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การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับความสุขในการท างานของ

พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ และ 2) เปรียบเทียบระดบัความสขุในการท างานของพนักงาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาระดบั
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แบบทดสอบความสุขในการท างาน  ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา สุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความสุขในการ
ท างาน และ 2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างานของ
พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การทดสอบความแตกต่าง
ของคา่เฉล่ียแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test for dependent samples)  

ผลการศกึษาวิจยั พบวา่ 1) พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างาน
ทัง้โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์
ทางบวก และด้านอารมณ์ทางลบ อยู่ในระดบัปานกลาง และ 2) พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์
มีความสขุในการท างานโดยรวมและรายได้สงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 หลงัเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
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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 
บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 
มนุษย์หรือบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและมีค่าท่ีสุดในองค์กร หากองค์กรใดมี

บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและมี
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ องค์กรนัน้ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จและเจริญเติบโตสงู (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2541: 1) ด้วยเหตนีุอ้งค์กรต่าง ๆ จึง
พยายามหาหนทางในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้นานท่ีสดุ ด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีสวัสดิการน่าสนใจ การสร้างบรรยากาศท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
พนกังาน ซึ่งทัง้หมดล้วนแตเ่ป็นการพยายามเสริมสร้างความสขุ 

ในการท างานให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ คอล (อรรถพร  
คงเขียว, 2554 :19: อ้างอิงจาก Kall, 2004) พบว่า ความสขุในการท างานมีความสมัพนัธ์ทางลบ
กบัอตัราการลาออกจากงาน และยงัพบวา่ ความรู้สกึท่ีเป็นสขุเกิดจากประสบการณ์ท่ีสมหวงัจาก
การท างาน เพราะมีแรงจูงใจท่ีท าให้สนุกสนานและมีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน ให้ผลลพัธ์เชิง
บวกในประสบการณ์ชีวิต เช่น ผลงานท่ีมีคณุภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวาในการท างาน  
ดงันัน้ ความสขุในการท างานจึงเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการท างาน 
การรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนเองรักและพึงพอใจในงานท่ีท าอยู่ หรือได้รับประสบการณ์การท างานท่ีเกิดขึน้
จากการสร้างสรรค์ในทางบวก อันน าไปสู่การให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน
ระหวา่งผู้ ร่วมงาน เกิดความรัก ความชอบ ความผกูพนัในงานท่ีตนท า กระตือรือร้นในงานท่ีตนเอง
รัก และรู้สกึภาคภมูิใจในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง (Manion, 2003: 652; จงจิต เลิศวิบลูย์มงคล, 
2546: 26; ประทมุทิพย์ เกตแุก้ว, 2551: 38) 

ตามแนวคิดเร่ืองความสุขในการท างาน มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมาย เช่น  
ไดเนอร์ (Diener 2003: 67) ได้กลา่วไว้วา่ ความสขุในการท างาน เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของบคุคลตามแรงปรารถนา ในสิ่งนัน้ ๆ มีความพึงพอใจในภารกิจหลกัซึ่ง คือ งานท่ีกระท า สง่ผล
ต่อความพึงพอใจในชีวิตให้ความรู้สึกของอารมณ์ด้านบวกสงู และความรู้สึกของอารมณ์ด้านลบ
ในระดับต ่า อันประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในงาน 
(Work Satisfaction) อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ (Negative Effect)  
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ในช่วงวยัท างานเป็นช่วงชีวิตท่ีส าคญัและยาวนานท่ีสดุของมนษุย์ ดงัท่ี วฒุิพงศ์ ถายะพิงค์ 
(2549 :14) ได้กลา่วไว้วา่ ช่วงชีวิตท่ียาวท่ีสดุของมนษุย์ทกุคน คือ ช่วงชีวิตแห่งการท างาน ไมว่า่จะ
ท างานอะไร อย่างไร สิ่งส าคัญในชีวิตการท างาน คือ ทุกคนต้องการมีความสุขในชีวิต 
การท างาน บางคนเตม็ใจลาออกจากงานและเปลี่ยนงานบ่อยครัง้ เมื่อพบวา่งานท่ีท าอยู่นัน้ ท าให้
เขาไมม่ีความสขุ เช่น ความเครียด อดึอดัใจ ไมม่ีโอกาสแสดงความสามารถจึงต้องเปลี่ยนงานใหม่ 
เพ่ือแสวงหาความสขุในชีวิตท างานให้ได้ ซึ่งผลของความเครียดจากการท างานนัน้จะสง่ผลต่อตัว
พนักงานเองท าให้พนกังานเกิดความซึมเศร้า มีความวิตกกงัวล และอีกทัง้ยงัก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางร่างกาย เช่น เกิดความผิดปกติทางด้านร่างกาย ความดนัโลหิตสงู ระบบย่อยอาหารท างาน
น้อยลง เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี ้การท่ีพนักงานไม่มีความสขุในการท างานยงัสง่ผลตอ่ตวัองค์กรเอง
ด้วย ท าให้พนกังานเกิดความไมพ่ึงพอใจในงาน ความผกูพนัตอ่องกรค์ต ่าลง และเกิดความสบัสน
ในงาน (พิมลภสัร์ พมุิพิพฒัน์, 2557: 13-14 อ้างอิงจาก Jex & Crossley, 2005) 

เช่นเดียวกนับคุคลท่ีท างานในต าแหน่ง พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ี
ให้บริการการเสนอขายสินเช่ือสว่นบคุคลให้กบัลกูค้าผา่นการโทรศพัท์ โดยหน้าท่ีของพนักงานขาย
ทางโทรศพัท์นัน้ จะต้องมีข้อมลูหรือความรู้ท่ีถกูต้อง มีความรวดเร็ว แมน่ย าในผลิตภณัฑ์ประเภท
สินเช่ือสว่นบคุคล และในการให้บริการต้องให้บริการด้วยน า้เสียงท่ีสภุาพ นุ่มนวล แสดงถึงความ
เต็มใจการบริการ เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความสามารถในการ
แข่งขนักับบริษัทคู่แข่ง โดยพนักงานเหล่านีเ้ป็นเปรียบเสมือนด่านแรกและเป็นตวัแทนของบริษัท 
ตลอดจนยงัมีหน้าท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ภายใน และภายนอกอีกด้วย ด้วยเหตุ
นีพ้นักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์จึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีบีบคัน้บ่อยครัง้ อีกทัง้ยังแบก
ความรับผิดชอบและความกดดนัจากทางบริษัทและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย การรองรับอารมณ์จาก
ลกูค้าท่ีมาใช้บริการหรือแม้กระทั่งกับหน่วยงานภายในองค์กรเองด้วย รวมทัง้การมีรายรับท่ีไม่
แน่นอนของพนักงาน ซึ่งรายได้จะได้ก็ต่อเมื่อสามารถเสนอขายสินเช่ือส่วนบุคคลได้ส าเร็จ และ
ผา่นกระบวนการภายในเรียบร้อย ภายใต้เง่ือนไขในการอนมุตัิท่ีมากมายของทางบริษัทฯ (อรชร มณี
สงฆ์, 2546: 176-181; สภุวรรณ กรเพ็ชร์, 2550: 40-41) 

จากการท่ีได้มีโอกาสสมัภาษณ์พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ได้กลา่ววา่ การท างาน
ของตนเองนัน้จะอยู่ภายในสภาวะค่อนข้างกดดัน เน่ืองจากว่ารายได้ท่ีจะได้ในแต่ละเดือนนัน้
ขึน้อยู่กบัการเสนอขายสินเช่ือสว่นบคุคลได้ส าเร็จ ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ ซึ่งหากเสนอขายสินเช่ือ
ส่วนบุคคลอนมุตัิ แต่ยังไม่ถึงเป้ายอดขายท่ีก าหนดไว้ ก็ไม่สามารถรับรายได้ได้ และบางเดือนไม่
สามารถเสนอขายสินเช่ือส่วนบุคคลได้เลย เท่ากับว่าจะไม่มีรายได้เข้ามาเลย และต้องรองรับ
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อารมณ์ท่ีหลากหลายของลกูค้าท่ีเสนอขาย ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นการตอ่วา่จากทางลกูค้า นอกจากนี ้
ยงัถกูหวัหน้างานก าหนดเป้ายอดขายอีกด้วย จนท าให้เกิดความเครียด เหน่ือยใจ ท้อแท้หลายครัง้ 
และอารมณ์ดงักลา่วยงัสง่ผลกระทบตอ่การท างานอีกด้วย นัน้คือ ประสิทธิภาพในการท างานช้าลง 
ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน จนส่งผลให้ไม่อยากตื่นขึน้มาท างาน หรือแม้กระทั่งไม่มี
แรงจงูใจในท างาน จนถึงขัน้ท่ีอยากจากลาออก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีได้ศึกษามาท่ีได้กล่าวไว้ว่า การท างานผ่านช่องทางโทรศพัท์
หรือเรียกว่าการตลาดทางโทรศัพท์ พบว่า พนักงานท่ีท างานในลักษณะแบบนีจ้ะมีระดับ
ความเครียดท่ีค่อนข้างสูง เช่นจากการศึกษา รุ่งระวี พันธานนท์ (2548: 67-80) ได้ศึกษา
ความเครียดในการปฏิบตัิงานของพนกังานศนูย์รับโทรศพัท์สายดว่น พบว่า ระดบัความเครียดใน
การปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สงูกวา่ปกติถึงร้อยละ 92 ซึ่งสอดคล้องกบั ศิริรัตน์ หมางสงู
เนิน (2547: 60-63) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในงานบริการศกึษาพนกังานฝ่ายลกูค้า
สมัพันธ์ Orange Customer Care 1331 บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จ ากัด จ านวนทัง้สิน้ 196 คน พบวา่ 
ปัจจัยความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความต้องการจากงานและภาวะผู้ น าแบบควบคุม มี
ความสมัพนัธ์กบัความเครียดในงานบริการ 

จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวเก่ียวกับความเครียดในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือ
ทางโทรศัพท์ ผู้ วิจัยสนใจศึกษาในกลุ่มพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ โดยเพ่ือศึกษาระดบั
ความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ และผู้ วิจยัได้ศกึษาหาแนวทางในการ
พัฒนาและสร้างเสริมความสขุในการท างาน ซึ่งการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจัดเป็นวิธีการหนึ่งท่ี
สามารถเสริมสร้างความสขุในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการให้ค าปรึกษากลุม่ 
ท าให้บคุคลได้เกิดการพฒันาตนเองให้ดีขึน้ รับรู้ถึงความต้องการหรือความไมส่บายใจของตนเอง 
อนัน าไปสู่แก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีความเหมาะสม รวมทัง้สามารถรับรู้ถึง
ศกัยภาพของตนเองได้ โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีเกิดระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มโดยเน้นท่ีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีการสนบัสนนุส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้มี
สว่นร่วมในการส ารวจประเดน็ท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั เกิดการพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมี
ลกัษณะความคล้ายคลึง ให้สามารถจัดการกับปัญหา และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ ช่วยให้
ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการพัฒนาในหน้าท่ีของตนเอง และการช่วยเหลือนัน้ต้องอยู่ภายใต้ความ
ถกูต้อง (Corey, 2004: 7 ; วชัรี ทรัพย์มี, 2550: 105) 

โดยงานวิจยันี ้ทางผู้ วิจยัจะเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทาง
โทรศพัท์ ด้วยกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานและเทคนิคต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ใน
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กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (The 
Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอตัถิภาวนิยม 
(Existential Group Counseling) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavioral Group Counseling Theory) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์  
(Gestalt Group Counseling Theory) ผา่นกระบวนการสร้างกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้
มีการพดูคยุ แลกเปลี่ยนเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างานหรือประสบการณ์ใน
การท างาน อนัน าไปสูก่ารเพ่ิมพนูของความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการสร้างความสขุในการท างาน  
เช่นจากศึกษาของ วิภาพร นาชิน (2555: 73) ได้ศึกษา การเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาล โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี พบว่า บุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี มีคะแนนความสขุ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี  มีคะแนนความสุข สูงกว่า
บุคลากรท่ีไม่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547: 92) ท่ีได้ศกึษา ผลการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเกสตลัท์ตอ่ความสขุของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนชลบรีุ “สขุบท” ปีการศกึษา 2545 พบวา่ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่แบบเกสตลัท์มีความสขุในระยะหลงัการทดสอบและระยะติดตามสงูกวา่ระยะก่อน
การทดลอง และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะเสริมสร้างความสุขในการท างานให้กับ
พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ โดยผา่นกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ ซึ่งผู้ วิจยัมองเห็นวา่
กระบวนการดงักลา่วมีความเหมาะสมและจะมีสว่นช่วยให้พนกังานสามารถค้นพบแนวทางในการ
สร้างความสขุ และการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมการท างานได้ 

ค าถามการวจิัย 
1. ความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์อยู่ในระดบัใด 
2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่สามารถเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขาย

สินเช่ือทางโทรศพัท์ได้มากน้อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค์ของการท าวจิัย 
1. เพ่ือศกึษาความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ก่อนและ

หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

ความส าคัญของการวจิัย 
ผลจากการศึกษาการวิจัยครัง้นีจ้ะท าให้ได้วิธีการเสริมสร้างความสขุในการท างานของ

พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งจะสามารถช่วยให้พนักงาน 
สามารถปฏิบัติงานท่ีก าลงัท าอยู่ในปัจจุบนัหรือในอนาคตได้อย่างมีความสขุ เข้าใจและทราบถึง
ความส าคญัและบทบาทของตนเองอย่างภาคภมูิใจ อีกทัง้งานวิจยันีย้งัสามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในองค์กรได้จริง เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัท าให้องค์กร
สามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรต่อไปใน
อนาคต 

ขอบเขตของการวจิัย 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ก าหนดขอบเขตการศกึษาเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การศกึษาความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
ตอนท่ี 2 การเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีผู้ วิจยัน ามาเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน เป็นพนกังาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์การก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง จากจ านวนประชากร 250 คน ตามแนวคิดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970: 608) 
  



  6 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการ
ท างาน เป็นพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีมีคะแนนการท าแบบทดสอบความสขุในการท างาน ตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้จ านวน 12 คน แล้วสุม่อย่างง่าย โดยการจบัฉลาก เพ่ือได้กลุม่
ทดลอง เป็นจ านวน 8 คน โดยเกณฑ์การก าหนดขนาดของจ านวนสมาชิกในการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เป็นไปตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2004: 69) ซึ่งกลา่ววา่ จ านวนสมาชิกของการให้ค าปรึกษา
กลุม่ควรมี 6-8 คน จะเอือ้ตอ่ประสิทธิภาพของการให้ค าปรึกษามากท่ีสดุ 

ตัวแปรท่ีใช้ในการการวจิยั 
1 ตวัแปรต้น (Treatment Variable) ได้แก่ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสขุในการท างาน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้ วิจยัได้มีการก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความสุขในการท างาน (Happiness at Work) หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับรู้
พฤติกรรมการท างานของตนเอง ด้วยว่าท างานท่ีตนเองช่ืนชอบและพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่ 
โดยจะแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมทางบวก เช่น ความสนกุในการท างาน มีชีวิตชีวาในการท างาน 
และก่อให้เกิดความภาคภมูิใจกบังานท่ีตนเองท าอยู่ อนัประกอบด้วย 

1.1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถรับรู้
ถึงจดุมุง่หมายหรือเป้าหมายของตนเองได้ และมีความสอดคล้องกบัความเป็นจริง สามารถด าเนิน
ชีวิตได้ตามการวางแผนท่ีตัง้ใจไว้ พร้อมทัง้เข้าใจและยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และการมีความ
พอใจในชีวิตท่ีตนเองเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

1.2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
รับรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี รู้สกึภาคภมูิใจในหน้าท่ีของตนเอง 
รวมถึงการได้รับการยอมรับนบัถือจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  

1.3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถรับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกเป็นสขุกับต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง สนุกสนานกับการท างาน ยิม้แย้มแจ่มใส
เบิกบานใจได้เสมอ ขณะท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งท่ีตนกระท า  

1.4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการท างาน อนัท าให้เกิดความคบัข้องใจในการท างาน ได้แก่ คบัข้องใจ 
เบ่ือหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการกระท าท่ีไม่ซ่ือสตัย์ หรือไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุง
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แก้ไขให้ดีขึน้ รวมทัง้การสามารถควบคมุอารมณ์ความรู้สกึดงักลา่วได้ สามารถบอกถึงสาเหตท่ีุท า
ให้เกิดขึน้ และควบคมุอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 

2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม หมายถึง กระบวนการท่ีให้ผู้รับค าปรึกษาท่ีมีปัญหา
หรือความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดคล้าย ๆ  กัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคยุถึงประสบการณ์ 
ความรู้สึกและความคิดเห็น หรือแนวทางวิธีการต่าง ๆ ของสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศท่ี
อบอุ่น มีความไว้วางใจ โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการให้ค าปรึกษา ค่อย
เอือ้อ านวยให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยจะ
ด าเนินการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่โดยผสมผสาน โดยมีขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ ดงันี  ้

2.1 ขัน้เร่ิมต้น คือ ขัน้การปฐมนิเทศเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม อัน
ประกอบด้วย การชีแ้จง ถึงวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของสมาชิกในกลุ่ม รวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือเป็นการสร้างความไว้วางใจและยอมรับภายใน
กลุม่ 

2.2 ขัน้การให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ตอนท่ีสมาชิกในกลุม่ได้มีโอกาสได้พดูคยุ แสดง
ความคิดเห็น หรือได้แบ่งปันประสบการณ์ท่ีผ่านมา ให้กับสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนได้รับรู้ พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผา่นการช่วยเหลือจากกระบวน
กลุ่ม ด้วยทฤษฎีและเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยผสมผสานและประยุกต์ใช้
เทคนิคตา่ง ๆ  ในกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบอตัถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Theory ) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ (Gestalt Group Counseling Theory) 

2.3 ขัน้การยุติการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ตอนสุดท้ายในการให้ค าปรึกษา โดย
สมาชิกกลุม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนท่ีตนได้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุม่ และน าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวนั พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในกลุม่ได้รับรู้ พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 
เพ่ือเป็นการอ าลาสมาชิกในกลุม่ 
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3. พนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ หมายถึง พนักงานผู้ด าเนินการขายสินเช่ือ 
ซึ่งใช้วิธีน าเสนอสินค้าให้แก่ลกูค้าผา่นทางโทรศพัท์ โดยไมต้่องออกไปพบปะลกูค้าด้วยตนเอง 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของไดเนอร์ (Diener, 2003: 542-574) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน

การเสริมสร้างความสขุในการท างาน โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ โดยมีการแบ่งองค์ประกอบท่ี
น ามาใช้ในการศกึษา ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ โดยก าหนดให้การเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์เป็นตวัแปรตาม ในส่วนของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ วิจัยได้ใช้
ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ 
และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ ในการสร้างโปรแกรมการใหค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน 
และก าหนดให้เป็นตวัแปรต้น ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบ ดงันี ้
 

 

 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสนิเช่ือ 
ทางโทรศพัท์ 

สมมติฐานการวจิัย 
พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างานสูงขึน้ หลงัการได้รับการให้

ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ ความสขุในการท างาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ืองการเสริมสร้างความสขุในการท างาน ของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ 
โดยใช้การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ ในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน 
1.1 ความหมายของความสขุในการท างาน  
1.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน 
1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน 
1.4 ผลท่ีเกิดจากความสขุในการท างาน 
1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานขายทางโทรศพัท์ 
2.1 ความหมายของการขายทางโทรศพัท์ 
2.2 ขอบเขตของการขายทางโทรศพัท์  
2.3 การจดัการด้านพนกังานขายทางโทรศพัท์ 
2.4 ลกัษณะงานของพนกังานขายทางโทรศพัท์ 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการขายทางโทรศพัท์ 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.2 จดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่  
3.3 หลกัการของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.4 หลกัการสร้างกลุม่เพ่ือการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.5 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.6 ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
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เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 
ความสขุเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิต และเป็นสิ่งท่ีทกุคนปรารถนาใน

ชีวิต รวมทัง้การประกอบอาชีพเองถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของการด าเนินชีวิตท่ีมีระยะเวลาท่ี
ยาวนานกวา่กิจกรรมด้านอ่ืน ดงันัน้ความสขุในการท างานจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ด าเนินชีวิต 

1. ความหมายของความสุขในการท างาน 
ความหมายของค าว่า “ความสขุในการท างาน (Happiness at Work)” นัน้ เป็นการ

ยากท่ีจะหาค าจ ากดัความหรือความหมายท่ีแท้จริงได้ เน่ืองจากค าวา่ “ความสขุในการท างาน”ใน
บริบทของแต่ละบคุคล ย่อมมีความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยทางผู้ วิจยัได้รวบรวมความหมาย
ตา่ง ๆ มาให้ ดงันี ้

ลิวโบเมอร์สกี (Lyubomirsky, 2001: 239) ความสขุในการท างาน เกิดขึน้ได้จาก
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายอย่าง ทัง้ด้านปัจจยัสว่นบคุคล ประสบการณ์ แรงจงูใจ ตลอดจนแนวคิดเชิง
บวกและแนวคิดเชิงจริยธรรม อีกทัง้ความสขุให้ผลลพัธ์ท่ีดีหลายประการ เช่น สขุภาพดี มีความ
ออ่นเยาว์ มีอารมณ์ดี เกิดการตดัสินใจท่ีดี และสงัคมเข้มแขง็ 

มาเนียน (Manion, 2003: 652) ความสขุในการท างาน หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จาก
เรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลืม้ใจ น าไปสู่
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการรับรู้และการแสดงออกท่ีเก่ียวกับการท างาน การ
ปฏิบัติงานด้วยความสขุ สนุกสนาน มีความผกูพันกัน มีความพอใจท่ีได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เกิด
สมัพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ปฏิบัติงานด้วยความรู้สกึอยากท่ีจะท างาน มีความผกูพันในงานและ
ท าให้คงอยู่ในองค์กรตอ่ไป 

จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546: 26) ความสุขในการท างาน หมายถึง บุคคลได้
กระท าในสิ่งท่ีตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานท่ีท า พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตท่ี
ตนเองได้รับ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านี ้ให้ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์
ทางลบ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม บนพืน้ฐานเชิงเหตผุลและศีลธรรม 

พรรณิภา สืบสุข (2548: 34) ความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลได้
กระท าในสิ่งท่ีตนเองรัก รู้สกึสนกุสนาน และศรัทธาในงานท่ีท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ท่ีได้รับเกิดกาสร้างสรรค์ในทางบวก 

ประทมุทิพย์ เกตแุก้ว (2551: 38) ความสขุในการท างาน เป็นผลของการท่ีบคุคล
รับรู้พฤติกรรมการท างาน สมัพนัธภาพของตนเองและผู้ ร่วมงาน ท าให้แสดงอารมณ์ท่ีมีต่องานใน
ทางบวก รับรู้ได้ถึงการให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งผู้ ร่วมงาน ท าให้เกิด
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มิตรภาพและความปรารถนาดีตอ่กนั มีความรัก ชอบผกูพนัในงานท่ีตนท า กระตือรือร้นและยินดีท่ี
ได้กระท าในงานท่ีตนเองรัก ยินดีกับความส าเร็จท่ีได้มาจากงานท่ีท้าทาย มีคุณค่า และน่า
ภาคภมูิใจท่ีพยายามท างานให้ประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับนบัถือและความคาดหวงัท่ีดี
จากผู้ ร่วมงาน ท าให้เกิดความพยายามและความรับผิดชอบในการท างานย่ิงขึน้ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสุขในการท างาน คือ การท่ีบุคคลได้รับรู้
พฤติกรรมการท างานของตนเอง ด้วยว่าท างานท่ีตนเองช่ืนชอบและพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่ 
โดยจะแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมทางบวก เช่น ความสนกุในการท างาน มีชีวิตชีวาในการท างาน  
และก่อให้เกิดความภาคภมูิใจกบังานท่ีตนเองท าอยู่  

2. แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 
ความสขุในการท างานนบัว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผู้ ให้ความสนใจอยู่มากมาย เพ่ือ

