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The purposes of this research were as follows : (1) to study the level at
happiness at work among personal credit telesales ; and (2) to compare the level of
happiness at work among personal credit telesales staff before and after participating in
the group counseling. The sample group consisted of one hundred and fifty-two personal
credit telesales staff at the bank. The experimental group consisted of eight personal
credit telesales staff whose happiness at work scored in the twenty-fifth percentile and
lower and selected by sample random sampling. The research instruments were (1) a
Happiness at Work Questionnaire :; and (2) the Group Counseling Program to Develop
Happiness at Work. A t-test for dependent samples was used the analyze the data.
The results of the study were as follows: The happiness at work level of
personal credit telesales staff as a whole and in the sub-aspects of life satisfaction, work
satisfaction and positive effect and negative effects at an average level. After participation
of the Group Counseling Program to Develop Happiness at Work, the happiness at work
level among presonal credit telesales as a whole and in the sub-aspects were significantly
increasied at a .05 level
Keyword : Enhancement of Happiness at Work Personal Credit Telesales Staff Group
Counseling
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
มนุษ ย์ ห รื อบุค ลากรเป็ น ทรัพยากรที่ สาคัญ และมีค่าที่ สุดในองค์ก ร หากองค์ก รใดมี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้ อมและมี
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติ งานอย่างเต็มกาลัง ความสามารถ องค์ก รนัน้ ย่อมมีโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็ จและเจริ ญเติบโตสูง (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2541: 1) ด้ วยเหตุนีอ้ งค์ก รต่าง ๆ จึง
พยายามหาหนทางในการรักษาพนักงานให้ อยู่กับองค์ก รให้ นานที่สดุ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มี
เทคโนโลยี ที่ ทันสมัย มีสวัสดิ ก ารน่าสนใจ การสร้ างบรรยากาศที่ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ
พนักงาน ซึ่งทังหมดล้
้
วนแต่เป็ นการพยายามเสริมสร้ างความสุข
ในการทางานให้ กับพนักงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ คอล (อรรถพร
คงเขียว, 2554 :19: อ้ างอิงจาก Kall, 2004) พบว่า ความสุขในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับอัตราการลาออกจากงาน และยังพบว่า ความรู้สกึ ที่เป็ นสุขเกิดจากประสบการณ์ที่สมหวังจาก
การทางาน เพราะมีแรงจูงใจที่ทาให้ สนุกสนานและมีความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ให้ ผลลัพธ์เชิง
บวกในประสบการณ์ชีวิต เช่น ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีชีวิตชีวาในการทางาน
ดังนัน้ ความสุขในการทางานจึงเป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการเรียนรู้ซึ่งเป็ นผลตอบสนองจากการทางาน
การรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจในงานที่ทาอยู่ หรื อได้ รับประสบการณ์การทางานที่เกิดขึ ้น
จากการสร้ างสรรค์ ใ นทางบวก อัน น าไปสู่ก ารให้ ความร่ วมมือและให้ ก ารช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน
ระหว่างผู้ร่วมงาน เกิดความรัก ความชอบ ความผูกพันในงานที่ตนทา กระตือรือร้ นในงานที่ตนเอง
รัก และรู้สกึ ภาคภูมิใจในตาแหน่งหน้ าที่ของตนเอง (Manion, 2003: 652; จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล,
2546: 26; ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว, 2551: 38)
ตามแนวคิ ด เรื่ องความสุขในการท างาน มีนัก วิช าการต่าง ๆ ได้ ใ ห้ ความหมาย เช่น
ไดเนอร์ (Diener 2003: 67) ได้ กล่าวไว้ วา่ ความสุขในการทางาน เป็ นการตอบสนองความต้ องการ
ของบุคคลตามแรงปรารถนา ในสิ่งนัน้ ๆ มีความพึงพอใจในภารกิจหลักซึ่ง คือ งานที่กระทา ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในชีวิตให้ ความรู้สึกของอารมณ์ด้านบวกสูง และความรู้สึ กของอารมณ์ด้านลบ
ในระดับ ต่ า อัน ประกอบด้ วย ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในงาน
(Work Satisfaction) อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ (Negative Effect)
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ในช่วงวัยทางานเป็ นช่วงชีวิตที่สาคัญและยาวนานที่สดุ ของมนุษย์ ดังที่ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
(2549 :14) ได้ กล่าวไว้ วา่ ช่วงชีวิตที่ยาวที่สดุ ของมนุษย์ทกุ คน คือ ช่วงชีวิตแห่งการทางาน ไม่วา่ จะ
ท างานอะไร อย่ า งไร สิ่ ง ส าคัญ ในชี วิ ต การท างาน คื อ ทุ ก คนต้ องการมี ค วามสุข ในชี วิ ต
การทางาน บางคนเต็มใจลาออกจากงานและเปลี่ยนงานบ่อยครัง้ เมื่อพบว่างานที่ทาอยู่นนั ้ ทาให้
เขาไม่มีความสุข เช่น ความเครียด อึดอัดใจ ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถจึงต้ องเปลี่ยนงานใหม่
เพื่อแสวงหาความสุขในชีวิตทางานให้ ได้ ซึ่งผลของความเครี ยดจากการทางานนันจะส่
้ งผลต่อตัว
พนักงานเองทาให้ พนักงานเกิดความซึมเศร้ า มีความวิตกกังวล และอีกทัง้ ยังก่อให้ เกิดผลกระทบ
ทางร่างกาย เช่น เกิดความผิดปกติทางด้ านร่างกาย ความดันโลหิตสูง ระบบย่อยอาหารทางาน
น้ อยลง เป็ นต้ น ซึ่งนอกจากนี ้การที่พนักงานไม่มีความสุขในการทางานยังส่งผลต่อตัวองค์กรเอง
ด้ วย ทาให้ พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองกรค์ต่าลง และเกิดความสับสน
ในงาน (พิมลภัสร์ พุมิพิพฒ
ั น์, 2557: 13-14 อ้ างอิงจาก Jex & Crossley, 2005)
เช่นเดียวกันบุคคลที่ทางานในตาแหน่ง พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่
ให้ บริการการเสนอขายสินเชื่อส่วนบุคคลให้ กบั ลูกค้ าผ่านการโทรศัพท์ โดยหน้ าที่ของพนักงานขาย
ทางโทรศัพท์นนั ้ จะต้ องมีข้อมูลหรือความรู้ที่ถกู ต้ อง มีความรวดเร็ว แม่นยาในผลิตภัณฑ์ประเภท
สินเชื่อส่วนบุคคล และในการให้ บริการต้ องให้ บริ การด้ วยนา้ เสียงที่สภุ าพ นุ่มนวล แสดงถึงความ
เต็มใจการบริ การ เพื่ อเป็ น การสร้ างความพึงพอใจให้ กับ ลูกค้ าและสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง โดยพนักงานเหล่านี ้เป็ นเปรียบเสมือนด่านแรกและเป็ นตัวแทนของบริษัท
ตลอดจนยังมีหน้ าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกอีกด้ วย ด้ วยเหตุ
นีพ้ นักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์จึงต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคันบ่
้ อยครัง้ อีก ทัง้ ยังแบก
ความรับผิดชอบและความกดดันจากทางบริษัทและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องอีกด้ วย การรองรับอารมณ์จาก
ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การหรื อแม้ กระทั่งกับหน่วยงานภายในองค์กรเองด้ วย รวมทัง้ การมีรายรับ ที่ ไม่
แน่นอนของพนักงาน ซึ่งรายได้ จะได้ ก็ต่อเมื่อสามารถเสนอขายสินเชื่อส่วนบุคคลได้ สาเร็จ และ
ผ่านกระบวนการภายในเรียบร้ อย ภายใต้ เงื่อนไขในการอนุมตั ิที่มากมายของทางบริษัทฯ (อรชร มณี
สงฆ์, 2546: 176-181; สุภวรรณ กรเพ็ชร์ , 2550: 40-41)
จากการที่ได้ มีโอกาสสัมภาษณ์พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ ได้ กล่าวว่า การทางาน
ของตนเองนัน้ จะอยู่ภายในสภาวะค่อนข้ างกดดัน เนื่ องจากว่ารายได้ ที่จะได้ ในแต่ละเดือนนัน้
ขึ ้นอยู่กบั การเสนอขายสินเชื่อส่วนบุคคลได้ สาเร็จ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งหากเสนอขายสินเชื่อ
ส่วนบุคคลอนุมตั ิ แต่ยังไม่ถึงเป้ายอดขายที่กาหนดไว้ ก็ไม่สามารถรับรายได้ ได้ และบางเดือนไม่
สามารถเสนอขายสิน เชื่อส่วนบุค คลได้ เลย เท่ากับว่าจะไม่มีรายได้ เข้ ามาเลย และต้ องรองรับ
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อารมณ์ที่หลากหลายของลูกค้ าที่เสนอขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการต่อว่าจากทางลูกค้ า นอกจากนี ้
ยังถูกหัวหน้ างานกาหนดเป้ายอดขายอีกด้ วย จนทาให้ เกิดความเครียด เหนื่อยใจ ท้ อแท้ หลายครัง้
และอารมณ์ดงั กล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทางานอีกด้ วย นันคื
้ อ ประสิทธิภาพในการทางานช้ าลง
ขาดความกระตือรื อร้ นในการทางาน จนส่งผลให้ ไม่อยากตื่นขึน้ มาทางาน หรื อแม้ ก ระทั่งไม่มี
แรงจูงใจในทางาน จนถึงขันที
้ ่อยากจากลาออก
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ได้ ศึกษามาที่ได้ กล่าวไว้ ว่า การทางานผ่านช่องทางโทรศัพท์
หรื อ เรี ย กว่า การตลาดทางโทรศัพ ท์ พบว่า พนัก งานที่ ท างานในลัก ษณะแบบนี จ้ ะมี ร ะดับ
ความเครี ย ดที่ ค่อ นข้ า งสูง เช่ น จากการศึก ษา รุ่ ง ระวี พัน ธานนท์ (2548: 67-80) ได้ ศึก ษา
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วน พบว่า ระดับความเครียดใน
การปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สงู กว่าปกติถึงร้ อยละ 92 ซึ่งสอดคล้ องกับ ศิริรัตน์ หมางสูง
เนิน (2547: 60-63) ได้ ศกึ ษาปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเครียดในงานบริการศึกษาพนักงานฝ่ ายลูกค้า
สัมพันธ์ Orange Customer Care 1331 บริ ษัท ทีเอ ออเร้ นจ์ จากัด จานวนทังสิ
้ ้น 196 คน พบว่า
ปั จ จัย ความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อนร่ ว มงาน ความต้ อ งการจากงานและภาวะผู้น าแบบควบคุม มี
ความสัมพันธ์กบั ความเครียดในงานบริการ
จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อ
ทางโทรศัพท์ ผู้วิจัย สนใจศึกษาในกลุ่มพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ โดยเพื่ อศึก ษาระดับ
ความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ และผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาหาแนวทางในการ
พัฒนาและสร้ างเสริ มความสุขในการทางาน ซึ่งการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มจัดเป็ นวิธีการหนึ่งที่
สามารถเสริ มสร้ างความสุขในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการให้ คาปรึกษากลุม่
ทาให้ บคุ คลได้ เกิดการพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น รับรู้ถึงความต้ องการหรือความไม่สบายใจของตนเอง
อันนาไปสู่แก้ ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ มี ความเหมาะสม รวมทัง้ สามารถรับรู้ถึง
ศักยภาพของตนเองได้ โดยการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เป็ นกระบวนการที่เกิดระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มโดยเน้ นที่ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกกลุ่มได้ มี
ส่วนร่วมในการสารวจประเด็นที่เกี่ยวข้ องร่วมกัน เกิดการพัฒนาทักษะในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะความคล้ ายคลึง ให้ สามารถจัดการกับปั ญหา และสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ ช่วยให้
ผู้รับ ค าปรึ ก ษาเกิ ด การพัฒนาในหน้ าที่ ของตนเอง และการช่วยเหลือนัน้ ต้ องอยู่ภายใต้ ความ
ถูกต้ อง (Corey, 2004: 7 ; วัชรี ทรัพย์มี, 2550: 105)
โดยงานวิจยั นี ้ ทางผู้วิจยั จะเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทาง
โทรศัพท์ ด้ วยกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานและเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ใน
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กระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The
Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม
(Existential Group Counseling) ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิ ย ม (Behavioral Group Counseling Theory) และทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเกสตั ล ท์
(Gestalt Group Counseling Theory) ผ่านกระบวนการสร้ างกลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้
มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางานหรื อประสบการณ์ใน
การทางาน อันนาไปสูก่ ารเพิ่มพูนของความรู้ ความเข้ าใจ และวิธีการสร้ างความสุขในการทางาน
เช่น จากศึก ษาของ วิภาพร นาชิ น (2555: 73) ได้ ศึก ษา การเสริ มสร้ างความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาล โดยการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวพุ ทธวิธี พบว่า บุคลากรที่ เ ข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี มีคะแนนความสุข หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
และบุค ลากรที่ เ ข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่มตามแนวพุท ธวิธี มีคะแนนความสุข สูงกว่า
บุคลากรที่ไม่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547: 92) ที่ได้ ศกึ ษา ผลการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์ตอ่ ความสุขของ
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ปี การศึกษา 2545 พบว่า นักเรียนที่เข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์มีความสุขในระยะหลังการทดสอบและระยะติดตามสูงกว่าระยะก่อน
การทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
จากที่ ได้ ก ล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จ ะเสริ มสร้ างความสุขในการท างานให้ กับ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ โดยผ่านกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ซึ่งผู้วิจยั มองเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะมีสว่ นช่วยให้ พนักงานสามารถค้ นพบแนวทางในการ
สร้ างความสุข และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมการทางานได้
คาถามการวิจัย
1. ความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์อยู่ในระดับใด
2. การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ สามารถเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์ได้ มากน้ อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ก่อนและ
หลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึกษาการวิจัยครัง้ นีจ้ ะทาให้ ได้ วิธีการเสริ มสร้ างความสุขในการทางานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์โดยการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งจะสามารถช่วยให้ พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานที่กาลังทาอยู่ในปัจจุบนั หรื อในอนาคตได้ อย่างมี ความสุข เข้ าใจและทราบถึง
ความสาคัญและบทบาทของตนเองอย่างภาคภูมิใจ อีกทัง้ งานวิจยั นี ้ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรได้ จริ ง เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงในการบริ หารทรัพยากรบุคคล อันทาให้ องค์กร
สามารถรัก ษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลต่อการพัฒนาขององค์ก รต่อไปใน
อนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ กาหนดขอบเขตการศึกษาเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ตอนที่ 2 การเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
โดยการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั นามาเพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน เป็ นพนักงาน
ขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้ สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์ก ารกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จากจานวนประชากร 250 คน ตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970: 608)
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางาน เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีคะแนนการทาแบบทดสอบความสุขในการทางาน ตังแต่
้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาและสมัครใจ
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ จานวน 12 คน แล้ วสุม่ อย่างง่าย โดยการจับฉลาก เพื่อได้ กลุม่
ทดลอง เป็ นจานวน 8 คน โดยเกณฑ์การกาหนดขนาดของจานวนสมาชิกในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เป็ นไปตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2004: 69) ซึ่งกล่าวว่า จานวนสมาชิกของการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ควรมี 6-8 คน จะเอื ้อต่อประสิทธิภาพของการให้ คาปรึกษามากที่สดุ
ตัวแปรที่ใช้ ในการการวิจยั
1 ตัวแปรต้ น (Treatment Variable) ได้ แก่ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ ความสุขในการทางาน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้วิจยั ได้ มีการกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ความสุ ขในการทางาน (Happiness at Work) หมายถึ ง การที่ บุคคลได้ รับ รู้
พฤติกรรมการทางานของตนเอง ด้ วยว่าทางานที่ตนเองชื่นชอบและพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่
โดยจะแสดงออกมาด้ วยพฤติกรรมทางบวก เช่น ความสนุกในการทางาน มีชีวิตชีวาในการทางาน
และก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจกับงานที่ตนเองทาอยู่ อันประกอบด้ วย
1.1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บคุ คลสามารถรับรู้
ถึงจุดมุง่ หมายหรือเป้าหมายของตนเองได้ และมีความสอดคล้ องกับความเป็ นจริง สามารถดาเนิน
ชีวิตได้ ตามการวางแผนที่ตงใจไว้
ั้
พร้ อมทัง้ เข้ าใจและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ และการมีความ
พอใจในชีวิตที่ตนเองเป็ นอยู่ในปัจจุบนั
1.2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
รับรู้ถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ เป็ นอย่างดี รู้สกึ ภาคภูมิใจในหน้ าที่ของตนเอง
รวมถึงการได้ รับการยอมรับนับถือจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.3. อารมณ์ ท างบวก (Positive Effect) หมายถึ ง การที่ บุคคลสามารถรับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกเป็ นสุขกับตาแหน่งหน้ าที่ของตนเอง สนุกสนานกับการทางาน ยิม้ แย้ มแจ่มใส
เบิกบานใจได้ เสมอ ขณะทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทา
1.4. อารมณ์ ท างลบ (Negative Effect) หมายถึ ง การที่ บุคคลรับ รู้ ถึ งอารมณ์
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการทางาน อันทาให้ เกิดความคับข้ องใจในการทางาน ได้ แก่ คับข้ องใจ
เบื่อหน่าย เศร้ าหมอง ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์ หรื อไม่ถูกต้ อง อยากปรับปรุง
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แก้ ไขให้ ดีขึ ้น รวมทังการสามารถควบคุ
้
มอารมณ์ความรู้สกึ ดังกล่าวได้ สามารถบอกถึงสาเหตุที่ทา
ให้ เกิดขึ ้น และควบคุมอารมณ์ได้ เป็ นอย่างดี
2. การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม หมายถึง กระบวนการที่ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาที่มีปัญหา
หรื อความต้ องการอย่างหนึ่งอย่างใดคล้ าย ๆ กัน ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุยถึงประสบการณ์
ความรู้สึกและความคิดเห็น หรื อแนวทางวิธีการต่าง ๆ ของสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้ บรรยากาศที่
อบอุ่น มีความไว้ วางใจ โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้ านการให้ คาปรึกษา ค่อย
เอื อ้ อ านวยให้ สมาชิ ก ในกลุ่ม แสดงความรู้ สึก และความคิ ดเห็น โดยในงานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย จะ
ดาเนินการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ โดยผสมผสาน โดยมีขนตอนการให้
ั้
คาปรึกษาแบบกลุม่ ดังนี ้
2.1 ขัน้ เริ่ มต้ น คือ ขัน้ การปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกับ การให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม อัน
ประกอบด้ วย การชี แ้ จง ถึ ง วัต ถุป ระสงค์ใ นการให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการให้
คาปรึ ก ษา เพื่ อให้ เ กิ ดความเข้ าใจที่ ตรงกันของสมาชิ กในกลุ่ม รวมทัง้ การสร้ างความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเป็ นการสร้ างความไว้ วางใจและยอมรับภายใน
กลุม่
2.2 ขันการให้
้
คาปรึกษา เป็ นขันตอนที
้
่สมาชิกในกลุม่ ได้ มีโอกาสได้ พดู คุย แสดง
ความคิดเห็น หรื อได้ แบ่งปั นประสบการณ์ที่ผ่านมา ให้ กับสมาชิกในกลุ่มคนอื่นได้ รับรู้ พร้ อมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านการช่วยเหลือจากกระบวน
กลุ่ม ด้ วยทฤษฎีและเทคนิค ที่ ใช้ ในการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มโดยผสมผสานและประยุกต์ใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศูน ย์ ก ลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม
แบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Theory ) และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
เกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory)
2.3 ขัน้ การยุติ ก ารให้ คาปรึ กษา เป็ น ขัน้ ตอนสุดท้ ายในการให้ คาปรึ กษา โดย
สมาชิกกลุม่ มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนที่ตนได้ เกิดการเรียนรู้ภายในกลุม่ และนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นไป
ใช้ ในชีวิตประจาวัน พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ แสดงความคิดเห็นหรื อความรู้สึกต่าง
ๆ ตลอดระยะเวลาในการให้ คาปรึกษาแก่สมาชิกในกลุม่ ได้ รับรู้ พร้ อมทัง้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อเป็ นการอาลาสมาชิกในกลุม่
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3. พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ หมายถึง พนักงานผู้ดาเนินการขายสินเชื่อ
ซึ่งใช้ วิธีนาเสนอสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่ต้องออกไปพบปะลูกค้ าด้ วยตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ นาแนวคิดของไดเนอร์ (Diener, 2003: 542-574) มาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดใน
การเสริมสร้ างความสุขในการทางาน โดยการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ โดยมีการแบ่งองค์ประกอบที่
นามาใช้ ในการศึกษา ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ โดยกาหนดให้ การเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์เป็ นตัวแปรตาม ในส่วนของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ วิจัยได้ ใช้
ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎี
การให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติ ก รรม ทฤษฎีก ารให้ ค าปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีก ารให้ คาปรึ กษาแบบ
เกสตัลท์ ในการสร้ างโปรแกรมการใหคาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการท างาน
และกาหนดให้ เป็ นตัวแปรต้ น ดังที่แสดงในภาพประกอบ ดังนี ้
ตัวแปรต้ น
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่

ตัวแปรตาม
ความสุขในการทางาน

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อ
ทางโทรศัพท์
สมมติฐานการวิจัย
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ มีความสุขในการท างานสูงขึ ้น หลังการได้ รับการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่องการเสริมสร้ างความสุขในการทางาน ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
โดยใช้ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
1.1 ความหมายของความสุขในการทางาน
1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
1.4 ผลที่เกิดจากความสุขในการทางาน
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานขายทางโทรศัพท์
2.1 ความหมายของการขายทางโทรศัพท์
2.2 ขอบเขตของการขายทางโทรศัพท์
2.3 การจัดการด้ านพนักงานขายทางโทรศัพท์
2.4 ลักษณะงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการขายทางโทรศัพท์
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.2 จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.3 หลักการของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.4 หลักการสร้ างกลุม่ เพื่อการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.5 ขันตอนในการให้
้
คาปรึกษาแบบกลุม่
3.6 ทฤษฎีพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
3.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
ความสุขเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับการดาเนินชีวิต และเป็ นสิ่งที่ทกุ คนปรารถนาใน
ชี วิต รวมทัง้ การประกอบอาชี พเองถือว่าเป็ นกิ จกรรมหลักของการดาเนิน ชีวิตที่มีระยะเวลาที่
ยาวนานกว่ากิจกรรมด้ านอื่น ดังนันความสุ
้
ขในการทางานจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับการ
ดาเนินชีวิต
1. ความหมายของความสุขในการทางาน
ความหมายของคาว่า “ความสุขในการทางาน (Happiness at Work)” นัน้ เป็ นการ
ยากที่จะหาคาจากัดความหรือความหมายที่แท้ จริงได้ เนื่องจากคาว่า “ความสุขในการทางาน”ใน
บริ บทของแต่ละบุคคล ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป โดยทางผู้วิจยั ได้ รวบรวมความหมาย
ต่าง ๆ มาให้ ดังนี ้
ลิวโบเมอร์สกี (Lyubomirsky, 2001: 239) ความสุขในการทางาน เกิดขึ ้นได้ จาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายอย่าง ทังด้
้ านปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิง
บวกและแนวคิดเชิงจริ ยธรรม อีกทัง้ ความสุขให้ ผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ เช่น สุขภาพดี มีความ
อ่อนเยาว์ มีอารมณ์ดี เกิดการตัดสินใจที่ดี และสังคมเข้ มแข็ง
มาเนียน (Manion, 2003: 652) ความสุขในการทางาน หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นจาก
เรียนรู้ซึ่งเป็ นผลตอบสนองจากการกระทา การสร้ างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลื ้มใจ นาไปสู่
การทางานที่มีประสิทธิ ภาพ โดยคานึงถึงการรับรู้และการแสดงออกที่เกี่ยวกับการทางาน การ
ปฏิบัติงานด้ วยความสุข สนุกสนาน มีความผูกพั นกัน มีความพอใจที่ได้ ปฏิบัติงานร่วมกัน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน ปฏิบัติงานด้ วยความรู้สกึ อยากที่จะทางาน มีความผูกพันในงานและ
ทาให้ คงอยู่ในองค์กรต่อไป
จงจิ ต เลิศ วิบูลย์มงคล (2546: 26) ความสุขในการทางาน หมายถึ ง บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทา พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตที่
ตนเองได้ รับ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านี ้ ให้ ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์
ทางลบ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงาม บนพื ้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
พรรณิ ภา สืบ สุข (2548: 34) ความสุขในการทางาน หมายถึ ง การที่ บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สกึ สนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ที่ได้ รับเกิดกาสร้ างสรรค์ในทางบวก
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว (2551: 38) ความสุขในการทางาน เป็ นผลของการที่บคุ คล
รับรู้พฤติกรรมการทางาน สัมพันธภาพของตนเองและผู้ร่วมงาน ทาให้ แสดงอารมณ์ที่มีต่องานใน
ทางบวก รับรู้ได้ ถึงการให้ ความร่วมมือและให้ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างผู้ร่วมงาน ทาให้ เกิด
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มิตรภาพและความปรารถนาดีตอ่ กัน มีความรัก ชอบผูกพันในงานที่ตนทา กระตือรือร้ นและยินดีที่
ได้ ก ระท าในงานที่ ต นเองรัก ยิ น ดีกับ ความสาเร็ จ ที่ ได้ มาจากงานที่ ท้ าทาย มีคุณ ค่า และน่ า
ภาคภูมิใจที่พยายามทางานให้ ประสบความสาเร็จ ได้ รับการยอมรับนับถือและความคาดหวังที่ดี
จากผู้ร่วมงาน ทาให้ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบในการทางานยิ่งขึ ้น
จากความหมายข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า ความสุขในการทางาน คือ การที่ บุคคลได้ รับรู้
พฤติกรรมการทางานของตนเอง ด้ วยว่าทางานที่ตนเองชื่นชอบและพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่
โดยจะแสดงออกมาด้ วยพฤติกรรมทางบวก เช่น ความสนุกในการทางาน มีชีวิตชีวาในการทางาน
และก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจกับงานที่ตนเองทาอยู่
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
ความสุขในการทางานนับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่มีผ้ ใู ห้ ความสนใจอยู่มากมาย เพื่อ
ศึกษาความหมายของคาว่า ความสุข ด้ วยเหตุนี ้ทางผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุข
ในการทางานทีมีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี ้
อากี ล ล์ (กนกวรรณ วัง มณี , 2554: 11-12 อ้ า งอิ ง จาก Argyle, 1991: 77-95)
ความสุขตามแนวความคิดของอากีลล์ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ต่อไปนี ้
1. องค์ ป ระกอบทางความคิด (Cognitive Components) เป็ น การประเมิน
ความสุขโดยการใช้ ความคิดในการตัดสินใจหรื อประเมิน รูปของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็ นการ
ประเมิน แบบสรุ ป รวมชีวิต ของบุคคล ทัง้ เหตุก ารณ์ ในชีวิต กิ จ กรรม และสภาพแวดล้ อม แล้ ว
ตัดสินใจว่ามีความพึงพอใจหรือไม่
1.1 ความพึ ง พอใจในชี วิ ต (Life Satisfaction) หมายถึ ง การประเมิน
คุณภาพชีวิตของบุคคลตามมาตรฐานที่ ตนเองเป็ นผู้ก าหนด และเป็ นการเปรี ยบเทียบการรั บ รู้
สิ่งแวดล้ อมโดยทั่วไปในชีวิตของบุคคลกับการกาหนดโดยตนเองหรื อตนเองเป็ นผู้ตงมาตรฐาน
ั้
และถ้ าระดับที่ได้ รับเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตนเองตังไว้
้ บุคคลผู้นนั ้ จะมีรายงานความพึงพอใจใน
ชีวิตสูง โดยทัว่ ไปมักจะศึกษาโดยแบ่งเป็ นแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ซึ่งจาเป็ น
ที่จะต้ องประเมินถึงการตัดสินโดยแง่มมุ เฉพาะแง่มมุ ใดแง่มมุ หนึ่ง
2. องค์ ป ระกอบทางอารมณ์ (Affective Components) เป็ น การประเมิน
ความสุขโดยใช้ ประสบการณ์ทางความรู้สึก คือ การประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์ทางบวก
และอารมณ์ทางลบ กล่าวคือ
2.1 อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บคุ คลมีอารมณ์ที่
เป็ นสุขเกิดมาจากทัง้ สภาวะแวดล้ อมภายนอก เช่น ความสุข ความสนุกสนานร่าเริ งและอารมณ์
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เป็ นสุข และเกิดจากแรงจูงใจภายในที่ก่อให้ เกิดความสุขแบบลึกซึ ้ง โดยมีมิติอารมณ์ทางด้ านบอก
3 มิติ (Argyle, 1987: 126-128) ดังนี ้
มิติที่หนึ่ง ความรู้สกึ สุขใจ (Joy) และความยินดี (Elation) จัดเป็ นมิติ
หลักของอารมณ์ทางบวก ซึ่งสัมพันธ์กบั ใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม มีความยินดีในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น มี
ความรู้สึกของการยอบรับ มีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นกันเอง และมีความสามารถมนการแก้ ไข
ปัญหาได้
มิติที่สอง ความรู้สกึ ตื่นเต้ น (Excitement) และความสนใจ (Interest)
เป็ นมิติที่สองของอารมณ์ทางบวก ถ้ าความตื่นเต้ นบวกกับความยินดีก็จะเป็ นความสุขที่มีระดับ
เข้ มขึ ้นมากกว่าความยินดีหรื อสุขในธรรมดา บุคคลจะแสดงออกทางร่างกายด้ วยการหัวเราะ ซึ่ง
ความรู้สึกนีเ้ กิดขึ ้นกับบุคคลที่ชอบทากิจกรรมที่ มีความตื่นเต้ น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับความเร็ ว
เสี่ยงอันตราย เป็ นต้ น ความพึงพอใจ (Contentment) ความผ่อนคลาย (Relaxation) ความรู้สึก
สบาย (Comfort) เป็ นอารมณ์ทางบวกที่มีระดับความเข้ มต่ากว่าอารมณ์ตื่นเต้ น ถึงแม้ จะมีระดับ
ความเข้ มต่ากว่าแต่ก็จดั ได้ วา่ เป็ นความรู้สกึ ทางอารมณ์ที่ดี
มิติที่สาม ความรู้สึกซึมซับ (Absorption) ความอิ่มเอิบใจ (Intense
Joy) ความลื่น ไหล (Spontaneity) เป็ น มิติทางอารมณ์ที่ระดับความเข้ มสูงเป็ น ประสบการทาง
อารมณ์ที่ลึกซึ่ง (Intensity or Depth of Experience) ซึ่งเป็ นอารมณ์ทางบวกที่เกิดขึ ้นจากการทา
กิ จ กรรมประเภทการฟั งดนตรี การอ่านหนังสือ และการชื่ นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ
บุคคลจะมีความรู้สึกในระดับมิตินี เ้ ป็ น ความรู้สึกจากการได้ ท่มุ เทใส่ใจอย่ างเต็มที่ในงานและ
กิจกรรมยามว่างซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้ คณ
ุ ค่าแก่ตนเอง
2.2 อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การที่บคุ คลมีความรู้สกึ
ซึมเศร้ า ได้ แก่ อาการหดหู่ รู้สกึ เบื่อหน่าย หมดความสนุกสนาน หรือบางครัง้ หมดอาลัยตายอยาก
เป็ นอาการที่อยากปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ ตนเองมความสุข
ไดเนอร์ (Diener, 2003: 542-574) ความสุข ถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ เป็ นรากฐานของ
การดารงชีวิต เป็ นอารมณ์ความรู้สกึ ที่ดีที่ใช้ ประเมินความเป็ นอยู่หรือเป้าหมายหลักของชีวิต คนที่
มี ค วามสุข เกิ ด ขึน้ ได้ จ ากปั จ จัย หลายอย่ า งที่ แตกต่า งกัน เช่ น อายุ สถานภาพสมรส รายได้
สภาพแวดล้ อม และองค์ประกอบที่สง่ ผลต่อการตอบสนองของบุคคล ที่นามาซึ่งความสุขในการ
ทางาน ได้ แก่
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1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บคุ คลมีความพึง
พอใจในสิ่งที่ตนเป็ นและกระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้ องกับความเป็ น
จริ ง สามารถกระท าได้ ต ามความตัง้ ใจ สมเหตุสมผล เข้ าใจและยอมรับ สิ่งที่ เ กิ ดขึน้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องปรับตัว
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บคุ คลได้ กระทา
ในสิ่งที่ต นรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ การท างาน มีความสุขเมื่องานที่
กระทาสาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย ตลอดจนงานทาให้ เกิดคุณประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
3. อารมณ์ ท างบวก (Positive Effect) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี อ ารมณ์
ความรู้สึกเป็ นสุขกับสิ่งที่ดี รื่ นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการทางาน ยิม้ แย้ มแจ่มใสเบิกบานใจได้
เสมอ ขณะทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทา รับรู้ถึงความดีงาม และคุณประโยชน์ของงาน
ที่กระทา
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สกึ ที่เป็ นทุกข์
กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นในการทางาน เช่น คับข้ องใจ เบื่อหน่าย เศร้ าหมอง ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการ
กระทาที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่ถกู ต้ อง อยากปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
มาเนียน (Manion, 2003: 652-659) ความสุขในการทางาน เป็ นการแสดงออก
ทางอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความความคิดสร้ างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมี
ความยึดมัน่ ในองค์กรสูง โดยประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) เป็ นพืน้ ฐานที่ทาให้ เกิดความสัมพันธ์
ของบุค ลากรในสถานที่ ท างาน โดยบุคลากรมาร่ วมกัน ท างานเกิ ดสังคมการท างานขึน้ เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ ความร่วมมื อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
พูดคุยอย่างเป็ นมิตร ให้ ความช่วยเหลือและได้ รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานกับบุคลากรต่าง ๆ
2. ความรัก ในงาน (Love of The Work) เป็ น การรับ รู้ ถึ งความรู้ สึก รัก และ
ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรู้วา่ ตนมีพนั ธกิจในการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่
เป็ นองค์ประกอบของงาน กระตือรื อร้ นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ ปฏิบัติงาน
ปรารถนาที่จะทางาน รู้สกึ เป็ นสุขเมื่อได้ ทางาน ภูมิใจที่ตนมีหน้ าที่รับผิดชอบในงาน
3. ความสาเร็จในงาน (Work Achievement) เป็ นการรับรู้วา่ ตนได้ ปฏิบตั ิงาน
ได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้ รับความสาเร็จในการทางาน ได้ รับมอบหมายในหน้ าที่ท้า
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ทายให้ สาเร็จ เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้ ร้ ูสึกมีคณ
ุ ค่าในชีวิต เกิดความภูมิใจใน
การปฏิบตั ิงานให้ สาเร็จ มีความก้ าวหน้ า องค์กรเกิดการพัฒนา
4. การเป็ นที่ยอมรับ (Recognition) เป็ นการรับรู้ว่าตนเองได้ รับความเชื่อถือ
จากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้ รับรู้ถึงความพยายามของตนเกี่ยวกับเรื่ องงาน ได้ รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้ รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความ
ไว้ วางใจจากผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง
นูก าร์ เ ทน (ชุติ ไ กร ตัน ติ ชัย วนิ ช , 2551: 23-24 อ้ า งอิ ง จาก Negarten, 1961)
กล่าวว่า ความพึงพอใจในชีวิตเป็ นส่วนประกอบทางด้ านจิตใจ ที่จะนาไปสูค่ วามเป็ นอยู่ดีและเป็ น
สิ่งที่ปรารถนาของบุคคล เพราะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข บุคคลที่
จะมีความพึงพอใจในชีวิต จะมีลกั ษณะคลอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ
1. การมีความสุขในการดาเนินชีวิต (Zest) หมายถึง เป็ นผู้ที่มีความสุขในการ
ทากิจวัตรประจาวัน มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อม มีการติดต่อกับผู้อื่น มีความคิดสร้ างสรรค์
และมีความพอใจในสภาพที่เป็ นอยู่
2. มีความตังใจและอดทนต่
้
อชีวิต (Resolution and Fortitude) หมายถึง มี
การยอมรับว่าชีวิตมีความหมาย มีการยอมรับและมองว่าปั ญหาเหล่านันเป็
้ นประสบการณ์ชีวิตที่
ให้ ประโยชน์ สามารถต่อสู้กบั ปัญหาหนัก ๆ ในชีวิตได้ โดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ในอดีตที่เกิดขึ ้น
3. ความสอดคล้ อ งระหว่า งเป้ า หมายกับ สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึน้ จริ ง (Congruence
between Desired and Achieved Goals) หมายถึง ความรู้สกึ ว่าความต้ องการหรือเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ ได้ บรรลุเป้าหมาย
4. อัตมโนทัศน์ (Self Concept) หมายถึง การรับรู้วา่ ตนเองมีสขุ ภาพทางกาย
ทางจิต และทางสังคมที่ดี มีความรู้สึกว่าตนได้ ทาในสิ่งที่ดีที่สดุ และปั จจุบันดีกว่ าในอดีต และมี
ความรู้สกึ ว่า ร่างกายยังแข็งแรง สามารถพบกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ และพร้ อมที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้
5. ระดับอารมณ์ (Mood Tone) หมายถึง การแสดงออกที่แสดงถึงความสุข
การมีทศั นคติและอารมณ์ในทางที่ดี มีความพอใจในเหตุการณ์ปัจจุบัน พอใจที่จะติดต่อกับบุคคล
ที่มีอายุน้อยกว่าและไม่ร้ ูสกึ เศร้ าหรือว้ าเหว่แต่อย่างใด
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สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ หรื อ สสส. (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างสุขภาพ, 2552 : 27-38) ได้ ใช้ แนวคิดเรื่ องการทางานอย่างมีความสุข มาเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดีขององค์กร อันประกอบด้ วย
1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในองค์กรมี
ร่างกานที่แข็งแกร่งทังทางกายและทางจิ
้
ตใจ
2. น ้าใจงาน (Happy Heart) คือ การกระตุ้นให้ เกิดความเอื ้ออาทรต่อกันและกัน
3. สัง คมดี (Happy Society) คื อ การสนั บ สนุน ให้ เกิ ด ความรั ก สามัค คี
เอื ้อเฟื อ้ ต่อชุมชนที่บคุ ลากรทางานและพักอาศัย ให้ มีสงั คมและสภาพแวดล้ อมที่ดี
4. ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การให้ ความรู้ความเข้ าใจ รู้จักผ่อนคลาย
ต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต การสร้ างกิจกรรมบันเทิง พักผ่อนลดความเครี ยดในการทางาน
5. พัฒนาสมอง (Happy Brain) คือ การส่งเสริ มให้ บุคลากรรู้ จัก ศึก ษาหา
ความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่ อให้ เ กิ ดทัก ษะความช านาญ รอบรู้ เกิ ด
ความก้ าวหน้ าในการทางาน ชีวิตเกิดความมัน่ คง
6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) คือ การส่งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา
กระตุ้นให้ เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
7. ปลอดหนี ้ (Happy Money) คือ การสนับสนุนให้ บุคลากรรู้จักเก็บรู้จกั ใช้
ไม่เป็ นหนี ้ บริหารการใช้ จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้ เกิดความมัน่ คง
ทางการเงิน ไม่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
8. ครอบครั ว ดี (Happy Family) คื อ การส่ง เสริ ม ให้ บุค ลากรตะหนัก ใน
ความสาคัญของครอบครัว การซื ้อสัตย์ซึ่งกันและกัน การสร้ างครอบครัวที่เข้ มแข็งและอบอุน่
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุขข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถสรุปแนวคิดความสุขใน
การทางานได้ ดังนี ้
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ตาราง 1 แนวคิดของความสุขในการทางาน
แนวคิด
อากีลล์
(Argyle, 1991)

