ
สิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถวางตัวในสังคมได้ อย่างเหมาะสม มีสมาธิ ทาให้ เกิดพลัง
กระตือรื อร้ น สร้ างแรงจูงใจในการทางาน ทากิจกรรม มีการตัดสินใจที่ดี เป็ นผลให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดี
ตามมา ในทางกลับกัน หากบุคคลใดมีอารมณ์ วิตกกังวล กลัว หรื อ โกรธเป็ นประจา มักเป็ นคน
มองโลกในแง่ ร้าย มัก ขาดสมาธิ ขาดการยับ ยัง้ ชั่ง ใจ มี ก ารตัด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดได้ ง่ า ย เกิ ด
ความรู้ สึ ก ท้ อถอย หมดก าลัง ใจง่ า ย เหล่ า นี ส้ ่ ง ผลกระทบต่ อ การท างานและการปรั บ ตัว ใน
ชีวิตประจาวัน เมื่อพบปั ญหามักจะปรับตัวไม่ทนั และไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดได้ ส่งผลทาลาย
สุขภาพจิต อาจรุนแรงถึงขึ ้นมีอาการทางจิตและประสาทตามมา (จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์, 2557:
174-175)
การกากับอารมณ์ (Emotion Regulation) จึงมีบทบาทสาคัญมาก ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
เพื่อที่ จะสามารถนาการกากับอารมณ์ ที่ เหมาะสมกับตนเองมาใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรได้ การกากับอารมณ์ (Emotion Regulation หรื อ ER) กรอส (Gross,
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2015: 6) อธิบายว่า เป็ นการทาให้ อารมณ์ เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึ ้น โดยพิจารณาจากประสบการณ์
และการแสดงออกทางอารมณ์ ต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น โดยแต่ละบุคคลมีวิธีการกากับอารมณ์ ที่
แตกต่างกัน เช่น นักเปี ยโนบนเวทีจิน ตนาการภาพของผู้ชมที่เปลือยเปล่าเพื่อกลบอาการตื่นเวที ,
การไปสังสรรค์กบั เพื่อนฝูงสุดสัปดาห์เพื่อเติมพลังหลังการทางานที่เหนื่อยล้ ามาทังอาทิ
้ ตย์ หรื อ
การไปออกก าลังกายหลังมี ก ารทะเลาะกับ เพื่ อน เป็ น ต้ น โดยกรอส (Gross, 2007: 11-15) ได้
กล่ า วถึ ง กระบวนการการก ากับ อารมณ์ ไว้ 4 องค์ ป ระกอบหลัก ดัง นี ้ 1. การเลื อ กและปรั บ
ส ถ าน ก ารณ์ (Situation Selection and Situation Modification) 2. ก า รป รั บ ค ว าม ส น ใจ
(Attentional Deployment) 3. การประเมินความคิด (Cognitive Change) และ 4. การตอบสนอง
ด้ วยความผ่อนคลาย (Response Modulation)
จากแนวคิดการกากับอารมณ์ของกรอสข้ างต้ น ผู้วิจยั จะนาทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่ ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณ าเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior
Counseling Theory) โดยใช้ เทคนิคทัง้ 3 ด้ าน คือ เทคนิคด้ านการรู้ คิด เทคนิคทางด้ านอารมณ์
และเทคนิคทางพฤติกรรม (Corey, 2008: 382-389) มาใช้ ประกอบด้ วย ซึง่ แนวคิดสาคัญของการ
ให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบพิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม มี ข้ อ สัน นิ ษ ฐานที่ ส าคัญ ว่า
ความคิด ความรู้ สกึ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กนั และมีอิทธิพลต่อกัน โดยการถูกรบกวนทาง
อารมณ์นนมี
ั ้ ผลมาจากสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัว สมาชิกมีแนวโน้ มสร้ างความเชื่อที่ไร้ เหตุผลขึ ้นมา
หากเกิ ด เหตุก ารณ์ ที่ ไม่ ดี ขึน้ ซึ่งความเชื่ อที่ ไร้ เหตุผ ลสามารถน าไปสู่ปั ญ หาทางบุค ลิก ภาพได้
(Corey, 2008: 377-378)
การพัฒนาการควบคุมอารมณ์ สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็ น
การจัดฝึ กอบรม และ การให้ คาปรึ กษา ซึ่งการให้ คาปรึ กษานับได้ ว่าเป็ นหนึ่งในวิธีการในการ
พัฒ นาการควบคุมอารมณ์ ที่มี ประสิทธิ ภาพ เนื่ องจากจุดมุ่งหมายของการให้ บริ การปรึ กษามี
ประโยชน์ คื อ 1) เพื่ อ ส่งเสริ ม การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปสู่แนวทางที่ พึง ปรารถนา 2) เพื่ อ
ส่งเสริ มความสามารถของผู้รับบริ การในการตัดสินใจและวางแผนอนาคต 3) เพื่อส่งเสริ มทักษะ
ของผู้รับบริการในการแก้ ปัญหาและวางโครงการอนาคต ยอร์ ชและคริสเตียนี (วัชรี ทรัพย์มี, 2556:
6-7, อ้ างอิงจาก George & Cristiani, 1990) นอกจากนี ้ยังเอื ้อให้ เกิดการตระหนักรู้ เกิดการสร้ าง
พฤติกรรมที่ สม่ าเสมอ สามารถควบคุมตนเองได้ สามารถที่ จะดาเนินการกับปั ญ หาได้ อย่างมี
เหตุผล และมีความมุง่ มัน่ ในการกระทา จนสาเร็จลุล่ วง
จะเห็น ว่า การให้ คาปรึ กษาก่อให้ เกิ ดการพัฒ นาตนเองในเชิงลึก ทาให้ ผ้ ูที่เข้ าร่ วมได้
ตระหนักรู้ เกี่ ยวกับตนเองมากกว่าที่ เคยเป็ น เรี ยนรู้ ที่ จะหาคาตอบเกี่ ย วกับความรู้ สึก อารมณ์
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ความคิด อันส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาของตน การให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory หรื อ REBT) จะช่วยให้
บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ ในการจัดการกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและพฤติกรรมทางลบได้ โดยใช้
แนวคิดการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมและช่วยให้
เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลที่ชดั เจน มีความรู้ สึกที่เหมาะสม สร้ างพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในความสาเร็ จตามเป้าหมายของการมีชีวิตที่เป็ นสุขมากขึ ้น ช่วยให้ บุคคลเรี ยนรู้ การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพต่อความรู้ สกึ ทางลบไม่ว่าจะเป็ นความเศร้ า ความเสียใจคับข้ องใจ ความ
วิตกกังวลและความรู้สกึ ไร้ ค่า (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 172) นอกจากนี ้การให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนีจ้ ะช่วยให้ บุคคลเกิดความตระหนักรู้
ทางความคิดของตนเอง มีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ ไม่กล่าวโทษหรื อมองโลกในมุมเดียว เกิดการ
เล็งเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ ้น เปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ สิง่ รอบตัวรวมถึงต่อตนเองทางลบ (อันเกิด
จากความเชื่ อที่ ผิด ปกติ และคิ ดซา้ ไปซา้ มาแบบนัน้ ) ไปสู่มุม มองใหม่ที่ เปิ ดกว้ างให้ ต นได้ ร้ ู จัก
ศักยภาพที่ มีอยู่ภายใน มี ความสามารถที่ จะปรับเปลี่ยน ตามที่ เอลลิสและแมคลาเรน (Ellis &
MacLaren, 2001: 15) ได้ กล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ไว้ อันจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสูก่ ารปรับใช้
การกากับอารมณ์ในการทางานเป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน อันจะนามาซึง่ การสร้ างบุคลากร
ที่มีศกั ยภาพจากภายในสู่ภายนอกด้ วยการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิผล อีกทังยั
้ งเป็ นพลัง
สาคัญในการพัฒนาองค์กรให้ เกิดความแข็งแกร่ง สร้ างรากฐานที่มนั่ คงในการขับเคลื่อนองค์ก รไป
ในทิศทางที่เจริญงอกงามมากขึ ้นต่อไป
คาถามการวิจัย
1. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์อยูใ่ นระดับใด
2. โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรมสามารถเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินได้ หรื อไม่
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองก่อน
และหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการจัดกระทาใดๆ
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึก ษาวิ จัย ครัง้ นี ้ จะท าให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การก ากับ อารมณ์ ของ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน เกิดการเรี ยนรู้กระบวนการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงาน
ต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ด้ ว ยการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์
พฤติกรรม ซึง่ จะสามารถช่วยให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินสามารถกากับอารมณ์ตนเองระหว่าง
การปฏิบตั ิงานในแต่ละเที่ยวบินได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น้ เกิดความเข้ าใจ ทังยั
้ งได้ ทราบ
ถึงบทบาทและความสาคัญของการกากับอารมณ์ที่เหมาะสมกับตนเองอีกด้ วย นอกจากนี ้งานวิจยั
นีย้ งั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรสายการบินได้ จริ ง เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพคุณลักษณะของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน สามารถนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่มนี ไ้ ปใช้ ในอนาคตเพื่ อให้ เกิ ดการพัฒ นาต่อไปได้ ยิ่งไปกว่านัน้ องค์ กรและหน่ วยงานอื่ น ที่
ต้ อ งการพัฒ นาการก ากับ อารมณ์ ข องบุค ลากรภายในองค์ ก ร ยังสามารถน าองค์ ค วามรู้ ใหม่
ประกอบกับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มนี ้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เกิดความเข้ าใจและเรี ยนรู้ การกากับอารมณ์ ที่เหมาะสมกับตนเอง ส่งผลให้ เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั ง้ ต่ อ องค์ ก รและต่ อ บุ ค ลากรที่ เป็ นกลไกส าคัญ ที่ ส ร้ างพลัง ขับ เคลื่ อ นที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง
จานวน 5,955 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี แ้ บ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ กลุ่ม ตัว อย่ า ง ที่ ใช้ ใน
การศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
เสริ ม สร้ างการก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น โดยการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม มี
รายละเอียดการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 361 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็ จรู ปของเคซี่และมอร์ แกน (บุญชม
ศรี สะอาด, 2554: 43 อ้ างอิงจาก Krejcie & Morgan, n.d.) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้ เกิด
ความคลาดเคลื่อน ±5%
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ อ งบิ น โดยการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม
(Rational Emotive Behavior Counseling Theory)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ อ งบิ น ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนัก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบิน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่มีคะแนนการกากับอารมณ์ ตงแต่
ั ้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลง
มา และสมัครใจเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา หลังจากนันท
้ าการสุม่ เข้ ากลุม่ (Random Assignment)
ด้ วยการจับสลาก เพื่อสุม่ เข้ ากลุม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง โดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลองจานวน 8
คน และกลุ่ม ควบคุม จานวน 8 คน โดยใช้ เกณฑ์ ในการก าหนดจ านวนสมาชิ ก ส าหรั บ การให้
คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดของ คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 68 อ้ างอิงจาก Corey, 2012)
ที่ ก าหนดจ านวนสมาชิ ก ที่ เหมาะสม ส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ผู้ใหญ่ ไว้ ว่า ควรมี ส มาชิ ก
ประมาณ 8 คน เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับประโยชน์จากการให้ คาปรึกษากลุม่ สูงสุด
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัว แปรต้ น คื อ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม
2. ตัวแปรตาม คือ การกากับอารมณ์
นิยามศัพท์ ปฏิบัตกิ าร
ผู้วิจยั ได้ มีการกาหนดนิยามศัพท์ปฏิบตั ิการไว้ ดังต่อไปนี ้
1. การกากับอารมณ์ (Emotion Regulation) หมายถึง ความสามารถของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินในการควบคุมอารมณ์ให้ อยู่ในสภาพปกติ มีการปรับและเลือกใช้ สถานการณ์
ให้ เหมาะกับสภาวะอารมณ์ ตนเอง เกิดการทบทวนความรู้ สึก ปรับความสนใจ เกิดการประเมิน
ความคิด มีมมุ มองใหม่ตอ่ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการตอบสนองและแสดงออกเมื่อต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ได้ อย่างเหมาะสม ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1.1 ก ารเลื อ ก แล ะป รั บ ส ถ าน ก ารณ์ (Situation Selection and Situation
Modification) หมายถึ ง ความสามารถของพนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ เลื อ กการกระท าที่
ก่อให้ เกิดการกระตุ้นอารมณ์ ทางลบของตนน้ อยลง มุ่งให้ เกิดความรู้ สึกทางอารมณ์ ในทางบวก
มากขึ ้น แม้ วา่ เหตุการณ์นนจะท
ั ้ าให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบมาก่อน
1.2 การปรั บ ความสนใจ (Attentional Deployment) หมายถึ ง ความสามารถ
ของพนัก งานต้ อ นรับ บนเครื่ องบิ น ที่ ป รั บ อารมณ์ เปลี่ ย นความสนใจไปที่ เรื่ อ งอื่ น และทบท วน
ความรู้สกึ ตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดอารมณ์ตอ่ สถานการณ์ตรงหน้ า
1.3 การประเมินความคิด (Cognitive Change) หมายถึง การที่พนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบิน ปรับ เปลี่ยนความคิดของตนเอง โดยมองมุมใหม่พร้ อมทัง้ ให้ ความหมายใหม่ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
1.4 การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย (Response Modulation) หมายถึง การ
ที่พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินสามารถปรับมุมมองความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และประสบการณ์ ทางอารมณ์ ให้ เป็ นเรื่ องปกติ ส่งผลให้ สามารถทางานและดาเนินชีวิตตามปกติ
ต่อไปได้
2. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม หมายถึ ง วิ ธี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาที่ มุ่ง ใช้ สัม พัน ธภาพระหว่า งสมาชิ ก ในกลุ่ม ภายใต้
บรรยากาศที่เกิดความไว้ วางใจ รู้ สึกอบอุ่น ปลอดภัยระหว่างสมาชิกด้ วยกันในการที่จะแบ่งปั น
ความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจ กระบวนการนี ้เอื ้อให้ เกิดความเข้ าใจในตนเอง ยอมรับข้ อเท็จจริ ง
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ในสถานการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ ้น เกิดการตระหนักรู้ทางความคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม ซึง่
ใช้ แนวคิดทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยมี
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
2.1 ขัน้ เริ่ ม ต้ น คื อ ขัน้ การปฐมนิ เทศเกี่ ย วกับ การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม อัน
ประกอบด้ วย การอธิบายจุดมุ่งหมายของการทากลุ่ม ชี ้แจงประเด็นในการให้ คาปรึกษา กาหนด
กฎระเบียบภายในกลุ่ม และสร้ างบรรยากาศความไว้ วางใจ เพื่อให้ เกิดความรู้ สึกสบายใจที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ระหว่างกัน
2.2 ขันด
้ าเนินการ เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ นู ากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ แบ่งปั น
ประสบการณ์ร่วมกัน ในขันตอนนี
้
้จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองที่ตา่ งไปจากเดิมผ่านการ
ช่วยเหลือจากกระบวนการกลุ่ม ด้ วยทฤษฎีและเทคนิคที่ ใช้ ในการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
2.3 ขันการยุ
้
ติการให้ คาปรึกษา เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการให้ คาปรึกษา เป็ นขัน้
สุดท้ ายที่ สมาชิกจะได้ แลกเปลี่ยนและวางแผนแนวทางอนาคตของตนเองต่อปั ญหาหรื อข้ อขัดแย้ ง
ที่เกิดขึ ้น โดยอาศัยสิง่ ที่เรี ยนรู้มาทังหมด
้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ แนวคิดการกากับอารมณ์ ของกรอส (Gross, 2007: 11-15) ในการเสริ มสร้ าง
การกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน โดยใช้ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยเป็ นการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มาราธอน ที่พฒ
ั นาขึ ้น
ในปี ค.ศ.1964 โดย บาช (Bach) และ สตรอลเลอร์ (Stroller) (ศิริบรู ณ์ สายโกสุม, 2555: 10)
ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้ น
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (REBT)