ศึกษาความหมายของค าว่า ความสขุ ด้วยเหตนีุท้างผู้ วิจยัจึงได้น าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุ
ในการท างานทีมีความน่าสนใจ ดงัตอ่ไปนี ้

อากีลล์ (กนกวรรณ วังมณี , 2554: 11-12 อ้างอิงจาก Argyle, 1991: 77-95) 
ความสขุตามแนวความคิดของอากีลล์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ตอ่ไปนี ้

1. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) เป็นการประเมิน
ความสขุโดยการใช้ความคิดในการตดัสินใจหรือประเมินรูปของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นการ
ประเมินแบบสรุปรวมชีวิตของบุคคล ทัง้เหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรม และสภาพแวดล้อม แล้ว
ตดัสินใจวา่มีความพึงพอใจหรือไม ่

1.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การประเมิน
คณุภาพชีวิตของบุคคลตามมาตรฐานท่ีตนเองเป็นผู้ก าหนด และเป็นการเปรียบเทียบการรับรู้
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในชีวิตของบุคคลกับการก าหนดโดยตนเองหรือตนเองเป็นผู้ตัง้มาตรฐาน 
และถ้าระดบัท่ีได้รับเป็นไปตามมาตรฐานท่ีตนเองตัง้ไว้ บุคคลผู้นัน้จะมีรายงานความพึงพอใจใน
ชีวิตสงู โดยทัว่ไปมกัจะศกึษาโดยแบ่งเป็นแง่มมุตา่ง ๆ เช่น ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ซึ่งจ าเป็น
ท่ีจะต้องประเมินถึงการตดัสินโดยแง่มมุเฉพาะแง่มมุใดแง่มมุหนึ่ง 

2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) เป็นการประเมิน
ความสขุโดยใช้ประสบการณ์ทางความรู้สึก คือ การประเมินความสขุในแง่ของอารมณ์ทางบวก 
และอารมณ์ทางลบ กลา่วคือ 

2.1 อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การท่ีบคุคลมีอารมณ์ท่ี
เป็นสขุเกิดมาจากทัง้สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น ความสขุ ความสนุกสนานร่าเริงและอารมณ์
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เป็นสขุ และเกิดจากแรงจงูใจภายในท่ีก่อให้เกิดความสขุแบบลกึซึง้ โดยมีมิติอารมณ์ทางด้านบอก 
3 มิติ (Argyle, 1987: 126-128) ดงันี ้

มิติท่ีหนึ่ง ความรู้สกึสขุใจ (Joy) และความยินดี (Elation) จดัเป็นมิติ
หลกัของอารมณ์ทางบวก ซึ่งสมัพนัธ์กบัใบหน้าท่ียิม้แย้ม มีความยินดีในการอยู่ร่วมกบับคุคลอ่ืน มี
ความรู้สึกของการยอบรับ มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นกันเอง และมีความสามารถมนการแก้ ไข
ปัญหาได้ 

มิติท่ีสอง ความรู้สกึตื่นเต้น (Excitement) และความสนใจ (Interest) 
เป็นมิติท่ีสองของอารมณ์ทางบวก ถ้าความตื่นเต้นบวกกับความยินดีก็จะเป็นความสขุท่ีมีระดบั
เข้มขึน้มากกว่าความยินดีหรือสขุในธรรมดา บุคคลจะแสดงออกทางร่างกายด้วยการหวัเราะ ซึ่ง
ความรู้สึกนีเ้กิดขึน้กับบุคคลท่ีชอบท ากิจกรรมท่ีมีความตื่นเต้น เช่น กิจกรรมเก่ียวกับความเร็ว  
เสี่ยงอนัตราย เป็นต้น ความพึงพอใจ (Contentment) ความผ่อนคลาย (Relaxation) ความรู้สึก
สบาย (Comfort) เป็นอารมณ์ทางบวกท่ีมีระดบัความเข้มต ่ากว่าอารมณ์ตื่นเต้น ถึงแม้จะมีระดบั
ความเข้มต ่ากวา่แตก่็จดัได้วา่เป็นความรู้สกึทางอารมณ์ท่ีดี 

มิติท่ีสาม ความรู้สึกซึมซับ (Absorption) ความอ่ิมเอิบใจ (Intense 
Joy) ความลื่นไหล (Spontaneity) เป็นมิติทางอารมณ์ท่ีระดับความเข้มสูงเป็นประสบการทาง
อารมณ์ท่ีลึกซึ่ง (Intensity or Depth of Experience) ซึ่งเป็นอารมณ์ทางบวกท่ีเกิดขึน้จากการท า
กิจกรรมประเภทการฟังดนตรี การอ่านหนังสือ และการช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติ 
บุคคลจะมีความรู้สึกในระดับมิตินีเ้ป็นความรู้สึกจากการได้ทุ่มเทใส่ใจอย่างเต็มท่ีในงานและ
กิจกรรมยามวา่งซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัการให้คณุคา่แก่ตนเอง 

2.2 อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การท่ีบคุคลมีความรู้สกึ
ซึมเศร้า ได้แก่ อาการหดหู่ รู้สกึเบ่ือหน่าย หมดความสนกุสนาน หรือบางครัง้หมดอาลยัตายอยาก 
เป็นอาการท่ีอยากปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ตนเองมความสขุ 

ไดเนอร์ (Diener, 2003: 542-574) ความสขุ ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญั เป็นรากฐานของ
การด ารงชีวิต เป็นอารมณ์ความรู้สกึท่ีดีท่ีใช้ประเมินความเป็นอยู่หรือเป้าหมายหลกัของชีวิต คนท่ี
มีความสุขเกิดขึน้ได้จากปัจจัยหลายอย่างท่ีแตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ 
สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่การตอบสนองของบุคคล ท่ีน ามาซึ่งความสขุในการ
ท างาน ได้แก่ 
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1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การท่ีบคุคลมีความพึง
พอใจในสิ่งท่ีตนเป็นและกระท าอยู่ มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็น
จริง สามารถกระท าได้ตามความตัง้ใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ โดยไม่
จ าเป็นต้องปรับตวั 

2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การท่ีบคุคลได้กระท า
ในสิ่งท่ีตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน มีความสุขเมื่องานท่ี
กระท าส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดคณุประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect)  หมายถึงการท่ีบุคคลมีอารมณ์
ความรู้สึกเป็นสขุกับสิ่งท่ีดี ร่ืนรมย์หรรษา สนุกสนานกบัการท างาน ยิม้แย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้
เสมอ ขณะท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งท่ีตนกระท า รับรู้ถึงความดีงาม และคณุประโยชน์ของงาน
ท่ีกระท า 

4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สกึท่ีเป็นทกุข์ 
กับสิ่งไม่ดีท่ีเกิดขึน้ในการท างาน เช่น คบัข้องใจ เบ่ือหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการ
กระท าท่ีไมซ่ื่อสตัย์ หรือไมถ่กูต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ 

มาเนียน (Manion, 2003: 652-659) ความสขุในการท างาน เป็นการแสดงออก
ทางอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนกุสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มี
ความความคิดสร้างสรรค์ การตดัสินใจท่ีดี สมัพันธภาพระหว่างบคุคล เกิดความรักในงานและมี
ความยึดมัน่ในองค์กรสงู โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  

1. การติดต่อสมัพันธ์ (Connections) เป็นพืน้ฐานท่ีท าให้เกิดความสมัพนัธ์
ของบุคลากรในสถานท่ีท างาน โดยบุคลากรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึน้ เกิด
สมัพันธภาพท่ีดีกบับุคลากรท่ีตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั การสนทนา 
พดูคยุอย่างเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ร่วมงาน เกิดมิตรระหวา่งการ
ปฏิบตัิงานกบับคุลากรตา่ง ๆ  

2. ความรักในงาน (Love of The Work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและ
ผกูพนัอย่างเหนียวแน่นกบังาน รับรู้วา่ตนมีพนัธกิจในการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งท่ี
เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกท่ีได้ปฏิบัติงาน 
ปรารถนาท่ีจะท างาน รู้สกึเป็นสขุเมื่อได้ท างาน ภมูิใจท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในงาน 

3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นการรับรู้วา่ตนได้ปฏิบตัิงาน 
ได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายในหน้าท่ีท้า
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ทายให้ส าเร็จ เกิดผลลพัธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคณุคา่ในชีวิต เกิดความภมูิใจใน
การปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้า องค์กรเกิดการพฒันา 

4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือ
จากผู้ ร่วมงาน ผู้ ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามของตนเก่ียวกับเร่ืองงาน ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ ร่วมงาน ผู้บังคบับัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวงัท่ีดีในการปฏิบัติงานและความ
ไว้วางใจจากผู้ ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ ร่วมงาน ให้ความรู้อย่างตอ่เน่ือง 

นูการ์เทน (ชุติไกร ตันติชัยวนิช , 2551: 23-24 อ้างอิงจาก Negarten, 1961) 
กลา่ววา่ ความพึงพอใจในชีวิตเป็นสว่นประกอบทางด้านจิตใจ ท่ีจะน าไปสูค่วามเป็นอยู่ดีและเป็น
สิ่งท่ีปรารถนาของบคุคล เพราะเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ บคุคลท่ี
จะมีความพึงพอใจในชีวิต จะมีลกัษณะคลอบคลมุองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

1. การมีความสขุในการด าเนินชีวิต (Zest) หมายถึง เป็นผู้ ท่ีมีความสขุในการ
ท ากิจวตัรประจ าวนั มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม มีการติดต่อกับผู้ อ่ืน มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมีความพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ 

2. มีความตัง้ใจและอดทนต่อชีวิต (Resolution and Fortitude) หมายถึง มี
การยอมรับว่าชีวิตมีความหมาย มีการยอมรับและมองวา่ปัญหาเหลา่นัน้เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ี
ให้ประโยชน์ สามารถตอ่สู้กบัปัญหาหนกั ๆ ในชีวิตได้ โดยไมค่ิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
ในอดีตท่ีเกิดขึน้ 

3. ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง (Congruence 
between Desired and Achieved Goals) หมายถึง ความรู้สกึวา่ความต้องการหรือเป้าหมายท่ีตัง้
ไว้ได้บรรลเุป้าหมาย 

4. อตัมโนทศัน์ (Self Concept) หมายถึง การรับรู้วา่ตนเองมีสขุภาพทางกาย 
ทางจิต และทางสงัคมท่ีดี มีความรู้สึกว่าตนได้ท าในสิ่งท่ีดีท่ีสดุ และปัจจุบันดีกว่าในอดีต และมี
ความรู้สกึวา่ ร่างกายยงัแขง็แรง สามารถพบกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ และพร้อมท่ีจะเผชิญ
กบัการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ 

5. ระดบัอารมณ์ (Mood Tone) หมายถึง การแสดงออกท่ีแสดงถึงความสขุ 
การมีทศันคติและอารมณ์ในทางท่ีดี มีความพอใจในเหตกุารณ์ปัจจบุัน พอใจท่ีจะติดตอ่กบับคุคล
ท่ีมีอายนุ้อยกวา่และไมรู้่สกึเศร้าหรือว้าเหวแ่ตอ่ย่างใด 
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ส านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ หรือ สสส. (ส านักงานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างสขุภาพ, 2552 : 27-38) ได้ใช้แนวคิดเร่ืองการท างานอย่างมีความสขุ มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี สขุภาพท่ีดีขององค์กร อนัประกอบด้วย 

1. สขุภาพดี (Happy Body) คือ การสง่เสริมสขุภาพของบคุลากรในองค์กรมี
ร่างกานท่ีแขง็แกร่งทัง้ทางกายและทางจิตใจ 

2. น า้ใจงาน (Happy Heart) คือ การกระตุ้นให้เกิดความเอือ้อาทรตอ่กนัและกนั 
3. สังคมดี  (Happy Society)  คือ การสนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคี  

เอือ้เฟือ้ตอ่ชมุชนท่ีบคุลากรท างานและพกัอาศยั ให้มีสงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
4. ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลาย

ตอ่สิ่งตา่ง ๆ ในการด าเนินชีวิต การสร้างกิจกรรมบนัเทิง พกัผอ่นลดความเครียดในการท างาน 
5. พัฒนาสมอง (Happy Brain) คือ การส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหา

ความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ รอบรู้ เกิด
ความก้าวหน้าในการท างาน ชีวิตเกิดความมัน่คง 

6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) คือ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
กระตุ้นให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

7. ปลอดหนี ้(Happy Money) คือ การสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บรู้จกัใช้ 
ไมเ่ป็นหนี ้บริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถกูวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความมัน่คง
ทางการเงิน ไมม่ีหนีส้ินล้นพ้นตวั 

8. ครอบครัวดี (Happy Family) คือ การส่งเสริมให้บุคลากรตะหนักใน
ความส าคญัของครอบครัว การซือ้สตัย์ซึ่งกนัและกนั การสร้างครอบครัวท่ีเข้มแขง็และอบอุน่ 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุข้างต้น ทางผู้ วิจยัสามารถสรุปแนวคิดความสขุใน
การท างานได้ ดงันี ้
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ตาราง 1 แนวคิดของความสขุในการท างาน 

แนวคดิ องค์ประกอบของความสุขในการท างาน 

อากีลล์  
(Argyle, 1991) 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ตอ่ไปนี ้
1. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) เป็นการ
ประเมินความสขุโดยการใช้ความคิดในการตดัสินใจหรือประเมินรูป
ของ 
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 

2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) เป็นการประเมนิ
ความสขุโดยใช้ประสบการณ์ทางความรู้สกึ 

2.1 อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) 
2.2 อารมณ์ทางลบ (Negative Affect)  

ไดเนอร์  
(Diene, 2003) 

องค์ประกอบท่ีน ามาซึ่งความสขุในการท างาน ได้แก่ 
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)  
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction)  
3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect)  
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect)  

มาเนียน  
(Manion, 2003) 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
1. การติดตอ่สมัพนัธ์ (Connections) 
2. ความรักในงาน (Love of The Work)  
3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) 
4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) 

นกูาร์เทน  
(Negarten, 1961) 
 

มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 
1. การมีความสขุในการด าเนินชีวิติ (Zest) 
2. มีความตัง้ใจและอดทนตอ่ชีวิต (Resolution and Fortitude) 
3. ความสอดคล้องระหวา่งเป้าหมายกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง  
(Congruence between Desired and Achieved Goals) 

4. อตัมโนทศัน์ (Self Concept) 
5. ระดบัอารมณ์ (Mood tone) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

แนวคดิ องค์ประกอบของความสุขในการท างาน 

สสส. (2552) มีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. สขุภาพดี (Happy Body) 
2. น า้ใจงาน (Happy Heart) 
3. สงัคมดี (Happy Society) 
4. ผอ่นนคลาย (Happy Relax) 
5. พฒันาสมอง (Happy Brain) 
6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) 
7. ปลอดหนี ้(Happy Money) 
8. ครอบครัวดี (Happy Family) 

 

จากตาราง แสดงแนวคิดความสขุในการท างาน สรุปได้ว่า งานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยเห็น
วา่แนวคิดของไดเนอร์ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ความสขุในการท างาน 4 องค์ประกอบ อนัได้แก่ 
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) อารมณ์
ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ (Negative Effect) มีความเหมาะสมส าหรับการ
เสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 
ความสขุในการท างาน ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บคุลากรในองค์กรมีความรู้สึกท่ีดี

ต่องานท่ีท า และเป็นแรงกระตุ้นท่ีช่วยให้บุคลากรมีความตัง้ใจและแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความรักในงาน เกิดความผกูพนั ดงันัน้
ผู้ วิจยัจึงน าทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความสขุในการท างาน เกิดความพึงพอใจในชีวิต ดงันี ้

ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory) 

มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) เป็นนักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียง ได้พัฒนาทฤษฎี
ความต้องการของบุคคลขึน้ โดยให้ความสนใจกับความต้องการของบุคคล ซึ่งสร้างความกดดนั
และแรงขบัในการแสดงพฤติกรรม โดยมาสโลว์ได้ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความต้องการของมนษุย์ไว้ 
3 ข้อ 
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1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิน้สุด  เมื่อความ
ต้องการใดความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการใหมเ่กิดขึน้ 

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไมท่ าให้เกิดพฤติกรรม หรือ
ท่ีเรียกวา่ ลดแรงขบัตอ่พฤติกรรมลง (Drive Reduction) 

3. ความต้องการของมนุษย์นัน้จะเรียงล าดับกันตามความส าคญัจาก
ความต้องการระดบัต ่า (Lower Needs) ไปสูค่วามต้องการระดบัสงู (Higher Needs)  

โดยพฤติกรรมของมนษุย์มีรากฐานมาจากความต้องการ ซึ่งมาสโลว์ได้แบ่ง
ไว้เป็น 5 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(Maslow, 1970: 170) 

ล าดบัขัน้ท่ี 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานของชีวิตท่ีมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับ  เพ่ือด ารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ  ได้แก่ 
อาหาร น า้ดื่ม อากาศ การพักผ่อน อณุหภมูิท่ีเหมาะสม และเคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งบุคคลจะ
ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานจากรายได้ปกติท่ีเขาได้รับจากการท างาน 

ล าดบัขัน้ท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety Needs) 
มนุษย์จะต้องการความมัน่คง แน่นอน และความปลอดภยัในชีวิต ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและด้าน
อารมณ์ความรู้สึก โดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่คงให้แก่ตวัเองและครอบครัว  ดงัจะเห็นได้ว่า 
บุคคลพยายามสร้างและสะสมหลกัประกันในการด ารงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิจารณา
ความมั่นคงในงาน ต าแหน่ง บ าเหน็จ บ านาญ ประกันชีวิต และสถานะขององค์กร  ซึ่งจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้และการใช้จ่ายของครอบครัวของเขา 

ล าดบัขัน้ท่ี 3 ความต้องการมีส่วนร่วมในสงัคม (Love/Belongingness 
Needs) มนษุย์ต้องการท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์และความผกูพนักบับคุคลอ่ืน ตลอดจนได้รับการยอมรับ
วา่เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ดงันัน้เมื่อความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิตได้รับการตอบสนอง 
และได้หลกัประกนัว่าเขาสามารถจะด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภยั เขาก็จะเข้าเป็นสมาชิกในสงัคม
โดยเฉพาะการยอมรับและการสนบัสนนุทางด้านจิตใจจากภายในองค์การ ซึ่งนบัเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้บคุคลเกิดความรู้สกึเป็นสมาชิกกลุม่ 

ล าดับขัน้ท่ี 4 ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็น
ความต้องการท่ีจะมีความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง ซึ่งเกิดจากการยกย่องและนบัถือจากบคุคลอ่ืน 
โดยความรู้สกึภาคภมูิใจของบคุคลจะมาจากช่ือเสียง เกียรติยศ และการช่ืนชมจากสงัคม ดงัท่ีเรา
จะเห็นได้จากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีการงานและรายได้มั่นคง มีต าแหน่งหน้าท่ี และมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของกลุม่โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและช่ืนชมจากบคุคลอ่ืน 
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ซึ่งองค์การจะต้องจดัต าแหน่งงานในส านกังานหรือความรับผิดชอบในงาน เพ่ือให้บคุคลเกิดความ
ภาคภมูิใจ 

ล าดับขัน้ท่ี  5 ความต้องการความส าเ ร็จและประจักษ์ในตน  (Self-
Actualization Needs) แตล่ะบคุคลจะมีความต้องการท่ีจะกระท าในสิ่งท่ีตนเองสนใจ เพ่ือให้ได้ใช้
ศกัยภาพหรือตระหนกัถึงศกัยภาพของตนอย่างเตม็ท่ี อาจจะกลา่วได้วา่ ความต้องการบรรลใุนสิ่ง
ท่ีตัง้ใจ ถือเป็นความปรารถนาท่ีบุคคลอยากจะเป็นอย่างอ่ืนนอกจากท่ีเป็นอยู่ เพ่ือให้บรรลถุึง
ความพอใจและเข้าใจตนเอง” ซึ่งจะเป็นความต้องการขัน้สดุท้ายและสงูสดุของบคุคล 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Two Factor Theory) 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของ

คนในองค์กร หรือการจูงใจจากการท างาน พบว่า บุคคลต้องการความสขุจากการท างาน นั่นคือ 
สิ่งท่ีท าให้ความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลถึงความพึงพอใจในงานและ
ไมพ่ึงพอใจในงานนัน้ แยกจากกนัและไมเ่หมือนกนั เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสองกลุม่จึ่งให้ช่ือทฤษฎีวา่ 
ทฤษฎีสองปัจจัย โดยได้ท าการทดลอง โดยการสัมภาษณ์วิศวกร และนักบัญชี จากโรงงาน
อตุสาหกรรม ในบริเวณเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ได้องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดความสุขจากการท างานมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ  
(ชตุิกาญจน์ เปาทยุ, 2553 : 73-75 ; อ้างอิงจาก Herzberg 1982 : 260-263) 

1. ปัจจยักระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการท างานหรือปัจจยัจงูใจ (Motivational 
Factors) เป็นสิ่งจูงใจหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจยัท่ีจงูใจให้คนชอบและรักงาน 
ท่ีท า หากสิ่งเหลา่นีไ้มอ่ยู่ ก็ไมไ่ด้หมายความว่า บคุคลจะไมม่ีความพอใจในงาน อนัประกอบด้วย
ปัจจยั 5 ด้าน คือ 

1.1. ความส าเร็จในงานท่ีท าของบุคคล (Achievement) หมายถึง 
ความส าเร็จท่ีได้รับเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่า เขาท างานส าเร็จหรือมีความต้องการท่ีจะ
ท างานในส าเร็จ ส่ิงท่ีจ าเป็น นัน่คือ งานนัน้ความเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ 

1.2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับ
การยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคบับญัชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจาก
บคุคลในหน่วยงาย การยอมรับนบัถือ อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี 
การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอื่นใดท่ีบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่ในความส าเร็จในงาน 
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1.3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานท่ี
น่าสนใจ งานท่ีต้องอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะ
สามารถกระท าได้ตัง้แตต้่นจนจบโดยล าพงัแตผู่้ เดียว 

1.4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
เกิดขึน้จากการได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ  และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่าง
เตม็ท่ี ไมม่ีการตรวจ หรือควบคมุอย่างใกล้ชิด 

1.5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึน้ของบุคคลในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิม หรือได้รับการ
ฝึกอบรม 

2. ปัจจัยช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจัยค า้จุน 
(Maintenance Factor or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีป้องกนัไมใ่ห้พนกังานเกิด
ความไมพ่ึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานโดยตรง แตเ่ป็นเพียงสิ่งท่ีช่วยสกัด
กัน้ไมใ่ห้พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจ โดยสว่นใหญ่เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นท่ีพนกังานจะต้อง
ได้รับการตอบสนอง ประกอบไปด้วยปัจจยัทัง้หมด 9 ด้าน คือ 

2.1. เงินเดือนหรือคา่ตอบแทน (Salary or Compensation) หมายถึง 
ผลตอบแทนจากการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของคา่จ้าง เงินเดือนหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจาก
การปฏิบตัิงาน 

2.2. โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีบคุคลสามารถได้รับ ความก้าวหน้าในทกัษะวิชาชีพด้วย 

2.3. ความสัมพัน ธ์กับผู้ บังคับบัญชา (Relation with Superior) 
หมายถึง การติดตอ่ สงัสรรค์กบัผู้บงัคบับญัชา โดยทางการหรือทางวาจา ท่ีแสดงถึงความสมัพันธ์
ท่ีดีตอ่กนั สามารถท างานร่วมกนัได้และมีความเข้าใจซึ่งกนัและกนั 

2.4. สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนัน้เป็นท่ียอมรับนบั
ถือของสงัคมท่ีมีเกียรติและศกัดิ์ศรี 

2.5. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
หมายถึง ความสามารถในการจัดการล าดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ของการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
นโยบายทัง้หมดของหน่วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกบันโยบาย 
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2.6. สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ  
เช่น อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

2.7. ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนั
เป็นผลท่ีได้รับจากงานในหน้าท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกย้ายไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจาก
ครอบครัว ท าให้ไมม่ีความสขุ และไมพ่อใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 

2.8. ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของ
บคุคลท่ีมีตอ่ความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพ หรือความมัน่คงขององค์กร 

2.9. วิธีการปกครองบังคบับัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีผู้ บังคับบัญชาสามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ ท างานได้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ท่ีมีลกัษณะอยู่ในขอบเขต หรือเป็นการท างานอิสระก็ตาม 