ไดเนอร์
(Diene, 2003)

มาเนียน
(Manion, 2003)

นูการ์เทน
(Negarten, 1961)

องค์ ประกอบของความสุขในการทางาน
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) เป็ นการ
ประเมินความสุขโดยการใช้ ความคิดในการตัดสินใจหรือประเมินรูป
ของ
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) เป็ นการประเมิน
ความสุขโดยใช้ ประสบการณ์ทางความรู้สกึ
2.1 อารมณ์ทางบวก (Positive Affect)
2.2 อารมณ์ทางลบ (Negative Affect)
องค์ประกอบที่นามาซึ่งความสุขในการทางาน ได้ แก่
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction)
3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect)
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect)
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections)
2. ความรักในงาน (Love of The Work)
3. ความสาเร็จในงาน (Work Achievement)
4. การเป็ นที่ยอมรับ (Recognition)
มีองค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ
1. การมีความสุขในการดาเนินชีวิติ (Zest)
2. มีความตังใจและอดทนต่
้
อชีวิต (Resolution and Fortitude)
3. ความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เกิดขึ ้นจริง
(Congruence between Desired and Achieved Goals)
4. อัตมโนทัศน์ (Self Concept)
5. ระดับอารมณ์ (Mood tone)
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ตาราง 1 (ต่อ)
แนวคิด
สสส. (2552)

องค์ ประกอบของความสุขในการทางาน
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. สุขภาพดี (Happy Body)
2. น ้าใจงาน (Happy Heart)
3. สังคมดี (Happy Society)
4. ผ่อนนคลาย (Happy Relax)
5. พัฒนาสมอง (Happy Brain)
6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul)
7. ปลอดหนี ้ (Happy Money)
8. ครอบครัวดี (Happy Family)