ตัวแปรตาม


ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การกากับอารมณ์
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สมมติฐานการวิจยั
1. พนัก งานต้ อ นรับ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับ การให้ ค าปรึ กษาแบบกลุ่ม ตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการกากับอารมณ์เพิ่มสูงขึ ้นกว่าก่อนการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
2. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการกากับอารมณ์ สงู กว่าพนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบินกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการจัดกระทาใดๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน โดยใช้
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับอารมณ์
1. ความหมายของอารมณ์
2. ประเภทของอารมณ์
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์
4. อิทธิพลของอารมณ์
5. การกากับอารมณ์
6. แนวทางในการกากับอารมณ์
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับอารมณ์
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
1. ความหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
2. จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3. หลักการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
4. ลักษณะผู้นากลุม่
5. ทักษะการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
6. กระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
7. ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
8. เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
9. บทบาทของผู้นากลุ่มการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และ พฤติกรรม
10. เป้าหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุ ผล อารมณ์
และ พฤติกรรม
11. งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการกากับอารมณ์
ผู้วิ จัย สนใจความส าคัญ ของอารมณ์ ที่ มี บ ทบาทต่อ มนุษ ย์ เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการ
แสดงออกของมนุษย์ล้วนเกิ ดจากสิ่งเร้ าที่กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ความรู้ สกึ แตกต่างกันไป สามารถ
เกิดจากสภาวะภายในจิตใจของตนเองและเกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกร่ วมด้ วย จึงเป็ นที่มา
ของการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ดังนี ้
1. ความหมายของอารมณ์
เจ ซี และ แมคเบอร์ นี ย์ (Mcburney, 2003: 121-142) กล่าวว่า อารมณ์ หมายถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ สานึกและอัตวิสยั ที่ถกู กาหนดลักษณะเฉพาะโดยการแสดงออกเชิง
อารมณ์ สภาพจิตใจอารมณ์ มกั เกี่ยวข้ องและมีอิทธิพลกับพื ้นอารมณ์ แต่กาเนิด นิสยั บุคลิกภาพ
และแรงจูงใจ เหมือนที่ได้ รับอิทธิพลจากฮอร์ โมนและสารสื่อประสาท เช่น โดพามีน นอราดรี นาลีน
อารมณ์ยงั เป็ นพลังผลักดันเบื ้องหลังของพฤติกรรมทังเชิ
้ งบวกหรื อเชิงลบ อารมณ์มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับการกระตุ้นของระบบประสาท โดยแสดงออกมาทางร่ างกาย เช่น หายใจเร็ ว เหงื่อท่วม
ตัว กล้ ามเนื ้อหดเกร็ง ชีพจรเต้ นเร็ว
จิ ราภรณ์ ตัง้ กิ ต ติ ภ าภรณ์ (2556: 163-164) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของ อารมณ์
(Emotion) ว่ามาจากภาษาละตินว่า Emovere โดย E แปลว่า Out ส่วน Movere แปลว่า เคลื่อน
ดังนันความหมายในภาษาไทยของค
้
าว่า Emotion จึงหมายถึง เคลื่อนออก ตื่นเต้ น หรื อปั่ นป่ วน
โดยได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า สิ่งเร้ าที่ ท าให้ เกิ ด อารมณ์ นัน้ แบ่งเป็ น 2 ชนิ ด คื อ 1. สิ่งเร้ าภายนอก
(External Stimulus) ได้ แก่ สิ่งที่อยู่นอกตัวเรา สามารถรับรู้ ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 เช่น การ
ชมเชย การสูญ เสีย 2. สิ่งเร้ าภายใน (Internal Stimulus) ได้ แก่ ความปรารถนาความต้ องการ
ความสนใจ ประสบการณ์ ความทรงจา
คนึงนุช สิงห์ น นท์ (2555: 8) กล่าวว่า อารมณ์ หมายถึงสภาวะจิตใจที่ มีสิ่งเร้ ามา
กระตุ้น เป็ นปั จจัยให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึง่ มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2551: 75) กล่าวว่า อารมณ์ คือ สภาพความเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายและจิตใจ อันเป็ นผลมาจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิ่งเร้ าและอินทรี ย์ เกิดการโต้ ตอบ
ต่ อ สิ่ ง นัน้ ไปตามสถานการณ์ โดยผลที่ ม าจากการปฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ มนัน้ ก่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการรับรู้สง่ ผ่านระบบประสาทรับสัมผัสซึง่ อาจมี เรื่ องของฮอร์ โมนเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย โดย
สัมผัสรับรู้นี ้มักผ่านกระบวนการรู้คิดซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมที่เกิดตามมา
จากความหมายของอารมณ์ ข้างต้ นสรุ ปได้ ว่า อารมณ์ หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่
เกิดจากประสบการณ์ ความรู้ สึกส่วนบุคคล ก่อให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างสิ่ งเร้ าและกับ
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อินทรี ย์ส่งผลให้ เกิดการโต้ ตอบต่อความรู้ สึกที่หวัน่ ไหวนัน้ ออกมาในรู ปแบบพฤติกรรมที่มีความ
เข้ มข้ นแตกต่างกันไป
2.ประเภทของอารมณ์
จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2556: 175-179) อธิบายเกี่ยวกับประเภทของอารมณ์ ไว้
ดังนี ้
2.1 ความกลัว (Fear) เป็ น อารมณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ เมื่ อ รู้ สึก ว่ า ตนเองไม่ ได้ รับ ความ
ปลอดภัยหรื อชีวิตกาลังถูกคุกคาม อาจเกิดจากเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน ความกลัวจะเป็ น
แรงจูงใจให้ เกิดพฤติกรรมหลีกหนี ไม่กล้ าเผชิญสิ่งนัน้ หากเป็ นความกลัวที่เกิดขึ ้นมากเกินกว่าเหตุ
หรื อไม่สมเหตุสมผล จะเรี ยกว่า Phobia เช่น กลัวเชื ้อโรค กลัวความสูง
2.2 ความวิ ต กกั ง วล (Anxiety) เป็ นอารมณ์ ไ ม่ ส บายใจ กระวนกระวายใจ
เฟรเดอริ ค เอส เพิร์ล (Frederick S. Perls) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั กล่าวว่า ความวิตกกังวลเป็ น
เพียงช่องว่างระหว่างเวลา เมื่อใดที่เราไม่สนใจปั จจุบนั ครุ่ นคิดถึงแต่อนาคต เมื่อนันจะรู
้ ้ สึกวิตก
กังวล อารมณ์ประเภทนี ้พบได้ น้อยในทารกและเด็กเล็ก
ความวิตกกังวลเชิงจิตวิทยาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.1 ความวิตกกังวลที่ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ (State Anxiety or Situational
Anxiety) จะเกิดกับบุคคลในบางสถานการณ์ เท่านัน้ หากบุคคลสามารถเรี ยนรู้ รู้ จกั วิธีหลีกเลี่ยง
สถานการณ์นนั ้ ก็จะพ้ นจากภาวะอารมณ์นี ้ได้
2.2.2 ความวิตกกังวลที่เป็ นลักษณะนิสยั ประจาตัวของบุคคล (Trait Anxiety
or General Anxiety) จะเกิดกับบุคคลในสถานการณ์ ทวั่ ไปทุกสถานการณ์ ระดับความเข้ มมักจะ
ต่า แต่จะเกิดขึ ้นต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานจนกลายเป็ นลักษณะประจาตัวของบุคคล จัดเป็ นส่วน
หนึง่ ของบุคลิกภาพ
2.3 ความรัก (Affection) เป็ นอารมณ์ที่มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ ก่อให้ เกิดการปรับตัวที่
ดีในทุกด้ าน ทาให้ เกิดความสุขใจ ชื่นใจ เป็ นมิตรต่อกัน เอื ้อให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ สิ่งเร้ านัน้
2.4 ความร่ า เริ งสนุก สนาน (Joy) เป็ น อารมณ์ ที่ บ่ งบอกถึ งการมี สุขภาพจิ ต ดี
อารมณ์นี ้เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ มักแสดงออกในรูปแบบการหัวเราะ
กระโดดโลดเต้ น กอด เอื ้อให้ บคุ คลมองโลกในแง่ดีและเกิดกาลังใจในการทาสิง่ ต่างๆ
2.5 ความอิจฉา (Jealousy) เกิดขึ ้นเมื่อมีความรู้สกึ ด้ อย ทาให้ เกิดการครุ่นคิดแต่
เรื่ องเดิม ทาให้ ไม่มีความสุข โดยธรรมชาติแล้ วเด็กวัย 18 เดือน ถึง 42 เดือน จะเกิดความอิจฉา
ระหว่างพี่ น้อง เป็ นวัยที่ ต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ขณะเดียวกันวัยผู้ใหญ่ ที่มี
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อารมณ์อิจฉาพบว่ามักเป็ นคนที่มีอารมณ์เหมือนครัง้ วัยเด็ก มีพฒ
ั นาการทางอารมณ์ ช้ากว่าปกติ
หรื อ ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ (Immature) คนประเภทนี ้มักขาดความภูมิใจในตนเอง ขาดความ
มัน่ ใจและรู้สกึ ด้ อยกว่าผู้อื่น
2.6 ความเศร้ า (Depression) เป็ นอารมณ์ เกิ ดจากความล้ มเหลว ผิ ดหวังหรื อ
สูญ เสี ย ในชี วิต มัก แสดงออกโดยการไม่ ยิ น ดี ยิ น ร้ ายต่อ สิ่งรอบตัว ไม่ ย อมพูด แสดงออกทาง
ร่างกาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีอาการปวดท้ อง
2.7 ความโกรธ (Anger) คนที่ มี อ ารมณ์ โกรธมั ก แสดงพฤติ ก รรมก้ าวร้ าวที่
ปราศจากเหตุผลออกมา สถานการณ์ “คับข้ องใจ” (Frustration) ทาให้ คนเกิ ดอารมณ์ โกรธ ซึ่ง
ความคับข้ องใจนี ้เกิดเมื่อพฤติกรรมที่แสดงออกของเราเพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่วางไว้ ถกู ขัดขวางหรื อ
ถูก ท าให้ ช้ า ลง เช่ น ถูก บัง คับ ให้ ท าในสิ่ ง ที่ ไม่ ป รารถนา ซัล ลิ แ วน (Sullivan) นัก จิ ต วิท ยาชาว
อเมริ กนั ให้ ความเห็นว่า พฤติกรรมก้ าวร้ าวมีผ ลจากความวิตกกังวลที่สะสมจนระเบิดอารมณ์โกรธ
ออกมา แต่ละคนมีวิธีแสดงออกที่ตา่ งกันขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ในอดีต วัย สถานการณ์
ขณะนัน้ และวัฒนธรรม จะเห็นว่าเด็กในวัยเรี ยนจะแสดงอารมณ์โกรธออกมาในรูปของการร้ องไห้
หน้ าตาบูดบึ ้ง ทาลายสิ่งของ กลุ่มวัยรุ่ นและผู้ใหญ่จะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ ที่ซบั ซ้ อนขึ ้น มี
การใช้ คาพูดร่ วมด้ วย เช่นพูดจาเสียดสี นินทา ตะคอก พร้ อ มกับมีอาการกล้ ามเนื ้อเกร็ ง เลือดสูบ
ฉีดแรง มีการกลัน่ กรองการแสดงออกมากกว่าวัยเด็ก สังคมสอนให้ ร้ ู จกั การสะกดกลันปฏิ
้ กิริยาที่
เป็ นไปตามธรรมชาติ และแสดงออกมาในรูปแบบที่สงั คมยอมรับ
2.8 ความขัดแย้ ง (Conflict) เมื่อบุคคลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือก
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เป็ นความรู้สกึ ไม่สบายใจ
จากประเภทของอารมณ์ข้างต้ นสรุ ปได้ ว่า ประเภทของอารมณ์ สมารถแบ่งออกเป็ น
8 ประเภท โดยสามารถแย่งออกเป็ นสองด้ านหลักๆคือ ประเภทของอารมณ์ที่สร้ างความสุข ได้ แก่
ความรัก ความร่ าเริ งสนุกสนาน และ ประเภทของอารมณ์ ที่ส่งผลทางลบต่อสภาพจิตใจ ได้ แก่
ความกลัว ความวิตกกังวล ความอิจฉา ความเศร้ า ความโกรธ และความขัดแย้ ง หากสามารถ
พิจารณาประเภทของอารมณ์ ได้ ดงั นีแ้ ล้ ว การจัดการอารมณ์ ของแต่ละบุคคลจะเกิดการพัฒนา
มากขึ ้นเพราะเกิดความเข้ าใจต่ออารมณ์ตนเอง
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์
ผู้วิจยั ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับความหมายของการเกิดอารมณ์ ที่มาของการเกิดอารมณ์
อันส่งผลต่อการแสดงออกทางสรี ระร่ างกายที่ต่างกันไป อันมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์
ดังต่อไปนี ้
3.1 ทฤษฎีของชาลส์ ดาร์ วิน (Charles Darwin)
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2553: 79) อ้ างถึงทฤษฎีของดาร์ วินว่า พฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์ เป็ นผลของวิ วัฒ นาการที่ สื บ ต่ อ กั น มายาวนาน เขาได้ ท ดลองและพิ สูจ น์ ท ฤษฎี
วิวฒ
ั นาการด้ านอารมณ์โดยศึกษาการแสดงออกของคนและสัตว์ ได้ เสนอกฎการเกิดอารมณ์ไว้ 3
ข้ อ คือ 1. กฎนิสยั สัมพันธ์ การแยกเขี ้ยวแสดงออกถึงอารมณ์ โกรธ ริ มฝี ปากจะยื่นเมื่อถ่มสิ่งที่น่า
รังเกียจออกจากปาก ดังนันการท
้
าปากยื่นย่อมแสดงอารมณ์ ขยะแขยง 2. กฎแห่งการขัดกัน การ
งอตัวเป็ นท่าเตรี ยมสู้ ส่วนการนอนเหยียดแขนขาเป็ นการแสดงความเป็ นมิตร ขณะเดียวกัน คนจะ
ยื่นมือออกไปสัมผัสเพื่อแสดงความยินดี และมีท่างอแขนเป็ นการเตรี ยมส่งหมัด 3. กฎแห่งระบบ
ประสาท อาการงอโก่งหรื อบิดเบี ้ยวเป็ นเพราะความเจ็บปวดเป็ นปฏิกิริยาโดยตรงของประสาท
เครี ยดที่แผ่ไปทัว่ ร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ขึ ้น
3.2 ทฤษฎีของเจมส์ -แลง (James - Lange)
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2553: 79) อธิบายว่า นักจิตวิทยาสองคนสมัยต้ น
ศตวรรษที่ 19 ที่ ศึ ก ษาการเกิ ด อารมณ์ ของมนุ ษ ย์ ได้ แก่ วิ ล เลี ย ม เจมส์ (William James)
นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั และ คาร์ ล แลง (Charle Lange) นักสรี รวิทยาชาวเดนมาร์ ก มีแนวคิดว่า
อารมณ์ เป็ น ผลต่อเนื่ องของการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย แต่อารมณ์ ไม่ได้ เป็ นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง หมายความว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระก่อน แล้ วจึงค่อยเกิดอารมณ์ ตามมา
สอดคล้ องกับ จุฑามาศ แหนจอน (2561: 9) กล่าวถึงทฤษฎีนี ้ว่า อารมณ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสรี ระและพฤติกรรมของอินทรี ย์ที่ได้ รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้ า และจิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์
(2556: 164) ยัง ได้ อ ธิ บ ายว่า ทฤษฎี นี เ้ ชื่ อ ว่า ประสบการณ์ ท างอารมณ์ ส่ว นใหญ่ เป็ น ผลจาก
ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
3.3 ทฤษฎีของแคนนอน-บาร์ ด (Cannon - Bard)
จุฑ ามาศ แหนจอน (2561: 10) กล่าวว่า บาร์ ดนักสรี รวิทยาชาวอเมริ กันผู้
ศึกษาเกี่ยวกับสมองส่วนทาลามัสมีแนวคิดสอดคล้ องกับแคนนอนที่ว่า สมองมีศนู ย์กลางเฉพาะ
ทาหน้ าที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอารมณ์ อยู่ที่ทาลามัสซึ่งทาให้ เกิดการตอบสนองทางร่ างกาย
แบะอารมณ์ในเวลาเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน กล่าวคือเมื่ออินทรี ย์รับรู้ตอ่ สิ่งเร้ า กระแสประสาทจะ
ถูกส่งตรงไปยังทาลามัส อีกส่วนหนึ่งจะแยกไปสู่กล้ ามเนื ้อและอวัยวะภายในร่างกายซึง่ ก่อให้ เกิด
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การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆพร้ อมกัน อีกทัง้ จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2556: 165) ได้ อธิบาย
เกี่ยวกับทฤษฎี ้อีกว่า ค.ศ.1972 วอลเตอร์ แคนนอน (Walter Cannon) และฟิ ลลิพ บาร์ ด (Philip
Bard) มีแนวคิดว่า มนุษย์เกิดอารมณ์ ก่อนจึงแสดงปฏิกิริยาทางร่ างกาย เช่น การเต้ นของหัวใจ
การไหลของเหงื่อ ดังนันอารมณ์
้
จึงเป็ นผลของการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เรี ย กทฤษฎีนี ้
ว่า ทฤษฎีศนู ย์ประสาท (Central Neural Theory) กล่าวคือ เมื่อร่ างกายได้ รับการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้ า กระแสประสาทรับสัมผัสจะถูกส่งไปยังศูนย์ประสาททารามัส (Thalamus) ก่อนถูกส่งไปยัง
สมองส่วนผิว (Cerebral Cortex) เพื่อแปลความหมายของอาการสัมผัสให้ เป็ นการรับรู้ ทางอารมณ์
ต่างๆ ขณะเดียวกันกระแสประสาทจากศูนย์ประสาททารามัสจะถูกส่งไปยังระบบประสาทอัตบาล
ซึ่ ง ควบคุ ม การท างานของกล้ ามเนื อ้ เรี ย บของอวัย วะภายในและต่ อ มต่ า งๆท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสรี ระขึ ้น
3.4 ทฤษฎีของลาซารัส (Lazarus)
จิราภรณ์ ตัง้ กิ ต ติภ าภรณ์ (2556: 165-166) อธิ บ ายว่า ค.ศ. 1960 ริ ชาร์ ด
ลาซารัส (Richard Lazarus) ได้ ตงทฤษฎี
ั้
ความเกี่ยวพันระหว่างการรู้คิดและแรงจูงใจของอารมณ์
โดยมีพืน้ ฐานความเชื่อว่า อารมณ์ เป็ นผลจากการประเมินทางการรู้ คิด (Cognitive Appraisal)
อารมณ์เกิดจากความตังใจ
้ ดังนัน้ การรู้คิด การตัดสินใจ การประเมิน จึงมีความสาคัญต่อการเกิด
อารมณ์ ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1. การประเมินการรู้ คิด (Cognitive Appraisal) บุคคลจะใช้ ระบบการรู้
คิ ด มาประเมิ น สถานการณ์ เช่ น ประเมิ น ว่างูเป็ น สัต ว์ อัน ตราย 2. การเปลี่ ย นแปลงทางสรี ระ
(Physiological Changes) ความเลวร้ ายของสถานการณ์ จะกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี ระร่างกาย เช่น หัวใจเต้ นเร็ วและแรง 3. การกระทา (Action) การเลือกแสดงออกตามอารมณ์ที่
เกิดขึ ้น เช่น การวิ่งหนีพร้ อมการกรี ดร้ อง
3.5 ทฤษฎีของแชคเตอร์ - ซิงเกอร์ (Schachter - Singer)
จุฑามาศ แหนจอน (2561: 12 -13) อธิบายว่าถึงทฤษฏีนีว้ ่า อารมณ์ ขึ ้นอยู่
กับ การแปลความหมายจากการกระตุ้น ของสิ่งเร้ าที่ ต่างกัน ของแต่ล ะบุค คล แม้ จะเป็ น สิ่งเร้ า
เดี ย วกัน แต่ ต่ า งช่ ว งเวลากั น ก็ อ าจแปลความหมายต่ า งไปจากเดิ ม ก็ ได้ อารมณ์ ข องบุ ค คล
ประกอบด้ วยสองปั จจัย คือ 1. การตื่นตัวทางสรี ระ เช่น หายใจเร็ วและถี่ ม่านตาขยาย หัวใจเต้ น
เร็ ว 2. การรู้คิดในการแปลความหมาย โดยอารมณ์ที่แท้ จริ งจะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อบุคคลมีการตื่นตัว
ทางสรี ระและสามารถบอกเหตุผลของการตื่นตัวนัน้ ได้ ขณะเดียวกัน จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์
(2556: 166-167) ได้ ก ล่า วเพิ่ ม เติ ม ถึ งทฤษฎี นี ว้ ่า องค์ ป ระกอบทางความรู้ คิ ด เป็ น ปั จ จัย หลัก
สาหรับการตัดสินประสบการณ์ทางอารมณ์
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3.6 ทฤษฎีของพลูทชิกค์ (Plutchik)
จิ ร าภ รณ์ ตั ง้ กิ ตติ ภ าภ รณ์ (2556: 166-167) อธิ บ ายถึ ง ท ฤษ ฏี นี ว้ ่ า
นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั (Robert Plutchik) ได้ สร้ างแบบจาลองวงกลมแห่งอารมณ์ (Circumplex
Model) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ตา่ งๆ โดยสิ่งเร้ าประเภทเดียวกันอาจส่งผลให้ แต่
ละคนเกิดอารมณ์ที่ต่างกันและระดับความเข้ มข้ นของการเกิดอารมณ์ก็ไม่เหมือนกัน คนที่มีความ
อ่อนไหวทางอารมณ์มีแนวโน้ มจะเกิดอารมณ์ ที่รุนแรงกว่าคนที่มีความหนักแน่นทางอารมณ์ โดย
แบ่งอารมณ์ ออกเป็ น 8 ประเภท หรื อ 4 คู่อารมณ์ ที่ มีลักษณะตรงข้ ามกัน เช่น ดีใจหรื อเสียใจ
ยอมรับหรื อรังเกียจ ตื่นเต้ นหรื อสงบหนักแน่น พลูทชิกค์ยงั กล่าวด้ วยว่า มนุษย์ทุกคนล้ วนเคยมี
ประสบการณ์ อารมณ์ พื น้ ฐานต่างๆ เพราะเป็ น อารมณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ตามธรรมชาติ เป็ น อารมณ์ ที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับพฤติกรรมการปรับตัว
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ อารมณ์ ข้ างต้ นสรุ ป ได้ ว่ า อารมณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ มี
ความสัมพันธ์ กบั การแสดงออกทางสรี ระร่ างกาย โดยมีกระบวนการทางความคิดเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ด้ วย การแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การแปลความหมายต่อสิ่ งเร้ าที่มากระตุ้น หาก
เกิดการกระตุ้นในระดับที่เข้ มข้ น การแสดงออกทางร่างกายจะเข้ มข้ นตามไปด้ วย เช่น หายใจถี่แรง
หัวใจเต้ นเร็ว เป็ นต้ น
4. อิทธิพลของอารมณ์
อารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการรู้คิด ดังนี ้
4.1 อิทธิพลของอารมณ์ ต่อพฤติกรรม รบกวนรันเลขใหม่ ตามนีค้ ่ า
จุ ฑ ามาศ แหนจอน (2561: 26-28, อ้ างอิ ง จาก Prinz, 2012) อธิ บ ายว่ า
อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมหลายอย่าง เช่น อารมณ์ โกรธเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมก้ าวร้ าว อารมณ์
รังเกี ย จเกี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ เสธ โดยแบ่งประเภทของพฤติ กรรมออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ อารมณ์
ทางบวกและอารมณ์ทางลบ โดยอารมณ์ทางลบจะส่งผลต่อพฤติกรรมยับยัง้ และอารมณ์ทางบวก
จะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง
พฤติกรรมยับยัง้
อารมณ์ทางลบ เช่น ความกลัว ความโกรธ ความเศร้ า ความรู้สกึ ผิด และ
ความอาย ล้ วนเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมยับยังต่
้ างๆ
การถอน (Withdraw) หมายถึง การเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่าง
อินทรี ย์และสิ่งเร้ าหรื อตัวกระตุ้นทางอารมณ์ เช่น กลัวหนู เมื่อพบหนู จึงไม่กล้ าเดินผ่าน หรื อ อาจ
บอกให้ คนอื่นช่วยจับหนูออกไปจากบริเวณนัน้
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การหลีกหนี (Avoidance) หมายถึง การหลีกหนีการเผชิญกับสิ่งเร้ าที่ทา
ให้ เกิดอารมณ์ทางลบ
พฤติกรรมต่ อเนื่อง
อารมณ์ ทางบวกเกี่ยวข้ องกับสารในสมองที่ทาให้ เกิดพลังงานและเพิ่ม
ความสุขให้ ม ากขึน้ เป็ น ผลให้ บุค คลท าพฤติ กรรมนัน้ อย่างต่อเนื่ อง เช่น เดีย วกับ การเสริ ม แรง
ทางบวก ที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง คงเส้ นคงวา
4.2 อิทธิพลของอารมณ์ ต่อกระบวนการรู้คดิ
มี 2 ประการ คือ อารมณ์ได้ รับอิทธิพลจากการรู้คิดและอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรู้
คิด
4.2.1 อารมณ์ได้ รับอิทธิพลจากการรู้ คิด คือ การรู้ คิดส่งผลต่ออารมณ์บคุ คล
เช่น บุคคลที่มีอาการซึมเศร้ าอาจมีสาเหตุจากการประเมินตนเองต่ากว่าความเป็ นจริง
4.2.2 อารมณ์มีอิทธิพลต่อการรู้คิด คือ อารมณ์สง่ ผลต่อการประมวลสารของ
บุค คลในทุก ระยะ เช่น การจ า การตัง้ ใจ การแก้ ปั ญ หา การรั บ รู้ และการลื ม ยกตัวอย่างเช่ น
อารมณ์ ทางบวกต่อการคิดแก้ ปัญหา บุคคลที่มีความสุขจะเชื่อมัน่ ในความสามารถตนเองในการ
แก้ ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
จากอิท ธิ พ ลของอารมณ์ ข้างต้ น สรุ ป ได้ ว่า อารมณ์ มี อิท ธิ พ ลสาคัญ ก่อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรมยับยัง้ จาพวกอารมณ์ทางลบ เช่น ความกลัว การหลีกหนี และพฤติกรรมต่อเนื่องซึง่ เป็ น
อารมณ์ ทางบวก ทังยั
้ งส่งผลต่อกระบวนการรู้ คิดทังในด้
้ านลบและบวกอีกด้ วย ดังนัน้ หากเข้ าใจ
อิทธิพลของอารมณ์ที่สามารถส่งผลต่อตนเองได้ ย่อมทาให้ เกิดการจัดการอารมณ์ที่ดีขึ ้น
5. การกากับอารมณ์ (Emotion Regulation)
ผู้วิจยั ศึกษาความหมายของการกากับอารมณ์ ดังนี ้
5.1 ความหมายของการกากับอารมณ์
กรอส (Gross, 2015: 6) กล่ า วถึ ง การก ากับ อารมณ์ ไว้ ว่ า เป็ นการท าให้
อารมณ์ เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึ ้น โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ ต่อ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น โดยแต่ละบุคคลมีวิธีการกากับอารมณ์ ที่แตกต่างกัน เช่น นักเปี ยโนบนเวที
จิน ตนาการภาพของผู้ชมที่ เปลือยเปล่าเพื่อกลบอาการตื่ น เวที , การไปสังสรรค์ กับเพื่อนฝูงสุด
สัปดาห์เพื่อเติมพลังหลังการทางานที่เหนื่อยล้ ามาทังอาทิ
้ ตย์ หรื อ การไปออกกาลังกายหลังมีการ
ทะเลาะกับเพื่อน เป็ นต้ น
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โดยกรอส (Gross, 2007: 11-15) ได้ กล่าวถึงกระบวนการการกากับอารมณ์
ไว้ 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1. ก ารเลื อ ก แ ล ะป รั บ ส ถ าน ก ารณ์ (Situation Selection and
Situation Modification) หมายถึง การเลือกการกระทาที่ส่งผลให้ เกิดอารมณ์ ทางบวก หรื อลบที่
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเมื่อเหตุการณ์นนจบลง
ั้
เช่น คุณพ่อตัดสินใจเลือกร้ านตัดผมเด็กร้ านนี ้ให้ ลกู ด้ วย
เห็นว่าลูกจะยอมให้ ช่างตัดผมให้ แต่โดยดี หรื อ เลือกเลี่ยงที่จะไม่ทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานที่
อารมณ์โมโหร้ ายฉุนเฉียวง่าย เป็ นต้ น
2. การปรั บความสนใจ (Attentional Deployment) หมายถึง การปรับ
อารมณ์เปลี่ยนความสนใจไปที่เรื่ องอื่น เช่น พ่อแม่เข้ าไปช่วยลูกต่อจิ๊กซอว์ที่มีจานวนหลายพันชิ น้
หรื อ ช่วยจัดงานเลี ้ยงน ้าชาเล็กๆให้ ลกู สาวมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เป็ นต้ น
3. การประเมินความคิด (Cognitive Change) หมายถึง การเปลี่ยน
วิธีการประเมินสถานการณ์ที่เราเลือกจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดที่มีตอ่ เหตุการณ์และต่อความสามารถของตนในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้น โดยทัว่ ไปที่มกั
ใช้ ในการเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้ คื อ การประเมิ น สถานการณ์ ใหม่ โดยการให้ ค วามหมายของ
เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม อาจเปรี ยบเทียบเรื่ องราวของตนกับเหตุการณ์
ของบุคคลอื่นที่อาจมีผลกระทบแง่ลบมากกว่า จะทาให้ มมุ มองความคิดด้ านลบที่เรามีอยูน่ นลดลง
ั้
4. การตอบสนองด้ ว ยความผ่ อ นคลาย (Response Modulation)
หมายถึง ความพยายามที่จะกากับมุมมองทางด้ านกายภาพและประสบการณ์ทางอารมณ์ให้ เป็ น
เรื่ องที่เกิดขึ ้นทัว่ ไป ไม่มีความรุนแรงหรื อผิดปกติ การออกกาลังกายและการทากิจกรรมผ่อนคลาย
สบายๆ ก็สามารถช่วยลดสภาวะทางอารมณ์ด้านลบที่มีผลต่อกายภาพและประสบการณ์มมุ มอง
ทางอารมณ์ ที่ผ่านมาได้ นอกจากนี ้ พบว่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาชนิดต่างๆ รวมถึง การ
บริ โภคอาหาร ยังสามารถช่วยลดการตอบสนองที่แสดงออกมาทางกายภาพและทางอารมณ์ได้ อีก
ด้ วย
ไอเซนเบิร์ก , มอร์ ริส และสปิ นราด (Eisenberg, Morris, & Spinrad, 2005:
424) กล่าวว่า การกากับอารมณ์ หมายถึง ความรู้สกึ ที่อยู่ในสภาวะมีสติของแต่ละบุคคล นัน่ ก็คือ
การริ เริ่ ม, การหลีกเลี่ยง, การยับยังชั
้ ง่ ใจ, การรักษาไว้ ให้ คงอยู่หรื อการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ ้นให้
ลดน้ อยลง, การสร้ างแบบขึ ้นในใจ, ความรู้สกึ ที่เข้ มข้ นรุนแรงหรื อระยะเวลาสภาพของความรู้สกึ ที่
เกิ ดขึน้ ภายจิตใจ, ความรู้ สึกที่ เกี่ ยวโยงกับสรี ระทางร่ างกาย, กระบวนการให้ ความสนใจ และ
สภาพอารมณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจ ซึ่ ง ทั ง้ หมดที่ ก ล่ า วมานี เ้ ป็ นผลให้ แต่ ล ะบุ ค คลประสบ
ความสาเร็จได้ ตามเป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้
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ลั ง ลั ว ร์ (Langlois, 2004: 315-316) อธิ บ ายว่ า การก ากั บ อารมณ์ เป็ น
รากฐานของการพัฒนามนุษย์ ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคล
กรี นเบิร์ก (Greenberg, 2001: 33-34) ให้ ความหมายของการกากับอารมณ์
ไว้ ว่ า เป็ นตัว หลัก ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาขึ น้ ภายในบุ ค คล การก ากั บ อารมณ์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการทางอารมณ์ โดยเริ่ มตังแต่
้ การผลิตสารเคมีในสมองส่งต่อไปยังสรี ระทางร่างกายและ
จากสรี ระทางร่างกายส่งต่อไปยังการแสดงออกที่กว้ างขึ ้นในระดับการอยูร่ ่วมกันในสังคม เริ่มตังแต่
้
วัยทารกที่เรี ยนรู้ การอมนิ ้วมือเพื่อบรรเทาความหิวโหยของตน เด็กเล็กเรี ยนรู้ ที่จะปลอบใจตัวเอง
จากความกลัวการอยู่ในที่มืดด้ วยการผิวปากเบาๆ คนทัว่ ไปเรี ยนรู้ที่จะระงับความโกรธด้ วยการนับ
1-10 หรื อแม้ แต่การเลือกที่ จะแสดงออกภายนอกอย่ างเหมาะสมหากเกิ ดอาการดีใจสุดขีดใน
สถานการณ์บางอย่าง เป็ นต้ น กรี นเบิร์ก ยังกล่าวด้ วยว่า มนุษย์จาเป็ นที่จะต้ องรู้จกั บริหารสิ่งที่จะ
แสดงออกมาหรื อจาเป็ นที่จะต้ องสามารถระงับควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ในเวลาเดียวกัน โดยใน
ขันแรกของการก
้
ากับอารมณ์นนจะเกี
ั้
่ยวข้ องกับ ความสามารถที่จะแสดงออกถึงการตระหนักรู้ของ
ร่างกายเมื่อเกิดความรู้สกึ นันขึ
้ ้นและแสดงการกระทาออกมาตามความรู้สกึ ที่ซบั ซ้ อนเหล่านัน้ เช่น
พ่อแม่ควรสอนให้ ลกู เรี ยนรู้ ที่จะพูดว่า “ตอนนีก้ าลังโกรธนะ” แทนที่จะปล่อยให้ เด็กแสดงอาการ
ก้ าวร้ าว หรื อ เมื่อต้ องไปอยู่ต่างเมื องไกลครัง้ แรกในชีวิต เราควรจะเรี ยนรู้ ที่จะบอกคนอื่นว่ารู้ สึก
เศร้ าเพียงใด แทนที่จะเอาแต่ร้องไห้ ออกมา เป็ นต้ น
กรี นเบิร์ก (Greenberg, 2001: 34) ได้ สรุ ปแนวคิดในการกากับอารมณ์ ไว้ 3
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การจัดการกับสถานการณ์แบบเดิมที่เคยสร้ างแรงกระตุ้นทางอารมณ์
ให้ กบั ตนเอง(Managing the situations exposing themselves)
2. การเปลี่ยนวิธีการตอบสนองโดยเรี ยนรู้ จากบทเรี ยนที่เกิดขึ ้นในอดีต
(Transforming the response by reviewing the situation)
3. การลงมื อ ท าด้ ว ยการแสดงออกโดยการยับ ยัง้ หรื อ ท าให้ เพิ่ ม ขึ น้
(Suppressing or intensifying the responses)
ทอมสัน (Thompson, 1994: 28-29) มีแนวคิดว่า การกากับอารมณ์เป็ นการ
รักษาอารมณ์ ที่อยู่ในสภาวะปกติให้ คงอยู่ต่อไป เมื่อเกิดอารมณ์ ทางลบขึ ้นให้ ปรับเปลี่ยนอารมณ์
เป็ นทางบวก รวมทังเป็
้ นการยับยังให้
้ อารมณ์ ทางลบเบาลง นอกจากนี ้ การจัดการอารมณ์ ไม่ใช่
เรื่ องเฉพาะบุคคล แต่ได้ รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
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เฟลมมิ่ง, บวม และ ซิงเกอร์ (Flemming, Baum & Singer, 1984: 940) ได้
ให้ นิ ย ามเกี่ ย วกับ การก ากับ อารมณ์ (Emotion regulation) ไว้ ว่ า เป็ น กระบวนการที่ เกิ ด การ
ตอบสนองแบบพลวัต ในส่วนของโฟล์คแมน และ ลาซารัส (Folkman & Lazarus, 1988: 312) นัน้
กล่าวว่า การกากับอารมณ์ เป็ นการแสดงความพยายามของบุคคลในการควบคุมความต้ องการ
หรื อ สิ่ ง กระตุ้น อารมณ์ เพื่ อ ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ในการติ ด ต่ อ ระหว่า งบุค คลเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คาลคินส์ (Calkins, 1994: 53)
จากความหมายของการกากับอารมณ์ ข้างต้ นสรุ ปได้ ว่า การกากับอารมณ์
หมายถึง กระบวนการการควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึก ให้ สามารถสะกดกลันอารมณ์
้
ให้ อยู่ใน
สภาพปกติและคงที่ได้ เกิดความรู้ สึกรับผิด ชอบต่ออารมณ์ ที่เกิดขึ ้นและสามารถยอมรับผลของ
การแสดงออกทางอารมณ์ นั น้ ของตนเองได้ มี ค วามสามารถในการปรั บ อารมณ์ ให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ที่เผชิญอยูไ่ ด้ อย่างเหมาะสม
6. แนวทางในการกากับอารมณ์
การกากับอารมณ์มีแนวทางการปฏิบตั ิที่เอื ้อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่
พึงประสงค์ดงั นี ้
จุฑ ามาศ แหนจอน (2561: 101 อ้ างอิงจาก Lazarus, 2004) กล่าวถึงรู ป แบบ
การกากับอารมณ์ไว้ 2 รูปแบบ ได้ แก่
1.การกระท าโดยตรง (Direct action) เช่ น การแก้ ปั ญ หาเพื่ อ จัด การกั บ
ความเครี ยด
2.การบรรเทาหรื อผ่อนคลาย (Palliative coping) เป็ นวิธีการปรับการรู้ คิด
โดยการกากับอารมณ์ ของตนเอง เมื่อเผชิญกับความเครี ยดบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อ
การรู้ คิด เช่น เพิ่ มการตระหนัก รู้ ต่อตนเองและสถานการณ์ เชื่ อมั่น ในความสามารถตนเองว่า
สามารถจัดการกับปั ญหาได้ ด้วยการใช้ เหตุผล ความคิดสร้ างสรรค์ มองโลกในแง่บวก นอกจากนี ้
บุคคลอาจใช้ เทคนิคการผ่อนคลายความเครี ยดต่างๆ เช่น การหายใจอย่างถูกวิธี การทาสมาธิ
กนกพร พุทธิปิลนั ธน์ (2551: 15) กล่าวถึงเทคนิคการกากับอารมณ์ตนเอง ดังนี ้
1. ทบทวนถึงสิ่งที่ได้ กระทาลงไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ของเรา โดยให้ ตามดู
ผลที่เกิดขึ ้นตามมาว่าเป็ นเช่นไร
2. เตรี ยมพร้ อมในการแสดงอารมณ์ ในครัง้ ต่อไป ฝึ กสัง่ ตัวเองว่าจะทาอะไร
จะไม่ทาอะไร
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3. ผึกการรับรู้ สิ่งที่เกิดขึ ้นแล้ วในด้ านที่ดี ให้ มองและรับฟั งสิ่งที่ดี เพื่อสร้ าง
ความสบายใจ ทาให้ อารมณ์แจ่มใส
4. ผึกการสร้ างความรู้ สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมทาง
ความคิดและการกระทาที่ดี
5.ฝึ กการเปลี่ยนมุมมองให้ มองเห็นด้ านดีในมุมที่เกิดปั ญหา จะเห็นว่าในทุก
เหตุการณ์ล้วนมีทางเลือกอยู่ จงเลือกทางที่เกิดประโยชน์สงู สุดหรื อเกิดโทษน้ อยที่สดุ
6. ฝึ กการผ่อนคลายความเครี ยด หากเครี ยดมากเกินไปจะมีพลังไม่พอที่จะ
ดึงตนเองออกจากการครอบงาทางอารมณ์ โดยเลือกหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
จิตสุภาณัฐ ประยงค์รัตน์ (2548: 43-44) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการกากับ
อารมณ์ตนเอง ดังนี ้ คือ
1. ให้ เวลาตนเองในการทบทวนว่าอารมณ์ ของตนเป็ นอย่างไร รวมถึงการ
แสดงออกทางอารมณ์ ของตนและผลหลังจากการแสดงอารมณ์นนออกไปว่
ั้
าเป็ นอย่างไร มีความ
เหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ไหม โดยปราศจากการเข้ าข้ างตนเอง
2. ฝึ กการมีสติร้ ู ตวั อยู่เสมอ ว่าขณะนี ้เรากาลังรู้ สึกอย่างไรกับตัวเองและสิ่ง
รอบตัว มี ค วามไม่ ส บายใจเกิ ด ขึน้ ไหม คิ ด อย่ า งไรกับ ความรู้ สึก นัน้ รวมถึ ง มัน ส่ ง ผลต่ อ การ
แสดงออกของตนไหม
จากความหมายของแนวทางในการกากับอารมณ์ ข้างต้ นสรุ ปได้ ว่า แนวทางใน
การกากับอารมณ์นนมี
ั ้ หลากหลายรูปแบบ ซึง่ ทุกรูปแบบนันมี
้ จดุ ประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้ บคุ คล
นันเกิ
้ ดการทบทวน ได้ ไตร่ตรองถึงอารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรมที่ได้ กระทาลงไปแล้ ว ได้ เห็นผล
ที่ เกิ ด ตามมาจากการกระท านัน้ อัน น าไปสู่ก ารเรี ย นรู้ สามารถค้ น พบวิธีก ารก ากับ อารมณ์ ที่
เหมาะสมกับตนเองและนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ เกิดประโยชน์ได้
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการกากับอารมณ์
ฐานิดาวัลคุ วันทนียกุล และ เพ็ญนภา กุลนภาดล (2558: 18) ได้ วิจยั เกี่ยวกับผลการ
ให้ คาปรึ กษารายบุคคลทฤษฎีการปรึ กษาเน้ นทางออกระยะสันต่
้ อการกากับอารมณ์ ของมารดา
วัยรุ่ น ให้ เข้ ารับบริ การการวางแผนครอบครัว แผนกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลพุทธโสธร
จังหวัด พบว่ามารดาวัยรุ่นที่ได้ รับการให้ คาปรึกษาทฤษฎีเน้ นทาง ออกระยะสันมี
้ คะแนนการกากับ
อารมณ์ในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผลการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05
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ปริณดา เลิศศรี มงคล (2555: 1042) ได้ วิจยั เกี่ยวกับโปรแกรมฝึ กการกากับอารมณ์ที่
มีต่อทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนภาษานุสรณ์ บางแค พบว่า
หลังจากได้ รับการฝึ กด้ วยโปรแกรมการกากับอารมณ์คา่ เฉลี่ย ของคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีม
ของกลุม่ ทดลองสูงกว่านักเรี ยนในกลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังจาก
ได้ รับการฝึ กด้ วยโปรแกรมการกากับอารมณ์คา่ เฉลี่ยของคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมของกลุม่
ทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2553) ได้ วิจยั เรื่ องความรู้สกึ เกี่ยวกับอารมณ์โกรธภายในตนเอง
ของพนัก งานหน่ ว ยงานภาครั ฐ วิ จัย ถึ งสาเหตุข องการเกิ ด อารมณ์ โกรธในการให้ บ ริ ก ารของ
พนัก งานหน่ วยงานภาครั ฐ และวิจัย เกี่ ย วกับ วิธีก ารจัด การอารมณ์ โกรธในการให้ บ ริ ก ารของ
พนักงานหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามพนักงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ที่ ให้ ข้อมูลในเบื ้องต้ นของ
หน่วยงานภาครัฐ (พนักงานฝ่ ายตอบข้ อมูลภาครัฐผ่านระบบโทรศัพท์ ,พนักงานฝ่ ายตอบข้ อมูล
ภาครัฐผ่านเว็บไซต์ และ พนักงานฝ่ ายตอบข้ อมูลภาครัฐ ที่ให้ บริ การสอบถามโดยตรง) รวม 57
คน พบว่า ความหมายของความโกรธในทัศนะของพนักงานหน่วยงานภาครัฐพบว่าส่วนใหญ่ให้
ความหมายของความโกรธว่าหมายถึง ความขุ่นเคืองใจ ความคับข้ องใจ ความไม่พอใจ ความไม่
ถูกใจ ความรุ่ มร้ อนภายในใจ ความไม่ได้ ดงั่ ใจ นอกจากนี ้ บางกลุ่มยังให้ ความหมายว่า อารมณ์
โกรธเป็ นอารมณ์ประเภทหนึ่งซึง่ เป็ นอารมณ์ในแง่ ยิ่งไปกว่านัน้ ปั จจัยที่สง่ ผลต่ออารมณ์โกรธของ
พนักงานหน่วยงานภาครัฐ มาจาก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยที่มาจากสิง่ เร้ าภายนอก และ ปั จจัยที่มาจาก
สิง่ เร้ าภายใน พบว่าปั จจัยที่มาจากสิง่ เร้ าภายนอกโดยรวมเป็ นปั จจัยที่มีผลน้ อย เมื่อแยกรายปั จจัย
พบว่า แรงปะทะจากผู้มารับบริการเป็ นปั จจัยที่มาจากสิง่ เร้ าภายนอกที่มีผลมากที่สดุ รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน และช่วงเวลาในการท างาน สาหรับปั จจัยที่ มาจากสิ่งเร้ า
ภายในโดยรวมเป็ นปั จจัยที่มีผลปานกลาง เมื่อแยกรายปั จจัยพบว่า ความต้ องการการตอบสนอง
จากองค์ ก ารเป็ น ปั จจัย ที่ ม าจากสิ่งเร้ าภายในที่ มี ผ ลมากที่ สุด รองลงมาคื อ สุข ภาพก าย และ
สุขภาพจิต อย่างไรก็ดีจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยทังสองไม่
้
มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
อารมณ์ โกรธในการให้ บริ การของพนักงานหน่วยงานภาครัฐ และสุดท้ ายนี ้ วิธีการจัดการอารมณ์
โกรธในการให้ บริ การของพนักงานหน่วยงานภาครัฐพบว่า จะมีวิธีการจัดการความโกรธแบบชอบ
โทษคนอื่น รองลงมาจะมีวิธีการจัดการความโกรธแบบนักแสดง
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แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ในการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษา
ความหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เป้าหมาย ลักษณะผู้นากลุ่ม ขันตอนและหลั
้
กการใน
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม รวมถึงทฤษฎีที่นามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม โดย
นาเสนอดังต่อไปนี ้
1. ความหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างจากการให้ คาปรึ กษารายบุคคล ซึ่ง
เป้าหมายหลักของการให้ คาปรึ กษายังคงเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของ
กระบวนการให้ คาปรึกษาที่มีการนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมาใช้ ในกระบวนการให้ คาปรึกษา
ด้ วย ซึง่ ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
คอเรย์ (Corey, 2008: 5) ได้ ให้ ค วามหมายการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ไว้ ว่า เป็ น
กระบวนการระหว่างบุคคลที่ เน้ น ความคิ ด ความรู้ สึกและพฤติกรรม ด้ วยการค้ น หาศักยภาพ
ภายในตัวสมาชิกกลุม่ โดยมุ่งสร้ างบรรยากาศความไว้ วางใจด้ วยความเข้ าใจและให้ การสนับสนุน
มุง่ ก่อให้ เกิดทักษะในการจัดการปั ญหาชีวิตที่มีความคล้ ายคลึงกันในอนาคตต่อไปได้
แกรดดิง (Gladding, 1998) ได้ ให้ ความหมายการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มไว้ ว่า เป็ น
การรวมกันของสมาชิกที่ ประสบปั ญ หาคล้ ายคลึงกัน เพื่ อช่วยกัน หาทางแก้ ไขสิ่งที่ เกิ ดขึน้ จาก
สถานการณ์นนั ้
จอร์ จและคริ ส เตี ย นี่ (George, & Cristiani, 1990) ได้ ให้ ความหมายการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มไว้ ว่า เป็ นการรวมกันของสมาชิกตังแต่
้ 3 คนขึน้ ไป และเกิดการยอมรับกับ
ตนเองว่า กลุ่มมีส่วนช่วยให้ ตนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรม มี
ความเข้ าใจในตนเองมากขึ ้น
กัส ดา (กาญจนา ไชยพัน ธุ์ , 2549: 1, อ้ า งอิ ง จาก Gazda, 1989) ได้ ส รุ ป การให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มไว้ ว่า เป็ นกระบวนการก่อให้ เกิดความรู้ สึกนึกคิดยอมรับความจริ ง เนื่องจาก
เกิดปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ เช่น เกิดความไว้ วางใจ มีการให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน เกิด
ความรู้สกึ รับผิดชอบต่อการกระทาของตน เป็ นต้ น
แฮนเซนและคณะ (กาญจนา ไชยพันธุ์ , 2549: 1, อ้ างอิงจาก Hansen and Others,
1980) ได้ สรุ ปการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มไว้ ว่า เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ สารวจ
ตนเอง เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจที่อยากจะปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง
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วัช รี ทรั พ ย์ มี (2550: 103-104) กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม หมายถึ ง
กระบวนการที่ เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้มีความต้ องการจะแก้ ปัญ หาร่ วมกัน มีความต้ องการ
เหมือนกันที่จะปรับปรุงตนเอง โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาร่วมด้ วย เพิ่มโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ สารวจ
ตนเอง ฝึ กการยอมรับตนเองอันจะนาไปสู่การกล้ าเผชิญหน้ ากับปั ญหา โดยมีสมาชิกกลุ่มร่ วม
แบ่งปั นประสบการณ์ เกิดการรับฟั งความรู้สกึ และความคิดเห็นจากผู้อื่น อันจะก่อให้ เกิดความรู้สกึ
ไม่อ้างว้ างในการเผชิญปั ญหาเพียงลาพัง
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549: 2) ได้ ให้ ความหมายการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มไว้ ว่า คือ
การให้ คาปรึกษาแก่บคุ คลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป และจานวนสมาชิกไม่เกิน 12 คน โดยสมาชิกทุกคนมี
เป้าหมายเดียวกันเพื่อปรับปรุงตนเองจากปั ญหาที่คล้ ายคลึงกัน
จากความหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่มข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การให้ คาปรึ กษากลุ่ม
หมายถึง กระบวนการให้ คาปรึกษาที่ม่งุ ใช้ สมั พันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุม่ ภายใต้ บรรยากาศที่
เกิดความไว้ ว างใจ รู้ สึกอบอุ่น ปลอดภัยระหว่างสมาชิกด้ วยกันในการที่จะแบ่งปั นความรู้ สึกที่
เกิ ด ขึ น้ ภายในจิ ต ใจ กระบวนการนี เ้ อื อ้ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจในตนเอง ยอมรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ใน
สถานการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ ้น เกิดการตระหนักรู้ทางความคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม อันจะ
ทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของตนเองในการที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อันจะนาไปสูก่ าร เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ไปในทางที่เหมาะสมยิ่งขึ ้น
2. เป้ าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม จะมี เป้าหมายเพิ่ ม เติม จากการให้ ค าปรึ กษารายบุค คล
ถึงแม้ จะมีการนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเข้ ามาช่วยในการให้ คาปรึกษากลุม่ แต่เป้าหมายหลัก
ของการให้ คาปรึกษายังคงอยู่ ซึง่ คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 68 – 70, อ้ างอิงจาก Corey,
2012) ได้ กาหนดเป้าหมายการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1.เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ การรู้ จกั ตนเองและค้ นหาเอกลักษณ์แห่งตน
2.เพื่ อให้ สมาชิก รู้ ว่าความต้ องการหรื อปั ญ หาของสมาชิ กเป็ น เรื่ องทั่วไปและ
พัฒนาความรู้สกึ ของการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
3. เพื่อให้ สมาชิกเรี ยนรู้การสร้ างความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดและมีความหมาย
4. เพื่อพัฒนาความใส่ใจความรู้สกึ และความต้ องการของผู้อื่น
5. เพื่อให้ สมาชิกเปิ ดเผยแหล่งข้ อมูลจากภายในที่มาจากครอบครัวและชุมชนใน
วิถีทางที่สมาชิกได้ ให้ ความสาคัญ
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6. เพื่อเพิ่มการยอมรับตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง อันนาไปสู่การมีทรรศนะ
ใหม่ตอ่ ตนเอง
7. เพื่อให้ เรี ยนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้ นหาแนวทางการจัดการและมองหาวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ งของตนเอง
9. เพื่อเพิ่มความสามารถในการนาตนเอง พึง่ ตนเองและรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น
10. เพื่อให้ บคุ คลมีความตระหนักต่อทางเลือกของตนเองโดยเกิดการเลือกอย่าง
ฉลาด
11. เพื่อกาหนดแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการและรับผิดชอบ
ที่จะปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
12. เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
13.เพื่อเรี ยนรู้วิธีการโต้ แย้ งหรื อเผชิญ หน้ ากับผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาด้ วยท่าทีที่
จริงใจ ห่วงใย เอื ้ออาทร
14.เพื่อช่วยให้ ค่านิยมที่ตนมีอยู่ชัดเจนขึ ้น เรี ยนรู้ ที่จะปรับพฤติกรรมตนเองไป
ตามครรลองของค่านิยมนัน้
ทรอทเซอร์ (พั ช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ , 2561: 68 – 69, อ้ างอิ ง จาก Trotzer, 2006)
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการให้ คาปรึกษากลุม่ ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพที่จะช่วยให้ สมาชิกได้ ค้นพบความต้ องการทางด้ าน
จิตใจและพัฒนาการของตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกค้ นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
3. เพื่อให้ สมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ของตนเอง
4. เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ พฒ
ั นาทักษะทางสังคม สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง
กับสัมพันธภาพทางสังคม
5. เพื่อช่วยให้ สมาชิกเพิ่มการยอมรับการเข้ าใจตนเองและผู้อื่น
6. เพื่อช่วยให้ สมาชิกร่ วมกันจัดการกับปั ญหาที่มีลกั ษณะเดียวกันและเกิดขึน้
โดยเฉพาะในกลุม่
7. เพื่ อ ช่วยให้ ส มาชิ กมี การพัฒ นาความเชื่ อ มั่น ในตนเองและการรับ ผิ ด ชอบ
ตนเองที่จะเป็ นทิศทางในการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น
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8. เพื่อช่วยให้ สมาชิกตรวจสอบความรู้ สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเกี่ ยวกับ
ตนเองและประสบการณ์ของตนและโลกภายนอก
9. เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ เกิดการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่และมีพฤติ กรรมการปรับตัวที่พึง
ประสงค์
10. เพื่อช่วยให้ สมาชิกร่ วมกันจัดการปั ญหาและสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่ องการศึกษาและอาชีพ
สุขอรุ ณ วงษ์ ทิม (2554: 37) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มว่า
เพื่อให้ เกิดการสารวจ รู้จกั ตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง โดยมีการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด
และพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้ สามารถยอมรับข้ อเสนอแนะ ประสบการณ์ ของผู้อื่นจากการ
แลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันและกัน นาไปสู่ความสามารถในการเผชิญหน้ ากับปั ญ หาและพบ
วิธีการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพในที่สดุ
จากเป้ า หมายของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า วัต ถุป ระสงค์ ก ารให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ม คื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การตระหนัก รู้ ยอมรั บ เข้ า ใจในอารมณ์ ความรู้ สึก นึ ก คิ ด และ
พฤติกรรมของตนเอง โดยมีสมาชิกกลุม่ ร่วมแบ่งปั นสิ่งที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งในใจร่วมกัน อันจะ
เอื ้อให้ เกิดความความเข้ าใจในชีวิตและค้ นพบแนวทางก้ าวผ่านปั ญหาในมุมมองใหม่ที่ตา่ งออกไป
3. หลักการของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 66, อ้ างอิงจาก Corey, 2012) กล่าวถึงหลักการ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ว่า
1. กลุม่ ที่ประกอบด้ วยสมาชิกกลุม่ ที่มีคณ
ุ ลักษณะที่คล้ ายคลึงกันหรื อแตกต่าง
กัน (Homogeneity versus heterogeneity)
สมาชิกกลุม่ ควรมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันหรื อมีลกั ษณะที่หลากหลายภายใน
กลุ่ม เช่น ระดับอายุเดียวกัน คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ อาจเป็ นกลุ่มที่ มีความสนใจหรื อปั ญ หา
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งกลุ่มที่มีลกั ษณะสมาชิกคล้ ายคลึงกันนี ้จะมีความเหมาะสมในการกาหนดกลุ่ม
ประชากรที่แน่นอนและเป็ นกลุ่มระยะสัน้ ส่วนกลุ่มที่มีลกั ษณะแตกต่างกันของสมาชิกจะมีข้อดี
สาหรับความเจริ ญ งอกงามส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มระยะสัน้ หรื อยาวก็ตาม เปรี ยบเสมื อน
โครงสร้ างสังคมขนาดเล็กที่อยู่ในโลกภายนอกและสมาชิกมีโอกาสได้ ทดลองพฤติกรรมใหม่เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคมและการได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับจากสมาชิกที่หลากหลาย
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2.ระดับอายุและวุฒิภาวะ (Age and maturity)
โดยทัว่ ไปมักจัดกลุม่ ที่มีสมาชิกในระดับอายุใกล้ เคียงกันเพื่อให้ สมาชิกสบาย
ใจในการสร้ างความสัมพันธ์
3.เพศ (Sex)
การจัดตังกลุ
้ ม่ ที่มีสมาชิกเพศเดียวกัน ควรเป็ นกลุม่ ที่มีอายุก่อนถึงวัยรุ่น ส่วน
กลุ่มที่มีทงเพศชายและหญิ
ั้
งนันควรจะเป็
้
นกลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มผู้ใหญ่ ซึง่ การมีทงสองเพศในกลุ
ั้
่ม
เดียวกันมีข้อดีคือเป็ นการจัดสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติมากกว่า สมาชิกกลุม่ ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้การ
มีปฏิสมั พันธ์กบั เพศตรงข้ ามเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
4.ความสมัครใจของสมาชิกกลุม่ (Voluntary participation)
ทรอทเซอร์ (พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ , 2561: 67, อ้ า งอิ ง จาก Trotzer, 2006)
กล่ า วว่า การตัด สิ น ใจของผู้น ากลุ่ม ในการเลื อ กสมาชิ ก นัน้ มี แ นวทางพื น้ ฐาน 2 ประการ คื อ
1) สมาชิกสมัครใจ 2) สมาชิกรู้สกึ ว่ากระบวนการกลุม่ สามารถช่วยเหลือเขาได้
5.ขนาดของกลุม่ (Group size)
ทรอทเซอร์ (พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ , 2561: 67, อ้ า งอิ ง จาก Trotzer, 2006)
กล่าวว่าไม่มีตัวเลขชัดเจนเกี่ ยวกับจานวนสมาชิกกลุ่ม ในขณะที่ คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์,
2561: 67, อ้ างอิงจาก Corey, 2012) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มขึ ้นอยู่กบั สมาชิกกลุ่ม ประเภทกลุ่ม
ประสบการณ์ของผู้นากลุม่ และประเภทของปั ญหาที่จะสารวจในกระบวนการกลุม่ หากเป็ นผู้ใหญ่
ควรมีสมาชิกประมาณ 8 คน และเด็กควรมีสมาชิกประมาณ 3 – 4 คน
6. ระยะเวลาและความถี่ในการพบกลุม่ (Time and frequency of meeting)
คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 68, อ้ างอิงจาก Corey, 2012) กล่าวว่า
โดยทัว่ ไป การจัดกลุ่มสาหรับผู้ใหญ่ควรพบกันสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่งถึง
2 ชัว่ โมง เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอ หากมากกว่านี ้อาจเกิดความเบื่อหน่าย ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นควร
จัดกลุม่ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์และใช้ เวลาในแต่ละครัง้ สันลงกว่
้
าเดิม เด็กเล็กมีช่วงความสนใจ
สันจึ
้ งไม่ควรใช้ เวลาเกิน 30 นาทีในแต่ละครัง้ แต่ควรจัดให้ ถี่ขึ ้น หากเป็ นวัยรุ่ นอาจใช้ เวลาครัง้ ละ
ประมาณ 1 ชัว่ โมง
ผู้วิจัยนาการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มมาราธอนมาใช้ กับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษา
แบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม ซึ่งการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม
มาราธอนนีเ้ อื ้อให้ เกิดการเปิ ดเผยตนเองง่ายขึ ้นตามลาดับ เป็ นผลให้ เกิดพลังการบาบัดภายใน
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มทัว่ ไป ซึ่งตรงกับแนวคิดกลุ่มมาราธอน
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(Marathon Groups) ที่พฒ
ั นาขึ ้นในปี ค.ศ.1964 โดยบาช (Bach) และ สตรอลเลอร์ (Stroller) ที่
กล่าวว่า กลุ่มมาราธอนช่วยให้ บุคคลมีความเป็ นตัวของตัวเองอย่างแท้ จริ งเพิ่มมากขึ ้น เปลี่ยน
จุดยืนที่มกั สร้ างสร้ างภาพและแสดงบทบาทให้ ตนเองดูดี เมื่อสมาชิกกลุม่ อยูด่ ้ วยกันเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน จะเกิ ด ความอ่ อ นเพลี ย เหนื่ อ ยล้ า ท าให้ ก ารสร้ างเกราะปกป้อ งตนเองคลายลง ใน
ขณะเดียวกัน กลุม่ มาราธอนได้ ก่อให้ เกิดความเจริญงอกงามในแต่ละบุคคลในการเปิ ดเผยตัวตนที่
แท้ จริงออกมาจนหมด อ้ างถึงโดยศิริบรู ณ์ สายโกสุม (2555: 10)
อัชรา เอิบสุขสิริ (2556 : 259-260) ยังได้ กล่าวถึงหลักการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ว่ามี
ดังนี ้
1. สมาชิกกลุม่ มีความสมัครใจเข้ าร่วมกลุม่ ไม่เกิดการบังคับฝื นใจขึ ้น
2. ผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นเพียงผู้ช่วยเหลือ โดยไม่มีสว่ นในการร่วมตัดสินใจ ปล่อยให้
เป็ นหน้ าที่สมาชิกกลุม่ ที่ต้องรับผิดชอบและตระหนักรู้ถึงปั ญหาของตนเอง
3. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ช่วงเวลาในการให้ คาปรึกษา ควรเป็ นเวลาที่สมาชิกกลุม่ สะดวก
5. ควรเลือกสถานที่ให้ คาปรึ กษาที่เป็ นสัดส่วน ส่วนตัว เหมาะแก่การพูดคุยใน
กลุม่
6. กรณี ที่ ต้ องติ ด ตามผลของสมาชิ ก ในกลุ่ ม จะมี ก ารส่ ง ต่ อ ให้ พู ด คุ ย กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ (Refer) ซึง่ โดยปกติจะมีการวิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกกลุม่ ในการทากลุม่ อยูแ่ ล้ ว
จากหลักการของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่มมีปัจจัยที่ต้องให้ ความสาคัญในรายละเอียดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ ช่วงเวลาในการ
จัดกลุ่มที่ต้องมีความเหมาะสม อีกทังการคั
้
ดกรองสมาชิกกลุ่ม ที่มีปัญหาคล้ ายคลึงหรื อไปในทาง
เดียวกัน การคานึงถึงบทบาทและหน้ าที่ของผู้ให้ คาปรึ กษาที่ทาหน้ าที่คอยช่วยเหลือภายในกลุ่ม
โยงให้ สมาชิกกลุม่ เกิดความเข้ าใจกัน ตระหนักรู้ถึงการตัดสินใจ ค้ นพบทางเลือกของตนเองในการ
แก้ ปั ญ หา สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุด คื อ การเก็ บ รั ก ษาความลับ ภายในสมาชิ ก กลุ่ม ด้ ว ยกั น ที่ จ ะสร้ าง
บรรยากาศการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มที่ปลอดภัย อบอุ่น เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เปิ ดเผยตัวตนออกมา
ได้ อย่างเต็มที่
4. ลักษณะของผู้นากลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ลักษณะของผู้ให้ คาปรึกษามีสว่ นสาคัญที่จะช่วยสร้ าง
แรงเสริม สร้ างพลังกระตุ้นให้ สมาชิกกลุม่ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ส่งผลให้ เกิดการแสดงออกภายใน
กลุม่ ซึง่ คอเรย์ (Corey, 2014: 28-36) ได้ อธิบายลักษณะของผู้นากลุม่ ที่มีประสิทธิภาพไว้ ดงั นี ้
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4.1 มี ความกล้ า (Courage) ผู้น ากลุ่ม ต้ องกล้ าที่ จะเผชิญ กับความอ่อนแอใน
บางครั ง้ สามารถรองรั บ อารมณ์ ยอมรั บ ข้ อ ผิ ด พลาดและความไม่ ส มบูรณ์ แ บบที่ เกิ ด ได้ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้นากลุ่มต้ องสามารถช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการจัดการกับปั ญ หา เสริ มสร้ าง
ความกล้ าที่ จะทาตามความเชื่อของตนเอง ให้ กล้ าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เอาใจใส่
ซื่อสัตย์ และเคารพสมาชิกในกลุม่ คนอื่น
4.2 มีความเต็มใจที่จะเป็ นแบบอย่าง (Willingness to Model) วิธีที่ดีที่สดุ ในการ
สอนพฤติกรรม หรื อเจตคติ ให้ กบั สมาชิกกลุ่มคือการเป็ นต้ นแบบ ผู้นากลุ่มสามารถสร้ างบรรทัด
ฐานให้ กบั สมาชิกกลุม่ ได้ โดยการเป็ นตัวอย่างที่ดีภายในการดาเนินกลุม่ เช่น การเปิ ดใจยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีเป้าหมายชัดเจนของตนเอง
4.3 การอยู่กับ ปั จ จุบัน (Presence) ความสามารถในการอยู่กับ ปั จ จุบัน ของ
สมาชิกกลุ่มเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก สมาชิกอาจมีความเจ็บปวดทางจิตใจ ณ ช่วงเวลานัน้ ผู้นากลุ่ม
จะต้ องปล่อยให้ ตนเองเรี ยนรู้อารมณ์นนเพื
ั ้ ่อนาไปสูค่ วามเห็น อกเห็นใจสมาชิก โดยสมาชิกบางคน
อาจมีการตอบสนองต่อสถานการณ์มากเกินความเป็ นจริ งหรื อไม่สมเหตุสมผล ดังนันผู
้ ้ นากลุม่ จึง
ควรกาหนดขอบเขตในการรับรู้อารมณ์ของสมาชิกเพื่อไม่ให้ คล้ อยตามอารมณ์ที่มากเกินจริง
4.4 มี ค วามปรารถนาดี จริ ง ใจ และเอาใจใส่ (Goodwill, Genuineness, and
Caring) สมาชิ ก บางคนอาจท าให้ ผ้ ูน ากลุ่ม รู้ สึก อึด อัด และล าบากใจในการคอยดูแ ล แต่ โดย
พื ้นฐานแล้ ว สมาชิกทุกคนย่อมหวังที่จะได้ รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้นากลุ่ม การเอาใจใส่ผ้ อู ื่นจะ
ทาให้ ผ้ นู ากลุ่มทราบว่าคนประเภทใดที่ควรช่วยเหลือ คนประเภทใดที่ควรเสริ มแรงกระตุ้น วิธีการ
แสดงออกถึงความเอาใจใส่สามารถทาได้ โดยการให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ หรื อใช้ การ
เผชิญหน้ ากับความไม่สอดคล้ องกันระหว่างคาพูดและพฤติกรรมของสมาชิกโดยไม่ให้ สมาชิกรู้สกึ
ว่ากาลังถูกต่อต้ าน อีกทังผู
้ ้ นากลุ่มยังสามารถให้ ความอบอุ่น แสดงความเป็ นห่วง และให้ กาลังใจ
สมาชิกกลุม่ ได้ อีกด้ วย
4.5 มี ค วามเชื่ อ ในกระบวนการกลุ่ ม (Belief in Group Process) ผู้ น ากลุ่ ม
จะต้ องเชื่อในสิ่งที่ ตนเองกาลังทาและไว้ ใจในกระบวนการรักษา ผู้นากลุ่มมักจะเจอช่วงเวลาที่
ยากลาบากที่สดุ เมื่อเกิดความรู้ สึกไม่ไว้ ใจในกระบวนการและไม่เชื่อมัน่ ในความสามารถการนา
กลุม่ ของตนเอง ผลของการเชื่อมัน่ ในกระบวนการกลุม่ จะช่วยให้ สมาชิกเกิดความสนิทสนมกันและ
เข้ าใจตนเองได้ ดีขึ ้น
4.6 การเปิ ดเผย (Openness) การเปิ ดเผยนีห้ มายถึงการที่ผ้ ูนากลุ่มเปิ ดเผยว่า
ตนเองเป็ นใครเพื่อให้ สมาชิกรู้ จกั มากขึ ้น โดยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยเรื่ องราวส่วนตัวทุกแง่มมุ ของ
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ชีวิต การเปิ ดเผยของผู้นากลุ่มจะช่วยส่งเสริ มให้ สมาชิกกล้ าเปิ ดเผยความรู้ สึกหรื อความเชื่อของ
ตนเองมากขึ ้น ทังยั
้ งช่วยให้ กระบวนการกลุม่ เป็ นไปอย่างราบรื่ นมากขึ ้น
4.7 ไม่ ป กป้ อ งตนเองจากค าวิ จ ารณ์ (Non Defensiveness in Coping With
Criticism) ผู้นากลุ่มบางครัง้ ต้ องพบการท้ าทายจากสมาชิกกลุ่มด้ านความรู้ หรื อบางครัง้ อาจถูก
สมาชิกตาหนิในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การดูแลที่ไม่ทวั่ ถึง การเลือกปฏิบตั ิ การมีระยะเวลาให้ คาปรึกษา
ที่มากเกินไป การไม่คิดทางออกให้ สมาชิกโดยตรง ซึ่งคาวิจารณ์ บางอย่างอาจสมเหตุสมผล แต่
บางครัง้ ก็เกิดขึ ้นเพราะต้ องการทดสอบอะไรบางอย่างในตัวผู้นากลุ่มหรื อมีการโยนความผิด สิ่งที่
ผู้นากลุ่มต้ องทาคือไม่ปกป้องตนเอง แต่พ ยายามสารวจความรู้ สึกจริ งๆของสมาชิกกลุ่มที่ อยู่
เบื ้องหลังคาวิจารณ์นนั ้
4.8 ตระหนักถึงความอ่อนไหวในเรื่ องวัฒนธรรม (Becoming Aware of Subtle
Culture Issues) การที่เปิ ดใจและไม่ตดั สินผู้อื่นเป็ นวิธีที่สามารถใช้ เพื่อไม่ให้ เกิดการคุกคามใน
เรื่ องวัฒนธรรมได้ แต่สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ ยากในสังคมที่เต็มไปด้ วยการแบ่งแยก หรื อการมีอคติกบั
คนที่ต่างจากเรา ทาให้ บางครัง้ เกิ ดการคุกคามทางวัฒนธรรมโดยไม่ร้ ู ตวั หรื อไม่ได้ เจตนา ดังนัน้
การสร้ างความตระหนักในประเด็นวัฒนธรรมควรสร้ างให้ หยัง่ ลึกลงไปในระดับภาวะจิตไร้ สานึก
เพื่อไม่ให้ คกุ คามผู้อื่นโดยที่ไม่ร้ ูตวั
4.9 สามารถระบุความเจ็บปวดของผู้รับคาปรึ กษาได้ (Being Able to Identify
With a Client’s Pain) โดยทั่ว ไปแล้ วแต่ล ะคนจะมี ป ระสบการณ์ ก ารเจ็ บ ปวดทางจิ ต ใจ มี ก าร
แสดงออกทางอารมณ์ ที่คล้ ายกัน เป็ นไปไม่ได้ ที่จะคาดหวังให้ แต่ละคนมีประสบการณ์ เหมือนกัน
ด้ วยสาเหตุของการเจ็บปวดอาจแตกต่างกัน ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องแสดงความเห็นอกเห็นใจโดย
การให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ ระบายถึงที่ มาของความเจ็บปวด การที่ ผ้ ูให้ คาปรึ กษาเต็มใจช่วยผู้รับ
คาปรึ กษาในการสะท้ อนภาพลักษณ์ ของตนเอง จะทาให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามีแรงบันดาลใจในการ
สารวจความกังวลของตนเองมากขึ ้น
4.10 มี พ ลังส่วนบุคคล (Personal Power) พลังส่วนบุคคลที่ นี ค้ ือลักษณะของ
ผู้ น ากลุ่ ม ที่ ร้ ู ว่ า ตนเองคื อ ใครและต้ องการอะไร ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ องไปถึ ง การมี ค วามมั่ น ใจใน
ความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้ กลายเป็ นมืออาชีพ การที่ผ้ นู ากลุ่มรู้ สึกมี
พลังเป็ นสิง่ ที่สาคัญในการสร้ างพลังให้ กบั สมาชิกกลุม่ ด้ วย
4.11 มี แ รงกายแรงใจ (Stamina) ผู้ น ากลุ่ ม จะต้ องมี แ รงกายแรงใจและ
ความสามารถใน การต้ านทานแรงกดดันในชีวิตในระหว่างการให้ คาปรึกษา ถ้ าหากหมดกาลังควร
หาวิ ธี ที่ จ ะฟื ้ น ฟู ต นเองด้ วยวิ ธี อื่ น มากกว่ า การคาดหวัง ก าลัง ใจจากการท าให้ กลุ่ ม ประสบ
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ความสาเร็ จ เพราะบางกลุ่มจะมีระดับความยากแตกต่างกันไป ผู้นากลุ่มจะเสี่ยงต่ อการหมดแรง
เมื่อต้ องเจอกลุ่มที่ท้าทาย นอกจากนี ้หากผู้นากลุ่มคาดหวังสูง เช่น ต้ องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ภายในกลุม่ อย่างรวดเร็ว ก็อาจทาให้ ผิดหวังได้ ซึง่ สิง่ นี ้จะส่งผลต่อแรงกายแรงใจอย่างมาก
4.12 มุ่ง มั่น ที่ จ ะดูแ ลตนเอง (Commitment to Self-Care) สื บ เนื่ อ งจากความ
ต้ องการแรงกายแรงใจในการให้ คาปรึกษากลุม่ ถ้ าหากผู้นากลุม่ ต้ องการรักษาสิ่งนี ้ไว้ ก็จาเป็ นต้ อง
ให้ ความสาคัญกับการดูแลตนเอง ผู้ให้ คาปรึกษามักจะถูกขัดเกลาให้ นึกถึงความคิดของผู้อื่น จึง
เป็ นเรื่ องยากในการนึกถึงสิง่ ที่ตนเองต้ องการ รวมไปถึงการดูแลตนเอง
4.13 การตระหนั ก ในตนเอง (Self-Awareness) ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของผู้ ให้
คาปรึ ก ษาคื อ การตระหนัก ในตนเอง รวมไปถึงเอกลักษณ์ ของตนเอง มุม มองทางวัฒ นธรรม
อานาจและสิทธิ์ เป้าหมาย แรงจูงใจ ความต้ องการ ข้ อจากัด ความแข็งแรง ค่านิยม ความรู้ สึก
และปั ญหา ถ้ าหากผู้ให้ คาปรึกษามีข้อจากัดในการเข้ าใจตนเอง จะส่งผลต่อการเอื ้ออานวยให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเกิดการตระหนักรู้ด้วย วิธีที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสามารถตระหนักในตนเองได้ วิธีหนึง่
คือการเปิ ดรับประสบการณ์ ชีวิตใหม่ รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมในการให้ คาปรึ กษา โดยการจดจา
ศักยภาพของตนเองและเรี ยนรู้วิธีที่จะจัดการกับมัน
4.14 มีอารมณ์ ขนั (Sense of Humor) ในกระบวนการให้ คาปรึ กษา คาพูดของ
ผู้นากลุ่มจะมีอานาจต่อผู้รับคาปรึ กษาไม่ทางบวกก็ทางลบ การใช้ อารมณ์ ขนั กับผู้รับคาปรึ กษา
บางคนอาจส่งผลให้ มีการตอบสนองทางบวก แต่สาหรับบางคนก็อาจทาให้ สถานการณ์แย่ลง ผู้ให้
คาปรึ กษาไม่จาเป็ นต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ อารมณ์ ขนั เพียงแต่ต้องใช้ การสังเกตคาพูดและท่าทาง
ของผู้รับคาปรึกษาก่อนที่จะเลือกใช้ อารมณ์ขนั
4.15 มีความคิดสร้ างสรรค์ (Inventiveness) การใช้ ความคิดใหม่ ในการเข้ าหา
แต่ละกลุ่มเป็ นลักษณะที่ สาคัญ ของผู้ให้ คาปรึ กษา การค้ นพบวิธีใหม่ในการเข้ าหากลุ่มโดยใช้
ปฏิกิริยาในปั จจุบันของกลุ่มในการสร้ างการทดลองใหม่ เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะจะช่วยให้ การให้
คาปรึ กษาแต่ละครัง้ ตรงตามบริ บทของเป้าหมายมากขึ ้น นอกจากนี ้การทางานร่ วมกับผู้อื่นก็จะ
ช่วยให้ ได้ รับแนวคิดใหม่ในการสร้ างสรรค์วิธีการต่าง ๆ มากขึ ้น
4.16 มีความทุ่มเทและมุ่งมัน่ (Personal Dedication and Commitment) ความ
มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นมืออาชีพของผู้ให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ สามารถจัดการกับปั ญหายุ่งยากที่เกิดขึ ้นใน
กลุ่มได้ ดีขึ ้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการนากลุม่ ให้ เกิดพลังในสมาชิกแต่ละคน นอกจากนี ้ยัง
ช่ ว ยให้ ผ้ ูให้ ค าปรึ ก ษาเปิ ด ใจกับ ผลย้ อ นกลับ และเปิ ด ใจกับ แนวคิ ด หลากหลาย มี ก ารเรี ย นรู้
ตลอดเวลา รวมไปถึงมีความเต็มใจที่จะสารวจตนเองด้ วย
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จากลักษณะของผู้นากลุ่มข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ผู้นากลุ่มที่มีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นที่
จะต้ อ งมี คุณ สมบัติ ดังต่อ ไปนี ป้ ระกอบอยู่ด้ วย คื อ มี ค วามกล้ าในการเผชิ ญ หน้ ากับ เรื่ อ งราว
อารมณ์ ที่หลากหลายของสมาชิกกุล่มที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ เวลานัน้ เอาใจใส่ ช่างสังเกต สามารถรับรู้
อารมณ์ที่สะท้ อนจากสมาชิกกลุ่มได้ โดยมีความคิดสร้ างสรรค์ รู้จกั ดัดแปลงปรับเปลี่ยนลักษณะ
การนากลุ่มให้ เป็ นไปตามกลุ่มนันๆให้
้ เหมาะสม ซึง่ สมาชิกในกลุ่ มแต่ละคนย่อมมีความต่าง ผู้นา
กลุม่ ต้ องทาความเข้ าใจและเคารพความแตกต่างตรงนี ้ด้ วย ควรจะต้ องมีอารมณ์ขนั มีความจริงใจ
กล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเอง เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั สมาชิกกลุม่ นอกจากนี ้ยังต้ องมีความมุง่ มัน่ มีพลัง
ใจที่จะนาสมาชิกกลุ่มไปสู่จุดที่พวกเขายอมรับตนเองและตระหนักรู้ ในความรู้ สึก ความคิดที่จะ
รับผิดชอบการกระทาของตนเอง จะเห็นได้ ว่าผู้นากลุ่มมีบทบาทที่สาคัญมาก สามารถนากลุ่มไป
ในแนวทางที่ประสบความสาเร็จหรื อพาไปสูจ่ ดุ ที่ล้มเหลวได้
5. ทักษะการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาต้ องมี ทั ก ษะในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อ เป็ นผู้ น ากลุ่ ม ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คอเรย์ (Corey.2008: 23-29) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะที่ จ าเป็ นและส าคัญ ของผู้ ให้
คาปรึกษา ว่ามีดงั นี ้
5.1 การฟั งอย่ า งตัง้ ใจ (Active Listening) เป็ นการสัง เกตสมาชิ ก กลุ่ ม จาก
น ้าเสียง ท่าทางที่แสดงออกรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แฝงมากับคาพูด บางครัง้ อาจไม่ได้ บอกชัดเจน
แต่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสามารถจับความรู้สกึ และรับรู้ได้ จากการเอาใจใส่ตอ่ ทุกพฤติกรรมที่สมาชิกแสดง
ออกมา
5.2 การทวนซ ้า (Restating) เป็ นการพูดทวนคาพูดของสมาชิกกลุ่มอีกครัง้ โดย
ปราศจากการเพิ่มเติมความหมายใหม่เข้ าไป เพื่อแสดงให้ ร้ ูว่าผู้ให้ คาปรึกษาเข้ าใจในสิ่งที่สมาชิก
กลุม่ สื่อ อีกทังเป็
้ นการย ้าให้ ผ้ พู ดู ได้ ฟังความคิดและความรู้สกึ ตนเองที่สื่อออกมา
5.3 การทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เป็ นการเน้ นข้ อความหรื อประเด็นที่สมาชิก
อาจพูดคลุมเครื อ เพื่อช่วยให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
5.4 การสรุปความ (Summarizing) เป็ นการรวมประเด็นต่างๆเมื่อยุติการสนทนา
โดยผู้ให้ คาปรึกษาอาจสรุปเองหรื อให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนสรุปก็ได้
5.5 การตังค
้ าถาม (Questioning) เป็ นการใช้ คาถามแบบเปิ ดเพื่อให้ สมาชิกกลุม่
ได้ เกิดการสารวจตนเองและเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สกึ ความคิดระหว่างกันภายในกลุ่ม
โดยตังค
้ าถามนาหน้ าว่า “ทาไม”
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5.6 การตี ค วาม (Interpreting) เป็ น ทัก ษะที่ ช่ ว ยให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ พิ จ ารณา
ตนเองในมุมมองใหม่ที่ตา่ งไปจากเดิม เกิดการตัดสินใจเลือกแนวทางใหม่ให้ ตนเอง
5.7 การเผชิญ หน้ า (Confronting) เป็ นทักษะที่ ท้าทายให้ สมาชิกได้ ซื่อ สัตย์ ต่อ
ตนเอง กล้ าเผชิญหน้ ากับความจริงที่เกิดซึง่ อาจขัดแย้ งกับความรู้สกึ ความคิดที่เกิดขึ ้นข้ างใน
5.8 การสะท้ อนความรู้สกึ (Reflecting Feelings) เป็ นการสื่อให้ สมาชิกกลุม่ เห็น
ว่าผู้ให้ คาปรึ กษามีความเข้ าใจ สนใจและเอาใจใส่ โดยสะท้ อนความรู้ สึก ความคิดของสมาชิ ก
กลุม่ ออกมา อีกทังท
้ าให้ สมาชิกได้ ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึ ตนเองได้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
5.9 การสนับสนุน (Supporting) เป็ นทักษะการเสริ มแรงให้ กับสมาชิกกลุ่มเมื่อ
สมาชิกได้ สารวจตนเองและกล้ าที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวส่วนตัว ให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับฟั ง
5.10 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathizing) การที่ผ้ ูให้ คาปรึ กษามีความเอาใจใส่
รับรู้ไวต่อความรู้สกึ ของสมาชิกกลุม่ ถือเป็ นทักษะสาคัญที่สามารถสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั กลุม่
พร้ อมที่จะขับเคลื่อนกลุม่ ไปได้ และประสบความสาเร็จในที่สดุ
5.11 การเอือ้ อานวย (Facilitating) เป็ นการช่วยให้ เกิดสัมพันธภาพขึ ้นภายใน
กลุม่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สกึ ของกันและกัน สร้ างบรรยากาศที่ทาให้ สมาชิกกลุม่ รู้สกึ
ปลอดภัย เกิดความไว้ วางใจ และพร้ อมที่จะเปิ ดเผยตนเองออกมาด้ วยความสมัครใจ
5.12 การริ เริ่ ม (Initiating) เป็ นการเลือกใช้ ทิศทางในการดาเนินกลุ่ม รวมไปถึง
บรรยากาศการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม การนาทักษะต่างๆมาใช้ เพื่อให้ เกิดการดาเนินกลุ่มที่
ประสบความสาเร็จและราบรื่ น
5.13 การกาหนดเป้าหมาย (Setting Goal) สมาชิกกลุ่มจะเป็ น ผู้ร่วมกัน เลือก
และก าหนดเป้าหมายที่ ชัดเจนเฉพาะของแต่ละบุคคลเอง ซึ่งจะท าการตัง้ เป้าหมายตัง้ แต่ขัน้
แรกเริ่ มทากลุม่ โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาคอยเสริ มแรงให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่ เพื่อเพิ่มพลังใจในการมุ่ง
สูเ่ ป้าหมายที่ตงใจไว้
ั้
5.14 การประเมิน (Evaluating) ผู้ให้ คาปรึ กษาจะประเมินภาพรวมภายในกลุ่ม
และประเมินสมาชิกกลุ่มเป็ นรายบุคคลด้ วย เพื่อนามาปรับปรุ งเพิ่มเติมในการดาเนินกลุ่มครัง้
ต่อไป
5.15 การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Giving Feedback) เป็ นทักษะที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาจะ
ให้ ข้อมูลย้ อนกลับไปสูส่ มาชิกกลุม่ อย่างตรงไปตรงมาและเจาะจง โดยสังเกตจากพฤติกรรมภายใน
กลุ่ม อีกทัง้ เสริ มให้ สมาชิกกลุ่มมีการให้ ข้ อมูลย้ อนกลับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้ สมาชิกกลุ่มได้
ทราบถึงมุมมองความคิดที่ผ้ อู ื่นมีตอ่ ตนเอง