2.10 ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา (Relations with Subordinates) 
หมายถึง การติดตอ่ สงัสรรค์ การแสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั สามารถท างานร่วมกนัได้มีความ
เข้าใจซึ่งกนัและกนัเป็นอย่างดี 

2.11 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relation with Peers) หมายถึง 
การติดต่อ การแสดงถึงความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน และมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกนัเป็นอย่างดี 

จากงานวิจัยดงักล่าว สรุปได้ว่า ปัจจัยทัง้ 2 ด้านนี ้เป็นสิ่งท่ีคนต้องการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ท าให้คนเกิด
ความสขุในการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัค า้จนุ หรือสขุศาสตร์ท าหน้าท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความไมเ่ป็นสขุ 
หรือ ไม่พึงพอใจในงานขึน้ ช่วยท าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไมอ่ยากท างานมาสูค่วามพร้อมท่ี
จะท างาน 

4. ผลท่ีเกิดจากความสุขในการท างาน 
การท่ีบุคลากรมีความสขุในการท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานดีและท าให้บุคลากร 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน จากการท่ีบคุลากรมีอารมณ์ในทางบวก ท าให้มองโลกในแง่ดี 
ท าให้มีความมัน่ใจในการท างานและมีความกล้าในการเผชิญความยุ่งยากหรือกิจกรรมใหมแ่ละ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนีบุ้คลากรท่ีมีความสขุในการท างานนัน้ จะแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความเป็นมิตร ชอบท่ีจะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบตัิ
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ตามกฎระเบียบขององค์กร และอีกทัง้ยงัสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ได้อีกด้วย และผลท่ีตามมาคือ ท าให้อตัราการขาดงานและลาออกลดลง 

ซึ่งการท่ีบคุลากรมีความสขุในการท างานนัน้ ท าให้องค์กรและบคุลากรแต่ละคนได้
ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยอาจจะสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลดีท่ีได้รับกลบัมานัน้  
มีทัง้ผลดีตอ่องค์กร การบริการจดัการ และตอ่บคุลากรเอง (เบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกลุ, 2552 : 15-
18 อ้างอิงจาก Ketchian, 2003 ; Manion, 2005 ; Warr, 2007) ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประโยชน์ต่อองค์กร การมีความสขุในการท างานก่อให้เกิดผลดีซึ่งท าให้
ผลิตผลในการท างานดีขึน้ อนัเน่ืองมาจากบคุลากรท่ีมีความสขุในการท างานนัน้ จะมีแรงจงูใจใน
การท างาน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงตาม ความยั่งยืนในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน คือ การมีความสขุในการท างาน มกัจะเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี คิดบวก ซึ่งการมองโลกใน
แงด่ีนัน้ หากมีความเช่ือวา่ท าได้ ก็จะสง่ผลให้เป็นจริงตามนัน้ และจะสามารถท างานนัน้ให้ประสบ
ความส าเร็จ สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทกุสิ่งท่ีท า มกัจะจดัการกบัปัญหาแทนการบ่น
ถึงปัญหาโดยไม่หาทางแก้ไข โดยคนท่ีมีความสขุในการท างานนัน้มกัจะหาทางแก้ไขปัญหานัน้ 
รวมถึงมีความสามารถในการตดัสินใจได้ดีกว่าบุคลากรท่ีไม่มีความสขุในการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการยืดหยุ่นในการท างาน ท างานได้อย่างราบร่ืน และยังท าให้การสื่อสารดีขึน้ด้วย 
และสง่ผลให้ลดการขาดงานและการลาป่วย เน่ืองจากความสขุจะมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาพ  

2. ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ บุคลากรในองค์กรไม่ได้ถูกจงูใจด้านการ
ท างานด้วยค่าตอบแทนเสมอไป แต่ถูกดึงดดูด้วยความผกูพันท่ีบคุคลมีต่องาน ท าให้องค์กรเป็น
ผู้น าในการแข่งขัน โดยการมีความสขุในการท างานจะท าให้องค์กรได้รับผลก าไรสูง เน่ืองจาก
บุคลากรมีประสิทธิภาพ การลาออกก็จะน้อย ท าให้การท างานเป็นทีมดีขึน้ บุคลากรเอาใจใสใ่น
การท างาน มีแรงจูงใจในการท างาน และคณุภาพของงานพัฒนาขึน้จากทศันคติท่ีดี บรรยากาศ
แห่งความเป็นเพ่ือน ท าให้ผลิตผลของงานเพ่ิมขึน้ ซึ่งการมีความสขุในการท างาน ท าให้วิสยัทศัน์
ขององค์กรเป็นจริง และองค์กรท่ีมีความสขุสามารถท าให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกัได้ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ขององค์กร และจะท าให้เป็นสิ่งดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร และ
นอกจากนี ้การมีความสขุในการท างานยังท าให้สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลได้ง่ายขึน้
อีกด้วย 

3. ประโยชน์ต่อตัวบุคคล การมีความสขุในการท างาน ท าให้มีความสขุตอ่เน่ือง
ไปถึงครอบครัว เน่ืองจากการมีความสขุท าให้บคุคลมีสภาพจิตใจท่ีแขง็แรง ท าให้บคุคลได้พกัผอ่น
ท่ีบ้านได้อย่างเตม็ท่ีและพร้อมท่ีจะท างานในวนัใหม ่ท าให้สามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี การปรับตวั
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ดีขึน้ ก่อให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้กบัการท างานได้อีกด้วย ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ ความสขุในการท างานท าให้สิ่งแวดล้อมในการท างานดี ท าให้รักในสิง่
ท่ีบุคคลท า และได้รับประสบการณ์เก่ียวกับความรู้สึกรักงานของตนเอง ท าให้รู้สึกถึงคณุค่าใน
สถานะต าแหน่งในการท างาน และรู้สกึดีเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อีกทัง้การมีความสขุ
ในการท างาน ท าให้มีความรู้สึกปลืม้ใจ ท าให้บคุคลรู้สึกดีกบัตนเองท่ีสามารถท าประโยชน์ให้กบั
องค์กรได้ 

5. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 
แมเนียม (ชินกร น้อยค ายาง และคณะ, 2555 : 50 อ้างอิงจาก Manion, 2003) ได้

ท าการศึกษาความสขุในการท างาน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน  
24 คน ใช้วิธีการสมัภาษณ์ โดยถามเก่ียวกบัประสบการณ์ความสขุในการท างาน ได้แก่ การรับรู้
ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และภาวะผู้น า พบวา่ ความสขุในการท างานเกิดขึน้ได้
จากปัจจยัน า 4 ประการ ท่ีเป็นแนวทางท าให้เกิดความสขุ ความสนกุสนานในการท างาน คือ การ
ประสานงานท่ีดี มีความรักและเอาใจใสใ่นงานท่ีท า มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การได้รับการยอมรับนับ
ถือ อีกทัง้ความสขุในการท างานให้ผลลพัธ์เชิงบวกในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ มีอารมณ์ความรู้สกึเชิงบวก 
เช่น ความสนุกสนาน การยิม้ หัวเราะ น าไปสู่การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน เกิด
สมัพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานน่าร่ืนรมย์ 

ยุพา ตาทา (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันีความสขุในการปฏิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายบริการลกูค้าโทรศพัท์ บริษัท ทรูมฟู จ ากดั เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีความสมัพันธ์ทางลบกับดชันีความสขุในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าทาง
โทรศพัท์ของบริษัท ทรูมฟู จ ากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 มี  
1 ปัจจัย ได้แก่ สุขภาพจิต โดยคิดแบบ Thai GHQ 60 คือ หากได้คะแนน 0-11 คะแนน ถือว่า
สขุภาพภาพจิตดี แตห่ากคะแนน 12 คะแนนขึน้ไป ถือวา่มีปัญหาทางสขุภาพทางจิต 

ศิ วิมล ค านวล (2552) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง การมองโลกในแง่ดี  
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค และความสขุ กรณีศกึษาพนกังานบริษัทเอกชนแหง่
หนึ่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความสขุอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 จ านวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเมื่อทดสอบค่าความสมัพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีมี
ความสมัพันธ์ทางบวกกับความสขุของพนักงาน ด้วยสถิติสหสมัพันธ์อย่าง่ายของเพียร์สนั พบ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุของพนกังาน ท่ีระดบั



  24 

นัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีระดับการมองโลกในแง่ดีสูงขึน้ ก็จะท าให้มี
ความสขุมากขึน้ตามไปด้วย 

คอล (อรรถพร คงเขียว, 2554 :19 อ้างอิงจาก Kall, 2004) ศึกษาพบว่า ความสขุใน
การท างานมีความสมัพนัธ์ทางลบกับอตัราการลาออกจากงาน และพบวา่ ความรู้สกึท่ีเป็นสขุเกิด
จากประสบการณ์ท่ีสมหวงัจากการท างาน เพราะมีแรงจงูใจท่ีท าให้สนกุสนานและมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อการท างาน ให้ผลลัพธ์เชิงบวกในประสบการณ์ชีวิต เช่น ผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีชีวิตชีวาในการท างาน 

กมลวรรณ โพธ์ิวิทยากร (2557 : 68) ได้ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสขุใน
การท างานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอ าเภอยะลา พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกับความสขุในการท างาน 
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ความสขุในการท างาน ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงลบใน
ระดบัต ่ากบัความสขุในการท างาน 

วรุตม์ เอมะบุตร (2557) ได้วิจัยเ ร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและการรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่า 
ความสขุในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามความสขุใน
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาผลของแตล่ะด้านพบวา่ ความสขุในการท างาน
ท่ีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต  
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกทางบวก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุเท่ากบั 
3.53 และระดับปานกลางมี 2 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ด้าน
ความรู้สกึทางลบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.08 ตามล าดบั  

จากผลงานวิจัยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สรุปได้ว่า ความสขุในการท างานนัน้ 
ก่อให้เกิดความสนกุสนานในการท างาน เกิดการประสานงานท่ีดี เอาใสใ่จในการท างาน มีอารมณ์
ท่ีร่าเริงแจ่มใส ยิม้แย้ม รวมทัง้ส่งผลท าให้อตัราลาออกจากงานลดลงอีกด้วย โดยปัจจยัหลกัมาก
จากทัง้ปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การยอมรับนับถือตนเอง สภาวะทางอารมณ์ และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การรับรู้ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน 
เป็นต้น 
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานขายทางโทรศัพท์ 
การตลาดทางโทรศัพท์ เป็นรูปแบบการขายโดยการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยแห่งความส าเ ร็จส าหรับการตลาดทางโทรศัพท์ขึน้กับรายช่ือของ
กลุม่เป้าหมาย โครงสร้างของเนือ้หาและวิธีการพดูของพนกังาน เช่น การโทรศพัท์สอบถามลกูค้า
ถึงการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ไปและเสนอผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่คาดวา่จะเหมาะสมกบัลกูค้ารายนัน้ (ฉตัรยา
พร เสมอใจ; และฐิตินนัท์ วารีวนิช, 2551: 210) 

1. ความหมายของการขายทางโทรศัทพ์ 
แอนน์ เมเยอร์ (อรชร มณีสงฆ์, 2546; 159 อ้างอิงจาก Ann Mayer, 1992: 11) กลา่ว

ว่า  การตลาดทางตรงโดยใ ช้ โทรศัพท์  ( Telemarketing) หมายถึ ง  การเ ป็นผู้ เ ช่ียวชาญ 
(Professional) การวางแผน (Planned) การวัดได้ (Measured) การใช้ต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Cost-effective) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ในการสื่อสารโดยใช้โทรศพัท์ ร่วมกับ
การมีฐานข้อมลู และบทพดูท่ีเป็นสว่นตวั ส าหรับการท าตลาดในธรุกิจตอ่ไป 

ดารา ทีปะปาล (2542: 124) กล่าวว่า การตลาดโดยใช้โทรศพัท์ คนทั่ว ๆ ไปมกันึกถึง
การใช้โทรศพัท์เพ่ือขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีส าคัญของ
การตลาดทางตรง จะมีทัง้การ “โทรออก (Outbound)” เพ่ือเสนอขายสินค้าโดยตรงต่อผู้บริโภค 
หรือหน่วยธุรกิจและการได้รับ “โทรเข้ามา (Inbound)” ท่ีลกูค้าโทรเข้ามาตามหมายเลขโทรศพัท์ 
อนัเกิดจากการโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นัตยสาร จดหมายตรง หรือ แคตตาล็อค 
เป็นต้น 

จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้ว่า การขายทางโทรศพัท์ คือ การท าการตลาดโดยการใช้
โทรศพัท์ เพ่ือเป็นการเสนอขายสินค้าให้กบัลกูค้า โดยไมต้่องพบปะลกูค้าโดยตรง 

2. ขอบเขตของการขายทางโทรศัพท์ 
การตลาดโดยใช้โทรศพัท์จะประกอบด้วย“การโทรออก (Outbound)” และ “การโทร

เข้ามา (Inbound)” โดยมีความแตกตา่งกนั (อรชร มณีสงฆ์, 2546: 160-161) ดงัตอ่ไป 
2.1 การโทรออก (Outbound) 

การท่ีองค์กรได้มีการก าหนดวตัถปุระสงค์และวางแผนให้พนกังานขององค์กร
เป็นฝ่ายโทรออกไปติดตอ่ลกูค้า ซึ่งอาจจะโทรออกไป เพ่ือหน้าท่ีตา่ง ๆ เช่น เพ่ือเป็นการเสนอขาย
สินค้าโดยตรง (Direct Selling of tele-sale) สร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า การให้บริการหลงัการ
ขาย การให้บริการแก่ตวัแทนจ าหน่าย การรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ช่วยในการสรรหาลกูค้าท่ี
มุง่หวงัสินค้านัน้ ๆ การสง่เสริมการตลาด เพ่ือเพ่ิมการขายสินค้ารายการอ่ืน ๆ รวมทัง้การติดตาม
การด าเนินงานของพนกังานขาย เป็นต้น 
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2.2 การโทรเข้ามา (Inbound) 
การโทรเข้า โดยลกูค้าจะเกิดขึน้เมื่อ ทางองค์กรมีการสื่อสารออกไปก่อนหรือ

ลกูค้าเคยติดต่อซือ้ขายกับองค์กรแล้ว เช่น พิซซ่าฮัท เป็นต้น หน้าท่ีของการโทรเข้า เช่น เพ่ือการ
รับค าสัง่ซือ้ การให้บริการลกูค้าในด้านการตอบค าร้องของลกูค้า การชักจงู จงูใจให้ลกูค้าซือ้สินค้า
มากขึน้หรือเสนอขายสินค้าท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 

จากข้อมลูด้านขอบเขตการขายทางโทรศพัท์ พบวา่ พนกังานขายทางโทรศพัท์ท่ีใช้ในการ
วิจัยครัง้นี ้เป็นลกัษณะการโทรออก เพ่ือเสนอขายสินค้าให้การทางลกูค้า ด้วยการเสนอข้อมลูท่ี
น่าสนใจกบัทางลกูค้า รวมทัง้การสง่เสริมการขายสินค้าด้วย 

3. การจัดการด้านพนักงานขายทางโทรศัพท์ 
ในกระบวนการคดัสรรบคุลากรมาท างานในแผนกการตลาดทางโทรศพัท์ นบัวา่เป็น

กระบวนการท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากการใช้การตลาดทางโทรศพัท์นัน้ พนักงานถือว่าเป็น
หัวใจส าคญัท่ีสดุประการหนึ่ง เพราะต้องมีการสื่อสารโต้ตอบกับลกูค้าหรือผู้ ท่ีสนใจขององค์กร
(อรชร มณีสงฆ์ , 2546: 176-181) โดยคุณสมบัติของผู้ ท่ีจะมาเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี
การตลาดทางโทรศพัท์ควรจะมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. น า้เสียงท่ีชดัเจน อบอุน่ และมีความมัน่ใจ 
2. ความสามารถในการเรียนรู้แนวคิดใหม ่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
3. ความสามารถในการฟัง และท าความเข้าใจ 
4. มีความมัน่ใจในตนเองและต้องการประสบความส าเร็จ 
5. ชอบติดตอ่กบัผู้คน และชอบการแนะน าบคุคลอ่ืน 
6. มีความผอ่นคลาย ไมเ่ครียด 
7. เป็นคนตัง้ใจจริง มีความมุง่มัน่ 

นอกจากนี  ้พนักงานฝ่ายการตลาดทางโทรศัพท์แบบการโทรออก ควรจะมี
คณุลกัษณะเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. มีความสามารถในการขาย เข้าใจขัน้ตอนต่าง ๆ ของการเสนอขาย และ
สามารถตอบสนองข้อโต้แย้งของลกูค้าได้  

2. มีข้อมลูท่ีถกูต้อง 
3. สามารถแสดงความรู้สกึอย่างเปิดเผยทางโทรศพัท์ได้ 
4. มีความมุง่มัน่ตอ่เป้าหมายท่ีได้รับ 

จากข้อมลูข้างต้น พบว่า พนักงานขายทางโทรศพัท์ จะต้องมีคณุสมบตัิ ท่ีเหมาะสม 
เช่น การมีน า้เสียงท่ีน่าฟัง มีความมัน่ใจ ท าให้ดนู่าเช่ือถือ มีความสามารถในการส่ือสารเพ่ือเป็น
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การสื่อสารข้อมลูท่ีถกูต้องให้กบัลกูค้าได้อย่างเข้าใจง่าย รวมทัง้ต้องมีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ 
เน่ืองจากพนกังานขายทางโทรศพัท์จะต้องพบเจอกบัอารมณ์ของลกูค้าหลากหลาย 

4. ลักษณะงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ 
ลกัษณะของบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาดทางโทรศพัท์ โดยทั่วไป

จะมีงานลักษณะท่ีมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างทางด้านขอบเขตการทาง
การตลาดทางโทรศพัท์ โดยลกัษณะงานของพนกังานท่ีเก่ียวข้องการตลาดทางโทรศพัท์ มีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้(สภุวรรณ กรเพ็ชร์, 2550: 40-41) 

1. พนกังานจะต้องให้ความส าคญัตอ่ลกูค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า
เป็นส าคญั แต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็ค านึกถึงความส าคญัของผลผลิตและปริมาณงานท่ีได้  
ซึ่งท าให้พนกังานมีอตัราการเบ่ือหน่ายตอ่งาน ความเครียดและอตัราลาออกท่ีสงู 

2. ด้วยเหตท่ีุเนือ้งานจะต้องท างานคอ่นข้างต่อเน่ือง จึงท าให้พนกังานเบ่ือหน่าย
และเหน่ือยล้ากบัจ านวนสายท่ีต้องให้บริการ ตลอดจนต้องสนทนากบัลกูค้าในช่วงนอกเวลางาน 

3. พนกังานมกัจะเกิดความเบ่ือหน่ายในการปฏิบตัิงาน (Emotional Burnout) ซึ่ง
มาสาเหตุหลักมาจากการร้องเรียนหรือการรับรองอารมณ์จากทางลูกค้า ท าให้พนักงานเกิด
ความเครียด กดดนั ประกอบกบัโครงสร้างการท างานท่ีมีข้อเง่ือนไขจ านวนมาก 

จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้วา่ พนกังานขายทางโทรศพัท์จะมีลกัษณะการท างาน อนั
ก่อให้เกิดความเครียดได้งาน ด้วยเห็นนีท้างผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากับพนักงานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์ 

5. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการขายทางโทรศัพท์ 
คีรีมาส อเตน็ต้า (2542: 96-97) ได้ศกึษาการรับรู้ความเครียดในการปฏิบัติงานและ

ความเครียดทั่วไปของพนักงานธนาคาร ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ 
โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาจ านวน 257 คน พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล
แตกต่างกันในด้านสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และระดับชัน้  มีระดับความเครียดในการ
ปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกนัและมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดทัว่ไป ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสงูใน
การท านายความเครียดทัว่ไป คือ ลกัษณะงาน ความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ 

ศิริรัตน์ หมางสงูเนิน (2547: 60-63) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้1เกิดความเครียดในงาน
บริการศึกษาพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Orange Customer Care 1331 บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ 
จ ากดั จ านวนทัง้สิน้ 196 คน พบวา่ พนกังานเกือบทัง้หมดท่ีมีอายุงานต ่ากว่า 4 ปี มีการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรี ในด้านลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบส่วนใหญ่รับผิดชอบในด้านให้บริการข้อมลูกบั
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ท่ีหมายเลข 1331 มีภาระหนีส้ิน เงินกู้ เพ่ือนท่ีอยู่อาศัย เงินกู้ เพ่ือซือ้
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คอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งอ านวนความสะดวก เงินกู้ สถาบันการเงิน และจากการศึกษาสรุปว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความเครียดแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  พบว่าระดบั
ความเครียดของพนกังานอยู่ในเกณฑ์ปกติ ข้อมลูด้านปัจจัยแวดล้อมในการท างานพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความต้องการจากงานและภาวะผู้น าแบบควบคมุ มีความสมัพนัธ์
กบัความเครียดในงานบริการ 

รุ่งระวี พันธานนท์ (2548: 67-80) ได้ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานศนูย์รับโทรศพัท์สายด่วน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ พนักงานศนูย์รับโทรศพัท์สายด่วนของ
บริษัทโปเฟชชั่นนอล คอลเซ็นเตอร์ จ ากัดและบริษัทแคปปิตอล โอเค จ ากัด จ านวน 138 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือ แบบสอบถาม พบวา่ กลุม่ตวัอย่างกวา่คร่ึงมีอายุต ่ากวา่ 25 ปี สว่น
ใหญ่มีสถานภาพโสด เกือบทัง้หมดจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่อายกุารท างาน 1 ปี 
ในด้านสภาพเศรษฐกิจราว 1 ใน 3 มีรายได้พอ ๆ กบัรายจ่าย และเกินคร่ึงมีภาระทางครอบครัวต ่า 
ข้อมลูด้านปัจจับแวดล้อมในการท างาน ด้านความรู้ความเข้าใจต่องานบริการ ความสมัพันธ์กบั
ผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ระดบัต ่า จากผลการศึกษาสรุปว่า ระดบั
ความเครียดในการปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สงูกวา่ปกติถึงร้อยละ 92  

ยุพา ตาทา (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันีความสขุในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าโทรศัพท์ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของปัจจยัสภุาพจิตอยู่ในระดบัท่ีดี ค่าเฉลี่ยของปัจจยัสมัพันธภาพระหว่างพนักงานและ
เพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบัท่ีดี และพนักงานฝ่ายบริการลกูค้าทางโทรศพัท์ของบริษัท ทรูมฟู จ ากดั 
มีความสขุในการปฏิบตัิงานเท่ากบัคนทัว่ไป 

จากผลงานวิจัย สรุปได้ว่า พนักงานท่ีท างานด้านการตลาดทางโทรศพัท์ มีสภาวะ
ทางจิตใจด้านความเครียดคอ่นข้างสงู ด้วยเหตนีุท้างผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะงานวิจยัในครัง้นี ้
เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานให้กบัพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
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3. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเอง พร้อมทัง้ได้มีโอกาสรับรู้ถึงความ
คิดเห็นและประสบการณ์จากสมาชิกภายในกลุ่ม ก่อให้เกิดการตระหนักถึงความคิด ความรู้สึก 
รวมทัง้พฤติกรรมของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์ภายในกลุ่ม ภายใน
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุน่และปลอดภยั 

1. ความหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2012: 28) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเ ก่ียวข้องกับ

กระบวนการระหว่างบุคคลมี่มุ่งเน้นการตระหนกัรู้ทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม การให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะโน้มน าความงอกงาม ให้ความส าคญักับการค้นหาความแข็งแกร่งจาก
ภายในสมาชิกในกลุ่ม อาจจะเจอกับวิกฤตการณ์และความขัดแย้งเป็นครัง้คราว หรือพวกเขา
อาจจะก าลงัพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสิน้หวงักบัตนเอง กลุ่มจะท าให้สมาชิกเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและช่วยสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ น าไปสู่การแลกเปลี่ยนและส ารวจ
เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง สมาชิกในกลุม่จะได้รับความช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะการจดัการกับ
ปัญหาระหวา่งบคุคล ดงันัน้พวกเขาจะสามารถรับมือกบัปัญหาท่ีคล้าย ๆ กนัในอนาคตได้ดีขึน้ 