จากตาราง แสดงแนวคิดความสุขในการทางาน สรุปได้ ว่า งานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเห็น
ว่าแนวคิดของไดเนอร์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางาน 4 องค์ประกอบ อันได้ แก่
ความพึงพอใจในชี วิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) อารมณ์
ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ (Negative Effect) มีความเหมาะสมสาหรับการ
เสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
3. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
ความสุขในการทางาน ถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ บคุ ลากรในองค์กรมีความรู้สึกที่ดี
ต่องานที่ทา และเป็ นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้ บุคลากรมีความตังใจและแสดงความสามารถในการ
้
ปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มที่ ก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ มีความรักในงาน เกิดความผูกพัน ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงนาทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่จะก่อให้ เกิดความสุขในการทางาน เกิดความพึงพอใจในชีวิต ดังนี ้
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs
Theory)
มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) เป็ นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง ได้ พัฒนาทฤษฎี
ความต้ องการของบุคคลขึ ้น โดยให้ ความสนใจกับความต้ องการของบุคคล ซึ่งสร้ างความกดดัน
และแรงขับในการแสดงพฤติกรรม โดยมาสโลว์ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานเกี่ยวกับความต้ องการของมนุษย์ไว้
3 ข้ อ
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1. มนุษ ย์ ย่ อ มมี ค วามต้ อ งการอยู่เ สมอและไม่ มี ที่ สิ น้ สุด เมื่ อ ความ
ต้ องการใดความต้ องการหนึ่งได้ รับการตอบสนองแล้ ว ก็จะมีความต้ องการใหม่เกิดขึ ้น
2. ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ วจะไม่ทาให้ เกิดพฤติกรรม หรือ
ที่เรียกว่า ลดแรงขับต่อพฤติกรรมลง (Drive Reduction)
3. ความต้ องการของมนุษย์นนั ้ จะเรี ยงลาดับกัน ตามความสาคัญจาก
ความต้ องการระดับต่า (Lower Needs) ไปสูค่ วามต้ องการระดับสูง (Higher Needs)
โดยพฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้ องการ ซึ่งมาสโลว์ได้ แบ่ ง
ไว้ เป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้ (Maslow, 1970: 170)
ลาดับขันที
้ ่ 1 ความต้ องการทางกาย (Physiological Needs) เป็ นความ
ต้ องการขัน้ พื น้ ฐานของชีวิต ที่มนุษย์ ทุกคนจะต้ องได้ รับ เพื่ อดารงชี วิตอยู่ตามธรรมชาติ ได้ แก่
อาหาร นา้ ดื่ม อากาศ การพักผ่อน อุณหภูมิที่เหมาะสม และเครื่ องแต่งกาย เป็ นต้ น ซึ่งบุคคลจะ
ตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานจากรายได้ ปกติที่เขาได้ รับจากการทางาน
ลาดับขันที
้ ่ 2 ความต้ องการความมัน่ คงและปลอดภัย (Safety Needs)
มนุษย์จะต้ องการความมัน่ คง แน่นอน และความปลอดภัยในชีวิต ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิ จและด้ าน
อารมณ์ความรู้สึก โดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่ คงให้ แก่ตวั เองและครอบครัว ดังจะเห็นได้ ว่า
บุคคลพยายามสร้ างและสะสมหลักประกันในการดารงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิจารณา
ความมั่น คงในงาน ต าแหน่ง บ าเหน็จ บ านาญ ประกัน ชี วิต และสถานะขององค์ก ร ซึ่งจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และการใช้ จ่ายของครอบครัวของเขา
ลาดับขันที
้ ่ 3 ความต้ องการมีส่วนร่วมในสังคม (Love/Belongingness
Needs) มนุษย์ต้องการที่จะมีปฏิสมั พันธ์และความผูกพันกับบุคคลอื่น ตลอดจนได้ รับการยอมรับ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนันเมื
้ ่อความต้ องการขันพื
้ ้นฐานในการดารงชีวิตได้ รับการตอบสนอง
และได้ หลักประกันว่าเขาสามารถจะดารงชีวิตได้ อย่างปลอดภัย เขาก็จะเข้ าเป็ นสมาชิกในสังคม
โดยเฉพาะการยอมรับและการสนับสนุนทางด้ านจิตใจจากภายในองค์การ ซึ่งนับเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ บคุ คลเกิดความรู้สกึ เป็ นสมาชิกกลุม่
ลาดับ ขัน้ ที่ 4 ความต้ องการการยอมรับ นับ ถื อ (Esteem Needs) เป็ น
ความต้ องการที่จะมีความรู้สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื่น
โดยความรู้สกึ ภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื่อเสียง เกียรติยศ และการชื่นชมจากสังคม ดังที่เรา
จะเห็น ได้ จากบุคคลที่มีหน้ า ที่ การงานและรายได้ มั่นคง มีตาแหน่งหน้ าที่ และมีชื่ อเสีย งเป็ นที่
ยอมรับของกลุม่ โดยจะเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น
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ซึ่งองค์การจะต้ องจัดตาแหน่งงานในสานักงานหรือความรับผิดชอบในงาน เพื่อให้ บคุ คลเกิดความ
ภาคภูมิใจ
ล าดับ ขัน้ ที่ 5 ความต้ อ งการความส าเร็ จ และประจัก ษ์ ใ นตน (SelfActualization Needs) แต่ละบุคคลจะมีความต้ องการที่จะกระทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อให้ ได้ ใช้
ศักยภาพหรือตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ อาจจะกล่าวได้ วา่ ความต้ องการบรรลุในสิ่ง
ที่ ตงั ้ ใจ ถื อเป็ น ความปรารถนาที่บุคคลอยากจะเป็ นอย่างอื่นนอกจากที่ เป็ นอยู่ เพื่ อให้ บรรลุถึง
ความพอใจและเข้ าใจตนเอง” ซึ่งจะเป็ นความต้ องการขันสุ
้ ดท้ ายและสูงสุดของบุคคล
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบิร์ก (Two Factor Theory)
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของ
คนในองค์กร หรื อการจูงใจจากการทางาน พบว่า บุคคลต้ อ งการความสุขจากการทางาน นั่นคือ
สิ่งที่ทาให้ ความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ วา่ ปัจจัยที่สง่ ผลถึงความพึงพอใจในงานและ
ไม่พึงพอใจในงานนัน้ แยกจากกันและไม่เหมือนกัน เป็ นปัจจัยที่เกิดจากสองกลุม่ จึ่งให้ ชื่อทฤษฎีวา่
ทฤษฎี สองปั จ จัย โดยได้ ท าการทดลอง โดยการสัมภาษณ์ วิศวกร และนัก บัญ ชี จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในบริเวณเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์
ข้ อ มูล ต่า ง ๆ ได้ อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ดความสุข จากการท างานมี อ ยู่ 2 ปั จ จัย คื อ
(ชุติกาญจน์ เปาทุย, 2553 : 73-75 ; อ้ างอิงจาก Herzberg 1982 : 260-263)
1. ปัจจัยกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในการทางานหรือปัจจัยจูงใจ (Motivational
Factors) เป็ นสิ่งจูงใจหรื อทาให้ เกิดความพึงพอใจในงาน เป็ นปั จจัยที่จงู ใจให้ คนชอบและรักงาน
ที่ทา หากสิ่งเหล่านี ้ไม่อยู่ ก็ไม่ได้ หมายความว่า บุคคลจะไม่มีความพอใจในงาน อันประกอบด้ วย
ปัจจัย 5 ด้ าน คือ
1.1. ความสาเร็ จ ในงานที่ ท าของบุคคล (Achievement) หมายถึ ง
ความสาเร็จที่ได้ รับเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ สึกว่า เขาทางานสาเร็จหรื อมีความต้ องการที่ จ ะ
ทางานในสาเร็จ สิ่งที่จาเป็ น นัน่ คือ งานนันความเป็
้
นงานที่ท้าทายความสามารถ
1.2. การได้ รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้ รับ
การยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้มาขอรับคาปรึกษา หรื อจาก
บุคคลในหน่วยงาย การยอมรับนับถือ อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี
การให้ กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่บอกถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ ทางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่ในความสาเร็จในงาน
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1.3. ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ (The Work Itself) หมายถึ ง งานที่
น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ท้ าทายให้ ลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะ
สามารถกระทาได้ ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบโดยลาพังแต่ผ้ เู ดียว
1.4. ความรับ ผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึงพอใจที่
เกิดขึ ้นจากการได้ รับมอบหมาย ให้ รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้ อย่าง
เต็มที่ ไม่มีการตรวจ หรือควบคุมอย่างใกล้ ชิด
1.5. ความก้ าวหน้ า (Advancement) หมายถึง ได้ รับเลื่อนขันเลื
้ ่อน
ตาแหน่งให้ สูงขึน้ ของบุค คลในองค์ก ร การมีโอกาสได้ ศึก ษาเพื่ อหาความรู้ เพิ่ ม หรื อได้ รับ การ
ฝึ กอบรม
2. ปั จ จั ย ช่ ว ยลดความไม่ พึ ง พอใจในการท างานหรื อ ปั จ จั ย ค า้ จุน
(Maintenance Factor or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้ พนักงานเกิด
ความไม่พึงพอใจในการทางาน เป็ นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้ องกับงานโดยตรง แต่เป็ นเพียงสิ่งที่ช่วยสกัด
กันไม่
้ ให้ พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ โดยส่วนใหญ่เป็ นปัจจัยพื ้นฐานที่จาเป็ นที่พนักงานจะต้ อง
ได้ รับการตอบสนอง ประกอบไปด้ วยปัจจัยทังหมด
้
9 ด้ าน คือ
2.1. เงินเดือนหรือค่าตอบแทน (Salary or Compensation) หมายถึง
ผลตอบแทนจากการทางาน ซึ่งอาจจะเป็ นในรูปแบบของค่าจ้ าง เงินเดือนหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้ รับจาก
การปฏิบตั ิงาน
2.2. โอกาสได้ รับความก้ าวหน้ าในอนาคต (Possibility of Growth)
หมายถึง สถานการณ์ที่บคุ คลสามารถได้ รับ ความก้ าวหน้ าในทักษะวิชาชีพด้ วย
2.3. ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (Relation with Superior)
หมายถึง การติดต่อ สังสรรค์กบั ผู้บงั คับบัญชา โดยทางการหรือทางวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ที่ดีตอ่ กัน สามารถทางานร่วมกันได้ และมีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
2.4. สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นที่ยอมรับนับ
ถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5. นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration)
หมายถึง ความสามารถในการจัดการลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทางาน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็น
นโยบายทังหมดของหน่
้
วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
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2.6. สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึ ง สภาพทาง
กายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน รวมทัง้ ลักษณะของสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ
เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
2.7. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความรู้สึกที่ดีหรื อไม่ดี อัน
เป็ นผลที่ได้ รับจากงานในหน้ าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ ายไปทางานในที่แห่งใหม่ ซึ่ง ห่างไกลจาก
ครอบครัว ทาให้ ไม่มีความสุข และไม่พอใจกับการทางานในที่แห่งใหม่
2.8. ความมัน่ คงในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึก ของ
บุคคลที่มีตอ่ ความมัน่ คงในการทางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรือความมัน่ คงขององค์กร
2.9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง
สถานการณ์ ที่ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาสามารถวิ เ คราะห์ ค วามสามารถของผู้ท างานได้ ไม่ว่า จะเป็ น
สถานการณ์ที่มีลกั ษณะอยู่ในขอบเขต หรือเป็ นการทางานอิสระก็ตาม
2.10 ความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Relations with Subordinates)
หมายถึง การติดต่อ สังสรรค์ การแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน สามารถทางานร่วมกันได้ มีความ
เข้ าใจซึ่งกันและกันเป็ นอย่างดี
2.11 ความสัมพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน (Relation with Peers) หมายถึง
การติดต่อ การแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกัน และมีความเข้ าใจซึ่งกัน
และกันเป็ นอย่างดี
จากงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ ว่า ปั จจัยทัง้ 2 ด้ านนี ้ เป็ นสิ่งที่คนต้ องการ เพราะเป็ น
แรงจูงใจในการทางาน องค์ ป ระกอบที่เป็ นปั จจัย จูงใจเป็ นองค์ป ระกอบที่ สาคัญ ท าให้ คนเกิด
ความสุขในการทางาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนปั จจัยค ้าจุน หรื อสุขศาสตร์ทาหน้ าที่เป็ นตัวป้องกันมิให้ คนเกิดความไม่เป็ นสุข
หรื อ ไม่พึงพอใจในงานขึน้ ช่วยทาให้ คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทางานมาสูค่ วามพร้ อมที่
จะทางาน
4. ผลที่เกิดจากความสุขในการทางาน
การที่บุคลากรมีความสุขในการทางาน ทาให้ ผลการปฏิบัติงานดีและทาให้ บุคลากร
มีความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน จากการที่บคุ ลากรมีอารมณ์ในทางบวก ทาให้ มองโลกในแง่ดี
ทาให้ มีความมัน่ ใจในการทางานและมีความกล้ าในการเผชิญความยุ่งยากหรื อกิจกรรมใหม่และ
เข้ าไปมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหา นอกจากนีบ้ ุคลากรที่มีความสุขในการทางานนัน้ จะแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความเป็ นมิตร ชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ปฏิบตั ิ
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ตามกฎระเบียบขององค์กร และอีกทังยั
้ งสามารถให้ คาแนะนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ได้ อีกด้ วย และผลที่ตามมาคือ ทาให้ อตั ราการขาดงานและลาออกลดลง
ซึ่งการที่บคุ ลากรมีความสุขในการทางานนัน้ ทาให้ องค์กรและบุคลากรแต่ละคนได้
ประโยชน์เป็ นอย่างมาก โดยอาจจะสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายเพียงเล็กน้ อย แต่ผลดีที่ได้ รับกลับมานัน้
มีทงผลดี
ั ้ ตอ่ องค์กร การบริการจัดการ และต่อบุคลากรเอง (เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล, 2552 : 1518 อ้ างอิงจาก Ketchian, 2003 ; Manion, 2005 ; Warr, 2007) ดังต่อไปนี ้
1. ประโยชน์ ต่ อองค์ ก ร การมีความสุขในการท างานก่ อให้ เกิดผลดี ซึ่งทาให้
ผลิตผลในการทางานดีขึ ้น อันเนื่องมาจากบุคลากรที่มีความสุขในการทางานนัน้ จะมีแรงจูงใจใน
การท างาน ทาให้ ป ระสิทธิ ภาพในการทางานสูงตาม ความยั่งยื น ในการสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางาน คือ การมีความสุขในการทางาน มักจะเป็ นคนที่มองโลกในแง่ดี คิดบวก ซึ่งการมองโลกใน
แง่ดีนนั ้ หากมีความเชื่อว่าทาได้ ก็จะส่งผลให้ เป็ นจริงตามนัน้ และจะสามารถทางานนันให้
้ ประสบ
ความสาเร็จ สร้ างผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสิ่งที่ทา มักจะจัดการกับปัญหาแทนการบ่น
ถึงปั ญหาโดยไม่หาทางแก้ ไข โดยคนที่มีความสุขในการทางานนัน้ มักจะหาทางแก้ ไขปั ญหานัน้
รวมถึงมีความสามารถในการตัดสินใจได้ ดีกว่าบุคลากรที่ไม่มีความสุขในการทางาน มีความคิด
สร้ างสรรค์ มีการยืดหยุ่นในการทางาน ทางานได้ อย่างราบรื่ น และยังทาให้ การสื่อสารดีขึ ้นด้ วย
และส่งผลให้ ลดการขาดงานและการลาป่ วย เนื่องจากความสุขจะมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ
2. ประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ บุคลากรในองค์กรไม่ได้ ถูกจูงใจด้ านการ
ทางานด้ วยค่าตอบแทนเสมอไป แต่ถูกดึงดูดด้ วยความผูกพันที่บคุ คลมีต่องาน ทาให้ องค์กรเป็ น
ผู้น าในการแข่งขัน โดยการมีความสุขในการทางานจะทาให้ องค์ก รได้ รับผลกาไรสูง เนื่ องจาก
บุคลากรมีประสิทธิภาพ การลาออกก็จะน้ อย ทาให้ การทางานเป็ นทีมดีขึ ้น บุคลากรเอาใจใส่ใน
การทางาน มีแรงจูงใจในการทางาน และคุณภาพของงานพัฒนาขึ ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศ
แห่งความเป็ นเพื่อน ทาให้ ผลิตผลของงานเพิ่มขึ ้น ซึ่งการมีความสุขในการทางาน ทาให้ วิสยั ทัศน์
ขององค์กรเป็ นจริง และองค์กรที่มีความสุขสามารถทาให้ องค์กรเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ สร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์ ก ร และจะท าให้ เ ป็ น สิ่งดึงดูดบุคคลที่ มีความสามารถเข้ ามาร่ วมงานกับ องค์กร และ
นอกจากนี ้ การมีความสุขในการทางานยังทาให้ สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ ง่ายขึ ้น
อีกด้ วย
3. ประโยชน์ ต่อตัวบุคคล การมีความสุขในการทางาน ทาให้ มีความสุขต่อเนื่อง
ไปถึงครอบครัว เนื่องจากการมีความสุขทาให้ บคุ คลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง ทาให้ บคุ คลได้ พกั ผ่อน
ที่บ้านได้ อย่างเต็มที่และพร้ อมที่จะทางานในวันใหม่ ทาให้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ดี การปรับตัว
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ดีขึ ้น ก่อให้ เกิดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งสามารถนามาใช้ ได้ กบั การทางานได้ อีกด้ วย ทาให้
สามารถแก้ ไขปัญหาได้ ดีขึ ้น ความสุขในการทางานทาให้ สิ่งแวดล้ อมในการทางานดี ทาให้ รักในสิง่
ที่บุคคลทา และได้ รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึก รักงานของตนเอง ทาให้ ร้ ูสึกถึงคุณค่าใน
สถานะตาแหน่งในการทางาน และรู้สกึ ดีเกี่ยวกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบ อีกทังการมี
้
ความสุข
ในการทางาน ทาให้ มีความรู้สึกปลื ้มใจ ทาให้ บคุ คลรู้สึกดีกบั ตนเองที่ สามารถทาประโยชน์ให้ กบั
องค์กรได้
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน
แมเนียม (ชินกร น้ อยคายาง และคณะ, 2555 : 50 อ้ างอิงจาก Manion, 2003) ได้
ทาการศึกษาความสุขในการท างาน โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรด้ านสาธารณสุข จานวน
24 คน ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ โดยถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความสุขในการทางาน ได้ แก่ การรับรู้
ลักษณะงาน สภาพแวดล้ อมในการทางาน และภาวะผู้นา พบว่า ความสุขในการทางานเกิดขึ ้นได้
จากปัจจัยนา 4 ประการ ที่เป็ นแนวทางทาให้ เกิดความสุข ความสนุกสนานในการทางาน คือ การ
ประสานงานที่ดี มีความรักและเอาใจใส่ในงานที่ทา มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ การได้ รับการยอมรับนับ
ถือ อีกทังความสุ
้
ขในการทางานให้ ผลลัพธ์เชิงบวกในด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ มีอารมณ์ความรู้สกึ เชิงบวก
เช่น ความสนุก สนาน การยิ ม้ หัวเราะ น าไปสู่ก ารให้ ความร่ วมมือช่ วยเหลือกัน และกัน เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน ทาให้ สภาพแวดล้ อมการทางานน่ารื่นรมย์
ยุพา ตาทา (2552) ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ ายบริการลูกค้ าโทรศัพท์ บริษัท ทรูมฟู จากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ทางลบกับ ดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของพนัก งานฝ่ ายบริ ก ารลูกค้ าทาง
โทรศัพท์ของบริ ษัท ทรูมฟู จากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 มี
1 ปั จ จัย ได้ แก่ สุขภาพจิ ต โดยคิ ดแบบ Thai GHQ 60 คือ หากได้ คะแนน 0-11 คะแนน ถื อว่า
สุขภาพภาพจิตดี แต่หากคะแนน 12 คะแนนขึ ้นไป ถือว่ามีปัญหาทางสุขภาพทางจิต
ศิ วิ ม ล ค านวล (2552) ได้ ศึ ก ษา ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง การมองโลกในแง่ ดี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่ าอุปสรรค และความสุข กรณีศกึ ษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 จานวน
165 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 91.67 และเมื่อทดสอบค่าความสัมพัน ธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของพนัก งาน ด้ วยสถิติสหสัมพันธ์อย่าง่ายของเพีย ร์ สนั พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของพนักงาน ที่ระดับ
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นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ .01 กล่าวคื อ ถ้ าพนัก งานมีระดับ การมองโลกในแง่ดีสูงขึน้ ก็ จ ะท าให้ มี
ความสุขมากขึ ้นตามไปด้ วย
คอล (อรรถพร คงเขียว, 2554 :19 อ้ างอิงจาก Kall, 2004) ศึกษาพบว่า ความสุขใน
การทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราการลาออกจากงาน และพบว่า ความรู้สกึ ที่เป็ นสุขเกิด
จากประสบการณ์ที่สมหวังจากการทางาน เพราะมีแรงจูงใจที่ทาให้ สนุกสนานและมีความรู้ สึกที่ดี
ต่อ การท างาน ให้ ผลลัพธ์ เ ชิ งบวกในประสบการณ์ ชี วิต เช่ น ผลงานที่ มีคุณ ภาพ มี ค วามคิด
สร้ างสรรค์ มีชีวิตชีวาในการทางาน
กมลวรรณ โพธิ์วิทยากร (2557 : 68) ได้ ทาวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขใน
การทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ยางพาราในอาเภอยะลา พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการท างาน
การรับ รู้ สภาพแวดล้ อมในการท างานโดยรวมมีความสัมพัน ธ์ เ ชิ งบวกในระดับ ปานกลางกับ
ความสุขในการทางาน ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิง ลบใน
ระดับต่ากับความสุขในการทางาน
วรุ ต ม์ เอมะบุต ร (2557) ได้ วิ จัย เรื่ อ ง คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างานและการรั บ รู้
ความสาเร็ จ ในอาชีพที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานธนาคารกสิก รไทย พบว่า
ความสุขในการทางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามความสุขใน
การทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้ านพบว่า ความสุขในการทางาน
ที่ มี ผ ลต่อ การแสดงความคิ ด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก มี 2 ด้ า น คื อ ด้ า นความพึ ง พอใจในชี วิต
มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ ด้ านความรู้สึกทางบวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ
3.53 และระดับ ปานกลางมี 2 ด้ าน คือ ด้ านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 ด้ าน
ความรู้สกึ ทางลบ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ตามลาดับ
จากผลงานวิจัยทังในประเทศและต่
้
างประเทศ สรุปได้ ว่า ความสุขในการทางานนัน้
ก่อให้ เกิดความสนุกสนานในการทางาน เกิดการประสานงานที่ดี เอาใส่ใจในการทางาน มีอารมณ์
ที่ร่าเริ งแจ่มใส ยิม้ แย้ ม รวมทัง้ ส่งผลทาให้ อตั ราลาออกจากงานลดลงอีกด้ วย โดยปั จจัยหลักมาก
จากทัง้ ปั จจัย ภายใน ได้ แก่ แรงจูงใจ การยอมรับ นับถื อตนเอง สภาวะทางอารมณ์ และปั จจัย
ภายนอก ได้ แก่ การรับรู้ลกั ษณะงาน สภาพแวดล้ อมในการทางาน ความก้ าวหน้ าในการทางาน
เป็ นต้ น
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานขายทางโทรศัพท์
การตลาดทางโทรศัพ ท์ เป็ น รู ป แบบการขายโดยการใช้ โทรศัพ ท์ ติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ
กลุ่ม เป้ า หมาย ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ส าหรั บ การตลาดทางโทรศัพ ท์ ขึ น้ กั บ รายชื่ อ ของ
กลุม่ เป้าหมาย โครงสร้ างของเนื ้อหาและวิธีการพูดของพนักงาน เช่น การโทรศัพท์สอบถามลูกค้ า
ถึงการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อไปและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะเหมาะสมกับลูกค้ ารายนัน้ (ฉัตรยา
พร เสมอใจ; และฐิ ตินนั ท์ วารีวนิช, 2551: 210)
1. ความหมายของการขายทางโทรศัทพ์
แอนน์ เมเยอร์ (อรชร มณีสงฆ์, 2546; 159 อ้ างอิงจาก Ann Mayer, 1992: 11) กล่าว
ว่ า การตลาดทางตรงโดยใช้ โทรศั พ ท์ ( Telemarketing) หมายถึ ง การเป็ นผู้ เชี่ ย วชาญ
(Professional) การวางแผน (Planned) การวัดได้ (Measured) การใช้ ต้น ทุน ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ
(Cost-effective) และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative) ในการสื่อสารโดยใช้ โทรศัพท์ ร่วมกับ
การมีฐานข้ อมูล และบทพูดที่เป็ นส่วนตัว สาหรับการทาตลาดในธุรกิจต่อไป
ดารา ทีปะปาล (2542: 124) กล่าวว่า การตลาดโดยใช้ โทรศัพท์ คนทั่ว ๆ ไปมักนึกถึง
การใช้ โทรศัพท์เพื่ อขายสินค้ าโดยตรงให้ กับ ผู้บ ริ โภค ซึ่งเป็ น เครื่ องมือการสื่อสารที่ สาคัญของ
การตลาดทางตรง จะมีทงั ้ การ “โทรออก (Outbound)” เพื่อเสนอขายสินค้ าโดยตรงต่อผู้บ ริ โ ภค
หรื อหน่วยธุรกิจและการได้ รับ “โทรเข้ ามา (Inbound)” ที่ลกู ค้ าโทรเข้ ามาตามหมายเลขโทรศัพท์
อันเกิดจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นัตยสาร จดหมายตรง หรื อ แคตตาล็อค
เป็ นต้ น
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ ว่า การขายทางโทรศัพท์ คือ การทาการตลาดโดยการใช้
โทรศัพท์ เพื่อเป็ นการเสนอขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า โดยไม่ต้องพบปะลูกค้ าโดยตรง
2. ขอบเขตของการขายทางโทรศัพท์
การตลาดโดยใช้ โทรศัพท์จะประกอบด้ วย“การโทรออก (Outbound)” และ “การโทร
เข้ ามา (Inbound)” โดยมีความแตกต่างกัน (อรชร มณีสงฆ์, 2546: 160-161) ดังต่อไป
2.1 การโทรออก (Outbound)
การที่องค์กรได้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนให้ พนักงานขององค์กร
เป็ นฝ่ ายโทรออกไปติดต่อลูกค้ า ซึ่งอาจจะโทรออกไป เพื่อหน้ าที่ตา่ ง ๆ เช่น เพื่อเป็ นการเสนอขาย
สินค้ าโดยตรง (Direct Selling of tele-sale) สร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้ า การให้ บริ การหลังการ
ขาย การให้ บริการแก่ตวั แทนจาหน่าย การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ช่วยในการสรรหาลูกค้ าที่
มุง่ หวังสินค้ านัน้ ๆ การส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มการขายสินค้ ารายการอื่น ๆ รวมทังการติ
้
ดตาม
การดาเนินงานของพนักงานขาย เป็ นต้ น
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2.2 การโทรเข้ ามา (Inbound)
การโทรเข้ า โดยลูกค้ าจะเกิดขึ ้นเมื่อ ทางองค์กรมีการสื่อสารออกไปก่อนหรื อ
ลูกค้ าเคยติดต่อซื ้อขายกับองค์กรแล้ ว เช่น พิซซ่าฮัท เป็ นต้ น หน้ าที่ของการโทรเข้ า เช่น เพื่อการ
รับคาสัง่ ซื ้อ การให้ บริการลูกค้ าในด้ านการตอบคาร้ องของลูกค้ า การชักจูง จูงใจให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ า
มากขึ ้นหรือเสนอขายสินค้ าที่น่าสนใจ เป็ นต้ น
จากข้ อมูลด้ านขอบเขตการขายทางโทรศัพท์ พบว่า พนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ใช้ ในการ
วิจัยครัง้ นี ้ เป็ นลักษณะการโทรออก เพื่อเสนอขายสินค้ าให้ การทางลูกค้ า ด้ วยการเสนอข้ อมูลที่
น่าสนใจกับทางลูกค้ า รวมทังการส่
้
งเสริมการขายสินค้ าด้ วย
3. การจัดการด้ านพนักงานขายทางโทรศัพท์
ในกระบวนการคัดสรรบุคลากรมาทางานในแผนกการตลาดทางโทรศัพท์ นับว่าเป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากการใช้ การตลาดทางโทรศัพท์นนั ้ พนักงานถือว่าเป็ น
หัวใจสาคัญที่สดุ ประการหนึ่ง เพราะต้ อ งมีการสื่อสารโต้ ตอบกับลูกค้ าหรื อผู้ที่สนใจขององค์ก ร
(อรชร มณี ส งฆ์ , 2546: 176-181) โดยคุณ สมบัติ ข องผู้ที่ จ ะมาเป็ น พนัก งาน หรื อ เจ้ าหน้ าที่
การตลาดทางโทรศัพท์ควรจะมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. น ้าเสียงที่ชดั เจน อบอุน่ และมีความมัน่ ใจ
2. ความสามารถในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
3. ความสามารถในการฟัง และทาความเข้ าใจ
4. มีความมัน่ ใจในตนเองและต้ องการประสบความสาเร็จ
5. ชอบติดต่อกับผู้คน และชอบการแนะนาบุคคลอื่น
6. มีความผ่อนคลาย ไม่เครียด
7. เป็ นคนตังใจจริ
้
ง มีความมุง่ มัน่
นอกจากนี ้ พนั ก งานฝ่ ายการตลาดทางโทรศัพ ท์ แ บบการโทรออก ควรจะมี
คุณลักษณะเพิ่มเติม ดังนี ้
1. มีค วามสามารถในการขาย เข้ าใจขัน้ ตอนต่ าง ๆ ของการเสนอขาย และ
สามารถตอบสนองข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ าได้
2. มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
3. สามารถแสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผยทางโทรศัพท์ได้
4. มีความมุง่ มัน่ ต่อเป้าหมายที่ได้ รับ
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า พนักงานขายทางโทรศัพท์ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ที่เหมาะสม
เช่น การมีนา้ เสียงที่น่าฟัง มีความมัน่ ใจ ทาให้ ดนู ่าเชื่อถือ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อเป็ น
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การสื่อสารข้ อมูลที่ถกู ต้ องให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างเข้ าใจง่าย รวมทังต้
้ องมีทกั ษะการจัดการกับอารมณ์
เนื่องจากพนักงานขายทางโทรศัพท์จะต้ องพบเจอกับอารมณ์ของลูกค้ าหลากหลาย
4. ลักษณะงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์
ลักษณะของบุคคลที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดทางโทรศัพท์ โดยทั่วไป
จะมีงานลัก ษณะที่มีค วามคล้ ายคลึงกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างทางด้ านขอบเขตการทาง
การตลาดทางโทรศัพท์ โดยลักษณะงานของพนักงานที่เกี่ยวข้ องการตลาดทางโทรศัพท์ มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ้ (สุภวรรณ กรเพ็ชร์ , 2550: 40-41)
1. พนักงานจะต้ องให้ ความสาคัญต่อลูกค้ า และสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
เป็ นสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็คานึกถึงความสาคัญของผลผลิตและปริ มาณงานที่ได้
ซึ่งทาให้ พนักงานมีอตั ราการเบื่อหน่ายต่องาน ความเครียดและอัตราลาออกที่สงู
2. ด้ วยเหตุที่เนื ้องานจะต้ องทางานค่อนข้ างต่อเนื่อง จึงทาให้ พนักงานเบื่อหน่าย
และเหนื่อยล้ ากับจานวนสายที่ต้องให้ บริการ ตลอดจนต้ องสนทนากับลูกค้ าในช่วงนอกเวลางาน
3. พนักงานมักจะเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบตั ิงาน (Emotional Burnout) ซึ่ง
มาสาเหตุห ลัก มาจากการร้ องเรี ย นหรื อการรับ รองอารมณ์ จ ากทางลูก ค้ า ทาให้ พนัก งานเกิด
ความเครียด กดดัน ประกอบกับโครงสร้ างการทางานที่มีข้อเงื่อนไขจานวนมาก
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ พนักงานขายทางโทรศัพท์จะมีลกั ษณะการทางาน อัน
ก่ อให้ เ กิด ความเครี ยดได้ งาน ด้ วยเห็ น นีท้ างผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษากับ พนัก งานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการขายทางโทรศัพท์
คีรีมาส อเต็นต้ า (2542: 96-97) ได้ ศกึ ษาการรับรู้ความเครียดในการปฏิบัติงานและ
ความเครี ยดทั่วไปของพนักงานธนาคาร ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่
โดยใช้ เครื่องมือแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาจานวน 257 คน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน ในด้ านสถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน และระดับ ชัน้ มีระดับ ความเครี ย ดในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดทัว่ ไป ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงใน
การทานายความเครียดทัว่ ไป คือ ลักษณะงาน ความสาเร็จและความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ศิริรัตน์ หมางสูงเนิน (2547: 60-63) ได้ ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้ 1เกิดความเครี ยดในงาน
บริ ก ารศึก ษาพนัก งานฝ่ ายลูก ค้ าสัมพัน ธ์ Orange Customer Care 1331 บริ ษั ท ที เ อ ออเร้ นจ์
จากัด จานวนทังสิ
้ ้น 196 คน พบว่า พนักงานเกือบทังหมดที
้
่มีอายุงานต่ากว่า 4 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ในด้ านลักษณะงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่รับผิดชอบในด้ านให้ บริ การข้ อมูลกับ
ลูก ค้ า ผ่า นทางโทรศัพท์ ที่ ห มายเลข 1331 มี ภ าระหนี ส้ ิน เงิ น กู้เพื่ อ นที่ อ ยู่อ าศัย เงิ น กู้เ พื่ อซื อ้
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คอมพิ วเตอร์ รถยนต์ สิ่งอานวนความสะดวก เงิ น กู้สถาบันการเงิน และจากการศึกษาสรุปว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่าระดับ
ความเครี ยดของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ ข้ อมูลด้ านปั จจัยแวดล้ อมในการทางานพบว่า ระดับ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วข้ องกับ สภาพแวดล้ อมในการปฏิ บัติ ง านอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ปั จ จัย
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ความต้ องการจากงานและภาวะผู้นาแบบควบคุม มีความสัมพันธ์
กับความเครียดในงานบริการ
รุ่ ง ระวี พัน ธานนท์ (2548: 67-80) ได้ ศึก ษาความเครี ย ดในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงานศูนย์รับโทรศัพท์สายด่วนของ
บริ ษั ท โปเฟชชั่น นอล คอลเซ็น เตอร์ จ ากัดและบริ ษั ท แคปปิ ตอล โอเค จ ากัด จ านวน 138 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างกว่าครึ่งมีอายุต่ากว่า 25 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด เกือบทัง้ หมดจบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่อายุการทางาน 1 ปี
ในด้ านสภาพเศรษฐกิจราว 1 ใน 3 มีรายได้ พอ ๆ กับรายจ่าย และเกินครึ่งมีภาระทางครอบครัวต่า
ข้ อมูลด้ านปั จจับแวดล้ อมในการทางาน ด้ านความรู้ความเข้ าใจต่องานบริ การ ความสัมพันธ์กบั
ผู้บังคับ บัญชาและความสัมพัน ธ์กับเพื่ อนร่วมงานอยู่ระดับต่า จากผลการศึกษาสรุป ว่า ระดับ
ความเครียดในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สงู กว่าปกติถึงร้ อยละ 92
ยุพา ตาทา (2552) ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนัก งานฝ่ ายบริ ก ารลูกค้ าโทรศัพท์ บริ ษั ท ทรู มูฟ จ ากัด เขตดิน แดง กรุ งเทพมหานคร พบว่า
ค่าเฉลี่ยของปั จจัยสุภาพจิตอยู่ในระดับที่ดี ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างพนักงานและ
เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับที่ดี และพนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ของบริษัท ทรูมฟู จากัด
มีความสุขในการปฏิบตั ิงานเท่ากับคนทัว่ ไป
จากผลงานวิจัย สรุปได้ ว่า พนักงานที่ทางานด้ านการตลาดทางโทรศัพท์ มีสภาวะ
ทางจิตใจด้ านความเครี ยดค่อนข้ างสูง ด้ วยเหตุนี ้ทางผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะงานวิจยั ในครัง้ นี ้
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานให้ กบั พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
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3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม เป็ น กระบวนการที่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก ภายในกลุ่มได้ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของตนเอง พร้ อมทัง้ ได้ มีโอกาสรับรู้ถึง ความ
คิดเห็นและประสบการณ์จากสมาชิกภายในกลุ่ม ก่อให้ เกิดการตระหนักถึงความคิด ความรู้สึก
รวมทัง้ พฤติ ก รรมของตนเอง น าไปสู่ก ารพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์ ภายในกลุ่ม ภายใน
บรรยากาศที่เป็ นมิตร อบอุน่ และปลอดภัย
1. ความหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2012: 28) กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม เกี่ ย วข้ องกั บ
กระบวนการระหว่างบุคคลมี่ม่งุ เน้ นการตระหนักรู้ทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม การให้
คาปรึ ก ษาแบบกลุ่มจะโน้ มนาความงอกงาม ให้ ความสาคัญ กับการค้ นหาความแข็งแกร่งจาก
ภายในสมาชิกในกลุ่ม อาจจะเจอกับวิกฤตการณ์และความขัดแย้ งเป็ นครัง้ คราว หรื อพวกเขา
อาจจะกาลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สิ ้นหวังกับตนเอง กลุ่มจะทาให้ สมาชิกเข้ าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น และช่วยสร้ างบรรยากาศความไว้ วางใจ นาไปสู่การแลกเปลี่ยนและส ารวจ
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง สมาชิกในกลุม่ จะได้ รับความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะการจัดการกับ
ปัญหาระหว่างบุคคล ดังนันพวกเขาจะสามารถรั
้
บมือกับปัญหาที่คล้ าย ๆ กันในอนาคตได้ ดีขึ ้น
ชาร์ ฟ (Sharf, 2012: 4) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม คือ การมีปฏิสมั พัน ธ์
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษามากกว่าหนึ่งคน โดยช่วยผู้รับคาปรึกษาที่มีปัญหาที่อาจ
ส่งผลให้ เ กิ ด ความผิด ปกติ ท างความคิด อารมณ์ และปั ญ หาพฤติก รรม ภายใต้ ก ฏหมายและ
จริยธรรม
วัชรี ทรัพย์มี (2550: 103 – 104) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เป็ นรูปแบบ
หนึ่งของการปรึกษา เป็ นกระบวนการที่ผ้ มู ีความต้ องการตรงกันที่จะปรับปรุงตนเองหรือต้ องการจะ
แก้ ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน มาปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเป็ นกลุม่ และมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาร่วม
อยู่ด้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาสได้ แสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของแต่ละ
คนเป็ นการได้ ระบายความรู้สกึ ขัดแย้ งในจิตใจ ได้ สารวจตนเอง ได้ ฝึกการยอมรับตนเอง กล้ าที่จะ
เผชิญปั ญหา พร้ อมทัง้ ได้ ให้ แง่คิดในการแก้ ไขปั ญหาหรื อปรับปรุงตนเอง รับฟั งความรู้สึก ความ
คิดเห็นของผู้อื่น ทาให้ เกิดการตระหนักว่าผู้อื่นก็มีความรู้สึกขัดแย้ งหรื อความคิดเห็นเช่นเดียวกับ
ตน ไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีปัญหา
อาภา จันทรสกุล (2551: 247) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เป็ นการจาลอง
สภาพการอยู่ร่วมกัน และช่วยให้ คนเรียนรู้ตอ่ การปรับตัวทางสังคมได้ ใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ น
จริ ง เพราะปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นเน้ นความจริ งใจ ไว้ วางใจ เคารพกันและกัน ทาให้ สมาชิกในกลุม่
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กล้ าเปิ ดเผยตนเอง เรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นยอมรับในความแตกต่าง อยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือร่วมมือ
กัน ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากเกิดการเรียนรู้ใหม่
สรุ ปความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มได้ ว่า กระบวนการที่ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาที่มี
ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการอย่ า งหนึ่ง อย่ า งใดคล้ า ย ๆ กัน ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น พูด คุย ถึ ง
ประสบการณ์ ความรู้สึกและความคิดเห็น หรื อแนวทางวิธีการต่าง ๆ ของสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้
บรรยากาศที่อบอุ่น มีค วามไว้ วางใจ โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาที่มีความรู้ ความสามารถด้ านการให้
คาปรึกษา ค่อยเอื ้ออานวยให้ สมาชิกในกลุม่ แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
2. จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2012: 29) ได้ สรุ ป จุดมุ่งหมายสาหรับสมาชิ กในการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ ไว้ วา่ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ สามารถเป็ นเพิ่มการตระหนักรู้ การรู้จกั ตนเอง และเป็ น
การพัฒนาอัตลักษณ์เฉพาะตน ช่วยให้ สมาชิกเรียนรู้วิธีการสร้ างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและ
ใกล้ ชิดสนิทสนม ก่อให้ เกิดการค้ นพบความกังวลใจของตนเองทัง้ จากครอบครัวและสังคม เพิ่ม
โอกาสการยอมรับ ความเชื่อมัน่ ความนับถือในตนเอง และมีมมุ มองเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นใหม่
ได้ มากยิ่ ง ขึ น้ นอกจากนี ย้ ั ง ท าให้ สมาชิ ก เกิ ด เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารแสดงอารมณ์ น าไปสู่ พั ฒ นา
ความสัมพันธ์และความเห็นใจในความรู้สกึ และความจาเป็ นของผู้อื่น พบทางเลือกในการรับมือกับ
เรื่องราวโดยทัว่ ไปรวมถึงวิธีการแก้ ไขปัญหาที่ขดั แย้ งพร้ อมทังตั
้ ดสินใจอย่างชาญฉลาด และเข้ าใจ
คุณค่าและการตัดสินใจที่ชดั เจนขึ ้น อีกทังรู้ ้ วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้
ซึ่งสอดคล้ องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2550: 105) ที่ได้ ให้ จดุ มุ่งหมายของการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ ไว้ วา่ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ช่วยทาให้ สมาชิกกล้ าที่จะเปิ ดเผย ไม่เก็บกดและไม่เสแสร้ ง
ช่วยให้ สมาชิกรู้จกั ตนเอง เกิดการยอมรับตนเองเพิ่มขึ ้น และไม่ได้ มงุ่ หวังว่าตนเองจะต้ องดีเลิศไป
หมดทุกด้ าน ส่งเสริมให้ สมาชิกมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้อื่น มีสมั พันธภาพอันดีกบั ผู้อื่น ช่วยให้ สมาชิกเข้ า
สู่โลกของความเป็ นจริ งเพิ่มขึ ้น ลดการให้ กลไกป้องกันตนเอง พัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
ของสมาชิก เช่น ตังค
้ าถามได้ ตรงเป้าหมายด้ วยความนุ่มนวล ช่วยให้ สมาชิกได้ เกิดการเรี ยนรู้วา่
ตนไม่ได้ มีปัญหาแต่เพียงผู้เดียว ตระหนักว่าผู้อื่นก็เผชิญปั ญหาทางแก้ ปัญหาเหมือนกัน ส่งเสริม
ให้ สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ ด้วยความมัน่ คงทางจิตใจ แม้ จะมีอตั ราเสี่ ยงอยู่บ้างก็ตาม การเกิด
วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่หลากหลายจากสมาชิกในกลุ่ม ช่วยให้ สมาชิกรู้สึกว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุม่ และมีความจริงใจในการช่วยเหลือกลุม่ ช่วยให้ สมาชิกไวต่อความรู้สกึ และความต้ องการของ
ผู้อื่น และทาให้ สมาชิกมีโอกาสรับและให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น เกิ ดความภูมิใจว่า ได้ แสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น
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จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ว่า จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คือ เพื่อให้ บคุ คลได้ สารวจตนเอง รู้จกั ตนเอง ยอมรับตนเอง และมองเห็นคุณค่าในตนเอง พร้ อมทัง้
ยังเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดยได้ มีโอกาสพัฒนาความไวต่อความต้ องการของผู้อื่น และ
เป็ น การช่วยให้ สมาชิ กในกลุ่มได้ รับ แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาของตนเอง อีก ทัง้ ยังสามารถ
ตัดสินใจแก้ ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หลักการของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
มาลินี บุญยรัตพันธ์ (2549: 11-12) สรุปได้ วา่ กระบวนการกลุม่ หมายถึง วิธีการหรือ
การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ กลุ่ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถด าเนิ น งานได้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตาม
จุด มุ่ง หมาย ซึ่ ง การที่ จ ะสามารถเป็ น กลุ่ม ที่ ดี มี ป ระสิท ธิ ภ าพ จะต้ อ งประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม
3 ประการ คือ
1. ดาเนินงานตามจุดมุง่ หมายของกลุม่ ได้ ประสบผลสาเร็จ
2. ในระหว่างการดาเนินงาน สมาชิกกลุม่ ดารงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
3. มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ สถานะ หรื อกิจกรรม เพื่อ
เพิ่มความสาเร็จของกลุม่ ให้ สงู ขึ ้น
ลักษณะของการทางานของกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพ
1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
2. มีการกาหนดบทบาท มอบหมายอานาจ หน้ าที่ ตลอดถึงความรับผิดชอบของ
สมาชิกไว้ ชดั แจ้ ง
3. บรรยากาศในการทางานมีลกั ษณะเป็ นกันเอง
4. สมาชิกมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5. ทีมงานพยามยามส่งเสริมให้ สมาชิกมีความคิดสร้ างสรรค์และเป็ นประชาธิปไตย
6. มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
7. สมาชิกมุง่ ประโยชน์ของทีมเป็ นหลัก
8. สมาชิกให้ ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้ วางใจ และบริสทุ ธิ์ใจต่อกัน
9. สมาชิกจะร่วมมือกันหาทางแก้ ไขเมื่อเกิดปัญหา
10. การตัดสินใจของทีมงานถือว่าสมาชิกทุกคนต้ องร่วมกันรับผิดชอบ
11. สมาชิกทุกคนพอใจที่ได้ ทางานร่วมทีมกัน
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อัชรา เอิบสุขสิริ (2556: 259-260) ได้ กล่าวถึงหลักการให้ คาปรึกษากลุม่ มีดงั นี ้
1. ต้ องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. จัดเวลาให้ คาปรึกษาที่สมาชิกกลุม่ มีความสะดวก
3. สมาชิกกลุม่ ต้ องมีความเต็มใจมารับคาปรึกษาโดยไม่ได้ ถกู บังคับ
4. จัดสถานที่ให้ มีความเป็ นสัดส่วนและมีบรรยากาศที่เอื ้ออานวยต่อการพูดคุย
ให้ คาปรึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สมาชิ ก กลุ่ม ต้ อ งเป็ น ผู้ตัดสิ น ใจและรั บ ผิ ดชอบในปั ญ หาของตนเอง ผู้ใ ห้
คาปรึกษาเป็ นเพียงผู้ให้ ความช่วยเหลือ เพื่ อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เข้ าใจตนเองและเข้ าใจปัญหาเท่านัน้
6. วิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกกลุ่มหรื อจัดส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญอื่น ในกรณีที่
จาเป็ นและทาการติดตามผลในทุกกรณี
สรุปหลักการของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ได้ วา่ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ นัน้ ผู้นา
กลุ่ม จะมีห น้ าที่ ค อยช่ว ยเหลื อ สมาชิ ก ในกลุ่ม บอกจุด มุ่งหมายและวิ ธี ก ารให้ กระจ่า ง สร้ าง
บรรยากาศให้ เกิดความไว้ วางใจ ร่วมมือร่วมใจกัน และทาให้ สมาชิกกลุม่ บรรลุวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ได้ ด้วยตนเอง
4. หลักการสร้ างกลุ่มเพื่อการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
4.1 การเลือกสมาชิกเข้ ากลุ่ม
กมลรัตน์ กรีทอง (2551: 265) ได้ กล่าวถึง หลักการเลือกกลุม่ สมาชิกเข้ ากลุม่ คือ
ต้ องเข้ ากลุ่มด้ วยความสมัครใจ เต็มใจ มีปัญหาคล้ ายคลึงกัน ควรให้ สมาชิกมีความแตกต่างบ้ าง
เช่น มีทงั ้ เพศชายและเพศหญิ งในกลุ่มเดียวกัน ไม่ควรให้ คนที่เป็ นญาติและเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เพราะต่างคนต่างรู้ปัญหาของอีกฝ่ ายหนึ่งอยู่แล้ ว อาจทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยความรู้สึก
ที่แท้ จริ งออกมาได้ และไม่ค วรให้ ผ้ กู ้ าวร้ าว เหนียมอายมากไป และปรับตัวยากเข้ ากลุ่ม เพราะ
อาจจะทาให้ กลุม่ ไม่ประสบความสาเร็จได้
ดวงมณี จงรักษ์ (2548: 10) ได้ กล่าว่า ผู้ให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มทาการคัดกรอง
สมาชิก ทัง้ นีพ้ ึงเลือกสมาชิกซึ่งความต้ องการและเป้าหมายมีความสอดคล้ องกับเป้าหมายของ
กลุ่ม ผู้ซึ่งไม่เหนี่ยวรัง้ ความก้ าวหน้ าของกลุ่ม และผู้ที่สภุ าพจิตจะไม่ถกู ทาให้ เสียหายจากประสบ
การณกลุ่ม การคัดกรองการะทาได้ หลายอย่างเชื่อ โดยการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล สัมภาษณ์
เป็ นกลุม่ การกรอกแบบสอบถาม
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น พอสรุ ป ได้ ว่า การเลือกสมาชิ ก กลุ่มนัน้ สมาชิ ก
จะต้ องสมัครใจเข้ ามาร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มีปัญหาหรือความต้ องการที่คล้ ายคลึงกัน
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4.2 ขนาดของกลุ่ม
มาร์ เ ล่อ (Mahler, 1969 : 54 – 55) กล่าวว่า สมาชิ ก ของกลุ่มไม่ควรน้ อยกว่า
7 คน และไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อให้ ทกุ คนมีโอกาสสื่อความหมายซึ่งกันและกันได้ เต็มที่
คอเรย์ (Corey, 2004: 69) กล่าวว่า จานวนสมาชิกของกลุ่มควรมี 8 คน จะเอื ้อ
ต่อประสิทธิภาพของการให้ คาปรึกษามากที่สดุ
กมลรัตน์ กรี ทอง (2551: 266) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มควรมีสมาชิกอย่างน้ อย
ที่สดุ 4 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน แต่จากประสบการณ์ พบว่า จานวนสมาชิกควรอยู่ในช่วง
6-9 คน
จากเอกสารดังกล่าวข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่า ขนาดกลุ่ม ควรมี จ านวนสมาชิ ก
ประมาณ 6 คน และไม่ควรเกิน 10 คน
4.3 ชนิดของกลุ่ม
แฮนเซน วอร์ เนอร์ และสมิธ (Hansen, Warner & Smith, 1976: 366) กล่าวว่า
ชนิดของกลุม่ ควรจัดเป็ นกลุม่ แบบปิ ด หมายถึง กลุม่ ที่ไม่มีการเปิ ดรับสมาชิกใหม่อีกในระหว่างการ
ดาเนินการให้ คาปรึกษากลุม่ แม้ จะมีสมาชิกลาออกจากกลุม่ ไปแล้ วก็ตาม เพราะการจัดกลุม่ จะทา
ให้ สมาชิกมีปัญหาในเรื่องความไว้ วางใจและความสนิทสนม
ราว (Rao, 1981: 177) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มควรเป็ นกลุ่มปิ ด คือ ไม่มีการรับ
สมาชิกใหม่อีกในระหว่างการให้ คาปรึกษา แม้ จะมีสมาชิกลาออกไปแล้ วก็ตาม เพราะการจัดเป็ น
กลุม่ เปิ ดจะทาให้ สมาชิกมีปัญหาในเรื่องความไว้ วางใจและความสนิทสนม
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น พอสรุ ป ได้ ว่า ชนิ ดของกลุ่มการให้ คาปรึกษานัน้
ควรเป็ นกลุม่ ปิ ด เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาความไว้ วางใจและความสนิทสนมของสมาชิกในกลุม่
4.4 ระยะเวลาและจานวนครัง้
แพทเทอร์สนั (Patterson, 1967: 182) กล่าวว่า ควรจัดให้ มีการให้ คาปรึกษากลุม่
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ถ้ าช่วงเวลาของการให้ คาปรึกษาน้ อย อาจจัดให้ มีการให้ คาปรึกษากลุม่ สัปดาห์
ละ 2-3 ครัง้ ในแต่ละครัง้ ที่พบกัน ถ้ าสมาชิกเป็ นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ควรใช้ เวลา 1 – 1.30 ชั่วโมง ถ้ า
เด็กระดับประถามศึกษา เวลาที่ใช้ ไม่ควรนานเกิน 1 ชั่วโมง อาจะอยู่ในช่วง 30 – 45 นาที เพราะ
เด็กอาจเกิดความเบื่อได้
คอเรย์ (Corey, 2004: 69 – 70) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปจะให้ คาปรึกษากลุม่ สัปดาห์ละ
1 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง แต่ทงั ้ นีข้ ึ ้นอยู่กับชนิดของกลุ่ม หรื อประสบการณ์ของผู้นากลุ่มหรื อผู้ใ ห้
คาปรึกษา
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วัชรี ทรัพย์มี (2549: 182) กล่าวว่า เวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาเป็ นกลุ่ม โดย
ปกติแล้ ว สาหรับกลุ่มวัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่จะใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หรื อ 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าเป็ น
กลุม่ เด็กประถมศึกษาเวลาที่ใช้ ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง จานวนครัง้ ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ จะให้
คาปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ถ้ าช่วงเวลาในการใช้ คาปรึกษาทังหมดมี
้
น้อยอาจจัดสัปดาห์ละ 2-3
ครัง้ เวลาไม่ค วรต่ากว่า 1 ชั่วโมง หรื อไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง สาหรับ จ านวนครัง้ ที่ จ ะพบกันควร
กาหนดไว้ ประมาณ 6-7 ครัง้ โดยถือเป็ นกลุม่ ที่ใช้ ระยะเวลาสัน้ ๆ
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น พอสรุปได้ ว่า การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม สาหรับ
วัยรุ่นหรื อผู้ใหญ่ ควรจะมีระยะเวลาในการให้ คาปรึกษาประมาณ 6 – 10 ครัง้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้
ใช้ เวลาประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที
4.5 สถานที่การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2008: 71-72) กล่าวว่า ในการเตรี ยมกลุ่มให้ คาปรึกษา ความ
เป็ น ส่วนตัว ความน่าสนใจและสถานที่ เ อือ้ ต่อการปฏิสัมพัน ธ์ กัน เป็ น สิ่งที่ สาคัญ มาก การจัด
สถานที่ที่ไม่ดีพอ อาจมีผลทาให้ การทากลุ่มเป็ นไปไม่ราบรื่ นนัก ดังนัน้ ความพยายามจะท าให้
สถานที่ปลอดภัย เพื่อเอื ้อในการทางานที่ลกึ ซึ ้ง
กมลรัตน์ กรีทอง (2551: 268) กล่าวว่า การจัดสถานที่ควรเป็ นห้ องที่เป็ นสัดส่วน
และมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนสมาชิก ควรจัดเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิ กทุกคนเห็น หน้ ากัน
ทังหมด
้
อาจจัดเป็ นเก้ าอี ้หรือนัง่ พื ้นก็ได้
จากเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น พอสรุปได้ ว่า สถานที่ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
ควรเป็ นห้ องที่มีขนาดพอเหมาะสมกับจานวนของสมาชิก ลักษณะห้ องที่สิ่งภายนอกรบกวนได้น้อย
ควรจัดสถานที่ในการให้ คาปรึกษาแบบวงกลม
5. ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
คอเรย์ (Corey, 2008: 66-93) ได้ ก ล่า วว่า ระยะของการให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม
แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (Early Stages) และระยะหลัง (Later Stages) ดังต่อไปนี ้
1. ระยะแรก (Early Stages) ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขัน้ การสร้ างกลุ่ม (Formation of the Group) การที่ จะประสบความสาเร็จ
ในการท ากลุ่มให้ ป รึ กษาจะมากน้ อยเพี ยงใด มั ก ขึน้ อยู่กับ การใช้ เวลาในการวางแผน ในการ
วางแผนควรจะเริ่มต้ นด้ วยการร่างเค้ าโครง ที่ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล เป้าหมายของการ
ทากลุม่ และสมาชิกกลุม่ ที่เข้ าร่วมในการทากลุม่
1.2 ขันเริ
้ ่ มต้ น (Initial Stage) เป็ นขันปฐมนิ
้
เทศ และการสารวจ เป็ นขันใน
้
การกาหนดโครงสร้ าง การทาความคุ้นเคย รวมถึงการสารวจคาดหวังของสมาชิกกลุม่ ด้ วย
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1.3 ขัน้ เปลี่ยนแปลงลักษณะของกลุ่ม (Transition Stage) เป็ น ขัน้ ตอนที่มี
ความท้ าทายในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในขันตอนนี
้
้สมาชิกกลุม่ มักจะมีความวิตกกังวล มีการ
ใช้ กลไกในการป้องกัน มีความขัดแย้ ง และมีความไม่สอดคล้ องเกิดขึ ้นในการทากลุม่
2. ระยะหลัง (Later Stages) ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
2.1 ขันการให้
้
คาปรึกษาแบบกลุม่ (Working Stage) เป็ นขันที
้ ่ทาให้ เกิดความ
เป็ นหนึ่งเดียว และส่งเสริมเจริญความงอกงาม
2.2 ขัน้ ยุติ (Final Stage) เป็ น ขัน้ ที่ ท าให้ สมาชิ ก กลุ่มเกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ น า
ความรู้หรือการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ เข้ าร่วมในการทากลุม่ ไปประยุกต์ใช้ ได้ ในการดาเนินชีวิต และเป็ น
ขันของการยุ
้
ติการให้ คาปรึกษา
2.3 ขันประเมิ
้
นและติดตามผล (Evaluation and follow-up) โดยผู้นากลุม่ จะ
มีหน้ าที่ในความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินการหลังจากกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ สิ ้นสุดลง ดังนี ้
1). มีการประเมินกระบวนการและผลของการทากลุ่ม (Evaluation the
process and outcomes of a group) ผู้นากลุม่ ทาการประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นของสมาชิกกลุม่
ซึ่งเป็ นการประเมินแบบตลอดช่วงของการในการทากลุ่มให้ คาปรึกษา เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า
ของสมาชิกกลุม่ ในแต่ละคน รวมไปถึงภาพรวมของกลุม่
2). ช่ ว งของการติ ด ตามผลทั ง้ กลุ่ม (The follow-up group session)
ในช่วงนี ้ ผู้นากลุ่มอาจมีการนัดหมายกับสมาชิกกลุม่ มาพบปะกันอีกครัง้ ซึ่งในช่ วงนี ้อาจจะทาให้
สมาชิกกลุม่ สามารถมองเห็นภาพที่เป็ นรูปธรรมของผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง รวมไปถึงกับเพื่อน
สมาชิกกลุม่ ด้ วยกัน
3). ช่วงของการติดตามผลเป็ นรายบุคคล (Individual follow-up session)
ในช่วงนี ้ผู้นากลุ่มจะมีการพบปะกับสมาชิกกลุม่ เป็ นรายบุคคล เพื่อเปรี ย บเทียบผลที่เกิดขึ ้น จาก
การวัด ก่ อนและหลังการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่มเป็ น รายบุคคล ในเรื่ องของความเชื่ อ ค่านิ ยม
ทัศนคติ และการปรับตัว
ศิ ริบูรณ์ สายโกสุม (2555: 21 – 22) กล่าวไว้ ว่า ระยะของกลุ่ม กลุ่มไม่ว่าจะเป็ น
ประเภทใดหรื อมีผ้ นู าแบบใดจะมี 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะเริ่ มต้ น ระยะกลางหรื อระยะทางาน และ
ระยะยุติหรื อระยะสุดท้ าย กลุ่มจะพบกันครัง้ เดียวหรื อกี่ครัง้ ก็ตามจะต้ องผ่าน 3 ระยะนีเ้ ป็ นสิ่ง
สาคัญที่ผ้ นู าจะต้ องใส่ใจในแต่ระยะ
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1. ขันเริ
้ ่มต้ น (Beginning Stage)
ระยะแรกเป็ นระยะของการแนะนาและอภิปรายถึงเป้าหมายของกลุม่ อะไรที่
อาจเกิดขึ ้นในกลุม่ ความกลัว กฎเกณฑ์ของกลุม่ ระดับความสบายใจ เนื ้อหาของกลุม่ ในขันตอน
้
นี ้สมาชิกจะตรวจสอบสมาชิกอื่น และระดับความสบายใจของตนในการเปิ ดเผยตนเองต่อกลุม่ ใน
บางกลุม่ เช่น กลุม่ งาน การศึกษา และอภิปราย หัวข้ อ และประเด็นที่ไม่มีกาหนดไว้ ก่อนช่วงเวลานี ้
เป็ นช่วงเวลาที่สมาชิกตัดสินถึงจุดเน้ นของกลุม่
การเริ่มต้ นอาจใช้ เวลาครัง้ แรก หรืออาจใช้ เวลามากกว่า 2 ครัง้ เพื่อให้ สมาชิก
รู้สึกไว้ วางใจและสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ลกึ ซึ ้งขึ ้น เช่น กลุ่มในเรือนจา ศูนย์บาบัดวัยรุ่น
อาจใช้ เวลา 3 ครัง้ เพื่อพัฒนาบรรยากาศที่เสริ มสร้ าง สาหรับกลุม่ ที่ทาในที่พกั อาศัยบางครัง้ ความ
ในใจระหว่างสมาชิก กลุ่มจะต้ องจัดการก่อนที่ กลุ่มจะสามารถดาเนิ นไปสู่ขนั ้ ตอนการทางาน
สาหรับกลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ระยะเริ่ มต้ นอาจใช้ 2 ครัง้ หรื อใช้ เวลานานกว่านัน้
เพราะสมาชิกในตอนเริ่มต้ นอาจขัดเขิน ไม่สบายใจที่จะแลกเปลี่ยนข้ อมูล
สาหรับบางกลุ่มระยะเริ่ มต้ นอาจใช้ เวลาเพียง 2 -3 นาที เพราะเป้าหมายมี
ความชัด เจน ระดับ ความไว้ วางใจ ความสบายใจสูงอยู่แล้ ว ยกตัวอย่ างเช่น สมาชิ ก ที่ พบกัน
เปิ ดเผยความรู้ สึกเกี่ ยวกับ การฆ่าตัวตายที่เกิ ดขึน้ การตาย หรื อความเลวร้ ายที่ เกิดขึน้ อาจใช้
เริ่มต้ นเพียง 2-3 นาที เพื่อสมาชิกจะได้ แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ต่อกัน ผู้นาบางคนใช้ เวลานานเกินไป
ในการละลายพฤติกรรม และพูด ถึ งกฎเกณฑ์ และเป้ าหมายของกลุ่ม ผู้น าที่ ให้ โครงสร้ างเพียง
เล็กน้ อยมักทาให้ กลุม่ อยู่ในระยะเริ่มต้ นเป็ นเวลาหลายครัง้ ทาให้ เกิดพลวัตที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ขณะเดียวกันผู้นาบางคนดาเนินไปสูร่ ะยะการทางาน ทาให้ สมาชิกไม่สบายใจและรู้สกึ โกรธ
2. ขันท
้ างาน (Working Stage)
ระยะกลางหรือระยะทางาน เมื่อสมาชิกเน้ นที่เป้าหมาย ระยะนี ้สมาชิกเรียนรู้
เนื ้อหาใหม่ ๆ อภิปรายหลาย ๆ หัวข้ อ ทางานให้ เสร็จหรือเปิ ดตัวเองต่อกัน และงานการบาบัดเป็ น
ระยะที่สมาชิกได้ ประโยชน์จากการเข้ ากลุม่
ระยะนี ้ พลวัตหลายอย่างสามารถเกิดขึ ้นเพราะสมาชิกมีการปฏิสมั พันธ์กนั
ในหลายแบบ ผู้นาจะต้ องให้ ความสนใจต่อแบบแผนการปฏิสมั พันธ์และเจตคติที่สมาชิกมีตอ่ กัน
และต่อผู้นา เป็ นช่วงเวลาที่สมาชิกจะตัดสินใจว่าตนต้ องการจะมีส่วนเกี่ยวข้ อง และเปิ ดตัวเอง
เพี ย งใดถ้ ามีป ระเด็น ของความแตกต่ างทางวัฒนธรรม ผู้น าจ าเป็ น ต้ องใส่ใ จอย่ างใกล้ ชิ ดต่อ
พลวัตกลุ่ม เพราะสมาชิกอาจแสดงออกและมีปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทาให้ สมาชิก
อื่นเข้ าใจผิด
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3. ขันการยุ
้
ติ (Closing Stage)
การปิ ดหรื อ การจบจะใช้ เวลาส าหรั บ การยุติ ส าหรั บ ช่ ว งนี ส้ มาชิ ก จะ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนได้ เรี ยนรู้ ตนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตนวางแผนจะใช้ สิ่งที่ตนได้ เรี ย นรู้
อย่างไร สมาชิกกล่าวอาลาต่อกัน และจัดการกับการจบกลุม่
การจบสาหรับบางกลุ่ม การจบอาจเป็ นประสบการณ์ทางอารมณ์ บางกลุม่
อาจหมายถึ งกลุ่มได้ ท าสิ่งที่ สมควรจะได้ ท า ระยะเวลาในการปิ ดขึน้ อยู่กับ ประเภทของกลุ่ม
ระยะเวลา การพบกัน และพัฒนาการของกลุม่ กลุม่ ส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการยุติเพียงครัง้ เดียว
จากเอกสารข้ างต้ น สรุ ป ขัน้ ตอนในการให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่ม แบ่ งออกเป็ น
3 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย
1. ขัน้ เริ่ ม ต้ น คื อ ขัน้ การปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกับ การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม
อัน ประกอบด้ วย การชี แ้ จง ถึ งวัตถุประสงค์ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการให้
คาปรึ ก ษา เพื่ อให้ เ กิ ดความเข้ าใจที่ ตรงกันของสมาชิ กในกลุ่ม รวมทัง้ การสร้ างความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเป็ นการสร้ างความไว้ วางใจและยอมรับภายใน
กลุม่
2. ขัน้ การให้ คาปรึ ก ษา เป็ น ขัน้ ตอนที่ สมาชิก ในกลุ่มได้ มีโอกาสได้ พูดคุย
แสดงความคิดเห็น หรือได้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ผา่ นมา ให้ กบั สมาชิกในกลุม่ คนอื่นได้ รับรู้ พร้ อม
ทังเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านการช่วยเหลือจากกระบวน
กลุม่
3. ขันการยุ
้
ติการให้ คาปรึกษา เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการให้ คาปรึกษา โดย
สมาชิกกลุม่ มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนที่ตนได้ เกิดการเรียนรู้ภายในกลุม่ และนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นไป
ใช้ ในชีวิตประจาวัน พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ แสดงความคิดเห็นหรื อความรู้สึกต่าง
ๆ ตลอดระยะเวลาในการให้ คาปรึกษาแก่สมาชิกในกลุม่ ได้ รับรู้ พร้ อมทัง้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อเป็ นการอาลาสมาชิกในกลุม่
6. ทฤษฎีพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ องในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ผสมผสานทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มหลากหลาย
ทฤษฎี เพื่อนามาพัฒนาคุณลักษณะหรือองค์ประกอบย่อยของความสุขในการทางานของพนักงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มจะมีแนวคิด เป้าหมาย และเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ คาปรึกษา ดังต่อไปนี ้
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1. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered
Counseling Theory)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ในช่วงแรกเริ่ มมีการใช้ ชื่อว่า
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบไม่ น าทาง (Non – Directive Counseling) ต่ อ มาพั ฒ นาเป็ น การให้
คาปรึกษา โดยยึดผู้รับคาปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Client – Centered Counseling) และในปัจจุบนั
ใช้ ชื่อว่า การให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person – Centered Counseling) โดยผู้
ริเริ่มคิดพัฒนาทฤษฎีการให้ คาปรึกษาคือ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) (Sharf, 2001 : 211)
แนวคิดสาคัญของการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
คอเรย์ (Corey, 2012: 263-268) กล่าวถึงแนวคิดสาคัญของการให้ คาปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ว่า ประกอบด้ วยแนวคิด 2 ประการ ได้ แก่ ความไว้ วางใจในกระบวน
กลุม่ และเงื่อนไขสาหรับการให้ คาปรึกษาเพื่อเจริญงอกงาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความไว้ ว างใจในกระบวนการกลุ่ม (Trust in the group process)
มนุษย์ทกุ คนมีความปรารถนาที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ ดังนันกลุ
้ ม่ ต้ องสร้ างบรรยากาศแห่ง
การยอมรับ และความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นภายในกลุ่ม สมาชิกแทนที่จะปิ ดบังก็จะสามารถเปิ ดเผย
ตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพฤติกรรมใหม่ ยิ่งถ้ าสมาชิกกลุ่มมีความรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ในกลุม่
และเขาเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เขาก็จะยิ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม โดยไม่ต้องตัดอิสระ
ภายในตนเองออกไป
2. เงื่อนไขสาหรับการให้ คาปรึกษาเพื่อเจริ ญงอกงาม (The counseling
conditions for growth) เชื่ อว่า “แต่ละบุคคลมีทรัพยากรมหาศาลอยู่ในตนเอง และใช้ เพื่อการ
เข้ าใจตนเอง การปรับเปลี่ยนอัตมโนทัศน์ ทัศนคติพืน้ ฐาน และพฤติกรรมชีน้ าตนเอง ทรัพยากร
เหล่านี ส้ ามารถถูกดึงมาใช้ ใ นงานได้ หากมีก ารสร้ างบรรยากาศที่ เต็มไปด้ วยทัศนคติแห่งการ
เอื ้ออานวยความสะดวก ซึ่งทัศนคติที่กล่าวถึงเป็ นท่าทีของผู้ให้ คาปรึกษา ซึ่งมี 3 ลักษณะด้ วยกัน
คือ ความจริ งใจ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข และความเห็นอกเห็นใจ เมื่อผู้นากลุ่มแสดงท่าที
เหล่านี อ้ อกมา ก็ จ ะเกิ ด บรรยากาศแห่งการยอมรับ และเป็ น ห่วงเป็ น ใยกัน ภายในกลุ่ม ความ
ไว้ วางใจก็จะเกิดขึ ้นกับสมาชิกกลุม่ ไม่มีกาแพงกันระหว่
้
างกันและกัน
2.1 ความจริงใจ (Genuineness) คือ การที่ผ้ นู ากลุม่ เข้ าไปมีสว่ นร่วม
ในกลุม่ วางตัวแบบคนธรรมดาทั่วไป ยิ่งวางตัวในระดับแนวเดียวกันกับสมาชิกได้ กลมเกลียวมาก
เท่าใด สมาชิกในกลุม่ ก็จะยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงและเจริญงอกงามได้ มากขึ ้นเท่านัน้ ท่าทีที่ผ้ นู า
กลุ่มแสดงออกมาต้ องตรงหรื อ สอดคล้ อง (Congruence) กับสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขาอย่างน้ อย
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ที่สดุ ก็ในช่วงเวลาของการบาบัด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้นากลุม่ ที่มีความจริงใจ จะไม่เสแสร้ งทา
เป็ นสนใจ ไม่แสดงการให้ ความสนใจหรือเข้ าใจแบบหลอก ๆ
2.2 การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขด้ วยท่าทีเชิงบวก (Unconditional
positive regard and acceptance) คือ เงื่อนไขที่สาคัญประการที่ 2 คือ การยอมรับสมาชิกกลุม่
อย่างไม่มีเงื่อนไขด้ วยท่าทีเชิงบวก เมื่อผู้นากลุม่ แสดงการยอมรับสมาชิกด้ วยท่าทีเชิงบวกและไม่
ตัดสิน การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบาบัดก็จะเกิดขึ ้น การยอมรับเชิงบวกคือ การสื่อสารให้ อีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบถึงความเป็ นห่วงเป็ นใยที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการตัดสินความรู้สึกนึกคิดของสมาชิก
การให้ คณ
ุ ค่าและยอมรับในประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มอย่างไร้ อคติ จะเป็ นการลดการป้องกัน
ตนเองของสมาชิก เกิดการเปิ ดเผยตัวเองมากขึ ้น และให้ ความร่วมมือในการทากลุ่มบาบัด เมื่อ
สมาชิกกลุ่มเห็นว่าตนเองได้ รับการยอมรับและให้ คณ
ุ ค่าในความเป็ นบุคคลของพวกเขา สมาชิก
กลุม่ ก็จะมีแนวโน้ มที่จะก้ าวหน้ าในทิศทางบวก และเกิดการยอมรับในตนเองมากขึ ้น
2.3 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ได้ แก่ การเข้ าใจด้ วยความเห็น
อกเห็นใจในกรอบภายในของตัวบุคคลของสมาชิก ผู้นากลุม่ แสดงความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเขารับรู้
ถึงความรู้สกึ และประสบการณ์ชีวิตของสมาชิกกลุม่ และเป็ นความสามารถในการเข้ าถึงโลกกรอบ
ภายในของตัวบุคคลอื่น เป็ นการรับรู้โลกส่วนตัวของผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็ นโลกส่วนตัวของเรา
เองอย่างไม่มีที่ผิดเพี ้ยน และนี ้คือการเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็ นปัจจัยในกระบวนการบาบัด
เป้ าหมายของการให้ ปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
โรเจอร์ (Corey, 2008: 248 - 254; citing Rogers, 1987d. The Underlying
Theory: Drawn from Experience with Individuals and Groups) ได้ ระบุถึงเป้าหมายของการให้
คาปรึ ก ษากลุ่มแบบยึด บุค คลเป็ น ศูน ย์กลาง เพื่ อก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลได้ ผ่าน
ประสบการณ์กลุม่ ด้ วยความสาเร็จ ดังนี ้
1. สมาชิกกลุ่มจะมีความเปิ ดเผยและความซื่อสัตย์มากขึ ้น ทัง้ นีเ้ พราะ
สมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ ว่า ตนเองได้ รับความเข้ าใจและการยอมรับมากขึ ้น ดังนัน้ สมาชิกกลุม่ จะ
ลดการป้องกันตนเอง ลดการสวมหน้ ากาก และเต็มใจที่จะเป็ นตัวของตัวเองมากขึ ้น
2. สมาชิกกลุ่มจะตระหนักรู้ต่อความรู้สึกของตนเองมากขึ ้น อยู่ในโลก
ของความเป็ นจริง และมีความชัดเจนในตนเองมากยิ่งขึ ้น
3. สมาชิ ก กลุ่มจะเปลี่ย นแปลงเจตคติที่ มีต่อทัง้ ตนเองและผู้อื่น ทัง้ นี ้
เพราะบรรยากาศของความรู้สกึ ปลอดภัยภายในกลุม่ ทาให้ สมาชิกกลุม่ ไม่เกิดความรู้สกึ ว่าตนเอง
ถูกคุกคามได้ โดยง่าย และสมาชิกกลุม่ จะเข้ าใจและยอมรับในสิ่งที่ผ้ อู ื่นเป็ นมากขึ ้น
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4. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความรู้สึกซาบซึง้ ต่อตนเองในสิ่งที่ตนเองเป็ น และ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามทิศทางที่ตนเองกาหนด
5. สมาชิ ก กลุ่มจะสร้ างพลังให้ แก่ตนเองด้ วยวิธีการใหม่ ๆ และจะเกิด
ความไว้ วางใจในตนเองมากขึ ้น
6. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น เพราะมีความเต็มใจที่
จะยอมรับเอกลักษณ์ของตนเอง
เทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
คอเรย์ (Corey, 2008 : 264-266) กล่าวว่า ในระยะแรก ๆ โรเจอร์ให้ ความสาคัญ
กับวิธีการในการสะท้ อนความรู้สึก แต่หลังจากที่มีการพัฒนาทัศนะในการบ าบัดแล้ ว ได้ มีก าร
ปรับเปลี่ยนจากการให้ ความสาคัญกับเทคนิคต่าง ๆ ไปสู่ คุณสมบัติสว่ นตัว ความเชื่อ เจตคติ ของ
ผู้ให้ ปรึกษา และการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้รับปรึกษาเป็ นหลัก ดังนัน้ เทคนิคต่าง ๆ ไม่ได้ ทาหน้ าที่
แยกออกจากความเป็ นบุค คลของผู้เอือ้ อานวยกลุ่ม การเปลี่ย นแปลงทัศนะดัง กล่าว เป็ น การ
ส่งเสริมให้ เกิดการใช้ รูปแบบของการให้ คาปรึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ ้น โดยที่ผ้ เู อื ้ออานวย
ไม่จาเป็ นต้ องจากัดตนเอง โดยการใช้ เพียงแบบอย่างของโรเจอร์ แต่จาเป็ นจะต้ องค้ นหาวิธีการ
ของตนเอง โดยการพัฒนารูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยวิธีการที่นามาใช้ ควรจะได้ รับ
การปรับให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม นอกจากนัน้ วิธีการของ
ผู้นากลุม่ ก็ควรที่จะมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพและรูปแบบของผู้นากลุม่ ด้ วยเช่นกัน
รัญ จวน ค าวชิ รพิ ทัก ษ์ (2545 : 269-272) กล่าวถึ งเทคนิ คพื น้ ฐานที่สาคัญ
ของการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางที่สามารถนามาใช้ ในการสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่ เพื่อมุง่ เน้ นการแก้ ปัญหาของกลุม่ ด้ วยการติดตามเรื่องราวและ
อารมณ์ความรู้สกึ ของสมาชิกกลุม่ ดังนี ้
1. การฟั ง (Listening) เป็ น การให้ ความสนใจและตัง้ ใจรับฟั งสิ่งที่ผ้ ูรับ
คาปรึกษาพูดด้ วยความสนใจ ทาความเข้ าใจกับสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษาพูด รวมทัง้ เข้ าใจถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษา จับใจความสาคัญในสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษาพูดได้ ถูกต้ องทุกประเด็น
และไม่วิเคราะห์หรือสรุปประเด็นจนกว่าจะรับฟังจบ การฟังประกอบด้ วย
1.1 การใส่ใจ (Attending) เป็ นการให้ ความสาคัญและการแสดงการ
ยอมรับผู้รับคาปรึกษา ที่แสดงออกได้ ด้วยการประสานสายตา ลักษณะท่าทางของร่างกาย การใช้
ท่าทางประกอบคาพูด และพฤติกรรมในการพูด
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1.2 ท่าทาง (Posture) เป็ นการสื่อสารทางร่างกายของผู้ให้ คาปรึกษา
ที่สื่อถึงความรู้สึกให้ เกิดขึน้ กับผู้รับคาปรึกษา โดยไม่แสดงความเคร่งเครี ยดเกินไป มีความผ่อน
คลาย แต่ไม่ปล่อยตามสบายจนเกินไป ที่แสดงถึงความไม่ตงใจจริ
ั้
ง
1.3 กิริยาอาการ (Gesture) เป็ นการใช้ การเคลื่อนไหวของร่ างกาย
เพื่อสื่อความหมายกับผู้รับคาปรึกษาว่า ผู้ให้ คาปรึกษากาลังสนใจ หรือเอาใจใส่ผ้ รู ับคาปรึกษา
1.4 พฤติก รรมในการพูด (Verbal behavior) เป็ น การพูดที่แสดงถึง
ความใส่ใจที่สมั พันธ์กบั คาพูดหรือวลีที่ผ้ รู ับคาปรึกษาพูดออกมา
2. การตังค
้ าถาม (Questioning) เป็ นการช่วยให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเข้ าใจตัว
ผู้รับคาปรึกษามากขึ ้น เป็ นการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความเข้ าใจและรู้จกั ตนเองตามความเป็น
จริ งมากขึ ้น การใช้ คาถามที่ดีควรเป็ นคาถามที่กระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ระบายในใจออกมาให้
มากที่สดุ หรื อเป็ นการจูงใจให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความรู้สึกกระจ่างในปั ญหาที่เกิดขึ ้นกันตนเอง
มากขึ ้น ทัง้ นี ้ ผู้ให้ คาปรึกษาควรมุง่ เน้ นการถามคาถามด้ วยคาถามปลายเปิ ด เพื่อเป็ นช่องทางให้
ผู้รับคาปรึกษา มีอิสระที่จะพูดตามที่ต้องการ และเป็ นการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความเข้ าใจ
ตนเองมากขึ ้นได้
3. การสะท้ อน (Reflecting) เป็ นการสื่อสารให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ตระหนัก
ว่า ผู้ให้ คาปรึกษาเข้ าใจโลกภายในของผู้รับคาปรึกษา ซึ่งประกอบด้ วย
3.1 การสะท้ อนความรู้ สึก (Reflecting feeling) เป็ น การสะท้ อน
ความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษาที่ยงั คลุมเครื อให้ เกิดความกระจ่างชัด เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ั บคาปรึกษาได้
ตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้ จริ งของตนเอง การสะท้ อนความรู้สึกเป็ นการังเกตความรู้สึกที่ซ่อนเร้ น
และดึงออกมาเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ สงั เกตเห็นความรู้สกึ ของตนเองได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
3.2 การสะท้ อนประสบการณ์ (Reflecting experience) เป็ น การ
ตอบสนองต่อประสบการณ์โดยรวมที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสังเกตได้ จากภาษากายของผู้รับคาปรึกษา ที่
สื่อถึงความรู้สกึ ต่าง ๆ ของตนเอง เช่น การพูดเร็ว การหายใจหอบ การถอนใจ หน้ าแดง มือสัน่ เป็ น
ต้ น โดยผู้ใ ห้ คาปรึ กษาจะอธิ บายถึงพฤติก รรมที่สังเกตเห็นก่อน แล้ วจึงสะท้ อนสิ่งที่สงั เกตเห็น
ออกไป
3.3 การสะท้ อนเนื อ้ หา (Reflecting content) เป็ นการสะท้ อน
ความคิดหรื อความเห็นสาคัญของผู้รับคาปรึกษา โดยการใช้ ภาษาที่สนและเป็
ั้
นคาพูดของผู้ใ ห้
ค าปรึ ก ษาเอง โดยอาจจะเป็ น การกล่า วซ า้ ข้ อ ความที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาพูด ออกมา หรื อ เน้ น