36
5.16 การให้ ค าแนะน า (Suggesting) ผู้ให้ คาปรึ กษาช่วยแนะน าสามชิ กกลุ่ม
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาแนวทางการตัดสินใจต่อไป เช่น กาหนดงานให้ ทา การให้ ข้อมูล ซึ่งสมาชิก
กลุม่ ก็สามารถแบ่งปั นข้ อเสนอแนะภายในกลุม่ ระหว่างกันได้
5.17 การปกป้อง (Protecting) ระหว่างการดาเนินกลุ่มอาจเกิดความขัดแย้ งกัน
ภายในกลุ่ม เช่น เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์หรื อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องรู้ จกั การ
ดาเนินกลุ่มต่อไปที่ไม่เสริ มให้ เกิดความรู้ สึกขัดแย้ งมากขึ ้นและไม่ก่อให้ เกิดความรู้ สึกรุ นแรงต่อ
สมาชิกกลุม่
5.18 การเปิ ด เผยตนเอง (Disclosing Oneself) ผู้ให้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งเลื อ กที่ จ ะ
เปิ ดเผยตนเองด้ วยเรื่ องที่มีความเหมาะสม ไม่มากหรื อน้ อยเกินไป ก่อนด้ วยความจริ งใจเพื่อให้
สมาชิกกลุม่ เกิดความรู้สกึ อยากที่จะเล่าเรื่ องราวของตนบ้ าง โดยสิง่ ที่นามาเปิ ดเผยในกลุม่ นัน้
5.19 การเป็ นต้ นแบบ (Modeling) ผู้ให้ คาปรึ กษาควรมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม
เพื่อสมาชิกกลุม่ จะได้ สงั เกตและเรี ยนรู้จากผู้ให้ คาปรึกษา
5.20 การเชื่ อ มโยง (Linking) ผู้ น ากลุ่ ม จะต้ องให้ สมาชิ ก ที่ มี ป ระสบการณ์
คล้ ายกันมาร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยถึงความกังวลที่มีร่วมกันและเชิญชวน
ให้ สมาชิกคนอื่นแสดงความรู้ สึก จะช่วยให้ สมาชิกรู้ สึกมีส่วนร่ วมกับกลุ่ม รับรู้ และเข้ าใจปั ญหา
ของสมาชิกแต่ละคนได้ มากขึ ้น
5.21 การปิ ดกัน้ (Blocking) ผู้นากลุ่มจะต้ องขัดขวางพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ที่ บ างอย่างที่ ส่งผลเสีย ต่อกลุ่ม เช่น การตัง้ คาถามแกล้ งกัน การนิ น ทา การคุกคามความเป็ น
ส่วนตัว เป็ นต้ น ดังนัน้ การสร้ างข้ อตกลงร่ วมกันของกลุ่มในช่วงเริ่ มการให้ คาปรึ กษาจึงเป็ นสิ่ง
สาคัญ
5.22 การยุ ติ (Terminating) ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะต้ อ งรู้ ว่ า เมื่ อ ใดควรยุ ติ ก ารให้
คาปรึกษา การยุติการให้ คาปรึกษาจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกมีความพร้ อมที่จะออกจากกลุ่มหรื อ
เมื่อกลุม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ นอกจากนี ้จะต้ องให้ ข้อมูลหรื อสร้ างทักษะที่จาเป็ นแก่สมาชิก เช่น การ
ให้ คาแนะนา เตรี ยมความพร้ อมให้ สมาชิกสามารถปรับตัวทางจิตใจได้ เมื่ อต้ องออกจากกลุ่ม ให้
ข้ อ มูล เรื่ อ งสถานที่ แ ละช่ ว งเวลาในการรั บ ค าปรึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม อี ก ทัง้ อาจมี ก ารให้ ค าปรึ ก ษา
รายบุคคลต่อเนื่องเมื่อสิ ้นสุดการให้ คาปรึกษา และอาจมีการติดตามผลต่อไป
จากความหมายของทักษะการให้ คาปรึ กษากลุ่มข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ผู้ให้ คาปรึ กษา
กลุม่ หรื อผู้นากลุม่ จะต้ องนาทักษะในการให้ คาปรึกษากลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นการตังค
้ าถาม การตีความ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การปิ ดกัน้ การยุติ เป็ นต้ น มาใช้ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และปั ญหาที่
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เกิดขึ ้นภายในกลุ่มนัน้ โดยในการดาเนินการให้ คาปรึ กษากลุ่มในแต่ละครัง้ ย่อมไม่มีข้อบังคับที่
ตายตัว ผู้ให้ คาปรึกษาจึงจาเป็ นต้ องประเมินตนเองจากการนากลุม่ ในแต่ละครัง้ เพื่อปรับให้ เข้ ากับ
สมาชิกกลุม่ อันจะนาไปสูก่ ารตระหนักรู้ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจในตนเองมากยิ่งขึ ้น นาไปสูแ่ นวทาง
ในการแก้ ปัญหาของสมาชิกกลุม่ ได้ เองในที่สดุ
6. กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จาคอบส์และคณะ (Jacobs, et al., 2009: 29-31) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มมี
ทั ง้ หมด 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ เริ่ ม ต้ น (The Beginning Stage) ขัน้ ด าเนิ น การ (The Working
Stage) และขันยุ
้ ติ (The Ending or Closing Stage) ดังนี ้
1. ขัน้ เริ่ มต้ น (The Beginning Stage) เป็ น ขัน้ ตอนของการแนะน าตัว อธิ บาย
จุดมุง่ หมายของการทากลุม่ ชี ้แจงประเด็นในการให้ คาปรึกษา กาหนดกฎระเบียบภายในกลุม่ อาจ
ใช้ เวลามากกว่ า 2 ครั ง้ ในการท าความรู้ จัก และสร้ างบรรยากาศความไว้ ว างใจ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความรู้สกึ สบายใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สกึ ระหว่างกัน
2. ขันด
้ าเนินการ (The Working Stage) ขันนี
้ ้จะต่อเนื่องมาจากขันตอนแรกนั
้
น่ ก็
คื อ ขัน้ เริ่ ม ต้ น ซึ่ง สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามไว้ ว างใจกัน มากขึน้ เริ่ ม มี ส่ ว นร่ ว มโดยแบ่ ง ปั น เรื่ อ งราว
ความรู้ สึก ความคิดตนเองให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ รับรู้ โดยขันนี
้ ้สมาชิกกลุ่มจะได้ เรี ยนรู้ มมุ มอง
ใหม่ ได้ รับประโยชน์จากการเข้ ากลุม่
3. ขั น้ ยุ ติ (The Ending or Closing Stage) เป็ นขั น้ สุ ด ท้ ายที่ ส มาชิ ก จะได้
แลกเปลี่ยนและวางแผนแนวทางอนาคตของตนเองต่อปั ญหาหรื อข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น โดยอาศัยสิ่ง
ที่เรี ยนรู้มาทังหมด
้
โดยในส่วนของ คอเรย์ (Corey, 2004: 79-104) นัน้ ได้ แบ่งกระบวนการให้ คาปรึกษา
กลุ่มออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะแรก (Early Stage) และระยะหลัง (Later Stage) โดยระยะแรก
ประกอบด้ วยขัน้ ตอนย่อย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ ที่ 1 หรื อ ขัน้ ตอนการสร้ างกลุ่ม ขัน้ ที่ 2 หรื อ ขัน้
เริ่ มต้ น และขันที
้ ่ 3 หรื อ ขันเปลี
้ ่ยนผ่าน ส่วนระยะหลังนัน้ ประกอบด้ วยขันตอน
้
3 ขันตอนย่
้
อย
เช่นกัน ได้ แก่ ขันที
้ ่ 4 หรื อ ขันปฏิ
้ บตั ิการ ขันที
้ ่ 5 หรื อ ขันสิ
้ ้นสุด และขันที
้ ่ 6 หรื อ ขันการประเมิ
้
น
และติดตามผล ซึง่ รายละเอียดทังหมด
้
มีดงั ต่อไปนี ้
6.1 การให้ คาปรึกษากลุม่ ระยะแรก (Early Stages) มี 3 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
1. ขั น้ การสร้ างกลุ่ ม (Formation stage) การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม จะประสบ
ความส าเร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใด ขึน้ อยู่กับ การร่ า งเค้ า โครงที่ ชัด เจน ไม่ ว่า จะเป็ น หลัก การและ
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วัตถุประสงค์การตังกลุ
้ ่ม คุณสมบัติสมาชิกกลุ่ม เช่น ขนาดและระยะเวลาการทากลุ่ม การเตรี ยม
ความพร้ อมให้ สมาชิกกลุม่ รวมถึงการประเมินและติดตามผล ดังนี ้
1.1 การประกาศรั บ สมัค รสมาชิ ก กลุ่ม บางครั ง้ การติ ด ประกาศรั บ สมัค ร
สมาชิกกลุ่มอาจก่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจริ ง ดังนัน้ ในส่วน
ของโรงเรี ย น จึงควรติ ด ต่อ กลุ่ม เป้า หมายโดยตรง เช่ น ผู้ให้ ค าปรึ ก ษาควรเข้ าพบนัก เรี ย นใน
ห้ องเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อแนะนาและชี ้แจงรายละเอียดการทากลุม่ ให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน อีกทัง้
ยังสามารถรับสมัครได้ โดยตรงอีกด้ วย
1.2 การคัด เลือกสมาชิ กกลุ่ม สมาชิ กกลุ่ม ต้ องสมัครใจเข้ าร่ วมเอง โดยมี
เป้าหมายชัดเจนและเข้ าใจถึงประโยชน์ของการเข้ าร่วมกลุม่
1.3 ประเด็นในการสร้ างกลุม่ ผู้นากลุม่ ควรคานึงถึงประเด็นที่ไม่ควรมองข้ าม
เช่น เมื่อมีสมาชิกใหม่ สมาชิกกลุ่มทุกคนยินยอมให้ เข้ าร่ วมได้ หรื อไม่ ขนาดของกลุ่มควรมีกี่คน
ควรมีการนัดให้ คาปรึกษากลุม่ ถี่มากน้ อยเพียงใดรวมถึงเรื่ องของเวลาที่ใช้ ในแต่ละครัง้
1.4 หน้ าที่ของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกควรเตรี ยมพร้ อมในการเข้ าร่ วมกลุ่ม โดย
ควรทาความเข้ าใจธรรมชาติของกลุม่ พยายามแลกเปลี่ยนประเด็นที่ตนต้ องการกล่าวถึงในกลุม่
1.5 หน้ าที่ของผู้นากลุ่ม ควรมีการระบุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงในการทา
กลุ่ม มี ก ารเขี ย นโครงงานที่ ชัดเจน มี การคัดเลือกสมาชิ กกลุ่ม อย่างเป็ น ระบบ รวมทัง้ มี ความ
เตรี ยมพร้ อมการเริ่มทาความคุ้นเคยเบื ้องต้ น เสนอกติกาการเข้ าร่วมกลุม่
2. ขัน้ เริ่ ม ต้ น (Initial Stage) คื อ ขัน้ ปฐมนิ เทศ (Orientation) และการส ารวจ
(Exploration)
2.1 สมาชิ ก กลุ่ ม เริ่ ม ตรวจสอบบรรยากาศ ให้ เรี ย นรู้ การแสด งออกถึ ง
พฤติกรรมที่สงั คมยอมรับ เริ่ มต้ นสารวจภายในกลุม่ สร้ างความคุ้นเคย เกิดความไว้ วางใจกัน เป็ น
ช่วงเวลาที่สมาชิกกลุม่ จะเรี ยนรู้ที่จะตัดสินใจเปิ ดเผยตนเองมากน้ อยเพียงใด
2.2 หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก กลุ่ม คื อ เรี ย นรู้ ที่ จะเปิ ด เผยความรู้ สึก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ปฏิสมั พันธ์ขึ ้นภายในกลุม่
2.3 ผู้นากลุ่มควรเป็ นต้ นแบบพฤติกรรมภายในกลุ่ม สร้ างความชัดเจนใน
การรับผิดชอบต่อตนเอง สื่อให้ สมาชิกเห็นทักษะที่ดี เช่น การฟั งอย่างตังใจ
้ เป็ นต้ น
3. ขั น้ เปลี่ ย นผ่ า น (Transition stage) เป็ นขั น้ ตอนที่ จั ด การกั บ การต่ อ ต้ าน
(Resistance) เพื่อให้ สมาชิกสามารถจัดการกับความไม่สอดคล้ อง ความวิตกกังวลในการเข้ าร่วม
กลุม่ ดังนี ้
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3.1 เป็ นขัน้ ตอนที่ ส มาชิ ก กลุ่ม เผชิ ญ กับ ความรู้ สึก หลากหลาย อาจพบ
อุปสรรค มีความรู้สกึ ลังเลในการเข้ าร่วมกลุม่ รวมไปถึงเรี ยนรู้ที่จะเปิ ดเผยตนเองเพื่อให้ ผ้ อู ื่นรับฟั ง
3.2 หน้ าที่ของสมาชิกกลุ่มในขันนี
้ ้ ควรมีการยอมรับอุปสรรคและพร้ อมที่จะ
สารวจสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง มีความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ ากับความจริง ไม่หลีกหนี
3.3 หน้ าที่ของผู้นากลุ่ม ควรชี ้ให้ สมาชิกกลุ่มเห็นถึงคุณค่าของการยอมรับ
และเปิ ดเผยกับความขัดแย้ งที่เกิดภายในกลุม่ รวมทังเป็
้ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั สมาชิกกลุม่
6.2 การให้ คาปรึกษากลุม่ ระยะหลัง (Later stages) มี 3 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
1. ขันด
้ าเนินการ (Working Stage) เป็ นขันความเป็
้
นหนึง่ เดียว (Cohesion) และ
การสร้ างผลลัพธ์ (Productivity) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ลัก ษณะของขัน้ ด าเนิ น การ ควรมี ก ารสื่ อ สารกั น ภายในกลุ่ ม อย่ า ง
ตรงไปตรงมา เปิ ดเผย หลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่น
1.2 หน้ าที่ของสมาชิกกลุม่ ควรนาประเด็นที่เต็มใจแบ่งปั นมาเล่าในกลุม่ ควร
เต็มใจรับฟั งข้ อมูลย้ อนกลับและให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่สมาชิกผู้อื่นด้ วยในทางกลับกัน ประเมิน
ความพึงพอใจของตนเองร่วมกับกลุม่
1.3 หน้ าที่ของผู้นากลุม่ ควรให้ การเสริมแรงแก่พฤติกรรมกลุม่ ที่เหมาะสม
2. ขันสิ
้ ้นสุด (Final stage) เป็ นขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา (Termination) ซึง่ เป็ นขัน้
ที่สมาชิกสามารถนาสิง่ ที่เรี ยนรู้มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงได้ (Consolidation)
2.1 สมาชิ ก กลุ่ม จะตัด สิน ใจในสิ่งที่ ต นจะน าไปปฏิ บัติ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความรู้ สกึ ความคิดที่ผ่านมาตลอดการทากลุ่ม ให้ ความสนใจและตังความหวั
้
งร่ วมกัน อาจมีการ
นัดแนะเพื่อติดตามผลในครัง้ ต่อไป
2.2 สมาชิกกลุ่มควรมีการระบุวิธีการเสริ มแรงที่ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการ
พัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น รู้จกั การจัดการกับความรู้สกึ ความคิดเกี่ยวกับการออกจากสิ่งที่ค้างคาในใจ
รวมถึงการประเมินผลหลังการทากลุม่
2.3 ผู้นากลุ่ม มีบทบาทในการเสริ มสร้ างให้ สมาชิกกลุ่มตระหนักและเข้ าใจ
ถึงศักยภาพของตนที่จะสามารถนาสิ่งที่เกิดขึ ้นภายในกลุ่มไปประยุกต์ใช้ และปฏิบตั ิต่อเป็ นข้ อ
สัญญาที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองในอนาคต
3. ขันการประเมิ
้
นและติดตามผล (Evaluation and follow-up) ผู้นากลุม่ มีหน้ าที่
หลังจากการให้ คาปรึกษากลุม่ ยุติลง ดังนี ้
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3.1 การประเมินกระบวนการและผลจากการให้ คาปรึกษากลุ่ม (Evaluating
the process and outcomes of a group) ผู้ น ากลุ่ม ใช้ เครื่ อ งมื อ วัด ตามเกณฑ์ ม าตรฐานเพื่ อ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงด้ านเจตคติและค่านิ ยมของสมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มสามารถ
ประเมินร่วมกันได้ โดยการเขียนรายงานส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิ่งที่ตนคาดหวังหรื อ
ผลที่ เกิ ด กับ ตนเองหลังการท ากลุ่ม เป็ น ต้ น อี ก ทัง้ ยังมี แบบประเมิ น หลังการท ากลุ่ม ของผู้ให้
คาปรึกษาที่ให้ สมาชิกกลุ่มได้ แสดงความเห็นและเสนอแนะ รวมทังแจงรายละเอี
้
ยดผลตอบรับ ที่
เข้ าร่วมการทากลุม่ อีกด้ วย
3.2 ช่วงการติ ดตามผลทัง้ กลุ่ม (The follow-up group session) ผู้น ากลุ่ม
อาจนัดแนะสมาชิกกลุม่ เพิ่มเติม เพื่อติดตามผลหลังจากแต่ละคนได้ เรี ยนรู้ภายในกลุม่ และนาสิ่งที่
ตนตัดสินใจกลับไปปฏิบตั ิในชีวิตจริ ง ช่วงติดตามผลนี ้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนความสาเร็ จรวมถึง
ประสบการณ์ ร่วมกัน การให้ ข้อมูลย้ อนกลับยังคงเป็ นประโยชน์ อย่างมากในระยะติดตามผลนี ้
นอกจากนี ้ผู้นากลุม่ ยังสามารถใช้ ช่วงเวลานี ้เตือนความจาของสมาชิกกลุม่ เกี่ยวกับข้ อสัญญาที่ให้
ไว้ กบั ตนเอง ความรับผิดชอบต่อความรู้สกึ ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง อันจะนาไปสูค่ วาม
เจริญงอกงามเพิ่มขึ ้นต่อไป
3.3 ช่วงการติดตามผลเป็ นรายบุคคล (Individual follow-up sessions) เป็ น
กาประเมินผลเป็ นรายบุคคลเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรม รวมถึงสมาชิก
ได้ มีโอกาสเล่าเพิ่มเติมถึงเรื่ องที่อาจจะไม่ได้ พดู ถึงภายในกลุ่ม ผู้นากลุ่มสามารถแนะนาแหล่งให้
คาปรึกษาเพิ่มเติมให้ สมาชิกแต่ละคนได้ อีกด้ วย
จากกระบวนการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
ประกอบไปด้ ว ยกระบวนการ 3 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ ขัน้ เริ่ ม ต้ น การให้ ค าปรึ ก ษา ขัน้ ด าเนิ น การให้
คาปรึกษา และขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา โดยผู้ให้ คาปรึกษาหรื อผู้นากลุม่ นันควรน
้
าทักษะในการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ มาใช้ ให้ เหมาะสมกับสมาชิกภายในกลุม่
7. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory)
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติ ก รรมมาใช้ เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบิน
พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 168) อธิ บายว่า อัลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) เป็ น ผู้
คิดค้ นทฤษฏีพิจารณาเหตุผล (Rational Therapy : RT) ขึ ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1950s และในต้ น
ปี ค.ศ. 1960 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นทฤษฏีพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational Emotive Therapy :
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RET) ซึ่ง ต่ อ มาได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ทฤษฏี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (REBT) โดยทฤษฎีนี ้เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนัน้
การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุค คลเหล่า นี ้ จึงต้ อ งช่ วยให้ เขาเรี ย นรู้ และปรั บ เปลี่ ย นจากการเป็ น ผู้ที่ มี
ความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อที่มีเหตุผลมากขึ ้น
แนวคิดสาคัญของการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
เอลลิ ส (พั ช ราภรณ์ ศรี ส วั ส ดิ์ , 2561: 168-169, อ้ างอิ ง จาก Ellis, 2001) มี
แนวคิดดังนี ้
1. สมมติฐานและข้ อสันนิษฐาน
1.1 ความคิดและอารมณ์ มีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ ชิด ซึ่งมักเกิดขึ ้น
พร้ อมๆกัน ในลักษณะเชิงวงกลมที่เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกันอย่างแน่นอน ทังสองอย่
้
างนี ้เกิดจากการ
เฝ้าบอกตัวเอง (Self-talk) นอกจากนีก้ ารคิดและอารมณ์ ยงั มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม เพราะ
บุคคลแสดงพฤติกรรมบนพื ้นฐานของการคิดและอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมของเขามีอิทธิพลต่อ
การคิดและอารมณ์ ดังนันทั
้ งสามสิ
้
ง่ นี ้ จึงยากที่จะแยกจากกันอย่างแท้ จริง
1.2 มนุ ษ ย์ เกิ ด มาพร้ อมกับ ศัก ยภาพในการคิ ด 2 ด้ า น คื อ การคิ ด ที่
สมเหตุสมผล (Rational thinking) และ การคิดที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational thinking)
1.3 มนุษ ย์ เป็ น ผู้รับ ผิดชอบในการเกิ ดอารมณ์ ของตนเอง การคิ ดที่ ไม่
สมเหตุสมผล ความเชื่อ ค่านิยมและเจตคติเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดอารมณ์ และพฤติกรรมที่ปรับตัว
ไม่ได้ โดยตรง ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นการคิดที่อนั ตรายและทาลายตัวเอง
1.4 พฤติกรรมคนเราเกิ ดจากความเชื่ อที่ ยึดถื อเกี่ ยวกับ ตนเอง คนอื่ น
และโลก พฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์เกิดจากความเชื่อที่มีเหตุผล ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์
เกิดจากความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยทัว่ ไป พฤติกรรมคนเรามักมีเป้าหมาย อาจลงมือกระทา
เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ ไม่สบายใจที่กาลังได้ รับ
1.5 มนุษ ย์ มี ความโน้ ม เอียงที่ จะสร้ างเหตุผลเพื่ อปกป้อ งตนเอง สร้ าง
ความสุข และคนเรามีแนวโน้ มในการทาลายตนเอง หลีกเลี่ยงที่จะคิด การผัดวันประกันพรุ่ ง ขาด
ความอดทน ต้ องการความสมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกันก็สามารถเรี ยนรู้ทกั ษะเพื่อให้ อยู่ได้ อย่าง
สงบ คนเราสามารถพูด กับ ตัวเอง (Self-talk) ประเมิน ตนเอง (Self-evaluation) และอยู่ได้ ด้วย
ตนเอง (Self-sustaining) เราจะเกิ ด ความรู้ สึกว่ายุ่งยากเกิ ด ขึน้ ทางอารม์ และพฤติก รรมเมื่ อ มี
ความชอบเข้ ามา เช่น ต้ องการการยอมรับ เมื่อไม่ได้ รับสิ่งดังกล่าวมักคิดว่าเป็ นเรื่ องที่เลวร้ าย
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1.6 คนเรามี แ นวโน้ ม ในการพัฒ นาเติ บ โตและเป็ น ตัว ของตัว เองโดย
กาเนิด หากถูกรบกวนด้ วยการคิดอ้ อมค้ อมไม่สมเหตุสมผลและถูกรบกวนด้ วยแบบแผนการยอม
จานนต่อตนเองตามที่ได้ เรี ยนรู้มา
1.7 การด ารงชี วิตที่ มี เหตุผลของมนุษ ย์ ป ระกอบด้ วยการคิ ด การรู้ สึก
และพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นความพยายามต่อสู้ที่พอดีระหว่างความสุขระยะสันกั
้ บ
ความสุขระยะยาวที่เกิดจากความมีวินยั ในปั จจุบนั ส่วนการดารงชีวิตที่ไม่มีเหตุผลประกอบด้ วย
การคิด การรู้สกึ และพฤติกรรมในแนวทางที่ขดั ขวางหรื อรบกวนเป้าหมาย
1.8 การทางานของมนุษย์ เป็ นลักษณะองค์รวม (Holistic functioning)
ทังด้
้ านการรับรู้และการกระทา
2. การเกิ ด ความผิ ด ปกติท างด้ า นอารมณ์ เอลลิส (พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ ,
2561: 170, อ้ างอิงจาก Ellis & Dryden, 2007) กล่าวว่า ความเชื่ อของบุคคลมีรากฐานมาจาก
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งรับมาโดยไม่ได้ คิดพิจารณาตังแต่
้ ช่วงวัยเด็กตอนต้ น ไม่ว่าจะเป็ น
ความเชื่อที่ตาหนิตนเอง คาพูดด้ านลบ คาพูดสัง่ การ ความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ การปกป้องตนเอง การ
มองโลกในแง่ดีเกินไป ซึง่ ได้ แบ่งความเชื่อผิดๆออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
2.1 ฉัน ต้ อ งท าได้ อ ย่ า งสมบู รณ์ แ ละต้ อ งได้ รับ การยอมรั บ จากบุค คล
สาคัญในชีวิตของฉัน ไม่เช่นนัน้ ฉันจะกลายเป็ นคนไร้ ความสามารถและไร้ คา่
2.2 คุณต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของฉันตลอดเวลา ต้ องปฏิบตั ิกับฉันด้ วย
ความใส่ใจ เมตตากรุณา ด้ วยความรักและยุติธรรม ไม่เช่นนัน้ คุณคือคนที่ไม่ดีและเลวร้ าย
2.3 เงื่อนไขของฉันคือ ฉันต้ องได้ รับความสะดวกสบายและได้ รับสิ่ งที่ฉนั
ต้ องการโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป ไม่เช่นนัน้ ฉันจะไม่สามารถยืนอยูไ่ ด้ และมีชีวิตได้
3. ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ ABC of REBT
ทฤษฏี นี เ้ ป็ นหั ว ใจส าคัญ ของทฤษฏี แ ละการปฏิ บัติ แ บบ REBT เอลลิ ส
เสนอรูปแบบที่เข้ าใจง่ายไว้ ดังนี ้
A (Activating event or antecedent) คื อ เห ตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ห รื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อน
B (Belief system) คือ ระบบความเชื่อ ได้ แก่ การรับรู้ หรื อการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้
C (Consequence or response) คื อ ผลที่ ต ามมาหรื อ การตอบสนอง
ได้ แก่ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคล
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กล่าวคือ A ไม่ได้ เป็ นสาเหตุของ C แต่ B ต่างหากที่เป็ น เช่น การตกงาน
A ไม่ได้ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ บุคคลเกิดการซึมเศร้ า C แต่เป็ นเพราะความเชื่อ B ที่ไม่สมเหตุสมผล
รวมถึงการพูดกับตัวเอง เช่น “ฉันต้ องเป็ นคนที่ไร้ คา่ เมื่อตกงาน”
4. การประเมินตนเองและการเรี ยนรู้ที่จะยอมรับตนเอง
เอลลิสกล่าวถึงการประเมินตนเองว่า บุคคลมีแนวโน้ มอย่างมากที่ไม่เพียงจะ
ประเมินตนเองในทางปฏิบตั ิและพฤติกรรมว่าตน ดี เลว มีคณ
ุ ค่า หรื อ ไม่มีคณ
ุ ค่า หากยังประเมิน
ตนเองในฐานะที่เป็ นบุคคลจากพื ้นฐานของการกระทาด้ วย นอกจากนี ้บุคคลยังสามารถยอมรับ
ตนเองหรื อพิจารณาคุณค่าตนเองได้ ไม่ยาก เพราะบุคคลต้ องมีชีวิตอยู่ตอ่ ไปและไม่มีความจาเป็ น
ที่จะต้ องพิสจู น์คณ
ุ ค่าในการกระทาของตนเองด้ วยการได้ รับความรักและการยอมรับจากผู้อื่น
จากทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติ ก รรม ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า ทฤษฎี นี ส้ ามารถช่วยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม เรี ย นรู้ และปรับ เปลี่ ย น
ความคิดความเชื่อจากความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อที่มีเหตุผลมาก
ขึ ้น
8. เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม นาเทคนิคต่างๆเข้ า
มาช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการรู้คิด อารมณ์ และ พฤติกรรม ดังต่อไปนี ้
เอลลิส (Corey, 2008: 382-389) ได้ เสนอเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มตาม
แนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนี ้
เทคนิคด้ านการรู้คดิ ประกอบด้ วย 5 เทคนิค คือ
1. การสอน A - B – Cs ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม เริ่ ม ละทิ ง้ ความเชื่ อ ที่ ท าหน้ าที่
บกพร่องเหล่านี ้และนาไปประยุกต์ใช้ จดั การกับเหตุการณ์ที่เผชิญในชีวิตประจาวันได้
2. การโต้ เถียงต่อความเชื่อที่ผิด (Disputation of faulty beliefs) ผู้นากลุม่ จะ
สาธิ ตให้ เห็ น ถึ งความคิดบางประการที่ เป็ น เหตุของการรบกวนโดยไม่จาเป็ น พร้ อมชักชวนให้
สมาชิกกลุ่มละทิง้ พฤติกรรมที่ทาหน้ าที่บกพร่ องและเปลี่ยนแปลงไปสู่การท้ าทายความคิดที่ไม่
ถูกต้ องของตนเองอย่างหนักแน่นอีกด้ วย
3. สอนการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการสร้ างค าพูด ของตนเอง (Teaching coping
self-statement) เป็ นการสร้ างคาพูดที่มีเหตุผลขึ ้นมาแทนที่คาพูดที่ทาลายตนเองโดยไร้ เหตุผล
สมาชิกกลุม่ จะควบคุมวิธีการพูดด้ วยการเขียนและวิเคราะห์คาพูดตนเอง เช่น แม้ วา่ ฉันต้ องการทา
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ทุ ก อย่ า งให้ ดี ที่ สุ ด แต่ เมื่ อ ไม่ ส าเร็ จ ฉั น ไม่ จ าเป็ นต้ องผลัก ดัน ตนเองด้ วยการกระท าที่ เกิ น
ความสามารถเกินไป เป็ นต้ น
4. แนะนาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือมากกว่าการนัง่
ฟั งบรรยาย โดยแนะนา หนังสือคู่มือพัฒนาตนเอง (Self-help book) จะทาให้ คลายความกังวล
และเกิดความผ่อนคลายมากขึ ้น
5. ให้ การบ้ า นด้ า นการรู้ คิ ด (Cognitive homework) ผ่ า นแบบฟอร์ ม การ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้ แนวทฤษฎี A - B – C
เทคนิคด้ านอารมณ์ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 176) กล่าวว่าในการบาบัด
REBT ถือว่าการส่งเสริมกาลังใจสมาชิกกลุม่ โดยเข้ าถึงอารมณ์ของพวกเขา จะช่วยให้ มองเห็นพลัง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มากขึ ้น เทคนิคด้ านอารมณ์ มีดงั นี ้
1. การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) ผู้นากลุ่มจะ
ยอมรับ สมาชิ ก กลุ่ม อย่างแท้ จริ งโดยไม่มี เงื่อนไขต่อการกระท าอย่างไม่ถูกต้ องทัง้ ภายในและ
ภายนอกกลุม่ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขนี ้จะช่วยสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการยอมรับภายในกลุม่
ให้ เกิดการยอมรับในความเป็ นบุคคล
2. การจินตนาการเชิงเหตุผลและอารมณ์ (Rational-emotive imagery) เป็ น
เทคนิคที่สมาชิกกลุ่มจะได้ นึกถึงสิ่งที่คิดว่าแย่ที่สดุ และฝึ กที่จะพัฒนาการใช้ อารมณ์ ตนเองอย่ าง
เหมาะสมในสถานการณ์นนั ้ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา
3. การใช้ อารมณ์ ขั น (Use of humor) เทคนิ ค นี ม้ ี ข้ อควรระวั ง คื อ ต้ อง
พิจารณาเลือกนามาใช้ ในจังหวะที่เหมาะสม ไม่เร็ วหรื อช้ าเกินไป อารมณ์ขนั มีประโยชน์ต่อการใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้ อารมณ์เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. การฝึ กเผชิญกับความอาย (Shame-attacking exercise) สมาชิกกลุ่มจะ
ได้ รับ การเสริ มให้ ทาพฤติ ก รรมที่ น่ าอายบางอย่างในที่ สาธารณะเพื่ อให้ ฝึ กการยอมรับ ตนเอง
เพื่ อ ให้ รู้ สึก มี พ ลัง มากขึน้ และลดปั ญ หาทางอารมณ์ เป้ า หมายการฝึ ก นี เ้ พื่ อ แสดงให้ เห็ นว่ า
พฤติกรรมไม่ได้ เป็ น สาเหตุให้ เกิ ดความรู้ สึกเขิน อาย แต่เป็ น ที่ ความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
สมาชิกกลุม่ ที่ยดึ ถือ
เทคนิคทางพฤติกรรม พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 177) มีดงั นี ้
1. การมอบหมายงานให้ ท า (Homework assignment) ฝึ ก การลดความ
กังวลอย่างเป็ นระบบ ฝึ กทักษะการกล้ าแสดงออก ผู้รับคาปรึกษาจะได้ รับมอบหมายงานให้ นาไป
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ปฏิบตั ิในกลุ่มหรื อนอกกลุ่มก็ได้ โดยขันเริ
้ ่ มต้ นผู้ให้ คาปรึกษาจะให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาอ่านงานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ไปปฏิบตั ิและอภิปรายร่วมกัน
2. การเสริ ม แรงและการลงโทษ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับคาปรึกษาจะได้ ดภู าพยนตร์ ที่ชื่นชอบ ต่อเมื่อทางานที่ได้ รับมอบหมายเสร็ จ
สิ ้นแล้ วเท่านัน้ ส่วนการลงโทษ เมื่อผู้รับคาปรึกษาไม่สามารถทางานตามที่ได้ รับมอบหมายได้ ต้ อง
ให้ เงินกับคนอื่น
3. การฝึ กทักษะ (Skills training) เพื่อให้ เรี ยนรู้ ทกั ษะที่หายไป เป็ นการเพิ่ม
ความเชื่อมัน่ ในตนเองให้ มากขึ ้น จากหลักการข้ างต้ น การนา REBT มาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่
จะช่วยให้ สมาชิกเกิ ดการพัฒ นาทางอารมณ์ รู้ ทัน ความรู้ สึกที่ ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล เรี ยนรู้ ที่จะใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผล อันจะนาไปสู่การสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่มีป ระสิทธิ ภาพ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงได้
4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็ นเทคนิคทัง้ ทางอารมณ์ และ
พฤติกรรมอยู่ในตัว ประกอบด้ วย การใช้ ความคิดประเมินความรู้ สึกและความเชื่อที่ได้ ประสบมา
ซึง่ เป็ นวิธีหนึ่งที่ทาให้ สมาชิกมีประสบการณ์และเผชิญกับความรู้ สึกกลัว โดยการขอให้ พวกเขาได้
แสดงบทบาทนัน้
จากทฤษฎีเทคนิคด้ านการรู้ คิด ด้ านอารมณ์ และด้ านพฤติกรรมที่ใช้ ในการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การนา
เทคนิคหลากหลายที่มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน จะช่วยเอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการเรี ยนรู้ เกิดความ
เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสูแ่ นวทางที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
9. บทบาทของผู้นากลุ่มการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
บทบาทของผู้นากลุ่มการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม มีดงั นี ้
พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 173-174) กล่าวว่า
1. แสดงให้ สมาชิกกลุ่มเห็นว่า สมาชิกกลุ่มสร้ างความเจ็บปวดให้ ตนเองอย่างไร
โดยทาให้ เกิดความกระจ่างในความสัมพันธ์ ระหว่างปั ญหาทางอารมณ์ หรื อพฤติกรรม ค่านิยม
ความเชื่อ และเจตคติตา่ งๆ
2. เผชิญหน้ ากับสมาชิกกบุ่มด้ วยการโน้ มน้ าวให้ ยอมรับตังแต่
้ ต้นโดยปราศจาก
ข้ อสงสัยว่าสมาชิกกลุม่ ปลูกฝังหรื อรับเอาความเชื่อเหล่านันมาไว้
้
ในตัวเองตลอดเวลา โดยไม่มีการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง
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3. ชักจูงสมาชิกกลุ่มทากิจกรรมเพื่อต่อต้ านความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
ของตน โดยพยายามปรั บ แก้ ค วามคิ ด นัน้ ด้ วยการท้ าทายและหยุด กระบวนการประเมิ น และ
กล่าวโทษตนเอง
4. สอนสมาชิกกลุม่ ให้ หลีกเลี่ยงการตกเป็ นเหยื่อของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
ในอนาคต และประยุกต์ใช้ ความคิดที่มีเหตุมีผลเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในอนาคต
5. ใช้ เทคนิคหลากหลาย เช่น การตังค
้ าถาม การท้ าทาย การให้ ฝึกคิดที่ก่อให้ เกิด
ความรู้สกึ และการกระทารูปแบบใหม่
6. สร้ างสัมพันธภาพด้ วยการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อช่วยให้ สมาชิกเปิ ดเผย
ตนเองจนสามารถเข้ าใจในปั ญหาของตนเองได้
7. ใช้ หลักการที่เกิดประสิทธิภาพต่อการให้ คาปรึกษาโดยลดหรื อหลีกเลี่ยงไม่ใช้
การระบายความรู้ สึกอย่างอิสระ (Free-association) การวิคราะห์ ความฝั น (Dream analysis)
การเล่าเรื่ องในอดีต (Past history) และวิธีการที่ใช้ เวลานานในการให้ ตาปรึกษา เว้ นรายที่ผิดปกติ
อาจใช้ วิธีเหล่านี ้ได้
8. มี ค วามกระตื อรื อ ร้ นในการสอนรู ป แบบทฤษฏี การให้ ข้อเสนอแนะในการ
เผชิญปั ญหา และการสอนกลยุทธ์ ในการตรวจสอบแนวความคิดและวิธีการแก้ ปัญหาแก่สมาชิก
กลุม่
9. จัดเตรี ย มกลุ่ม ให้ เหมาะสมในแต่ล ะครัง้ ของการให้ ค าปรึ กษา เพื่ อช่ วยให้
สมาชิกมั่นใจว่าไม่มีคนใดมีอิทธิ พลเหนือบุคคลอื่น ที่ ก่ อให้ เกิดความแตกแยกและการต่อต้ าน
ภายในกลุม่
10. ใช้ บทบาทแบบนาทางในการให้ สมาชิกได้ ให้ คามัน่ สัญญากับตนเอง ในการ
นาสิ่งที่เรี ยนรู้ ภายในกลุ่มไปใช้ ในสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตประจาวัน ให้ ตระหนักถึงความ
พยายามอย่างมากในการให้ คาปรึกษา
11. จัดเตรี ยมเครื่ องมือให้ สมาชิกเพื่อช่วยให้ กเดการเรี ยนรู้ ที่จะไว้ วางใจตนเอง
ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ต้องเผชิญกับปั ญหาใหม่ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
จากบทบาทของผู้นากลุม่ การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม ข้ างต้ นสรุปได้ ว่า ผู้นากลุม่ จาเป็ นต้ องผ่านการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการทา
กลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่มีลกั ษณะเฉพาะ
จึงแตกต่างจากการให้ คาปรึกษากลุม่ ทัว่ ไป หากผู้นากลุม่ สามารถดาเนินกลุ่มได้ ดี สมาชิกกลุม่ จะ
ได้ รับประโยชน์จากการร่วมกลุม่ มากขึ ้นตามไปด้ วย
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10. เป้ าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
แบ่งเป็ น 2 ประการหลักดังนี ้ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 172)
10.1 เป้าหมายทัว่ ไป คือ ช่วยเหลือสมาชิกในการลดปั ญหาทางอารมณ์ ลดการ
ทาลายตัวเอง ประสบความสาเร็จในตนเอง (Self-actualized)
10.2 เป้าหมายย่อยที่สาคัญ คือ ช่วยสมาชิกในการคิดอย่างชัดเจน มีเหตุผล มี
ความรู้ สึก ที่ เหมาะสม และมี พ ฤติ ก รรมที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลในความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายของการมี ชีวิตที่ เป็ นสุขมากขึน้ ช่วยให้ สมาชิกเรี ยนรู้ การจัดการที่ มีประสิท ธิ ภาพกับ
ความรู้ สื ก ทางลบ เช่ น ความเศร้ า เสี ย ใจ ซึม เศร้ า รู้ สึ ก ไร้ ค่ า โดยใช้ ป รั ช ญาแบบ REBT ที่ มี
ประสิทธิภาพ
จากเป้าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติก รรมข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ มี ความสมเหตุ สมผลมากขึน้ ของ
สมาชิกเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงการบรรลุเป้าหมายหลักของการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เหมาะสมมากขึน้
ตามมา
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
ผ่องศรี คุณารักษ์ และคณะ (2560: 91) ศึกษาผลการให้ คาปรึ กษารายบุคคลตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อคุณค่าในตนเองของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรัก
โดยมีกลุม่ ตัวอย่างคือ นิสิตปริ ญญาตรี หญิงที่ผิดหวังในความรัก จานวน 12 คน ที่มีความสมัครใจ
เข้ าร่วมโปรแกรมการปรึกษา และมีประสบการณ์ความผิดหวังในความรักแบบเพศตรงกันข้ าม ใน
ระยะเวลา ไม่เกิน 2 เดือนก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมการปรึกษา และมีคะแนนแบบวัดคุณค่าในตนเอง
ตังแต่
้ 5 คะแนน สุ่มตัวอย่างแบบ Random Assignment เพื่อจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและ กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบวัดคุณค่าในตนเองและโปรแกรม
การปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม แบบวัดคุณค่าในตนเอง
ผู้วิจยั แปลจาก แบบวัดของ Sorensen Self-Esteem Test (Sorensen, 2006) และหาคุณภาพของ
แบบวัดซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทังฉบั
้ บเท่ากับ .85 การวิจยั วัด 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง หลังทดลอง
และติดตามผล สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัด ซ า้ ประเภทหนึ่ ง ตัว แปรระหว่ า งกลุ่ม และหนึ่ ง ตัว แปรภายในกลุ่ม ผลการวิ จัย พบว่ า มี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างวิธีการปรึกษากับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผู้หญิ งทิ่ ผิดหวังในความรักที่ ได้ รับโปรแกรมการปรึ กษามีคะแนนคุณ ค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักที่ได้ รับโปรแกรมการปรึกษามีคะแนนคุณค่าในตนเองในระยะหลังการ
ทดลองแตกต่างกัน ในระยะก่อนการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกับในระยะก่อนการ
ทดลอง อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
วิล าสินี ถาวรนิ ติ (2557: 1) ได้ ศึก ษาผลของการให้ ก ารค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตาม
แนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT- Counseling) ต่อการควบคุมความ
อยากใช้ ยาเสพติดซ ้าของผู้ป่วยเฮโรอีนในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พบว่า ผู้ป่วยเฮโรอีนที่เข้ ารับ
โปรแกรมให้ การปรึกษาตามทฤษฎีการพิจารณา เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีความอยากใช้ ยา
เสพติดซ ้าต่ากว่าก่อนได้ รับโปรแกรมให้ การปรึ กษา เมื่อทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อเปรี ยบเทียบความอยากใช้ ยาเสพติด
ซ ้าของผู้ป่วยเฮโรอีนระหวางกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมให้ การปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมและกลุ่มที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิด กาย จิต
สังคมบ าบัด พบว่า ผู้ป่ วยเฮโรอี น ที่ ได้ เข้ ารับโปรแกรมให้ การปรึ กษาตามทฤษฎี การพิ จารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีความอยากใช้ ยาเสพติดซ ้า ต่ากว่ากลุ่มที่ได้ รับการให้ คาปรึกษา
แบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด กาย จิ ต สัง คมบ าบัด และเมื่ อ ทดสอบระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ฉันทนา แรงสิงห์ (2556: 29) ศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มให้ คาปรึ กษาตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อระดับภาวะซึ มเศร้ าของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงรายจานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน เครื่ องมือ
วิจัยคือ โปรแกรมกลุ่มให้ คาปรึ กษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และ
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า แบบประเมินการรับรู้
คุณค่าในตนเอง แบบวัดความสามารถในการเผชิญปั ญหา และแบบประเมินพฤติกรรมการเอาใจ
ใส่ต่อการเรี ยน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82, 0.87, 0.94 และ 0.85 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง พรรณา สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ก ารแปรปรวนทางเดี ย วและสองทางแบบวั ด ซ า้
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุม่ ทดลองมีคะแนนการเฉลี่ยการรับรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง ความสามารถในการ
เผชิญปั ญหา และพฤติกรรมการเอาใจใส่ตอ่ การเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ คะแนนเฉลี่ยดังกล่าว
ก่อนเข้ าโปรแกรมแตกต่างกับระยะหลังและระยะติดตามผล 1 เดือน (p = .05) 2) กลุ่มทดลองมี
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คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้ าต่ากว่ากลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้ าในระยะก่อนเข้ า
โปรแกรมแตกต่างกับระยะหลังโปรแกรมและระยะติดตามผล (p = .001)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินโดยการ
ให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิด พิ จารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติ กรรม” เป็ น การวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย จึง ได้ ก าหนดระเบี ย บวิธีก าร
ดาเนินการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินแห่ง
หนึง่ จานวน 5,955 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
การคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี แ้ บ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ ในการศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการเสริ มสร้ างการก ากับ อารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน โดยการให้
คาปรึกษากลุม่ มีรายละเอียดการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1) กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึก ษาระดับ การก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบิน
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึก ษาระดับ การก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งาน
ต้ อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น เป็ นพนั ก งานต้ อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น แห่ ง หนึ่ ง จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 361 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็ จรู ปของเคซี่และ
มอร์ แกน (บุญชม ศรี สะอาด, 2554: 43 อ้ างอิงจาก Krejcie & Morgan. n.d.) ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อน ±5%
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2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบินโดยการให้ คาปรึกษากลุม่
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบิน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ตงแต่
ั ้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลง
มา และสมัครใจเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา หลังจากนันท
้ าการสุม่ เข้ ากลุม่ (Random Assignment)
ด้ วยการจับสลาก เพื่อสุม่ เข้ ากลุม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง โดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลองจานวน 8
คน และกลุ่ม ควบคุม จานวน 8 คน โดยใช้ เกณฑ์ ในการก าหนดจ านวนสมาชิ ก ส าหรั บ การให้
คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดของ คอเรย์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561: 68 อ้ างอิงจาก Corey, 2012)
ที่ ก าหนดจ านวนสมาชิ ก ที่ เหมาะสม ส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ผู้ใหญ่ ไว้ ว่า ควรมี ส มาชิ ก
ประมาณ 8 คน เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ รับประโยชน์จากการให้ คาปรึกษากลุม่ สูงสุด
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วย
1. แบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
2. โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิ น ซึ่งผู้วิจัยได้ กาหนด
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือทัง้ ชุด ตามลาดับดังต่อไปนี ้ 2
1. การสร้ างแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
1.1 ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับอารมณ์ เพื่อให้ ทราบถึง
แนวความคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รวมถึงนิยามของการกากับอารมณ์ในมุมมองต่างๆ
1.2 ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดนิ ย ามศัพ ท์ ป ฏิ บัติ ก ารที่ เหมาะสมกับ การก ากับ อารมณ์ ของ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินโดยอ้ างอิงจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การกากับอารมณ์
1.3 ผู้วิจัยนานิยามศัพท์ เฉพาะที่ได้ มาใช้ สร้ างข้ อคาถามเพื่อวัดการกากับอารมณ์
โดยข้ อคาถามแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ การเลือกและปรับสถานการณ์ (Situation Selection
and Situation Modification) การปรั บ ความสนใจ (Attentional Deployment) การประเมิ น
ค วาม คิ ด (Cognitive Change) แล ะก ารต อบ สน องด้ วย ค วาม ผ่ อ น ค ลาย (Response
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Modulation) จานวนข้ อคาถามทัง้ สิ ้น 40 ข้ อ ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะการประเมินตนเอง โดยให้
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)
1.4 ผู้ วิ จัย ได้ น าข้ อค าถามจ านวน 40 ข้ อ ให้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์
ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงเนื ้อหา จากนันน
้ าแบบวัดการกากับอารมณ์ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง อาจารย์ ดร.สาธร ใจตรง และ อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุ
ยุทธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของนิยามศัพท์ และข้ อคาถามเป็ น
รายข้ อ หลังจากนันจะน
้
าคะแนนที่ได้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและนิย าม
ศัพท์ โดยข้ อคาถามที่ผ้ วู ิจยั เลือกนามาใช้ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00
1.5 ผู้วิจยั นาข้ อคาถามที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินที่มีช่วงอายุระหว่าง ปี 40-25จานวน คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง 30
กับกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
1.6 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยการวิเคราะห์
ค่าสหสัม พัน ธ์ ระหว่า งคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งมี ค่าอ านาจ
จาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับโดยใช้ วิธีห า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีเท่ากับ 0.81 จากนันได้
้ นา
แบบวัดการกากับอารมณ์ มาปรับปรุง และนาไปใช้ ในการศึกษาจริงต่อไป
แบบวัด การก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น มี ทัง้ หมด 28 ข้ อ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ การเลือกและปรับสถานการณ์ 6 ข้ อ การปรับความสนใจ 4 ข้ อ การประเมิน
ความคิด 10 ข้ อ และการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย 8 ข้ อ เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ (Rating Scale) คือ จริงที่สดุ ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง และไม่จริงเลย ดังนี ้
จริงที่สดุ
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินรู้สกึ คิด
หรื อมีการกระทาตรงตามข้ อความดังกล่าวมากที่สดุ
ค่อนข้ างจริง
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินรู้สกึ คิด
หรื อมีการกระทาตรงตามข้ อความดังกล่าวมาก
ค่อนข้ างไม่จริง หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินรู้สกึ คิด
หรื อมีการกระทาตรงตามข้ อความดังกล่าวน้ อย
ไม่จริงเลย
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินรู้สกึ คิด
หรื อมีการกระทาตรงตามข้ อความดังกล่าวน้ อยที่สดุ
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ตัวอย่ างแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ให้ ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องหลังข้ อความที่ตรงกับความรู้สกึ และการกระทาอย่างตรง
ตามความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ โปรดตอบคาถามให้ ครบทุกข้ อ