ชาร์ฟ (Sharf, 2012: 4) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม คือ การมีปฏิสมัพันธ์
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากบัผู้รับค าปรึกษามากกว่าหนึ่งคน โดยช่วยผู้รับค าปรึกษาท่ีมีปัญหาท่ีอาจ
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ และปัญหาพฤติกรรม ภายใต้กฏหมายและ
จริยธรรม 

วชัรี ทรัพย์มี (2550: 103 – 104) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการปรึกษา เป็นกระบวนการท่ีผู้มีความต้องการตรงกันท่ีจะปรับปรุงตนเองหรือต้องการจะ
แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกนั มาปรึกษาหารือซึ่งกนัและกนัเป็นกลุม่ และมีผู้ให้ค าปรึกษาร่วม
อยู่ด้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาสได้แสดงออกเก่ียวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของแตล่ะ
คนเป็นการได้ระบายความรู้สกึขดัแย้งในจิตใจ ได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง กล้าท่ีจะ
เผชิญปัญหา พร้อมทัง้ได้ให้แง่คิดในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงตนเอง รับฟังความรู้สึก ความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้เกิดการตระหนกัวา่ผู้ อ่ืนก็มีความรู้สึกขดัแย้งหรือความคิดเห็นเช่นเดียวกบั
ตน ไมใ่ช่เขาคนเดียวท่ีมีปัญหา 

อาภา จันทรสกุล (2551: 247) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นการจ าลอง
สภาพการอยู่ร่วมกนั และช่วยให้คนเรียนรู้ตอ่การปรับตวัทางสงัคมได้ใกล้เคียงกบัสภาพความเป็น
จริง เพราะปฏิสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้เน้นความจริงใจ ไว้วางใจ เคารพกันและกนั ท าให้สมาชิกในกลุม่
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กล้าเปิดเผยตนเอง เรียนรู้ท่ีจะรับฟังผู้ อ่ืนยอมรับในความแตกตา่ง อยู่ร่วมกนัแบบช่วยเหลือร่วมมือ
กนั ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เน่ืองจากเกิดการเรียนรู้ใหม่ 

สรุปความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ว่า กระบวนการท่ีให้ผู้ รับค าปรึกษาท่ีมี
ปัญหาหรือความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดคล้าย ๆ กัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุยถึง
ประสบการณ์ ความรู้สึกและความคิดเห็น หรือแนวทางวิธีการตา่ง  ๆ  ของสมาชิกในกลุ่ม ภายใต้
บรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความไว้วางใจ โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการให้
ค าปรึกษา คอ่ยเอือ้อ านวยให้สมาชิกในกลุม่แสดงความรู้สกึและความคิดเห็น 

2. จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2012: 29) ได้สรุปจุดมุ่งหมายส าหรับสมาชิกในการให้ค าปรึกษา

แบบกลุม่ ไว้วา่การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ สามารถเป็นเพ่ิมการตระหนกัรู้ การรู้จกัตนเอง และเป็น
การพฒันาอตัลกัษณ์เฉพาะตน ช่วยให้สมาชิกเรียนรู้วิธีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายและ
ใกล้ชิดสนิทสนม ก่อให้เกิดการค้นพบความกังวลใจของตนเองทัง้จากครอบครัวและสงัคม เพ่ิม
โอกาสการยอมรับ ความเช่ือมัน่ ความนบัถือในตนเอง และมีมมุมองเก่ียวกบัตนเองและผู้ อ่ืนใหม่
ได้มากย่ิงขึน้  นอกจากนีย้ังท าให้สมาชิกเกิด เรียนรู้วิธีการแสดงอารมณ์  น าไปสู่พัฒนา
ความสมัพนัธ์และความเห็นใจในความรู้สกึและความจ าเป็นของผู้ อ่ืน พบทางเลือกในการรับมือกบั
เร่ืองราวโดยทัว่ไปรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีขดัแย้งพร้อมทัง้ตดัสินใจอย่างชาญฉลาด และเข้าใจ
คณุคา่และการตดัสินใจท่ีชดัเจนขึน้ อีกทัง้รู้วิธีท่ีจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้ 

ซึ่งสอดคล้องกบั วชัรี ทรัพย์มี (2550: 105) ท่ีได้ให้จดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา
แบบกลุม่ไว้วา่ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ช่วยท าให้สมาชิกกล้าท่ีจะเปิดเผย ไมเ่ก็บกดและไมเ่สแสร้ง 
ช่วยให้สมาชิกรู้จกัตนเอง เกิดการยอมรับตนเองเพ่ิมขึน้ และไมไ่ด้มุง่หวงัว่าตนเองจะต้องดีเลิศไป
หมดทกุด้าน สง่เสริมให้สมาชิกมีทศันคติท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน มีสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืน ช่วยให้สมาชิกเข้า
สู่โลกของความเป็นจริงเพ่ิมขึน้ ลดการให้กลไกป้องกนัตนเอง พัฒนาทักษะในการส่ือความหมาย
ของสมาชิก เช่น ตัง้ค าถามได้ตรงเป้าหมายด้วยความนุ่มนวล ช่วยให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้วา่ 
ตนไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงผู้ เดียว ตระหนักวา่ผู้ อ่ืนก็เผชิญปัญหาทางแก้ปัญหาเหมือนกนั ส่งเสริม
ให้สมาชิกสามารถตดัสินใจได้ด้วยความมัน่คงทางจิตใจ แม้จะมีอตัราเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม การเกิด
วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายจากสมาชิกในกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุม่และมีความจริงใจในการช่วยเหลือกลุม่ ช่วยให้สมาชิกไวตอ่ความรู้สกึและความต้องการของ
ผู้ อ่ืน และท าให้สมาชิกมีโอกาสรับและให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน เกิดความภมูิใจว่า ได้แสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 
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จากเอกสารดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
คือ เพ่ือให้บคุคลได้ส ารวจตนเอง รู้จกัตนเอง ยอมรับตนเอง และมองเห็นคณุคา่ในตนเอง พร้อมทัง้
ยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน โดยได้มีโอกาสพฒันาความไวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน และ
เป็นการช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเอง อีกทัง้ยังสามารถ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หลักการของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
มาลินี บญุยรัตพนัธ์ (2549: 11-12) สรุปได้วา่ กระบวนการกลุม่ หมายถึง วิธีการหรือ

การด าเนินงานเพ่ือให้กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย ซึ่งการท่ีจะสามารถเป็นกลุ่มท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม  
3 ประการ คือ 

1. ด าเนินงานตามจดุมุง่หมายของกลุม่ได้ประสบผลส าเร็จ 
2. ในระหวา่งการด าเนินงาน สมาชิกกลุม่ด ารงไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
3. มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ สถานะ หรือกิจกรรม เพ่ือ

เพ่ิมความส าเร็จของกลุม่ให้สงูขึน้ 
ลกัษณะของการท างานของกลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียวกนั 
2. มีการก าหนดบทบาท มอบหมายอ านาจ หน้าท่ี ตลอดถึงความรับผิดชอบของ

สมาชิกไว้ชดัแจ้ง 
3. บรรยากาศในการท างานมีลกัษณะเป็นกนัเอง 
4. สมาชิกมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
5. ทีมงานพยามยามสง่เสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย 
6. มีการประชมุพิจารณาผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ า 
7. สมาชิกมุง่ประโยชน์ของทีมเป็นหลกั 
8. สมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และบริสทุธ์ิใจตอ่กนั 
9. สมาชิกจะร่วมมือกนัหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 
10. การตดัสินใจของทีมงานถือวา่สมาชิกทกุคนต้องร่วมกนัรับผิดชอบ 
11. สมาชิกทกุคนพอใจท่ีได้ท างานร่วมทีมกนั 
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อชัรา เอิบสขุสิริ (2556: 259-260) ได้กลา่วถึงหลกัการให้ค าปรึกษากลุม่ มีดงันี ้
1. ต้องค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
2. จดัเวลาให้ค าปรึกษาท่ีสมาชิกกลุม่มีความสะดวก  
3. สมาชิกกลุม่ต้องมีความเตม็ใจมารับค าปรึกษาโดยไมไ่ด้ถกูบงัคบั 
4. จัดสถานท่ีให้มีความเป็นสดัส่วนและมีบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อการพดูคยุ

ให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สมาชิกกลุ่มต้องเป็นผู้ ตัดสินใจและรับผิดชอบในปัญหาของตนเอง ผู้ ให้

ค าปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้ความชว่ยเหลือ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้เข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาเทา่นัน้ 
6. วิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกกลุ่มหรือจดัส่งต่อไปยังผู้ เช่ียวชาญอ่ืน ในกรณีท่ี

จ าเป็นและท าการติดตามผลในทกุกรณี 
สรุปหลกัการของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ได้วา่ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่นัน้ ผู้น า

กลุ่มจะมีหน้าท่ีคอยช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม บอกจุดมุ่งหมายและวิธีการให้กระจ่าง สร้าง
บรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจ ร่วมมือร่วมใจกนั และท าให้สมาชิกกลุม่บรรลวิุธีการแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

4. หลักการสร้างกลุ่มเพื่อการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
4.1 การเลือกสมาชกิเข้ากลุ่ม 

กมลรัตน์ กรีทอง (2551: 265) ได้กลา่วถึง หลกัการเลือกกลุม่สมาชิกเข้ากลุม่ คือ 
ต้องเข้ากลุ่มด้วยความสมคัรใจ เต็มใจ มีปัญหาคล้ายคลึงกนั ควรให้สมาชิกมีความแตกตา่งบ้าง 
เช่น มีทัง้เพศชายและเพศหญิงในกลุ่มเดียวกนั ไม่ควรให้คนท่ีเป็นญาติและเพ่ือนสนิทอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั เพราะตา่งคนตา่งรู้ปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้ว อาจท าให้ไมส่ามารถเปิดเผยความรู้สึก
ท่ีแท้จริงออกมาได้และไม่ควรให้ผู้ ก้าวร้าว เหนียมอายมากไป และปรับตวัยากเข้ากลุ่ม เพราะ
อาจจะท าให้กลุม่ไมป่ระสบความส าเร็จได้ 

ดวงมณี จงรักษ์ (2548: 10) ได้กล่าว่า ผู้ ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท าการคดักรอง
สมาชิก ทัง้นีพ้ึงเลือกสมาชิกซึ่งความต้องการและเป้าหมายมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
กลุ่ม ผู้ซึ่งไม่เหน่ียวรัง้ความก้าวหน้าของกลุ่ม และผู้ ท่ีสภุาพจิตจะไม่ถกูท าให้เสียหายจากประสบ
การณกลุ่ม การคดักรองการะท าได้หลายอย่างเช่ือ โดยการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล สมัภาษณ์
เป็นกลุม่ การกรอกแบบสอบถาม 

จากเอกสารดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การเลือกสมาชิกกลุ่มนัน้ สมาชิก
จะต้องสมคัรใจเข้ามาร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ มีปัญหาหรือความต้องการท่ีคล้ายคลงึกนั  
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4.2 ขนาดของกลุ่ม 
มาร์เล่อ (Mahler, 1969 : 54 – 55) กล่าวว่า สมาชิกของกลุ่มไม่ควรน้อยกว่า  

7 คน และไมค่วรเกิน 10 คน เพ่ือให้ทกุคนมีโอกาสส่ือความหมายซึ่งกนัและกนัได้เตม็ท่ี 
คอเรย์ (Corey, 2004: 69) กล่าวว่า จ านวนสมาชิกของกลุ่มควรมี 8 คน จะเอือ้

ตอ่ประสิทธิภาพของการให้ค าปรึกษามากท่ีสดุ 
กมลรัตน์ กรีทอง (2551: 266) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มควรมีสมาชิกอย่างน้อย

ท่ีสดุ 4 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน แต่จากประสบการณ์ พบว่า จ านวนสมาชิกควรอยู่ในช่วง 
6-9 คน 

จากเอกสารดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ขนาดกลุ่มควรมีจ านวนสมาชิก
ประมาณ 6 คน และไมค่วรเกิน 10 คน 

4.3 ชนิดของกลุ่ม 
แฮนเซน วอร์เนอร์ และสมิธ (Hansen, Warner & Smith, 1976: 366) กล่าวว่า 

ชนิดของกลุม่ควรจดัเป็นกลุม่แบบปิด หมายถึง กลุม่ท่ีไมม่ีการเปิดรับสมาชิกใหมอี่กในระหวา่งการ
ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุม่ แม้จะมีสมาชิกลาออกจากกลุม่ไปแล้วก็ตาม เพราะการจดักลุม่จะท า
ให้สมาชิกมีปัญหาในเร่ืองความไว้วางใจและความสนิทสนม 

ราว (Rao, 1981: 177) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มควรเป็นกลุ่มปิด คือ ไม่มีการรับ
สมาชิกใหมอี่กในระหวา่งการให้ค าปรึกษา แม้จะมีสมาชิกลาออกไปแล้วก็ตาม เพราะการจดัเป็น
กลุม่เปิดจะท าให้สมาชิกมีปัญหาในเร่ืองความไว้วางใจและความสนิทสนม 

จากเอกสารดงักล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ชนิดของกลุ่มการให้ค าปรึกษานัน้  
ควรเป็นกลุม่ปิด เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาความไว้วางใจและความสนิทสนมของสมาชิกในกลุม่ 

4.4 ระยะเวลาและจ านวนครัง้ 
แพทเทอร์สนั (Patterson, 1967: 182) กลา่ววา่ ควรจดัให้มีการให้ค าปรึกษากลุม่

สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ถ้าช่วงเวลาของการให้ค าปรึกษาน้อย อาจจดัให้มีการให้ค าปรึกษากลุม่สปัดาห์
ละ 2-3 ครัง้ ในแต่ละครัง้ท่ีพบกัน ถ้าสมาชิกเป็นวยัรุ่นหรือผู้ ใหญ่ควรใช้เวลา 1 – 1.30 ชั่วโมง ถ้า
เด็กระดบัประถามศึกษา เวลาท่ีใช้ไม่ควรนานเกิน 1 ชั่วโมง อาจะอยู่ในช่วง 30 – 45 นาที เพราะ
เดก็อาจเกิดความเบ่ือได้ 

คอเรย์ (Corey, 2004: 69 – 70) กลา่ววา่ โดยทัว่ไปจะให้ค าปรึกษากลุม่ สปัดาห์ละ 
1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับชนิดของกลุ่ม หรือประสบการณ์ของผู้น ากลุ่มหรือผู้ ให้
ค าปรึกษา 
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วชัรี ทรัพย์มี (2549: 182) กล่าวว่า เวลาท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มโดย
ปกติแล้ว ส าหรับกลุ่มวยัรุ่นหรือผู้ ใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมงคร่ึง แต่ถ้าเป็น
กลุม่เดก็ประถมศกึษาเวลาท่ีใช้ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง จ านวนครัง้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่จะให้
ค าปรึกษาสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ถ้าช่วงเวลาในการใช้ค าปรึกษาทัง้หมดมีน้อยอาจจดัสปัดาห์ละ 2-3 
ครัง้ เวลาไม่ควรต ่ากว่า 1 ชั่วโมง หรือไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ส าหรับจ านวนครัง้ ท่ีจะพบกันควร
ก าหนดไว้ประมาณ 6-7 ครัง้ โดยถือเป็นกลุม่ท่ีใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ  

จากเอกสารดงักล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ส าหรับ
วยัรุ่นหรือผู้ ใหญ่ ควรจะมีระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาประมาณ 6 – 10 ครัง้ สปัดาห์ละ 1 ครัง้  
ใช้เวลาประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที 

4.5 สถานท่ีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2008: 71-72) กล่าวว่า ในการเตรียมกลุ่มให้ค าปรึกษา ความ

เป็นส่วนตัว ความน่าสนใจและสถานท่ีเอือ้ต่อการปฏิสัมพันธ์กันเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก การจัด
สถานท่ีท่ีไม่ดีพอ อาจมีผลท าให้การท ากลุ่มเป็นไปไม่ราบร่ืนนัก ดงันัน้ความพยายามจะท าให้
สถานท่ีปลอดภยั เพ่ือเอือ้ในการท างานท่ีลกึซึง้ 

กมลรัตน์ กรีทอง (2551: 268) กลา่ววา่ การจดัสถานท่ีควรเป็นห้องท่ีเป็นสดัสว่น
และมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนสมาชิก ควรจัดเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกทุกคนเห็นหน้ากัน
ทัง้หมด อาจจดัเป็นเก้าอีห้รือนัง่พืน้ก็ได้ 

จากเอกสารดงักลา่วข้างต้น พอสรุปได้ว่า สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่
ควรเป็นห้องท่ีมีขนาดพอเหมาะสมกบัจ านวนของสมาชิก ลกัษณะห้องท่ีสิ่งภายนอกรบกวนได้น้อย 
ควรจดัสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาแบบวงกลม 

5. ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2008: 66-93) ได้กล่าวว่า ระยะของการให้ค าป รึกษาแบบกลุ่ม

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (Early Stages) และระยะหลงั (Later Stages) ดงัตอ่ไปนี ้
1. ระยะแรก (Early Stages) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 

1.1 ขัน้การสร้างกลุ่ม (Formation of the Group) การท่ีจะประสบความส าเร็จ 
ในการท ากลุ่มให้ปรึกษาจะมากน้อยเพียงใด มักขึน้อยู่กับการใช้เวลาในการวางแผน ในการ
วางแผนควรจะเร่ิมต้นด้วยการร่างเค้าโครง ท่ีประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล เป้าหมายของการ
ท ากลุม่ และสมาชิกกลุม่ท่ีเข้าร่วมในการท ากลุม่ 

1.2 ขัน้เร่ิมต้น (Initial Stage) เป็นขัน้ปฐมนิเทศ และการส ารวจ เป็นขัน้ใน
การก าหนดโครงสร้าง การท าความคุ้นเคย รวมถึงการส ารวจคาดหวงัของสมาชิกกลุม่ด้วย 



  35 

1.3 ขัน้เปลี่ยนแปลงลักษณะของกลุ่ม (Transition Stage) เป็นขัน้ตอนท่ีมี
ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากในขัน้ตอนนีส้มาชิกกลุม่มกัจะมีความวิตกกงัวล มีการ
ใช้กลไกในการป้องกนั มีความขดัแย้ง และมีความไมส่อดคล้องเกิดขึน้ในการท ากลุม่ 

2. ระยะหลงั (Later Stages) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 
2.1 ขัน้การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ (Working Stage) เป็นขัน้ท่ีท าให้เกิดความ

เป็นหนึ่งเดียว และสง่เสริมเจริญความงอกงาม 
2.2 ขัน้ยุติ (Final Stage) เป็นขัน้ท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ ท่ีน า

ความรู้หรือการเรียนรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้เข้าร่วมในการท ากลุม่ไปประยกุต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิต และเป็น
ขัน้ของการยตุิการให้ค าปรึกษา 

2.3 ขัน้ประเมินและติดตามผล (Evaluation and follow-up) โดยผู้น ากลุม่จะ
มีหน้าท่ีในความรับผิดชอบท่ีต้องด าเนินการหลงัจากกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่สิน้สดุลง ดงันี  ้

1). มีการประเมินกระบวนการและผลของการท ากลุ่ม (Evaluation the 
process and outcomes of a group) ผู้น ากลุม่ท าการประเมินการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ของสมาชิกกลุม่
ซึ่งเป็นการประเมินแบบตลอดช่วงของการในการท ากลุ่มให้ค าปรึกษา เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของสมาชิกกลุม่ในแตล่ะคน รวมไปถึงภาพรวมของกลุม่ 

2). ช่วงของการติดตามผลทัง้กลุ่ม (The follow-up group session) 
ในช่วงนี ้ผู้น ากลุ่มอาจมีการนดัหมายกับสมาชิกกลุม่มาพบปะกันอีกครัง้ ซึ่งในช่วงนีอ้าจจะท าให้
สมาชิกกลุม่สามารถมองเห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรมของผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง รวมไปถึงกบัเพ่ือน
สมาชิกกลุม่ด้วยกนั 

3). ช่วงของการติดตามผลเป็นรายบุคคล (Individual follow-up session) 
ในช่วงนีผู้้น ากลุ่มจะมีการพบปะกบัสมาชิกกลุม่เป็นรายบคุคล เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึน้ จาก
การวัดก่อนและหลังการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นรายบุคคล ในเร่ืองของความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติ และการปรับตวั 

ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555: 21 – 22) กล่าวไว้ว่า ระยะของกลุ่ม กลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ประเภทใดหรือมีผู้น าแบบใดจะมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่ิมต้น ระยะกลางหรือระยะท างาน และ
ระยะยุติหรือระยะสดุท้าย กลุ่มจะพบกันครัง้เดียวหรือก่ีครัง้ก็ตามจะต้องผ่าน 3 ระยะนีเ้ป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีผู้น าจะต้องใสใ่จในแตร่ะยะ 
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1. ขัน้เร่ิมต้น (Beginning Stage) 
ระยะแรกเป็นระยะของการแนะน าและอภิปรายถึงเป้าหมายของกลุม่ อะไรท่ี

อาจเกิดขึน้ในกลุม่ ความกลวั กฎเกณฑ์ของกลุม่ ระดบัความสบายใจ เนือ้หาของกลุม่ ในขัน้ตอน
นีส้มาชิกจะตรวจสอบสมาชิกอื่น และระดบัความสบายใจของตนในการเปิดเผยตนเองตอ่กลุม่ ใน
บางกลุม่ เช่น กลุม่งาน การศกึษา และอภิปราย หวัข้อ และประเดน็ท่ีไมม่ีก าหนดไว้ก่อนช่วงเวลานี ้
เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกตดัสินถึงจดุเน้นของกลุม่ 

การเร่ิมต้นอาจใช้เวลาครัง้แรก หรืออาจใช้เวลามากกวา่ 2 ครัง้ เพ่ือให้สมาชิก
รู้สึกไว้วางใจและสบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีลกึซึง้ขึน้ เช่น กลุ่มในเรือนจ า ศนูย์บ าบดัวยัรุ่น 
อาจใช้เวลา 3 ครัง้เพ่ือพฒันาบรรยากาศท่ีเสริมสร้าง ส าหรับกลุม่ท่ีท าในท่ีพกัอาศยับางครัง้ความ
ในใจระหว่างสมาชิกกลุ่มจะต้องจัดการก่อนท่ีกลุ่มจะสามารถด าเนินไปสู่ขัน้ตอนการท างาน 
ส าหรับกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ระยะเร่ิมต้นอาจใช้ 2 ครัง้ หรือใช้เวลานานกวา่นัน้ 
เพราะสมาชิกในตอนเร่ิมต้นอาจขดัเขิน ไม่สบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลู 

ส าหรับบางกลุ่มระยะเร่ิมต้นอาจใช้เวลาเพียง 2 -3 นาที เพราะเป้าหมายมี
ความชัดเจน ระดับความไว้วางใจ ความสบายใจสูงอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกท่ีพบกัน
เปิดเผยความรู้สึกเก่ียวกับการฆ่าตวัตายท่ีเกิดขึน้ การตาย หรือความเลวร้ายท่ีเกิดขึน้อาจใช้
เร่ิมต้นเพียง 2-3 นาที เพ่ือสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สกึตอ่กนั ผู้น าบางคนใช้เวลานานเกินไป
ในการละลายพฤติกรรม และพูดถึงกฎเกณฑ์และเป้าหมายของกลุ่ม ผู้น าท่ีให้โครงสร้างเพียง
เลก็น้อยมกัท าให้กลุม่อยู่ในระยะเร่ิมต้นเป็นเวลาหลายครัง้ ท าให้เกิดพลวตัท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ขณะเดียวกนัผู้น าบางคนด าเนินไปสูร่ะยะการท างาน ท าให้สมาชิกไมส่บายใจและรู้สกึโกรธ 

2. ขัน้ท างาน (Working Stage) 
ระยะกลางหรือระยะท างาน เมื่อสมาชิกเน้นท่ีเป้าหมาย ระยะนีส้มาชิกเรียนรู้

เนือ้หาใหม ่ๆ อภิปรายหลาย ๆ หวัข้อ ท างานให้เสร็จหรือเปิดตวัเองตอ่กนั และงานการบ าบดัเป็น
ระยะท่ีสมาชิกได้ประโยชน์จากการเข้ากลุม่ 