42
ความสาคัญให้ แก่ผ้ รู ับคาปรึกษา สะท้ อนเนื อ้ หาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาแสดงความรู้สึกต่าง ๆ
ออกมาได้
4. การสรุปความ (Summarizing) เป็ นการเน้ นความคิดต่าง ๆ ของผู้รับ
คาปรึกษาที่กระจัดกระจายในระหว่างการให้ คาปรึกษาให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของการรับรู้ของผู้ให้ คาปรึกษาที่มี ต่อผู้รับคาปรึกษา ตลอดทัง้ ก่อให้ เกิด
ความต่อเนื่องในการให้ คาปรึกษาในแต่ละครัง้ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและอบอุน่ ใจต่อ
ผู้รับ ค าปรึ ก ษาว่า ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาให้ ความใส่ใ จและให้ ความสาคัญ กับ สิ่งที่ผ้ รู ับ คาปรึ กษาพูด
ตลอดเวลา การสรุ ป ความเป็ น การหยิ บ ยกประเด็น หรื อเรื่ องราวสาคัญ ของเนื อ้ หาที่ พูด หรื อ
ความรู้สกึ ในขณะที่พดู นอกจากนัน้ ยังเป็ นการสรุปความคืบหน้ าของกระบวนการในการให้ ความ
ช่วยเหลืออีกด้ วย
2. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory)
ผู้นาของทฤษฎีการให้ คาปรึกษษแบบเกสตัลท์ คือ ฟริ ทซ์ เพิร์ล (Frintz Perls) และ
ลอร่ า เฟิ ร์ ล (Laura Perls) โดยมีข้อสัน นิ ษ ฐานว่า การที่ จ ะเข้ าใจมนุษย์ จะต้ องเข้ าใจบริ บท
แวดล้ อมของเขาด้ วย จุดมุง่ มายพื ้นฐานของกลุ่มเกสตัทล์ คือ การทาให้ สมาชิกของกลุม่ สามารถ
เพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่สมาชิกในกลุม่ กาลังประสบอยู่ และเพิ่มคุณภาพของการ
สัมผัสกับบุคคลอื่น
แนวคิดสาคัญของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
ข้ อสัน นิ ษ ฐานเบื อ้ งต้ น ของการบ าบัดแบบเกสตัลท์ คือ บุคคลแต่ละคนมี
ความสามรถในการ “ควบคุมตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ าเขามีการตระหนักรู้อย่างเต็มที่ตอ่ สิ่งที่
กาลังเกิดขึ ้นทังภายในตั
้
วและรอบ ๆ ตัว เพราะสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่แต่ละคนถูกตรึงอยู่นนั ้ ไม่เคย
ตอบสนองความต้ องการของพวกเขาได้ อย่ างครบถ้ วน จึงเกิ ดการปรับตัวที่สร้ างสรรค์ขึน้ และ
ลักษณะตัวคนต่าง ๆ ของแต่ละคนจะสูญเสียไปจากการตระหนักรู้ การบาบัดรักษาทังรายบุ
้
คคล
และกลุม่ นัน้ จะพยายามลุกส่วนต่าง ๆ ที่สญ
ู หายไปให้ กลับตื่นตัวขึ ้นมา และถ้ าเป็ นไปได้ ในส่วยที่
คืนกลับนัน้ รวมเข้ ากับการประพฤติปฏิบตั ิที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั (Corey, 2008: 282-289)
1. ทฤษฎีองค์รวม (Holism) ซึ่งองค์รวมเป็ นหลักพืน้ ฐานหลักการหนึง่ ของ
การบาบัดแบบเกสตัทล์ โดยส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนย่อย กล่าวคือ ความเข้ าใจใน
ตนเองจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ คิดพิจารณาทุก ๆ ด้ านของบทบาทหน้ าที่ การปฏิบตั ิแบบเกสตัลท์จงึ
ให้ ความสนใจกับความนึกคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม ร่างกาย และความฝัน
2. ทฤษฎีสนาม(Field Theory) สิ่งแวดล้ อมเป็ นส่วนหนึ่งของสนามซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างสม่าเสมอ และต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

43
3. กระบวนการสร้ างความชัดเจนของภาพ (The Figure-Formation
Process) สิ่งที่เห็นมองนันจ
้ าแนกออกเป็ น “ภาพและพื ้นหลัง” ส่วนจุดที่เรียกความสนใจที่คอ่ ย ๆ
ปรากฏชัดขึ ้นมานัน้ ถูกเรียกว่า ภาพ กระบวนการสร้ างความชัดเจนของภาพจึงเป็ นร่องรอยที่บอก
ให้ ทราบว่า ลักษณะบางอย่างของสิ่งแวดล้ อมที่ปรากฏให้ เห็นมาจากพืน้ ฐานจนกลายเป็ นจุดที่
เรียกความสนใจ
4. การควบคุมตนเองของอินทรี ย์ (Organismis Self-Regulation) เมื่อ
ความสมดุลถูก “รบกวน” ด้ วยความต้ องการ ความรู้สกึ หรือความสนใจ อินทรีย์จะจาแนกวิธีการที่
ใช้ เพื่อสร้ างความพึงพอใจในการตอบสนองต่อความต้ องการนัน้ ๆ อินทรี ย์จะควบคุมตนเองได้ ดี
เพียงใด จะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถและพลังของสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังการลงมื
้
อปฏิบตั ิและท าการ
สัมผัสเพื่อทาให้ เกิดการกลับสูส่ ภาวะสมดุล และความเจริญงอกงาม
5. การตระหนัก รู้ (Awareness) คือ การให้ ความสนใจกับ โครงสร้ าง
ประสบการณ์ และการตระหนักรู้ในสิ่งที่ประสบ และวิธีการในการประสบ โดยผู้ นากลุ่มมักจะใช้
คาถาม อะไร และ อย่างไร ในทุก ๆ ช่วงเวลาในการให้ คาปรึกษา เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
6. ที่นีแ้ ละเดี๋ยวนี ้ (Here and Now) การมุ่งเน้ นภาวะ “ที่นี ้ และ เดี๋ยวนี”้
ช่ ว ยกระตุ้น จิ ต ใจของสมาชิ ก ให้ เกิ ด ความตื่น ตัว มี ส่ว นร่ ว ม และมี ชี วิ ต ชี วา ผู้น ากลุ่ม จะน า
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นปัญหาในอดีตมาสูป่ ัจจุบนั โดยการนาสถานการณ์ในอดีตกลับมาเสมือน
ว่าเกิดขึ ้นในปัจจุบนั
7. ภาระค้ างใจและการหลีกเลี่ยง (Unfinished Business) การประสบกับ
อารมณ์ที่เจ็บปวดต่าง ๆ อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้ จะกลายเป็ นคลื่นใต้ น ้าที่รบกวนเราตลอดเวลา
และยังขีดขวางไม่ให้ เราใช้ ชีวิตได้ อย่างเต็มที่
8. การสัมผัสและการรบกวนการสัมผัส (Contact and Disturbances to
Contact) เมื่อใดที่ เราสัมผัสสิ่งแวดล้ อมได้ อย่ างเหมาะสม การเปลี่ย นแปลงย่ อมเกิดขึน้ อย่าง
แน่นอน การสัมผัสกับสิ่งแวดล้ อมจะถูกทาให้ จางลงได้ หลาย ๆ วิธี ซึ่งจะทาให้ เราได้ รับการปกป้อง
จากประสบการณ์เดิมและอยู่กบั ปัจจุบนั อย่างเต็มที่
9. พลังงานและอุปสรรคขัดขวางพลัง (Energy and Blocks to Energy)
สาหรับพลังงานเป็ นสิ่งสาคัญในทฤษฎีนี ้ และพลังงานที่ถกู ขัดขวางยังเป็ นการต่อต้ านอีกด้ วย เช่น
ไหล่ตงึ ตัวเกร็ง ปากสัน่ เป็ นต้ น ซึ่งล้ วนแต่แสดงออกทางร่างกาย
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เป้ าหมายของทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
เป้าหมายเบื ้องต้ นของการบาบัดแบบเกสตัลท์ คือ การบรรลุถึงการตระหนักรู้
ซึ่งการตระหนักรู้ ทาให้ มีตวั เลือกมากขึ ้น (greater choice) การตระหนักรู้ประกอบด้ วยการรู้จัก
สิ่งแวดล้ อม การรู้จกั ตนเอง การยอมรับตนเอง และมีความสามารถในการสัมผัส การตระหนักรู้ทา
ให้ ผ้ กู ารให้ คาปรึกษาสามารถเผชิญหน้ าและยอมรับส่วนที่เคยปฎิเสธ ในขณะเดียวกันก็มีความ
เข้ าใจในประสบการณ์อย่างเต็มที่ (Corey, 2008: 282-283) โดยจุดมุ่งหมายสาหรัรการให้ บรรลุ
ใน “ระดับกลุม่ ” ประกอบด้ วย
1. เรี ย นรู้ว่าควรจะถามอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาอย่างไร สาหรับ
พวกเขาปรารถนาหรือต้ องการ
2. เรี ยนรู้ว่าจะจัดการอย่างไร ให้ มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดความขัดแย้ ง
ภายใน
3. เรียนรู้วา่ จะให้ การสนับสนุนและให้ พลังงานแก่กนั และกันได้ อย่างไร
4. มีความสามารถที่จะท้ าทายซึ่งกันและกัน ในการผลักดันให้ ข้ามเขต
แดนความรู้สกึ ปลอดภัย และสิ่งที่ร้ ูอยู่แล้ ว
5. สร้ างสรรค์ชมุ ชนบนพื ้นฐานของความไว้ วางใจ ซึ่งจะเปิ ดทางให้ ไปถึง
ระดับการทางานที่ลกึ และมีความหมาย
6. เรียนรู้วา่ จะให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่กนั และกันอย่างไร
7. เรี ยนรู้ว่าจะใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรภายในกลุ่มอย่างไร แทนการ
พึ่งพาผู้นากลุม่ ในฐานะผู้บงั คับการ
เทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์
การให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ เป็ นการให้ คาปรึกษาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของ
ที่ นี่ และเดี๋ ย วนี ้ (The Here and Now) ซึ่ ง ให้ ความส าคัญ ต่อ ทางเลื อ กของบุค คลและความ
รับผิดชอบของบุคคล ตลอดจนการให้ ความสนใจพิเศษต่อการดารงอยู่ตามที่บคุ คลประสบกับการ
ดารงอยู่นนและยื
ั้
นยันถึงความสามารถเพื่อความงอกงามของมนุษย์ (เสรี ใหม่จนั ทร์ , 2553: 111)
เทคนิคในการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ ได้ แก่
1. เทคนิคการเพ้ อฝัน (Fantasy) เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาพยายามใช้
จินตนาการโดยเปรี ยบการรับรู้ในลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง (Identify) ว่าเป็ นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแล้ วบรรยายออกมา
2. การอยู่กับความรู้สึก (Staying with Feeling) คือ เทคนิคที่ให้ สมาชิก
กลุม่ กล่าวถึงความรู้สกึ ที่ไม่น่าพึงพอใจของตนเองและต้ องการหลีกหนีจากความรู้สกึ ดังกล่าว ผู้นา
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กลุม่ แนะนาให้ สมาชิกกลุม่ เผชิญความรู้สกึ ดังกล่าวในปัจจุบนั ขณะ และเข้ าถึงความรู้สกึ และการ
กระท าที่ตนเองต้ องการหลีกเลี่ย ง ในระดับที่ลึกซึง้ มากขึ ้น การเผชิญและประสบกับความรู้สึก
ดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการแสดงความกล้ าหาญแล้ ว ยังเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเต็มใจที่จะ
อดทนต่อความเจ็บปวด อันเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการปลดปล่อย และเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ความ
งอกงามได้ อีกด้ วย
3. เทคนิคการเล่นสวมบทบาท (Role Playing) เป็ นการแสดงบทบาทบน
เก้ าอีท้ ี่ ว่างเปล่า เพื่ อให้ ผ้ รู ับ ค าปรึ ก ษได้ เ ผชิ ญเหตุการณ์ จ ากจิ นตนาการด้ วยตนเอง โดยการ
เปลี่ยนไปนั่งเก้ าอี ้ตรงข้ ามและแสดงบทบาทในสิ่งที่ขดั แย้ งตามความรู้สกึ ในอดุมคติที่ต้องการ ซึ่ง
จะทาให้ ความรู้สกึ ทังสองด้
้
านของผู้รับคาปรึกษาชัดเจนขึ ้น
4. การพูดรอบวง (Making the Rounds) คือ เทคนิคที่กระตุ้นให้ สมาชิก
เดินไปรอบ ๆ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนและพูดกับสมาชิกคนอื่ น ๆ ในสิ่งที่ตนเอง มักจะไม่ได้ สื่อสาร
ด้ วยการพูด เพื่อให้ สมาชิกสามารถรู้สกึ ได้ อย่างเต็มที่ตอ่ ประสบการณ์ของตนเอง
5. การเผชิญหน้ า (Confrontation) คือ เทคนิคที่ผ้ นู ากลุ่มชี ้และยืนยันให้
สมาชิกกลุม่ เข้ าใจและตระหนักถึงความไม่สอดคล้ องของตนเอง และตระหนักถึงศักยภาพที่แท้ จริง
ของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้ วยการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต
ของตนเองใหม่ ดังนัน้ ผู้รับคาปรึกษาจาเป็ นที่จะต้ องระบุถึงความไม่สอดคล้ อง ความขัดแย้ ง หรือ
สาระที่ย่งุ เหยิง ในการแสดงพฤติกรรม ความคิด และความรู้สกึ ของตนเอง เพื่อที่ผ้ รู ับคาปรึกษาจะ
สามารถแสดงทักนะเกี่ยวกับการแก้ ไขความไม่สอดคล้ องดังกล่าวแล้ วจึงจะระบุกระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขความขัดแย้ งในตนเองได้
3. ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling
Theory)
คอเรย์ (Corey, 2004: 359-360) กล่าวว่า การให้ คาปรึ ก ษาแบบพฤติก รรมนิ ย ม
หมายถึ ง การประยุกต์ใ ช้ เทคนิ คและกระบวนการที่มีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีการเรี ย นรู้ โดยมีข้อ
สันนิษฐานสาคัญ 2 ประการ คือ พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ ที่เป็ นปัญหาส่วนใหญ่นนเป็
ั้ น
สิ่งที่ สามารถเรี ย นรู้ และปรับ เปลี่ย นได้ ด้วยการเรี ย นรู้ ใหม่ ดังนัน้ การให้ คาปรึ ก ษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยมจึงมุ่งเน้ นการสอนทักษะการจัดการชีวิตเพื่อที่จะสามารถควบคุมชีวิตของตนเอง
และจัดการกับปัญหาทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สมาชิกกลุม่ จะได้ รับ
การส่งเสริ มให้ ทดลอง พฤตกิรรม ความคิด และความรู้ สึก ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยการมี
ส่วนร่วมในประสบการณ์ ด้ านการศึกษา นอกจากนัน้ การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมยังตัง้
ข้ อสินนิษฐานว่า พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกคือ ปั ญหา ไม่ใช่เพียงแค่อาการที่เกิดจากปั ญหา
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เท่ า นัน้ ดัง นัน้ การแก้ ไขพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาจึง จะสามารถแก้ ไขที่ ตัว ปั ญ หาได้ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถนาไปสู่ความเข้ าใจตนเองได้ มากขึ ้น การให้ คาปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยมใช้ วิธีการในการให้ ความช่วยเหลือ ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
(Social learning theory) ดังนัน้ จึงเป็ นกลุม่ ที่มงุ่ เน้ นทางด้ านพฤติกรรมและความคิด (Cognitivebehavioral groups) มากกว่าที่จะเป็ นกลุม่ การให้ คาปรึกษาแบบดัง่ เดิมที่มงุ่ เน้ นด้ านพฤติกรรมแต่
เพียงอย่างเดียว
แนวคิดสาคัญของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
คอเรย์ (Corey, 2004: 360-356) กล่าวถึงการให้ คาปรึกษาแบบพฤติก รรม
นิยมว่า เป็ นการนาหลักการและกระบวนการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นการทดลองด้ วย
หลักการของการเรี ยนรู้อย่างเป็ น ระบบมาใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวที่ผิดพลาด
ของบุคคล ดังนัน้ คุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมจึงเป็ น
การยึดมัน่ ในระบบที่มีความเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้ คณ
ุ ลักษณะดังกล่าว มีดงั นี ้
1. การประเมินพฤติกรรม (Behavioral assessment) เป็ นกระบวนการที่
จะได้ รับข้ อมูล เพื่อเป็ น แนวทางสาหรับการวางแผนการให้ คาปรึกษา สาหรับผู้รับคาปรึกษาแต่ละ
คน และเพื่อช่วยวัดประสิทธิผลของการให้ คาปรกึษา สไปเกลอร์ และโกเวียร์มอนท์ (Corey, 2004:
361 citing Spiegler & Goveremont, 2003) กล่าวถึงคุณลักษณะ 5 ประการของกระบวนการการ
ประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมบาบัด ดังนี ้
1). มี จุด ประสงค์เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาของผู้รับ
คาปรึกษา
2). ให้ ความสาคัญกับการปฏิบัติหน้ าที่ในปัจจุบันและเงื่อนไขต่าง ๆ
ในชีวิตของผู้รับคาปรึกษา
3). มีก ารน าตัวอย่ างพฤติก รรมของผู้รับ คาปรึ ก ษา ไปเป็ น ข้ อมูล
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้รับคาปรึกษาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
4). มีความเฉพาะเจาะจง มากกว่าที่จะคานึงถึงบุคลกิภาพโดยรวม
ของผู้รับคาปรึกษา
5). เป็ นการบูรณาการและมีความต่อเนื่อง
2. เป้าหมายการบาบัดที่เที่ยงตรง (Precise therapeutic goals) ในกลุม่
การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม จะมีการระบุเป้าหมายที่ผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องการที่จะบรรลุ
เพื่อกาหนดแนวทางในการให้ คาปรึกษา สมาชิกกลุม่ ต้ องชี ้แจ้ งถึงปัญหาทางพฤติกรรมที่ชดั เจน ซึ่ง
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ตนเองต้ องการจะเปลี่ยนแปลงและระบุทกั ษะใหม่ ๆ ที่ตนเองต้ องการเรียนรู้เป้าหมายประกอบด้วย
การลดความวิตกกังวลในการทดสอบ การขจัดความกลัวที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งรบกวนการทาหน้ าที่ที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการกับความซึมเศร้ า การลดน ้าหนัก และการเลิกติดสารเสพติด (เช่น การสูบ
บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการเสพยาเสพติดอื่น) ส่วนทักษะใหม่ ๆ ที่ผ้ รู ับคาปรึกษา
ต้ องการที่จะมี ประกอบด้ วย
1). ร้ องขออย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาในสิ่งที่ตนเองต้ องการ
2). ต้ องการการผ่อนคลายทางด้ านร่างกายและจิตใจ
3). พัฒ นาวิ ธี ก ารควบคุม ตนเอง เช่ น การออกก าลัง กายอย่ า ง
สม่าเสมอ ควบคุมการรับประทานอาหาร และการขจัดความเครียด
4). การแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยปราศจากความก้ าวร้ าว
5). ควบคุม พฤติ ก รรมหรื อ ความคิ ด ของตนเองเพื่ อ น าไปสู่ก าร
เปลี่ยนแปลง
6). เรียนรู้ที่จะให้ และรับข้ อมูลย้ อนกลับทังทางบวกและทางลบ
้
7). ยอมรับ และท้ าทายรู ป แบบความคิด และความเชื่ อที่ เ ป็ น การ
ทาลายตนเอง
8). เรียนรู้ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม
9). พัฒนากลยุทธ์การแก้ ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน
10). เรี ยนรู้การจัดการกับความเครี ยดหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ น
สาเหตุของความโกรธ
3. แผนการบ าบัด รั ก ษา (Treatment plan) หลัง จากที่ ส มาชิ ก ได้ ระบุ
เป้าหมายเฉพาะเป็ นของตนเองอย่างชัดเจนแล้ วก็จะมีการกาหนดแผนการบาบัดรักษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายเทคนิคต่าง ๆ ทางพฤติกรรม คือ การมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิจริง ในเบื ้องต้ นแผนการเหล่านี ้จะ
ได้ รับ เสนอแนะจากผู้น ากลุ่มก่ อน หลังจากนัน้ สมาชิ ก กลุ่มจะต้ องร่ วมมือกับ ผู้น ากลุ่ม ระดม
ความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่สามารถนามาใช้ ในการปฏิบตั ิ ท้ ายที่สดุ แล้ วผู้รับคาปรึกษาที่มี
ปัญหาจะเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่าตนเองจะใช้ กลยุทธ์หรือการกระทาใด
4. การประเมิ น เชิ ง ปรนัย (Objective evaluation) เมื่ อ ระบุพฤติก รรม
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายการบาบัดรักษาและวิเคราะห์วิจารณ์กระบวนการการบาบั ด รักษาแล้ ว
จะต้ องมีการประเมินผลลัพธ์ของการบาบัดรักษาอย่างเป็ นปรนัย เนื่องจากกลุม่ ทางด้ านพฤติกรรม
ให้ ความสาคัญ กับ การประเมินประสิทธิ ภาพของเทคนิคต่าง ๆ ที่ สมาชิ ก น ามาใช้ ดังนัน้ การ
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ประเมินความก้ าวหน้ าของผู้รับคาปรึกษาให้ บรรลุต่อเป้าหมายของตนเอง จะต้ องเป็ นไปอย่ าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ช่วงการให้ คาปรึกษาที่ตามมา เพื่อที่สมาชิกจะสามารถตัดสินใจได้ ว่า ตนเอง
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ นอกจากนัน้ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับอยู่ตลอดเวลาแก่สมาชิกก็
เป็ นส่วนที่สาคัญของพฤติกรรมบาบัดแบบกลุม่ อีกด้ วย
เป้ าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
คอเรย์ (Corey, 2012: 259-269) กล่าวถึงเป้าหมายหลัก 2 ประการ ของการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยมคือ
1. เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ แก้ ไขพฤติกรรมที่ผิดพลาด
2. เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
เทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
คอเรย์ (Corey, 2004: 366-371) เสนอเทคนิค ต่าง ๆ ในขันปฏิ
้ บัติการของ
การให้ คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม ดังต่อไปนี ้
1. การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ น กระบวนการให้ ความช่วยเหลือ
ที่สาคัญสาหรับกลุม่ ด้ านพฤติกรรม เพราะเป็ นเหตุการณ์เฉพาะที่ทาให้ การตอบสนองเกิดขึ ้นได้ อีก
นอกจากการเสริมแรงจากผู้นากลุม่ แล้ ว สมาชิกกลุม่ ก็สามารถเสริมแรงซึ่งกันและกันได้ ด้วยการชื่น
ชม การยอมรับ การสนับสนุน และการใส่ใจ ในการเริ่ มต้ นการให้ คาปรึกษาในแต่ละช่วง สมาชิก
ควรที่จะกล่าวถึงความสาเร็จมากกว่าความล้ มเหลวของตนเอง ทังนี
้ ้การเสริมแรงจะบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกในการนาการเรียนรู้ปไปใช้ ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน และทาให้ สมาชิกมองเห็น
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ การรายงานความสาเร็จไม่วา่ จะอยู่ในระดับมากหรื อน้ อย
แค่ไหนก็ตาม เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่ อการปรับปรุงตนเอง การเสริ มแรงและการ
สนับสนุนจากกลุ่มจึงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ถ้ าสมาชิกยังคงได้ รับประโยชน์อยู่ การเสริ มแรงทาง
สังคมเป็ นวิธีการที่ทรงพลังในการหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้ นอกจากนันการเสริ
้
มแรง
ให้ แก่ตนเองก็็เป็ นวิธีการที่สาคัญในการช่วยเหลือสมาชิกให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ สมาชิกกลุม่ จะ
ถูกสอนวิธีการในการเสริมแรงให้ แก่ตนเองเพื่อเพิ่มพูนการควบคุมตนเองและลดการพึงพาผู้อื่นได้
2. การเป็ นตัวแบบ (Modeling) เป็ น กระบวนการซึ่งสมาชิกกลุ่มเรี ยนรู้
จากการสังเกตและการเลียนแบบ ผู้น ากลุ่มสามารถน าการเป็ นตัวแบบด้ านการแสดงบทบาท
ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสอนที่ทรงพลังมากที่สดุ ประการหนึ่ง สมาชิ กกลุ่มก็สามารถเป็ นตัวแบบ
ส าหรั บ สมาชิ ก กลุ่มคนอื่ น ได้ เ ช่น กัน การเป็ น ตัว แบบเป็ น เทคนิ ค ที่ น ามาใช้ ใ นกลุ่ม ทางด้ าน
พฤติกรรมจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการฝึ กทักษะ และกลุ่มการฝึ กฝนทางด้ านการ
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แสดงออกที่เหมาะสม คุณลักษณะของตัวแบบที่เหมาะสมควรจะมีความคล้ ายคลึงกับสมาชิกกลุม่
ในด้ านอายุ เพศ เชื ้อชาติ และทัศนคติ เนื่องจากมีแนวโน้ มที่ง่ายต่อการเลียนแบบมากกว่าต้ นแบบ
ที่แตกต่างกับสมาชิกกลุม่ นอกจากนัน้ ตัวแบบจะต้ องเป็ นผู้ที่แสดงออกถึง ความอบอุน่ และแสดง
การเป็ นตัวแบบต่อหน้ าสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนการให้ การเสริ มแรงเมื่อมีการเลียนแบบพฤติกรรม
เกิดขึ ้นด้ วย
3. การซั ก ซ้ อมพฤติ ก รรม (Behavior rehearsal) เป็ นเทคนิ ค การฝึ ก
พฤติกรรมใหม่ในช่วงการรับคาปรึกษาแบบกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อที่สมาชิกกลุ่มจะสามารถนา
พฤติกรรมไปใช้ ในสถานการณ์ ในชีวิตประจาวันได้ การฝึ กพฤติกรรมใหม่ จะต้ องอยู่ในบริ บทที่
ปลอดภัยและมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับความเป็ นจริ ง เพื่อที่สมาชิกกลุ่มจะสามารถนาไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตจริ งได้ การซักซ้ อมพฤติกรรมเป็ นเทคนิคที่มีประโยชน์สาหรับการสอนทักษะทางสังคม ทัง้ นี ้
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการซักซ้ อมพฤติกรรม เมื่อสมาชิกกลุม่
สามารถซักซ้ อมพฤตกิรรมในกลุม่ ได้ เป็ นสิ่งสาคัญที่สมาชิกกลุม่ จะต้ องนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
ได้ ดังนัน้ ผู้นากลุ่มจาเป็ นต้ องเตือนให้ สมาชิกทาการบ้ านที่ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็จ และทาการ
ตรวจสอบการท าการบ้ านที่ สมาชิ ก ได้ รับ มอบหมายทุก ครัง้ ก่ อนที่ จะดาเนิน การให้ คาปรึ กษา
ในแต่ละครัง้
4. การสอน (Coaching) เป็ นกระบวนการในการเสนอหลักการสาหรับ
การปฏิบตั ิ พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ การสอนจะได้ ผลดีที่สดุ โดยที่ผ้ สู อนนัง่ อยู่
ด้ านหลังของสมาชิกกลุ่มที่ กาลังท าการซักซ้ อมอยู่ เมื่อสมาชิก กลุ่มเริ่ มติดขัดและไม่ร้ ูว่าจะทา
อย่างไร ต่อไป สมาชิกกลุม่ คนอื่นสามารถกระซิบเพื่อให้ คาแนะนาได้ หลังจากการซักซ้ อมด้ วยการ
ฝึ ก ฝนสัก 1 หรื อ 2 ครัง้ อาจจะลดการฝึ กฝนลงโดยที่สมาชิกกลุ่มสามารถแสดงบทบาทสมมุติ
ต่อไปได้ และสมาชิกกลุ่มสามารถทาการซักซ้ อมด้ วยตนเอง ก่อนที่จะพยายามลองแสดงบทบาท
ใหม่ในชีวิตจริง
5. การมอบหมายการบ้ าน (Homework assignment) เป็ น เทคนิ คที่ มี
จุดประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกนาสิ่งที่ได้ สารวจในช่วงของการให้ คาปรึกษาไปใช้ ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ าของการให้ คาปรึกษา ซึ่งจะต้ องเป็ นทังการพู
้
ดคุยและการกระทา
สมาชิกกลุ่มจาเป็ นที่จะต้ องมีสว่ นร่วมในการออกแบบการมอบหมายการบ้ าน เพื่อที่สมาชิก กลุม่
จะมีความร่วมมือด้ วยใจ และมีแรงจูงใจในการทาการบ้ านที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่มีการบีบบังคับ
นอกจากนันผู
้ ้ นากลุม่ จาเป็ นต้ องติดตามผลการทาการบ้ าน เพื่อประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดกับสมาชิก
กลุม่
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6. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) หลังจากที่สมาชิกฝึ กฝนพฤติกรรม
ใหม่ทัง้ ในช่วงของการให้ คาปรึกษา หรื อการทาการบ้ านที่ได้ รับมอบหมายในชีวิตประจาวันแล้ ว
ผู้นากลุ่มหรื อสมาชิกคนอื่นสามารถสร้ างความประทับใจแก่สมาชิกได้ ด้วยการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
ทัง้ ในรปูแบบของการชื่นชมและให้ กาลังใจในการแสดงพฤติกรรม หรื อการให้ คาแนะนาเพื่อแก้ ไข
หรื อปรับเปลี่ยนความผิดพลาดได้ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการเรี ย นรู้
พฤติกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับที่สร้ างสรรค์มีความเฉพาะเจาะจง
7. การปรับโครงสร้ างความคิด (Cognitive restructuring) คือ กระบวนการ
ในการระบุและประเมินความคิด การทาความเข้ าใจ ผลกระทบของความคิดที่มีตอ่ พฤติกรรมด้ าน
ลบและการเรี ยนรู้ที่จะแทนที่ความคิดดังกล่าวด้ วยความคิดที่เหมาะสมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ความเป็ นจริง ดังนันกระบวนการด้
้
านความคิดจึงเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในบริ บทของกลุ่ม สมาชิกมักจะเผยให้ เห็นถึงความคิดที่พ่ายแพ้ ตอ่ ตนเอง และการพูด
ถึงตนเองในด้ านลบ เมื่อตนเองประสบกับสถานการณ์ที่ตงึ เครียด ดังนันในเบื
้
้องต้ นสมาชิกกลุม่ จะ
ได้ รับการสอนในกลุ่มเพื่อฝึ กหัดในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการพูดประโยคที่พ่ายแพ้
ตนเองกับประโยคที่เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง หลังจากนันสมาชิ
้
กกลุม่ สามารถให้ ข้อมูลย้ อนกลับซึ่ง
กันและกัน และเสนอรูปแบบในการวิเคราะห์ความคิดที่หลายหลาย เมื่อสมาชิกสามารถเลื อก
คาพูด ทที่ แสดงถึ งความคิ ด ที่ สมเหตุสมผลได้ แล้ ว ก็ จ ะมีก ารแสดงตัวแบบด้ านความคิด โดย
สมาชิกใช้ การจินตนาการถึงการที่ตนเองต้ องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด แล้ วจึงแทนที่คาพูด
ที่พ่ายแพ้ ตนเองด้ วยคาพูด ที่เป็ นประโยชน์กับตนเอง หลังจากนัน้ สมาชิกกลุ่มจึงทาการซักซ้ อม
ทางด้ านความคิด โดยสมาชิกกลุม่ เลียนแบบตัวแบบ และได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับจากสมาชิกกลุม่ คน
อื่น ๆ หลังจากการทดลองหลาย ๆ ครัง้ ในกลุ่มแล้ ว สมาชิ กกลุ่มจะได้ รับการมอบหมายงานด้ วย
การใช้ ประโยคใหม่ ก่ อนที่ จ ะลองพูดด้ วยวิธีใหม่ ๆ ในชี วิตจริ ง ในขัน้ ตอนสุดท้ ายของการปรับ
โครงสร้ างความคิด จะมีการมอบหมาย การบ้ านในช่วงสุดท้ ายของการพบปะในแต่ละครัง้ และจะ
ได้ รับการตรวจสอบในการพบปะในครัง้ ต่อไป เมื่อสมาชิกมีพฒ
ั นาการก็จะมีการมอบหมายงานใน
ระดับที่ยากขันต่
้ อไปตาม
8. การจัดการ/การควบคุมตนเอง (Self-mangement) ผู้นากลุ่มสอนให้
ผู้รับคาปรึกษาให้ หลักการให้ รางวัลและการปรับพฤติกรรม เพื่อจัดการกับพฤติกรรมของตน เริ่มต้ น
โดยการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษากาหนดปัญหาและกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลังจากนันให้
้ บนั ทึก
ประเมินพฤติกรรมที่ต้องการปรับในทุกสัปดาห์ การบันทึกพฤติกรรมมีผลให้ เพิ่มความรู้ตวั มากขึ ้น
ผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาร่วมกันกาหนดพฤติกรรมที่สร้ างขี ้นใหม่ โดยที่ผ้ ู ให้ คาปรึกษา
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จะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามบริบทและเวลาที่กาหนดไว้ การควบคุมตนเองนี ้เรียกอีกอย่างหนึ่ง
Self-monitoring ถ้ าผู้รับคาปรึกษาสามารถควบคุมตนเองให้ ทาได้ ตามที่กาหนดไว้ เขาจะให้ รางวัล
ตนเอง (ดวงมณี จงรักษ์ , 2549 : 195)
4. ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบพิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม
(Rational Emotive Behavior Theory : REBT)
อัลเบิร์ท เอลลิส (Albert Ellis, 1984: 75) เป็ นผู้นาของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีแนวคิดที่พอจะสรุปสาระสาคญได้ ว่า บุคคลในสังคม
เป็ น จ านวนมากวิธีก ารคิ ด ที่ ไร้ เหตุผล ซึ่งความคิดความเชื่ อไร้ เหตุผลเหล่านี ้ จะน าไปสู่ก ารมี
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนัน้ การให้ คาปรึกษาแก่บคุ คลหล่านี ้ จึงต้ อง
ช่วยให้ เขาเรี ยนรู้ และปรับ เปลี่ยนจากการเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มี
ความคิดความเชื่อที่มีเหตุผลมากขึ ้น
แนวคิด ส าคัญ ของทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบพิจารณาเหตุ ผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
คอเรย์ (Corey.2012: 377-378) ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานบางประการของ REBT ซึ่ง
มีหลักการต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี ้
1. ความคิ ด ความรู้ สึก และการแสดงพฤติก รรมมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ อ ย่ าง
ต่อเนื่องและมีอิทธิพลต่อกันและกัน
2. เมื่ อ มี เ หตุก ารณ์ ที่ ไ ม่ดี เ กิ ด ขึน้ เรามี แ นวโน้ มที่ จ ะสร้ างความเชื่ อ
ที่ไร้ เหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้ อันที่จริ งแล้ วไม่ใช้ เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ทางลบ แต่เป็ น
ความเชื่อของเราที่มกั นาไปสูป่ ัญหาทางจิต
3. ถ้ าเราอยากเปลี่ย นแปลงตัวเอง เราจ าเป็ นต้ อง ยอมรับ เราเองเป็ น
ตัวการของความคิด อารมณ์ และการกระทาที่เรารบกวนตัวเอง พิจารณาว่าเราคิด รู้สกึ และปฏิบตั ิ
อย่างไรเมื่อเรารบกวนตัวเองโดยไม่จาเป็ น และตังใจเปลี
้
่ยนแปลงตัวเองให้ ได้
4.จุด เริ่ ม ต้ น ของการรบกวนทางด้ า นอารมณ์ (Origins of emotional
disturbance) คือ เวลาที่เราถูกรบกวนทางอารมณ์ เราจะเกิดความรู้สึกว่า “ต้ อง” “ควรจะ” อย่าง
นั น้ อย่ า งนี แ้ ละเราจะปล่ อ ยตัว เองให้ เป็ น ไปตามนัน้ จนตัว เราถูก รบกวนในที่ สุด เอลลิ ส
(Corey.2012: 378; citing Eills, 2001a, 2001b) กล่าวว่า ความรู้สึกวิ ตกกังวล ซึมเศร้ า เจ็บ อับ
อาย โกรธ และรู้สึกผิด เกิดจากระบบความเชื่อที่ตงบนแนวคิ
ั้
ดไร้ เหตุผล ซึ่งเรามักได้ รับมาแต่เด็ก
โดยความเชื่อที่ผิด ๆ สามารถแบ่งออกเป็ น ต้ อง เป็ น 3 ประเภทคือ ฉันจะต้ องทาให้ ดีและเป็ นที่
ยอมรับจากผู้ที่สาคัญต่อเรา ต้ องเป็ นที่ยอมรับ ไม่เช่ นนันก็
้ เป็ นคนไม่มีคา่ คุณจะต้ องดูแลฉันให้ ดี
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ทุกสถานการณ์ทกุ โอกาส เมตตา รัก และเป็ นธรรม ถ้ าทาไม่ได้ ก็ไม่ได้ เรื่อง สภาพความเป็ นอยู่ของ
ฉันจะต้ องสบายที่สดุ เพื่อให้ ฉันจะได้ ทุกอย่างที่ไขว่คว้ าอย่างง่าย ๆ ถ้ าแล้ วก็แย่เฃบ ฉันทนไม่ได้
หรอก ชีวิตแบบนัน้ ฉันอยากสบาย
5. การเผชิญหน้ ากับความเชื่อไร้ เหตุผล (Confronting Irrational Beliefs)
ผู้นากลุม่ แบบเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเริ่มต้ นด้ วยการสอนทฤษฏี A-B-C ให้ แก่สมาชิก เมื่อ
สมาชิกพบว่า พวกเขามีความเชื่อที่ไร้ เหตุผลและค่านิยมที่เกี่ยวกับการรบกวนทางด้ านอารมณ์และ
พฤติกรรมอย่างไร สมาชิกก็พร้ อมที่จะโต้ แย้ ง (Dispute) กับความเชื่อและค่านิยมนัน้
6. การประเมินตนเองและการเรียนรู้เพื่อยอมรับตนอง กล่าวว่า คนเรามี
แนวโน้ มไม่เพียงแค่จะประเมินการกระทาและพฤติกรรมของตนเองว่า ดี หรือ เลว มีคณ
ุ ค่า หรือไม่
มีคณ
ุ ค่า เพียงเท่านัน้ แต่ยงั ประเมิน ในฐานะที่เป็ นบุคคล โดยองค์รวมที่มีพื ้นฐานอยู่ที่การกระท า
ของตนเองบ่ อ ยครั ง้ ที่ บุค คลมัก จะประเมิน ตนเองว่า เป็ น บุคคลที่ ไ ร้ ความสามารถและไร้ ค่า
กระบวนการประเมินตนเองนี่เป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งข้ อมูลที่ สาคัญของการรบกวนทางอารมณ์
ตนเอง
เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสามารถเลื อ กน าไปใช้ ได้ ต ามความเหมาะสมของผู้ รั บ
คาปรึกษาและปัญหาของเขา เทคนิคการให้ คาปรึกษาในทฤษฎีนี ้แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุม่ เทคนิคด้ านการรู้คิดหรื อเทคนิคทางการคิด (Cognitive Techniques)
เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถขจัดหรื อเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผล และ
พัฒนาความคิดความเชื่อที่มีเหตุผล ซึ่งประกอบด้ วยเทคนิคหลายประการ เช่น
1.1 เทคนิ คการโต้ แย้ งเพื่ อขจัดหรื อเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้
เหตุผล (Disputing of Irrational Beliefs) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาใช้ การโต้ แย้ งหรือท้ าทายผู้รบั
ปรึกษาใช้ เหตุผลในการคิดพิจารณา เพื่อขจัดหรือเอาชนะความเชื่อที่ไร้ เหตุผล
1.2 เทคนิคการทาการบ้ านเพื่อฝึ กการคิดหรื อเทคนิคการคิดให้ เป็ น
การบ้ าน (Cognitive Homework) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษามอบให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
1.3 เทคนิคการปรับเปลี่ยนการใช้ ภาษาหรื อเทคนิคการปรับเปลี่ยน
การใช้ ถ้อยคา (Changing One’s Language) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ ภาษาของผู้รับคาปรึกษาให้ เหมาะสมขึ ้น
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1.4 เทคนิคการใช้ อารมณ์ขนั (Humor) เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยแก้ ไข
ความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผล เพราะการใช้ อารมณ์ขนั จะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความกระจ่าง
ในพฤติกรรมพ่ายแพ้ แก่ตนเอง หรือการทาลายตนเองโดยไม่เกิดความรู้สกึ หวาดกลัว
2. กลุ่มเทคนิคด้ านอารมณ์ (Emotive Techniques) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ใน
การพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับปรึกษา เพื่อให้ มีอารมณ์ที่เหมาะสมขึ ้น ซึ่งประกอบด้ วย
เทคนิคหลายประการ เช่น
2.1 เทคนิ ค การจิ น ตนการแบบพิ จ ารณาเหตุผ ล และอารมณ์
(Rational-Emotive Imagery) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาจินตนาการว่าอยู่ในสภาพการณ์ที่ร้ ู สึก
เคยชิ น และมี อ ารมณ์ ที่ ไ ม่เ หมาะสม ต่อ มาผู้รั บ ค าปรึ ก ษาจะพยายามปรั บ เปลี่ย นอารมณ์
ความรู้สกึ ดังกล่าวมาเป็ นอารมณ์ที่เหมาะสมขึ ้น รวมทังปรั
้ บเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เหมาะสมขึ ้นด้ วย
2.2 เทคนิคการใช้ บทบาทสมมติ (Role Playing) เป็ นเทคนิคที่มีจุด
มุ่งเน้ นเพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับปรึกษาตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผลกับ
อารมณ์ความรู้สกึ ที่ไม่เหมาะสม โดยการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาทดลองบทบาท และแสดงพฤติกรรมนัน้
2.3 เทคนิ คการฝึ ก สู้กับความรู้สึกอับ อายหรื อเทคนิคหักล้ างความ
ละอายใจ (Shame-Attacking Exercises) เป็ น เทคนิ ค ในการลดความรู้ สึก อับ อายของผู้ รั บ
คาปรึกษา
2.4 เทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากตัว แบบ (Modeling) เป็ นเทคนิ ค ผู้ใ ห้
ปรึกษาจะแสดงพฤติกรรม เพื่อเป็ นตัวแบบให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสังเกตและเรียนรู้ที่จะมีความคิดความ
เชื่อ มีอารมณ์ ความรู้สกึ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ ้น
3. กลุ่มเทคนิคพฤติกรรม (Behavioral Techniques) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ใน
การพัฒนาพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษา เพื่อให้ พฤติกรรมเหมาะสมขึ ้น ซึ่งประกอบด้ วยเทคนิค
หลาประการ เช่น
3.1 เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด (Relaxation)
3.2 เทคนิคการขจัดความรู้สกึ หวาดวิตกอย่างเป็ นระบบ (Systematic
Desensitization)
3.3 เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling)
3.4 เทคนิ ค การก าหนดงานด้ านพฤติ ก รรมให้ ฝึ กเป็ นการบ้ าน
(Behavioral Homework Assignments)
3.5 การเสริมแรงและการปรับโทษ (Reinforcements and Penalties)