ข้ อ

ข้ อความ

ด้ านการเลือกและปรั บสถานการณ์
1 ฉันไม่ชอบห้ องน ้าที่สกปรกมาก แต่ฉนั ก็ยงั เข้ าไปดูแลทาความสะอาดเพื่อให้
ผู้โดยสารได้ ใช้ บริการอย่างเต็มที่
2 ถ้ าผู้โดยสารกดเรี ยกบ่อยครัง้ ฉันก็ไม่ออกไปให้ บริการอีกแล้ ว (-)
ด้ านการปรั บความสนใจ
1 ฉันหันไปยิ ้มทักทายกับผู้โดยสารท่านอื่นตามปกติ แม้ วา่ จะมีผ้ โู ดยสารบางท่าน
แสดงสีหน้ าไม่พอใจฉัน
2 ฉันเอ่ยปากขอตรวจสอบบัตรที่นงั่ ของผู้โดยสารท่านถัดไปตามกฏความปลอดภัย
การบิน เมื่อผู้โดยสารตรงหน้ าไม่ให้ ความร่วมมือและเริ่มโวยวายเสียงดัง
ด้ านการประเมินความคิด
1 แม้ การทางานทาให้ ท้อใจในบางครัง้ แต่ฉนั ก็คิดว่ามีอาชีพอื่นที่ลาบากกว่านี ้อีกมาก
2 เมื่อผู้โดยสารหงุดหงิดใส่ ฉันพยายามไม่โต้ ตอบเพราะอาจเป็ นวันที่ไม่ดีของ
ผู้โดยสารก็ได้
ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่ อนคลาย
1 ฉันนอนหลับยาวในวันหยุดเพื่อพักผ่อนเพิ่มพลังให้ กบั ตัวเอง
2 เมื่อฉันรู้สกึ แย่จากการทางาน ฉันมักหวนนึกถึงวันแรกที่เริ่มงานซึง่ มีความสนุกและ
ตื่นเต้ น