ระยะนี ้พลวตัหลายอย่างสามารถเกิดขึน้เพราะสมาชิกมีการปฏิสมัพนัธ์กนั
ในหลายแบบ ผู้น าจะต้องให้ความสนใจต่อแบบแผนการปฏิสมัพันธ์และเจตคติท่ีสมาชิกมีตอ่กนั
และต่อผู้น า เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะตดัสินใจว่าตนต้องการจะมีส่วนเก่ียวข้อง และเปิดตวัเอง
เพียงใดถ้ามีประเด็นของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผู้น าจ าเป็นต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อ 
พลวตักลุ่ม เพราะสมาชิกอาจแสดงออกและมีปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าให้สมาชิก  
อ่ืนเข้าใจผิด 
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3. ขัน้การยตุิ (Closing Stage) 
การปิดหรือการจบจะใช้เวลาส าหรับการยุติ ส าหรับช่วงนีส้มาชิกจะ

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้ ตนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตนวางแผนจะใช้สิ่งท่ีตนได้เรียนรู้
อย่างไร สมาชิกกลา่วอ าลาตอ่กนั และจดัการกบัการจบกลุม่ 

การจบส าหรับบางกลุ่ม การจบอาจเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ บางกลุม่
อาจหมายถึงกลุ่มได้ท าสิ่งท่ีสมควรจะได้ท า ระยะเวลาในการปิดขึน้อยู่กับประเภทของกลุ่ม 
ระยะเวลา การพบกนั และพฒันาการของกลุม่ กลุม่สว่นใหญ่ใช้เวลาในการยตุิเพียงครัง้เดียว 

จากเอกสารข้างต้น สรุปขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม แบ่งออกเป็น  
3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

1. ขัน้เ ร่ิมต้น คือ ขัน้การปฐมนิเทศเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
อันประกอบด้วย การชีแ้จง ถึงวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของสมาชิกในกลุ่ม รวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือเป็นการสร้างความไว้วางใจและยอมรับภายใน
กลุม่ 

2. ขัน้การให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสได้พูดคยุ 
แสดงความคิดเห็น หรือได้แบ่งปันประสบการณ์ท่ีผา่นมา ให้กบัสมาชิกในกลุม่คนอ่ืนได้รับรู้ พร้อม
ทัง้เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผา่นการช่วยเหลือจากกระบวน
กลุม่ 

3. ขัน้การยุติการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการให้ค าปรึกษา โดย
สมาชิกกลุม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนท่ีตนได้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุม่ และน าการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวนั พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในกลุม่ได้รับรู้ พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 
เพ่ือเป็นการอ าลาสมาชิกในกลุม่ 

6. ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ผสมผสานทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มหลากหลาย

ทฤษฎี เพ่ือน ามาพฒันาคณุลกัษณะหรือองค์ประกอบย่อยของความสขุในการท างานของพนกังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะมีแนวคิด เป้าหมาย และเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Counseling Theory) 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง ในช่วงแรกเร่ิมมีการใช้ช่ือว่า 
การให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง (Non – Directive Counseling) ต่อมาพัฒนาเป็น การให้
ค าปรึกษา โดยยึดผู้รับค าปรึกษาเป็นศนูย์กลาง (Client – Centered Counseling) และในปัจจบุนั
ใช้ช่ือว่า การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person – Centered Counseling) โดยผู้
ริเร่ิมคิดพฒันาทฤษฎีการให้ค าปรึกษาคือ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) (Sharf, 2001 : 211) 

แนวคดิส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
คอเรย์ (Corey, 2012: 263-268) กล่าวถึงแนวคิดส าคญัของการให้ค าปรึกษา

แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง วา่ ประกอบด้วยแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ ความไว้วางใจในกระบวน
กลุม่ และเง่ือนไขส าหรับการให้ค าปรึกษาเพ่ือเจริญงอกงาม ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี  ้

1. ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม (Trust in the group process) 
มนษุย์ทกุคนมีความปรารถนาท่ีจะบรรลถุึงศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ ดงันัน้กลุม่ต้องสร้างบรรยากาศแห่ง
การยอมรับ และความไว้วางใจให้เกิดขึน้ภายในกลุ่ม สมาชิกแทนท่ีจะปิดบงัก็จะสามารถเปิดเผย
ตวัเองสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฤติกรรมใหม่ ย่ิงถ้าสมาชิกกลุ่มมีความรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ในกลุม่
และเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เขาก็จะย่ิงมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม โดยไม่ต้องตดัอิสระ
ภายในตนเองออกไป 

2. เง่ือนไขส าหรับการให้ค าปรึกษาเพ่ือเจริญงอกงาม (The counseling 
conditions for growth) เช่ือว่า “แต่ละบุคคลมีทรัพยากรมหาศาลอยู่ในตนเอง และใช้ เพ่ือการ
เข้าใจตนเอง การปรับเปลี่ยนอตัมโนทัศน์ ทัศนคติพืน้ฐาน และพฤติกรรมชีน้ าตนเอง ทรัพยากร
เหล่านีส้ามารถถูกดึงมาใช้ในงานได้ หากมีการสร้างบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยทัศนคติแห่งการ
เอือ้อ านวยความสะดวก ซึ่งทศันคติท่ีกลา่วถึงเป็นท่าทีของผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งมี 3 ลกัษณะด้วยกัน 
คือ ความจริงใจ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข และความเห็นอกเห็นใจ เมื่อผู้น ากลุ่มแสดงท่าที
เหล่านีอ้อกมา ก็จะเกิดบรรยากาศแห่งการยอมรับและเป็นห่วงเป็นใยกันภายในกลุ่ม ความ
ไว้วางใจก็จะเกิดขึน้กบัสมาชิกกลุม่ ไมม่ีก าแพงกัน้ระหวา่งกนัและกนั 

2.1 ความจริงใจ (Genuineness) คือ การท่ีผู้น ากลุม่เข้าไปมีสว่นร่วม
ในกลุม่ วางตวัแบบคนธรรมดาทั่วไป ย่ิงวางตวัในระดบัแนวเดียวกนักบัสมาชิกได้กลมเกลียวมาก
เท่าใด สมาชิกในกลุม่ก็จะย่ิงเกิดการเปลี่ยนแปลงและเจริญงอกงามได้มากขึน้เท่านัน้ ท่าทีท่ีผู้น า
กลุ่มแสดงออกมาต้องตรงหรือสอดคล้อง (Congruence) กับสิ่งท่ีอยู่ภายในใจของเขาอย่างน้อย
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ท่ีสดุก็ในช่วงเวลาของการบ าบดั หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งคือ ผู้น ากลุม่ท่ีมีความจริงใจ จะไมเ่สแสร้งท า
เป็นสนใจ ไมแ่สดงการให้ความสนใจหรือเข้าใจแบบหลอก ๆ  

2.2 การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไขด้วยท่าทีเชิงบวก (Unconditional 
positive regard and acceptance) คือ เง่ือนไขท่ีส าคญัประการท่ี 2 คือ การยอมรับสมาชิกกลุม่
อย่างไม่มีเง่ือนไขด้วยท่าทีเชิงบวก เมื่อผู้น ากลุม่แสดงการยอมรับสมาชิกด้วยท่าทีเชิงบวกและไม่
ตดัสิน การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบ าบดัก็จะเกิดขึน้ การยอมรับเชิงบวกคือ การสื่อสารให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยท่ีไม่มีเง่ือนไข ไม่มีการตดัสินความรู้สึกนึกคิดของสมาชิก 
การให้คณุค่าและยอมรับในประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มอย่างไร้อคติ จะเป็นการลดการป้องกนั
ตนเองของสมาชิก เกิดการเปิดเผยตวัเองมากขึน้ และให้ความร่วมมือในการท ากลุ่มบ าบัด เมื่อ
สมาชิกกลุ่มเห็นว่าตนเองได้รับการยอมรับและให้คณุคา่ในความเป็นบุคคลของพวกเขา สมาชิก
กลุม่ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะก้าวหน้าในทิศทางบวก และเกิดการยอมรับในตนเองมากขึน้ 

2.3 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ได้แก่ การเข้าใจด้วยความเห็น
อกเห็นใจในกรอบภายในของตวับคุคลของสมาชิก ผู้น ากลุม่แสดงความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเขารับรู้
ถึงความรู้สกึและประสบการณ์ชีวิตของสมาชิกกลุม่ และเป็นความสามารถในการเข้าถึงโลกกรอบ
ภายในของตวับคุคลอ่ืน เป็นการรับรู้โลกสว่นตวัของผู้รับบริการเสมือนหนึ่งเป็นโลกสว่นตวัของเรา
เองอย่างไมม่ีท่ีผิดเพีย้น และนีค้ือการเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นปัจจยัในกระบวนการบ าบดั  

เป้าหมายของการให้ปรึกษากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
โรเจอร์ (Corey, 2008: 248 - 254; citing Rogers, 1987d. The Underlying 

Theory: Drawn from Experience with Individuals and Groups) ได้ระบถุึงเป้าหมายของการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อบุคคลได้ผ่าน
ประสบการณ์กลุม่ด้วยความส าเร็จ ดงันี ้

1. สมาชิกกลุ่มจะมีความเปิดเผยและความซ่ือสตัย์มากขึน้ ทัง้นีเ้พราะ
สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึวา่ ตนเองได้รับความเข้าใจและการยอมรับมากขึน้ ดงันัน้ สมาชิกกลุม่จะ
ลดการป้องกนัตนเอง ลดการสวมหน้ากาก และเตม็ใจท่ีจะเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ 

2. สมาชิกกลุ่มจะตระหนักรู้ต่อความรู้สึกของตนเองมากขึน้ อยู่ในโลก
ของความเป็นจริง และมีความชดัเจนในตนเองมากย่ิงขึน้ 

3. สมาชิกกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงเจตคติท่ีมีต่อทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน ทัง้นี ้
เพราะบรรยากาศของความรู้สกึปลอดภยัภายในกลุม่ ท าให้สมาชิกกลุม่ไมเ่กิดความรู้สกึวา่ตนเอง
ถกูคกุคามได้โดยง่าย และสมาชิกกลุม่จะเข้าใจและยอมรับในสิ่งท่ีผู้ อ่ืนเป็นมากขึน้ 
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4. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความรู้สึกซาบซึง้ต่อตนเองในสิ่งท่ีตนเองเป็น และ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามทิศทางท่ีตนเองก าหนด 

5. สมาชิกกลุ่มจะสร้างพลงัให้แก่ตนเองด้วยวิธีการใหม่ ๆ และจะเกิด
ความไว้วางใจในตนเองมากขึน้ 

6. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ เพราะมีความเตม็ใจท่ี
จะยอมรับเอกลกัษณ์ของตนเอง 

เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
คอเรย์ (Corey, 2008 : 264-266) กลา่ววา่ ในระยะแรก ๆ  โรเจอร์ให้ความส าคญั

กับวิธีการในการสะท้อนความรู้สึก แต่หลงัจากท่ีมีการพัฒนาทัศนะในการบ าบัดแล้ว ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคญักบัเทคนิคตา่ง ๆ ไปสู ่คณุสมบตัิสว่นตวั ความเช่ือ เจตคติ ของ
ผู้ให้ปรึกษา และการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้รับปรึกษาเป็นหลกั ดงันัน้ เทคนิคตา่ง ๆ ไมไ่ด้ท าหน้าท่ี
แยกออกจากความเป็นบุคคลของผู้ เอือ้อ านวยกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทัศนะดังกล่าว เป็นการ
สง่เสริมให้เกิดการใช้รูปแบบของการให้ค าปรึกษาท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ โดยท่ีผู้ เอือ้อ านวย
ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดตนเอง โดยการใช้เพียงแบบอย่างของโรเจอร์ แต่จ าเป็นจะต้องค้นหาวิธีการ
ของตนเอง โดยการพัฒนารูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยวิธีการท่ีน ามาใช้ ควรจะได้รับ
การปรับให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม นอกจากนัน้ วิธีการของ
ผู้น ากลุม่ก็ควรท่ีจะมีความเหมาะสมกบับคุลิกภาพและรูปแบบของผู้น ากลุม่ด้วยเช่นกนั 

รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์ (2545 : 269-272) กล่าวถึงเทคนิคพืน้ฐานท่ีส าคญั
ของการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลางท่ีสามารถน ามาใช้ในการสร้างสมัพนัธภาพ
ระหวา่งผู้น ากลุม่และสมาชิกกลุม่ เพ่ือมุง่เน้นการแก้ปัญหาของกลุม่ ด้วยการติดตามเร่ืองราวและ
อารมณ์ความรู้สกึของสมาชิกกลุม่ ดงันี ้

1. การฟัง (Listening) เป็นการให้ความสนใจและตัง้ใจรับฟังสิ่งท่ีผู้ รับ
ค าปรึกษาพูดด้วยความสนใจ ท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพดู รวมทัง้เข้าใจถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา จับใจความส าคญัในสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพูดได้ถูกต้องทุกประเด็น 
และไมวิ่เคราะห์หรือสรุปประเดน็จนกวา่จะรับฟังจบ การฟังประกอบด้วย 

1.1 การใสใ่จ (Attending) เป็นการให้ความส าคญัและการแสดงการ
ยอมรับผู้รับค าปรึกษา ท่ีแสดงออกได้ด้วยการประสานสายตา ลกัษณะท่าทางของร่างกาย การใช้
ท่าทางประกอบค าพดู และพฤติกรรมในการพดู 
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1.2 ท่าทาง (Posture) เป็นการสื่อสารทางร่างกายของผู้ให้ค าปรึกษา
ท่ีสื่อถึงความรู้สึกให้เกิดขึน้กับผู้ รับค าปรึกษา โดยไม่แสดงความเคร่งเครียดเกินไป มีความผ่อน
คลาย แตไ่มป่ลอ่ยตามสบายจนเกินไป ท่ีแสดงถึงความไมต่ัง้ใจจริง  

1.3 กิริยาอาการ (Gesture) เป็นการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 
เพ่ือสื่อความหมายกบัผู้รับค าปรึกษาวา่ ผู้ให้ค าปรึกษาก าลงัสนใจ หรือเอาใจใส่ผู้รับค าปรึกษา 

1.4 พฤติกรรมในการพูด (Verbal behavior) เป็นการพูดท่ีแสดงถึง
ความใสใ่จท่ีสมัพนัธ์กบัค าพดูหรือวลีท่ีผู้รับค าปรึกษาพดูออกมา 

2. การตัง้ค าถาม (Questioning) เป็นการช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจตวั
ผู้รับค าปรึกษามากขึน้ เป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความเข้าใจและรู้จกัตนเองตามความเป็น
จริงมากขึน้ การใช้ค าถามท่ีดีควรเป็นค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ระบายในใจออกมาให้
มากท่ีสดุ หรือเป็นการจูงใจให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความรู้สึกกระจ่างในปัญหาท่ีเกิดขึน้กันตนเอง
มากขึน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาควรมุง่เน้นการถามค าถามด้วยค าถามปลายเปิด เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผู้ รับค าปรึกษา มีอิสระท่ีจะพูดตามท่ีต้องการ และเป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความเข้าใจ
ตนเองมากขึน้ได้ 

3. การสะท้อน (Reflecting) เป็นการสื่อสารให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตระหนัก
วา่ ผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจโลกภายในของผู้รับค าปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting feeling) เป็นการสะท้อน
ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาท่ียงัคลมุเครือให้เกิดความกระจ่างชดั เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้
ตระหนักถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง การสะท้อนความรู้สึกเป็นการังเกตความรู้สึกท่ีซ่อนเร้น
และดงึออกมาเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้สงัเกตเห็นความรู้สกึของตนเองได้อย่างชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

3.2 การสะท้อนประสบการณ์ (Reflecting experience) เป็นการ
ตอบสนองตอ่ประสบการณ์โดยรวมท่ีผู้ให้ค าปรึกษาสงัเกตได้จากภาษากายของผู้รับค าปรึกษา ท่ี
สื่อถึงความรู้สกึตา่ง ๆ ของตนเอง เช่น การพดูเร็ว การหายใจหอบ การถอนใจ หน้าแดง มือสัน่ เป็น
ต้น โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นก่อน แล้วจึงสะท้อนสิ่งท่ีสงัเกตเห็น
ออกไป 

3.3 การสะท้อนเ นื อ้หา (Reflecting content) เ ป็นการสะท้อน
ความคิดหรือความเห็นส าคญัของผู้รับค าปรึกษา โดยการใช้ภาษาท่ีสัน้และเป็นค าพูดของผู้ ให้
ค าปรึกษาเอง โดยอาจจะเป็นการกล่าวซ า้ข้อความท่ีผู้ รับค าปรึกษาพูดออกมา หรือเน้น
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ความส าคญัให้แก่ผู้ รับค าปรึกษา สะท้อนเนือ้หาจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกต่าง ๆ 
ออกมาได้ 

4. การสรุปความ (Summarizing) เป็นการเน้นความคิดต่าง ๆ  ของผู้ รับ
ค าปรึกษาท่ีกระจัดกระจายในระหว่างการให้ค าปรึกษาให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีต่อผู้ รับค าปรึกษา ตลอดทัง้ก่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการให้ค าปรึกษาในแตล่ะครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและอบอุน่ใจตอ่
ผู้ รับค าปรึกษาว่า ผู้ ให้ค าปรึกษาให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพูด
ตลอดเวลา การสรุปความเป็นการหยิบยกประเด็นหรือเร่ืองราวส าคัญของเนือ้หาท่ีพูด หรือ
ความรู้สกึในขณะท่ีพดู นอกจากนัน้ ยงัเป็นการสรุปความคืบหน้าของกระบวนการในการให้ความ
ช่วยเหลืออีกด้วย 

2. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) 
ผู้น าของทฤษฎีการให้ค าปรึกษษแบบเกสตลัท์ คือ ฟริทซ์ เพิร์ล (Frintz Perls) และ 

ลอร่า เฟิร์ล (Laura Perls) โดยมีข้อสันนิษฐานว่า การท่ีจะเข้าใจมนุษย์ จะต้องเข้าใจบริบท
แวดล้อมของเขาด้วย จดุมุง่มายพืน้ฐานของกลุ่มเกสตทัล์ คือ การท าให้สมาชิกของกลุม่สามารถ
เพ่ิมการตระหนักรู้เก่ียวกับอะไรก็ตามท่ีสมาชิกในกลุม่ก าลงัประสบอยู่ และเพ่ิมคณุภาพของการ
สมัผสักบับคุคลอ่ืน 

แนวคดิส าคัญของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ 
ข้อสันนิษฐานเบือ้งต้นของการบ าบัดแบบเกสตัลท์ คือ บุคคลแต่ละคนมี

ความสามรถในการ “ควบคมุตนเอง” โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้าเขามีการตระหนกัรู้อย่างเตม็ท่ีตอ่สิ่งท่ี
ก าลงัเกิดขึน้ทัง้ภายในตวัและรอบ ๆ ตวั เพราะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีแตล่ะคนถกูตรึงอยู่นัน้ ไมเ่คย
ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างครบถ้วน จึงเกิดการปรับตวัท่ีสร้างสรรค์ขึน้ และ
ลกัษณะตวัคนตา่ง ๆ  ของแต่ละคนจะสญูเสียไปจากการตระหนกัรู้ การบ าบัดรักษาทัง้รายบคุคล
และกลุม่นัน้ จะพยายามลกุสว่นตา่ง ๆ ท่ีสญูหายไปให้กลบัตื่นตวัขึน้มา และถ้าเป็นไปได้ ในสว่ยท่ี
คืนกลบันัน้ รวมเข้ากบัการประพฤติปฏิบตัิท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั (Corey, 2008: 282-289) 

1. ทฤษฎีองค์รวม (Holism) ซึ่งองค์รวมเป็นหลกัพืน้ฐานหลกัการหนึง่ของ
การบ าบัดแบบเกสตทัล์ โดยส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนย่อย กล่าวคือ ความเข้าใจใน
ตนเองจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อได้คิดพิจารณาทกุ ๆ  ด้านของบทบาทหน้าท่ี การปฏิบตัิแบบเกสตลัท์จงึ
ให้ความสนใจกบัความนึกคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม ร่างกาย และความฝัน  

2. ทฤษฎีสนาม(Field Theory) สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสนามซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างสม ่าเสมอ และตา่งมีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 
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3. กระบวนการสร้างความชัดเจนของภาพ (The Figure-Formation 
Process) สิ่งท่ีเห็นมองนัน้จ าแนกออกเป็น “ภาพและพืน้หลงั” สว่นจดุท่ีเรียกความสนใจท่ีคอ่ย ๆ 
ปรากฏชดัขึน้มานัน้ ถกูเรียกวา่ ภาพ กระบวนการสร้างความชดัเจนของภาพจึงเป็นร่องรอยท่ีบอก
ให้ทราบว่า ลกัษณะบางอย่างของสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏให้เห็นมาจากพืน้ฐานจนกลายเป็นจุดท่ี
เรียกความสนใจ 

4. การควบคุมตนเองของอินทรีย์ (Organismis Self-Regulation) เมื่อ
ความสมดลุถกู “รบกวน” ด้วยความต้องการ ความรู้สกึ หรือความสนใจ อินทรีย์จะจ าแนกวิธีการท่ี
ใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองต่อความต้องการนัน้  ๆ  อินทรีย์จะควบคมุตนเองได้ดี
เพียงใด จะขึน้อยู่กบัความสามารถและพลงัของสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้การลงมือปฏิบตัิและท าการ
สมัผสัเพ่ือท าให้เกิดการกลบัสูส่ภาวะสมดลุ และความเจริญงอกงาม 

5. การตระหนักรู้ (Awareness) คือ การให้ความสนใจกับโครงสร้าง 
ประสบการณ์ และการตระหนักรู้ในสิ่งท่ีประสบ และวิธีการในการประสบ โดยผู้ น ากลุ่มมกัจะใช้
ค าถาม อะไร และ อย่างไร ในทกุ ๆ ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

6. ท่ีนีแ้ละเดี๋ยวนี ้(Here and Now) การมุ่งเน้นภาวะ “ท่ีนี ้และ เดี๋ยวนี”้ 
ช่วยกระตุ้ นจิตใจของสมาชิกให้เกิดความตื่นตัว มีส่วนร่วม และมีชีวิตชี วา ผู้ น ากลุ่มจะน า
สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัญหาในอดีตมาสูปั่จจบุนั โดยการน าสถานการณ์ในอดีตกลบัมาเสมือน
วา่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 

7. ภาระค้างใจและการหลีกเลี่ยง (Unfinished Business) การประสบกบั
อารมณ์ท่ีเจ็บปวดต่าง ๆ อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้จะกลายเป็นคลื่นใต้น า้ท่ีรบกวนเราตลอดเวลา 
และยงัขีดขวางไมใ่ห้เราใช้ชีวิตได้อย่างเตม็ท่ี 

8. การสมัผสัและการรบกวนการสมัผสั (Contact and Disturbances to 
Contact) เมื่อใดท่ีเราสัมผัสสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึน้อย่าง
แน่นอน การสมัผสักบัสิ่งแวดล้อมจะถกูท าให้จางลงได้หลาย ๆ วิธี ซึ่งจะท าให้เราได้รับการปกป้อง
จากประสบการณ์เดิมและอยู่กบัปัจจบุนัอย่างเตม็ท่ี 

9. พลงังานและอปุสรรคขดัขวางพลงั (Energy and Blocks to Energy) 
ส าหรับพลงังานเป็นสิ่งส าคญัในทฤษฎีนี ้และพลงังานท่ีถกูขดัขวางยงัเป็นการตอ่ต้านอีกด้วย เช่น 
ไหลต่งึ ตวัเกร็ง ปากสัน่ เป็นต้น ซึ่งล้วนแตแ่สดงออกทางร่างกาย 
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เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ 
เป้าหมายเบือ้งต้นของการบ าบดัแบบเกสตลัท์ คือ การบรรลถุึงการตระหนกัรู้ 

ซึ่งการตระหนักรู้ ท าให้มีตวัเลือกมากขึน้ (greater choice) การตระหนักรู้ประกอบด้วยการรู้จัก
สิ่งแวดล้อม การรู้จกัตนเอง การยอมรับตนเอง และมีความสามารถในการสมัผสั การตระหนกัรู้ท า
ให้ผู้การให้ค าปรึกษาสามารถเผชิญหน้าและยอมรับส่วนท่ีเคยปฎิเสธ ในขณะเดียวกันก็มีความ
เข้าใจในประสบการณ์อย่างเตม็ท่ี (Corey, 2008: 282-283) โดยจุดมุ่งหมายส าหรัรการให้บรรล ุ
ใน “ระดบักลุม่” ประกอบด้วย 