54
5. ทฤษฎีให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group Counseling)
ทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม เป็ นทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่ใช้ แก้ ไขปั ญหาสาหรับผู้ที่มีความ
ทุกข์ระดับอารมณ์และความรู้สกึ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานว่า ความหมายของความเป็ นมนุษย์คืออะไร
โดยจุ ด สนใจของผู้ใ ห้ บริ ก ารปรึ ก ษาทฤษฎี นี อ้ ยู่ที่ เ งื่ อ นไขของความเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง
ความสามารถที่จะมีสติเป็ น ของตนเอง มีอิสระในการเลือกตัดสินใจในโชคชะตาของตนเองแต่
จะต้ องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจ อีกทังวิ
้ ถีการดาเนินชีวิตของบุคคลที่เป็ นไปอย่าง
ไค้ ความหมายอันแตกต่างไปจากผู้อื่นก็เป็ นจุดสนใจของทฤษฎีนี ้เชื่อว่า พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของคนปกติขึ ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคน ความรู้ที่บคุ คลมีตอ่ ตนเองพัฒนามาจากสภาพความ
เป็ นทารก ความคิดหลักของมนุษย์ ได้ แก่ ข้ อกาหนดที่ต้องปฏิบตั ิของตนเองและความต้ องการที่จะ
ก้ าวไปข้ างหน้ าอันเป็ นความต้ องการที่จะแสดงออกหรือจ้ องการจะเป็ นอย่างไรสักอย่าง ซึ่งเป็ นวิธี
ที่มีทิศทางในอนาคต และเน้ นที่การมีสติก่อนที่จะลงทอกระทาการใด ๆ บุคคลสาคัญในทฤษฎี
อัตถิภาวนิยม ได้ แก่ Binswanger, May และ Frankl (พงษ์ พันธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์
โสภา, 2556: 123)
แนวความคิดสาคัญของทฤษฎีให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2557: 133-135) ได้ กล่าวว่า แนวคิดของทฤษฎีก ารให้
คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม ไว้ วา่
1. การตระหนัก รู้ ในตนเอง (Self-Awareness) ความสามารถในการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ทาให้ บคุ คลสามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้ อย่างอิสระ เมื่อพวกเขาตระหนัก
รู้ตนเองมากขึ ้น พวกเขามีอิสระมากขึ ้น ถึงแม้ วา่ จะถูกวางเงื่อนไขทางสังคม หรือข้ อจากัดอื่น ๆ ใน
การให้ คาปรึกษากลุม่ จะทาให้ สมาชิกค้ นพบเอกลักษณ์เฉพาะตนเกี่ยวกับการดารงชีพ (Being-inthe-World) ในกลุ่มสมาชิกมีโอกาสในการแสดงความรู้สึกที่เป็ นเอกลักษณ์ของตน และการมอง
โลกของแต่ละคน สมาชิกยังต้ องเผชิญหน้ ากับผู้อื่นอย่างเปิ ดเผย ซึ่งทางเลือกในการเพิ่มระดับของ
การตระหนักรู้ในตนเอง มีดงั นี ้
1.1 เราสามารถเลือกที่จะเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง หรือเลือกที่จะ
จากัดขอบเขตการรับรู้ของตนเอง
1.2 เราสามารถกาหนดชีวิตของเราได้ หรื อเราจะปล่อยให้ ผ้ อู ื่นและ
สิ่งแวดล้ อมมากาหนดชีวิตของเรา
1.3 เราสามารถใช้ ศกั ยภาพของเราทาสิ่งต่าง ๆ ได้ หรือเราเลือกที่จะ
ไม่ทาอะไรเลย
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1.4 เราสามารถเลือกสร้ างความผูกพัน อย่างมีความหมายกับ ผู้อื่น
หรือเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว
1.5 เราสามารถแสวงหาความเป็ น ตัวเอง หรื อจะปล่อยให้ สญ
ู เสีย
เอกลักษณ์โดยทาตามผู้อื่น
1.6 เราสามารถสร้ างสรรค์และค้ นพบความหมายในชีวิต หรื อจะอยู่
อย่างว่างเปล่าและไร้ ความหมาย
1.7 เราสามารถเข้ าไปเกี่ ย วข้ องกับ ความเสี่ย งและประสบการณ์
ความวิตกกังวลจากการตัดสินใจของเรา หรือเราเลือกที่จะมัน่ คงโดยพึ่งพาผู้อื่น
1.8 เราสามารถมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนั โดยยอมรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยง
กับความตายที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่คาดฝัน หรื อเราจะหลบซ่อนจากความเป็ นจริ ง เนื่องจากความ
วิตกกังวลที่เกิดขึ ้น
2. การก าหนดตนเองและความรับ ผิดชอบ (Self-Determination and
Personal Responsibility) มนุษย์สามารถกาหนดชีวิตของตนเอง มีอิสระเลือกท่านกลางทางเลือก
ที่หลากหลาย เพราะฉะนัน้ เป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะนาชีวิตและกาหนดโชคชะตาของเรา
ตามมุมมองของนักอัตถิภาวนิยมในแนวคิด “ถึงแม้ ว่าเราถูกผลักให้ เข้ าสู่โลกใบนี ้ แต่จุดที่เราอยู่
และสิ่งที่เราเป็ นนันผลจากการเลื
้
อกของเรา”
3. ความวิตกกังวล (Existential Anxiety) ตามมุมมองแบบอัตถิภาวนิยม
ความวิตกกังวลเป็ นเรื่ องปกติของมนุษย์ที่เป็ นผลมาจากการต้ องการเลือก โดยปราศจากการชีน้ า
และการไม่ร้ ูผลที่เกิดขึ ้น ในการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิกจะได้ รับความช่วยเหลือเพื่อยอมรับความ
ขัดแย้ งในการดาเนินชีวิต เช่น ความมีชีวิตและความตาย ความสาเร็จและความล้ มเหลว โดย แวน
ดัวเซน สมิท (Van Deurzen-Smith; 1991;Cited Corey.2000: 256) ได้ กล่าวไว้ วา่ การบาบัดด้ วย
วิธีการนี ้ ไม่ใช่ทาให้ ความเครียดลดลง แต่เป็ นการทาให้ สมาชิกกลุม่ มีความกล้ าหาญ และเชื่อมัน่
พอที่ จ ะเผชิญ กับ ชีวิต เพื่ อเผชิ ญ กับ ความเครี ยดในชีวิติป ระจาวันด้ วย ดังนัน้ ผู้น ากลุ่มจะต้ อง
สนับสนุนให้ สมาชิกในกลุม่ ยอมรับความวิตกกังวลในฐานะที่เป็ นกระบวนการความเจริญงอกงาม
และช่วยค้ นพบความกล้ าหาญที่ จะเผชิญกับความวิตกกังวลของตนเอง และการสนับสนุนในการ
สร้ างพันธะสัญญา และการลงมือปฏิบตั ิของสมาชิกในกลุม่
4. ความตายและความไม่มีตวั ตน (Death and Nonbeing) ได้ อธิบายไว้
ว่า ความตายเปรียบเสมือนความสาคัญในการพบความหมายและจุดมุง่ หมายในชีวิต
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5. การค้ นหาความหมายชีวิต (The Search for Meaning) การต่อสู้เพื่อ
ค้ น หาจุด มุ่ง หมายในชี วิ ต เป็ น ลัก ษณะเฉพาะที่ เ ด่น ชัดที่ สุดในมนุษ ย์ เราด ารงอยู่เ พื่ อค้ น หา
ความหมายและเอกลัก ษณ์ ส่ว นบุค คล การค้ น หาความหมายของตนเองมี ห ลายวิธี ดังเช่น
แฟรงเคิ ล (Frankle, 1963. Cited Corey.2000: 260) กล่า วว่า มี วิ ธี ก ารมากมายในการค้ น หา
ความหมายได้ โดยผ่านการทางาน ความรัก ความทุกข์ทรมาน และผ่านการปฏิบัติตอ่ ผู้อื่น หน้ าที่
ของผู้นากลุ่มไม่ต้องบอกสมาชิกกลุม่ เกี่ยวกับความหมายในชีวิตของพวกเขาเป็ นอย่างไร แต่ควร
ให้ กาลังใจในการค้ นพบความหมายสาหรับของพวกเขาเอง
6. การค้ น หาความเป็ น ตัวตนที่แท้ จริ ง (The Search for Authenticity)
การมีชีวิตอยู่อย่างแท้ จริงเป็ นกระบวนการที่มากกว่าจุดจบที่หยุดยัง้ เราเป็ นสิ่งที่แท้ จริง การมีชีวิต
อยู่ด้วยตัวเราจะนาไปสูค่ วามผูกพันกับสิ่งที่มีค่า โดยการมีชีวิตแบบนี ้ให้ ความรู้สึกสงบ ลึกซึง้ อยู่
ภายใน แม้ ว่าการค้ นหาความจริ งแท้ ในตัวตนมิใช่เรื่องง่าย การมีชีวิตอยู่อย่างแท้ จริงนาการรู้และ
การยอมรับถึงข้ อจากัดของตนเอง (Deurzen-Smith 1988;cited Coey, 2000: 261)
7. ความโดดเดี่ย วและความสัมพันธ์ (Aloneness and Relationmess)
นักอัตถิภาวนิยมเชื่อว่า ในที่สดุ พวกเราก็ต่างอยู่โดยลาพัง การอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจจะเป็ นสิ่งที่
น่ากลัวสาหรับคนที่พยายามหลีกเลี่ยงปัญหา ด้ วยการนาตนเองไปสูค่ วามสัมพันธ์และมีกิจกรรมที่
วุ่นวาย โดยเชื่อว่า พวกเขาจะช่วยให้ หายกลัวได้ เรายังคงมีทางเลือกในการประสบกับความโดด
เดี่ยว และพยายามค้ นหาความหมายในชีวิตของตนเอง และการสร้ างทางเลือกและรู้ถึงเอกลักษณ์
ของตนเอง เราก็จะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างถ่องแท้ และมีความหมายได้ นนั ้ คือเราต้ องยืดหยัดด้ วย
ตนเอง ก่อนที่จะยืนเคียงข้ างผู้อื่น
เป้ าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม
ชูศ รี เลิศ รัต น์ เ ดชากุล (2545 : 370) สรุ ป เป้ าหมายของการให้ คาปรึ ก ษา
แบบอัตถิภาวนิยมว่า เพื่อทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารับรู้ถึงเสรีภาพในทางเลือก และมีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตนเองเลือก มีการตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็ นของตนเอง กระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ จักแสวงหา
ความหมาย จุดมุ่งหมาย ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต รวมถึงการค้ นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
และการสร้ างสัมพันธภาพที่มีความหมายกับบุคคลอื่น การกล้ าเผชิญกับความวิตกกังวล อีกทัง้
การตระหนัก รู้ ว่า ความตายเป็ น สิ่งที่ สาคัญ ต่อการค้ น หาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต
ตลอดจนช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีชีวิตอยู่กบั ปัจจุบนั
นอกจากนี ้ คอเรย์ (Corey, 2012: 234) ได้ ก ล่า วถึ งเป้ า หมายของการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมไว้ ดังนี ้
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1. เพื่อให้ สมาชิกเปลี่ยนเป็ นคนที่ซื่อสัตย์กบั ตนเอง
2. เพื่อเป็ นการเปิ ดมุมมองและโลกรอบ ๆ ตัวของพวกเขาด้ วยตนเอง
3. เพื่อให้ ชดั เจนถึงสิ่งที่ให้ ความหมายกับชีวิตในปัจจุบนั และอนาคตของ
พวกเขา
4. เพื่อเป็ นการปรับความเข้ าใจโดยมาจากวิกฤตการณ์ในอดตีด ปัจจุบนั
และอนาคตได้ อย่างสาเร็จ
5. เพื่อเข้ าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น อีกทังได้
้ เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่น
ให้ ได้ ดีมากขึ ้น
ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม
เพื่อเข้ าใจผู้รับคาปรึกษาซื่อสัตย์ เข้ าใจและยอมรับในตนเอง พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ในการเผชิญกับ
ปัญหา แสวงหาความหมายในชีวิต อีกทังเข้
้ าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น
เทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม
แวงค์ เดอร์ เซ็ น -สมิ ท (Corey, 2004 : 257 citing Van Deurzen-Smith,
1977. Everyday Mysterious: Existential Dimensions of Psychotherapy.) ได้ เสนอแนะเทคนิค
3 ประการในการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม ดังนี ้
1. การเงียบ (Silence) เป็ นเทคนิคที่สาคัญที่สดุ ประการหนึ่ง ซึ่งผู้นากลุม่
เปิ ดใจกว้ างรับฟังสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ มีช่วงเวลาในการหยุดพักหายใจระหว่างการ
สนทนา และสามารถดาเนินการต่อไปในสิ่งที่ตนเองบอก
2. การตัง้ คาถาม (Questioning) เป็ น การตัง้ ค าถามตามสิ่ง ที่ สมาชิ ก
กาลังพูดถึงสิ่งที่ตนเองเลือก มากกว่าที่จะเป็ นการถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนัน้ ผู้นากลุม่ จึง
ถามคาถามที่แสดงถึงความหมายของสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าใจและรู้จกั ตนเอง
ตามความเป็ นจริงมากขึ ้น
3. การตีความ (Interpretation) เป็ นวิธีการในการทาให้ เรื่องราวโดยรวม
ของสมาชิกมีความหมายมากขึ ้น โดยการเชื่อมโยงประโยคที่สมาชิกพูดกับประสบการณ์ที่สมาชิก
ประสบ เพื่อเสริมสร้ างความหมายตามกรอบความคิดของสมาชิกให้ มากขึ ้น
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ดวงมณี จงรั ก ษ์ (2548: 171-172) ได้ ก ล่า วถึ ง สิ่ง สาคัญ ที่ จ ะช่ว ยให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง คือ ตัวตนของผู้ให้ คาปรึกษาที่แสดงบทบาทความจริ งแท้ ของการ
เป็ นมนุษย์ที่มีข้อจากัด และเป็ นมนุษย์ที่สะท้ อนปรัชญาอัตถิภาวนิยม ปัจจัยสาคัญประการต่อมา
คือ สัมพันธภาพที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษายินยอมให้ ตนเกี่ยวพันกับผู้ให้ คาปรึกษาในระดับเข้ มข้ น โดยมี
พื ้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ โดยมีเทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การเข้ าใจโลกของผู้รับคาปรึกษา (Being in the World) ผู้ให้ คาปรึกษา
ต้ องทาความเข้ าใจโลกของผู้รับคาปรึกษาให้ ได้ มากที่สดุ เป็ นโลกที่เขามีสมั พันธภาพกับตนเอง
และผู้อื่น ผู้ให้ คาปรึกษาอาจขอให้ เขาเล่าถึงภูมิหลังของครอบครัวในวัยเด็ก หลังจากเข้ าใจแล้ ว
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องมีเป้าหมายทาให้ โลกของผู้รับคาปรึกษาเกิดสมดุล
2. การร่ ว มรั บ รู้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในขณะนั น้ ( Sharing Existence in the
Moment) ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องตังใจรั
้ บฟั งเรื่ องราวของผู้รับคาปรึกษาอย่างแท้ จริ ง ในขณะที่รับฟัง
ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องมีการรับฟังผู้รับคาปรึกษาแต่เพียงผู้เดียว การรับฟังอย่างทังเนื
้ ้อทังตั
้ วจะท า
ให้ ร้ ูสกึ สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับผู้รับคาปรึกษาอย่างลึกซึ ้ง จนผู้ให้ คาปรึกษาสามารถใช้ ตวั เองเป็ น ตัวชี ้
กาหนดได้ วา่ ผู้รับคาปรึกษาคิดหรือรู้สกึ อย่างไร
3. การตระหนักรู้ หรื อมีสติมากขึน้ ต่อการดารงอยู่ (Centered Awareness
of Being) หมายถึง ผู้ให้ ปรึกษาต้ องทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความตระหนักรู้ในตัวเองและโลกของ
ตนมากยิ่งขึ ้น หลังจากรับฟั งเรื่ องราวของผู้รับคาปรึกษาอย่างเข้ าใจ โดยเฉพาะการตระหนักรู้ถึง
ความสัมพันธ์กบั ตนเองและผู้อื่นอย่างไม่สมดุล การตระหนักรู้ถึงการดาเนินชีวิตที่ปฏิเสธของตน
รวมถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ใช่ตวั ตนที่แท้ จริง
4. การรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility) ผู้ให้ คาปรึกษาท้ าทาย
ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องรับผิดชอบต่อวิถีชี วิตที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบัน สนับสนุนให้ ผ้ รู ับคาปรึ ก ษา
มีความรับผิดชอบต่อการเลือกใหม่ที่มีข้อจากัด ผู้ให้ คาปรึกษาจะขัดจังหวะผู้รับคาปรึกษา เมื่อเขา
แสดงการหลีก เลี่ย งความรับ ผิ ด ชอบ เช่น ถ้ าผู้รับ คาปรึ ก ษาพูดว่า ไม่ส ามารถท าสิ่ งนี ไ้ ด้ ผ้ ูใ ห้
คาปรึ ก ษาจะตัด บททันที โดยพูด ว่า “คุณ หมายถึ งคุณจะไม่ทาสิ่งนัน้ เหรอ” นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาจะส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความรับผิดชอบในความรู้สกึ ความคิด การกระทา โดยใช้
คาถามย้ อนให้ เขาคิดว่าเขามีส่วนอย่างไรต่อการทาให้ สถานการณ์เกิดขึ ้นหรื อเขามีส่วนร่วมต่อ
ความคิด ความรู้สกึ และการกระทานันอย่
้ างไร
จากข้ อ มูล ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม พบว่า ในแต่ล ะทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษากลุ่มนัน้ จะเป้าหมายของการให้ คาปรึ กษาและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่มที่มีความ
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แตกต่างกันออกไป ด้ วยเหตุนี ้ ทางผู้วิจัย จึงเล็งเห็น ว่า งานวิจัย ในหัวข้ อมีเหมาะสมกับ การให้
คาปรึกษากลุม่ แบบผสมผสาน โดยการประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ให้ เหมาะสม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ดวงพร หิรัญรัตน์ (2543) ได้ ศกึ ษา ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิด
ของโรเจอร์สต่อความสุขของเด็กกาพร้ าในสถานสงเคราะห์ โดยใช้ แบบวัดความสุขที่พฒ
ั นามาจาก
แบบวัด OHI (The Oxford Happiness Inventor) พบว่า หลังการทดลองเด็กกาพร้ าที่เข้ ากลุม่ การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ ส มีคะแนนความสุขสูงกว่าก่อนเข้ ากลุม่ และเด็กกาพร้ าที่เข้ า
กลุม่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส มีคะแนนความสุขสูงกว่าเด็กกาพร้ าที่ไม่ได้ เข้ ากลุ่ม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส อย่างมีนยั สาคัญ
จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547) ได้ ศกึ ษา ผลการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์ตอ่ ความสุข
ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ปี การศึกษา 2545 พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
วิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนที่เข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์มีความสุขในระยะหลังการทดสอบและระยะติดตามสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสุข
ในระยะหลังการ
สิ นี น าฏ สุทิ น (2548) ได้ ศึก ษา การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย ม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนศรี วิกรม์ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติก รรมนิ ย มเพื่ อพฤติก รรมการเรี ย นแตกต่างกัน อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .0.1 2) ภายหลังการทดลองพฤติก รรมการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามพฤติกรรมนิยมและนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ ให้ คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมธา ชุดขัน (2553) ได้ ศกึ ษา การใช้ การให้ คาปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลางเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คะแนนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานก่อนการใช้ การให้ คาปรึกษาแบบผู้รับบริ การเป็ นศูนย์กลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.54 และหลังการให้ คาปรึกษามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 41.59 แสดงให้ เห็นว่า จากการ
วิจยั ก่อนและหลังการให้ คาปรึกษามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิภาพร นาชิน (2555) ได้ ศึกษา การเสริ มสร้ างความสุขของบุคลากรโรงพยาบาล โดย
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี พบว่า บุคลากรที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
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ตามแนวพุทธวิธี มีคะแนนความสุข หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .05 และบุค ลากรที่ เ ข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษาแบบกลุ่มตามแนวพุท ธวิธี มีคะแนน
ความสุข สูงกว่าบุคลากรที่ไม่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวพุทธวิธี อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ธัญณิชา เปไธสง (2557) ได้ ศึกษา ผลของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี อัตถิ
ภาวนิยมที่มีตอ่ ความหมายในชีวิตของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตาม
ทฤษฎีอัต ถิ ภาวนิ ย ม มีค วามหมายในชี วิตเพิ่ มขัน้ อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณษแต่ละลักษณะของความหมายในชีวิต พบว่า ด้ านการรู้จกั ตนเองและลักษณะเฉพาะตน
ด้ านการมีอิสระภาพและความรับผิดชอบเพิ่มชึน้ อย่างมีนั ยสาคัญที่ระดับ .01 และด้ านการเห็น
คุณ ค่าในตนเองเพิ่มขึน้ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้ านความมุ่งหวังในชีวิต
เพิ่มขึ ้นอย่างไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
จิตศุภางค์ จุฑาวิทยา (2560) ได้ ศึกษา ผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝ่ าฟั นอุปสรรคของ
พนักงานในธุรกิจขายสินค้ าเรี ยวไทม์ พบว่า พนักงานในกลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้
คาปรึ ก ษากลุ่มมีก ารรับ รู้ ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญ และฝ่ าฟั น
อุปสรรคสูงกว่าและกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
.01
จากผลงานวิจยั ข้ างต้ น สรุปได้ วา่ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ มีความเหมาะสมกับทุกช่วง
อายุหรื อช่วงวัย และการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มส่งผลทาให้ สมาชิกเกิดการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ได้
และมีผลที่ตามคือ การมีพฤติกรรมเหมาะและกระบวนการแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสมอีกด้ วย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจในการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ แก่พนักงานขายสินเชื่อส่วน
บุคคลทางโทรศัพท์ ในการพัฒนาหรือเสริมสร้ างความสุขในการทางาน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วยการดาเนินการโดยใช้ แบบสอบถามความสุขในการทางาน
และการให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นเครื่องมือในการดาเนินการ การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษา
ผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อส่วน
บุคคล ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. กาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั นามาเพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน เป็ นพนักงาน
ขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้ สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์ก ารกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จากจานวนประชากร 250 คน ตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970: 608)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางาน เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีคะแนนการทาแบบทดสอบความสุขในการทางาน ตังแต่
้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาและสมัครใจ
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ จานวน 12 คน แล้ วสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
โดยการจับฉลาก เพื่อได้ กลุ่มทดลอง เป็ นจานวน 8 คน โดยเกณฑ์การกาหนดขนาดของจานวน
สมาชิ ก ในการให้ ค าปรึ กษากลุ่มเป็ นไปตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2004: 69) ซึ่งกล่าวว่า
จ านวนสมาชิ ก ของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่มควรมี 6-8 คน จะเอื อ้ ต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการให้
คาปรึกษามากที่สดุ
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
1. แบบสอบถามความสุขในการทางาน ใช้ สาหรับ วัดความสุขในการทางานของ
พนักงานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
2. โปรแกรมการให้ คาปรึก ษาแบบกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการทางานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
วิธีการดาเนินการสร้ างเครื่องมือ
1. ขัน้ ตอนการสร้ างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความสุขในการทางาน
ผู้วิจัยดาเนินการสร้ างแบบสอบถามความสุขในการทางาน โดยดาเนินการตาม
ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการทางาน ให้ ทราบ
ถึงแนวความคิด ทฤษฎี เพื่อใช้ ในการกาหนดนิยาม
1.2 กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของความสุขในการทางาน โดยใช้ แนวคิดของ
ไดเนอร์ (Diene, 2003: 542-574)
1.3 ศึกษาแนวทางการสร้ างแบบสอบถามความสุขในการทางาน
1.4 น านิ ย ามศัพท์เ ฉพาะที่ ได้ มาใช้ ในการสร้ างข้ อคาถามเพื่ อวัดความสุข
ในการทางาน โดยข้ อคาถามแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ
(Negative Effect) ซึ่งแบบวัด เป็ น ลัก ษณะการประเมิน ตนเอง โดยให้ มาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ (Rating Scale) ของลิเ คิ ร์ท (Likert) เพื่ อให้ ทราบรายละเอีย ดว่ามีอยู่มากน้ อยเพียงใด
ได้ แก่ ไม่เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สดุ
1.5 นาแบบสอบถามความสุขในการทางานที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น นาไปให้ อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาพิ จารณา ก่ อนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงตาม
เนื อ้ หา (Content Validity) เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื อ้ หา ความครอบคลุม และ
สอดคล้ องตามนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี ้
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หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามคาศัพท์เฉพาะ
หมายถึง เมือ่ ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามคาศัพท์เฉพาะ
หมายถึง เมือ่ แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับนิยามคาศัพท์เฉพาะ