จริงที่สุด
ค่ อนข้ างจริง
ค่ อนข้ างไม่ จริง
ไม่ จริงเลย

ตาราง 1 ตัวอย่างแบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ตาราง 2 เกณฑ์การให้ คะแนนแบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ระดับความถี่
จริงที่สดุ
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริงเลย

ข้ อความทางบวก
4
3
2
1

ข้ อความทางลบ
1
2
3
4

เกณฑ์ การแปล
เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน โดยรวมและรายด้ าน พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) บุญชม ศรี สะอาด (2538:
66) ดังนี ้
3.28 – 4.00
2.52 – 3.27
1.76 – 2.51
1.00 - 1.75

หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์
อยูใ่ นระดับมาก
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์
อยูใ่ นระดับน้ อย
หมายถึง พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์
อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ

2. การสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
โปรแกรมให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม มาใช้ ในการเสริ ม สร้ างการก ากับ อารมณ์ ของพนัก งานต้ อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น โดยมี
ขันตอนในการสร้
้
างดังต่อไปนี ้
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2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ รวมถึงทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ เข้ าใจพื ้นฐานการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่ม รวมถึงหลักการและเทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับการเสริ มสร้ างการกากับ
อารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
2.2 เลื อกเทคนิ คต่าง ๆ มาประยุกต์ ให้ เหมาะสมกับ การเสริ ม สร้ างการก ากับ
อารมณ์ตนเองในแต่ละด้ าน และกาหนดกิจกรรมพร้ อมเทคนิคที่นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษาแต่ละ
ครัง้
2.3 ผู้วิจัยได้ นาเค้ าโครงของโปรแกรมให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงเนือ้ หา จากนัน้ นาโปรแกรมมา
ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จึงนาเค้ าโครงที่ได้ รับการปรับปรุง มา
พัฒนาโปรแกรมให้ คาปรึกษาเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ และนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษา 8 ครัง้ นี ้
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
2.4 ผู้ วิ จัย น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่ อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน ให้
ผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิ รา จารุ เพ็ง อาจารย์ ดร.สาธร ใจตรง และ
อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุท ธ์ ตรวจสอบความสอดคล้ องของนิ ย ามศัพ ท์ วัตถุป ระสงค์ ความ
เหมาะสมของขันตอนการให้
้
คาปรึกษา เทคนิค กิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
2.5 หลังจากได้ รับข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ผู้วิจยั ได้ นาโปรแกรม
ให้ คาปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนาไปทดลองใช้ (Try out) กับ
พนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น แห่ งหนึ่ ง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษา จ านวน 8 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของขัน้ ตอนการให้
คาปรึ กษา เทคนิค กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ และภาษาที่ใช้ ในการให้ คาปรึ กษา จากนัน้ ผู้วิจัยได้ นา
ข้ อเสนอแนะของพนักงานต้ อนรับ บนเครื่ องบินไปปรับปรุ งโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มก่อน
นาไปใช้ จริง
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ตาราง 3 สรุ ปเทคนิคที่ใช้ ในโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ครั ง้ ที่

เรื่ อง

1

การสร้ างสัม พัน ธภาพ
และ การกากับอารมณ์
ด้ านการเลือกและปรับ
สถานการณ์
ครัง้ ที่ 1

2

การกากับอารมณ์ ด้าน
ก า ร เลื อ ก แ ล ะ ป รั บ
สถานการณ์ ครัง้ ที่ 2

3

การกากับอารมณ์ ด้าน
การปรั บ ความสนใจ
ครัง้ ที่ 1

4

การกากับอารมณ์ ด้าน
การปรั บ ความสนใจ
ครัง้ ที่ 2

เทคนิคการให้
คาปรึกษา
1. เพื่ อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและสมาชิก เทคนิคการสอน กลุม่ และระหว่างสมาชิกกลุม่
ABC
2. เพื่ อ ชี แ้ จงบทบาทหน้ า ที่ จุด มุ่งหมายในการท า
กลุ่ม กติกาข้ อกาหนดร่ วมกัน ระยะเวลา สถานที่
รวมถึงประโยชน์ที่ จะได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถเลือกการกระทาที่ก่อให้ เกิด - เทคนิคการสอน
การกระตุ้นอารมณ์ทางลบของตนน้ อยลง
ABC
2. เพื่ อให้ สมาชิ ก เลื อ กการกระท าที่ มุ่ ง ให้ เกิ ด
ความรู้ สึกทางอารมณ์ ในทางบวกมากขึน้ แม้ ว่า
เหตุการณ์นนจะท
ั ้ าให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบมาก่อน
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับอารมณ์ เปลี่ยนความ - เทคนิคการสอน
สนใจไปยังเรื่ องอื่น
ABC
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนความรู้สกึ ตนเองเกี่ยวกับ - เทคนิคการจินต
เรื่ องที่เกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดอารมณ์ต่อสถานการณ์ ภาพ (Imagery)
ตรงหน้ า
- เทคนิค 100 คน
(100 person
technique)
1. เพื่ อฝึ กสม าชิ ก ให้ น าเท คนิ ค ABC ม าใช้ ใน - เทคนิคการตัง้
ประสบการณ์จริง
การคาถาม
2. เพื่ อกระตุ้นให้ เกิ ดกระบวนการทางความคิ ด ที่ มี ปลายเปิ ด
ระบบมากขึ ้น
(Open- Ended
Question)
วัตถุประสงค์
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ตาราง 3 (ต่อ)
ครั ง้ ที่
5

6

7

8

เทคนิคการให้
คาปรึกษา
การกากับอารมณ์ด้าน 1. เพื่ อให้ สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของ -เทคนิคการสอน
การประเมินความคิด
ตนเอง
(Teaching Skill)
ครัง้ ที่ 1
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถมองมุม ใหม่ พ ร้ อมทัง้ ให้
ความหมายใหม่ตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
การกากับอารมณ์
1. เพื่ อให้ สม าชิ ก ตระห นั ก ถึ ง พ ลั ง ความ คิ ด ที่ -เทคนิคการตัง้
ด้ านการประเมิน
ก่อให้ เกิดพลังบวกและลบต่อตนเอง
คาถามปลายเปิ ด
ความคิด ครัง้ ที่ 2
2. เพื่อให้ สมาชิกเรี ยนรู้ที่จะใช้ ศกั ยภาพของตนอย่าง (Open-Ended
เต็ ม ความสามารถในการพั ฒ นากการก ากั บ Question) และ
อารมณ์
เทคนิคการตัง้
คาถาม
สมเหตุสมผล
(The Logical
Question)
การกากับอารมณ์ด้าน 1. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก สามารถปรั บ มุ ม มองความคิ ด -เทคนิคบัตรเชิญ
การตอบสนองด้ วย
เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายและ ของ
ความผ่อนคลาย
ประสบการณ์ทางอารมณ์ให้ เป็ นเรื่ องปกติ
ดรายเดน
ครัง้ ที่ 1
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถท างานและด าเนิ น ชี วิ ต (Dryden’s
ต่อไปได้ อย่างปกติ
Invitation)
การกากับอารมณ์ ด้ าน 1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก รู้ จัก วิ ธี ก ารตอบสนองด้ ว ยความ - เทคนิคการ
การตอบสนองด้ วย
ผ่อนคลายที่เหมาะสมกับตนเอง
เสริมแรง
ความผ่อนคลาย
2. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก เกิ ด ความมั่ น ใจและสร้ างความ
ครัง้ ที่ 2 และการยุติการ พร้ อมให้ สมาชิกในการนาสิ่งที่เรี ยนรู้จากการกากับ
ให้ คาปรึกษากลุม่
อารมณ์ไปใช้ ในชีวิตจริง
3. เพื่ อ สรุ ป พั ฒ นาการของสมาชิ ก แต่ ล ะคน ว่ า
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตังแต่
้ ครัง้ แรกจนถึงครัง้ ยุติ
กลุม่ ครัง้ นี ้
4. เพื่อกล่าวยุติการทากลุ่ม และขอบคุณสมาชิกใน
ความร่วมมือในการทากลุม่ ทัง้ 2 วัน
เรื่ อง

วัตถุประสงค์

การดาเนินการวิจยั
การเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินโดยการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การศึกษาการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
1.1 ผู้วิจัยนาแบบวัดการก ากับ อารมณ์ ของพนักงานต้ อนรั บ บนเครื่ องบิน จานวน
28 ข้ อ ไปเก็ บ ข้ อมู ล กั บ พนั ก งานต้ อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น แห่ ง หนึ่ ง จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 361 คน ที่ เป็ น กลุ่มตัวอย่าง เพื่ อศึกษาระดับ การก ากับ อารมณ์ ของ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
1.2 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่า
เปอร์ เซนไทล์ที่ 25 เพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างมาใช้ ในการทดลอง
2. การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
2.1 แบบแผนการทดลอง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบกึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดย
ใช้ สองกลุ่มในการทดลอง การทดลองครัง้ นี ้เป็ นการวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินก่อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุม่ (Pretest-Posttest) ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ดังแบบแผนการทดลองในตาราง 4 (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551: 114)
ตาราง 4 แบบแผนการทดลองที่เป็ นแบบสองกลุม่ มีกลุม่ ควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่ม
E
C

วัดก่ อน

ทดลอง
X
-

วัดหลัง

ความหมายของสัญลักษณ์
E
หมายถึง กลุม่ ทดลอง (Experimental group)
C
หมายถึง กลุม่ ควบคุม (Control group)
หมายถึง การวัดก่อนที่จะทาการทดลอง (Pretest)
X
หมายถึง การจัดกระทา (Treatment) โดยใช้ การให้ คาปรึกษากลุม่
หมายถึง การวัดหลังจากทาการทดลอง (Posttest)
-- หมายถึง ไม่ได้ รับการจัดกระทา (Treatment) โดยการให้ คาปรึกษากลุม่
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2.2 วิธีดาเนินการทดลอง
ในการทดลองผู้วิจยั ได้ แบ่งการทดลองเป็ น 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้
2.2.1 ขันก่
้ อนการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการหาพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่มี
ค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ตงแต่
ั ้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 25 ลงมา จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่ายเพื่อคัดเลือกสมาชิก
มาถามความสมัครใจในการเข้ าร่วมการทดลอง โดยมีสมาชิกที่สนใจจานวนทังสิ
้ ้น 16 คน จากนัน้
ผู้วิจยั แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้ รับการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม และกลุ่มควบคุมจะไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษา เป้าหมายร่วมกันในการเป็ นสมาชิกกลุม่ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รับ รวมถึงนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการให้ คาปรึกษา
2.2.2 ขันการทดลอง
้
ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินโดย
ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีสมาชิก
กลุม่ ทังหมด
้
8 คน โดยเป็ นการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มาราธอน ผู้วิจยั ได้ กาหนดระยะเวลาในการ
ให้ คาปรึกษาทังหมด
้
8 ครัง้ รวม 2 วัน จานวน 16 ชัว่ โมง
2.2.3 ขันหลั
้ งการทดลอง
หลังจากที่ ให้ คาปรึ กษาครบ 8 ครัง้ แล้ ว ผู้วิจัยได้ น าแบบวัดการก ากับ
อารมณ์ ให้ กลุ่ม ทดลอง และกลุ่ม ควบคุม ท าเพื่ อ ประเมิ น การก ากับ อารมณ์ ห ลัง การทดลอง
(Posttest)
การวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน หาความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ สถิ ติพื น้ ฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดการ
กากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
2. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) ของแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน โดยใช้ สูตร
คานวณหาดัชนีความสอดคล้ อง (The Index of Item-Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้ อ
คาถามกับนิยามศัพท์ปฏิบตั ิการจากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อของ
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แบบวัด โดยการใช้ การหาสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมของแบบวัด (ItemTotal Correlation) และ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินโดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การกากับอารมณ์ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลองโดยใช้ สถิติการทดสอบค่า
ทีแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test dependent) ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทัง้
สองแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ ของ
กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ สถิติการทดสอบค่าทีแบบ
เป็ นอิสระจากกัน (t-test independent) ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทังสองแบบ
้
เป็ นอิสระจากกัน

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MD
แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
t
แทน ค่าสถิติที (t-value)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 5 ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่วมกลุ่มโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุม่ ของสมาชิกทัง้ 2 วัน รวมทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ และการสรุปทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
กลุม่ เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจยั ขอนาเสนอข้ อมูลจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ดัง
ตาราง 5
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ตาราง 5 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n=361)
ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์ ทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน(

ร้ อยละ

72
289
361

19.94
80.06
100.00

152
119
90
361

42.11
32.96
24.93
100.00

294
63
4
361

81.44
17.45
1.11
100.00

127
150
62
22
361

35.18
41.55
17.17
6.09
100.00

จากตาราง 5 พบว่า พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อย
ละ 80.06 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 19.94 โดยพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินส่วนใหญ่อายุ
25-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.11 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 32.96 และอายุ 36-40
ปี คิดเป็ นร้ อยละ 24.93 ซึ่งพนักงานต้ อนรับส่วนใหญ่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อยละ 81.44 รองลงมาคือ ปริ ญ ญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 17.45 และปริ ญ ญาเอก คิดเป็ นร้ อยละ
1.11 และพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.55
รองลงมาคือ ประสบการณ์ ต่ากว่ า 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 35.18 ประสบการณ์ ทางาน 11-15 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 17.17 และประสบการณ์ 16 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 6.09 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
การศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน มีการใช้ คา่ สถิติ
พื ้นฐาน ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 6
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน (n=361)
การกากับอารมณ์
การเลือกและปรับสถานการณ์
การปรับความสนใจ
การประเมินความคิด
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
การกากับอารมณ์ โดยรวม

M
22.3
36.3
17.3
24.3
25.3

SD
36.0
45.0
40.0
38.0
29.0

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่า พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.25, SD = 0.29) เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า การปรับความ
สนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 3.36, SD = 0.45) รองลงมาคือ การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
(M = 3.24, SD = 0.38) การเลือกและปรับสถานการณ์ (M = 3.22, SD = 0.36) ส่วนการประเมิน
ความคิด มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ (M = 3.17, SD = 0.40)
ตอนที่ 3 การศึกษาการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินกลุ่ม
ทดลองก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
3.1 การศึ ก ษาการก ากั บ อารมณ์ ของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ องบิ น กลุ่ ม
ทดลองก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
การศึกษาการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองก่อน
และหลัง การเข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติก รรม ผู้วิจัยมี การตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น ด้ วยการวิเคราะห์ การแจกแจงเป็ น โค้ งปกติ
(Normality Test) ด้ วยสถิติ Shapiro-Wilk มีคา่ p อยูร่ ะหว่าง .06-.79 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ
การกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่ม ทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการแจกแจงเป็ นโค้ ง
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ปกติ จึงสามารถวิเคราะห์ ค วามแตกต่างของค่าเฉลี่ย ในกลุ่ม ที่ ไม่เป็ น อิส ระจากกัน (t-test for
dependent samples) และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แบบไม่มีอิสระจากกัน (ttest for independent samples) ดังตาราง 7
ตาราง 7 ค่า เฉลี่ ย และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของการก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (n=8)
การกากับอารมณ์
การเลือกและปรับสถานการณ์
การปรับความสนใจ
การประเมินความคิด
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
การกากับอารมณ์ โดยรวม

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่ อนเข้ าร่ วมโปรแกรม
M
SD ระดับ
08.3 29.0 มาก
04.3 62.0 มาก
03.3 61.0 มาก
81.2 77.0 มาก
15.3 28.0 มาก
73.2 54.0 มาก
97.2 46.0 มาก
73.2 88.0 มาก
06.3 22.0 มาก
83.2 51.0 มาก

หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
M SD ระดับ
27.3 23.0 มากที่สดุ
62.2 80.0
น้ อย
59.3 35.0 มากที่สดุ
06.3 84.0
มาก
41.3 40.0 มากที่สดุ
33.2 51.0
มาก
18.3 49.0
มาก
56.2 86.0
มาก
36.3 26.0 มากที่สุด
64.2 70.0 น้ อย

จากตาราง 7 พบว่า ก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ พนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินกลุ่มทดลองมีการกากับอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.06, SD = 0.22) หลัง
เข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม มีการกากับอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (M = 3.36,
SD = 0.26) ส่ว นก่ อ นเข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม พนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม
ควบคุมมีการกากับอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 2.83, SD = 0.51) หลังเข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ มีการกากับอารมณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับน้ อย (M = 2.64, SD = 0.70) สามารถ
พิจารณาเป็ นรายด้ านได้ ดงั นี ้
การเลือกและปรับสถานการณ์ ก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม พนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองมีการกากับอารมณ์อยู่ในระดับมาก (M = 3.08, SD = 0.29) หลัง
เข้ าร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม มี ก ารก ากั บ อารมณ์ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด (M = 3.27,
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SD = 0.23) ส่วนกลุ่มพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มควบคุมมีการกากับอารมณ์ อยู่ในระดับ
มาก (M = 3.04, SD = 0.62) หลังเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม มีการกากับอารมณ์ อยู่ใน
ระดับน้ อย (M = 2.62, SD = 0.80)
การปรับความสนใจ ก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ พนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินกลุ่มทดลองมีการกากับอารมณ์อยู่ในระดับมาก (M = 3.03, SD = 0.6) หลังเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มีการกากับอารมณ์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (M = 3.59, SD = 0.35) ส่วนก่อน
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มควบคุมมีการกากับอารมณ์
อยู่ในระดับ มาก (M = 2.81, SD = 0.77) หลังเข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม มี ก ารก ากับ
อารมณ์อยูใ่ นระดับมาก (M = 3.06, SD = 0.84)
การประเมินความคิด ก่อนเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม พนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองมีการกากับอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก (M = 3.15, SD = 0.28) หลังเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มีการกากับอารมณ์อยู่ในระดับมากที่สดุ (M = 3.41, SD = 0.40) ส่วน
ก่อนเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มควบคุมมีการกากับ
อารมณ์ อยู่ในระดับมาก (M = 2.73, SD = 0.54) หลังเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม มีการ
กากับอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก (M = 2.33, SD = 0.51)
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย ก่ อนเข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ กษาแบบกลุ่ม
พนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม ทดลองมี ก ารก ากับ อารมณ์ อ ยู่ใ นระดับ มาก (M = 2.97,
SD = 0.46) หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มีการกากับอารมณ์อยู่ในระดับมาก (M = 3.18,
SD = 0.49) ส่ว นก่ อ นเข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม พนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม
ควบคุมมีการกากับอารมณ์อยู่ในระดับมาก (M = 2.73, SD = 0.88) หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ มีการกากับอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก (M = 2.56 , SD = 0.86)
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3.2 การเปรียบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินกลุ่ม
ทดลองก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
ผู้วิจัยทาการเปรี ยบเที ยบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
กลุ่มทดลองก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิ จารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม ดังตาราง 8
ตาราง 8 การเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองก่อนและ
หลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
(n=8)
การกากับอารมณ์
การเลือกและปรับสถานการณ์
การปรับความสนใจ
การประเมินความคิด
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
การกากับอารมณ์ โดยรวม
**p<.01

ก่ อนเข้ าร่ วม
โปรแกรม
M
SD
3.08 0.29
3.03 0.61
3.15 0.28
2.97 0.46
3.06 0.22

หลังเข้ าร่ วม
โปรแกรม
M
SD
3.27
0.23
3.59
0.35
3.41
0.40
3.18
0.49
3.36
0.26

MD

t

p

0.19
0.56
0.26
0.21
0.30

2.53**
2.67**
2.31**
3.10**
5.29**

.01
.01
.01
.01
.01

จากตาราง 8 พบว่า หลังการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองมีการกากับอารมณ์โดยรวมและ
รายด้ าน ประกอบด้ วย การเลือกและปรับสถานการณ์ การปรับความสนใจ การประเมินความคิด
และการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลายเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
4.1 การเปรียบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะก่ อนการทดลอง
ผู้วิจัยทาการเปรี ยบเที ยบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะก่อนการทดลอง เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับ การกากับอารมณ์
โดยรวม ดังตาราง 9
ตาราง 9 การเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม ระยะก่อนการทดลอง (n=16)
การกากับอารมณ์
การเลือกและปรับสถานการณ์
การปรับความสนใจ
การประเมินความคิด
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
การกากับอารมณ์ โดยรวม

กลุ่มทดลอง
M
SD
3.08
0.29
3.03
0.61
3.15
0.28
2.97
0.46
3.06
0.22

กลุ่มควบคุม
M
SD
3.04
0.62
2.81
0.77
2.73
0.54
2.73
0.88
2.83
0.51

MD

t

p

0.04
0.22
0.42
0.24
0.23

0.17
0.62
1.89
0.70
1.15

.86
.54
.07
.49
.26

จากตาราง 9 พบว่า พนักงานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน กลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ยการ
กากับอารมณ์ โดยรวมและรายด้ าน สูงกว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มควบคุมอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงนามาสูก่ ารเปรี ยบเทียบในตารางถัดไป
4.2 การเปรียบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะหลังการทดลอง
ผู้วิจัยทาการเปรี ยบเที ยบการกากับอารมณ์ ของพนัก งานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ระยะหลังการทดลอง ดังตาราง 10
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ตาราง 10 การเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ระยะหลังการทดลอง (n=16)
การกากับอารมณ์
การเลือกและปรับสถานการณ์
การปรับความสนใจ
การประเมินความคิด
การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
การกากับอารมณ์ โดยรวม
*p<.05

กลุ่มทดลอง
M
SD
3.27
0.23
3.59
0.35
3.41
0.40
3.18
0.49
3.36
0.26

กลุ่มควบคุม
M
SD
2.62
0.80
3.06
0.84
2.33
0.51
2.56
0.86
2.64
0.70

MD

t

p

0.65
0.53
1.08
0.62
0.72

2.17*
1.84*
4.63**
1.76*
2.69**

.02
.03
.00
.04
.01

จากตาราง 10 พบว่า พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการ
กากับอารมณ์ โดยรวมและด้ านการประเมินความคิดสูงกว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยด้ านการเลือกและปรับสถานการณ์ การปรับความสนใจ และการตอบสนองด้ วยความผ่อน
คลายสูงกว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 ผลการสังเกตการใช้ โปรแกรมให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างการ
กากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
1.ขันเริ
้ ่ มต้ น
ผู้วิจัยสร้ างสัมพัน ธภาพกับสมาชิกกลุ่มในการให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ ที่ 1 โดย
ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุม่ ตลอดจนบทบาทหน้ าที่ของทุกคนภายในกลุม่ รวมทัง้
ร่วมกันสร้ างกติกากฎระเบียบในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
ในช่วงสร้ างสัมพันธภาพนี ้ ผู้วิจยั ใช้ ใบงาน“รู้ จกั ฉัน รู้ จกั เธอ” เพื่อเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกพูดคุยแลกเปลี่ยนข้ อมูลส่ วนตัวเพื่อทาความรู้ จักกัน พบว่า สมาชิกกลุ่มมีสีหน้ าแววตา
กระตือรื อร้ น ใคร่เรี ยนรู้ สิ่งที่ผ้ วู ิจยั จะทาต่อไป สามารถยิ ้มพูดคุยทักทายกันอย่างไม่เคอะเขิน อาจ
ด้ วยพื น้ ฐานอาชี พ พนัก งานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน ที่ มี การพบปะพูดคุยกัน อยู่ต ลอดเวลา ท าให้
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ เร็ ว บรรยากาศภายในกลุ่มเป็ นไปอย่างราบรื่ น มีเพียง 2
ท่าน (สมาชิกคนที่4และ8)ที่อปุ นิสยั และบุคลิกส่วนตัวอาจไม่ชอบพูดคุยมากนัก จึงยังมีท่าทีที่สงบ
เรี ยบร้ อย ไม่ค่อยพูด แต่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินกลุ่ม ทุกคนให้ ความร่ วมมือทุกขันตอนเป็
้
น
อย่างดี จากนัน้ ผู้วิจัย ได้ สอบถามสมาชิ กถึงความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ค าว่าการก ากับ อารมณ์ ตาม

69
มุมมองแต่ละคนเพื่อดูทิศทางและกาหนดเป้าหมายร่ วมกันในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์
พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีมุมมองการกากับอารมณ์ ที่คล้ ายคลึงกัน คือ การรู้ จกั ตนเอง การ
เข้ าใจอารมณ์ ตนเองที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ และแสดงออกมาได้ อย่างเหมาะสม ไม่สร้ างผลกระทบต่อ
ผู้อื่น
2. ขันด
้ าเนินการ
ในขันด
้ าเนินการ สมาชิกแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ ในแต่ละ
ด้ าน ดังนี ้
2.1 การเลือกและปรับสถานการณ์
สาหรับการกากับอารมณ์ด้านการเลือกและปรับสถานการณ์ ในช่วงแรกของ
การทากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ นาแบบบันทึก “อารมณ์สว่ นตัว” และ ใบงาน “สารวจอารมณ์ ” มาใช้ ผลจาก
การทากลุ่มช่วงแรกพบว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความตังใจส
้ ารวจอารมณ์ ตนเองตามแบบบันทึก
และใบงานที่ ได้ รับ กล้ าซักถามเพิ่มเติมเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับคาถาม บรรยากาศภายในกลุ่ม
เป็ นไปอย่างกระตือรื อร้ น การได้ สารวจอารมณ์ ตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและให้ เวลาเต็มที่กับ
ความรู้สกึ อารมณ์ตนเอง ทาให้ สมาชิกเกิดความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของอารมณ์ที่เกิดขึ ้นต่อ
เหตุการณ์ นนั ้ สังเกตจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากแบบบันทึกและใบงานของสมาชิกแต่
ละคน พบว่า เมื่อสมาชิกได้ ออกมาเล่าผลการสารวจอารมณ์ตนเองพร้ อมประสบการณ์การทางาน
บนเครื่ องบินที่กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ ความรู้ สกึ พฤติกรรมการแสดงออกนัน้ เกิดพลังภายในกลุ่ม
ขึ ้น สมาชิกที่เหลือต่างรับฟั งอย่างตังใจ
้ มีการแสดงสีหน้ าตอบรับ พยักหน้ าแสดงความเข้ าใจและ
เห็นด้ วย หรื อ แสดงสีหน้ าตกใจต่อประสบการณ์ ของสมาชิกที่กาลังเล่า อีกทังมี
้ การแลกเปลี่ยน
วิธีการตอบสนองต่อเหตุการ์ ณที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ เดียวกันด้ วยมุมมองที่ต่างออกไป ทาให้
ผู้วิจัย ด าเนิ น กลุ่ม ไปได้ อย่า งราบรื่ น เมื่ อกิ จกรรมจบลง ผู้วิจัย ใช้ เทคนิ ค การสอน ABC พบว่า
ช่วงแรกนันสมาชิ
้
กเกิดความสงสัย ยังไม่เข้ าใจถึงเทคนิค ABC ว่าจะสามารถนามาปรับใช้ ได้ จริ ง
มากน้ อยเพียงใด ต่อมาเมื่อผู้วิจยั ให้ นามาเชื่อมโยงประสบการณ์การทางานบนเครื่ องบินในอดีตที่
ผ่านมาจากการทาใบงานของสมาชิกกลุ่มแล้ ว ผู้วิจยั สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ สมาชิกมี
ความเข้ าใจมากขึน้ ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีระบบทางความคิดมากขึ ้น เกิดการฝึ ก
มองสถานการณ์เดิมด้ วยมุมมองที่ใช้ เทคนิค ABC เข้ ามาช่วย คือ ผลที่ได้ รับทางอารมณ์ที่ผ่านมา
ไม่ ได้ เกิ ด จากเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ แต่เป็ น ความคิ ด ความเชื่ อ สมาชิ ก ในการมองเหตุก ารณ์ นัน้
ต่างหาก เช่น สมาชิกคนที่ 8 “เรื ่องที ่ผู้โดยสารสาดน้ าใส่ชดุ ไทย คิ ดว่าผูโ้ ดยสารทาไม่ถูกต้องเลย
ถึงจะไม่พอใจ หงุดหงิ ดก็เถอะ แต่พอมี เทคนิ ค ABC เข้ามา ก็รู้สึกว่าเพราะเราคิ ดไปแบบนัน้ อย่าง
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เดี ยว อารมณ์ เราเลยพลอยแย่มากตามไปด้วย ถ้าเราไม่เอาตัวเองไปผูกติ ดกับสิ่ งที ่เกิ ด ไม่สนใจ
มัน เราก็ไม่ตอ้ งไปรู้สึกอะไร ก็จริ งนะ”
2.2 การปรับความสนใจ
ในการเปลี่ ย นแปลงการก ากั บ อารมณ์ ด้ า นการปรั บ ความสนใจ ผู้ วิ จัย
ใช้ เทคนิ ค ABC เป็ นเทคนิ ค หลัก ในการเปลี่ ย นแปลงการก ากับ อารมณ์ อี ก ทัง้ ได้ น าเทคนิ ค
การจินตภาพ (Imagery Technique) ให้ สมาชิกอยู่กบั อารมณ์ ความรู้สึกตนเอง ให้ นึกถึงภาพการ
ทางานบนเครื่ องบิน เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่พงึ ปรารถนาขึ ้น ที่ผ่านมา สมาชิกจัดการกับความรู้สกึ นัน้
อย่างไร มีวิธีการปรับความสนใจตนเองไปสูจ่ ดุ อื่นไหม อย่างไร และผลที่เกิดตามมาเป็ นอย่างไร ใช้
เพื่อให้ เห็นภาพความทรงจานัน้ ได้ ชดั เจนขึ ้น ใช้ เทคนิค 100 คน (100 Person Technique) และ
เทคนิคการตังการค
้
าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question Technique) ผู้วิจยั สังเกตเห็นความ
อ่อนล้ าของสมาชิก อาจเป็ นเพราะการดาเนินกลุ่มอย่างต่อเนื่องเข้ าสู่ชวั่ โมงที่ 6 ของวัน การจินต
ภาพที่นามาใช้ จึงเอื ้อกับช่วงเวลาในการทากลุ่มอย่างมาก เป็ นการให้ โอกาสสมาชิกได้ หลับตานิ่ง
พักสายตาและอยู่กบั อารมณ์ตวั เอง เหมือนเป็ นช่วงเวลาสร้ างสติ สมาธิให้ ทกุ คนได้ กลับมาร่วมทา
กลุม่ อีกครัง้ บรรยากาศภายในกลุม่ ยังคงราบรื่ นและได้ รับความร่วมมืออย่างดี เพียงแต่การโต้ ตอบ
พูดคุยภายในกลุ่มอาจดาเนินช้ าลงไปบ้ าง เพื่อปรับให้ เข้ ากับสภาวะที่เหนื่อยล้ าของสมาชิกและ
ผู้วิจยั ส่วนของ เทคนิค 100 คน นัน้ พบว่า สมาชิกมีท่าทีนิ่งฉุกคิด ลงเอยด้ วยการพยักหน้ า บาง
คนถึงกับอุท านออกมาว่า “อื ม จริ งด้วย” อย่างเห็ น ได้ ชัด ผู้วิจัยสังเกตเห็ น สีห น้ าและแววตาที่
ยอมรั บ ฟั ง เทคนิ ค นี อ้ ย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไขของสมาชิ ก กลุ่ม พฤติ ก รรมการแสดงออกภายในกลุ่ม
เปลี่ยนไปในทางที่อ่อนโยนมากขึ ้น เมื่อกระตุ้นให้ สมาชิกสารวจปั ญหาและรู้สกึ รับผิดชอบต่อสิ่งที่
เกิดจากความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลต่อสถานการณ์ นนร่
ั ้ วมกัน โดยตังค
้ าถามเพื่อให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม ในครัง้ ที่ ผ่านมาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ สึก อารมณ์
ความคิดภายในกลุ่ม ย่อมมีความเห็นที่ต่างกันเกิดขึ ้น การแสดงออกต่อสมาชิกท่านอื่นอาจจะมี
บ้ างที่ มี สีห น้ า ไม่พ อใจที่ ไม่คิด ตรงกัน แต่ครั ง้ นี ้ สีห น้ าท่ าทางสมาชิ กภายในกลุ่ม เป็ น ไปอย่าง
ราบเรี ยบ สงบ เกิดการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขขึ ้น อย่างชัดเจน แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการ
กากับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นของสมาชิกกลุม่
2.3 การประเมินความคิด
สาหรับการเปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ด้านการประเมินความคิด ผู้วิจยั ใช้
เทคนิ คการสอน (Teaching Technique) เพื่ อให้ สมาชิกเล็งเห็ น ความสาคัญ ของพลังความคิด
บรรยากาศภายในกลุ่มมีความเป็ นกันเอง เกิดความรู้สกึ สนิทสนมกันมากขึ ้นทังผู
้ ้ วิจยั และสมาชิก
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กลุ่ม สมาชิ ก ตัง้ ใจฟั งและรับ ฟั งผู้อื่น อย่างไม่มี เงื่ อนไข สังเกตเห็ น ความพร้ อมในการให้ ค วาม
ร่วมมือเป็ นอย่างดีต่อทุกกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั มอบให้ เมื่อสงสัยก็ยกมือถามทันที ไม่มีอาการเคอะเขิน
พลังภายในกลุ่มดีขึ ้นมากเรื่ อยๆตามลาดับทุกครัง้ ที่มีการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผลการทากลุ่มพบว่า
พลังความคิดมีอิทธิพลมากต่อสมาชิกกลุ่ม ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมในรู ปแบบที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะ
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม เป็ นผลมาจากความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผลของสมาชิกกลุ่มเอง เช่น
สมาชิก คนที่ 4 “สมัย เริ่ มท างานแรกๆ มี ท ัศ นคติ ที่ไม่ ดี เกี ่ยวกับ การท างานบนเครื ่ อง อยากจะ
เอาชนะผูโ้ ดยสาร อาจเพราะไม่มีวฒ
ุ ิ ภาวะมากพอ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที ่ ใช้อารมณ์ตวั เองเป็ น
ใหญ่และพยายามทีจ่ ะเอาชนะมากกว่าทางานตรงนีใ้ ห้ดีทีส่ ดุ พอคิ ดแล้วก็ทาให้ทกุ ข์ เพราะมี อคติ
กับผูโ้ ดยสาร” นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question Technique)
และเทคนิคการตังค
้ าถามสมเหตุสมผล (The Logical Question Technique) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ ส ารวจผลที่ เกิ ด ขึน้ กับ ตนเองทัง้ ด้ านความรู้ สึก อารมณ์ พฤติ ก รรม พบว่า สมาชิ ก เกิ ด การ
ตระหนักรู้ ทางความคิดอย่างที ระบบและเห็นภาพชัดเจนขึน้ สามารถสารวจและมองความคิด
ตนเองที่เกิดขึ ้นพร้ อมทังบอกได้
้
วา่ ความคิดเหล่านันมี
้ ความสมเหตุสมผลหรื อไม่ อย่างไร
2.4 การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
สาหรับการเปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ด้านการตอบสนองด้ วยความผ่อน
คลาย ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทาใบงาน “สงบใจ” หลังจากนอนทาสมาธิในอิริยาบถผ่อนคลาย ให้ เล็งเห็น
ความสาคัญของความสงบทางจิตใจที่ส่งผลต่อความอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของสมาชิก
หลัง จากนัน้ ผู้วิ จัย ใช้ เทคนิ ค บัต รเชิ ญ ของดรายเดน (Dryden’s Invitation Technique) เพื่ อ ให้
สมาชิกคิดตาม ผลคือสมาชิกกลุ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความรู้ สึก ความคิด ไปในทางบวก
มากขึ ้น เมื่อร่ างกายรู้ สกึ ผ่อนคลายและเกิดความรู้ สกึ ว่าตนเองมีทางเลือกเสมอในการตัดสินใจที่
จะรับหรื อไม่รับเอาความรู้ สึกภายนอกที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ ทางลบ ดังสมาชิกคนที่ 2 “ในเมื่อเรา
เลือกมองบวกได้ จะมองลบทาไม รู้สกึ สบายใจ ไม่หมกมุน่ กับสิ่งที่เกิดขึ ้น และอยู่กบั ปั จจุบนั ” และ
สมาชิกคนที่ 3 “รู้สกึ สบาย ผ่อนคลาย ความคิดที่ผา่ นมาค่อยๆน้ อยลง”
3. ขันยุ
้ ติ
ในขัน้ ยุติ จะเป็ น การสรุ ป การเปลี่ย นแปลงทัง้ หมด และเตรี ยมความพร้ อมให้
สมาชิ ก เมื่ อ ออกจากกลุ่ ม โดยผู้ วิ จั ย ใช้ เทคนิ ค ค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question
Technique) เพื่อกระตุ้นให้ สมาชิกเกิดพลังภายในกลุม่ ที่เข้ มข้ นมากขึ ้น มีการเสริมแรงเพื่อส่งเสริ ม
ให้ ก าลัง ใจสมาชิ ก ที่ ต ระหนัก รู้ ถึ ง ศัก ยภาพตนเองจากความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ ในการให้
คาปรึ กษากลุ่มมาราธอนทัง้ 8 ครัง้ ผลคือ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด
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อารมณ์ และพฤติกรรม สังเกตจากการร่ วมแสดงความคิดเห็ น และการทาแบบวัดหลังการให้
คาปรึกษากลุ่มทัง้ 8 ครัง้ สิ ้นสุดลง สิ่งสาคัญในขันยุ
้ ติคือการเสริ มแรงผู้วิจยั นากระดาษแข็งตัดเป็ น
รูปหัวใจให้ สมาชิกแต่ละคน เพื่อให้ เพื่อนสมาชิกเขียนให้ กาลังใจและเก็บไว้ อ่านได้ ในภายหลังเป็ น
พลังใจที่ดี หลังออกจากกลุม่ ต่อไป ดังนี ้ สมาชิกคนที่ 3 “ปกติ ก็จะออกกาลังกาย และไปเทีย่ ว สิ่ งที ่
เปลี ่ยนแปลงไปหลังจากได้รับคาปรึ กษา 8 ครั้ง ทาให้มองโลกในแง่ดีขึ้น บางที สิ่งที ่เป็ นปัญหาที ่
เราเจอ ก็เป็ นเรื ่องธรรมดาเหมื อนคนทัว่ ไป คนอืน่ ก็เจอเช่นกัน ไม่ใช่เราคนเดียว กลับไปทางานคิ ด
ว่าตัวเองจะทางานแบบมีความสุขมากขึ้น ใส่ใจรายละเอียดในการทางานมากขึ้น ตัง้ สติ ก่อนไปบิ น
เตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อ ม พยายามเรี ยงล าดับ ขั้น ตอนการท างานอย่ า งเป็ นระบบ รู้ สึ ก ได้ ร่ ว มแชร์
ประสบการณ์กบั เพือ่ นร่ วมงานหลากหลายวัย ทาให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น” และสมาชิกคนที่ 8
“วิ ธีผ่อนคลายตัวเองคื อปล่อยวาง พยายามนึกถึ งเรื ่องที ่ทาละสนุก พอได้ฟังเรื ่องราวของคนอื ่น
แล้วได้รู้ปัญหาและวิ ธีตอบสนองของแต่ละคน บางที เราก็ได้คิดว่า เออ พี เ่ ค้าใจเย็นกว่าเราอี ก พี ่
เค้ามองมุมนี ้ แต่เราลื มมองตรงนี ้ เราก็ มองโลกกว้างขึ้ น มุมมองกว้างมากขึ้ น เห็ นการควบคุม
อารมณ์ มีหลายวิ ธีมากขึ้น บางเรื ่องที ่เราหงุดหงิ ดนิ ดๆบางคนอาจจะยังไม่หงุดหงิ ดเลย คิ ดว่าแค่
เรื ่องเล็กๆและยังทางานได้ปกติ เราก็ตอ้ งทาแบบนัน้ ได้บา้ ง จะยิ้ มให้มากขึ้น ปล่อยวาง เรื ่องเล็กก็
ปล่อยผ่านไปบ้าง มองโลกแง่บวกมากขึ้น ถ้าโกรธก็แค่นิ่งๆ เฉยๆไป คิ ดว่าได้รู้แนวทางการควบคุม
อารมณ์ การตอบสนองกับอารมณ์นนั้ มากขึ้น”
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์การเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มทังหมด
้
8 ครั ง้ ของสมาชิ ก กลุ่ม ผ่า นการท ากิ จ กรรมใบงาน แบบบัน ทึ ก รวมไปถึ งการแสดงความรู้ สึก
แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น ภายในกลุ่ม พบว่า เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของสมาชิ กกลุ่มทุกคนทาง
ความคิด ความรู้ สึก รวมถึงการย้ อนมองเรื่ องราวในมุมใหม่จากประสบการณ์ จริ งที่ผ่านมาด้ วย
ความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น โดยมีเทคนิค ABC เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจมาก
ขึ ้น ส่งผลต่อการเลือกแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมตามมา

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ทดลองก่อน
และหลัง การเข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
สมมติฐานการวิจยั
1. พนัก งานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับ การให้ ค าปรึ กษาแบบกลุ่ม ตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการกากับอารมณ์เพิ่มสูงขึ ้นกว่าก่อนการเข้ ารับ
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
2. พนัก งานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับ การให้ ค าปรึ กษาแบบกลุ่ม ตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการกากับอารมณ์ สงู กว่าพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินกลุม่ ควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง
จานวน 5,955 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบิน เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 361 คน
2) กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ ในการเสริ ม สร้ างการก ากับ อารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับ บน
เครื่ องบินโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ ตงแต่
ั้
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เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสมัครใจเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา จานวน 16 คน จานวน 8 คน และ
กลุม่ ควบคุมจานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. แบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
แบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างขึ ้น
ประกอบไปด้ วยข้ อคาถาม 4 ด้ าน ได้ แก่ การเลือกและปรับสถานการณ์ 6 ข้ อ การปรับความสนใจ
4 ข้ อ การประเมินความคิด 10 ข้ อ และการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย 8 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้นจานวน
28 ข้ อ โดยผู้วิจัยได้ ใช้ ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม และนิยามศัพท์
ปฏิบตั ิการเท่ากับ 1.00 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.20-0.60 และ มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.81
2. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ผู้วิจยั นาเทคนิคและทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม มาใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิ น หลังจาก
รวบรวมข้ อมูลและสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแล้ ว ผู้วิจัยได้ ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญ ญา
นิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาและความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ และนาไปทดลองใช้ (Try out) ต่อไป
การดาเนินการวิจยั
1. ผู้วิจยั นาแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินจานวน 28 ข้ อ
เก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ของ
สายการบินแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 361 คน ทัง้ นีม้ ีแบบวัดที่สมบูรณ์ จานวน
361 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 และผู้วิจยั ได้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากแบบวัดดังกล่าวเป็ นคะแนนสาหรับ
การทดสอบก่อน (Pretest) ในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมด้ วย
2. ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนที่ได้ จากแบบวัดเลือกพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่มีคะแนนการ
กากับอารมณ์ตงแต่
ั ้ เปอร์ เซนต์ไทล์ที่ 25 ลงมา ถามความสมัครใจเพื่อคัดเลือกพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินเข้ าร่ วมการทดลอง โดยใช้ การสัมภาษณ์เพื่อชี ้แจงรายละเอียดข้ อมูลการเข้ ากลุ่มการให้
คาปรึ กษามาราธอนประกอบการพิจารณาความสมัครใจของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินร่ วม
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ด้ วย โดยได้ กลุม่ ตัวอย่างในการเข้ าร่วมการทดลองครัง้ นี ้จานวน 16 คน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 8
คน และกลุม่ ควบคุม 8 คน
3 . ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน มาทาการทดลอง
ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ โดยเป็ นการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มาราธอนต่อเนื่องเป็ นเวลาทังหมด
้
2 วัน วันละ 8 ชัว่ โมง ในแต่ละวัน ผู้วิจยั แบ่งการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนออกเป็ น 4 ช่วง
ใช้ เวลาช่วงละ 2 ชัว่ โมง เมื่อสิ ้นสุดการทาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบ
(Posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ โดยการทาแบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบิน และนาข้ อมูลที่ได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ สถิติดงั ต่อไปนี ้
1. ค่าสถิติพื ้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ
2.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยใช้ สตู รดัชนีความสอดคล้ อง (The Index of
Item-Objective Congruence)
2.2 ค่าอานาจจาแนก โดยใช้ สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม
(Item Total Correlation Coefficient)
2.3 ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด การก ากับ อารมณ์ ข องพนัก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินโดยใช้ การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้ สตู รการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุม่ แบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)
3.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้ สตู รการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุม่ แบบเป็ นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.25,
SD = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การปรับความสนใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ (M = 3.36,
SD = 0.45) รองลงมาคื อ การตอบสนองด้ ว ยความผ่ อ นคลายอยู่ ใ นระดับ มาก (M = 3.24,
SD = 0.38) การเลื อ กและปรั บ สถานการณ์ อ ยู่ในระดับ มาก (M = 3.22, SD = 0.36) ส่วนการ
ประเมินความคิดอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ (M = 3.17, SD = 0.40) ตามลาดับ
2. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองหลังได้ รับการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการกากับอารมณ์ โดยรวมและรายด้ านสูงขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการกากับอารมณ์ โดยรวมและ
องค์ ป ระกอบการประเมิ น ความคิ ด สูงกว่า พนัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม ควบคุม อย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ส่ ว นพนั ก งานต้ อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย
องค์ประกอบการเลือกและปรับสถานการณ์ การปรับความสนใจ และการตอบสนองด้ วยความ
ผ่อนคลายสูงกว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1.การศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
จากวัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการกากับอารมณ์ ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบิน จากการศึกษาพบว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์อยู่ใน
ระดับมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น (Adulthood) ซึง่ จะเริ่ มตังแต่
้ อายุ20-40 ปี กล่าวได้ ว่า
เป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการทางร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ พร้ อมที่จะปรับตัวและรับผิดชอบต่อสถานภาพ
ทางสังคมที่ตนได้ รับ มีความมัน่ คงทางอารมณ์ รู้ สึกมัน่ ใจและภูมิใจในตนเอง ตามที่จิราภรณ์ ตัง้
กิตติภาภรณ์ (2557: 61) อธิบายไว้ นอกจากนี ้
จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2557: 183) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเนื่องจากประสบการณ์ใน
วัยต่างๆที่ผ่านมาจะสอนให้ ผ้ ใู หญ่ไม่ค่อยจะอ่อนไหวหรื อเกิดอารมณ์ กบั สิ่งเร้ าง่ายเหมือนวัยเด็ก
หรื อวัยรุ่น ผู้ใหญ่มกั จะควบคุมอารมณ์หรื อสามารถใช้ เหตุผลมาช่วยในการยับยังอารมณ์
้
ได้ ดีกว่า
ประสบการณ์ในอดีตจะสอนให้ ร้ ูว่าควรจะควบคุมอารมณ์อย่างไรและจะแสดงออกอย่างไรเพื่อให้
ไม่เกิดผลกระทบตามมาทีหลังหรื อไม่ถกู สังคมประฌาม โดยทัว่ ไปผู้ใหญ่มกั จะรอจังหวะเหมาะสม
แล้ วจึงแสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบออกมา ซึ่งตรงกับช่วงอายุของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่มีอายุ
25-40ปี สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของแมคโคนาธาและคณะ (1997 : 499) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การ
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ควบคุมอารมณ์ ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น พบว่า การควบคุมอารมณ์จะมีระดับเพิ่มมากขึ ้นไปตามอายุ
กล่าวคือ ยิ่งอายุมากเท่าไร การควบคุมอารมณ์จะเกิดประสิทธิภาพมากเท่านัน้ จึงสรุปได้ วา่ ช่วงวัย
มีอิทธิผลต่อระดับการกากับอารมณ์ ซึง่ ในวิจยั นี ้กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินซึ่ง
อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นจึงมีการกากับอารมณ์อยูใ่ นระดับมาก
อีกทัง้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินซึ่งถือเป็ นพนักงานที่รับผิดชอบงานในส่วนการ
บริ การส่วนหน้ านัน้ ย่อมมีการกากับอารมณ์ มากกว่าอาชีพอื่นในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทุนเดิมอยู่
แล้ ว ดังงานวิจัยของชวนชื่ น อัคคะวณิ ชชา (2560: 73) ที่ ผลการวิจัยพบว่า ความก้ าวร้ าวของ
ลูกค้ าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับมื อของพนักงานบริ การส่วนหน้ า แบบมุ่งเน้ น การจัดการ
อารมณ์ ในรูปแบบของการแสวงหาแรงสนับสนุนทางด้ านจิตใจ การควบคุมตนเอง การหลีกเลี่ยงมี
ความสัม พัน ธ์ เชิ งบวกต่อความเครี ยด ทัง้ ยังสอดคล้ องกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บูลสงคราม
(ระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ 2011: 146) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ บุ ค คลและการจัด การด้ า น
ทรั พ ยากรบุ ค คลและลู ก ค้ าในส่ ว นของอารมณ์ พนั ก งานไว้ ว่ า เป็ นการแสดงออกที่ อ ยู่
นอกเหนือไปจากการให้ บริการแก่ลกู ค้ าโดยปกติทวั่ ไป การแสดงออกหมายถึง การแสดงออกทางสี
หน้ าที่ ยิม้ แย้ มแจ่มใสสบตากับลูกค้ า แสดงความจริ งใจไม่เสแสร้ ง เป็ นมิตรกับลูกค้ าที่ เป็ นคน
แปลกหน้ าไม่เคยพบกันมาก่อน แทนการบริการของบริษัท ผู้บริหารบางองค์กรเข้ าใจในปั ญหานี ้จึง
มักจะตัดงบประมาณด้ านพนักงานลง โดยเฉพาะในช่วงที่ลกู ค้ าติดต่อเข้ ามามากเป็ น Peak Hour
ทาให้ พนักงานเครี ยด ซึง่ อาจทาให้ พนักงานแสดงออกทางน ้าเสียง สีหน้ าท่าทางที่ไม่พอใจในการ
ทางานบริ การให้ ลกู ค้ าในขณะน้ั น พนักงานที่ได้ รับการอบรมมาดีจะแสดงกริ ยาอาการได้ ดี ไม่ให้
ลูกค้ ารับรู้ได้ ถึงความอารมณ์ของตนที่เกิดขึ ้นจริง แม้ ภายในใจอาจจะมีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ ้นขณะนัน้
ก็เป็ นได้ จึงสามารถสรุ ปได้ อีกว่าลักษณะการประกอบอาชีพ ในที่นี ้ผู้วิจยั กล่าวถึงงานบริ การนันมี
้
อิทธิ พลต่อการกากับอารมณ์ อย่างมาก จึงส่ง ผลให้ การกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินที่เป็ นพนักงานบริการส่วนหน้ าอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี ก้ ารที่ ส ายการบิ น มี อ บรมหลัก สูต รเพื่ อ เรี ย นรู้ สถานการณ์ ก ารท างาน
ภายใต้ สภาวะการทางานในข้ อจากัดจากสถานการณ์ ที่ต่างกันออกไปบนเครื่ องบินโดยมีประเด็น
การอบรมที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์เป็ นประจาทุกปี นนั ้ (Civil Aviation Authority 2016:
ออนไลน์ ) มี ผ ลท าให้ การก ากั บ อารมณ์ ข องพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น อยู่ ในระดับ มาก
เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาการกากับอารมณ์เป็ นรายด้ านพบว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการ
กากับอารมณ์ ด้านการปรับความสนใจในระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วาดลินเยอร์
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และ อิสาโควิชซ์ (2011: 75-102) ที่พบว่าการกากับอารมณ์ ด้านการปรับความสนใจเป็ นกลยุทธ์
หลักที่ใช้ ในการกากับอารมณ์ เนื่องจากเป็ นวิธีที่เบี่ยงเบนความสนใจไปสู่เหตุการณ์ อื่น กล่าวคือ
แทนที่จะมุ่งให้ ความสาคัญกับสิ่งกระตุ้นที่เร้ าให้ เกิดอารมณ์ ทางลบส่งผลต่อจิตใจตนเองมากขึ ้น
เปลี่ยนไปเป็ นการให้ ความสนใจต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งนันแทน
้
การปรับความสนใจมีข้อโดด
เด่นที่เอื ้อให้ เกิดการกากับอารมณ์สงู ที่สดุ ไม่ว่าด้ วยเป็ นองค์ประกอบการกากับอารมณ์ในช่วงขัน้
แรกที่มีบทบาทสาคัญ เปรี ยบเสมือนด่านแรกในการป้องกันตนเองจากสิ่งเร้ าภายนอกที่มีผลต่อ
อารมณ์ ทางลบทาให้ เกิดอารมณ์ ในระดับที่รุนแรงขึ ้น อีกนัยหนึ่ง การปรับความสนใจเหมือนเป็ น
ประตูสทู่ างออกขันแรกเริ
้
่ มในการกากับอารมณ์จากการแปลผลของเหตุการณ์หรื ออารมณ์ทางลบ
ให้ ขยายผลบานปลายไปสูจ่ ดุ จบที่ไม่เหมาะสม
2. การเปรี ย บเทีย บการกากับ อารมณ์ ของพนั กงานต้ อนรั บ บนเครื่ องบินกลุ่ ม
ทดลองก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองหลังได้ รับการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มี การกากับอารมณ์
โดยรวมและรายด้ านสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ เทคนิค และทฤษฎีที่นามาใช้ มีความสอดคล้ องกับปั ญหาการขาดการกากับ
อารมณ์ ข องพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น จึ ง ส่ ง ผลให้ พนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ทัง้ 4 ด้ าน โดยเทคนิคที่มีสว่ นสาคัญมากที่สดุ ในการเสริ มสร้ างการ
กากับอารมณ์ คือ เทคนิคทฤษฎีบุคลิกภาพ ABC อันเป็ นหัวใจหลักของทฤษฎีการให้ คาปรึ กษา
ตามแนวคิดพิ จารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
สมาชิ ก มี ส่ว นช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตัง้ แต่ช่ วงแรกของการให้
คาปรึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับศิริบรู ณ์ สายโกสุม (2554: 101-102) ได้ อธิบายถึงหลักการของการให้
ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรมไว้ ว่า เป็ น วิ ธี ก ารบ าบัด ที่ เน้ น
ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ รวมถึงการกระทา โดยมี ข้อตกลงพื ้นฐานว่าปั ญหาทางจิตใจ
รวมทังอาการที
้
่เกิดจากปั ญหาเป็ นผลมาจากตัวบุคคลเอง โดยการแปลความหมายเหตุการณ์และ
สภาพการณ์ REBT มีพืน้ ฐานมาจากข้ อเสนอว่า การรู้ คิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันและเป็ นผลแก่กนั และกัน ดังคาสอนของนักปรัชญาเอพิคติตสุ Epictitus ที่ว่า “คนเรา
ไม่ได้ ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอก แต่จากความคิดของเราเอง” นอกจากนีก้ ระบวนการ REBT มี
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วัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกเรี ยนรู้ ทักษะที่ช่วยพิสูจน์ และโต้ แย้ งความคิดที่ไร้ เหตุผลที่เกิดจากการ
รับมาและสร้ างขึน้ มาด้ วยตนเอง สามารถเรี ยนรู้ ที่จะทดแทนความคิดที่ ไม่ สมเหตุสมผลที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพนันด้
้ วยความคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้ องกับพัชราภรณ์
ศรี สวัสดิ์ (2561: 175) ที่ อธิ บายว่าทฤษฎี ABC นัน้ สมาชิกกลุ่มจะได้ รับการสอนว่า การเรี ยนรู้
อย่างไรไม่มีเหตุผลของเขาด้ วยความเชื่อว่า “น่าจะ” “ควรจะ” และ “ต้ อง” นันเป็
้ นสิ่งไร้ สาระ สร้ าง
พลังให้ สมาชิกเริ่ มต้ นใหม่เพื่อหยุดความเชื่อที่ไม่ปกติเหล่านี ้ นอกจากเทคนิคทฤษฎีบุคลิกภาพ
ABC แล้ ว ยังพบว่ามีเทคนิคอื่นอีกที่ช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการการกากับอารมณ์อย่างเห็นได้
ชั ด ได้ แก่ เทคนิ ค การใช้ จิ น ตภาพ ศิ ริ บู ร ณ์ สายโกสุ ม (2554: 111-112) อธิ บ ายว่ า การใช้
จินตนาการจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดภาพตัวเองที่ชดั เจนขึ ้น ปล่อยให้ ตวั เองรู้สกึ กับอารมณ์นนั ้
ชั่วขณะ ช่วยให้ สังเกตตัวเอง เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางระบบความคิดของเรา เกิ ดการเปลี่ยน
ความรู้สกึ พัฒนาต่อไปจนเกิดการควบคุมความรู้สกึ ได้ สอดคล้ องกับพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561:
176) ที่อธิบายว่าการจินตนาการเชิงเหตุผลและอารมณ์ (Rational-Emotive Imagery) เป็ นเทคนิค
ที่ ช่ ว ยให้ สมาชิ ก กลุ่ ม ได้ จิ น ตนาการถึ ง เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ และฝึ ก ตนเองที่ จ ะ
พัฒ นาการใช้ อารมณ์ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นัน้ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามมา นอกจากนี เ้ ทคนิคบัตรเชิญ ของดรายเดน (Dryden’s Invitation Technique) ที่ Dryden
(1995: 18-20) อธิ บ ายไว้ เป็ นอี ก หนึ่ ง เทคนิ ค ที่ ส าคัญ และเห็ น ผลชัด เจนมากในการท ากลุ่ม
กล่าวคือ เมื่อใช้ เทคนิคบัตรเชิญของดรายเดน ระหว่างดาเนินกลุ่มในโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
ครัง้ ที่ 7 พบว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีอาการตื่นตัวสังเกตเห็นได้ อย่างเด่นชัดเหมือนกาลั ง
ครุ่นคิดพิจารณาคาถามที่ใช้ เทคนิคดังกล่าว เกิดปฏิกิริยาการแสดงออกทางร่างกายที่แสดงถึงการ
ประเมินความคิดแบบใหม่และยอมรับฟั งอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Acceptance) พร้ อม
น าไปปรั บ ใช้ กับ ตนเองในการก ากับ อารมณ์ ต่อ ไป นอกจากนี ก้ ารก ากับ อารมณ์ ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินกลุ่มทดลองหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของปิ ติมา มาสินทพันธุ์ (2557: 60 - 61)
ที่ศึกษาผลการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อ
พัฒนาเจตคติตอ่ การรักนวลสงวนตัวต่อนักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ
ทักษิ ณ จังหวัดสงขลา พบว่าเจตคติต่อการรักนวลสงวนตัวต่อนักเรี ยนหญิงหลังการให้ คาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม สูงกว่าก่อนการให้ คาปรึ กษาแบบ
กลุม่ ตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เจตคติตอ่ การรักนวลสงวนตัวต่อนักเรี ยนหญิงหลังการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฏีพิจารณา
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เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม สูงกว่านักเรี ยนหญิ งที่เข้ าร่ วมกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จึงสรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่ ออกแบบโปรแกรมโดยยึดหลักการทฤษฎีบุคลิกภาพ ABC ที่
มุ่งเน้ นการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ไร้ เหตุผล และผสมผสานเทคนิคการปรับความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม สามารถเพิ่มความแข็งแกร่ งในชีวิตของนักศึ กษาได้ และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
สุริน ทร์ สุท ธิ ธ าทิ พ ย์ และคณะ (2560: 91) ที่ ศึก ษาผลการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อคุณค่าในตนเองของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรัก พบว่า
ผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติ ก รรมมี ค ะแนนคุณ ค่า ในตนเองสูง กว่า กลุ่ม ควบคุม ในระยะหลังการทดลองอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษามี
คะแนนคุณค่าในตนเองในระยะหลังการทดลองแตกต่างกับระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ ดาเนิน การเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ทัง้ หมด 4 ด้ านสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงั นี ้
2.1 การกากับอารมณ์ด้านการเลือกและปรับสถานการณ์
ผลการวิจยั พบว่าหลังการให้ คาปรึ กษากลุ่มพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมี
การกากับอารมณ์ด้านการเลือกและปรับสถานการณ์เพิ่มขึ ้น เนื่องจากผู้วิจยั เลือกใช้ แนวคิดทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และนาเทคนิค ABC สอนร่วมด้ วย
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ พิ จารณาส ารวจอารมณ์ ต นเอง พิ จ ารณาเหตุก ารณ์ ที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด อารมณ์
รูปแบบที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ สึก ต่ออารมณ์และการ
แก้ ปัญหาต่อสถานการณ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดให้ ในที่นี ้คือสถานการณ์การทางานบนเครื่ องบินของแต่ละ
คนซึง่ เป็ นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ ้นจริ ง ผลจากการทากลุ่มช่วงแรกนี ้ พบว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมี
ความตัง้ ใจสารวจอารมณ์ ตนเอง กล้ าซักถามเพิ่มเติมเมื่อมีข้อสงสั ยเกี่ ยวกับคาถาม ผู้วิจัยนา
ทักษะการฟั ง (Listening Skill) มาใช้ ในการดาเนินกลุม่ เพื่อช่วยให้ สมาชิกมีความมัน่ ใจในการกล้ า
ที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวตนเอง มีความกล้ าแสดงออกมากขึ ้น ดัง วัชรี ทรัพย์มี (2556: 67) อธิบายว่า
การใช้ ทกั ษะการฟั งเป็ นการแสดงความสนใจต่อสมาชิกให้ ปรากฏว่า “เรากาลังตังใจฟั
้ งคุณพูดอยู่”
ถือเป็ นการกระตุ้นให้ สมาชิกพูดต่อไป วัชรี ทรัพย์มี ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ทักษะการฟั งแสดงให้
เห็นว่าผู้วิจยั ให้ เกียรติสมาชิกและให้ ความสาคัญต่อสิ่งที่สมาชิกกาลังพูดอยู่ รวมทังเป็
้ นรู ปแบบ
ของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาแก่สมาชิ ก สร้ างสัมพันธภาพให้ เกิดภายในกุล่มระหว่างผู้วิจัยและ
สมาชิกอีกด้ วย เป็ นผลให้ บรรยากาศภายในกลุม่ เป็ นไปอย่างกระตือรื อร้ น ผู้วิจยั ได้ รับความร่วมมือ
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อย่างดีแม้ ว่าจะเป็ นการพบกันครัง้ แรกในการให้ คาปรึกษากลุ่ม เกิดพลังภายในกลุ่มขึ ้น สมาชิกที่
เหลือต่างรับฟั งอย่างตังใจ
้ มีการแสดงสีหน้ าตอบรับ พยักหน้ าแสดงความเข้ าใจและเห็นด้ วย หรื อ
แสดงสีหน้ าตกใจต่อประสบการณ์ ของสมาชิกที่กาลังเล่า ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการสอน ABC พบว่า
ช่วงแรกนัน้ สมาชิก เกิ ดความสงสัย ยังไม่เข้ าใจถึงเทคนิ ค ABC ว่าจะสามารถน ามาปรับ ใช้ ได้
ต่อมาเมื่อผู้วิจยั ให้ นามาเชื่ อมโยงประสบการณ์ การทางานบนเครื่ องบินในอดีตที่ผ่านมาจากการ
ทาใบงานของสมาชิกกลุ่มแล้ ว ผู้วิจยั สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ สมาชิกมีความเข้ าใจมาก
ขึ ้น ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างมีระบบทางความคิดมากขึ ้น เกิดการฝึ กมองสถานการณ์
เดิมด้ วยมุมมองที่ ใช้ เทคนิค ABC เข้ ามาช่วย คือ ผลที่ได้ รับทางอารมณ์ ที่ผ่านมาไม่ได้ เกิดจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่เป็ นความคิดความเชื่อสมาชิกในการมองเหตุการณ์นนต่
ั ้ างหาก สอดคล้ อง
กับพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 172 อ้ างอิงจาก Livneh & Wright 1995) ที่อธิบายขันตอนการให้
้
คาปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมในขันที
้ ่ 4 ไว้ ว่า การอธิบาย REBT กับ
สมาชิกกลุม่ ผู้นากลุม่ อธิบายเกี่ยวกับสมมติฐานที่สาคัญตามรูปแบบ ABC อย่างย่อๆด้ วยการเน้ น
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความชัดเจนที่เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลกับปั ญหาทาง
อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งตรงตามทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมของเอลลิสที่ วัชรี ทรัพย์มี (2556: 121) อธิบายว่า ความคิด อารมณ์ และการกระทาของ
บุคคลมีความสัมพันธ์ กัน และเป็ นผลซึ่งกันและกัน มนุษย์ เป็ นผู้มีทัง้ เหตุผลและไร้ เหตุผล เมื่อ
มนุษย์ใช้ ความคิดอย่างมีเหตุผล จะนาไปสูก่ ารกระทาที่มีประสิทธิภาพ
ดังนันการให้
้
คาปรึกษากลุม่ จึงสามารถช่วยเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ด้าน
การเลือกและปรับ สถานการณ์ ของพนักงานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน ได้ เนื่ องจากแสดงให้ เห็ น ว่า
สมาชิกกล้ าที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง กล้ าพูดผลจากการสารวจอารมณ์ของแต่ละคนออกมา
อย่างจริงใจ มีความเข้ าใจต่ออารมณ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเองหลังจากเผชิญเหตุการณ์ตา่ งๆและมีความ
เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองมากขึ ้น
2.2 การกากับอารมณ์ด้านการปรับความสนใจ
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินมีการกากับอารมณ์ ด้านการปรับความสนใจ
สูงขึน้ หลังจากการเข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างการก ากับ อารมณ์ จากการให้
คาปรึ ก ษากลุ่ม ครัง้ ที่ 3 และ 4 ผู้วิจัยยังคงใช้ เทคนิ ค ABC เป็ น เทคนิ ค หลัก ดังที่ วัชรี ทรัพ ย์ มี
(2556: 129) ได้ อธิบายว่าหลักการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม คือ
กลวิธีการให้ คาปรึ กษาที่มุ่งความเชื่อ (Belief = B) ของสมาชิกมากกว่าเหตุ (Antecedent = A)
หรื อผลที่ตามมา (Consequence = C) โดยมุ่งอภิปรายถึงความเชื่อที่ไร้ เหตุผล มุ่งปลี่ยนหรื อให้
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สมาชิกเลิกล้ มความคิดเหลวไหลนันเสี
้ ย อีกทังได้
้ นาเทคนิคการจินตภาพ (Imagery) ให้ สมาชิกอยู่
กับ อารมณ์ ความรู้ สึ ก ตนเอง ให้ นึ ก ถึ ง ภาพการท างานบนเครื่ อ งบิ น เมื่ อ เกิ ด สภาวะที่ ไม่ พึ ง
ปรารถนาขึ ้น ที่ผ่านมา โดยผู้วิจัยนาทักษะการเงียบ (Silent Skill) มาใช้ ร่วมด้ วยเพื่อให้ สมาชิก
ประเมินเรื่ องราวและความรู้ สึกได้ ชดั เจนยิ่ง ขึ ้น สอดคล้ องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2556: 77) อธิบายไว้
อีกทังผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิค 100 คน (100 person technique) เพื่อให้ สมาชิกตระหนักถึงความแตกต่าง
ที่สามารถส่งผลต่ออารมณ์ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลในสถานการณ์ เดียวกันว่าสามารถเกิดผลลัพธ์ การ
แสดงออกที่ ต่างกัน ไม่จาเป็ น ที่ ทุกคนจะมี ความความรู้ สึก อารมณ์ ความเชื่ อ พฤติก รรมการ
แสดงออกเหมือนเรา สอดคล้ องกับ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 173-174) ที่ได้ อธิบายถึงบทบาท
ผู้นากลุ่มการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมว่า มีหน้ าที่ชกั จูงสมาชิก
กลุ่มทากิ จกรรมเพื่ อต่อต้ านความคิด ความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของตน โดยพยายามปรับแก้
ความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผลด้ วยการท้ าทายและหยุดวงจรกระบวนการประเมินตนเองและการ
กล่ า วโทษตนเอง นอกจากนี ้ ผู้ วิ จั ย น าทั ก ษะการตั ง้ การค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended
Question)เข้ ามาใช้ เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลจากสมาชิกลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ สารวจ
ความรู้สกึ และปั ญหาตนเอง เป็ นการกระตุ้นให้ สมาชิกสนใจจดจ่อในประเด็นที่พดู อยู่ (วัชรี ทรัพย์มี
2556: 72-73) ผู้วิจัยสังเกตเห็นสีหน้ าและแววตาที่ยอมรับฟั งอย่างไม่มีเงื่อนไขของสมาชิกกลุ่ม
พฤติกรรมการแสดงออกภายในกลุ่มเปลี่ยนไปในทางที่ อ่อนโยนมากขึน้ เมื่อกระตุ้นให้ สมาชิก
ส ารวจปั ญ หาและรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง ที่ เกิ ด จากความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผลต่ อ
สถานการณ์นนร่
ั ้ วมกัน โดยตังค
้ าถามเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ น
มาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ สกึ อารมณ์ ความคิดภายในกลุม่ ย่อมมีความเห็นที่ตา่ งกันเกิดขึ ้น
การแสดงออกต่อสมาชิกท่านอื่นอาจจะมีบ้างที่มีสีหน้ าไม่พอใจที่ไม่คิดตรงกัน แต่ครัง้ นี ้ สีหน้ า
ท่าทางสมาชิกภายในกลุ่มเป็ นไปอย่างราบเรี ยบ สงบ เกิดการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขขึ ้น อย่าง
ชัดเจน แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นของสมาชิกกลุม่
2.3 การกากับอารมณ์ด้านการประเมินความคิด
ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินมีการกากับอารมณ์ด้านการประเมินความคิดเพิ่มขึ ้น จากการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 5
และ 6 วัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง ให้ สมาชิกสามารถมอง
มุมใหม่พร้ อมทังให้
้ ความหมายใหม่ต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นได้ ผู้วิจยั ใช้ ทกั ษะการสอน (Teaching
Skill) ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ครั ง้ ที่ 5 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของพลัง ความคิ ด
สอดคล้ องกับ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 175 อ้ างอิงจาก Corey 2000) ที่ได้ อธิบายเทคนิคการ
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ให้ คาปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ว่าเทคนิคการโต้ แย้ งกับความเชื่อที่
ไม่สมเหตุสมผล (Disputing Irrational Belief) เป็ นหนึ่งในเทคนิคด้ านความคิดที่ผ้ นู ากลุ่ม สอนให้
สมาชิกเรี ยนรู้วิธีการที่จะตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขการให้ คณ
ุ ค่าและเจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
โดยผู้นากลุ่มจะสาธิตให้ สมาชิกเห็นถึงวิธีการที่จะตรวจสอบ “ความรู้ สึกที่ไม่ดี”และความรู้ สึกว่า
ตนเองต่าต้ อย มุ่งความสนใจไปที่การโต้ แย้ งต่อความไม่มีเหตุผล ความไม่สอดคล้ องเชื่อมโยงกัน
อย่างมีเหตุผล ความสมบูรณ์แบบ และจุดจบเหตุการณ์ความคิดของสมาชิก
บรรยากาศภายในกลุม่ มีความเป็ นกันเอง เกิดความรู้สกึ สนิทสนมกันมากขึ ้น
ทังผู
้ ้ วิจยั และสมาชิกกลุ่ม สมาชิกตังใจฟั
้ งและรับฟั งผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข สังเกตเห็นความพร้ อม
ในการให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีต่อทุกกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั มอบให้ เมื่อสงสัยก็ยกมือถามทันที ไม่มี
อาการเคอะเขิน พลังภายในกลุ่มดีขึ ้นมากเรื่ อยๆตามลาดับทุกครัง้ ที่มีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผล
การทากลุ่มพบว่า พลังความคิดมีอิทธิพลมากต่อสมาชิกกลุ่ม ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมในรู ปแบบที่
ต่างกัน ไป ไม่ว่า จะเหมาะสมหรื อ ไม่เหมาะสม เป็ น ผลมาจากความคิ ด ที่ ไม่สมเหตุส มผลของ
สมาชิ ก กลุ่มเอง นอกจากนี ใ้ นการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ครัง้ ที่ 6 ผู้วิจัยใช้ ทักษะค าถามปลายเปิ ด
(Open-Ended Question) และทั ก ษะการตั ง้ ค าถามสมเหตุ ส มผล (The Logical Question)
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ สารวจผลที่เกิดขึ ้นกับตนเองทัง้ ด้ านความรู้ สึก อารมณ์ พฤติกรรม พบว่า
สมาชิกเกิดการตระหนักรู้ ทางความคิดอย่างมีระบบและเห็นภาพชัดเจนขึ ้น สามารถสารวจและ
มองความคิดตนเองที่ เกิ ดขึน้ พร้ อมทัง้ บอกได้ ว่าความคิดเหล่านัน้ มีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
อย่างไร ผู้วิ จัย ใช้ ทัก ษะการทวนซ า้ (Paraphrasing Skill) เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ า ใจและสรุ ป
ประเด็นข้ อความสาคัญ ที่ สมาชิกตังใจจะสื
้
่อสาร ทัง้ ยังนาทักษะการสะท้ อนความ (Reflecting
Skill) มาใช้ เพื่ อ เป็ น การสะท้ อนความรู้ สึก (Reflecting Feeling) และเป็ น การสะท้ อ นเนื อ้ หา
(Reflecting Content) ของสมาชิ กให้ ชัดเจน เอื อ้ ให้ สมาชิ กตระหนักถึงเรื่ องราวและความรู้ สึก
ตนเองมากขึ ้น นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยใช้ ทักษะการเสริ มแรงหรื อการให้ กาลังใจร่ วมด้ วย (Reassuring
Skill) เพื่อให้ สมาชิกประเมินความสามารถของตนว่าสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่และนาไปใช้
กับการกากับอารมณ์ในชีวิตการทางานจริ งได้ มากน้ อยเพียงใด มีอปุ สรรคหรื อไม่ หากมี ผู้วิจยั และ
สมาชิกกลุ่มท่านอื่นพร้ อมร่ วมช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้
สมาชิกในการตัดสินใจหรื อหาทางออกต่ออุปสรรคที่ยงั มีอยู่ ซึง่ ทักษะที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ครัง้ นี ้ ตรงกับ
วัชรี ทรัพย์มี (2556: 80,83,98) ได้ อธิบายไว้
จะเห็นว่าโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมและเทคนิครวมทังทั
้ กษะที่นามาใช้ ข้างต้ น ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความ
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มั่น ใจและมี ความมุ่งมั่น ว่าการปฏิ บัติ ตามแนวทางและขัน้ ตอนในการก ากับ อารมณ์ ด้านการ
ประเมินความคิดทัง้ หมดนี น้ ัน้ เป็ น สิ่งที่ ช่วยให้ สามารถดาเนิ น ไปสู่เป้าหมาย และตระหนักถึง
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการกากับอารมณ์ตนเองมากยิ่งขึ ้น
2.4 การกากับอารมณ์ด้านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
ผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ องบินมีการกากับอารมณ์ด้านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลายเพิ่มขึ ้น จากการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม ครั ง้ ที่ 7 และ8 วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ สมาชิ ก สามารถปรั บ มุ ม มองความคิ ด เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและประสบการณ์ทางอารมณ์ให้ เป็ นเรื่ องปกติและเพื่อให้ สมาชิกสามารถ
ทางานและดาเนิน ชีวิตตามปกติต่อไปได้ ผู้วิจัยให้ สมาชิกนอนทาสมาธิ ในอิริยาบถผ่อนคลาย
เพื่อให้ สมาชิกเล็งเห็นความสาคัญของความสงบทางจิตใจที่ส่งผลต่อความอารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรมของสมาชิก สอดคล้ องกับ จุฑามาศ แหนจอน (2561: 100-101 อ้ างอิงจาก Lazarus
2004) กล่าวถึ งรู ปแบบการจัดการอารมณ์ และความเครี ยดว่า บุคคลจัดการด้ านการรู้ คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive and behavioral coping) โดยแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครี ยด 2
รูปแบบ ได้ แก่ 1. การกระทาโดยตรง (Direct action) 2. การบรรเทาหรื อการผ่อนคลาย (Palliative
coping) ในที่นี ้ผู้วิจยั ขอกล่าวถึงรู ปแบบที่สองคือ การบรรเทาหรื อการผ่อนคลาย ที่สอดคล้ องกับ
การวิจยั เท่านัน้ รู ปแบบนี ้ตามแนวคิดลาซารัส เป็ นวิธีการปรับการรู้ คิดโดยการกากับอารมณ์ ของ
ตนเอง เมื่ อเผชิญ กับความเครี ยดบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อการรู้ คิด สวนใหญ่ เป็ น
กระบวนการภายใน เช่น การใส่ใจหรื อเพิ่มการตระหนักรู้ ต่อตนเอง สถานการณ์ และสิ่งแวดล้ อม
รวมทังเชื
้ ่อมัน่ ในความสามารถของตนเองว่าสามารถจัดการแก้ ปัญหาได้ โดยการใช้ เหตุผล อารมณ์
ขัน ใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ความมั่น ใจ การมองโลกแง่ บ วกและความศรั ท ธาในทางศาสนา
นอกจากนีบ้ ุคคลอาจใช้ เทคนิคความผ่อนคลายความเครี ยดต่างๆเช่น การทาสมาธิ การหายใจ
อย่างถูกวิธี เป็ นต้ น ทัง้ ยังสอดคล้ องกับจิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2557: 184) ที่อธิบายการลด
ระดับพฤติกรรมทางอารมณ์ไว้ ว่า การระงับพฤติกรรมตามอารมณ์นนั ้ ปกติบคุ คลที่เป็ นผู้ใหญ่แล้ ว
จะใช้ วิธีนี ้ เมื่อเกิดอารมณ์ จะพยายามควบคุมพฤติกรรมโดยไม่แสดงออกทันที แต่จะหาทางออก
ในรู ปแบบอื่นที่สงั คมยอมรับ เช่น การอ่านหนังสือ การร้ องเพลง การวาดภาพ การเล่นเกม การ
ทางานอดิเรก การออกกาลังกาย เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ตงึ เครี ยดออกมากับกิจกรรมที่กล่าวมานี ้
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคบัตรเชิญของดรายเดน (Dryden’s Invitation) เพื่อให้ สมาชิกคิดตาม ผลคือ
สมาชิกกลุม่ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สกึ ความคิด ไปในทางบวกมากขึ ้น เมื่อร่างกายรู้สกึ
ผ่อ นคลายและเกิ ด ความรู้ สึก ว่า ตนเองมี ท างเลื อ กเสมอในการตัด สิน ใจที่ จ ะรั บ หรื อไม่ รับ เอา
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ความรู้ สึกภายนอกที่ก่อให้ เกิดอารมณ์ ทางลบ สอดคล้ องกับพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561:172) ที่
อธิบายเป้าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมว่า เป็ น
การช่วยเหลือสมาชิกในการลดปั ญหาทางอารมณ์ ลดการทาลายตัวเอง ประสบความสาเร็ จใน
ตนเอง (Self-actualized) และ มีความสุขมากขึ ้น
จากการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุม่ ทุกคน
ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยสังเกตจากการร่ วมแสดงความ
คิดเห็น และการทาแบบวัดหลังการให้ คาปรึกษากลุม่ ทัง้ 8 ครัง้ สิ ้นสุดลง
3. การเปรียบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบินกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเปรี ยบเทียบการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบน
เครื่ อ งบิ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม พบว่า ในระยะหลัง การทดลอง พนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีการกากับอารมณ์สงู กว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่
ไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะการให้ คาปรึ กษากลุ่มสามารถช่วยส่งเสริ มการกากับอารมณ์ ให้ กับพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินได้ จึงทาให้ การกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินที่ได้ รับการให้
คาปรึ ก ษากลุ่ม สูงกว่าพนัก งานต้ อนรับ บนเครื่ องบิน ที่ ไม่ได้ รับ คาปรึ กษากลุ่ม เมื่ อพิ จารณาที่
กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม จะเห็นได้ ว่ากระบวนการกลุ่มสามารถส่งเสริ มให้ พนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบินได้ ช่วยเหลือกัน มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับศิริบูรณ์ สายโกสุม
(2555: 32-35) ที่ ไ ด้ อธิ บ ายถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จากพลัง การบ าบั ด ในรู ป แบบของกลุ่ ม การให้
คาปรึ กษาของยาลอม (Yalom’s Curative Factors) ไว้ ดังนี ้ คือสมาชิกเกิ ดการมองว่ากลุ่มเป็ น
วิ ธี ก ารที่ ท าให้ เกิ ด ความหวัง คาดหวัง ในความส าเร็ จ ให้ โอกาสสมาชิ ก ที่ มี ป ระสบการณ์ ได้
แลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม เกิดการให้ กาลังใจ เกิดการเสริ มแรงขึ ้น มีความรู้ สึกกล้ า
เปิ ดเผยตนเอง ตระหนักได้ ว่าตนไม่ได้ เผชิญกับเรื่ องที่กงั วลเพี ยงลาพัง เกิดความรู้ สึกร่ วมมีความ
เป็ นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ มองปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างลึกซึ ้ง มีมมุ มองกว้ างขึ ้น เกิดความสามัคคี
ภายในกลุม่ เริ่ มมองตนเองว่ามีศกั ยภาพที่สามารถในการแบ่งปั น ช่วยเหลือสมาชิกอื่นได้ เกิดการ
ตระหนักรู้และเรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคม เกิดการเรี ยนรู้ที่จะปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น มีความไว้ วางใจ
ยังผลให้ ร้ ูสกึ ปลอดภัยที่จะแบ่งปั นเรื่ องราวส่วนตัวมากขึ ้น เกิดความห่วงใยที่พฒ
ั นาขึ ้นภายในกลุม่
ยิ่งไปกว่านัน้ พลังบาบัดในรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มนีย้ งั ทาให้ สมาชิกได้ ปลดปล่อยอารมณ์
ความรู้ สกึ ที่ไม่เคยเปิ ดเผยมาก่อน เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย ไม่มีความตึงเครี ยด ต่างรู้ สกึ อิสระที่
จะแบ่งปั นเรื่ องราวและเกิดความรู้สกึ รับผิดชอบต่อชีวิตตนเองเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย ซึง่ ตรงกับคาอธิบาย
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เกี่ยวกับพลังของกลุ่ม (Group As Power) ดังที่พชั ราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561: 6) ให้ ความหมายว่า
การให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ น การน าพลังของกลุ่มมาใช้ ในการช่วยเหลือสมาชิกให้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาของตนเอง จะทาให้ บุคคลตระหนักถึงความต้ องการที่จะทาหรื อควรทาอย่างไรกับตนเอง
หากยัง ไม่ แ สดงพฤติ ก รรมนัน้ จนกว่าจะรู้ สึก ถึ ง การยอมรั บ และการมี คุณ ค่าโดยสมาชิ ก กลุ่ม
นอกจากนี พ้ ลัง ของกลุ่ม จะแสดงออกมาโดยธรรมชาติ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ สมาชิ ก กลุ่ม แต่ล ะคนใน
ลักษณะของการทาตามกลุม่ มีพฤติกรรมที่เสริมสร้ างแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้
กล่า วถึ งพนัก งานต้ อนรับ บนเครื่ อ งบิ น กลุ่ม ควบคุม นัน้ แม้ ว่าองค์ ก รจะจัด วัน ให้
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินทุกคนเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเรี ยนรู้ สถานการณ์ การทางาน
ด้ วยแรงกดดัน จากสถานการณ์ ที่ ต่างกัน ออกไปบนเครื่ อ งบิ น เป็ น ประจ าทุก ปี (Civil Aviation
Authority 2016: ออนไลน์ ) แต่เนื่องด้ วยการอบรมแต่ละครัง้ จานวนผู้เข้ ารับการอบรมมีจานวน
มากไม่สมดุลกับวิทยากรและอาจารย์ จากกองโรงเรี ยน อีกทัง้ ระยะเวลาการทากิจกรรมรวมถึง
ความเอาใจใส่ดแู ลอย่างใกล้ ชิดรายบุคคลยังไม่ทวั่ ถึง เป็ นผลทาให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
กลุ่มควบคุมนี ้ไม่ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมอย่างจริ งจังเหมือนการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่ มีสมาชิกกลุ่มเพียง
8 คน ต่อผู้ให้ คาปรึ กษา 1 คน ที่มีการใช้ เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมร่วมด้ วยที่เจาะจงและเล็งเห็นความสาคัญของความต่างของแต่ละ
บุคคลและให้ เวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกากับอารมณ์กนั อย่างจริงจังต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิ จารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมกับพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินพบว่า ใบงานและแบบบันทึกเกี่ ยวกับ
อารมณ์ ตนเอง ช่วยเสริ มสร้ างให้ เกิดการทบทวนอารมณ์ ความรู้ สึกที่เกิด ขึ ้นจริ งให้ เป็ นรู ปธรรม
มากขึ ้น อีกทังผู
้ ้ วิจยั พบว่าช่วงเวลาการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเขียนบรรยายความรู้ สกึ จะได้ รับ
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากสมาชิกกลุ่มทุกคน เนื่องจากเกิดการประมวลความคิด ความรู้ สึก
ตนเอง และเอื ้อต่อสมาชิกที่อาจจะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ สกึ ออกมาเป็ นคาพูดได้ ดี การเขียน
จึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมมากในการสื่อสารความรู้สกึ ที่แท้ จริงออกมา
1.2 ในการท าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินนี ้ ผู้ที่จะ
นาไปใช้ ต้องทาความเข้ าใจและให้ เวลาสมาชิกกลุ่มอย่างเต็มที่ในการเรี ยนรู้และฝึ กฝนการปรับใช้
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เทคนิค ABC ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเป็ นผู้ใหญ่สงู มีความมัน่ ใจในตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความคิด อารมณ์ และการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ดังนัน้ เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อสมเหตุสมผลเข้ า
มาแทนที่ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลผ่านการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษานี ้ ระยะเวลาทังหมดใช้
้
ในการเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนเทคนิค ABC รวมทัง้ ยอมรับความคิดที่มีเหตุผลที่ตระหนักได้
ด้ วยตนเองนัน้ จึงมีความสาคัญมาก
1.3 ผู้ที่ จ ะน าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินไปใช้
จะต้ องมีความเข้ าใจกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มาราธอนที่ใช้ ระยะเวลาต่อเนื่ องยาวนาน
8 ชั่วโมงต่อวัน ทัง้ หมด 2 วัน ระยะเวลายาวนานดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความเหนื่ อยล้ า และทาให้
ระดับความสนใจในการฟั งภายในกลุม่ ลดลงไปบ้ าง จึงควรจัดให้ มีช่วงเวลาพักเว้ นวรรคช่วงในการ
ท ากลุ่ม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความผ่ อ นคลาย ซึ่งช่ วงเวลาพัก ขึน้ อยู่กับ ดุล ยพิ นิ จ ของผู้น ากลุ่ ม นัน้ โดย
สามารถสังเกตพฤติ ก รรมความเหนื่ อ ยล้ า ที่ แ สดงออกจากสี ห น้ า แววตา ท่ าทาง รวมทัง้ การ
สัมภาษณ์โดยตรงจากสมาชิกกลุม่ ในส่วนของการเลือกกิจกรรมให้ เหมาะสมนัน้ ควรนากิจกรรมที่
หลากหลายมาใช้ ในโปรแกรมให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความจ าเจ และเพื่ อ สร้ างความ
กระตือรื อร้ นให้ เกิดในสมาชิกกลุม่ ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมี การศึกษาการก ากับอารมณ์ ในกลุ่มอาชี พที่ มีแนวโน้ มเผชิญ กับสภาวะ
ความกดดันและความเครี ยดอื่น เช่น บุคลากรทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่มีเนื ้องานเกี่ยวข้ องด้ านการ
บริการ
2.2 ควรมีการติดตามผลเป็ นระยะ เช่น ทุก 2 หรื อ 4 เดือน เพื่อศึกษาความคงทนของ
การกากับอารมณ์
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรั บ
บนเครื่องบินและ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์
ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