1. เรียนรู้ว่าควรจะถามอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาอย่างไร ส าหรับ
พวกเขาปรารถนาหรือต้องการ 

2. เรียนรู้ว่าจะจัดการอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ภายใน 

3. เรียนรู้วา่จะให้การสนบัสนนุและให้พลงังานแก่กนัและกนัได้อย่างไร 
4. มีความสามารถท่ีจะท้าทายซึ่งกันและกัน ในการผลกัดนัให้ข้ามเขต

แดนความรู้สกึปลอดภยั และสิ่งท่ีรู้อยู่แล้ว 
5. สร้างสรรค์ชมุชนบนพืน้ฐานของความไว้วางใจ ซึ่งจะเปิดทางให้ไปถึง

ระดบัการท างานท่ีลกึและมีความหมาย 
6. เรียนรู้วา่จะให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่กนัและกนัอย่างไร 
7. เรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในกลุ่มอย่างไร แทนการ

พึ่งพาผู้น ากลุม่ในฐานะผู้บงัคบัการ 
เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ เป็นการให้ค าปรึกษาท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ท่ีน่ี และเดี๋ยวนี ้(The Here and Now) ซึ่งให้ความส าคัญต่อทางเลือกของบุคคลและความ
รับผิดชอบของบคุคล ตลอดจนการให้ความสนใจพิเศษตอ่การด ารงอยู่ตามท่ีบคุคลประสบกับการ
ด ารงอยู่นัน้และยืนยนัถึงความสามารถเพ่ือความงอกงามของมนษุย์ (เสรี ใหมจ่นัทร์, 2553: 111) 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ได้แก่ 
1. เทคนิคการเพ้อฝัน (Fantasy) เป็นการให้ผู้ รับค าปรึกษาพยายามใช้

จินตนาการโดยเปรียบการรับรู้ในลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ( Identify) ว่าเป็นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแล้วบรรยายออกมา 

2. การอยู่กับความรู้สึก (Staying with Feeling) คือ เทคนิคท่ีให้สมาชิก
กลุม่กลา่วถึงความรู้สกึท่ีไมน่่าพึงพอใจของตนเองและต้องการหลีกหนีจากความรู้สกึดงักลา่ว ผู้น า



  45 

กลุม่แนะน าให้สมาชิกกลุม่เผชิญความรู้สกึดงักล่าวในปัจจบุนัขณะ และเข้าถึงความรู้สกึและการ
กระท าท่ีตนเองต้องการหลีกเลี่ยง ในระดบัท่ีลึกซึง้มากขึน้ การเผชิญและประสบกับความรู้สึก
ดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการแสดงความกล้าหาญแล้ว ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจท่ีจะ
อดทนต่อความเจ็บปวด อนัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการปลดปล่อย และเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความ
งอกงามได้อีกด้วย 

3. เทคนิคการเลน่สวมบทบาท (Role Playing) เป็นการแสดงบทบาทบน
เก้าอีท่ี้ว่างเปล่า เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษได้เผชิญเหตุการณ์จากจินตนาการด้วยตนเอง โดยการ
เปลี่ยนไปนั่งเก้าอีต้รงข้ามและแสดงบทบาทในสิ่งท่ีขดัแย้งตามความรู้สกึในอดมุคติท่ีต้องการ ซึ่ง
จะท าให้ความรู้สกึทัง้สองด้านของผู้รับค าปรึกษาชดัเจนขึน้ 

4. การพูดรอบวง (Making the Rounds) คือ เทคนิคท่ีกระตุ้นให้สมาชิก
เดินไปรอบ ๆ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนและพูดกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ในสิ่งท่ีตนเอง มกัจะไม่ได้สื่อสาร
ด้วยการพดู เพ่ือให้สมาชิกสามารถรู้สกึได้อย่างเตม็ท่ีตอ่ประสบการณ์ของตนเอง 

5. การเผชิญหน้า (Confrontation) คือ เทคนิคท่ีผู้น ากลุ่มชีแ้ละยืนยนัให้
สมาชิกกลุม่เข้าใจและตระหนกัถึงความไมส่อดคล้องของตนเอง และตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีแท้จริง
ของตนเอง เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการให้ผู้รับค าปรึกษาเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิต
ของตนเองใหม ่ดงันัน้ ผู้รับค าปรึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องระบถุึงความไมส่อดคล้อง ความขดัแย้ง หรือ
สาระท่ียุ่งเหยิง ในการแสดงพฤติกรรม ความคิด และความรู้สกึของตนเอง เพ่ือท่ีผู้รับค าปรึกษาจะ
สามารถแสดงทักนะเก่ียวกับการแก้ไขความไม่สอดคล้องดงักล่าวแล้วจึงจะระบุกระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขความขดัแย้งในตนเองได้ 

3. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling 
Theory) 

คอเรย์ (Corey, 2004: 359-360) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคนิคและกระบวนการท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีข้อ
สนันิษฐานส าคญั 2 ประการ คือ พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ ท่ีเป็นปัญหาส่วนใหญ่นัน้เป็น
สิ่งท่ีสามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเรียนรู้ใหม่ ดังนัน้ การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยมจึงมุ่งเน้นการสอนทักษะการจดัการชีวิตเพ่ือท่ีจะสามารถควบคมุชีวิตของตนเอง 
และจดัการกบัปัญหาทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ สมาชิกกลุม่จะได้รับ
การส่งเสริมให้ทดลอง พฤตกิรรม ความคิด และความรู้สึก ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยการมี
ส่วนร่วมในประสบการณ์ ด้านการศึกษา นอกจากนัน้การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมยงัตัง้
ข้อสินนิษฐานว่า พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกคือ ปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่อาการท่ีเกิดจากปัญหา
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เท่านัน้ ดังนัน้ การแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาจึงจะสามารถแก้ไขท่ีตัวปัญหาได้ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าไปสู่ความเข้าใจตนเองได้มากขึน้ การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยมใช้วิธีการในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 
(Social learning theory) ดงันัน้ จึงเป็นกลุม่ท่ีมุง่เน้นทางด้านพฤติกรรมและความคิด (Cognitive-
behavioral groups) มากกวา่ท่ีจะเป็นกลุม่การให้ค าปรึกษาแบบดัง่เดิมท่ีมุง่เน้นด้านพฤติกรรมแต่
เพียงอย่างเดียว 

แนวคดิส าคัญของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม 
คอเรย์ (Corey, 2004: 360-356) กล่าวถึงการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม

นิยมว่า เป็นการน าหลกัการและกระบวนการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการทดลองด้วย
หลกัการของการเรียนรู้อย่างเป็น ระบบมาใช้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตวัท่ีผิดพลาด
ของบุคคล ดงันัน้ คณุลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมจึงเป็น
การยึดมัน่ในระบบท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถวดัได้คณุลกัษณะดงักลา่ว มีดงันี  ้

1. การประเมินพฤติกรรม (Behavioral assessment) เป็นกระบวนการท่ี
จะได้รับข้อมลู เพ่ือเป็น แนวทางส าหรับการวางแผนการให้ค าปรึกษา ส าหรับผู้รับค าปรึกษาแตล่ะ
คน และเพ่ือช่วยวดัประสิทธิผลของการให้ค าปรกึษา สไปเกลอร์และโกเวียร์มอนท์ (Corey, 2004: 
361 citing Spiegler & Goveremont, 2003) กลา่วถึงคณุลกัษณะ 5 ประการของกระบวนการการ
ประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมบ าบดั ดงันี ้

1). มีจุดประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของผู้ รับ
ค าปรึกษา 

2). ให้ความส าคญักบัการปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจบุันและเง่ือนไขต่าง ๆ  
ในชีวิตของผู้รับค าปรึกษา 

3). มีการน าตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษา ไปเป็นข้อมูล
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้รับค าปรึกษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  

4). มีความเฉพาะเจาะจง มากกว่าท่ีจะค านึงถึงบุคลกิภาพโดยรวม
ของผู้รับค าปรึกษา 

5). เป็นการบรูณาการและมีความตอ่เน่ือง 
2. เป้าหมายการบ าบดัท่ีเท่ียงตรง (Precise therapeutic goals) ในกลุม่

การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม จะมีการระบุเป้าหมายท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการท่ีจะบรรล ุ
เพ่ือก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษา สมาชิกกลุม่ต้องชีแ้จ้งถึงปัญหาทางพฤติกรรมท่ีชดัเจน ซึ่ง
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ตนเองต้องการจะเปลี่ยนแปลงและระบทุกัษะใหม ่ๆ  ท่ีตนเองต้องการเรียนรู้เป้าหมายประกอบด้วย 
การลดความวิตกกงัวลในการทดสอบ การขจดัความกลวัท่ีไมม่ีเหตผุล ซึ่งรบกวนการท าหน้าท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ การจดัการกบัความซึมเศร้า การลดน า้หนกั และการเลิกติดสารเสพติด (เช่น การสบู
บหุร่ี การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือการเสพยาเสพติดอ่ืน) สว่นทกัษะใหม ่ๆ ท่ีผู้รับค าปรึกษา
ต้องการท่ีจะมี ประกอบด้วย 

1). ร้องขออย่างชดัเจนและตรงไปตรงมาในสิ่งท่ีตนเองต้องการ 
2). ต้องการการผอ่นคลายทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3). พัฒนาวิธีการควบคุมตนเอง เช่น การออกก าลังกายอย่าง

สม ่าเสมอ ควบคมุการรับประทานอาหาร และการขจดัความเครียด  
4). การแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยปราศจากความก้าวร้าว 
5). ควบคุมพฤติกรรมหรือความคิดของตนเองเพ่ือน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง 
6). เรียนรู้ท่ีจะให้และรับข้อมลูย้อนกลบัทัง้ทางบวกและทางลบ 
7). ยอมรับและท้าทายรูปแบบความคิดและความเช่ือท่ีเป็นการ

ท าลายตนเอง  
8). เรียนรู้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางสงัคม 
9). พฒันากลยทุธ์การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนั 
10). เรียนรู้การจดัการกับความเครียดหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีเป็น

สาเหตขุองความโกรธ  
3. แผนการบ าบัดรักษา (Treatment plan) หลังจากท่ีสมาชิกได้ระบุ

เป้าหมายเฉพาะเป็นของตนเองอย่างชดัเจนแล้วก็จะมีการก าหนดแผนการบ าบดัรักษา เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเทคนิคตา่ง ๆ ทางพฤติกรรม คือ การมุง่เน้นการปฏิบตัิจริง ในเบือ้งต้นแผนการเหลา่นีจ้ะ
ได้รับเสนอแนะจากผู้น ากลุ่มก่อน หลังจากนัน้สมาชิกกลุ่มจะต้องร่วมมือกับผู้น ากลุ่มระดม
ความคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ตา่ง ๆ  ท่ีสามารถน ามาใช้ในการปฏิบตัิ ท้ายท่ีสดุแล้วผู้ รับค าปรึกษาท่ีมี
ปัญหาจะเป็นผู้ตดัสินใจเองวา่ตนเองจะใช้กลยทุธ์หรือการกระท าใด 

4. การประเมินเชิงปรนัย (Objective evaluation) เมื่อระบุพฤติกรรม
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายการบ าบัดรักษาและวิเคราะห์วิจารณ์กระบวนการการบ าบัด รักษาแล้ว
จะต้องมีการประเมินผลลพัธ์ของการบ าบดัรักษาอย่างเป็นปรนยั เน่ืองจากกลุม่ทางด้านพฤติกรรม
ให้ความส าคัญกับการประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคต่าง  ๆ ท่ีสมาชิกน ามาใช้ ดังนัน้ การ
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ประเมินความก้าวหน้าของผู้รับค าปรึกษาให้บรรลตุ่อเป้าหมายของตนเอง จะต้องเป็นไปอย่ าง
ต่อเน่ืองในทุก ๆ ช่วงการให้ค าปรึกษาท่ีตามมา เพ่ือท่ีสมาชิกจะสามารถตดัสินใจได้ว่า ตนเอง
สามารถบรรลวุตัถุประสงค์หรือไม่ นอกจากนัน้การให้ข้อมลูย้อนกลบัอยู่ตลอดเวลาแก่สมาชิกก็
เป็นสว่นท่ีส าคญัของพฤติกรรมบ าบดัแบบกลุม่อีกด้วย 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม 
คอเรย์ (Corey, 2012: 259-269) กลา่วถึงเป้าหมายหลกั 2 ประการ ของการ

ให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยมคือ 
1. เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุม่แก้ไขพฤติกรรมท่ีผิดพลาด 
2. เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 
เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม 

คอเรย์ (Corey, 2004: 366-371) เสนอเทคนิค ต่าง ๆ ในขัน้ปฏิบัติการของ
การให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
ท่ีส าคญัส าหรับกลุม่ด้านพฤติกรรม เพราะเป็นเหตกุารณ์เฉพาะท่ีท าให้การตอบสนองเกิดขึน้ได้อีก 
นอกจากการเสริมแรงจากผู้น ากลุม่แล้ว สมาชิกกลุม่ก็สามารถเสริมแรงซึ่งกนัและกนัได้ด้วยการช่ืน
ชม การยอมรับ การสนับสนุน และการใส่ใจ ในการเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษาในแตล่ะช่วง สมาชิก
ควรท่ีจะกลา่วถึงความส าเร็จมากกวา่ความล้มเหลวของตนเอง ทัง้นีก้ารเสริมแรงจะบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกในการน าการเรียนรู้ปไปใช้ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั และท าให้สมาชิกมองเหน็
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ การรายงานความส าเร็จไม่วา่จะอยู่ในระดบัมากหรือน้อย
แค่ไหนก็ตาม เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการปรับปรุงตนเอง การเสริมแรงและการ
สนับสนุนจากกลุ่มจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั ถ้าสมาชิกยงัคงได้รับประโยชน์อยู่  การเสริมแรงทาง
สงัคมเป็นวิธีการท่ีทรงพลงัในการหลอ่หลอมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาได้ นอกจากนัน้การเสริมแรง
ให้แก่ตนเองก็็เป็นวิธีการท่ีส าคญัในการช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ สมาชิกกลุม่จะ
ถกูสอนวิธีการในการเสริมแรงให้แก่ตนเองเพ่ือเพ่ิมพนูการควบคมุตนเองและลดการพึงพาผู้ อ่ืนได้ 

2. การเป็นตัวแบบ (Modeling) เป็นกระบวนการซึ่งสมาชิกกลุ่มเรียนรู้
จากการสงัเกตและการเลียนแบบ ผู้น ากลุ่มสามารถน าการเป็นตวัแบบด้านการแสดงบทบาท  
ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีทรงพลงัมากท่ีสดุประการหนึ่ง สมาชิกกลุ่มก็สามารถเป็นตวัแบบ
ส าหรับสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนได้เช่นกัน การเป็นตัวแบบเป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในกลุ่มทางด้าน
พฤติกรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มการฝึกทักษะ และกลุ่มการฝึกฝนทางด้านการ
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แสดงออกท่ีเหมาะสม คณุลกัษณะของตวัแบบท่ีเหมาะสมควรจะมีความคล้ายคลงึกบัสมาชิกกลุม่
ในด้านอาย ุเพศ เชือ้ชาติ และทศันคติ เน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีง่ายตอ่การเลียนแบบมากกวา่ต้นแบบ
ท่ีแตกตา่งกบัสมาชิกกลุม่ นอกจากนัน้ ตวัแบบจะต้องเป็นผู้ ท่ีแสดงออกถึง ความอบอุน่ และแสดง
การเป็นตวัแบบต่อหน้าสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนการให้การเสริมแรงเมื่อมีการเลียนแบบพฤติกรรม
เกิดขึน้ด้วย 

3. การซักซ้อมพฤติกรรม (Behavior rehearsal) เ ป็นเทคนิคการฝึก
พฤติกรรมใหมใ่นช่วงการรับค าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือท่ีสมาชิกกลุ่มจะสามารถน า
พฤติกรรมไปใช้ในสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวนัได้ การฝึกพฤติกรรมใหม่ จะต้องอยู่ในบริบทท่ี
ปลอดภยัและมีลกัษณะคล้ายคลึงกับความเป็นจริง เพ่ือท่ีสมาชิกกลุ่มจะสามารถน าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตจริงได้ การซักซ้อมพฤติกรรมเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์ส าหรับการสอนทักษะทางสงัคม ทัง้นี ้
การให้ข้อมลูย้อนกลบัเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับการซักซ้อมพฤติกรรม เมื่อสมาชิกกลุม่
สามารถซกัซ้อมพฤตกิรรมในกลุม่ได้เป็นสิ่งส าคญัท่ีสมาชิกกลุม่จะต้องน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ ดงันัน้ผู้น ากลุ่มจ าเป็นต้องเตือนให้สมาชิกท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และท าการ
ตรวจสอบการท าการบ้านท่ีสมาชิกได้รับมอบหมายทุกครัง้ก่อนท่ีจะด าเนินการให้ค าปรึกษา 
ในแตล่ะครัง้ 

4. การสอน (Coaching) เป็นกระบวนการในการเสนอหลักการส าหรับ
การปฏิบตัิ พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ การสอนจะได้ผลดีท่ีสดุโดยท่ีผู้สอนนัง่อยู่
ด้านหลังของสมาชิกกลุ่มท่ีก าลังท าการซักซ้อมอยู่ เมื่อสมาชิกกลุ่มเร่ิมติดขดัและไม่รู้ว่าจะท า
อย่างไร ตอ่ไป สมาชิกกลุม่คนอ่ืนสามารถกระซิบเพ่ือให้ค าแนะน าได้ หลงัจากการซกัซ้อมด้วยการ
ฝึกฝนสัก 1 หรือ 2 ครัง้ อาจจะลดการฝึกฝนลงโดยท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถแสดงบทบาทสมมตุิ
ต่อไปได้และสมาชิกกลุ่มสามารถท าการซักซ้อมด้วยตนเอง ก่อนท่ีจะพยายามลองแสดงบทบาท
ใหมใ่นชีวิตจริง 

5. การมอบหมายการบ้าน (Homework assignment) เป็นเทคนิคท่ีมี
จุดประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกน าสิ่งท่ีได้ส ารวจในช่วงของการให้ค าปรึกษาไปใช้ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการให้ค าปรึกษา ซึ่งจะต้องเป็นทัง้การพดูคยุและการกระท า
สมาชิกกลุ่มจ าเป็นท่ีจะต้องมีสว่นร่วมในการออกแบบการมอบหมายการบ้าน เพ่ือท่ีสมาชิกกลุม่
จะมีความร่วมมือด้วยใจ และมีแรงจงูใจในการท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายโดยไมม่ีการบีบบงัคบั 
นอกจากนัน้ผู้น ากลุม่จ าเป็นต้องติดตามผลการท าการบ้าน เพ่ือประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดกบัสมาชิก
กลุม่ 
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6. การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) หลงัจากท่ีสมาชิกฝึกฝนพฤติกรรม
ใหม่ทัง้ในช่วงของการให้ค าปรึกษา หรือการท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายในชีวิตประจ าวนัแล้ว 
ผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกคนอ่ืนสามารถสร้างความประทบัใจแก่สมาชิกได้ด้วยการให้ข้อมลูย้อนกลบั
ทัง้ในรปูแบบของการช่ืนชมและให้ก าลงัใจในการแสดงพฤติกรรม หรือการให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไข
หรือปรับเปลี่ยนความผิดพลาดได้ การให้ข้อมลูย้อนกลบัมีประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม ่โดยเฉพาะอย่างย่ิง การให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีสร้างสรรค์มีความเฉพาะเจาะจง 

7. การปรับโครงสร้างความคิด (Cognitive restructuring) คือ กระบวนการ
ในการระบแุละประเมินความคิด การท าความเข้าใจ ผลกระทบของความคิดท่ีมีตอ่พฤติกรรมด้าน
ลบและการเรียนรู้ท่ีจะแทนท่ีความคิดดงักลา่วด้วยความคิดท่ีเหมาะสมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นจริง ดงันัน้กระบวนการด้านความคิดจึงเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในบริบทของกลุ่ม สมาชิกมกัจะเผยให้เห็นถึงความคิดท่ีพ่ายแพ้ตอ่ตนเอง และการพดู
ถึงตนเองในด้านลบ เมื่อตนเองประสบกบัสถานการณ์ท่ีตงึเครียด ดงันัน้ในเบือ้งต้นสมาชิกกลุม่จะ
ได้รับการสอนในกลุ่มเพ่ือฝึกหัดในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการพูดประโยคท่ีพ่ายแพ้
ตนเองกบัประโยคท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเอง หลงัจากนัน้สมาชิกกลุม่สามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัซึ่ง
กันและกัน และเสนอรูปแบบในการวิเคราะห์ความคิดท่ีหลายหลาย เมื่อสมาชิกสามารถเลือก
ค าพูดทท่ีแสดงถึงความคิดท่ีสมเหตุสมผลได้แล้ว ก็จะมีการแสดงตัวแบบด้านความคิด โดย
สมาชิกใช้การจินตนาการถึงการท่ีตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียด แล้วจึงแทนท่ีค าพูด
ท่ีพ่ายแพ้ตนเองด้วยค าพูด ท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง หลงัจากนัน้สมาชิกกลุ่มจึงท าการซักซ้อม
ทางด้านความคิด โดยสมาชิกกลุม่เลียนแบบตวัแบบ และได้รับข้อมลูย้อนกลบัจากสมาชิกกลุม่คน
อ่ืน ๆ หลงัจากการทดลองหลาย ๆ  ครัง้ในกลุ่มแล้ว สมาชิกกลุ่มจะได้รับการมอบหมายงานด้วย
การใช้ประโยคใหม่ ก่อนท่ีจะลองพูดด้วยวิธีใหม่  ๆ  ในชีวิตจริง ในขัน้ตอนสดุท้ายของการปรับ
โครงสร้างความคิด จะมีการมอบหมาย การบ้านในช่วงสดุท้ายของการพบปะในแตล่ะครัง้ และจะ
ได้รับการตรวจสอบในการพบปะในครัง้ตอ่ไป เมื่อสมาชิกมีพฒันาการก็จะมีการมอบหมายงานใน
ระดบัท่ียากขัน้ตอ่ไปตาม 

8. การจัดการ/การควบคมุตนเอง (Self-mangement) ผู้น ากลุ่มสอนให้
ผู้รับค าปรึกษาให้หลกัการให้รางวลัและการปรับพฤติกรรม เพ่ือจดัการกบัพฤติกรรมของตน เร่ิมต้น
โดยการให้ผู้รับค าปรึกษาก าหนดปัญหาและก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ หลงัจากนัน้ให้บนัทึก
ประเมินพฤติกรรมท่ีต้องการปรับในทกุสปัดาห์ การบนัทึกพฤติกรรมมีผลให้เพ่ิมความรู้ตวัมากขึน้ 
ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาร่วมกันก าหนดพฤติกรรมท่ีสร้างขีน้ใหม่ โดยท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา
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จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบริบทและเวลาท่ีก าหนดไว้ การควบคมุตนเองนีเ้รียกอีกอย่างหนึ่ง 
Self-monitoring ถ้าผู้รับค าปรึกษาสามารถควบคมุตนเองให้ท าได้ตามท่ีก าหนดไว้ เขาจะให้รางวลั
ตนเอง (ดวงมณี จงรักษ์, 2549 : 195) 

4. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive Behavior Theory : REBT) 

อลัเบิร์ท เอลลิส (Albert Ellis, 1984: 75) เป็นผู้น าของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มีแนวคิดท่ีพอจะสรุปสาระส าคญได้ว่า บุคคลในสงัคม
เป็นจ านวนมากวิธีการคิดท่ีไร้เหตุผล ซึ่งความคิดความเช่ือไร้เหตุผลเหล่านี ้จะน าไปสู่การมี
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้ การให้ค าปรึกษาแก่บคุคลหล่านี ้จึงต้อง
ช่วยให้เขาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ ท่ีมีความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตผุล มาเป็นผู้ ท่ีมี
ความคิดความเช่ือท่ีมีเหตผุลมากขึน้ 