จากนัน้ นาคะแนนที่ได้ มาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC : Index of
Congruence) โดยข้ อคาถามที่ผ้ วู ิจยั เลือกจะต้ องอยู่ค่าดัชนีความสอดคล้ อง มากกว่าหรือเท่ากับ
0.50 สาหรับ ข้ อค าถามที่ มีค่าดัช นี ความสอดคล้ องต่ากว่ า 0.50 จะน ามาปรับ ปรุ ง แก้ ไข ตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.6 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว โดยมี จ านวนข้ อ ทัง้ หมด 40 ข้ อ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ ธนาคารแห่งนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
1.7 นาข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อและคะแนนรวม (Item-Total Correlation) มีค่าระหว่าง 0.24-0.65 ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามความสุขในการทางานฉบับสมบูรณ์มีข้อคาถามทังหมด
้
33 ข้ อ
1.8 นาแบบสอบถามความสุขในการทางานที่คดั เลือกแล้ ว มาหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ
0.92
1.9 นาแบบสอบถามความสุขในการทางานที่ผา่ นการปรับปรุงและแก้ ไขแล้ ว
ไปจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวัตถุประสงค์
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ตัวอย่ างแบบทดสอบความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ค าชี แ้ จง: ให้ ท าเครื่ องหมาย✓ลงในช่องที่ มีข้อ ความตรงกับ ท่ านมากที่ สุด คาถามต่อไปนี ้
จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ ท่านสารวจตัวท่านเอง
และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สกึ ของท่านว่าอยู่ในระดับใด
และตอบลงในช่องคาตอบที่เป็ นจริ งกับตัวท่านมากที่สดุ โดยคาตอบจะมี 4 ตัวเลือก
คือ
ไม่เลย
หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ หรือไม่เห็นด้ วยกับเรื่องนัน้ ๆ
เล็กน้ อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่ องนัน้ ๆ เพียงเล็กน้ อยหรื อเห็น
ด้ วยกับเรื่องนันเพี
้ ยงเล็กน้ อย
มาก
หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่ องนัน้ ๆ มาก หรื อเห็นด้ วยกับ
เรื่องนัน้ ๆ มาก
มากที่สดุ หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ ในเรื่องนัน้ ๆ มากที่สดุ หรือเห็นด้ วยกับ
เรื่องนัน้ ๆ มากที่สดุ
ข้ อ

รายการข้ อความคาถาม

X. ท่านรู้สกึ พึงพอใจในชีวิตของตนเองใน
ปัจจุบนั
X. ท่านรับรู้บทบาทหน้ าที่ของท่านเอง
ได้ เป็ นอย่างดี
X. ท่านไม่อายที่จะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับงาน
ของท่าน
X. ท่านรู้สกึ ไม่สบายใจ หากชีวิตของท่าน
ต้ องเจอกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
X. ท่านรู้สกึ มีความสุขกับงานที่ทาอยู่
X. ท่านรู้สกึ ภูมิใจกับงานที่ได้ รับมอบหมาย
จากหัวหน้ า
X. ท่านรู้สกึ หมดไฟในการทางานของท่าน

ระดับความรู้สกึ หรือการกระทา
ไม่ เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สุด
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
การให้ คะแนนถือเกณฑ์ ดังนี ้
ระดับความรู้สกึ หรือการกระทา ข้ อความที่มีความหมายทางบวก ข้ อความที่มีความหมายทางลบ
มากที่สดุ
4
1
มาก
3
2
เล็กน้ อย
2
3
ไม่เลย
1
4
ข้ อคาถาม
เนือ้ หา

ข้ อคาถาม
ทางบวก

ความสุขในการทางาน
ความพึงพอใจในชีวิต
1, 8, 9, 18, 24, และ 27
ความพึงพอใจในงาน 2, 3, 6, 13, 16, 22, 26 และ 29
อารมณ์ทางบวก
5, 11, 21, 23
อารมณ์ทางลบ
10, 14, 17, 20, 28, 30 และ 32
รวม
25

ทางลบ

รวม

4 และ 33
19 และ 25
7, 12 และ 15
31
8

8
10
7
8
33

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนความสุขในการทางาน มีดงั นี ้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความสุขในการทางานของพนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์ ซึ่งได้ คะแนนด้ านบวก และด้ านลบ (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2535: 9) ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.00 หมายถึง มีความสุขในการทางานในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง มีความสุขในการทางานในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง มีความสุขในการทางานในระดับมาก
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2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน
ของพนักงาน
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างและหาคุณภาพของโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน ดังนี ้
2.1 ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การให้ ค าปรึ ก ษา
แบบกลุ่ม เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มที่มีความเหมาะสมใน
การสร้ างความสุขในการทางาน โดยใช้ วิธีก ารผสมผสานเทคนิ คและวิธีก ารของทฤษฎีก ารให้
ค าปรึ ก ษาแบบยึ ด บุค คลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบอัตถิ ภาวนิย ม (Existential Group Counseling) ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy:
REBT) ทฤษฎีก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติก รรมนิ ย ม (Behavioral Group Counseling Theory)
และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory)
2.2 สร้ างรูปแบบการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่ อเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางาน โดยกาหนดประเด็นให้ สอดคล้ องกับความมุ่งหมายของงานวิจัย ซึ่งจะใช้ เ วลาในการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม จานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาที และนาไปให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา
2.3 นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้ อง โดยข้ อคาถามที่ผ้ วู ิจยั เลือกจะต้ องอยู่
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 สาหรับข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องต่า
กว่า 0.50 จะนามาปรับปรุง แก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 ทาการปรับปรุงโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุข
ในการทางาน แล้ วไปทดลองใช้ กับกลุ่มพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ธนาคารแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพื่อหาข้ อบกพร่องและความเหมาะสมของโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพที่เหมาะสม ก่อนนาไปใช้ จริง
2.5 นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานที่
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วมาทดลอง
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ตาราง 2 ภาพรวมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ครัง้ ที่
เรื่อง
1 ปฐมนิเทศ แนะนาการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ และการสร้ างสัมพันธภาพ
2 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจ
ในชีวิต (1) : การรับรู้ในเป้าหมาย
ของชีวิต
3 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจใน
ชีวิต (2) : การดาเนินชีวิตตาม
เป้าหมายของชีวิต
4 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจใน
งาน (1) : การรับรู้คณ
ุ ค่าของ
บทบาท หน้ าที่การงาน
5 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจใน
งาน (2) : ความภาคภูมิใจในงาน
6 การเสริมสร้ างด้ านการจัดการ
อารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการ
จัดการอารมณ์ทางลบ
7 การเสริมสร้ างด้ านอารมณ์ทางบวก :
การรับรู้ความสุขในการทางาน
8 ปัจฉิมนิเทศ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง และ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
แบบอัตถิภาวนิยม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม และ ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
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การดาเนินการวิจยั
1. การศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
1.1 นาแบบสอบถามความสุขในการทางานที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น จานวน 33 ข้ อ ไปเก็บ
ข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 152 คน ซึ่งเป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามความสุขในการทางานในข้ อที่ 1.1 ไปวิเคราะห์
ข้ อมูล เพื่อหาระดับความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
2. การดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้ าง
ความสุขในการทางาน
2.1 แบบแผนการทดลอง
การวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research)
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลอง โดยอาศัยการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ที่มีการวัด 2 ครัง้ ได้ แก่ การวัด
ก่ อ นการทดลอง (Pretest) และ การวัด หลัง การทดลอง (Posttest) ตามแบบแผนการวิ จัย
One-Group Pretest Posttest Design
ก่ อนการทดลอง
T1

การทดลอง
X

หลังการทดลอง
T2

ความหมายของสัญลักษณ์ มีดงั นี ้
T1 แทน การวัดค่าก่อนที่จะจัดกระทาการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การวัดค่าหลังที่จะจัดกระทาการทดลอง (Posttest)
X แทน การจัดกระทา (Treatment) คือ การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
2.2 วิธีการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้ าง
ความสุขในการทางานของพนักงานขานสินเชื่อทางโทรศัพท์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
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1. ระยะก่ อนการทดลอง
1.1 ดาเนินการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ชี ้แจ้ งวัตถุประสงค์และถามความสมัคร
ใจในการเข้ า ร่ ว มการทดลอง และให้ มี ก ารท าแบบสอบถามเรื่ อ งความสุข ในการท างาน
โดยเป็ นกลุม่ ทดลองจานวน 8 คน โดยมีการเก็บคะแนนดังกล่าวไว้ เป็ นก่อนการทดลอง (Pretest)
1.2 ด าเนิ น การนัดหมาย เพื่ อท าการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
ที่กาหนดไว้
2. ระยะการทดลอง
ผู้วิจัยเริ่ มดาเนินการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อเสริมสร้ าง
ความสุขในการท างานของพนัก งานขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาที
โดยจะดาเนินการในวันเสาร์ โดยครัง้ ที่ 1 เรื่องการสร้ างสัมพันธภาพ ครัง้ ที่ 2-3 เรื่องการเสริมสร้ าง
ความพึงพอใจในชีวิต ครัง้ ที่ 4-5 เรื่ องการเสริ มสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน ครัง้ ที่ 6 เพื่อการ
เสริมสร้ างด้ านการจัดการอารมณ์ทางลบ ครัง้ ที่ 7เพื่อการเสริมสร้ างด้ านอารมณ์ทางบวก และครัง้
ที่ 8 เรื่ องการปั จฉิมนิเทศ ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
ซึ่งขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผู้ให้ คาปรึกษาจะดาเนินการชี ้แจ้ งถึง
วัตถุประสงค์ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจที่ตรงกัน พร้ อมทัง้ สร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคย และไว้ วางใจ
3. ระยะหลังการทดลอง
ผู้ให้ คาปรึกษาให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความสุขในการทางาน
และเก็บไว้ เป็ นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) พร้ อมทัง้ นาข้ อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้ สถิติ ดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ ค่า สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามความสุขในการทางาน
2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยการใช้ การหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence)
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2.2 วิ เ คราะห์ ค่า อานาจจ าแนกรายข้ อ โดยใช้ ค่า สหสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งข้ อและ
คะแนนรวม (Item-Total Correlation)
2.3 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอดคล้ องภายใน โดยใช้ สตู รสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3. การวิเคราะห์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์โดยการใช้ t-test for dependent samples เพื่อการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเ คราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย ได้
กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนพนักงานขายสินเชื่อที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
MD แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย
t
แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้ ในการพิจารณา Distribution
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ตอนที่ 2 การศึก ษาความความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทาง
โทรศัพท์
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อ
ทางโทรศัพท์ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาการเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ รวบรวมข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ างจานวน 152 คนมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์ทางานในสายอาชีพขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 2 จานวนและร้ อยละของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ (n=152)
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ทางานตังแต่
้ 0 – 2 ปี
ประสบการณ์ทางานตังแต่
้ 3 – 5 ปี
ประสบการณ์ทางานตังแต่
้ 6 – 8 ปี
ประสบการณ์ทางาน 9 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

56
96
152

36.80
63.20
100.0

35
46
14
57
152

23.00
30.30
9.20
37.50
100.0

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 3 จานวนและร้ อยละของพนักงานขายสินเชื่อทาง
โทรศัพท์ พบว่า พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์เป็นเพศชายทังหมด
้
56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.80
และมีจานวนพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์เป็ นเพศหญิ ง 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.20 โดย
พนักงานขายสินเชื่อทัง้ หมดมีประสบการณ์การทางานมากกว่า 9 ปี เป็ นจานวน 57 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.50 รองลงมามีประสบการณ์การทางานตังแต่
้ 3-5 ปี เป็ นจานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.30 นอกจากนัน้ พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 0-2 ปี มี 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23 และสุดท้ ายพนักงานที่มีประสบการณ์ทางานตังแต่
้ 6-8 ปี มีจาวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.20
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอคะแนนความสุขในการทางานของพนักงาน
ขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจาแนกตามเพศ และ
ระดับประสบการณ์ทางานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความสุขในการทางานของพนักงานขายสิน เชื่ อ
ทางโทรศัพท์ (n=152)
ความสุขในการทางาน
ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในงาน
อารมณ์ทางบวก
อารมณ์ทางลบ
ความสุขในการทางานโดยรวม

M
2.76
2.92
2.81
2.85
2.84

SD
0.42
0.45
0.54
0.44
0.39

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าความสุขในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เมื่อพิจารณารายด้ านของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจในงานมีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ 2.92 ตามด้ วยอารมณ์ทางลบ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.85 รองลงมา
ค่าเฉลี่ยของอารมณ์ทางบวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และความพึงพอใจในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.76
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อ
ทางโทรศัพท์ ก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาการเสริมสร้ าง
ความสุขในการทางาน
ก่อนการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานของพนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาการเสริ มสร้ างความสุข
ในการทางาน ผู้วิจัยได้ ทดสอบการแจกแจงโค้ งปกติ (Test of Normality) ของกลุ่มทดลอง ด้ วย
สถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ความสุขในการทางานในภาพรวมและรายด้ าน ก่อนการทดลองค่า Sig.
อยู่ระหว่าง 0.1-0.2 และหลังการทดลองค่า Sig. อยู่ระหว่าง 0.05 – 0.75 ซึ่งหากค่า Sig. มีคา่ มากกว่า
.05 แสดงว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ซึ่งผู้วิจัยสามารถทดสอบการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยนความสุขในการทางานภาพรวมและรายด้ าน
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3.1 การนาเสนอค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล
ผู้วิจัยได้ นาคะแนนความสุขในการทางานมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ ทดลอง ทังก่
้ อนและหลังการให้ คาปรึกษา ทังในภาพรวมและรายด้
้
าน ดังแสดง
ในตาราง 5
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนความสุขในการทางานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ในกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง (n=8)
ความสุขในการทางาน
ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในงาน
อารมณ์ทางบวก
อารมณ์ทางลบ
ความสุขในการทางาน
โดยรวม

M
2.02
1.94
1.45
1.92
1.85

ก่ อนทดลอง
SD
แปลผล
0.10 ปานกลาง
0.28
น้ อย
0.26
น้ อย
0.38
น้ อย
0.18

น้ อย

M
3.05
3.01
2.77
3.27
3.03

หลังทดลอง
SD แปลผล
0.28
มาก
0.31
มาก
0.32 ปานกลาง
0.44
มาก
0.11

มาก

จากตาราง 5 พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความสุข
ในการทางานอยู่ในระดับน้ อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ความ
พึงพอใจในชีวิต มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.02 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในงานเท่ากับ 1.94 อยู่ใ นระดับ น้ อย ค่าเฉลี่ย อารมณ์ ท างลบ เท่ากับ 1.92 และด้ านอารมณ์
ทางบวก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.45 อยู่ในระดับน้ อย ตามลาดับ
ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยความสุขในการทางานอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ความสุขในการท างาน
มีสามด้ านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยอารมณ์ทางลบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และความพึงพอใจในชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 ตามลาดับ ส่วนอารมณ์ทางบวก มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.77 อยู่ในระดับปานกลาง
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3.2 การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยความสุขในการทางานของกลุ่มทดลองทั ง้
ก่ อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุ่ม ในโดยรวมและรายด้ าน โดยใช้ สถิติ t-test for dependent
samples
ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์มาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ความสุขในการท างานทัง้ ในภาพรวมและรายด้ าน ภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้ การเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) โดยแสดง
ในตารางดังต่อไปนี ้
ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบความสุขในการทางานกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการได้ รับการให้ คาปรึกษา
กลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test for dependent samples (n=8)
ความสุขในการทางาน
ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในงาน
อารมณ์ทางบวก
อารมณ์ทางลบ
ความสุขในการทางาน
โดยรวม

ก่ อนทดลอง
M
SD
2.02 0.10
1.94 0.28
1.45 0.26
1.92 0.38

หลังทดลอง
M
SD
3.05 0.28
3.01 0.31
2.77 0.32
3.27 0.44

1.85

3.03

0.18

MD

t

df

p

1.03
1.08
1.32
1.34

11.37*
6.14*
8.69*
6.29*

7
7
7
7

0.00
0.00
0.00
0.00

0.11 1.18 16.16* 7 0.00

*p < .05

จากตาราง 6 พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความสุขในการทางานก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังในภาพรวมและรายด้
้
าน โดยหลัง
การทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 และ 1.85 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ความพึงพอใจในชีวิต กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 และ 2.02 ตามลาดับ สาหรับความพึงพอใจในงาน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่ อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.01 และ 1.94 ตามลาดับ ด้ านอารมณ์
ทางบวก กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีคา่ เฉลี่ ยเท่ากับ 2.77
และ 1.45 ตามลาดับ และอารมณ์ทางลบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ 1.92 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสุขในการทางานและการให้ คาปรึกษา
แบบกลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ กาหนดความ
มุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ก่ อน
และหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
สมมติฐานการวิจัย
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์มีคะแนนความสุขในการท างานสูงขึน้ หลังจากการ
ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั นามาเพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน เป็ นพนักงาน
ขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้ สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์ก ารกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จากจานวนประชากร 250 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางาน เป็ นพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีคะแนนการทาแบบทดสอบความสุขในการทางาน ตังแต่
้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาและสมัครใจ
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ จานวน 12 คน แล้ วสุม่ อย่างง่าย โดยการจับฉลาก เพื่อได้ กลุม่
ทดลอง เป็ นจานวน 8 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. แบบสอบถามความสุขในการทางาน
แบบสอบถามความสุข ในการท างานที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ส ร้ างขึน้ โดยให้ มาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คื อ มากที่ สุด มาก เล็ก น้ อย ไม่เ ลย โดยให้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหนึ่งที่ตรงกับผู้ตอบมากที่สดุ ซึ่ง ประกอบไปด้ วยข้ อ
คาถาม 4 ด้ าน รวมทัง้ สิ ้นจานวน 33 ข้ อ โดยแบบวัดมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.240.66 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.92
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางาน
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ ค าปรึก ษากลุ่มเพื่ อเสริ มสร้ างความสุขในการท างานของพนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น รวมทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ แนะนาการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ และการสร้ างสัมพันธภาพ
ครัง้ ที่ 2 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (1)
ครัง้ ที่ 3 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (2)
ครัง้ ที่ 4 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (1)
ครัง้ ที่ 5 การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (2)
ครัง้ ที่ 6 การเสริมสร้ างด้ านการจัดการอารมณ์ทางลบ
ครัง้ ที่ 7 การเสริมสร้ างด้ านอารมณ์ทางบวก
ครัง้ ที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ
ทัง้ นี ้ การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการทางานของพนัก งาน
ขายสินเชื่อทางโทรศัทพ์ ได้ รับพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะ จุดมุ่งหมาย
เนื ้อหา และวิธีการดาเนินการ และผู้วิจยั ได้ นามาปรับปรุงแก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
1.1 นาแบบสอบถามความสุขในการทางานที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น จานวน 33 ข้ อ ไปเก็บ
ข้ อมูลกับ กลุ่มตัวอย่ าง จ านวน 152 คน ซึ่งเป็ น พนักงานขายสินเชื่ อทางโทรศัพท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

68
1.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามความสุขในการทางานในข้ อที่ 1.1 ไปวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิติ เพื่อหาระดับความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
2. การดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้ าง
ความสุขในการทางาน
1. ระยะก่ อนการทดลอง
ดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ชีแ้ จ้ งวัตถุประสงค์และถามความสมัครใจในการ
เข้ าร่วมการทดลอง และให้ มีการทาแบบสอบถามเรื่องความสุขในการทางาน โดยเป็ นกลุม่ ทดลอง
จานวน 8 คน โดยมีการเก็บคะแนนไว้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลองสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ระยะการทดลอง
ผู้วิ จัย เริ่ มด าเนิ น การใช้ โ ปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่มเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ จานวน 8 ครัง้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ
60 นาที ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
3. ระยะหลังการทดลอง
ผู้วิจัยให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความสุขในการทางานอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อ
เป็ นคะแนนหลังการทดลองสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และนาคะแนนก่อนและหลังการทดลองไป
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการให้ สถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยการใช้ การหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence)
2.2 วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยใช้ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้ อและคะแนน
รวม (Item-Total Correlation)
2.3 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอดคล้ องภายใน โดยใช้ สตู รสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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3. การวิเคราะห์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสุขในการท างานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ก่ อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้ สตู รการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)
สรุปผลการวิจัย
ผลที่ได้ รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์มีความสุขในการทางานโดยรวมระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84 เมื่อพิ จ ารณารายด้ าน พบว่า พนัก งานขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ มี
ความสุขในการทางานด้ านความพึงพอใจในงานสูงที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามด้ วยด้ าน
อารมณ์ทางลบ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.85 รองลงมาด้ านอารมณ์ทางบวก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และ
ด้ านความพึงพอใจในชีวิต มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ตามลาดับ
2. พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ มีความสุขในการทางานโดยรวมและรายด้ าน
สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
โดยการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
1. การศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
จากจุดมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาความสุขในการทางานของพนักงาน
ขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ จากการศึกษาพบว่า พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์มีความสุขในการ
ทางานในโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ความสุขในการทางานของ
พนัก งานขายสิน เชื่ อทางโทรศัพท์ นัน้ มีไม่มากจนเกิ น ไป หรื อน้ อยจนเกิ น ไป ทัง้ นี อ้ าจจะเป็ น
เพราะว่า อาชีพ พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ เป็ นอาชีพอิสระ มีความอิสระ และสามารถหา
รายได้ อย่างไม่จากัด อันส่งผลต่อการดารงชีพของตนเองและดูแลครอบครัวของตนเอง อันเป็ นสิ่งที่
พิสจู น์ความสาเร็จในการดาเนินชีวิต อีกทัง้ การประกอบอาชีพนัน้ ยังช่วยสร้ างความรู้สึกในด้ าน
ความภาคภูมิใ จและการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิ ดการเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง
(Herr and Cramer. 1996: 69-70) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของงานวิจยั ของยุพา ตาทา (2552)
ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อดัชนีความสุขในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายบริการลูกค้ า
โทรศัพท์ บริ ษัท ทรูมฟู จากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้ าทาง
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โทรศัพท์ ของบริ ษั ท ทรู มูฟ จ ากัด พบว่า ภาระความรับ ผิดชอบต่ อครอบครัว มีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับดังชนีความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า พนักงานที่มีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวมี
ผลต่อดัช นี ค วามสุขในการปฏิบัติงาน ทัง้ นี เ้ พราะความรับ ผิดชอบต่ างๆที่ เ กิ ดขึน้ นัน้ ได้ สร้ าง
แรงผลัก ดัน ในชี ว ติ ก ารท างานของพนัก งานให้ มี ความหมายและมี จุดมุ่ง หมายจากสิ่งที่ ท า
นอกจากนันความรั
้
บผิดชอบต่อครอบครัวได้ สง่ ผลให้ พนักงานเกิดความภาคภูมิใจกับการดูแลเรื่อง
ต่างๆในครอบครัวอีกด้ วย
2. การเปรี บ เที ย บความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานขายสิ น เชื่ อ ทาง
โทรศัพท์ ก่ อนและหลังการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นากระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มโดยการ
ผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ โดยการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบ
ผสมผสานและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการ
ให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ มาสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษา ร่วมกับการ
เสริ มสร้ างความสุขในการทางานในแต่ละด้ าน อันประกอบด้ วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึง
พอใจในงาน อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ โดยผ่านโปรแกรมการเสริงสร้ างความสุขในการ
ท างานทัง้ หมด 8 โปรแกรม พร้ อมน าเอาคะแนนที่ ได้ จากการทาแบบสอบถามความสุขในการ
ทางานก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มาเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งได้ ผลของการใช้ การ
ให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ ดังนี ้
จากจุด มุ่งหมายการวิจัย ข้ อที่ 2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสุขในการท างานของ
พนักงานขายสินเชื่อส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
จากการศึกษาพบว่า พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ มีความสุขใน
การทางานก่อนและหลังได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่าพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ มี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้ านสูงขึน้ หลังเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่อ
เสริ ม สร้ างความสุข ในการท างานของพนัก งานขายสิ น เชื่ อ ทางโทรศัพท์ ดี ขึน้ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่กล่าวว่า
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พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์มีความสุขในการทางานที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจาก
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มที่สร้ างขึ ้นนั น้ เป็ น แนวทางที่จะช่วยเหลือ แก้ ปั ญ หาให้ แก่
บุคคล โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากด้ านความรู้สึกและจิตใจของตนเอง และกระบวนการ
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ นัน้ เป็ นกระบวนการที่ก่อให้ เกิดการสร้ างปฏิสมั พันธ์ภานในกลุม่ เพื่อให้
สมาชิกรู้จักตนเองมากขึ ้น และยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่น นาไปสู่การสารวจตนเอง เข้ าใจ และ
พร้ อมที่ จ ะแก้ ไขหรื อปรับ ปรุ งพฤติก รรมของตนเอง โดยสอดคล้ องกับ จุดมุ่งหมายของการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดของวัชรี ทรัพย์มี (2550 : 105) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า การให้ คาปรึกษา
แบบกลุ่มช่วยให้ สมาชิกรู้จักตนเอง เกิดการยอมรับตนเองมากขึ ้น สามารถรับรู้ได้ ว่าปั ญหาไม่ได้
เกิดแต่ตนเองเพียงผู้เดียว ก่อให้ เกิดการตระหนักถึงวิธีการแก้ ไขปัญหา อันนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงและตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาได้ ออย่างมีประสิทธิภาพ ดัง่ การศึกษาของของวิภาพร นาชิน
(2555: 73) ที่ได้ ศกึ ษา การเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรโรงพยาบาล โดยการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่ม ตามแนวพุท ธวิ ธี พบว่า บุค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามแนวพุท ธวิธี
มีคะแนนความสุข หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และบุค ลากรที่ เ ข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่มตามแนวพุท ธวิธี มีคะแนนความสุข สูงกว่า
บุคลากรที่ไม่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มสามารถก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลได้ ทั ง้
ด้ านของความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมได้ ผ่านการเข้ าใจตนเอง และปรับปรุงพัฒนาตนเอง
โดยแนวทางของผู้วิจัยได้ นาการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มแบบผสมผสาน ทัง้ เรื่ องของทฤษฎีแ ละ
เทคนิคต่าง ๆ เริ่ มจากการให้ คาปรึกษาครัง้ แรกนัน้ เป็ นการแนะนาและอภิปรายถึงเป้าหมายหรือ
วัถตุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ในครัง้ นี ้ และการสร้ างสัมพันธภาพ พบว่าบรรยากาศ
ในการให้ ค าปรึ ก ษามีค วามเป็ น กัน เอง สนุก สนาน เกิ ด ความไว้ ว างใจซึ่ง กัน แล้ วกัน มากขึน้
โดยเริ่มต้ นจากเทคนิคการบอกเล่าประวัติตนเองใน 1 นาที และกิจกรรมการการสร้ างสัมพันธภาพ
ด้ วยบัตรกิจกรรม ทาให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ แบ่งปันเรื่องราวของตนเอง ผ่านช่องทางชองบัตรกิจกรรม
โดยอาศัยการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ที่มีเป้าหมายที่วา่ หากต้ องการให้ สมาชิก
ในกลุ่มบรรลุถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ กลุ่มต้ องสร้ างบรรยากาศแห่งการยอมรับ และความไว้ วางใจ
ให้ เ กิ ด ขึน้ ภายในกลุ่ม สมาชิ ก แทนที่ จ ะปิ ดบังก็ จ ะสามารถเปิ ดเผยตัวเองสู่ก ารเปลี่ย นแปลง
เพื่อพฤติกรรมใหม่ (Corey. 2012: 263-268) ผ่านเทคนิคการฟั ง และการยอมรับโดยปราศจาก
เงื่อนไข อันส่งผลให้ เกิดความกระตือรือร้ นในการเข้ ากลุม่ รู้สกึ ถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทาให้
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ครัง้ ต่อไปสามารถดาเนินการได้ ง่ายมากขึ ้น
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และจากการศึก ษาการเปรี ย บเที ยบความสุขในการท างานของพนักงานขาย
สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลทางโทรศัพ ท์ ก่ อ นและหลัง การเข้ าร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม นัน้
เมื่อพิจารณารายด้ านแล้ ว พบว่า ด้ านอารมณ์ทางลบมีคา่ เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้นมากที่สดุ หลังเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม และยังพบว่าอารมณ์ทางบวกมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับด้ านอื่น หลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. อารมณ์ทางลบ
ผลการวิจัยหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ พบว่ามี พนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์มคี วามสุขในการทางาน ด้ านอารมณ์ทางลบเพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ เมื่อพิจารณาจาก
ด้ านอื่น ทังนี
้ ้ในโปรแกรมการให้ คาปรึกษานี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ เทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้ บคุ คลเกิดการเรี ย นรู้ และปรับเปลี่ยน
จากการเป็ นผู้ที่มีความคิด ความเชื่อไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มีความคิด ความเชื่ อที่มีเหตุผลมากขึ ้น
และก่อให้ สมาชิกมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
ได้ อย่างมีความหมาย สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ ทาให้ เกิดความกังวล
รวมทังรั
้ บรู้และไม่ให้ สิ่งที่ทาให้ เกิดผลทางอารมณ์ที่ตามมาคงอยู่ตลอดไป (Corey, 2008) โดยการ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มในครัง้ นี ้ ได้ ให้ สมาชิกได้ มีโอกาสสารวจถึงอารมณ์ทางลบที่ไม่เหมาะสม
อันส่งผลต่อการทางาน และร่วมกันหาวิธีในการควบคุมอารมณ์ทางลบที่ เกิดขึ ้นได้ โดยซาโลเวย์
(Salovey, 1988) ได้ กล่าวไว้ วา่ การรู้จกั อารมณ์ของตนเอง เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญที่จะ
น าไปสู่ก ารควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ดังนัน้ หากเกิดอารมณ์ทางลบ
จะต้ องเริ่ มจาก “การรู้ตวั ” หรื อ “การมีสติ” ในเรื่ องของการเกิดอารมณ์ สาเหตุการแสดงอารมณ์
และผลย้ อนหลัง ซี่งเทคนิคที่ใช้ คือ การมอบหมายการบ้ าน เพื่อใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมให้ เกิด
ความเหมาะสมขึ ้น ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของสมาชิกในกลุ่ม ได้ รับรู้เกี่ยวกับการ
แสดงออกของตนเอง อัน ก่ อให้ เ กิ ดการน าไปใช้ ได้ ปฏิบัติจ ริ ง ร่ วมกับ การได้ ใ ช้ ท ฤษฎีก ารให้
คาปรึกษากลุม่ แบบพฤติกรรมนิยม ซึ่งจะช่วยแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาจึงจะสามารถแก้ ไขที่ตวั
ปั ญหาได้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถนาไปสู่ความเข้ าใจตนเองได้ มากขึ ้น (Corey.
2004: 359-360) ผ่านการสารวจตัวเองถึงสาเหตุที่ทาให้ เกิดอารมณ์ทางลบในตอนทางาน พร้ อม
ทังร่้ วมกันหาทางจัดการกับอารมณ์ทางลบนัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกงานของทัศไนย วงศ์สวุ รรณ
(2542: 79) ที่ได้ ศึกษา ผลของของการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมต่อความโกรธของนักเรี ยนวัยรุ่น พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุม่ มีคะแนนความโกรธโดยทัว่ ไปต่ากว่านักเรียนที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
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กลุ่มมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมี
คะแนนแสดงความโกรธออกภายนอกต่า กว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
มีคะแนนการควบคุมความโกรธสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนัน้ หากสมาชิ ก ได้ รับ การฝึ กจัดการกับ อารมณ์ ของ
ตนเอง เกิดการทบทวนว่ามีอะไรบ้ างที่เราทาลงไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ ้น ดูด้วยว่าผลที่
ตามมาจะเป็ นเช่นไร และเตรี ยมการในการแสดงอารมณ์ ตังใจไว้
้
เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ใน
คราวต่อไป ย่อมทาให้ เกิดผลลัพท์ที่ดีทงต่
ั ้ อตนเองและผู้อื่น อันนาไปสูค่ วามสุขในการทางาน
2. อารมณ์ทางบวก
ผลการวิจัยหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ พบว่ามี พนักงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์มคี วามสุขในการทางาน ด้ านอารมณ์ทางบวกเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ในการให้ คาปรึกษา
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญแบบเกสตัลท์ โดยการใช้ เทคนิคการอยู่
กับความรู้สกึ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เผชิญกับความรู้สกึ อันเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการปลดปล่อย และ
เป็ น หนทางที่ จ ะน าไปสู่ค วามงอกงามได้ อี ก ด้ ว ย (เสรี ใหม่จัน ทร์ . 2553: 111) ผ่า นการเล่า
ประสบการณ์ ของตนเองที่ เกี่ย วข้ องกับสถานการณ์ที่ท าให้ เกิดความสุขในการท างาน ว่ารู้ สึก
อย่ างไร และเกิ ด อะไรขึน้ ขึน้ บ้ าง ซึ่งจากงานวิจัย ของจิ น ตนา สนธิ วงศ์เ วช (2547) ที่ ได้ ศึก ษา
ผลการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ ต่อความสุขของนักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรี ยนชลบุรี
“สุขบท” ปี การศึกษา 2545 พบว่า นักเรียนที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์มีความสุข
ในระยะหลังการทดสอบและระยะติดตามสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และมีความสุขในระยะหลังการ นัน้ แสดงให้ เ ห็นว่า การ
เลือกใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ และเทคนิคที่มีความเหมาะสม จะสามารถช่วยให้ สมาชิก
ดาเนินชีวิตอยู่กับปั จจุบัน เพิ่มการเข้ าถึงศักยภาพของตนเองและยอมรับ ชื่นชม ศักยภาพตาม
แบบของตนเองได้ มากขึ ้น
และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านของความสุขในการทางาน
จะพบว่า ด้ านความอารมณ์ ท างบวกนัน้ หลังการให้ คาปรึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ างความสุขในการ
ทางานเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าองค์ประกอบด้ านอื่นๆ ทังนี
้ ้เนื่องจากอาจจะพบว่า พนักงานขายสินเชื่อทาง
โทรศัพท์ ยังคงอาศัยการปฏิบตั ิงานอยู่ในลักษณะงานหรือสภาพแวดล้ อมที่กดดันเช่นเดิม จึงทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าด้ วยอื่น ดัง่ แนวคิดของสมิต อาชวนิจกุล (2541: 2-3) ได้ กล่าวว่า
ความเครี ยดหรื อการไม่มีความสุขนัน้ สาเหตุมาจากความกดดัน จากสภาพแวดล้ อมรอบๆ ข้ าง
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ด้ วยการรี บร้ อน การแข่งขันกับคนอื่นๆ หากทาไม่สาเร็จก็จะเกิดความเครี ยดได้ นอกจากนันจาก
้
งานวิจัยของยุพา ตาทา (2552) ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนัก งานฝ่ ายบริ ก ารลูกค้ าโทรศัพท์ บริ ษั ท ทรู มูฟ จ ากัด เขตดิน แดง กรุ งเทพมหานคร พบว่า
สุขภาพทางจิ ต มีค วามสัมพัน ธ์ ท างลบกับลัก ษณะทางกายภาพในที่ ทางาน อัน ส่งผลต่อดัชนี
ความสุขในการปฏิบตั ิงาน แสดงให้ เห็นว่า หากค่าลักษณะทางกายภายในที่ทางานสูงหรือดีส่งผล
ทาให้ คา่ สุขภาพจิต มีคะแนนต่า (มีสขุ ภาพจิตดี) ส่งผลทาให้ คา่ ดัชนีความสุขในการปฏิบตั ิงานสูง
ตามไปด้ วย
ดังนัน้ การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มจึงสามารถเสริ มสร้ างความสุขในการท างาน
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ได้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการให้ คาปรึกษากลุม่ ทาให้ พนักงาน
ขายสินเชื่องทางโทรศัพ์มองเห็นเป้าหมายของชีวิตว่าตนเองต้ องการอะไร ยอมรับในงานที่ตนเอง
เลือก ปรับมุมมองการมองอาชีพของตนเอง และมีความสามารถรับมือและจัดการกับอารมณ์ ได้ ดี
อันทาให้ เกิดความสุขในการทางาน และอีกสิ่งที่ ทาให้ การคาปรึกษาในครัง้ นี ้ประสบผลสาเร็จ เกิด
จากปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มการให้ คาปรึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน และวิธีการ
แก้ ไขปัญหาหรือข้ อเสนอแนะระหว่างสมาชิกในกลุม่ อันนาไปสูก่ ารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้ อม
ทัง้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการให้ คาปรึกษา เทคนิคการให้ คาปรึกษาและทฤษฎีที่
ผู้วิจัยนามาใช้ สามารถรองรับ แก้ ไขปั ญหาด้ านความสุขในการทางานได้ ผ่านทฤษฎีต่างๆ ทาให้
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์เกิดการเรียนรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง และยังสามารถมองเห็น
ถึงคุณค่าของตนเอง อันนาไปสูก่ ารเตรียมเผชิญปัญหาในอนาคตของตนเองต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สาหรับ ผู้ที่ ต้ องการน าแบบทดสอบความสุขในการท างานของพนัก งานขาย
สิ น เชื่ อ ทางโทรศัพ ท์ ไ ปใช้ นัน้ ควรค านึ ง ถึ ง บริ บ ทของกลุ่ม ตัว อย่ า งให้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งหรื อ
สอดคล้ องกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
1.2 โปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการทางาน สามารถนาไป
เป็ นแนวทางหรื อประยุกต์ใช้ เพื่อเสริ มสร้ างความสุขในการทางาน โดยควรจะศึกษาและทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความสุขในการทางานแต่ละด้ าน พร้ อมทัง้ ผู้นาไปใช้ ควรเป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่ อไป
2.1 ควรมีก ารติดตามผลเป็ นระยะ เพื่ อศึก ษาการรักษาระดับของความสุขในการ
ทางานของพนักงาน
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางาน เช่น สภาพแวดล้ อม
ในการทางาน การติดต่อสัมพันธ์ เป็ นต้ น
2.3 ควรมีการศึกษาและทดลองการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น
เจ้ าหน้ าที่บริการลูกค้ า เจ้ าหน้ าที่บริการข้ อมูลลูกค้ า เป็ นต้ น | |
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

1. หนังสือขออนุเคราะห์
2. แบบสอบถามความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
3. โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงาน
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แบบสอบถามความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามนี ้ใช้ สอบถามพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัทพ์
2. ให้ ท่านทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สดุ
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางาน มีทงั ้ หมด 3 หน้ า แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดัง นี ้ (โปรดตอบค าถามให้ ค รบทุก ข้ อ เพราะถ้ าตอบไม่ครบทุก ข้ อ จะท าให้ แ บบสอบถามนี ้
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทางงานวิจยั ได้ )
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการทางาน
แบบสอบถามนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพนักงาน
ขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ อันนาไปประกอบการวิจยั เรื่อง “การเสริมสร้ างความสุขในการทางานของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ ด้ วยการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ” โดยท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็น หรื อความรู้ สึก ได้ อย่ างอิสระ คาตอบของท่านไม่มีข้ อใดถูก หรื อข้ อใดผิด และจะไม่มี
ผลกระทบต่อการทางานของท่านแต่อย่างใด และคาตอบทัง้ หมดจะเก็บเป็ นความลับ ไม่มีการ
เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นทราบ
ขอให้ ท่านตอบให้ ตรงกับความรู้สกึ และความคิดเห็นของท่านให้ มากที่สดุ และโปรดตอบ
ให้ ครบทุกข้ อ
ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายวัชรพล วิริยะสรรค์สกุล
นิสิตปริญญาโท สาขาการวิจยั ละพัฒนาศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนตัว
คาชีแ้ จง: แบบสอบถามนี ้ เป็ น แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของท่าย เมื่อท่านอ่านข้ อความแล้ ว
ให้ ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 เพศชาย
 เพศหญิง
2. ประสบการณ์ทางาน
 ประสบการณ์การทางานระหว่าง 0-2 ปี
 ประสบการณ์การทางานตังแต่
้ 3-5 ปี
 ประสบการณ์ทางานตังแต่
้ 6-8 ปี
 ประสบการณ์การทางานมากกว่า 9 ปี
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการทางาน
คาชีแ้ จง: ให้ ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สดุ คาถามต่อไปนี ้จะถาม
ถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา ให้ ท่านสารวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์
อาการ ความคิดเห็น และความรู้สกึ ของท่านว่าอยู่ในระดับใด และตอบลงในช่องคาตอบที่เป็ นจริ ง
กับตัวท่านมากที่สดุ โดยคาตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ
ไม่เลย

หมายถึง

เล็กน้ อย

หมายถึง

มาก

หมายถึง

มากที่สดุ

หมายถึง

ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ หรือไม่เห็นด้ วย
กับเรื่องนัน้ ๆ
เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ ในเรื่องนัน้ ๆ
เพียงเล็กน้ อยหรือเห็นด้ วยกับเรื่องนันเพี
้ ยงเล็กน้ อย
เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ ในเรื่องนันๆ
้ มาก
หรือเห็นด้ วยกับเรื่องนัน้ ๆ มาก
เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สกึ ในเรื่องนัน้ ๆ มากที่สดุ
หรือเห็นด้ วยกับเรื่องนัน้ ๆ มากที่สดุ

ข้ อ

รายการข้ อความคาถาม

1.
2.