อาจารย์ประจาภาควิชาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร.สาธร ใจตรง

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
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3. อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยทุ ธ์
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ภาคผนวก ข
เอกสารขอจริยธรรมสาหรับการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการกากับอารมณ์
ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน

- ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดการกากับอารมณ์
- ค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดการกากับอารมณ์
- ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดการกากับอารมณ์
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ตาราง 11 แสดงค่าดัชนี IOC ของแบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
ด้ านการเลือกและปรั บสถานการณ์ (Situation)
1
1
1
1
2
1
1
1
3
0
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
0
1
1
10
1
1
0
ด้ านการปรั บความสนใจ (Attentional)
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
0
1
0
8
1
1
0
9
1
1
0
10
1
1
0
ด้ านการประเมินความคิด (Appraisal)
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
ข้ อ

ดัชนีค่า
IOC

ผล

1
1
0.67
1
1
1
1
1
0.67
0.67

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1
1
1
1
1
1
0.33
0.67
0.67
0.67

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
คัดออก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1
1
1
1

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 (ต่อ)
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
1
1
1
ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่ อนคลาย (Response)
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
1
9
1
1
1
10
0
1
1
ข้ อ

ดัชนีค่า
IOC
1
1
1
1
1
1

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผล
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ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกของการกากับอารมณ์โดยรวม (n=30)
ข้ อ
r
ผลการพิจารณา
1
0.15
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
0.39
ผ่านเกณฑ์
3
0.05
ไม่ผ่านเกณฑ์
4
0.32
ผ่านเกณฑ์
5
0.34
ผ่านเกณฑ์
6
0.10
ไม่ผ่านเกณฑ์
7
0.51
ผ่านเกณฑ์
8
0.22
ผ่านเกณฑ์
9
0.20
ผ่านเกณฑ์
10
0.47
ผ่านเกณฑ์
11
0.53
ผ่านเกณฑ์
12
0.27
ผ่านเกณฑ์
13
0.46
ผ่านเกณฑ์
14
0.51
ผ่านเกณฑ์
15
0.09
ไม่ผ่านเกณฑ์
16
0.40
ผ่านเกณฑ์
17
-0.52
ไม่ผ่านเกณฑ์
18
0.03
ไม่ผ่านเกณฑ์
19
-0.10
ไม่ผ่านเกณฑ์
20
0.38
ผ่านเกณฑ์
การกากับอารมณ์โดยรวมมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81

ข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

r
0.60
0.55
0.52
0.29
0.52
0.50
0.43
0.66
0.30
0.52
0.22
0.20
0.25
0.52
0.44
0.50
0.39
0.04
-0.16

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 13 ค่าอานาจจาแนกของด้ านการเลือกและปรับสถานการณ์ (n=30)
ข้ อ
r
ผลการพิจารณา
1
0.31
ผ่านเกณฑ์
2
0.34
ผ่านเกณฑ์
3
0.22
ผ่านเกณฑ์
4
0.51
ผ่านเกณฑ์
5
0.20
ผ่านเกณฑ์
การกากับอารมณ์โดยรวมมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.59

ข้ อ
6
7
8
9
10

r
-0.03
0.28
0.21
0.17
0.57

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

r
48.0
20.004.009.0

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

r
46.0
.040
50.0
74.0
34.0

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ตาราง 14 ค่าอานาจจาแนกของด้ านการปรับความสนใจ (n=30)
ข้ อ
r
ผลการพิจารณา
11
35.0
ผ่านเกณฑ์
12
42.0
ผ่านเกณฑ์
13
19.0
ไม่ผ่านเกณฑ์
14
49.0
ผ่านเกณฑ์
15
13.0
ไม่ผ่านเกณฑ์
ด้ านการปรับความสนใจ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.44

ข้ อ
16
17
18
19

ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนกของด้ านการประเมินความคิด (n=30)
ข้ อ
r
ผลการพิจารณา
20
26.0
ผ่านเกณฑ์
21
61.0
ผ่านเกณฑ์
22
64.0
ผ่านเกณฑ์
23
51.0
ผ่านเกณฑ์
24
24.0
ผ่านเกณฑ์
ด้ านการประเมินความคิด มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79

ข้ อ
25
26
27
28
29
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ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนกของด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย (n=30)
ข้ อ
r
ผลการพิจารณา
ข้ อ
30
36.0
ผ่านเกณฑ์
35
31
43.0
ผ่านเกณฑ์
36
32
36.0
ผ่านเกณฑ์
37
33
29.0
ผ่านเกณฑ์
38
34
32.0
ผ่านเกณฑ์
39
ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.57

หมายเหตุ

จานวนข้ อคาถามทังหมด
้
จานวนข้ อคาถามที่คดั ออก
จานวนข้ อคาถามที่คดั เลือกไว้

39
11
28

r
0.46
0.38
0.24
-0.12
-0.10

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ภาคผนวก ง
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แบบวัดการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
คาชี ้แจง
แบบประเมินฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
4 หน้ า โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบวัดการกากับอารมณ์
1. แบบประเมินฉบับนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อการศึกษาการกากับอารมณ์ของพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ องบินเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลั กสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ คาปรึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
2. ข้ อมูลที่ได้ จากท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการศึกษาการกากับอารมณ์
ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน ผู้วิจยั จึงขอให้ ท่านได้ ตอบแบบวัดให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ น
จริ ง โดยการตอบวัดนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อการทางานและการดาเนินชีวิตประจาวันของท่านแต่
ประการใด จะกระทาและนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเพื่อผลทางการวิจยั เท่านัน้

ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบวัดครัง้ นี ้
นางสาวนิพิธิดา ชานาญกุล
นิสติ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
คาชี ้แจง ให้ ท่านกรอกข้ อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. ชื่อ.........................................................................................................................
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. อายุ………………..ปี
4. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

5. ประสบการณ์ทางาน .................. ปี
ตอนที่ 2 แบบวัดการกากับอารมณ์
คาชี ้แจง แบบประเมินนี ้ประกอบด้ วยคาถาม จานวน หน้ า ให้ ทาเครื่ องหมาย 3ลงในช่องหลัง
ข้ อความที่ตรงกับความรู้ สึกและการกระทาอย่างตรงตามความเป็ นจริ งของท่านมากที่สดุ โปรด
ตอบคาถามให้ ครบทุกข้ อ ตามความหมายดังนี ้
คาชี แ้ จง: จงพิ จารณาข้ อความแต่ละข้ อความ และเขีย นเครื่ องหมาย  ลงในช่องค าตอบที่
สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ
ดังนี ้
จริงที่สดุ
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริ ง
ไม่จริงเลย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้ อความตรงกับความคิดและความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ
ข้ อความตรงกับความคิดและความรู้สกึ ของท่านมาก
ข้ อความตรงกับความคิดและความรู้สกึ ของท่านน้ อย
ข้ อความตรงกับความคิดและความรู้สกึ ของท่านน้ อยที่สดุ

ด้ านการเลือกและปรั บสถานการณ์
1 ฉันไม่ชอบห้ องน ้าที่สกปรกมาก แต่ฉนั ก็ยงั เข้ าไปดูแลทาความสะอาด
เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารได้ ใช้ บริการอย่างเต็มที่
2 ถ้ าผู้โดยสารกดเรี ยกบ่อยครัง้ ฉันก็ไม่ออกไปให้ บริการอีกแล้ ว
3 ถ้ าผู้โดยสารตรงหน้ าจะไม่พอใจการบริการของเพื่อนร่วมงานอีกคน ฉันก็
ยังให้ บริการเต็มที่จนทุกอย่างผ่านไปด้ วยดี
4 แม้ วา่ จะไม่มีรายชื่อยืนยันการสัง่ อาหารพิเศษในเที่ยวบิน ฉันก็ยงั นาเสนอ
อาหารรูปแบบอื่นให้ จนผู้โดยสารเกิดความพอใจ
5 เมื่อไฟล์ทที่มาบินจะได้ คา่ ตอบแทนไม่ค้ มุ ค่า ฉันยังคงออกมาบิน เพราะ
ถือเป็ นความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
6 แม้ วา่ จะรับผิดชอบงานบริเวณตนเองเรี ยบร้ อยแล้ ว ฉันก็ยงั อาสาไป
ช่วยงานนอกบริ เวณที่เพื่อนร่วมงานยังคงทางานอยู่
ด้ านการปรั บความสนใจ
7 ฉันหันไปยิ ้มทักทายกับผู้โดยสารท่านอื่นตามปกติ แม้ วา่ จะมีผ้ โู ดยสาร
บางท่านแสดงสีหน้ าไม่พอใจฉัน
8 ฉันเอ่ยปากขอตรวจสอบบัตรที่นงั่ ของผู้โดยสารท่านถัดไปตามกฏความ
ปลอดภัยการบิน เมื่อผู้โดยสารตรงหน้ าไม่ให้ ความร่วมมือและเริ่มโวยวาย
เสียงดัง
9 ฉันอธิบายผู้โดยสารอย่างใจเย็นถึงการบริการเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อ
เพื่อนของผู้โดยสารที่นงั่ ติดกันเริ่มมึนเมา
10 เมื่อพบว่าผู้โดยสารไม่มีเจตนากดเรี ยกแต่เป็ นการกดผิด ฉันจึงอธิบาย
วิธีการใช้ ปมุ่ ต่าง ๆ ให้ แทน

ไม่ จริงเลย

ค่ อนข้ างไม่ จริง

ข้ อความ

ค่ อนข้ างจริง

ข้ อ
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ด้ านการประเมินความคิด
11 แม้ การทางานทาให้ ท้อใจในบางครัง้ แต่ฉนั ก็คิดว่ามีอาชีพอื่นที่ลาบาก
กว่านี ้อีกมาก
12 เมื่อผู้โดยสารหงุดหงิดใส่ ฉันพยายามไม่โต้ ตอบเพราะอาจเป็ นวันที่ไม่ดี
ของผู้โดยสารก็ได้
13 เมื่อผู้โดยสารคาดหวังการบริการที่สงู มาก ฉันนึกถึงราคาตัว๋ เครื่ องบินที่สงู
มากที่ผ้ โู ดยสารจ่ายไป
14 แม้ จะได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในวันหยุด ฉันคิดว่าได้ รับโอกาส
ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ ไม่ได้ ถกู เอาเปรี ยบ
15 แม้ จะมีวนั หยุดไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ เช่น วันเสาร์ อาทิตย์ ฉันกลับสบาย
ใจที่ไม่ต้องใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าหรื อแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่น
16 แม้ วา่ มีการตรวจสอบมาตรฐานการบินบ่อยครัง้ ขึ ้น ฉันมองว่าได้ พฒ
ั นา
ความรู้ความสามารถตนเองตลอดเวลา
17 ฉันคิดว่าการได้ ไปค้ างต่างประเทศ แม้ อาจจะทาให้ ร้ ูสกึ คิดถึงบ้ านบ้ าง แต่
ก็ได้ สมั ผัสอากาศเย็นสบายต่างจากประเทศไทย
18 แม้ จะเผชิญกับการทางานท่ามกลางสภาพอากาศย่าแย่
ฉันคิดว่าเป็ นประสบการณ์สอนใจนี ้จะเตือนสติให้ ระมัดระวังตลอดไป
19 ถ้ าได้ รับมอบหมายให้ ทางานในโซนบริเวณที่ผ้ โู ดยสารจานวนมากกว่า
โซนบริเวณอื่น ฉันคิดว่าเป็ นโอกาสที่ดีที่จะได้ ฝึกฝนการบริ การให้ ดีขึ ้น
20 การได้ รับเลือกให้ มาปฏิบตั ิหน้ าที่แทนพนักงานที่ลาป่ วยไป ฉันมองว่าได้
เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ ทีมงานวันนันบรรลุ
้
ภารกิจ
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ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่ อนคลาย
21 ก่อนการทางาน ฉันจะพยายามพักผ่อนให้ เพียงพอ เพื่อให้ สดชื่นพร้ อมเริ่ม
งาน
22 เมื่อว่างจากการทางาน ฉันมักจะไปนวดเพื่อคลายความเมื่อยล้ าจากการ
ทางาน
23 เมื่อลงเครื่ อง ฉันมักเปิ ดมือถือส่งข้ อความพูดคุยกับคนสนิทเพื่อผ่อนคลาย
24 ฉันโหลดหนังหรื อซีรีย์ที่ชอบมาดูระหว่างพักอยูต่ ่างประเทศ
25 ฉันเลือกที่จะนิ่งเงียบ หายใจลึกๆเมื่อกาลังให้ บริ การผู้โดยสารที่อารมณ์ไม่
ดีโดยไม่ทราบสาเหตุ
26 ฉันนอนหลับยาวในวันหยุดเพื่อพักผ่อนเพิ่มพลังให้ กบั ตัวเอง
27 เมื่อฉันรู้สกึ แย่จากการทางาน ฉันมักหวนนึกถึงวันแรกที่เริ่มงานซึง่ มีความ
สนุกและตื่นเต้ น
28 ฉันชอบเดินซื ้อของกลับไปฝากคนที่รัก เมื่อบินไปต่างประเทศ

ไม่ จริงเลย

ค่ อนข้ างไม่ จริง
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ภาคผนวก จ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 1
การสร้ างสัมพันธภาพ การปฐมนิเทศ และความหมายของการกากับอารมณ์
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกกลุม่ และระหว่างสมาชิกกลุม่
2. เพื่ อ ชี แ้ จงบทบาทหน้ า ที่ จุด มุ่ง หมายในการท ากลุ่ม กติ ก าข้ อ ก าหนดร่ วมกัน
ระยะเวลา สถานที่ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3. เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจความหมายการกากับอารมณ์
อุปกรณ์ 1. ใบงาน “รู้จกั ฉัน รู้จกั เธอ”
2. ดินสอและยางลบ
วิธีดาเนินการ
การสร้ างสัมพันธภาพในการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มครัง้ แรกมี ความสาคัญ อย่างยิ่งต่อ
กระบวนการให้ คาปรึกษา ผู้วิจยั ต้ องเป็ นผู้กระตุ้นให้ เกิดบรรยากาศภายในกลุ่มที่ดาเนินไปอย่าง
ผ่อนคลาย มีความเป็ นกันเอง ให้ สมาชิกเกิดความรู้ สึกปลอดภัยที่จะเปิ ดเผยตนเอง เกิดความ
ไว้ วางใจขึ ้นในกลุ่ม โดยใช้ เทคนิค การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข การ
ฟั งอย่างตังใจ
้ และการเปิ ดเผยตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกล้ าที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิ ดเผย
ตนเองมากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้วิจยั จะชี ้แจงรายละเอียดเบื ้องต้ นที่สมาชิกกลุม่ ควรทราบ เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกกลุม่ ซักถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดในการเข้ ารับการปรึกษา เพื่อให้ การให้ คาปรึกษา
กลุ่ม เป็ น ไปอย่า งราบรื่ น รวมถึ ง การให้ ข้ อ มูล ความรู้ แก่ ส มาชิ ก เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ABC ซึ่ง เป็ น
หลักการสาคัญของทฤษฎี REBT ซึ่งผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นหลักในการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มนี ้ โดย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจัย สร้ างสัมพัน ธภาพกับ สมาชิกกลุ่ม โดยการกล่าวต้ อนรับ และแนะน า
ตนเองให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทราบ รวมถึงชวนสมาชิกพูดคุย ตรวจสอบความรู้สกึ โดยการถามคาถาม
ว่ารู้สกึ อย่างไรกับการเข้ าร่วมกลุม่ ตลอดจนความคาดหวังที่จะได้ รับในการเข้ ากลุม่
1.2 ผู้วิจัยชี แ้ จงวัตถุป ระสงค์ ข องการให้ คาปรึ กษากลุ่ม บทบาทของผู้วิจัย บทบาทของ
สมาชิกกลุม่ ประโยชน์จากการเข้ าร่วมกลุ่ม รวมถึงระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
กลุม่

112
1.3 ผู้วิจยั ช่วยกันสร้ างกติกาข้ อกาหนดในการอยู่ร่วมกันและกฎระเบียบในการ
เข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อให้ การให้ คาปรึกษากลุ่มมีประสิทธิภาพ โดยกฎเกณฑ์ที่ม่งุ เน้ น
เป็ นหลักได้ แก่
1) การรักษาความลับของสมาชิกภายในกลุม่
2) การมีความรับผิดชอบช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ คนอื่นในการแก้ ไขปั ญหา
เช่น การรับฟั งยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข การยอมรับอย่างเต็มใจ ด้ วยความจริงใจ
2. ขัน้ ดาเนินการ
พร้ อมดินสอยางลบให้ คนละชุด ”รู้จกั ฉัน รู้จกั เธอ“ผู้วิจยั แจกใบงาน 1.2
2.2 ผู้วิจยั ให้ เวลาสมาชิกกลุ่มประมาณ นาที ในการบันทึกข้ อมูลส่วนตัวตาม 10
หัวข้ อที่กาหนดให้ เกี่ยวกับอารมณ์และตัวตนของแต่ละคนลงในใบงาน เมื่อบันทึกเสร็ จ ให้ จบั คูก่ บั
สมาชิกกลุม่ ที่นงั่ ด้ านข้ างพูดคุยแลกเปลี่ยนข้ อมูลส่วนตัวเพื่อทาความรู้จกั กัน
2.3 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มผลัดกันนาเสนอเรื่ องราวของคู่ตนเอง เพื่อให้ สมาชิกใน
กลุม่ ที่เหลือได้ ทาความรู้จกั ด้ วย พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นหลังทากิจกรรมครัง้ นี ้ว่าได้ อะไร
จากการทาความรู้จกั อารมณ์ของสมาชิกท่านอื่นบ้ าง
2.4 ผู้วิจัยสอบถามสมาชิกกลุ่มถึงความเข้ าใจเกี่ยวกับคาว่าการกากับอารมณ์
ตามมุมมองของสมาชิกกลุ่ม และอธิบายให้ สมาชิกทุกคนทราบถึงความหมายที่แท้ จริ งของคาว่า
การกากับอารมณ์เพื่อให้ สมาชิกเกิดความเข้ าใจและมีเป้าหมายร่วมกัน
2.5 ผู้วิจัยสอบถามสมาชิกเกี่ ยวกับ เหตุการณ์ การท างานบนเครื่ องบิน ที่ ท าให้
สมาชิกรู้สกึ ว่าตนเองขาดการกากับอารมณ์
2.6 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดการกากับ
อารมณ์ ของแต่ล ะคนหรื อ มุม มองต่อ เหตุก ารณ์ เดี ย วกัน นัน้ หลังจากนัน้ ผู้วิจัย ใช้ เทคนิ ค การ
เสริมแรงกระตุ้นให้ สมาชิกรู้สกึ อยากเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการอธิบายถึงผลเสียที่สมาชิกขาดการ
กากับอารมณ์ รวมถึงข้ อดีที่จะเกิดขึ ้นหากสมาชิกมีการกากับอารมณ์ เพิ่มขึ ้น รวมถึงเปิ ดมุมมอง
ใหม่ที่ทาให้ สมาชิกรู้สกึ ว่าตนเองมีศกั ยภาพและรู้จกั สร้ างการกากับอารมณ์ที่ดีขึ ้นได้
3 ขัน้ สรุ ป
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิง่ ที่ได้ จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ทังในด้
้ านความคิด
และความรู้สกึ รวมถึงสิง่ ที่สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณ สมาชิกกลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถามหากมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติม
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การประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการทากิจกรรม
2. สังเกตจากความกระตือรือร้ น ความสนใจของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่
3. สังเกตจากการสรุปผลของสมาชิกในขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษากลุม่