แนวคิดส าคัญของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม 

คอเรย์ (Corey.2012: 377-378) ได้ตัง้สมมติฐานบางประการของ REBT ซึ่ง
มีหลกัการตา่ง ๆ ท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ความคิด ความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรมมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ตอ่เน่ืองและมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั 

2. เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีเกิดขึน้ เรามีแนวโน้มท่ีจะสร้างความเ ช่ือ  
ท่ีไร้เหตผุลเก่ียวกับเหตกุารณ์นัน้ อนัท่ีจริงแล้วไมใ่ช้เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ทางลบ แต่เป็น
ความเช่ือของเราท่ีมกัน าไปสูปั่ญหาทางจิต 

3. ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตวัเอง เราจ าเป็นต้อง ยอมรับเราเองเป็น
ตวัการของความคิด อารมณ์ และการกระท าท่ีเรารบกวนตวัเอง พิจารณาวา่เราคิด รู้สกึ และปฏิบตัิ
อย่างไรเมื่อเรารบกวนตวัเองโดยไมจ่ าเป็น และตัง้ใจเปลี่ยนแปลงตวัเองให้ได้ 

4.จุดเร่ิมต้นของการรบกวนทางด้านอารมณ์ (Origins of emotional 
disturbance) คือ เวลาท่ีเราถกูรบกวนทางอารมณ์ เราจะเกิดความรู้สึกวา่ “ต้อง” “ควรจะ” อย่าง
นัน้อย่างนีแ้ละเราจะปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามนัน้ จนตัวเราถูกรบกวนในท่ีสุด เอลลิส 
(Corey.2012: 378; citing Eills, 2001a, 2001b) กล่าวว่า ความรู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า เจ็บ อบั
อาย โกรธ และรู้สึกผิด เกิดจากระบบความเช่ือท่ีตัง้บนแนวคิดไร้เหตผุล ซึ่งเรามกัได้รับมาแตเ่ดก็ 
โดยความเช่ือท่ีผิด ๆ สามารถแบ่งออกเป็น ต้อง เป็น 3 ประเภทคือ ฉันจะต้องท าให้ดีและเป็นท่ี
ยอมรับจากผู้ ท่ีส าคญัตอ่เรา ต้องเป็นท่ียอมรับ ไม่เช่นนัน้ก็เป็นคนไม่มีคา่ คณุจะต้องดแูลฉนัให้ดี
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ทกุสถานการณ์ทกุโอกาส เมตตา รัก และเป็นธรรม ถ้าท าไมไ่ด้ก็ไมไ่ด้เร่ือง สภาพความเป็นอยู่ของ
ฉันจะต้องสบายท่ีสดุ เพ่ือให้ฉันจะได้ทุกอย่างท่ีไขว่คว้าอย่างง่าย ๆ  ถ้าแล้วก็แย่เฃบ ฉันทนไม่ได้
หรอก ชีวิตแบบนัน้ ฉนัอยากสบาย 

5. การเผชิญหน้ากบัความเช่ือไร้เหตผุล (Confronting Irrational Beliefs) 
ผู้น ากลุม่แบบเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเร่ิมต้นด้วยการสอนทฤษฏี A-B-C ให้แก่สมาชิก เมื่อ
สมาชิกพบวา่ พวกเขามีความเช่ือท่ีไร้เหตผุลและคา่นิยมท่ีเก่ียวกบัการรบกวนทางด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมอย่างไร สมาชิกก็พร้อมท่ีจะโต้แย้ง (Dispute) กบัความเช่ือและคา่นิยมนัน้  

6. การประเมินตนเองและการเรียนรู้เพ่ือยอมรับตนอง กล่าวว่า คนเรามี
แนวโน้มไมเ่พียงแคจ่ะประเมินการกระท าและพฤติกรรมของตนเองวา่ ดี หรือ เลว มีคณุคา่ หรือไม่
มีคณุคา่ เพียงเท่านัน้ แตย่งัประเมิน ในฐานะท่ีเป็นบคุคล โดยองค์รวมท่ีมีพืน้ฐานอยู่ท่ีการกระท า
ของตนเองบ่อยครัง้ท่ีบุคคลมักจะประเมินตนเองว่าเป็นบุคคลท่ีไร้ความสามารถและไร้ค่า 
กระบวนการประเมินตนเองน่ีเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมลูท่ีส าคญัของการรบกวนทางอารมณ์
ตนเอง 

เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถเลือกน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของผู้ รับ

ค าปรึกษาและปัญหาของเขา เทคนิคการให้ค าปรึกษาในทฤษฎีนีแ้บ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
1. กลุม่เทคนิคด้านการรู้คิดหรือเทคนิคทางการคิด (Cognitive Techniques) 

เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถขจัดหรือเอาชนะความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตผุล และ
พฒันาความคิดความเช่ือท่ีมีเหตผุล ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคหลายประการ เช่น 

1.1 เทคนิคการโต้แย้งเพ่ือขจัดหรือเอาชนะความคิดความเช่ือท่ีไร้
เหตผุล (Disputing of Irrational Beliefs) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษาใช้การโต้แย้งหรือท้าทายผู้รบั
ปรึกษาใช้เหตผุลในการคิดพิจารณา เพ่ือขจดัหรือเอาชนะความเช่ือท่ีไร้เหตผุล 

1.2 เทคนิคการท าการบ้านเพ่ือฝึกการคิดหรือเทคนิคการคิดให้เป็น
การบ้าน (Cognitive Homework) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษามอบให้ผู้รับค าปรึกษาได้ท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 

1.3 เทคนิคการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาหรือเทคนิคการปรับเปลี่ยน
การใช้ถ้อยค า (Changing One’s Language) เป็นเทคนิคท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ภาษาของผู้รับค าปรึกษาให้เหมาะสมขึน้ 
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1.4 เทคนิคการใช้อารมณ์ขนั (Humor) เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีช่วยแก้ไข
ความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตผุล เพราะการใช้อารมณ์ขนัจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่าง
ในพฤติกรรมพ่ายแพ้แก่ตนเอง หรือการท าลายตนเองโดยไมเ่กิดความรู้สกึหวาดกลวั 

2. กลุ่มเทคนิคด้านอารมณ์ (Emotive Techniques) เป็นเทคนิคท่ีใช้ใน
การพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับปรึกษา เพ่ือให้มีอารมณ์ท่ีเหมาะสมขึน้ ซึ่งประกอบด้วย
เทคนิคหลายประการ เช่น 

2.1 เทคนิคการจินตนการแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์ 
(Rational-Emotive Imagery) เป็นเทคนิคท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาจินตนาการวา่อยู่ในสภาพการณ์ท่ีรู้สกึ
เคยชิน และมีอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม ต่อมาผู้ รับค าปรึกษาจะพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ 
ความรู้สกึดงักลา่วมาเป็นอารมณ์ท่ีเหมาะสมขึน้ รวมทัง้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมขึน้ด้วย 

2.2 เทคนิคการใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นเทคนิคท่ีมีจุด
มุ่งเน้นเพ่ือช่วยให้ผู้ รับปรึกษาตระหนกัถึงความสมัพันธ์ระหว่างความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตผุลกบั
อารมณ์ความรู้สกึท่ีไมเ่หมาะสม โดยการให้ผู้รับค าปรึกษาทดลองบทบาท และแสดงพฤติกรรมนัน้ 

2.3 เทคนิคการฝึกสู้กับความรู้สึกอับอายหรือเทคนิคหักล้างความ
ละอายใจ (Shame-Attacking Exercises) เป็นเทคนิคในการลดความรู้สึกอับอายของผู้ รับ
ค าปรึกษา 

2.4 เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling) เ ป็นเทคนิคผู้ ให้
ปรึกษาจะแสดงพฤติกรรม เพ่ือเป็นตวัแบบให้ผู้รับค าปรึกษาสงัเกตและเรียนรู้ท่ีจะมีความคิดความ
เช่ือ มีอารมณ์ ความรู้สกึ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ 

3. กลุ่มเทคนิคพฤติกรรม (Behavioral Techniques) เป็นเทคนิคท่ีใช้ใน
การพัฒนาพฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษา เพ่ือให้พฤติกรรมเหมาะสมขึน้ ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค
หลาประการ เช่น 

3.1 เทคนิคการผอ่นคลายความเครียด (Relaxation) 
3.2 เทคนิคการขจดัความรู้สกึหวาดวิตกอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Desensitization) 
3.3 เทคนิคการเรียนรู้จากตวัแบบ (Modeling) 
3.4 เทคนิคการก าหนดงานด้านพฤติกรรมให้ฝึกเป็นการบ้าน 

(Behavioral Homework Assignments) 
3.5 การเสริมแรงและการปรับโทษ (Reinforcements and Penalties) 
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5. ทฤษฎีให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถภิาวนิยม (Existential Group Counseling) 
ทฤษฎีอตัถิภาวนิยม เป็นทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีใช้แก้ไขปัญหาส าหรับผู้ ท่ีมีความ

ทกุข์ระดบัอารมณ์และความรู้สกึ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานวา่ ความหมายของความเป็นมนษุย์คืออะไร 
โดยจุดสนใจของผู้ ให้บริการปรึกษาทฤษฎีนีอ้ยู่ ท่ี เ ง่ือนไขของความเป็นมนุษย์ ซึ่ งรวมถึง
ความสามารถท่ีจะมีสติเป็นของตนเอง มีอิสระในการเลือกตดัสินใจในโชคชะตาของตนเองแต่
จะต้องรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจ อีกทัง้วิถีการด าเนินชีวิตของบคุคลท่ีเป็นไปอยา่ง
ไค้ความหมายอนัแตกตา่งไปจากผู้ อ่ืนก็เป็นจดุสนใจของทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่ พฒันาการทางบคุลิกภาพ
ของคนปกติขึน้อยู่กับลกัษณะของแตล่ะคน ความรู้ท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองพัฒนามาจากสภาพความ
เป็นทารก ความคิดหลกัของมนษุย์ ได้แก่ ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบตัิของตนเองและความต้องการท่ีจะ
ก้าวไปข้างหน้าอนัเป็นความต้องการท่ีจะแสดงออกหรือจ้องการจะเป็นอย่างไรสกัอย่าง ซึ่งเป็นวิธี
ท่ีมีทิศทางในอนาคต และเน้นท่ีการมีสติก่อนท่ีจะลงทอกระท าการใด ๆ บุคคลส าคญัในทฤษฎี
อตัถิภาวนิยม ได้แก่ Binswanger, May และ Frankl (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์
โสภา, 2556: 123) 

แนวความคดิส าคัญของทฤษฎีให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถภิาวนิยม  
พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2557: 133-135) ได้กลา่ววา่ แนวคิดของทฤษฎีการให้

ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม ไว้วา่ 
1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ความสามารถในการ

ตระหนกัรู้ในตนเอง ท าให้บคุคลสามารถเลือกสิ่งตา่ง ๆ ในชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อพวกเขาตระหนกั
รู้ตนเองมากขึน้ พวกเขามีอิสระมากขึน้ ถึงแม้วา่จะถกูวางเง่ือนไขทางสงัคม หรือข้อจ ากดัอ่ืน ๆ ใน
การให้ค าปรึกษากลุม่จะท าให้สมาชิกค้นพบเอกลกัษณ์เฉพาะตนเก่ียวกบัการด ารงชีพ (Being-in-
the-World) ในกลุ่มสมาชิกมีโอกาสในการแสดงความรู้สึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน และการมอง
โลกของแตล่ะคน สมาชิกยงัต้องเผชิญหน้ากบัผู้ อ่ืนอย่างเปิดเผย ซึ่งทางเลือกในการเพ่ิมระดบัของ
การตระหนกัรู้ในตนเอง มีดงันี ้

1.1 เราสามารถเลือกท่ีจะเพ่ิมการตระหนกัรู้ในตนเอง หรือเลือกท่ีจะ
จ ากดัขอบเขตการรับรู้ของตนเอง 

1.2 เราสามารถก าหนดชีวิตของเราได้ หรือเราจะปล่อยให้ผู้ อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมมาก าหนดชีวิตของเรา 

1.3 เราสามารถใช้ศกัยภาพของเราท าสิ่งตา่ง ๆ ได้ หรือเราเลือกท่ีจะ
ไมท่ าอะไรเลย 
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1.4 เราสามารถเลือกสร้างความผกูพันอย่างมีความหมายกับผู้ อ่ืน 
หรือเลือกท่ีจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

1.5 เราสามารถแสวงหาความเป็นตวัเอง หรือจะปล่อยให้สญูเสีย
เอกลกัษณ์โดยท าตามผู้ อ่ืน 

1.6 เราสามารถสร้างสรรค์และค้นพบความหมายในชีวิต หรือจะอยู่
อย่างวา่งเปลา่และไร้ความหมาย 

1.7 เราสามารถเข้าไปเก่ียวข้องกับความเสี่ยงและประสบการณ์
ความวิตกกงัวลจากการตดัสินใจของเรา หรือเราเลือกท่ีจะมัน่คงโดยพึ่งพาผู้ อ่ืน 

1.8 เราสามารถมีชีวิตอยู่ในปัจจบุนัโดยยอมรับเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวโยง
กับความตายท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่คาดฝัน หรือเราจะหลบซ่อนจากความเป็นจริง เน่ืองจากความ
วิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้ 

2. การก าหนดตนเองและความรับผิดชอบ (Self-Determination and 
Personal Responsibility) มนษุย์สามารถก าหนดชีวิตของตนเอง มีอิสระเลือกท่านกลางทางเลือก
ท่ีหลากหลาย เพราะฉะนัน้เป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะน าชีวิตและก าหนดโชคชะตาของเรา
ตามมมุมองของนักอตัถิภาวนิยมในแนวคิด “ถึงแม้ว่าเราถูกผลกัให้เข้าสู่โลกใบนี ้แต่จุดท่ีเราอยู่
และสิ่งท่ีเราเป็นนัน้ผลจากการเลือกของเรา” 

3. ความวิตกกงัวล (Existential Anxiety) ตามมมุมองแบบอตัถิภาวนิยม 
ความวิตกกงัวลเป็นเร่ืองปกติของมนษุย์ท่ีเป็นผลมาจากการต้องการเลือก โดยปราศจากการชีน้ า
และการไมรู้่ผลท่ีเกิดขึน้ ในการให้ค าปรึกษากลุม่ สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือเพ่ือยอมรับความ
ขดัแย้งในการด าเนินชีวิต เช่น ความมีชีวิตและความตาย ความส าเร็จและความล้มเหลว โดย แวน 
ดวัเซน สมิท (Van Deurzen-Smith; 1991;Cited Corey.2000: 256) ได้กลา่วไว้วา่ การบ าบดัด้วย
วิธีการนี ้ไมใ่ช่ท าให้ความเครียดลดลง แตเ่ป็นการท าให้สมาชิกกลุม่มีความกล้าหาญ และเช่ือมัน่
พอท่ีจะเผชิญกับชีวิต เพ่ือเผชิญกับความเครียดในชีวิติประจ าวันด้วย ดังนัน้ผู้น ากลุ่มจะต้อง
สนบัสนนุให้สมาชิกในกลุม่ยอมรับความวิตกกังวลในฐานะท่ีเป็นกระบวนการความเจริญงอกงาม 
และช่วยค้นพบความกล้าหาญท่ีจะเผชิญกบัความวิตกกังวลของตนเอง และการสนบัสนนุในการ
สร้างพนัธะสญัญา และการลงมือปฏิบตัิของสมาชิกในกลุม่ 

4. ความตายและความไม่มีตวัตน (Death and Nonbeing) ได้อธิบายไว้
วา่ ความตายเปรียบเสมือนความส าคญัในการพบความหมายและจดุมุง่หมายในชีวิต 
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5. การค้นหาความหมายชีวิต (The Search for Meaning) การต่อสู้ เพ่ือ
ค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเด่นชัดท่ีสุดในมนุษย์ เราด ารงอยู่เพ่ือค้นหา
ความหมายและเอกลักษณ์ส่วนบุคคล การค้นหาความหมายของตนเองมีหลายวิธี ดังเช่น  
แฟรงเคิล (Frankle, 1963. Cited Corey.2000: 260) กล่าวว่า มี วิธีการมากมายในการค้นหา
ความหมายได้โดยผา่นการท างาน ความรัก ความทุกข์ทรมาน และผ่านการปฏิบัติตอ่ผู้ อ่ืน หน้าท่ี
ของผู้น ากลุ่มไม่ต้องบอกสมาชิกกลุม่เก่ียวกับความหมายในชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร แต่ควร
ให้ก าลงัใจในการค้นพบความหมายส าหรับของพวกเขาเอง 

6. การค้นหาความเป็นตัวตนท่ีแท้จริง (The Search for Authenticity) 
การมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงเป็นกระบวนการท่ีมากกวา่จดุจบท่ีหยดุยัง้ เราเป็นสิ่งท่ีแท้จริง การมีชีวิต
อยู่ด้วยตวัเราจะน าไปสูค่วามผกูพนักบัสิ่งท่ีมีค่า โดยการมีชีวิตแบบนีใ้ห้ความรู้สึกสงบ ลึกซึง้อยู่
ภายใน แม้ว่าการค้นหาความจริงแท้ในตวัตนมิใช่เร่ืองง่าย การมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงน าการรู้และ
การยอมรับถึงข้อจ ากดัของตนเอง (Deurzen-Smith 1988;cited Coey, 2000: 261) 

7. ความโดดเดี่ยวและความสัมพันธ์ (Aloneness and Relationmess) 
นักอตัถิภาวนิยมเช่ือว่า ในท่ีสดุพวกเราก็ต่างอยู่โดยล าพัง การอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจจะเป็นสิ่งท่ี 
น่ากลวัส าหรับคนท่ีพยายามหลีกเลี่ยงปัญหา ด้วยการน าตนเองไปสูค่วามสมัพนัธ์และมีกิจกรรมท่ี
วุ่นวาย โดยเช่ือวา่ พวกเขาจะช่วยให้หายกลวัได้ เรายังคงมีทางเลือกในการประสบกบัความโดด
เดี่ยว และพยายามค้นหาความหมายในชีวิตของตนเอง และการสร้างทางเลือกและรู้ถึงเอกลกัษณ์
ของตนเอง เราก็จะเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนอย่างถ่องแท้ และมีความหมายได้นัน้คือเราต้องยืดหยดัด้วย
ตนเอง ก่อนท่ีจะยืนเคียงข้างผู้ อ่ืน 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถภิาวนิยม 
ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล (2545 : 370) สรุปเป้าหมายของการให้ค าปรึกษา

แบบอตัถิภาวนิยมว่า เพ่ือท าให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้ถึงเสรีภาพในทางเลือก และมีความรับผิดชอบ
ในสิ่งท่ีตนเองเลือก มีการตระหนักรู้ในสิ่งท่ีเป็นของตนเอง กระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษารู้จกัแสวงหา
ความหมาย จุดมุ่งหมาย ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต รวมถึงการค้นหาเอกลกัษณ์ของตนเอง 
และการสร้างสมัพันธภาพท่ีมีความหมายกับบุคคลอ่ืน การกล้าเผชิญกับความวิตกกังวล อีกทัง้
การตระหนักรู้ว่า ความตายเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต 
ตลอดจนช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีชีวิตอยู่กบัปัจจบุนั 

นอกจากนี ้คอเรย์ (Corey, 2012: 234) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการให้
ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมไว้ ดงันี ้
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1. เพ่ือให้สมาชิกเปลี่ยนเป็นคนท่ีซ่ือสตัย์กบัตนเอง 
2. เพ่ือเป็นการเปิดมมุมองและโลกรอบ ๆ ตวัของพวกเขาด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้ชดัเจนถึงสิ่งท่ีให้ความหมายกบัชีวิตในปัจจบุนัและอนาคตของ

พวกเขา 
4. เพ่ือเป็นการปรับความเข้าใจโดยมาจากวิกฤตการณ์ในอดตีด ปัจจบุนั 

และอนาคตได้อย่างส าเร็จ 
5. เพ่ือเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ อีกทัง้ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกบัผู้ อ่ืน

ให้ได้ดีมากขึน้ 
ดงันัน้ จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยม 

เพ่ือเข้าใจผู้ รับค าปรึกษาซ่ือสตัย์ เข้าใจและยอมรับในตนเอง พร้อมท่ีจะเ รียนรู้ในการเผชิญกับ
ปัญหา แสวงหาความหมายในชีวิต อีกทัง้เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ 

เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถภิาวนิยม 
แวงค์  เ ดอ ร์ เ ซ็ น -สมิท  (Corey, 2004 : 257 citing Van Deurzen-Smith, 

1977. Everyday Mysterious: Existential Dimensions of Psychotherapy.) ได้เสนอแนะเทคนิค 
3 ประการในการให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม ดงันี ้

1. การเงียบ (Silence) เป็นเทคนิคท่ีส าคญัท่ีสดุประการหนึ่ง ซึ่งผู้น ากลุม่
เปิดใจกว้างรับฟังสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้มีช่วงเวลาในการหยดุพกัหายใจระหว่างการ
สนทนา และสามารถด าเนินการตอ่ไปในสิ่งท่ีตนเองบอก 

2. การตัง้ค าถาม (Questioning) เป็นการตัง้ค าถามตามสิ่งท่ีสมาชิก
ก าลงัพดูถึงสิ่งท่ีตนเองเลือก มากกวา่ท่ีจะเป็นการถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเติม ดงันัน้ ผู้น ากลุม่จึง
ถามค าถามท่ีแสดงถึงความหมายของสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจและรู้จกัตนเอง
ตามความเป็นจริงมากขึน้ 

3. การตีความ (Interpretation) เป็นวิธีการในการท าให้เร่ืองราวโดยรวม
ของสมาชิกมีความหมายมากขึน้ โดยการเช่ือมโยงประโยคท่ีสมาชิกพดูกบัประสบการณ์ท่ีสมาชิก
ประสบ เพ่ือเสริมสร้างความหมายตามกรอบความคิดของสมาชิกให้มากขึน้ 
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ดวงมณี จงรักษ์ (2548: 171-172) ได้กล่าวถึงสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง คือ ตวัตนของผู้ให้ค าปรึกษาท่ีแสดงบทบาทความจริงแท้ของการ
เป็นมนษุย์ท่ีมีข้อจ ากดั และเป็นมนษุย์ท่ีสะท้อนปรัชญาอตัถิภาวนิยม ปัจจยัส าคญัประการต่อมา
คือ สมัพันธภาพท่ีผู้ ให้ค าปรึกษายินยอมให้ตนเก่ียวพันกับผู้ ให้ค าปรึกษาในระดบัเข้มข้น โดยมี
พืน้ฐานของความเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ โดยมีเทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การเข้าใจโลกของผู้รับค าปรึกษา (Being in the World) ผู้ให้ค าปรึกษา
ต้องท าความเข้าใจโลกของผู้รับค าปรึกษาให้ได้มากท่ีสดุ เป็นโลกท่ีเขามีสมัพันธภาพกับตนเอง
และผู้ อ่ืน ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจขอให้เขาเล่าถึงภมูิหลงัของครอบครัวในวยัเด็ก หลงัจากเข้าใจแล้ว
ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีเป้าหมายท าให้โลกของผู้รับค าปรึกษาเกิดสมดลุ 

2.  การ ร่วมรับ รู้สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ น้ในขณะนัน้  (Sharing Existence in the 
Moment) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของผู้รับค าปรึกษาอย่างแท้จริง ในขณะท่ีรับฟัง
ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีการรับฟังผู้รับค าปรึกษาแตเ่พียงผู้ เดียว การรับฟังอย่างทัง้เนือ้ทัง้ตวัจะท า
ให้รู้สกึสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัผู้รับค าปรึกษาอย่างลกึซึง้ จนผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้ตวัเองเป็นตวัชี ้
ก าหนดได้วา่ผู้รับค าปรึกษาคิดหรือรู้สกึอย่างไร 

3. การตระหนักรู้หรือมีสติมากขึน้ต่อการด ารงอยู่ (Centered Awareness  
of Being) หมายถึง ผู้ให้ปรึกษาต้องท าให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความตระหนกัรู้ในตวัเองและโลกของ
ตนมากย่ิงขึน้ หลงัจากรับฟังเร่ืองราวของผู้รับค าปรึกษาอย่างเข้าใจ โดยเฉพาะการตระหนกัรู้ถึง
ความสมัพันธ์กบัตนเองและผู้ อ่ืนอย่างไม่สมดลุ การตระหนักรู้ถึงการด าเนินชีวิตท่ีปฏิเสธของตน
รวมถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไมใ่ช่ตวัตนท่ีแท้จริง 