ท่านรู้สกึ พึงพอใจในชีวิตของตนเองในปัจจุบนั
ท่านรับรู้บทบาทหน้ าที่ของท่านเองได้
เป็ นอย่างดี
ท่านไม่อายที่จะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับงานของท่าน
ท่านรู้สกึ ไม่สบายใจ หากชีวิตของท่าน
ต้ องเจอกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ท่านรู้สกึ มีความสุขกับงานที่ทาอยู่
ท่านรู้สกึ ภูมิใจกับงานที่ได้ รับมอบหมาย
จากหัวหน้ า
ท่านรู้สกึ หมดไฟในการทางานของท่าน
ท่านรับรู้จดุ มุง่ หมายในชีวิตของตนเอง
เป็ นอย่างดี

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับความรู้สกึ หรือการกระทา
ไม่ เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สุด
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ข้ อ

รายการข้ อความคาถาม

9.

ท่านคิดว่าการดาเนินชีวิตของท่าน ณ ขณะนี ้
สามารถนาพาท่านไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายในชีวิต
ตามที่ท่านวางแผนได้
10. ระหว่างทางาน ท่านสามารถบอกได้ วา่
ตอนนี ้ท่านรู้สกึ อะไรอยู่
11. ท่านรู้สกึ สนุกกับงานที่ทาอยู่
12.
13.
14.
15.
16.

ท่านรู้สกึ ท้ อกับการทางาน
ท่านรู้สกึ ภาคภูมิใจกับหน้ าที่ของตนเอง
ท่านรู้สกึ ตัวเสมอ เมื่อท่านรู้สกึ ไม่พอใจ
ท่านคิดว่างานที่ทาอยู่ เป็ นสิ่งที่น่าเบื่อ
เพื่อนร่วมงานมักจะรับฟังความคิดเห็น
จากท่าน

17. ท่านรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานทาผิด
แล้ วไม่ได้ รับการแก้ ไข

18. ท่านสามารถทาใจยอมรับได้ หากมีปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลง
19. ท่านรู้สกึ ลาบากใจ หากมีคนมาถามเรื่อง
หน้ าที่การงานของท่าน
20. ท่านเห็นว่าปัญหาในที่ทางานส่วนใหญ่
เป็ นสิ่งที่สามารถแก้ ไขได้
21. ท่านรู้สกึ ดี สนุกสนาน เมื่อต้ องมาทางาน
22. เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถ
ของท่าน
23. ท่านกระตือรือร้ นกับงานที่ทาอยู่เสมอ
24. ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ ามา
ในชีวิตได้

ระดับความรู้สกึ หรือการกระทา
ไม่ เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สุด
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ข้ อ

รายการข้ อความคาถาม

25. ท่านรู้สกึ ยากลาบากในการจัดการงาน
ในความรับผิดชอบของท่านได้ ตามเวลา
และเป้าหมายที่กาหนด
26. หัวหน้ างานให้ การยอมรับในความคิดเห็น
ของท่านเสมอ
27. ท่านคิดว่าท่านกาลังทาตามจุดมุง่ หมาย
ในชีวิตของท่าน
28. ท่านสามารถจัดการอารมณ์หงุดหงิด
จากการทางานได้ ดี
29. ท่านคิดว่าท่านเป็นส่วนที่สาคัญของหน่วยงาน
ที่ท่านทาอยู่
30. ท่านมีวิธีการจัดการกับความรู้สกึ หรืออารมณ์
ที่ไม่สบายใจจากการทางานได้ ดี
31. ท่านรู้สกึ เบื่อหน่ายงานของท่าน โดยไม่ทราบ
สาเหตุ
32. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดความไม่สบายใจ
33. ท่านไม่พอใจกับสิ่งที่ท่านเป็ นอยู่

ระดับความรู้สกึ หรือการกระทา
ไม่ เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สุด

93

โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
ปฐมนิเทศ แนะนาการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ และการสร้ างสัมพันธภาพ
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและสร้ างความคุ้นเคยระหว่างผู้นากลุม่ และสมาชิกภายในกลุม่
2. เพื่อสร้ างบรรยากาศการให้ คาปรึกษาที่อบอุน่ ไว้ วางใจ เป็ นกันเอง เข้ าอกเข้ าใจซึ่งกัน
และกัน
3. เพื่อให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ ทราบถึงกระบวนการและขันตอนการให้
้
คาปรึกษาแบบ
กลุ่ม ทัง้ ด้ านแนวทางในการปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษา ระยะเวลา สถานที่ รวมทัง้
ประโยชน์ที่สมาชิกในกลุม่ จะได้ รับจากการให้ คาปรึกษา
อุปกรณ์
บัตรกิจกรรมและดินสอ
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึก ษาในครัง้ ที่ 1 นี ้ ผู้น ากลุ่มมุ่งหวังสร้ างบรรยากาศการทางานให้ เกิด
บรรยากาศที่อบอุน่ แล้ วไว้ วางใจกัน และสร้ างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ โดยการทา
ข้ อตกลงระหว่างกลุม่ สมาชิกด้ วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้ อนรับ และทัก ทายสมาชิ ก ภายในกลุ่ม พร้ อมทัง้ แนะน า
ตนเองให้ กบั สมาชิกกลุม่ ได้ ร้ ูจกั
1.3 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกในกลุ่มได้ แนะนาตนเองทีละคน พร้ อมทัง้ แนะนาชื่อที่
อยากให้ สมาชิกในกลุม่ เรียกตนเอง
1.4 ผู้นากลุ่มชี ้แจงสมาชิกให้ ทราบถึงกระบวนการและขันตอนการให้
้
คาปรึกษา
แบบกลุม่ อาทิ บอกถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ พร้ อมทังชี
้ ้แจงระยะเวลา
จานวนครัง้ สถานที่
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1.5 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันสร้ างข้ อตกลงร่วมกันภายในกลุม่ อาทิ การ
เก็บรักษาความลับภายในกลุม่ การงดใช้ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และขอให้ สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือ ยอมรับและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอย่าเคร่งครัด
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้ เทคนิคการบอกเล่าประวัติตนเองใน 1 นาที (OneMinute Autobiography) (Thompon. 2003: 38) เพื่อให้ สมาชิกง่ายต่อการเปิ ดเผยตนเอง รับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และสร้ างสัมพันธภาพกัน ก่อให้ เกิดความไว้ วางใจกันภายในกลุม่
2.2 ผู้นาให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ แนะนาตนเองในขันต้
้ น (ชื่อ-นามสกุล-ชื่อเล่น) ทีละ
คน จากนัน้ ผู้นากลุ่มแจกบัตรกิจกรรมการสร้ างสัมพันธภาพ พร้ อมดินสอให้ คนละด้ าม เพื่อให้
เขียนถึงมองมุมที่มองถึงตนเอง อาหารที่ชอบ และสถานที่ประทับใจ
2.3 จากนัน้ ผู้นากลับจะเก็บบัตรกิจกรรมจากสมาชิก แล้ วแจกบัตรกิจกรรมคืน
ให้ กับสมาชิกที่ไม่ใช่เจ้ าของบัตรกิจกรรมนัน้ โดยให้ ทายกันว่าบัตรกิจกรรมที่ ได้ เป็ นของใครใน
สมาชิกกลุม่ ดังกล่าว
2.4 เมื่อสมาชิกในกลุม่ ทายกันครบเรียบร้ อยแล้ ว ก็ให้ ข้าวของบัตรกิจกรรมเฉลย
พร้ อมให้ เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเขียนข้ อความดังกล่าว โดยให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ พดู เรื่องราวของ
ตนเอง เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ ้นภายในกลุม่
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มแต่ละคน ช่วยกัน สรุ ป ประเด็น หรื อสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้
ในครัง้ นี ้โดยให้ สมาชิกในกลุ่มบอกว่าได้ ข้อคิดหรื อการเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ทางผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูน ย์ ก ลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) โดยเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษา
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง สามารถนาไปใช้ เพื่อเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุ่มและ
สมาชิกภายในกลุม่ ได้ (รัญจวน คาวชิรพิทกั ษ์ . 2545 : 269-272) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การฟัง (Listening)
2. การสรุป (Summarizing)
3. การเงียบ (Silence)
4. การตังค
้ าถาม (Questioning)
5. การสะท้ อน (Reflection)
6. การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Regard and Acceptance)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่

บัตรกิจกรรม
ฉันมองว่าฉัน ........................................................................................
นี ้แหละ อาหารที่ฉนั ชอบ .......................................................................
สถานที่ฉนั อยากจะไปที่สดุ .....................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (1) : การรับรู้ในเป้าหมายของชีวิต
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกรับรู้ถึงจุดมุง่ หมายหรือจุดเป้าหมายของตนเอง
2. เพื่ อให้ สมาชิกได้ รับรู้ ถึงเป้าหมายของของตนเอง ที่ สอดคล้ องกับ ความเป็ นจริ งใน
ปัจจุบนั
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 2 นี ้ ผู้นากลุ่มมุ่งหวังให้ สมาชิกในภายในกลุ่มได้ ท บทวน
ความคิดและประสบการณ์การที่ผา่ นมาในช่วงชีวิต ทนทวนการดาเนินชีวิตของตนเอง และรับรู้ถึง
เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้น ากลุ่มได้ ป ระยุก ต์ใ ช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษาจากธัญ ณิ ช า เปไธชง
(2557: 121) โดยผู้นากลุ่มได้ ให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจสถานภาพปั จจุบัน ความมุ่งหมายในอดีต
ว่ามีความแตกต่างหรือคล้ ายคลึงกันอย่างไร
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ จินตนาการถึงตนเองในอนาคตว่า “เขา
หวังไว้ วา่ เขาจะเป็ นอย่างไร”
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2.3 จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ได้ จินตนาการถึงช่วงชีวิตของตนเอง 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบนั
และอนาคต และให้ สมาชิ ก ในกลุ่มได้ บ อกเล่าเรื่ องราวที่ ได้ จากการสารวจตนเองและร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงภายในกลุม่
2.4 จากนันให้
้ สมาชิกในกลุม่ แต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการสารวจช่วงชีวิตของ
ตนเอง และผู้นากลุ่มได้ สรุปเพิ่มเติมในบางประเด็น พร้ อมทัง้ ให้ กาลังใจและสนับสนุนให้ สมาชิก
มองเห็นตนเอง ดังที่ บัวเมสเตอร์ (Baumeister. 2002: 610) กล่าวไว้ ว่า เหตุการณ์ปัจจุบันได้ ให้
ความหมายที่สมั พันธ์กับเหตุการณ์ในอนคต ผลในอนาคตได้ กาหนดแนวทางในปั จจุบัน ดังนัน้
จะเห็นได้ วา่ ปัจจุบนั ทาให้ มองเห็นแนวทางที่จะไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายได้
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ใ น
ครัง้ นี ้ โดยให้ สมาชิกในกลุม่ บอกว่าได้ ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้พร้ อมทังบอก
้
ความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ทางผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนี ้ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถเข้ าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศัก ยภาพที่ จ ะตระหนัก ถึ งปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
เป็ น ความสอดคล้ องระหว่างตัวตน การรับ รู้ ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริ ง โดยแนวคิด
ที่สาคัญคือ ความไว้ วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเงื่อนไขการให้ คาปรึกษาเพื่ อความงอกงาม
(Corey. 2008: 247-255) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การฟัง (Listening)
2. การสรุป (Summarizing)
3. การเงียบ (Silence)
4. การตังค
้ าถาม (Questioning)
5. การสะท้ อน (Reflection)
6. การให้ กาลังใจ (Supporting)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่ วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
การเสริ มสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (2) : การดาเนิ น ชี วิตตามเป้าหมาย
ของชีวิต
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ สมาชิก ได้ เห็นถึ งวิธีก ารการดาเนินชีวิตให้ สอดคล้ องการเป้าหมายชีวิตของ
ตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ เกิดอิสระทางความคิดในการดาเนินชีวิต
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 3 นี ้ ผู้นากลุ่มมุ่งหวังให้ สมาชิกในภายในกลุ่มได้ ท บทวน
ความคิดและประสบการณ์การที่ผา่ นมาในช่วงชีวิต ทนทวนการดาเนินชีวิตของตนเอง และรับรู้ถึง
เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่องทัว่ ๆไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
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2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้น ากลุ่มชวนให้ สมาชิ กในกลุ่มได้ นึก ถึง หรื อ ทบทวนเป้ าหมายชี วิตของ
ตนเอง ตามโปรแกรมการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่แล้ ว เพื่อกระตุ้นในสมาชิกกลุม่ ได้ ย้อนกลับไปมอง
ดูตนเอง เส้ นทางเข้ ามาสู่สายอาชีพนีไ้ ด้ อย่างไร และ ทบทวนตนเองในเรื่ องของเป้าหมายในชีวิต
ของตนเอง
2.2 จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ให้ สมาชิกในกลุม่ ทังหมด
้
ได้ ให้ พิจารณาและทบทวนตนเอง
ถึ งเป้ าหมายชี วิต ของตนเองอีก ครั ง้ พร้ อมทัง้ ให้ นึ ก ถึ งวิธีก ารด าเนิ น ชี วิต อย่ า งไรให้ สามารถ
ไปถึงเป้าหมายนันได้
้ ซึ่งใช้ เวลาในการนึกถึง 5 นาที
2.3 เมื่อครบเวลา 5 นาที ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ มีโอกาสพูดถึงเป้าหมาย
ของตนเองอีกครัง้ พร้ อมทังวิ
้ ธีการการดาเนินชีวิตให้ ไปถึงเป้าหมาย พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิก
ในกลุม่ ได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และให้ กาลังใจในการดาเนินชีวิตให้ ถึงเป้าหมายของสมาชิก
ในกลุม่ ๆ
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มแต่ละคน ช่วยกัน สรุ ป ประเด็น หรื อสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้
ในครัง้ นี ้โดยให้ สมาชิกในกลุ่มบอกว่าได้ ข้อคิดหรื อการเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ ทางผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม
(Existential Group Counseling) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ บุคคลได้ ค้นพบความหมาย ค่านิยมและ
เป้าหมายในการดาเนินชีวิตและเพื่อให้ บุคคลมีสติร้ ูในวิธีการดาเนินชีวิตในปั จจุบัน และจะช่วย
ส่งเสริมให้ บคุ คลแสวงหาความหมายเป้าหมายในชีวิต และจะต้ องรับผิดชอบต่อทางเลือกและการ
กระทาของตนเอง พร้ อมทัง้ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้จกั แสวงหาความหมาย จุดมุ่งมาย
ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต รวมถึงการค้ นหาเอกลักษณ์ข องตนเอง กล้ าเผชิญกับความวิตก
กังวล (ดวงมณี จงรักษ์ , 2549 : 168 – 171,ชูศรี เลิศรัตนเดชากุล. 2545 : 370 ) โดยมีเทคนิคที่ใช้
ได้ แก่

100
1. การเข้ าใจโลกของผู้รับการปรึกษา (Being in the World)
2. การร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ (Sharing Existence in the Moment)
3. การตระหนักรู้หรือมีสติมากขึ ้นต่อการดารงอยู่ (Centered Awareness of Being)
4. การรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility)
5. การเงียบ (Silence)
6. การตังค
้ าถาม (Questioning)
7. การตีความ (Questioning)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (1) : การรับรู้คณ
ุ ค่าของบทบาท หน้ าที่
การงาน
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกได้ รับรู้ความสาคัญของบทบาท หน้ าที่การงานของตนเอง
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 4 นี ้ ผู้นากลุม่ มุง่ หวังให้ สมาชิกในภายในกลุม่ ได้ ทบทวนและ
ระลึกถึงประสบการณ์ ของตนเองในอดีต และเป้าหมายของตนเอง ในบทบาทหน้ าที่ในงานขอ
ตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่องทัว่ ๆ ไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ ป ระยุกต์ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาจากเจษฎา
อังกาบสี (2554: 355)
2.1 ผู้นากลุม่ จะถามสอบสมาชิกในกลุม่ ความหมายของคาว่า “ความสาคัญของ
งาน (งานในที่นี ้หมายถึง งานทัว่ ๆ ไป ที่ไม่ใช่งานที่ทาอยู่ปัจจุบนั ) มีตอ่ ชีวิตเรา และมีความสาคัญ
หรือไม่ อย่างไร”
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกย้ อนกลับไปในอดีตว่า ตนเองเข้ ามาทางานในตาแหน่ง
พนักงายขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ได้ อย่างไร
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2.3 จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ให้ สมาชิกมองย้ อนมาที่ตวั เองว่า “แล้ วความรู้สกึ ต่อการเป็ น
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์เป็ นอย่างไร มีความหมาย มีความสาคัญต่อชี วิตของเราอย่างไร”
2.4 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกแต่ละคนได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนความรู้สกึ (รู้สกึ เช่นนี ้เพราะ
อะไร ความรู้สกึ ดังกล่าวส่งผลต่องานหรื อไม่อย่างไร) และความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ สมาชิก
ในกลุ่มรู้ จัก ตนเองมากขึน้ รู้ สึก ความรู้ สึก ต่อ คุณ ค่า ของตนเองและคุณ ค่าข องงาน และรู้ ถึ ง
การปฏิบตั ิตนของตนเองในการทางานปัจจุบนั
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ใน
ครัง้ นี ้ โดยให้ สมาชิกในกลุม่ บอกว่าได้ ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้พร้ อมทังบอก
้
ความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ทางผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนี ้ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถเข้ าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศัก ยภาพที่ จ ะตระหนัก ถึ งปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
เป็ นความสอดคล้ องระหว่างตัวตน การรับรู้ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริง โดยแนวคิดที่สาคัญ
คือ ความไว้ วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเงื่อนไขการให้ คาปรึกษาเพื่อความงอกงาม (Corey.
2008: 247-255) ร่ วมกับ ใช้ ทฤษฎีก ารให้ คาปรึก ษากลุ่มแบบอัตถิ ภาวนิ ยม (Existential Group
Counseling) ซึ่งมีเ ป้ าหมายเพื่ อให้ บุคคลได้ ค้น พบความหมาย ค่านิ ย มและเป้ าหมายในการ
ดาเนินชีวิตและเพื่อให้ บคุ คลมีสติร้ ูในวิธีการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั (ดวงมณี จงรักษ์ , 2549 : 168 –
171) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การฟังอย่างตังใจ
้ (Active Listening) 2. การสรุป (Summarizing)
3. การเงียบ (Silence)
4. การตังค
้ าถาม (Questioning)
5. การสะท้ อน (Reflection)
6. การให้ กาลังใจ (Supporting)
7. การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Regard and Acceptance)
8. การรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility)
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การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่ วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (2) : ความภาคภูมิใจในงาน
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในงานตนเองเอง และคุณค่าของงาน
2. เพื่อให้ สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของคุณค่าของงาน อันส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดี
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 5 นี ้ ผู้นากลุ่มมุ่งหวังให้ สมาชิกในภายในกลุ่มได้ ท บทวน
ถึงข้ อดีในงานของตนเอง และทาให้ สมาชิกสามารถรับรู้ถึงความภาคภูมิใจในงานของตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ ป ระยุกต์ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาจากเจษฎา
อังกาบสี (2554: 355) และ เสาวณี เตชะพัฒนาวงษ์ (2553: 103)
2.1 ผู้น ากลุ่มชวนให้ สมาชิกนึกถึ งว่า ชี วิตการท างานของแต่ละคนนัน้ ย่ อมมี
เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจในงาน และเหตุการณ์ที่ประทับใจที่เกิดขึ ้นจากเพื่อนร่วมงาน
2.2 จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิ กกลุ่มแต่ละคนได้ มีโอกาสพูดถึงความรู้ สึก ของ
ตนเอง ในด้ านความพึงพอใจในการทางานและสาเหตุที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจในงาน รวมทัง้
เหตุการณ์ที่ประทับใจเพื่อนร่วมงาน
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2.3 ผู้วิจัย เชิ ญ ชวนให้ สมาชิ ก ในกลุ่มได้ ช่วยกัน วิเคราะห์ ถึ งสาเหตุของความ
พึงพอใจงานที่เกิดขึ ้น โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ใน
ครัง้ นี ้ โดยให้ สมาชิกในกลุม่ บอกว่าได้ ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้พร้ อมทังบอก
้
ความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทัง้ จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ทางผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนี ้ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถเข้ าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศัก ยภาพที่ จ ะตระหนัก ถึ งปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
เป็ น ความสอดคล้ องระหว่างตัวตน การรับ รู้ ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริ ง โดยแนวคิด
ที่สาคัญคือ ความไว้ วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเงื่อนไขการให้ คาปรึกษาเพื่อความงอกงาม
(Corey. 2008: 247-255) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การฟังอย่างตังใจ
้ (Active Listening)
2. การสรุป (Summarizing)
3. การเงียบ (Silence)
4. การตังค
้ าถาม (Questioning)
5. การสะท้ อน (Reflection)
6. การให้ กาลังใจ (Supporting)
7. การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Regard and Acceptance)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั ง ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
การเสริ มสร้ างด้ านการจัดการอารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการจัดการอารมณ์
ทางลบ
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ ทบทวนอารมณ์ทางลบ
2. เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ บอกสาเหตุที่ทาให้ เกิดอารมณ์ทางลบ
3. เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ ทราบถึงวิธีการและขันตอนการจั
้
ดการกับอารมณ์ทางลบ
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 6 นี ้ ผู้นากลุม่ มุง่ หวังให้ สมาชิกในภายในกลุม่ ได้ เห็นช่องทาง
การจัดการกับอารมณ์ทางลบ อันนาไปสูก่ ารเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายชีวิตของตนเองได้ อย่างสมบูรณ์
โดยผ่า นองค์ ป ระกอบทางด้ า นการงาน อารมณ์ และการเห็ น คุณ ค่า ภายในตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่องทัว่ ๆไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขั น้ ด าเนิ น การ ผู้น ากลุ่มได้ ป ระยุก ต์ใ ช้ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาจากสวนี
สุขเจริญ (2553: 161)
2.1 ผู้น ากลุ่มเชิญชวนในสมาชิกในกลุ่มได้ แสดงความคิดเห็นเห็นว่า อารมณ์
ทางลบที่สง่ ผลต่อการทางานมีอะไรบ้ าง
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2.2 จากนัน้ ผู้นากลุ่มได้ เปิ ดโอกาสเล่าประสบการณ์ของตนเองที่ เกี่ยวข้ องกับ
อารมณ์ ท างลบที่ เ กิ ด ขึน้ ในการท างานจนครบทุก คน โดยผู้น ากลุ่ม จะใช้ เ ทคนิ คการสะท้ อน
ความรู้สกึ ควบคูไ่ ปด้ วยว่า “ขณะนัน้ คุณรู้สกึ อย่างไรกับเหตุการณ์นน”
ั้
2.3 เมื่อสมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าเหตุการณ์จนครบทุกคน ผู้นากลุม่ จะให้ สมาชิกลอง
สารวจตัวเองถึงสาเหตุที่ทาให้ เกิดอารมณ์ทางลบ จากนัน้ ให้ สมาชิกในกลุ่มได้ ทบทวนประสบการณ์
อีกครัง้ และบอกถึงสาเหตุการเกิดอารมณ์ทางลบดังกล่าว
2.4. เปิ ดโอกาสในสมาชิกในกลุม่ ทุกคนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
หาแนวทางในการจัด การอารมณ์ ที่ เ กิ ดขึน้ หรื อแนวทางและวิธีก ารจัดการกับ อารมณ์ ด้านลบ
ที่เคยใช้ แล้ วประสบความสาเร็จ เพื่อเป็ นทบทวนการจัดการอารมณ์ทางลบของตนเองให้ ถกู ต้ อง
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มแต่ละคน ช่วยกัน สรุ ป ประเด็น หรื อสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้
ในครัง้ นี ้ โดยให้ สมาชิกในกลุ่มบอกว่าได้ ข้อคิดหรื อการเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ นี ้ ทางผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ซึ่ ง ทฤษฎี นี จ้ ะช่วยให้
บุคคลเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนจากเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มีความคิดความ
เชื่ อที่ มีเหตุผลมากขึ ้น และร่ วมใช้ กับ ทฤษฎีก ารให้ คาปรึ กษาแบบพฤติก รรมนิยม (Behavioral
Approach and Psychotherapy) ซึ่ ง จะส่ง เสริ ม ให้ เกิ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ตัง้ อยู่ บ น
พื ้นฐานของความเป็ นจริง โดยการวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีความสม่าเสมอ (ดวงมณี จงรักษ์ ,
2549 : 189 – 1955)เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การวิเคราะห์ตนเองอย่างมีเหตุผล
2. การเงียบ (Silence)
3. การตังค
้ าถาม (Questioning)
4. การให้ กาลังใจ (Supporting)
5. การสะท้ อน (Reflection)
6. การมอบหมายการบ้ าน (Homework assignment)
7. การจัดการ/การควบคุมตนเอง (Self-Management)
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การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านอารมณ์ทางบวก : การรับรู้ความสุขในการทางาน
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกทบทวนอารมณ์ของตนเองขณะมีความสุข
2. เพื่อให้ สมาชิกรับรู้ได้ วา่ ความสุขจะส่งผลต่อการทางานอย่างไร
3. เพื่อให้ สมาชิกมีพฤติกรรมกระตือรือร้ นในการทางาน
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 7 นี ้ ผู้นากลุม่ มุง่ หวังให้ สมาชิกในภายในกลุม่ สามารถเข้ าใจ
และรับรู้ถึงความคิดและความรู้สกึ ที่เป็ นสุขของตนเอง พร้ อมทังสามารถบอกถึ
้
งสาเหตุของการเกิด
อารมณ์ดงั กล่าวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่องทัว่ ๆไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ดาเนินการ ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาจากสวนี สุข
เจริญ (2553: 159)
2.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าประสบการณ์การของตนเองที่เกี่ยวข้ องกั บ
สถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความสุขในการทางานให้ กับผู้นากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มได้ รับ รู้ ว่า
ขณะที่มีความสุขนัน้ รู้สกึ อย่างไร และเกิดอะไรขึ ้นกับตนเองบ้ าง
2.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกในกลุม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ความสุขในการทางาน
เกิดขึ ้นได้ อย่างไร เกิดจากสาเหตุอะไร และความรู้สกึ ดังกล่าวส่งผลต่อการทางานอย่างไร
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3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิ ก กลุ่มแต่ละคน ช่วยกัน สรุ ป ประเด็น หรื อสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้
ในครัง้ นี ้ โดยให้ สมาชิกในกลุ่มบอกว่าได้ ข้อคิดหรื อการเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้ รวมทังจะน
้ าไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไร
3.2 ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิก และนัดหมายสถานที่ วันและเวลา ที่จะพบ
กันในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ครั ง้ นี ้ ทางผู้วิ จัย ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบเกสตัลท์
(Gestalt Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนี ท้ าให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถตระหนักรู้ ความต้ องการ
ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ และการรับ รู้ของตนเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ เหมาะสมขึ ้น
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การอยู่กบั ความรู้สกึ (Staying with Feelings) 2. การเงียบ (Silence)
3. การตังค
้ าถาม (Questioning)
4. การให้ กาลังใจ (Supporting)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิ ดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
ปัจฉิมนิเทศ
จานวนสมาชิก 8 คน
ระยะเวลา
60 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนและสรุปประสบการณ์ที่ได้ จากการเข้ ากลุ่ม รวมทัง้ การให้
กาลังใจซึ่งกันและกัน
2. เพื่อยุติการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 8 นี ้ ผู้นากลุม่ มุง่ หวังให้ สมาชิกในภายในกลุม่ สามารถเข้ าใจ
และรับรู้ถึงความรู้สกึ ของตนเองที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังสามารถจั
้
ดการกับอารมณ์ดงั กล่าว ด้ วยวิธีการที่
ถูกต้ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ นา
1.1 ผู้น ากลุ่มให้ สมาชิกนั่งเป็ น วงกลม เพื่ อให้ สมาชิกสามารถเห็น กันได้ อย่าง
ชัดเจน
1.2 ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิก และพูดคุยถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไป เพื่อเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่ค้ นุ เคยแก่สมาชิกในกลุม่
1.3 ผู้นากลุม่ ชวนสมาชิกทบทวนเรื่องการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.4 ผู้นากลุ่มกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ให้ สมาชิกกลุม่
ได้ รับทราบ พร้ อมทังการทบทวนถึ
้
งข้ อตกลงร่วมกันอีกครัง้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกได้ ทบทวน นึกถึงเรื่องราวที่ผา่ นมา และสรุปประสบการณ์
จากการเข้ ากลุม่ และแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ ที่ได้ เข้ ากลุม่ พร้ อมทังให้
้ สมาชิกกลุม่ อธิบาย
ถึงสิ่งที่ได้ รับ สิ่งที่ได้ เรียนรู้ ข้ อคิด หรือผลของการนาไปใช้ จริงที่ได้ จากการเข้ ากลุม่ ในครัง้ นี ้
2.2 จากนัน้ ผู้นากลุม่ จะสรุปประโยชน์ที่ได้ จากการเข้ ากลุ่มในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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2.3. ผู้นากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละร่วมแสดงความรู้สกึ ต่อสมาชิกกลุม่
ทีละคน ร่วมทังกล่
้ าวขอบคุณและให้ กาลังใจเพื่อนสมาชิกในกลุม่
3. ขัน้ สรุป
3.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ได้ มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.2 ผู้นากล่าวขอบคุณสมาชิกในกลุ่มที่ให้ ความร่วมมือและสรุปผลการพัฒนาการ
ของสมาชิกแต่ละคน ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตังแต่
้ เริ่มต้ น ระหว่างการให้ คาปรึกษา จนถึงวันนี ้
3.3 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกทาแบบวัดความสุขในการทางาน
3.4 ยุติการให้ คาปรึกษา
เทคนิคที่ใช้ ใน
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ ทางผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีก ารให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. การฟัง (Listening)
2. การสรุป (Summarizing)
3. การเงียบ (Silence)
4. การให้ กาลังใจ (Supporting)
การประเมินผล
ผู้นากลุ่มสังเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิ ดเห็น การแสดงความรู้สกึ ในทากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ ความสนใจในการเข้ ากลุ่ม และการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ การสรุป
เรื่องราวในการทากลุม่
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรม
การเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ ...........
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. 2562
พฤติกรรม
ชื่อ

การร่ วม
แสดง
ความ
คิดเห็น
2 1 0

การแสดง ความ
การรั บ
ความรู้ สึก สนใจใน ฟั งความ
ในการทา การเข้ า คิดเห็น
กลุ่ม
ร่ วมกลุ่ม ของผู้อ่ นื
2 1 0 2 1 0 2 1 0

การสรุ ป
เรื่ องราว
ในการ
ทากลุ่ม
2 1 0

รวม

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

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนนตังแต่
้ 0 – 4 หมายถึง
พฤติกรรมการเข้ าร่วมกลุม่ อยู่ในระดับพอใช้
คะแนนตังแต่
้ 5 – 7 หมายถึง
พฤติกรรมการเข้ าร่วมกลุม่ อยู่ในระดับดี
คะแนนตังแต่
้ 8 – 10 หมายถึง
พฤติกรรมการเข้ าร่วมกลุม่ อยู่ในระดับดีมาก
ความคิดเห็นเพิ่ม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(…………………………………)
นายวัชรพล วิริยะสรรค์สกุล
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แบบบันทึกผล
การเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ .......
1.กระแสกลุม่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.แนวทางแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
1. แสดงค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC : Index of Congruence) ของแบบสอบถาม
ความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ และค่าความเชื่ อมั่น ทัง้ ฉบับ ของแบบสอบถามความสุข
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ (หลังการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินใจ) (Try out) (n = 30)
3. สรุ ป ผลโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม เพื่ อเสริ มสร้ างความสุขในการทางาน
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC : Index of Congruence) ของแบบสอบถามความสุข
ในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
-1
-1
-1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1

ค่ า IOC

ผลการประเมิน

1
0.67
1
0.33
1
1
0.33
1
1
0.67
1
0
0.67
1
1
1
0.67
0.67
1
0.33
1

มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้ อที่
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0

ค่ า IOC

ผลการประเมิน

1
1
1
1
1
0.33
0.67
1
0.67
0.67
1
0.67

มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
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ตาราง 7 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บของแบบสอบถามความสุขของ
พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ (หลังการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินใจ)
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่ าอานาจ
จาแนกรายข้ อ
0.49
0.56
0.56
0.31
0.64
0.52
0.49
0.49
0.38
0.57
0.49
0.63
0.52
0.46
0.50
0.48
0.43
0.41
0.65
0.53