รู้ จักฉัน รู้ จักเธอ
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………
มองว่าตนเองเป็ นคนอารมณ์อย่างไร เลือกที่ตรงกับตนเองมากที่สดุ 3 อารมณ์
1)...........................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................
สิง่ ที่ภมู ิใจเกี่ยวกับอารมณ์ตนเอง
..............................................................................................................................................
สิง่ ที่อยากปรับปรุงเกี่ยวกับอารมณ์ตนเอง
..............................................................................................................................................
สิง่ ที่อยากบอกสมาชิกกลุม่ ที่ได้ อา่ นใบงาน “รู้จกั ฉัน รู้จกั เธอ”ของตน
..............................................................................................................................................
สิง่ ที่คาดหวังในการเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 2
การกากับอารมณ์ด้านการเลือกและปรับสถานการณ์
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถเลือกการกระทาที่ก่อให้ เกิดการกระตุ้นอารมณ์ ทางลบของตน
น้ อยลง
2. เพื่อให้ สมาชิกเลือกการกระทาที่ มุ่งให้ เกิดความรู้ สึกทางอารมณ์ ในทางบวกมากขึน้
แม้ วา่ เหตุการณ์นนจะท
ั ้ าให้ เกิดความรู้สกึ ทางลบมาก่อน
แนวคิดสาคัญ
อารมณ์ (Emotion) เป็ นพลังงานที่ขับเคลื่อนให้ ภารกิ จต่างๆบรรลุเป้าหมาย เป็ นสื่อให้
บุคคลเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ทาให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกัน และที่สาคัญอารมณ์ ทาให้ เกิดพลัง
กระตือรื อร้ น สร้ างแรงจูงใจในการท างาน ท ากิ จกรรม มี อิทธิ พ ลต่อการปรับตัวทางสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ส่งผลต่อบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (วิภาพร มาพบสุข, 2543: 291)
กรอส (Gross, 2015: 6) ได้ กล่าวถึงการกากับอารมณ์ ไว้ ว่า เป็ นการทาให้ อารมณ์ เป็ นรู ป
เป็ นร่ างมากขึ ้น โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ ต่อสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น โดยแต่ละบุคคลมีวิธีการกากับอารมณ์ที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์
1. ใบงาน “สารวจอารมณ์”
2. แบบบันทึก “อารมณ์สว่ นตัว”
3. ใบงาน ABC
4. ดินสอและยางลบ
วิธีดาเนินการ
ในการเสริ ม สร้ างการก ากั บ อารมณ์ ด้ า นการเลื อ กและปรั บ สถานการณ์ ผู้ วิ จัย เห็ น
ความสาคัญ ของการตระหนัก รู้ อารมณ์ ตนเอง ซึ่งเป็ น จุดเริ่ มต้ น ของการพัฒ นาไปสู่การก ากับ
อารมณ์ ตนเอง ตามที่ จิตสุภาณัฐ ประยงค์รัตน์ (2548: 43-44) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการ
กากับ อารมณ์ ต นเอง ดังนี ้ คื อ 1. ให้ เวลาตนเองในการทบทวนว่าอารมณ์ ของตนเป็ น อย่างไร
รวมถึ งการแสดงออกทางอารมณ์ ของตนและผลหลังจากการแสดงอารมณ์ นัน้ ออกไปว่าเป็ น
อย่างไร มีความเหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์ไหม โดยปราศจากการเข้ าข้ างตนเอง 2. ฝึ กการ
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มีสติร้ ูตวั อยูเ่ สมอ ว่าขณะนี ้เรากาลังรู้สกึ อย่างไรกับตัวเองและสิง่ รอบตัว มีความไม่สบายใจเกิดขึ ้น
ไหม คิดอย่างไรกับความรู้สกึ นัน้ รวมถึงมันส่งผลต่อการแสดงออกของตนไหม
1.ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิ จัย กล่า วทัก ทายสมาชิ ก มุ่ง ทบทวนการให้ ค าปรึ ก ษาครั ง้ ที่ 1 และย า้
เกี่ยวกับกฎกติกาในการอยูร่ ่วมกันในกลุม่
1.2 ผู้วิจยั บอกถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั แจกแบบบันทึก “อารมณ์สว่ นตัว”
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั แจกแบบบันทึก “อารมณ์สว่ นตัว” แก่สมาชิก ให้ เวลาประมาณ 10 นาที
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกผลัดกันนาเสนอแบบบันทึกของตนเอง โดยสร้ างบรรยากาศ
ให้ สมาชิกกล้ าเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง โดยใช้ เทคนิคการฟั ง การทวนความ และการให้ กาลังใจ
2.3 ผู้วิจยั แจกใบงาน “สารวจอารมณ์” แก่สมาชิก
2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกพิจารณาสารวจอารมณ์ ตนเองตามหัวข้ อในใบงาน “สารวจ
อารมณ์ ”โดยพิจารณาเหตุการณ์ ที่กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ พึงพอใจ กลัว โกรธ และเสียใจ รวมถึง
วิธีการแก้ ปั ญ หาของแต่ละคนผ่านประสบการณ์ การท างานบนเครื่ องบิน ในอดีต โดยให้ เวลา
ประมาณ 15 นาที
2.5 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนออกมาเล่าผลจากการสารวจตนเอง โดยเปิ ดโอกาส
ให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สกึ ต่ออารมณ์และการแก้ ปัญหาของแต่ละคน เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้และนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ดียิ่งขึ ้น พร้ อมทังให้
้ กาลังใจสมาชิกถึงศักยภาพการ
พัฒนาการกากับอารมณ์ให้ ดีขึ ้นได้
2.6 ผู้วิจัย แจกใบงาน ABC ให้ สมาชิก พร้ อมทบทวนความรู้ ในใบความรู้ เรื่ อง
“ABC Model” ที่ได้ กล่าวถึงในการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ แรก ผู้วิจยั มอบหมายงานให้ สมาชิกแต่ละ
คนเลือกเหตุการณ์ จากแบบใบงาน “สารวจอารมณ์ ” มาคนละ 1 เหตุการณ์ ฝึ กบันทึกลงในแบบ
บันทึก ABC Model โดยให้ เวลาประมาณ 10 นาที
2.7 ผู้วิจยั ขออาสาสมัครในการเริ่ มต้ นนาเสนอใบงาน ABC Model ของตน เพื่อ
สารวจความเข้ าใจของสมาชิกกลุม่ ที่มีต่อเทคนิคการใช้ ABC กับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง สมาชิก
กลุ่มต้ องให้ เหตุผลว่าทาไมถึงคิดเช่นนัน้ รู้สกึ อย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ผลที่ได้ รับเป็ นอย่างไร
และหากเกิ ด เหตุก ารณ์ แบบเดิ ม ขึน้ อี ก ในอนาคต หลังจากผ่านการส ารวจอารมณ์ ความรู้ สึก
พฤติกรรมตนเองในครัง้ นีแ้ ล้ ว จะยังคงเลือกทาแบบเดิม หรื อไม่ อย่างไร ซึ่งในระหว่างที่สมาชิก
กลุ่ม เล่ า เรื่ อ งราวต่ า งๆ ผู้วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาพื น้ ฐาน ได้ แ ก่ การฟั ง การสะท้ อ น

116
ความรู้สกึ การทวนความ การให้ กาลังใจ และให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ให้ ข้อมูลย้ อนกลับและมีสว่ นร่วมใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตา่ งๆ ซึง่ กันและกัน โดยบทบาทหลักของผู้วิจยั คือ การเอื ้ออานวยให้
สมาชิกกลุม่ มีสว่ นร่วมตลอดการดาเนินกลุม่
2.8 ผู้วิจัย กระตุ้น ให้ สมาชิ กสารวจปั ญ หาและรู้ สึกรับ ผิด ชอบต่อ สิ่งที่ เกิ ด จาก
ความคิ ดความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลต่อสถานการณ์ นัน้ ร่ วมกัน โดยตัง้ คาถามเพื่ อให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม่
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิง่ ที่ได้ จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้
3.2 ในกรณีที่สมาชิกเกิดความสงสัย ผู้วิจยั จะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถาม
และมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่สาหรับการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับประสบการณ์ การ
กากับอารมณ์
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการสรุปของสมาชิกในขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษากลุม่
4. สังเกตจากการทาแบบบันทึก “อารมณ์สว่ นตัว”
5. สังเกตจากใบงาน “สารวจอารมณ์”
6. สังเกตจากการนาเสนอใบงาน ABC
แบบบันทึก “อารมณ์ ส่วนตัว”
ให้ สมาชิกสารวจอารมณ์ตนเองว่ามีเหตุการณ์ใดระหว่างการทางานบนเครื่ องบินที่ก่อให้ เกิดระดับ
อารมณ์ ดังนี ้
เหตุการณที่ทาให้ :
ไม่พอใจมากที่สดุ
..............................................................................................................................................
ไม่พอใจปานกลาง
..............................................................................................................................................
ไม่พอใจน้ อยที่สดุ
..............................................................................................................................................
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ใบงาน “สารวจอารมณ์”
เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิด
สิง่ ที่บง่ บอกว่ากาลังมี
อารมณ์
อารมณ์ดงั กล่าว
(ระบุสถานการณ์ด้วย)
พึงพอใจ

กลัว

โกรธ

เสียใจ

วิธีการหาทางออก

ย้ อนมองการ
แสดงออกทางอารมณ์
ว่าเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
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ใบงาน “ABC Model”
(Yankura & Dryden 1994: 38-39)
A Activating Event
เหตุการณ์ที่กระตุ้นเร้ าทางอารมณ์

B Beliefs
ความเชื่อต่อเหตุการณ์ (มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล)

C Emotional Consequences
ผลที่ได้ รับทางอารมณ์
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 3
การกากับอารมณ์ ด้ าน การปรับความสนใจ
2ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับอารมณ์เปลี่ยนความสนใจไปยังเรื่ องอื่น
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนความรู้ สึกตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดอารมณ์
ต่อสถานการณ์ตรงหน้ า
แนวคิดสาคัญ
กรอส (Gross, 2007: 11-15) กล่าวว่า การปรับความสนใจ (Attentional Deployment)
หมายถึง วิธีการที่แต่ละบุคคลใช้ ในสถานการณ์นนเพื
ั ้ ่อที่จะสร้ างอานาจที่อยู่เหนืออารมณ์ตนเอง
เช่น วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่สามารถปรับหรื อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นได้ เช่น การที่เด็กเล็กเบือนหน้ าหนีเมื่อเจอกับเรื่ องที่ไม่พอใจหรื อหันหน้ ามาสนใจสิ่งที่พึง
พอใจมากกว่า
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม
(Rational Emotive Behavior Counseling Theory) นั น้ จะช่ ว ยให้ บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู้ ในการ
จัดการกับพฤติกรรมทางลบโดยใช้ แนวคิด REBT และช่วยให้ เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิด
ชัดเจนขึ ้น ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2557: 96) ผู้วิจยั จึงได้ นา
ABC Model มาใช้ เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ แ ละพฤติกรรมที่ทาหน้ าที่
บกพร่องไปสูพ่ ฤติกรรมที่สมบูรณ์ได้ อย่างไร และจะหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในความเชื่อที่ไร้ เหตุผลกับ
สถานการณ์ในอนาคตได้ อย่างไร ลดการรบกวนทางอารมณ์ตนเอง
อุปกรณ์
1. ใบความรู้เรื่ อง “ABC Model”
2. ดินสอและยางลบ
วิธีดาเนินการ
ในการเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ด้านการปรับความสนใจนี ้ ผู้วิจยั นาเทคนิค ABC ตาม
แนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ เพื่อให้ สมาชิกสารวจปั ญหาการกากับ
อารมณ์ที่เกิดจากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล และเปลี่ยนความคิดนันตามขั
้
นตอนของเทคนิ
้
ค ABC
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1.ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิก และทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 2
1.2 ผู้วิจยั บอกถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการจินตภาพ (Imagery) โดยให้ สมาชิกทุกคนหลับตาลง สงบนิ่ง
อยู่กับอารมณ์ ความรู้ สึก ตนเอง ให้ นึกถึงภาพการท างานบนเครื่ องบิน เมื่ อเกิ ดสภาวะที่ ไม่พึง
ปรารถนาขึ ้น ที่ผา่ นมา สมาชิกจัดการกับความรู้สกึ นันอย่
้ างไร มีวิธีการปรับความสนใจตนเองไปสู่
จุด อื่ น ไหม อย่า งไร และผลที่ เกิ ด ตามมาเป็ น อย่างไร ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที เพื่ อให้ สมาชิ ก
ย้ อนกลับไปเห็นภาพความทรงจานันได้
้ ชดั เจนขึ ้น
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มผู้ที่เป็ นคนสุดท้ ายในการนาเสนอใบงาน ABC เมื่อการให้
คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 2 (ครัง้ ก่อน) ได้ มีโอกาสเป็ นคนเริ่ มต้ นแบ่งปั นเรื่ องราวระหว่างการจินตภาพ
เป็ นคนแรก โดยผู้วิจยั ใช้ ทกั ษะพื ้นฐานในการให้ คาปรึกษาระหว่างที่ สมาชิกเล่าเรื่ อง ได้ แก่ การฟั ง
การสะท้ อนความรู้สกึ การทวนความ และเอื ้ออานวยให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมแสดงความคิด ความรู้สกึ
ตลอดจนการให้ กาลังใจ รวมถึงมุมมองที่ตา่ งออกไป ที่ได้ รับจากสมาชิกท่านอื่น
2.3 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิค 100 คน (100 person technique) ตังค
้ าถามภายในกลุม่ เพื่อให้
สมาชิ ก ได้ ตระหนั ก ถึ ง ความคิ ด ที่ ไม่ ส มเหตุ ส มผลที่ เกิ ด ขึ น้ “หากมี ค นอื่ น อี ก 100 คนที่ เจอ
สถานการณ์เดียวกันกับคุณ โดยบุคคลเหมือนคุณทุกประการในเรื่ องของเพศ วัย หรื อแม้ แต่อาชีพ
คุณคิดว่าทัง้ 100 คนเหล่านัน้ จะรู้สกึ ....ต่อสถานการณ์....เหมือนกับคุณไหม?”
2.4 ผู้วิจยั อธิบายให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง B กับ C โดยให้ สมาชิกทบทวนจาก
ใบความรู้ เรื่ อง “ABC Model” ประกอบด้ วย ชี ้ให้ สมาชิกเห็นว่าความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นนันไม่
้ ใช่ผลมา
จากสถานการณ์ ที่เกิดกระทบเรา หากแต่เป็ นความคิดหรื อความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลต่างหากที่
ทาให้ แต่ละคนรู้สกึ ต่างกัน
2.3 ผู้วิจยั กระตุ้นให้ สมาชิกสารวจปั ญหาและรู้สกึ รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลต่อสถานการณ์ นนั ้ ร่ วมกัน โดยตังค
้ าถามเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดภายในกลุม่
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 ผู้วิจัยให้ สมาชิกสรุ ปสิ่งที่ ได้ จากการให้ คาปรึ กษาในครัง้ นี ท้ ัง้ ในด้ านความคิด
และความรู้สกึ รวมถึงสิง่ ที่สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ในกรณีที่สมาชิกเกิดความสงสัย ผู้วิจยั จะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถาม และมี
การนัดหมายวันเวลาและสถานที่สาหรับการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ การ
กากับอารมณ์
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการสรุปของสมาชิกในขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 4
การกากับอารมณ์ ด้ าน การปรับความสนใจ
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับอารมณ์เปลี่ยนความสนใจไปยังเรื่ องอื่น
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนความรู้ สึกตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดอารมณ์
ต่อสถานการณ์ตรงหน้ า
วิธีดาเนินการ
ผู้วิจยั เริ่มต้ นด้ วยการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกกลุม่ ด้ วยกันเอง จากนัน้
ให้ สมาชิกกลุ่มทบทวนถึงสิ่งที่ได้ รับจากการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 3 ย้ อนไปถึงเหตุการณ์ ตวั อย่างที่
หยิบขึ ้นมาจากใบงาน ABC Model เพื่อเชื่อมโยงถึงการวัตถุประสงค์การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4 นี ้
โดยเน้ นความสาคัญการกากับอารมณ์ด้านการปรับความสนใจ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3
1.2 ผู้วิจยั สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก อุปสรรคในการเข้ าร่ วมกลุ่มและ
ความรู้ สึก ของสมาชิ ก ที่ มี ต่อ กลุ่ม หลัง จากเข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษามาแล้ ว 3 ครั ง้ พร้ อมเน้ น
จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่มที่มีเป้าหมายร่ วมกันเพียงหนึ่ งเดียวคือเพื่อเสริ มสร้ างการ
กากับอารมณ์ โดยแต่ละครัง้ จะมุง่ พัฒนาด้ านที่แตกต่างไป
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการตังการค
้
าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) เพื่อให้
สมาชิกกลุม่ แสดงความเห็น ความรู้สกึ โดยเรี ยงลาดับคาถามเพื่อให้ เกิดกระบวนการทางความคิด
ดังนี ้
2.1.1 “เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ ในการทางาน สมาชิกมีวิธีการ
จัดการทางอารมณ์อย่างไรเพื่อไม่ให้ ตนเองเกิดความรู้สกึ มากยิ่งขึ ้น”
2.1.2 “เหตุใดจึงเลือกการกระทานัน”
้
2.1.3 “หลังจากเลือกการกระทานัน้ แล้ ว ให้ พิจารณาว่า ความสนใจของตนเอง
ต่อเหตุการณ์นนยั
ั ้ งคงมีระดับเข้ มข้ น น้ อยลง หรื อ เท่าเดิม หรื อไม่ อย่างไร”
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2.1.4 “คิดว่าการปรับความสนใจจากเหตุการณ์ กระตุ้นอารมณ์ ในการทางานมี
ความสาคัญมากน้ อยเพียงใด อย่างไร”
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกแต่ละคนได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ สึก และความคิดเห็น
ร่วมกัน ซึง่ จะทาให้ สมาชิกในกลุม่ รู้จกั ตนเองมากขึ ้น เข้ าใจความสาคัญของการกากับอารมณ์ด้าน
การปรับความสนใจมากขึ ้น เล็งเห็นประโยชน์ของการฝึ กคิดแบบ REBT โดยมี ABC Model เป็ น
แบบอย่าง มากยิ่งขึ ้น
2.3 ผู้วิจยั ให้ กาลังใจสมาชิกและให้ เพื่อนสมาชิกให้ กาลังใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้ าง
กาลังใจในการนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษาไปใช้ ในสถานการณ์จริง
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 ผู้วิ จัย ให้ สมาชิ ก สรุ ป สิ่ ง ที่ ต นได้ รั บ และได้ ให้ ในการให้ ค าปรึ ก ษาครั ง้ นี ้ และ
ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษา
3.2 ผู้วิจัยให้ สมาชิกกลับไปสังเกตความคิด อารมณ์ ของตนเองเมื่ อต้ องเผชิญ กับ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการขาดการกากับอารมณ์ ด้านการปรับความสนใจจากเหตุการณ์ กระตุ้น
อารมณ์ ในการทางานบนเครื่ องบิน พร้ อมจดบันทึกว่าความคิดและอารมณ์ มี การเปลี่ยนแปลง
หรื อ ไม่ และเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรบ้ าง มี อ ะไรบ้ างที่ เป็ นอุ ป สรรคในการน าความคิ ด ที่
สมเหตุสมผลไปใช้ ในสถานการณ์จริง
3.3 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการตอบคาถามกระตุ้นให้ เกิดกระบวนความคิด
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการสรุปของสมาชิกในขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 5
การกากับอารมณ์ ด้ านการประเมินความคิด
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถมองมุมใหม่พร้ อมทังให้
้ ความหมายใหม่ตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
แนวคิดสาคัญ
จากวัตถุประสงค์การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามที่ สุขอรุ ณ วงษ์ ทิม (2554: 37) ได้ กล่าวว่า
เป็ นการให้ คาปรึกษาเพื่อให้ เกิดการสารวจ รู้จกั ตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง โดยมีการแสดงออก
ทางอารมณ์ ความคิ ด และพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม รวมทั ง้ สามารถยอมรั บ ข้ อเสนอแนะ
ประสบการณ์ ของผู้อื่นจากการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันและกัน นาไปสู่ความสามารถในการ
เผชิญหน้ ากับปั ญหาและพบวิธีการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพในที่สดุ ผู้วิจยั ได้ นาการให้ คาปรึกษา
กลุม่ มาใช้ ในการเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์ด้านการประเมินความคิด (Cognitive Change) โดย
ยึดแนวคิดตามกรอส (Gross, 2007: 11-15) ที่ได้ ให้ คาจากัดความไว้ วา่ การประเมินความคิด เป็ น
การเปลี่ย นวิธีก ารประเมิ น สถานการณ์ ที่ เราเลือกจะปรับ เปลี่ยนอารมณ์ ตนเอง รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ มีต่อเหตุการณ์ และต่อความสามารถของตนในการจัดการกับสิ่งที่
เกิดขึ ้น หรื อ อาจเรี ยกว่า “การประเมินสถานการณ์ใหม่” โดยให้ ความหมายกับเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นใน
มุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม อาจเปรี ยบเทียบเรื่ องราวของตนกับเหตุการณ์ของบุคคลอื่นที่อาจมี
ผลกระทบแง่ลบมากกว่า จะทาให้ มุมมองความคิดด้ านลบที่เรามีอยู่นนั ้ ลดลง ส่งผลให้ เกิดการ
กากับอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
อุปกรณ์
1. ดินสอและยางลบ
2. กระดาษ A4
วิธีดาเนินการ
การประเมินความคิด เป็ นหนึ่งในกระบวนการพัฒ นาและเสริ มสร้ างการกากับอารมณ์
ด้ วยมุ่งให้ เกิดการให้ เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด เกิดมุมมองใหม่ในสถานการณ์เดิมที่ตา่ งออกไป
เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องการกากับอารมณ์ ที่ยงั คงมีอยู่ เพื่อช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนการ
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ประเมินความคิดใหม่นี ้เพื่อนามาปรับใช้ ในสถานการณ์จริ งได้ อย่างมัน่ ใจและเกิดผลที่ตา่ งออกไป
ในทางบวกกับตนเอง โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4
1.2 ผู้วิจัยสอบถามสมาชิกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์ เกิ ดขึน้
อย่างไรบ้ าง โดยใช้ ทกั ษะการฟั ง การสะท้ อนความรู้สกึ การทวนความและการให้ กาลังใจ
1.3 ผู้วิจยั อธิบายให้ สมาชิกเข้ าใจถึงการกากับอารมณ์ด้านการประเมินความคิดว่ามี
ความสาคัญกับสมาชิกมากเพียงใด การกากับอารมณ์ด้านการเลือกและปรับสถานการณ์ ด้ านการ
ปรับความสนใจอาจยังไม่เพียงพอ ต้ องมีการกากับอารมณ์ ด้านประเมินความคิดเพิ่มเข้ าไปด้ วย
เพื่อให้ สมาชิกเกิดกระบวนการพัฒนาการกากับอารมณได้ เต็มรูปแบบ ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สกึ
และพฤติกรรมการแสดงออกที่มีเหตุผลและเหมาะสมมากยิ่งขึ ้นต่อไป
1.4 ผู้วิจยั แจกกระดาษ A4 พร้ อมดินสอและยางลบ ให้ สมาชิกกลุม่ เพื่อเข้ าสูก่ ิจกรรม
ต่อไป
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “พลังความคิด”
ที่ส่งผลต่อตนเองในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็ นทางบวกหรื อทางลบ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนเล่า
ประสบการณ์ส่วนตัวมาคนละ 1 เรื่ องผ่านลงในกระดาษที่แจกให้ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด โดย
ให้ เวลาประมาณ 10 นาที
2.2 ผู้วิจยั ขออาสาสมัครในการเริ่ มนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับพลังความคิดที่ส่งผลต่อ
ตนเอง โดยเมื่อคนแรกนาเสนอจบลง ให้ สิทธิ์คนแรกในการเลือกสมาชิกท่านต่อไปขึ ้นมานาเสนอ
ต่อได้ เลย จนนาเสนอครบทุกคน
2.3 ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการสอน (Teaching Skill) เพื่อให้ สมาชิกเล็งเห็นความสาคัญ
ของพลังความคิด
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนได้ รับจากการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัย
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการฝึ กการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความคิดเพื่อให้
เกิดมุมมองใหม่
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 6
การกากับอารมณ์ ด้ านการประเมินความคิด
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถมองมุมใหม่พร้ อมทังให้
้ ความหมายใหม่ตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
แนวคิดสาคัญ
กนกพร พุทธิปิลนั ธน์ (2551: 15) ได้ กล่าวถึงเทคนิคการกากับอารมณ์ตนเองไว้ ทงหมด
ั้
6
ประเด็น รวมถึงประเด็น ให้ ฝึกการเปลี่ยนมุมมองให้ มองเห็นด้ านดีในมุมที่เกิดปั ญหา จะเห็นว่าใน
ทุกเหตุก ารณ์ ล้ว นมี ท างเลือ กอยู่ จงเลื อกทางที่ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด หรื อเกิ ด โทษน้ อ ยที่ สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวทางการกากับอารมณ์ ของกรอสในโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 6 นี ้ ที่เน้ น
การประเมินความคิดเพื่อพัฒนาการกากับอารมณ์
วิธีดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 6 นี ้ ผู้วิจยั มุ่งหวังให้ สมาชิกกลุม่ พัฒนาการประเมินความคิด
ที่ต่อเนื่องมาจากการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 5 ให้ เกิดการเรี ยนรู้ นามาปรับใช้ ในสถานการณ์ จริ งได้
อย่างเหมาะสมโดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5
1.2 ผู้วิจัยให้ สมาชิกนาใบเล่าประสบการณ์ ความคิดที่ส่งผลต่อตนเองในครัง้ ก่อน
หน้ าที่บนั ทึกไว้ ขึ ้นมา และสอบถามถึงความรู้สกึ จากการทากลุม่ ในครัง้ ก่อน
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) และเทคนิคการตัง้
คาถามสมเหตุสมผล (The Logical Question) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจผลที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
ทังด้
้ านความรู้สกึ อารมณ์ พฤติกรรมเมื่อเกิดความคิดเหล่านัน้ โดยคาถามมีดงั นี ้
2.1.1 “เหตุใดจึงคิดแบบนัน้ อะไรคือปั จจัยที่ทาให้ เรามุง่ คิดไปในรูปแบบนัน”
้
2.1.2 “เมื่อคิดแบบนันแล้
้ วรู้สกึ อย่างไร”
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2.1.3 “ลองจัดประเภทความคิดที่ เกิ ดว่าเป็ นพลังงานบวก (Healthy Emotion)
หรื อ พลังงานลบ (Unhealthy Emotion) เมื่อสารวจความคิดนัน้ แล้ วให้ แยกแยะว่าความคิดหรื อ
ความเชื่อนันมี
้ ความสมเหตุสมผลหรื อไม่? อย่างไรบ้ าง?”
2.1.4 “สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นสามารถมองมุมอื่นได้ อีกไหม อย่างไรบ้ าง”
2.1.5 “เมื่อเปลี่ยนมามองมุมที่ตา่ งจากเดิม รู้สกึ อย่างไร”
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนได้ บอกถึงข้ อดีและข้ อเสียจากการประเมินความคิด
ใหม่ตอ่ สถานการณ์เดิมของตน พร้ อมทังประเมิ
้
นความสามารถของตนว่าสามารถปรับเปลี่ยน
มุมมองใหม่และนาไปใช้ กบั การกากับอารมณ์ในชีวิตการทางานจริงได้ มากน้ อยเพียงใด มีอปุ สรรค
หรื อไม่ พร้ อมร่วมช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสม โดยผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการฟั ง การทวนความ การ
สะท้ อนความรู้สกึ การเสริมแรงและการให้ กาลังใจร่วมด้ วย
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ช่ วยกัน สรุ ป ประเด็ น หรื อ สิ่งที่ ได้ เรี ย นรู้ ในครัง้ นี ้ โดยให้
สมาชิกในกลุ่มบอกว่าได้ ข้อคิดหรื อการเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ พร้ อมทังบอกความรู
้
้ สกึ ที่
ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัย
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือจากการตอบคาถามในการสารวจการประเมินความคิด
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 7
การกากับอารมณ์ ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย
ชัว่ โมง 2

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับมุมมองความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ให้ เป็ นเรื่ องปกติ
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถทางานและดาเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติ
แนวคิดสาคัญ
กระบวนการขันสุ
้ ดท้ ายในการกากับอารมณ์ 5 ขันตอนตามแนวคิ
้
ดกรอส (Gross, 2007:
11-15) ได้ แก่ การตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย (Response Modulation) หมายความถึงความ
พยายามที่จะกากับมุมมองทางด้ านกายภาพและประสบการณ์ ทางอารมณ์ ให้ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้น
ทั่วไป ไม่มีความรุ นแรงหรื อผิดปกติเกิดขึ ้น อีกทัง้ กนกพร พุทธิ ปิลนั ธน์ (2551: 15) ได้ กล่าวถึง
เทคนิคการกากับอารมณ์ตนเองไว้ หลายวิธี หนึ่งในนันคื
้ อ การฝึ กการผ่อนคลายความเครี ยด หาก
เครี ยดมากเกินไปจะมีพลังไม่พอที่จะดึงตนเองออกจากการครอบงาทางอารมณ์ โดยเลือกหาวิธีที่
เหมาะสมกับตนเอง ซึง่ การทาโปรแกรมครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีจดุ มุ่งหมายที่จะพัฒนาเสริ ม สร้ างให้ สมาชิก
กลุ่มเกิดการตอบสนองอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ สามารถทางานและดาเนินชีวิตตามปกติต่อไปได้
แม้ จะเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์ที่มากระตุ้นเร้ า
อุปกรณ์
1. ดินสอและยางลบ
2. กล่องสีไม้
3. ใบงาน ”สงบใจ“
วิธีดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 7 นี ้ ผู้วิจยั มุ่งเน้ นให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ูจกั การผ่อนคลายตนเอง
ตระหนัก รู้ อยู่กับ ปั จ จุบัน ขณะ รู้ เท่ า ทัน ความคิ ด ความรู้ สึก อารมณ์ ต นเอง เป็ น กระบวนการ
พัฒนาการกากับอารมณ์ ขนสุ
ั ้ ดท้ ายที่มีผลต่อเนื่องมาจากฝึ กการกากับอารมณ์ ด้านการประเมิน
ความคิด โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 6
1.2 ผู้วิจยั กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกกลุ่มได้
รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนอนลงในท่าผ่อนคลาย นอนหงายอย่างช้ าๆ ปล่อยร่ างกาย
เป็ นอิสระ ไม่เกร็ ง แขนขาวางลงบนพื ้น จากนันผู
้ ้ วิจยั เปิ ดเพลงบรรเลงคลอเบาๆ ให้ สมาชิกค่อยๆ
หลับตาลงช้ าๆ กาหนดรู้ เท่าทันเพียงลมหายใจเข้ า -ออกของตนเอง เป็ นเวลา 20 นาที ระหว่างนี ้
ผู้วิจยั จะเดินสารวจความเปลี่ยนแปลงทางสีหน้ า ร่ างกายของสมาชิกกลุ่มโดยไม่ให้ สมาชิกทราบ
ล่วงหน้ า
2.2 ผู้วิจัย ปิ ดเพลงบรรเลง พร้ อมให้ สมาชิกค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิ ตนเอง
เปลี่ยนอิริยาบถมานัง่ ล้ อมวงพร้ อมทากลุม่
2.3 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทาใบงาน “สงบใจ” โดยใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
2.4 ผู้วิจยั ขออาสาสมัครเป็ นคนเริ่ มนาเสนอสิ่งที่ตนบันทึกในใบงาน จนครบทุก
คน จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ ทกั ษะการให้ ตวั อย่าง โดยนาผลที่ได้ จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางสี
หน้ า ร่างกายของสมาชิกแต่ละคนระหว่างหลับตาทากิจกรรมนี ้ขึ ้นมาพูด เพื่อให้ สมาชิกทราบสิ่งที่
เกิดขึ ้นภายนอกชัดเจนและนามาเชื่อมโยงกับใบงาน “สงบใจ” ที่ตนรู้สกึ
2.5 หลังจากนัน้ ผู้วิจัยใช้ เทคนิ คบัตรเชิญ ของดรายเดน (Dryden’s Invitation)
เข้ ามาเสริ ม โดยอธิ บายถึ งหลัก คิดนี ้ พร้ อมทัง้ ยกตัวอย่างให้ สมาชิกเห็ น ภาพชัดขึน้ พร้ อมเปิ ด
โอกาสหากมีข้อสงสัยระหว่างการอธิบายนี ้ ผู้วิ จยั ตังค
้ าถาม “หากมีใครสักคนหยิบยื่นความรู้สกึ ที่
ไม่พึงปรารถนาให้ คุณ โดยคุณสามารถที่จะตอบรับหรื อปฏิเสธ ความรู้ สึกนัน้ ได้ คุณจะเลือกสิ่ง
ไหน” พร้ อมให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้ อมบอกความรู้สกึ หลังจากการตัดสินใจเลือกนัน้
แล้ ว
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิง่ ที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสารวจตัวเองหลังร่วมการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ว่าเกิดความรู้สกึ
อย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรมเกิดขึ ้นหรื อไม่
3.3 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
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การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในใบงาน สงบใจ“
2. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือการตอบคาถามจากเทคนิคบัตรเชิญของดรายเดน
3. สังเกตจากความกระตือรือร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่

ใบงาน “สงบใจ”
ให้ สมาชิกถ่ายทอดความรู้สกึ อารมณ์ ความคิดตนเองที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังเลื
้ อกสีที่เป็ นตัวแทนสิ่งที่
บอกเล่านัน้
“ก่อนหลับตาลง”
ฉันรู้สกึ ............................................................................
ฉันคิดว่า...........................................................................
สีที่แทนตัวฉัน...................................................................
“ขณะที่หลับตานอนลง”
ฉันรู้สกึ ............................................................................
ฉันคิดว่า...........................................................................
สีที่แทนตัวฉัน...................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างการกากับอารมณ์ ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน
ครัง้ ที่ 8
การกากับอารมณ์ ด้ านการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลาย และยุติกลุม่
2 ชัว่ โมง

เรื่อง
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสามารถปรับมุมมองความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ให้ เป็ นเรื่ องปกติ
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถทางานและดาเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติ
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอและยางลบ
3. สติกเกอร์ รูปหัวใจ
4. แบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
วิธีดาเนินการ
ต่อเนื่องมาจากโปรแกรมการทากลุ่มครัง้ ที่ 7 ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการตอบสนอง
ด้ วยความผ่อนคลายเพื่อให้ สมาชิกได้ นาไปปรับใช้ ได้ ในสถานการณ์ จริ ง ในการทาโปรแกรมครัง้
สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อย ้าถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับหลังการทา
กลุ่มทัง้ 8 ครัง้ นี ้ ในการยุติกลุ่ม ผู้วิจัยมุ่งเน้ นการสร้ างความมั่นใจให้ สมาชิกมีความพร้ อมที่จะ
ออกไปดาเนินชีวิต และเผชิญกับสภาวะการทางานบนเครื่ องบินที่ต้องอาศัยการเสริ มสร้ างกากับ
อารมณ์ โดยการนาสิ่งที่สมาชิกประสบความสาเร็ จในกลุ่มมาใช้ ในการเสริ มแรงและสร้ างกาลังใจ
ให้ กบั สมาชิก โดยมีขนตอนการให้
ั้
คาปรึกษาดังนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 7
1.2 ผู้วิจยั สอบถามถึงผลจากการทาใบงาน “สงบใจ”ครัง้ ก่อน โดยให้ สมาชิกแต่
ละคนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนัง่ ในอิริยาบถผ่อนคลาย สังเกตจากสีหน้ าแววตา ท่าทางของ
สมาชิก เมื่อพร้ อม จึงเริ่มนากลุม่
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2.2 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) ให้ สมาชิกร่ วม
แสดงความคิดเห็น โดยตอบจากประสบการณ์การทางานบนเครื่ องในอดีตที่ผ่านมาของแต่ละคน
ดังนี ้
2.2.1 “เมื่อเกิดการกระตุ้นทางอารมณ์ มีวิธีการตอบสนองอย่างไร”
2.2.2 “คิดว่าการตอบสนองนันเป็
้ นการกากับอารมณ์หรื อไม่ อย่างไร”
2.2.3 “ความรู้สกึ หลังการตอบสนองนันจั
้ ดว่าผ่อนคลายหรื อไม่”
2.3 ผู้วิ จัย แจกกระดาษ A4 พร้ อมดิ น สอยางลบให้ ส มาชิ ก ให้ เวลาประมาณ
10 นาที บรรยายหัวข้ อ “จงบอกวิธีการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลายที่ได้ ผลสาหรับตนเองมาคน
ละ 2 วิธี”
2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาเสนอและร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีกติกาว่า
หากวิธีการตอบสนองด้ วยความผ่อนคลายวิธีไหนตรงใจกับตนเอง ให้ นาสติกเกอร์ รูปหัวใจแปะให้
ตรงเสื ้อของสมาชิกท่านนัน้ เมื่อจบการนาเสนอ สมาชิกท่านไหนได้ รับสติกเกอร์ รูปหัวใจมากที่สดุ
จะได้ รับเลือกให้ ออกมานัง่ กลางวง
2.5 ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก ทุก คนปรบมื อ เสริ ม แรงสมาชิ ก ที่ ได้ รับ เลื อ ก จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ ส มาชิ ก ท่ า นอื่ น บอกเหตุผ ลที่ เลื อ กวิ ธี ก ารตอบสนองด้ ว ยความผ่ อ นคลายนี ้ พร้ อม
แลกเปลี่ยนผลลัพธ์และข้ อดีที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิรูปแบบเดียวกันนี ้ เพื่อแบ่งปั นความรู้ให้ สมาชิก
ท่านอื่น เมื่อเสร็ จสิน้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกท่านอื่นได้ ซกั ถามหากมีข้อสงสัย และผู้วิจัยสรุ ปจบ
กิจกรรมนี ้ พร้ อมนาเข้ าหัวข้ อเรื่ องถัดไป
2.6 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกเล่าถึงสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ รับคาปรึกษาไปทังหมด
้
8 ครัง้
2.7 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนพูดถึงสิง่ ที่ตนเองคิดว่าประสบความสาเร็จในการนา
สิง่ ที่ได้ จากการให้ คาปรึกษาไปใช้ ในชีวิตจริง
2.8 ผู้ วิ จัย น าความส าเร็ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ จ ากกลุ่ม มาเสริ ม แรงให้ สมาชิ ก รู้ สึ ก มี
กาลังใจในการกากับอารมณ์
2.9 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนบอกถึงการเตรี ยมตัวที่จะออกจากกลุ่มเพื่อกลับไป
ท างานบนเครื่ อ งบิ น ในชี วิต จริ ง ว่าแต่ล ะคนมี ก ารเตรี ยมตัวและวางแผนอย่างไรกัน บ้ าง ยังมี
อุปสรรคอะไรบ้ างในการพัฒนาการกากับอารมณ์
2.10 ผู้วิจยั ให้ กาลังใจสมาชิกเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ รวมถึงให้ เพื่อนสมาชิกคนอื่น
ให้ กาลังใจกันและกันเพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ สมาชิกมีความกล้ ามากขึ ้น
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3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึกษาสุดท้ ายครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณ สมาชิกพร้ อมชื่นชมที่ให้ ความร่ วมมือ สรุ ปพัฒ นาการ
ของสมาชิกแต่ละคน ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตังแต่
้ ครัง้ แรกเริ่ ม ระหว่างการให้ คาปรึกษา จนถึง
ครัง้ ยุติกลุม่ นี ้
3.3 ผู้ วิ จัย ให้ สมาชิ ก ท าแบบวัด การก ากั บ อารมณ์ ข องพนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินหลังการทดลอง
การประเมินผล
1. สั ง เกตจากการแสดงความคิ ด ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ที่ มี ต่ อ
กระบวนการให้ คาปรึกษา เพื่อนสมาชิก และผู้วิจยั
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นในการแสดงความคิดเห็น
3. ผลการทาแบบวัดการกากับอารมณ์ของพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
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