เกณฑ์ การ
ค่ าอานาจ
เกณฑ์ การ
ข้ อที่
ตัดสินใจ
จาแนกรายข้ อ
ตัดสินใจ
ผ่านการพิจารณา 21
0.65
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 22
0.53
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 23
0.25
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 24
0.59
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 25
0.35
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 26
0.50
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 27
0.54
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 28
0.24
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 29
0.36
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 30
0.31
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 31
0.57
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 32
0.47
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา 33
0.35
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.92
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
ผ่านการพิจารณา
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
ปฐมนิเทศ แนะนาการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ และการสร้ างสัมพันธภาพ
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ ข้ างต้ นก่อนเริ่ มกระบวนการให้ คาปรึกษา
สมาชิ ก กลุ่มมีค วามกังวล และไม่เ ข้ าใจเกี่ ย วกับ กระบวนการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม แต่เ มื่อได้ ใ ห้
คาแนะนา บอกวิธีการและขันตอนของกระบวนการให้
้
คาปรึกษากลุม่ พร้ อมทังจุ
้ ดประสงค์ของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ ทางสมาชิกกลุ่มก็ผ่อนคลายมากขึ ้น พร้ อมทัง้ ให้ ความร่วมมือกันเป็ น
อย่างดี มีความกระตือรื อร้ น ตังใจ
้ พร้ อมทัง้ มีการซักถามข้ อสงสัยต่าง ๆ ทาให้ บรรยากาศมีความ
เป็ นกันเองมากขึ ้น โดยผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ สามารถเลือกที่นงั่ ได้ ตามสบาย
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
1.2.1 สมาชิกกลุ่มมีความวิตกกังวลและตื่นเต้ น เนื่องจากไม่เข้ าใจในกระบวนการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ มากนัก
1.2.2 สมาชิ ก กลุ่มให้ ความร่ วมมือเป็ น อย่างดี มีก ารหยอกล้ อกัน และร่ วมกั น
แสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้ เทคนิคการบอกเล่าประวัติส่วนตัว ผ่านบัตรกิจกรรม รวมทัง้ ทฤษฎีการให้
ค าปรึ ก ษาแบบยึ ด บุค คลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory)
เพื่อให้ สมาชิกง่ายต่อการเปิ ดเผยตนเอง รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น และสร้ างสัมพันธภาพกัน
ก่อให้ เกิดความไว้ วางใจกันภายในกลุม่ จากการใช้ กิจกรรมสร้ างสัมพันธภาพ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
ในกลุม่ ได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิกกลุม่ ต่างร่วมมือกันเป็นอย่างดี
การแสดงความคิดเห็นที่สร้ างสรรค์ มีความเป็ นกันเอง และมีความสนุกสนาน
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3. ขัน้ สรุป
ผลที่ได้ จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.1 สมาชิกในกลุม่ มีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กันมาขึ ้น และมีความคุ้นเคยกันมากขึ ้น
3.2 สร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ผ่อนคลาย ระหว่างสมาชิก ในกลุม่ ด้ วยกันเอง
และระหว่างผู้นากลุม่ กับสมาชิกกลุม่
3.3 สมาชิกกลุม่ เกิดการเรียนรู้ถึงกฎกติการในการอยู่ร่วมกลุม่ กัน บทบาทหน้ าที่
ของผู้นากลุม่ และสมาชิกภายในกลุม่ ตลอดจนการเรียนรู้ถึงกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม่ พบว่า ถึงแม้ เบื ้องต้ นทางสมาชิกในกลุม่
อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้าง แต่ด้วยบรรยากาศที่เป็ นกันเอง สนุกสนาน ทาให้ เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน เกิดความไว้ วางใจกัน ทาให้ กล้ านที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง และการให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดี
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (1) : การรับรู้ในเป้าหมายของชีวิต
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม ทบทวนกติการของการเข้ าร่วมกลุ่ม เช่น
การรั ก ษาความลับ ภายในกลุ่ม และการเก็ บ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทุก ชนิ ด พร้ อมทัง้ ทบทวนถึ ง
กระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ อีกครัง้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึ กษากลุ่ม สมาชิ ก กลุ่มมีอาการผ่อนคลาย
มากขึ ้น และคุ้นเคยกันมากขึ ้น ทาให้ กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นกันมากขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 2 นี ้ ผู้นากลุม่ ได้ ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษา
จากธัญณิชา เปไธชง (2557: 121) โดยผู้นาให้ สมาชิกกลุ่มได้ มีโอกาสสารวจสถานภาพปั จจุบนั
ความมุง่ หมายในอดีต ว่ามีความแตกต่างหรื อคล้ ายคลึงกันอย่างไร รวมทังทฤษฎี
้
การให้ คาปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) เพื่อให้ สมาชิก
ได้ รั บ รู้ ถึ งเป้ าหมายของของตนเอง ที่ ส อดคล้ องกับ ความเป็ น จริ งในปั จ จุบัน ซึ่ ง ผู้น ากลุ่มได้
จินตนาการถึงช่วงชีวิตของตนเอง 3 ช่วง คือ อดีต ปั จจุบัน และอนาคต และให้ สมาชิกในกลุ่มได้
บอกเล่าเรื่ องราวที่ได้ จากการสารวจตนเองและร่ วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงภายในกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น
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A1 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“ในอนาคตของตนเองอยากที่จะเป็ นพยาบาล แต่เมื่อโตขึ้นรู้ว่าไม่ชอบ
เลื อด เลยไม่ได้เป็ น ส่วนในอนาคตอยากมีบ้านหลังเล็ก อยู่กับครอบครัว ที่จังหวัดเชี ยงใหม่ เน้น
ที่สุดอยากอยู่กับครอบครัว ตอนนี้ก็กาลังเก็บเงิ นสักกอง และส่งลูกเรี ยนให้จบปริ ญญาตรี ก่ อน
แล้วจะทาตามความฝันของตนเอง”
A2 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“อยากเปิ ดกิ จกรรมฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็ นไก่ หมู หรื อ ปลา อยู่ในที่
เดียวกัน เพื่อที่จะได้อยู่บา้ นเกิ ด ในอนคาคตอยากเป็ นกิ จกรรมด้านเกษตรแทน เช่น ขายปุ๋ ย ขาย
ยาเกี่ยวกับการเกษตร ตอนนี้ที่คิดไว้ต้องได้เงิ นสักกองหนึ่ง ประมาณ 1 ล้านบาท น่าจะพอเป็ น
ต้นทุนในการเปิ ดกิ จกรรมได้”
A3 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“อยากเป็ นร้านเสริ มสวย เพราะชอบการแต่งหน้า รักสวยรักงาม อยาก
กลับไปอยู่บ้าน ไปเปิ ดร้านขายของชา หรื อไม่ก็เปิ ดร้านเสริ มสวย น่าจะอี กประมาณ 5 ปี ตอนนี้
กาลังจะไปเรี ยนเสริ มสวย”
A4 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“อยากมี ร้านขายอุปกรณ์ การเกษตรเล็กเป็ นของตนเอง เนื่องจากแถว
บ้านส่วนใหญ่เป็ นไร่สวนไร่นา อีกอย่างชอบทาการเกษตรด้วย เลยอยากที่จะทา”
A5 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“อยากเป็ นตารวจ ชอบยิ งมือ แต่ตอ้ งไม่ได้ทาตามฝันเพราะเกเรเสี ยก่ อน
ในอนาคตอยากมี ธุรกิ จของตัวเอง อยากเป็ นเจ้านายตัวเอง อาจจะเป็ นร้านซ่อมแซมรถทัง้ รถเล็ก
รถใหญ่ ตอนนี้กาลังสะสมต้นทุนอยู่”
A6 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“ตอนจบใหม่ ๆ เคยคิ ดว่าตนเองต้องเกษี ยณตอนอายุ 40 ปี เราต้องให้
เงิ น ท างาน ไม่ใ ช่ ท าให้เ พื่อเงิ น แต่ปั จ จุบ ัน ไม่เ ป็ น ไปตามที่หวัง มัน ห่างไกลตามที่คิดไว้ แต่ใ น
อนาคตอยากเป็ นที่ปรึ กษาด้านการลงทุน”
A7 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“ตอนสมัยเด็ก ๆ ตอนตนเองชอบร้องเพลงให้เพื่อนๆฟัง พอโตมาหน่อยก็
ชอบร้านเพลงตามร้านคาราโอเกะ สมัยนัน้ อยากเป็ นนักร้องมาก โดยเพลงหากิ นคือ เพลง “แพ้ใจ”
ส่วนความสิ่ งที่อยากเป็ นในอนาคตตอนนี้ ยังชอบงานขายอยู่ อาจจะทางานแบบนี้ไปเรื่อย ๆ”
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A8 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“ตอนเด็ก ๆ อยากเป็ นหลายอย่างมากเลย ทั้ง ครู ทั้ง พยาบาล มี เ คย
อยากเป็ นป่ อเต๊ กตึ้ งด้วย แต่ ค รอบครัวดันเกิ ดปัญหาก่ อน เลยไม่ได้เป็ น และได้มาท างานเป็ น
Tele-sales แทน ส่วนความฝันในตอนนี้คืออยากเป็ นร้านขายอุปกรณ์ ด้านกี ฬา เพราะแฟนเป็ น
โค้ชฟุตบอล และจะเป็ น Youtuber ด้วย”
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิ ก กลุ่มมีโอกาสสารวจไปถึงเป้าหมายในอดีตของตนเอง และได้ บ อกถึง
เป้าหมายถึงอนาคตด้ วย ซึ่งสมาชิกบางคนยังคงมีเป้าหมายในชีวิตที่คล้ ายคลึงกับของอดีต อยู่
สมาชิกบางคนก็ต่างไปจากเดิมเลย แต่จะเห็นได้ ว่า สมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายในชีวิตในอนาคตนัน้
ทุกคนสามารถบอกถึงเป้าหมายได้
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ยวข้ องกับการคันพบเป้ าหมายในชี วิตของตนเอง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ ให้ ความเห็น ว่า การมี
เป้าหมายในชีวิตของตนเองนัน้ จะทาให้ การดาเนินชีวิตนันมี
้ ความหมาย
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุม่ มีความสนใจในการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้มาก ได้ ร่วมกันแลกเปลี่ยน
แสดงความคิด เห็น และมีค วามกระตือรื อร้ นที่ ได้ รับฟั งเรื่ องราวของสมาชิกกลุ่มท่านอื่น ท าให้
บรรยากาศภายในกลุม่ เป็ นไปอย่างเป็ นกันเอง มีความสนุกสนาน เต็มไปด้ วยเสียงหัวเราะ
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
การเสริ มสร้ างด้ านความพึงพอใจในชีวิต (2) : การดาเนิ น ชี วิตตามเป้าหมาย
ของชีวิต
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.15 – 11.15 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ทบทวนกติการของการเข้ าร่วมกลุม่ เช่น การรักษาความลับภายในกลุม่ และการ
เก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พร้ อมทังทบทวนถึ
้
งกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ อีกครัง้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิ ก กลุ่มมีค้ นุ เคยกันมากขึ น้ ท าให้ กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นกันมากขึ ้น
และช่วยกันสรุปสาระสาคัญที่ได้ จากการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ทางผู้วิจัย ใช้ ท ฤษฎีก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่มแบบอัตถิ ภาวนิ ย ม (Existential Group Counseling)
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ บุคคลได้ ค้น พบความหมาย ค่านิยมและเป้าหมายในการดาเนินชี วิตและ
เพื่อให้ บุคคลมีสติร้ ูในวิธีการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั และจะช่วยส่งเสริ มให้ บุคคลแสวงหาความหมาย
เป้าหมายในชีวิต และจะต้ องรับผิดชอบต่อทางเลือกและการกระทาของตนเอง
2.1.1 หลังจากผู้นากลุ่มซักถามถึ ง “เส้ น ทางการเข้ าสู่สายอาชี พนีไ้ ด้ อย่างไร”
เพื่อให้ ผ้ นู ากลุม่ ได้ เข้ าใจโลกของสมาชิกกลุม่ มากยิ่งขึ ้น รับรู้ถึงสิ่งที่ทา ณ ขณะนี ้ ตามเทคนิคการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group Counseling)
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A2 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“เมื่อก่อนพี่ทางานเป็ นผูจ้ ดั การร้านขายพิ ซซ่า แต่ดว้ ยพี่มีทอ้ ง พี่เลยต้อง
ลาออกจากที่น ั้น หลัง จากเลี้ย งลูก ไปสัก พัก ลูก เข้าโรงเรี ย นแล้ว พี่ก็ ว่าง เลยเห็น เค้าเปิ ดรับ
ตาแหน่งงานนี้ พี่เลยมาสมัคร เมื่อก่อนพี่ขี้อ่อนมาก ตอนทางานแรกๆพี่ลาบากมาก เคยคิ ดจะ
ลาออกหลายครั้ง แต่เมื่อเรามาทางานแล้ว พี่ก็ต้องทาให้ดีที่สดุ และเมื่อพี่ขายได้ครั้งแรก พี่ดีใจ
มาก เลยทาให้พี่ทางานถึงตอนนี้ แต่ทกุ วันนี้พี่ก็ยงั มีบา้ งอารมณ์ ที่อยากจะลาออกอยู่น่ะ”
A3 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“พี่เรี ยนจบมาด้านเทคนิ คการแพทย์นี้ รู้ไหม สาเหตุที่พี่ได้มาทางานที่นี้
เพราะมันเป็ นช่วงว่างระหว่างรอสอบใบประกอบ แต่เมื่อพี่เข้ามาทางานนี้แล้ว พี่ดนั ขายได้ เลย
ทางานมาตลอด ซึ่งช่วงแรก ๆ พี่บา้ นพี่ก็ไม่ค่อยโอเคหรอก เสียดายที่เรี ยนมา แต่เราต้องทาให้เค้า
เห็นว่าอาชี พนี้มนั ไม่ได้แย่ขนาดนัน้ เราต้องพิ สูจน์ให้พวกเค้าเห็น ส่งเงิ นให้พ่อแม่ จนตอนนี้เค้าเริ่ ม
ยอมรับอาชี พนี้ได้แล้ว”
A6 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“กว่าพี่มาถึงจุดนี้ได้ พี่ผ่านอะไรมากเยอะมาก พี่เคยทางานมาหมดแล้ว
ตัง้ แต่เคยเป็ นหัวหน้าฝ่ านฝึ กอบรม เป็ นวิ ทยากรก็เคยเป็ นมาแล้ว แล้วก่อนหน้าที่จะมาทางานที่นี้
พี่เป็ นยามมาก่อน ทาไปสักพัก เพื่อนแนะนาให้มาทางานที่นี้ และตอนนี้พี่เริ่ มสนใจเรื่องการลงทุน
พอดี พี่เลยมาทางานนี้”
2.1.2 ผู้นากลุม่ ได้ ให้ สมาชิกได้ ทบทวนเป้าหมายในอนาคตจากการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ครัง้ ที่ผา่ นมา และให้ สมาชิกได้ มีโอกาสวิธีการดาเนินชีวิตให้ ไปถึงเป้าหมายนัน้
A6 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“อย่างที่บอกไปว่าพี่อยากจะเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ น พี่ได้ไปดูมา ใครที่
จะสอบเป็ นที่ ป รึ ก ษาได้ จะต้อ งมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานด้า นสิ น เชื่ อ มาอย่ า งน้ อ ย 1 ปี
พฤษภาคมนี้ พี่ครบ 1 ปี พอดีที่ทางานมา เลยจะลองไปสอบดู”
A8 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“หนูอยากเป็ น Youtuber ที่บอกไป ที่หนูอยากทาเพราะมันเป็ นอะไรที่
ง่ายมาก ได้เ งิ น เร็ ว ตอนลอยกระทงที่ผ่านมา ตอนนี้ห นูไม่รู้คิ ด อะไร ลงถ่ายวิ ดิ โอพับ กระทง
กระดาษลง Youtube เล่น ๆ ดู ไม่น่าเชื่อเลย คลิ ปนัน้ คนดูถึงสองแสนคนเลยพี่ หนูเลยว่าหนูจะ
เริ่ มตัง้ ใจทาแหละ ตอนนี้กาลังหา Content อยู่ว่าจะทาอะไรดี ”
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2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุ่มตังใจฟั
้ งเรื่ องราวของเพื่อนสมาชิกเป็ นอย่างดี มีความกระตือรื อร้ น
ที่ จ ะร่ วมแสดงความคิด เห็น และข้ อเสนอแนะ มีก ารแลกเปลี่ย นปั ญหา ความรู้ ใหม่ ๆ กัน กล้ า
เปิ ดเผยตนเองมากขึ ้น และให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน ทาให้ บรรยากาศเต็มไปด้ วยความสนุกสนาน
และผ่อนคลาย
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ ย วข้ องกับ สิ่งที่ ได้ รับ จากกลุ่ม ประโยชน์ ที่ได้ รับ โดยสมาชิ ก ในกลุ่มได้ สรุ ป ว่า ถ้ าคนเรารับรู้
เป้าหมายของตนเองได้ คนเหล่านันจะมี
้
หนทางและพยายามทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ ถึงเป้าหมาย
ที่ตนเองวางไว้ ให้ ได้ แล้ วมันจะก่อให้ เกิดความสุขในการใช้ ชีวิต และผู้นากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
กลุม่ ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่าง ๆ พร้ อมทังกล่
้ าวขอบคุณ และนัดหมายในการพบกันครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุ่มมีความกระตีอรื อร้ นในการให้ คาปรึกษาในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่างมาก ตังใจรั
้ บ
ฟั งเรื่ องราวของสมาชิกกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้สึก ความคิดซึ่งกันและกัน บรรยายเต็ม
ไปด้ วยความสุขและสนุกสนาน
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุ ขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (1) : การรับรู้คณ
ุ ค่าของบทบาท หน้ าที่
การงาน
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ทบทวนกติการของการเข้ าร่วมกลุม่ เช่น การรักษาความลับภายในกลุม่ และการ
เก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พร้ อมทังทบทวนถึ
้
งกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ อีกครัง้ พร้ อมทังได้
้
ทบทวนถึงเรื่ องราวของเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และวิธรการดาเนินไปสู่เป้าหมายของตนเอง
ได้ ให้ สมาชิกในกลุม่ มีความกระตือรือร้ นในการใช้ ชีวิตมากขึ ้น
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุ่มมีค้ นุ เคยกันมากยิ่งขึ ้น มีบรรยากาศที่เป็ นกันเอง มีการหยอกล้ อกัน
ทาให้ กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นกันมากขึ ้น และช่วยกันสรุปสาระสาคัญที่ได้ จากการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ทางผู้วิจัย ทางผู้วิจัย ใช้ ท ฤษฎีก ารให้ คาปรึ ก ษาแบบยึ ดบุ คคลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง
(The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่ ง จะท าให้ สมาชิ ก กลุ่ม สามารถเข้ า ใจ
ตนเองและนาตนเองได้ ว่ามีศกั ยภาพที่จะตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ ไขอย่างไร โดยร่วมกับ
ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) เพื่อให้ สมาชิก
ได้ แสดงความรับผิดชอบในเส้ นทางที่ตนเองเลือก
2.1.1 หลังจากผู้นากลุม่ ซักถามถึง “ความสาคัญของงาน (งานในที่นี ้หมายถึง
งานทัว่ ๆไป ที่ไม่ใช่งานที่ทาอยู่ปัจจุบนั ) มีตอ่ ชีวิตเรา และมีความสาคัญหรือไม่ อย่างไร”
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A2 ได้ บอกตามความคิดของตนเองไว้ ว่า “งานมี คือ เงิ น ถ้าไม่มีงานก็
ไม่มีเงิ น”
A3 ได้ บ อกตามความคิดของตนเองได้ ว่า “งาน มัน ท าให้เ ราสามารถ
มีปัจจัย 4 ได้”
A5 ได้ บอกตามความคิดของตนเองไว้ ว่า “งานคื อหน้าที่ที่เราทุกคนต้อง
ทา เหมือนนักเรี ยนที่ตอ้ งเรี ยนหนังสือ”
1.1.2 ผู้นากลุ่มได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ แสดงความคิดเห็นกับคาถามที่วา่
“แล้วความรู้สึกต่อการเป็ นพนักงานขายสิ นเชื่อทางโทรศัพท์เป็ นอย่างไร มีความหมาย มีความสาคัญ
ต่อชี วิตของเราอย่างไร”
A4 ได้ บอกตามความคิดของตนเองไว้ วา่
“งานนี้ มันคื ออาชี พของพี่ไปแล้ว มันทาให้พี่มีเงิ น เลี้ยงดูพ่อแม่ได้
ถามว่ารู้สึกอย่างไร ก็บอกว่า ไม่ชอบเลย แต่ไม่รู้จะทาอะไร”
A2 ได้ บอกตามความคิดของตนเองไว้ วา่
“อย่างที่บอกเมื่อครั้งที่แล้ว ตอนนี้บางครั้งพี่ยงั อยากจะลาออกเลย
แต่เป้าหมายพี่จะไปทาธุรกิ จที่บา้ น เลยต้องหาทุนไปก่อน แล้วอาชี พขาย มันได้รายได้เยอะดี ”
A3 ได้ บอกตามความคิดของตนเองไว้ วา่
“แฟนพี่มัน เคยบอกพี่ว่า ท างานก็ หรู แต่ไม่มีเ งิ น มัน โคตรเจ็บเลย
แต่พี่ตอ้ งพยายามทางานเยอะ ๆ เพราะถ้ามันขายได้ มันก็จะได้เงิ นเยอะเลย สามารถเอาไปใช้จ่าย
ได้ ดูแลลูกได้”
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น ที่จะร่ วมแสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ
มีการแลกเปลี่ยนปั ญหาและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล้ าเปิ ดเผยตนเองมากขึ ้น กล้ าที่จะพูด
เรื่ องราวของตนเองมมากขึ ้น และที่สาคัญ สมาชิกกลุ่มให้ กาลังใจซึ่งกั นและกัน ทาให้ บรรยากาศ
ภายในกลุม่ ผ่อนคลาย
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ ประโยชน์และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และผู้นากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่าง ๆ พร้ อม
ทังกล่
้ าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ ที่ให้ ร่วมมือเป็ นอย่างดี และนัดหมายในการพบกันครัง้ ต่อไป
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4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิ ก กลุ่มตัง้ ใจรับ ฟั งเรื่ องราวของสมาชิ ก กลุ่ม มีความกระตือรื อร้ นในการให้
คาปรึ กษาในครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก แลกเปลี่ยนปัญหาและความคิดซึ่งกันและกัน ให้ กาลังใจซึ่งกัน
และกัน บรรยายเต็มไปด้ วยความสุขและสนุกสนาน
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านความพึงพอใจในงาน (2) : ความภาคภูมิใจในงาน
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ผู้นาได้ ให้ ทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4 ในการให้ ความสาคัญกับงานขาย
สินเชื่อทางโทรศัพท์ พร้ อมทัง้ แสดงความรู้สึกที่มีต่องานนี ้ โดยสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ เป็ นอย่างดี พร้ อมทังทบทวนกติ
้
การของการเข้ าร่วมกลุม่ กันอีกครัง้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุม่ มีค้ นุ เคยกันแล้ ว ยิม้ แย้ ม มีการพูดคุยหลอกล้ อกันไปมา ทาให้ สร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นกันเอง กล้ าที่จะพูดเรื่ องราวของตนเองมาขึ ้น และช่วยกันสรุปสาระสาคัญที่ได้
จากการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ทางผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The PersonCentered Group Counseling Theory) จะทาให้ สมาชิกสามารถเข้ าใจตนเองมาขึ ้น ผ่านเทคนิค
การให้ คาปรึกษา อันได้ แก่ การฟังอย่างตังใจ
้ การสรุป การเงียบ การตังค
้ าถาม การสะท้ อน การให้
กาลังใจ และการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข โดยตัวอย่างการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่ 5 มีตวั อย่าง
ดังนี ้
2.1.1 ผู้นากลุ่มได้ ให้ สมาชิกกลุ่มได้ มีโอกาสทบทวนความภาคภูมิใจในงาน
ของตนเอง ว่ามีอะไรบ้ าง รู้สกึ อย่างไร
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A7 ได้ เล่าความภาคภูมิใจในงานของตนเองว่า
“มี เ หตุก ารณ์ หนึ่งที่ป ระทับใจ มัน ท าให้ได้เ พื่อนเพิ่ มมาอี กหนึ่งคน
จาได้ว่า ได้โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อนาเสนอสิ นค้าสิ นเชื่อส่วนบุคคล แล้วพี่คนนัน้ เค้าสนใจพอดี ทางพี่
ก็ได้ดาเนิ นการด้านเอกสารให้ และได้พูดคุยกันทุกวัน ลูกค้าเค้าอยากได้มาก แต่ผลสุดท้ายกลับ
ไม่การอนุมตั ิ เพราะอาชี พของลูกค้า แต่ถึงแม้ลูกค้าคนนี้จะไม่ได้สินเชื่อ แล้วทุกวันนี้เรากลายเป็ น
เพื่อนกันไปแล้ว รู้สึกดีมาก ที่งานนี้ทาให้เรามีเพื่อนเพิ่ ม ทัง้ ๆ ที่เราไม่เคยเจอหน้ากันเลย”
A5 ได้ เล่าความภาคภูมิใจในงานของตนเองว่า
“ก็วนั นัน้ ก็โทรศัพท์ เสนอสิ นค้าเหมื อนทุก ๆ วัน แต่ดนั ไปโทรศัพท์
เสนอสิ นค้าไปเจอคนที่ตอ้ งการใช้สินเชื่อพอดี ลูกค้ามี หนี้หลายก่อนมา จนเดื อนร้อนไปหมด มัน
ตันไปหมด ลูกค้าบอกว่าเค้ารู้สึกดี ใจมากที่เราโทรมา เรากาลังเครี ยดพอดี ผลสุดท้ายเค้าอนุมตั ิ
ผ่าน เค้าสามารถรวบรวมหนี้หายก่อนให้เป็ นก่อนเดียว แล้วผ่อนเฉพาะที่เราที่เดียว มันโอเคขึ้นมา
แล้วลังจากนัน้ ลูกค้าโทรศัพท์ มาที่ Call Center ของธนาคาร ว่าเราบริ การดี เราโคตรรู้สึกภูมิใจ
เลย”
A3 ได้ เล่าความภาคภูมิใจในงานของตนเองว่า
“สิ่ งที่ภมู ิ ใจที่สดุ ก็คงจะต้องไปบรรจุเป็ นพนักงานประจาของธนาคาร
การบรรจุเป็ นพนักงานที่จะต้องขายสิ นเชื่อได้ผลงานที่ดีมากสามปี ติ ดต่อกัน มันทาให้เรารู้สึกมัน่ คง
ในสายงานอาชี พนี้ และรู้สึกไม่เสียแรงที่ท่มุ เทกับการทางาน”
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
โดยภาพรวมของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ แสดง
ให้ เ ห็น อีก มุมมองหนึ่ง มุมมองที่ ป ระทับ กับ การท างานเป็ น พนัก งานขายสิน เชื่ อทางโทรศัพ ท์
บรรยากาศภายในกลุม่ มีความสนุกสนาน มีการพูดหลอกล้ อกัน สร้ างความสนุกสนาน
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุ่ม ประโยชน์และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ ซักถามข้ อสงสัย ต่าง ๆ
พร้ อมทังกล่
้ าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ ที่ให้ ร่วมมือเป็ นอย่างดี และนัดหมายในการพบกันครัง้ ต่อไป
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4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุ่มตังใจรั
้ บฟังเรื่ องราวของสมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ว มกิจกรรม ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
บรรยายเต็มไปด้ วยความสุขและสนุกสนาน
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านการจัดการอารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการจัดการอารมณ์
ทางลบ
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ผู้นาได้ ให้ ทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ผ่านมาในการแสดงให้ เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง อันนาไปสูค่ วามพึงพอใจในงานของตนเอง นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาส
ให้ สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เป็ นอย่างดี พร้ อมทังทบทวนกติ
้
การของการเข้ าร่ วม
กลุม่ กันอีกครัง้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุ่มร่วมมือเป็ นอย่างดี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น กล้ าคิด กล้ า
ที่จะพูดมากขึ ้น มีการพูดคุยหลอกล้ อกันไปมา ทาให้ สร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง กล้ าที่จะพูด
เรื่ องราวของตนเองมาขึน้ และช่วยกัน สรุ ป สาระสาคัญ ที่ ได้ จ ากการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มในครัง้
ที่ผา่ นมาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ทางผู้วิ จั ย ใช้ ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) จะช่ ว ยให้ สมาชิ ก กลุ่ม เรี ย นรู้ และ
ปรับเปลี่ยนจากเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อไร้ เหตุผล มาเป็ นผู้ที่มีความคิดความเชื่อที่มีเหตุผล
มากขึ ้น และร่วมใช้ กับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach and
Psychotherapy) ซึ่งจะส่งเสริ มให้ เกิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่บนพืน้ ฐานของความเป็ น
จริง โดยการวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีความสม่าเสมอ
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2.1.1 ผู้น ากลุ่ม เชิ ญ ชวนในสมาชิ ก ในกลุ่ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เห็น ว่า
อารมณ์ทางลบที่สง่ ผลต่อการทางานมีอะไรบ้ าง
A1 ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“อาชี พนี้ ไม่สามารถแสดงความโมโหกับลูกค้าไม่ได้เลย ถ้าเราพูดจา
ไม่ดีไป แล้วเกิ ดลูกค้าโทรฯแจ้ง จะเป็ นเรื่องใหญ่มาก”
2.1.2 ผู้น ากลุ่มได้ เ ปิ ดโอกาสเล่าประสบการณ์ ของตนเองที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
อารมณ์ทางลบ โดยมีตวั อย่าง ดังนี ้
A7 ได้ เล่าประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ทางลบว่า
“เคยโทรฯไปหาลูกค้า แต่ได้แค่แนะนาตัวเองเท่านัน้ เอง ลูกค้าก็ด่า
กลับเลย แล้ววางหูใส่เราทันที ”
A1 ได้ เล่าประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ทางลบว่า
“จาได้แม่นเลย เป็ นช่วงครั้งแรก ๆ ที่มาทางานหน้าที่นี้ ลูกค้าด่าพี่
อย่างเดียวเลย ไม่ฟังเหตุผล ตอนนัน้ เราตกใจมาก ทาอะไรไม่ถูก ได้แต่ฟัง น้าตาคลอเลย หลังจาก
วางสาย พี่ทางานไม่ได้เลย นอยด์ไปทัง้ วัน จนคิ ดจะลาออก”
2.1.3 ผู้นาเปิ ดโอกาสในสมาชิกกลุ่มได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
หาแนวทางในการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อแนวทางและวิธีการจัดการกับอารมณ์ด้านลบที่เคย
ใช้ แล้ วประสบความสาเร็จ เพื่อเป็ นทบทวนการจัดการอารมณ์ทางลบของตนเองให้ ถกู ต้ อง โดยมี
ตัวอย่าง ดังนี ้
A3 แนะนาการในการจัดการกับอารมณ์ทางลบ
“ที่พี่ท ามาตลอด ถ้าลูก ค้าด่าเรามา อย่างแรกเลย เราท าได้แค่ฟัง
ฟังจนลูกค้าพูดจบ ขอโทษลูกค้าเลย และบอกวิ ธีการแก้ไข เราจะต้องแสดงความพยายามที่จะ
แก้ไขให้กบั ลูกค้า ถ้าเรายิ่ งเถียงเค้าเวลาเค้าด่า มันจะยิ่ งทาให้ลูกค้ายิ่ งโคตร”
A8 แนะนาการในการจัดการกับอารมณ์ทางลบ
“สาหรับหนู หนูเปลี่ยนทัศนคติ ตวั เองก็ว่าการขายสิ นเชื่อทางโทรศัพท์
คิ ดว่าเราโทรศัพท์ ไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า ลองคิ ดดูเราสามารถช่วยลูกค้าที่มีเจ้าหนี้
เยอะ ๆ ให้เหลือเป็ นลูกหนี้แค่เราที่เดียว อย่าคิ ดว่าเราขาย ต้องคิ ดว่าเรากาลังให้ความช่วยเหลือ
มันจะทาให้ดีขึ้นน่ะ”
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2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
โดยภาพรวมของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้ อมูลกัน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ บรรยากาศภายในกลุ่ม
มีความสนุกสนาน มีการพูดหลอกล้ อกัน สร้ างความสนุกสนาน
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุ่ม ประโยชน์และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ ซักถามข้ อสงสัยต่าง ๆ
พร้ อมทังกล่
้ าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ ที่ให้ ร่วมมือเป็ นอย่างดี และนัดหมายในการพบกันครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุ่มตังใจรั
้ บฟังเรื่ องราวของสมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีความกระตือรือร้ นในการเข้ าร่วม
กิจกรรม ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน บรรยายเต็มไปด้ วยความสุขและสนุกสนาน
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
การเสริมสร้ างด้ านอารมณ์ทางบวก : การรับรู้ความสุขในการทางาน
สถานที่
ธนาคารแห่งหนึ่ง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ในการทบทวนถึ งการให้ คาปรึ ก ษาครัง้ ที่ ผ่านมา มี ก ารแสดงความคิดเห็นถึง
วิธีการจัดการกับอารมณ์ทางลบ โดยสมาชิกบอกเล่าถึงความรู้สกึ เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอารมณ์
ทางลบผ่านวิธีการให้ การบ้ าน ผู้น ากลุ่มได้ มอบหมายให้ สมาชิกกลุ่มไปปฏิบัติตามต่อไปอีก 1
สัปดาห์ พร้ อมทังทบทวนกติ
้
กาของการเข้ าร่วมกลุม่ กันอีกครัง้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุม่ ร่วมมือเป็ นอย่างดี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น กล้ าคิด กล้ าที่
จะพูด มากขึ ้น มีก ารพูด คุยหลอกล้ อกัน ไปมา ท าให้ สร้ างบรรยากาศที่เป็ นกัน เอง กล้ าที่ จ ะพูด
เรื่องราวของตนเองมาขึ ้น และช่วยกันสรุปสาระสาคัญที่ได้ จากการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ ผ่าน
มาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาจากสวนี สุขเจริ ญ (2553: 159)
โดยการเล่าประสบการณ์การของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ที่ทาให้ รวมทังใช้
้ ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) จะทาให้ สามารถตระหนักรู้ความ
ต้ องการ ความรู้ สึก ความคิ ด อารมณ์ และการรับ รู้ ของตนเองได้ เพื่ อช่วยในการตัดสิน ใจได้
เหมาะสมขึ ้น
2.1.1 ผู้นากลุม่ เชิญชวนในสมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าประสบการณ์การของตนเอง
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความสุขในการทางาน
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A1 ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“เหตุการณ์ ที่ทาให้พี่มีความสุขในการทางาน คื อ เพื่อนร่ วมงาน ใน
เวลาที่โดนลูกค้าเหวี่ย งมา เราจะนอยด์ มาก ไม่อยากทางานเลย อยากลาออกเลย แต่มีเพื่อน
ร่วมงานนี้แหละ ที่ค่อยช่วยเหลือเรา คุยเรื่องตลกกัน ทาให้พี่คลายความเครี ยดได้เยอะเลย”
A3 ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“ความสุ ข ของพี่ ก็ คื อ เพื่ อ นร่ ว มงานเหมื อ นกั น ช่ ว งที่ พี่ มี ปั ญ หา
ครอบครัว มี ปัญหาทางการเงิ น ก็มีเพื่อนที่ทางานนี้แหละ ค่อยให้ คาปรึ กษา บางครั้งไม่ต้องพูด
อะไรมาก แค่มองตากันก็เข้าใจความรู้สึกกันแล้ว”
A8 ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“หนูว่า ความสุขของการท าอาชี พ Sales นี่ คื อ การทาให้ลูกค้าได้
วงเงิ นตามที่ลูกค้าต้องการ ผ่านการอนุมตั ิ ปิ ดหนี้ แล้วลูกค้าทักไลน์มาขอบคุณหนู แค่นี้หนูว่ามัน
ก็โอเคแล้ว”
A2 ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“ยังจาความรู้สึกได้ ที่ทาให้มีความสุขในการทางานนี้ คื อ การสามารถ
ขายสิ นเชื่อให้กับทางลูกค้าได้ตามเป้าที่เราคิ ดไว้ ทาให้ได้เงิ นเยอะมาก มันรู้สึกมี กาลังใจในการ
ทางานเพิ่ มขึ้น”
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
โดยภาพรวมของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์ที่ทาให้ เกิดความสุขในการทางาน
ประสบการณ์ความสาเร็จด้ านการงาน สมาชิกกลุ่มกล้ าเปิ ดเผนตนเอง ทาให้ บรรยากาศภายใน
กลุม่ มีความสนุกสนาน มีการพูดหลอกล้ อกัน สร้ างความสนุกสนาน
3. ขัน้ สรุป
ผู้น ากลุ่ม ได้ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการเข้ า ร่ ว มในครัง้ นี ้
เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ ประโยชน์และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่ อ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และผู้นากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่าง ๆ พร้ อม
ทังกล่
้ าวขอบคุณสมาชิกกลุม่ ที่ให้ ร่วมมือเป็ นอย่างดี และนัดหมายในการพบกันครัง้ ต่อไป
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4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุ่มตังใจรั
้ บฟังเรื่ องราวของสมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นเป็ นอย่างดี สังเกตได้ จากการตอบคาถาม ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้ วย
ความสุขและสนุกสนาน
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สรุ ปผลโปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความสุขในการทางานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
ปัจฉิมนิเทศ
สถานที่
สานักงานขายสินเชื่อธนาคารแห่งหนึ่ง สาขารามคาแหง
จานวนสมาชิก 8 คน
วันและเวลา วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา
ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่
ในการทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ผา่ นมาตังแต่
้ ครัง้ แรกจนถึงปัจจุบนั เกี่ยว
การตังเป้
้ าหมายของตนเอง วิธีการดาเนินชีวิตตามเป้าหมายของตนเอง ความภาคภูมิใจในงาน
ของตนเอง การรู้จดั การจัดการกับความคิดหรื ออารมณ์ทางลบ รวมไปถึงการมีความสุขในทุก ๆวัน
ของการทางาน สมาชิก กลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้ เป็ นอย่างดี รับฟั งความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุม่
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษากลุม่
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วม มาด้ วยใบหน้ าที่สดใจ ร่วมกัน
แสดงความคิ ด เห็ น กล้ า ที่ จ ะพูด ให้ ค าแนะน า และช่ ว ยกัน สรุ ป สาระสาคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการให้
คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ครบทุกประเด็น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุม่
ผู้นากลุ่มใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The PersonCentered Group Counseling Theory) เพื่ อให้ ความสาคัญ ในการติดตามเรื่ องราว ความรู้ สึก
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มต่อการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษามาตลิด และในช่วงท้ ายผู้นากลุ่มเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ มีโอกาสแสดงความรู้สกึ ออกมา รวมไปถึงการกล่าวขอบคุณและอาลา
กันและกัน
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A6 บอกเล่าเรื่องราวของตนเองว่า
“กิ จ กรรมนี้เป็ นกิ จกรรมที่ดี พวกเราท างานที่เ ดี ย วกับ ก็จ ริ ง แต่ไม่เ คย
พูดคุยกับเท่าไร แต่กิจกรรมนี้ทาให้รู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเองยังไง ความตัง้ ใจแต่ละคน
เป็ นยังไง เข้าใจเพื่อนเรามาขึ้น อยากจะแนะนาน้องๆว่า ทาอะไรก็ตาม คื อเราทาให้มนั เต็มที่ไป
เถอะ ส่วนผลลัพธ์ มนั จะออกมาเป็ นยังไงนัน้ ก็อีกเรื่ องหนึ่ง ขอให้เราพยายามก่อน สู้แล้วแพ้ ยัง
ดีกว่าเรายอมแพ้ ทัง้ ๆ ที่เราไม่ได้สู”้
A5 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“กิ จ กรรมนี้ ท าให้เ ราได้ก ลับ มามองเป้ าหมายของตนเองว่าเป็ นยังไง
ไม่ได้คิดมากนานแล้ว ลืมไปเลย ขอบคุณทุกคนที่รับฟัง ให้คาแนะนาดีดี”
A3 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ วา่
“เนื้องานเรามันเครี ยด มันต้องคุยกับลูกค้า มันเครี ยด ก็อยากขอบคุณ
เพื่อนๆ เวลามี ปัญหาหรื ออะไรก็ช่วยกันแก้ไ ข ช่วยกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงาน เรื่ องส่วนตัว
ช่วยกันคลายเครี ยด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่รับฟัง ทาให้มีกาลังใจสูก้ นั ไป”
A1 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“ขอบคุณเพื่อน แล้วอยากจะร้องเพลง ~อยู่นานๆได้ไหม~ อย่าเพิ่ งทิ้ งกัน
ไปก่อน”
A8 ได้ บอกเล่าเรื่องราวของตนเองไว้ วา่
“อยากจะบอกว่า งานมันก็คือเงิ นแหละ อยากให้ทกุ คนสู้ ๆ เราจะได้ไป
เที่ยวด้วยกัน อยากให้อยู่ด้วยกันนาน ๆ แล้วถ้าวันไหนไม่สบายใจอะไร ก็มาระบายให้กันฟังได้
ระบายได้ทกุ เรื่อง ขอบคุณพี่ๆมากครับ”
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
โดยภาพรวมของการให้ คาปรึก ษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ สมาชิก
กลุม่ มีการเปิ ดใจยอมรับกันและกัน มีความกระตือรือร้ นในการเข้ าร่วม กล้ าที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง มีการรับฟั งเรื่ องราวของสมาชิก
กลุม่ เป็ นอย่างดี และให้ กาลังใจซึ่งกันแล้ วกัน
3. ขัน้ สรุป
ผู้นากลุม่ ได้ ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มในครัง้ นี ้ สมาชิกกลุม่ ได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างมี ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถสรุปผลการสร้ าง
ความสุขในการทางานได้ โดยการรู้จักตนเอง รู้จักหน้ าที่ของตนเอง การผ่อนคลายความเครี ยด
อย่างเป็ นขันตอนและถู
้
กต้ อง สามารถนามาใช้ ในชีวิตประจาวันได้ และผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้
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สมาชิกกลุ่มได้ ซักถามข้ อสงสัยต่าง ๆ พร้ อมทัง้ กล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มที่ให้ ร่วมมือเป็ นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกกลุ่มตังใจรั
้ บฟังเรื่ องราวของสมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นเป็ นอย่างดี ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน แสดงความห่วงใยกันไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานหรื อชีวิต
ส่วนตัว ทาให้ บรรยากาศเต็มไปด้ วยความอบอุน่ ความสุข และเสียงหัวเราะ

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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