4. การรับผิดชอบตอ่ตนเอง (Self-Responsibility) ผู้ให้ค าปรึกษาท้าทาย
ให้ผู้ รับค าปรึกษาต้องรับผิดชอบต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน สนับสนุนให้ผู้ รับค าปรึกษา  
มีความรับผิดชอบตอ่การเลือกใหมท่ี่มีข้อจ ากดั ผู้ให้ค าปรึกษาจะขดัจงัหวะผู้รับค าปรึกษา เมื่อเขา
แสดงการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เช่น ถ้าผู้ รับค าปรึกษาพูดว่าไม่สามารถท าสิ่งนีไ้ด้ผู้ ให้
ค าปรึกษาจะตัดบททันที โดยพูดว่า “คุณหมายถึงคุณจะไม่ท าสิ่งนัน้เหรอ” นอกจากนัน้ ผู้ ให้
ค าปรึกษาจะสง่เสริมให้ผู้รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบในความรู้สกึ ความคิด การกระท า โดยใช้
ค าถามย้อนให้เขาคิดว่าเขามีส่วนอย่างไรต่อการท าให้สถานการณ์เกิดขึน้หรือเขามีส่วนร่วมต่อ
ความคิด ความรู้สกึ และการกระท านัน้อย่างไร 

จากข้อมูลทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า ในแต่ละทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มนัน้จะเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีความ
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แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตนีุ ้ทางผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่า งานวิจัยในหัวข้อมีเหมาะสมกับการให้
ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสาน โดยการประยกุต์ทฤษฎีและเทคนิคตา่ง ๆ ให้เหมาะสม 

7. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
ดวงพร หิรัญรัตน์ (2543) ได้ศกึษา ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิด

ของโรเจอร์สตอ่ความสขุของเดก็ก าพร้าในสถานสงเคราะห์ โดยใช้แบบวดัความสขุท่ีพฒันามาจาก
แบบวดั OHI (The Oxford Happiness Inventor) พบวา่ หลงัการทดลองเดก็ก าพร้าท่ีเข้ากลุม่การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส มีคะแนนความสขุสงูกวา่ก่อนเข้ากลุม่ และเดก็ก าพร้าท่ีเข้า
กลุม่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส มีคะแนนความสขุสงูกวา่เดก็ก าพร้าท่ีไม่ได้เข้ากลุ่ม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ส อย่างมีนยัส าคญั 

จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547) ได้ศกึษา ผลการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเกสตลัท์ตอ่ความสขุ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนชลบรีุ “สขุบท” ปีการศกึษา 2545 พบวา่ มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
วิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเกสตลัท์มีความสขุในระยะหลงัการทดสอบและระยะติดตามสงูกวา่
ระยะก่อนการทดลอง และสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความสขุ
ในระยะหลงัการ 

สินีนาฏ สุทิน (2548) ได้ศึกษา การให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร  
ผลการศกึษาพบวา่ 1) พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพ่ือพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0.1 2) ภายหลังการทดลองพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ตามพฤติกรรมนิยมและนักเรียนกลุ่มควบคมุท่ี
ไมไ่ด้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เมธา ชดุขนั (2553) ได้ศกึษา การใช้การให้ค าปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศนูย์กลางเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า คะแนนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานก่อนการใช้การให้ค าปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศนูย์กลางมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 33.54 และหลงัการให้ค าปรึกษามีคา่เฉล่ียเท่ากบั 41.59 แสดงให้เห็นวา่ จากการ
วิจยัก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วิภาพร นาชิน (2555) ได้ศึกษา การเสริมสร้างความสขุของบุคลากรโรงพยาบาล โดย
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี พบว่า บุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่
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ตามแนวพุทธวิธี มีคะแนนความสขุ หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี  มีคะแนน
ความสขุ สงูกวา่บคุลากรท่ีไมเ่ข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวพุทธวิธี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธัญณิชา เปไธสง (2557) ได้ศึกษา ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตถิ
ภาวนิยมท่ีมีตอ่ความหมายในชีวิตของวยัรุ่น พบวา่ วยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตาม
ทฤษฎีอัตถิภาวนิยม มีความหมายในชีวิตเพ่ิมขัน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
พิจารณษแตล่ะลกัษณะของความหมายในชีวิต พบวา่ ด้านการรู้จกัตนเองและลกัษณะเฉพาะตน 
ด้านการมีอิสระภาพและความรับผิดชอบเพ่ิมชึน้อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเองเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในด้านความมุ่งหวังในชีวิต
เพ่ิมขึน้อย่างไมม่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

จิตศภุางค์ จุฑาวิทยา (2560) ได้ศึกษา ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่เพ่ือ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรคของ
พนักงานในธุรกิจขายสินค้าเรียวไทม์ พบว่า พนักงานในกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อปุสรรคสงูกวา่และกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.01 

จากผลงานวิจยัข้างต้น สรุปได้วา่ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่มีความเหมาะสมกบัทกุช่วง
อายุหรือช่วงวยั และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มสง่ผลท าให้สมาชิกเกิดการพัฒนาปัจจัยตา่ง ๆ  ได้ 
และมีผลท่ีตามคือ การมีพฤติกรรมเหมาะและกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงสนใจในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่แก่พนกังานขายสินเช่ือสว่น
บคุคลทางโทรศพัท์ ในการพฒันาหรือเสริมสร้างความสขุในการท างาน 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีป้ระกอบไปด้วยการด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามความสขุในการท างาน
และการให้ค าปรึกษากลุม่เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพ่ือศกึษา
ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือส่วน
บคุคล ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
3. การด าเนินการวิจยั 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีผู้ วิจยัน ามาเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน เป็นพนกังาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์การก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง จากจ านวนประชากร 250 คน ตามแนวคิดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970: 608) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการ
ท างาน เป็นพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีมีคะแนนการท าแบบทดสอบความสขุในการท างาน ตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้จ านวน 12 คน แล้วสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยการจับฉลาก เพ่ือได้กลุ่มทดลอง เป็นจ านวน 8 คน โดยเกณฑ์การก าหนดขนาดของจ านวน
สมาชิกในการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นไปตามแนวคิดของคอเรย์ (Corey, 2004: 69) ซึ่งกล่าวว่า 
จ านวนสมาชิกของการให้ค าปรึกษากลุ่มควรมี 6-8 คน จะเอือ้ต่อประสิทธิภาพของการให้
ค าปรึกษามากท่ีสดุ 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

1. แบบสอบถามความสุขในการท างาน ใช้ส าหรับวัดความสุขในการท างานของ
พนกังานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างานของ
พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

วธีิการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความสุขในการท างาน 

ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามความสขุในการท างาน โดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน ให้ทราบ
ถึงแนวความคิด ทฤษฎี เพ่ือใช้ในการก าหนดนิยาม 

1.2 ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของความสขุในการท างาน โดยใช้แนวคิดของ
ไดเนอร์ (Diene, 2003: 542-574) 

1.3 ศกึษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความสขุในการท างาน 
1.4 น านิยามศัพท์เฉพาะท่ีได้มาใช้ในการสร้างข้อค าถามเพ่ือวัดความสขุ 

ในการท างาน โดยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) และอารมณ์ทางลบ 
(Negative Effect) ซึ่งแบบวัดเป็นลักษณะการประเมินตนเอง โดยให้มาตราส่วนประมาณค่า  
4 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
ได้แก่ ไมเ่ลย เลก็น้อย มาก มากท่ีสดุ 

1.5 น าแบบสอบถามความสขุในการท างานท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ น าไปให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาพิจารณา ก่อนเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนือ้หา (Content Validity) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความครอบคลุมและ
สอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญดงัตอ่ไปนี  ้
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+1 หมายถึง   เมื่อแน่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบันิยามค าศพัท์เฉพาะ 
 0  หมายถึง   เมื่อไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบันิยามค าศพัท์เฉพาะ 
 -1  หมายถึง   เมื่อแน่ใจวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบันิยามค าศพัท์เฉพาะ 

 
จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC : Index of 

Congruence) โดยข้อค าถามท่ีผู้ วิจยัเลือกจะต้องอยู่ค่าดชันีความสอดคล้อง มากกว่าหรือเท่ากบั 
0.50 ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.50 จะน ามาปรับปรุง แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

1.6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว โดยมีจ านวนข้อทัง้หมด 40 ข้อ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กบัพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ธนาคารแห่งนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง  

1.7 น าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่า
สหสมัพันธ์ระหว่างข้อและคะแนนรวม (Item-Total Correlation) มีค่าระหว่าง 0.24-0.65 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามความสขุในการท างานฉบบัสมบรูณ์มีข้อค าถามทัง้หมด 33 ข้อ  

1.8 น าแบบสอบถามความสขุในการท างานท่ีคดัเลือกแล้ว มาหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากบั 
0.92  

1.9 น าแบบสอบถามความสขุในการท างานท่ีผา่นการปรับปรุงและแก้ไขแล้ว
ไปจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ 
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ตัวอย่างแบบทดสอบความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ 

ค าชีแ้จง: ให้ท าเคร่ืองหมาย✓ลงในช่องท่ีมีข้อความตรงกับท่านมากท่ีสุด ค าถามต่อไปนี  ้
จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา ให้ท่านส ารวจตวัท่านเอง 
และประเมินเหตกุารณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สกึของท่านว่าอยู่ในระดบัใด  
และตอบลงในช่องค าตอบท่ีเป็นจริงกบัตวัท่านมากท่ีสดุ โดยค าตอบจะมี 4 ตวัเลือก 
คือ  

ไมเ่ลย หมายถึง ไมเ่คยมีเหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึ หรือไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองนัน้ ๆ  
เลก็น้อย หมายถึง เคยมีเหตกุารณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนัน้ ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็น

ด้วยกบัเร่ืองนัน้เพียงเลก็น้อย 
มาก หมายถึง เคยมีเหตกุารณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนัน้ ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับ

เร่ืองนัน้ ๆ มาก 
มากท่ีสดุ หมายถึง เคยมีเหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึในเร่ืองนัน้ ๆ  มากท่ีสดุหรือเห็นด้วยกบั

เร่ืองนัน้ ๆ มากท่ีสดุ 
 

ข้อ รายการข้อความค าถาม 
ระดับความรู้สกึหรือการกระท า 

ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากท่ีสุด 

X. ท่านรู้สกึพึงพอใจในชีวิตของตนเองใน
ปัจจบุนั  

    

X. ท่านรับรู้บทบาทหน้าท่ีของท่านเอง 
ได้เป็นอย่างดี  

    

X. ท่านไมอ่ายท่ีจะบอกผู้ อ่ืนเก่ียวกบังาน 
ของท่าน  

    

X. ท่านรู้สกึไมส่บายใจ หากชีวิตของท่าน 
ต้องเจอกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

    

X. ท่านรู้สกึมีความสขุกบังานท่ีท าอยู่      
X. ท่านรู้สกึภมูิใจกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 

จากหวัหน้า  
    

X. ท่านรู้สกึหมดไฟในการท างานของท่าน      
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 การให้คะแนนถือเกณฑ์ ดงันี ้

ระดบัความรู้สกึหรือการกระท า ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 
มากท่ีสดุ 4 1 
มาก 3 2 

เลก็น้อย 2 3 
ไมเ่ลย 1 4 

 

ข้อค าถาม 

 
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนความสขุในการท างาน มีดงันี ้

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของความสขุในการท างานของพนกังานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์ ซึ่งได้คะแนนด้านบวก และด้านลบ (วิเชียร เกตสุิงห์, 2535: 9) ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 2.00 หมายถึง   มีความสขุในการท างานในระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  2.01 – 3.00 หมายถึง   มีความสขุในการท างานในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.01 – 4.00 หมายถึง   มีความสขุในการท างานในระดบัมาก 

  

เนือ้หา 
ข้อค าถาม 

รวม ทางบวก ทางลบ 

ความสขุในการท างาน 
ความพึงพอใจในชีวิต 1, 8, 9, 18, 24, และ 27  4 และ 33 8 
ความพึงพอใจในงาน 2, 3, 6, 13, 16, 22, 26 และ 29 19 และ 25 10 
อารมณ์ทางบวก 5, 11, 21, 23  7, 12 และ 15 7 
อารมณ์ทางลบ 10, 14, 17, 20, 28, 30 และ 32 31 8 

รวม 25 8 33 
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2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างาน
ของพนักงาน 

ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน ดงันี ้

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษา  
แบบกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมใน
การสร้างความสุขในการท างาน โดยใช้วิธีการผสมผสานเทคนิคและวิธีการของทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอตัถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: 
REBT) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Theory) 
และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ (Gestalt Group Counseling Theory) 

2.2 สร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการ
ท างาน โดยก าหนดประเด็นให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของงานวิจัย ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที และน าไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา 

2.3 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา คา่ดชันีความสอดคล้อง โดยข้อค าถามท่ีผู้ วิจยัเลือกจะต้องอยู่
คา่ดชันีความสอดคล้อง มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ส าหรับข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องต ่า
กวา่ 0.50 จะน ามาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

2.4 ท าการปรับปรุงโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุ 
ในการท างาน แล้วไปทดลองใช้ กับกลุ่มพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ธนาคารแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่องและความเหมาะสมของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ เพ่ือให้ได้คณุภาพท่ีเหมาะสม ก่อนน าไปใช้จริง 

2.5 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลอง 
  



  67 

ตาราง 2 ภาพรวมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของ
พนกังานขายสนิเช่ือทางโทรศพัท์ 

ครัง้ท่ี เร่ือง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1 ปฐมนิเทศ แนะน าการให้ค าปรึกษา

แบบกลุม่และการสร้างสมัพนัธภาพ 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูย์กลาง 

2 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจ 
ในชีวิต (1) : การรับรู้ในเป้าหมาย
ของชีวิต 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูย์กลาง  
  

3 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจใน
ชีวิต (2) : การด าเนินชีวิตตาม
เป้าหมายของชีวิต 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม  

4 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจใน
งาน (1) : การรับรู้คณุคา่ของ
บทบาท หน้าท่ีการงาน 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูย์กลาง และ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบอตัถิภาวนิยม 

5 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจใน
งาน (2) : ความภาคภมูิใจในงาน 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูย์กลาง 

6 การเสริมสร้างด้านการจดัการ
อารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการ
จดัการอารมณ์ทางลบ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม และ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  

7 การเสริมสร้างด้านอารมณ์ทางบวก :  
การรับรู้ความสขุในการท างาน 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ 

8 ปัจฉิมนิเทศ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล 
เป็นศนูย์กลาง 
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การด าเนินการวจิยั 
1. การศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

1.1 น าแบบสอบถามความสขุในการท างานท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 33 ข้อ ไปเก็บ
ข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 152 คน ซึ่งเป็นพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคารแห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.2 น าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความสขุในการท างานในข้อท่ี 1.1 ไปวิเคราะห์
ข้อมลู เพ่ือหาระดบัความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

2. การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน 

2.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลอง โดยอาศยัการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ท่ีมีการวดั 2 ครัง้ ได้แก่ การวดั
ก่อนการทดลอง (Pretest) และ การวัดหลังการทดลอง (Posttest) ตามแบบแผนการวิจัย  
One-Group Pretest Posttest Design 
 

ก่อนการทดลอง การทดลอง หลังการทดลอง 

T1 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ มีดงันี ้

T1 แทน การวดัคา่ก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
T2 แทน การวดัคา่หลงัท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
X แทน การจดักระท า (Treatment) คือ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

 
2.2 วธีิการด าเนินการทดลอง 

ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง
ความสขุในการท างานของพนกังานขานสินเช่ือทางโทรศพัท์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
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1. ระยะก่อนการทดลอง 
1.1 ด าเนินการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์และถามความสมคัร

ใจในการเข้าร่วมการทดลอง  และให้มีการท าแบบสอบถามเร่ืองความสุขในการท างาน  
โดยเป็นกลุม่ทดลองจ านวน 8 คน โดยมีการเก็บคะแนนดงักลา่วไว้เป็นก่อนการทดลอง (Pretest) 

1.2 ด าเนินการนัดหมาย เพ่ือท าการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
ท่ีก าหนดไว้ 

2. ระยะการทดลอง 
ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่เพ่ือเสริมสร้าง

ความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที  
โดยจะด าเนินการในวนัเสาร์ โดยครัง้ท่ี 1 เร่ืองการสร้างสมัพนัธภาพ ครัง้ท่ี 2-3 เร่ืองการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในชีวิต ครัง้ท่ี 4-5 เร่ืองการเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน ครัง้ท่ี 6 เพ่ือการ
เสริมสร้างด้านการจดัการอารมณ์ทางลบ ครัง้ท่ี 7เพ่ือการเสริมสร้างด้านอารมณ์ทางบวก และครัง้
ท่ี 8 เร่ืองการปัจฉิมนิเทศ ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ซึ่งขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ ให้ค าปรึกษาจะด าเนินการชีแ้จ้งถึง
วตัถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจท่ีตรงกัน พร้อมทัง้สร้าง
บรรยากาศท่ีคุ้นเคย และไว้วางใจ 

3. ระยะหลังการทดลอง 
ผู้ ให้ค าปรึกษาให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความสขุในการท างาน 

และเก็บไว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) พร้อมทัง้น าข้อมลูไปวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัด าเนินการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูโดยการให้สถิติ ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามความสขุในการท างาน 

2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการใช้การหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) 
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2.2 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อและ
คะแนนรวม (Item-Total Correlation) 

2.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แบบสอดคล้องภายใน โดยใช้สตูรสตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

3. การวิเคราะห์เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะห์โดยการใช้ t-test for dependent samples เพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียแบบไมเ่ป็นอิสระจากกนั 



 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้

ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
n แทน จ านวนพนกังานขายสินเช่ือท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
M แทน คา่เฉล่ีย 
SD แทน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
MD แทน ผลตา่งของคา่เฉล่ีย 
t แทน คา่สถิติ t ท่ีใช้ในการพิจารณา Distribution 
p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
ตอนท่ี 2 การศึกษาความความสขุในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือทาง

โทรศพัท์ 
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือ

ทางโทรศพัท์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาการเสริมสร้างความสขุในการ
ท างาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152 คนมาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างานในสายอาชีพขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ (n=152) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 56 36.80 
หญิง 96 63.20 
รวม 152 100.0 

ประสบการณ์การท างาน   

ประสบการณ์ท างานตัง้แต ่0 – 2 ปี 35 23.00 
ประสบการณ์ท างานตัง้แต ่3 – 5 ปี 46 30.30 
ประสบการณ์ท างานตัง้แต ่6 – 8 ปี 14 9.20 
ประสบการณ์ท างาน 9 ปีขึน้ไป 57 37.50 
รวม 152 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 3 จ านวนและร้อยละของพนกังานขายสินเช่ือทาง
โทรศพัท์ พบวา่ พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์เป็นเพศชายทัง้หมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 
และมีจ านวนพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์เป็นเพศหญิง 96 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 โดย
พนักงานขายสินเช่ือทัง้หมดมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 9 ปี เป็นจ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 รองลงมามีประสบการณ์การท างานตัง้แต ่3-5 ปี เป็นจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.30 นอกจากนัน้พนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 0-2 ปี มี 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
23 และสดุท้ายพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานตัง้แต ่6-8 ปี มีจ าวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 2 การศกึษาความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้ วิจยัได้น าเสนอคะแนนความสขุในการท างานของพนกังาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยจ าแนกตามเพศ และ
ระดบัประสบการณ์ท างานของกลุม่ตวัอย่าง 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือ  
ทางโทรศพัท์ (n=152) 

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าความสขุในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั ปาน

กลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.84 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุม่ตวัอย่างพบว่า คา่เฉล่ียของความ

พึงพอใจในงานมีคา่สงูท่ีสดุ เท่ากบั 2.92 ตามด้วยอารมณ์ทางลบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.85 รองลงมา

ค่าเฉลี่ยของอารมณ์ทางบวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และความพึงพอใจในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

2.76 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อ
ทางโทรศัพท์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาการเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน 

ก่อนการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสขุในการท างานของพนกังานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาการเสริมสร้างความสุข 
ในการท างาน ผู้ วิจัยได้ทดสอบการแจกแจงโค้งปกติ (Test of Normality) ของกลุ่มทดลอง ด้วย
สถิติ Shapiro-Wilk พบวา่ ความสขุในการท างานในภาพรวมและรายด้าน ก่อนการทดลองคา่ Sig.  
อยู่ระหวา่ง 0.1-0.2 และหลงัการทดลองคา่ Sig. อยู่ระหวา่ง 0.05 – 0.75 ซึ่งหากคา่ Sig. มีคา่มากกว่า  
.05 แสดงว่า ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึ่งผู้ วิจัยสามารถทดสอบการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียนความสขุในการท างานภาพรวมและรายด้าน 

ความสุขในการท างาน M SD การแปลผล 

ความพึงพอใจในชีวิต 2.76 0.42 ปานกลาง 
ความพึงพอใจในงาน 2.92 0.45 ปานกลาง 
อารมณ์ทางบวก 2.81 0.54 ปานกลาง 
อารมณ์ทางลบ 2.85 0.44 ปานกลาง 
ความสุขในการท างานโดยรวม 2.84 0.39 ปานกลาง 
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3.1 การน าเสนอค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 
ผู้ วิจัยได้น าคะแนนความสขุในการท างานมาหาคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของกลุม่ทดลอง ทัง้ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษา ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ดงัแสดง
ในตาราง 5 

ตาราง 4 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนความสขุในการท างานของ 
พนกังานขายสนิเช่ือทางโทรศพัท์ในกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง (n=8) 

ความสุขในการท างาน 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

M SD แปลผล M SD แปลผล 
ความพึงพอใจในชีวิต 2.02 0.10 ปานกลาง 3.05 0.28 มาก 
ความพึงพอใจในงาน 1.94 0.28 น้อย 3.01 0.31 มาก 
อารมณ์ทางบวก 1.45 0.26 น้อย 2.77 0.32 ปานกลาง 
อารมณ์ทางลบ 1.92 0.38 น้อย 3.27 0.44 มาก 
ความสุขในการท างาน
โดยรวม 

1.85 0.18 น้อย 3.03 0.11 มาก 

จากตาราง 5 พบวา่ ในระยะก่อนการทดลอง กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียความสขุ
ในการท างานอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความ
พึงพอใจในชีวิต มีคา่เฉล่ียสงูสดุอยู่ท่ี 2.02 อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคา่เฉล่ียความพึงพอใจ
ในงานเท่ากับ 1.94 อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยอารมณ์ทางลบ เท่ากับ 1.92  และด้านอารมณ์
ทางบวก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.45 อยู่ในระดบัน้อย ตามล าดบั 

ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่เฉลี่ยความสขุในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสขุในการท างาน  
มีสามด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยอารมณ์ทางลบมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
รองลงมาเป็นความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.01 และความพึงพอใจในชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.05 ตามล าดบั สว่นอารมณ์ทางบวก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.77 อยู่ในระดบัปานกลาง 
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3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของกลุ่มทดลองทัง้
ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม ในโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิติ t-test for dependent 
samples 

ผู้ วิจัยได้น าข้อมลูของพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความสุขในการท างานทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้การเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test for dependent samples) โดยแสดง
ในตารางดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 5 การเปรียบเทียบความสขุในการท างานกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการได้รับการให้ค าปรึกษา 
กลุม่ โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples (n=8) 

ความสุขในการท างาน 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

MD t df p 
M SD M SD 

ความพึงพอใจในชีวิต 2.02 0.10 3.05 0.28 1.03 11.37* 7 0.00 
ความพึงพอใจในงาน 1.94 0.28 3.01 0.31 1.08 6.14* 7 0.00 
อารมณ์ทางบวก 1.45 0.26 2.77 0.32 1.32 8.69* 7 0.00 
อารมณ์ทางลบ 1.92 0.38 3.27 0.44 1.34 6.29* 7 0.00 
ความสุขในการท างาน
โดยรวม 

1.85 0.18 3.03 0.11 1.18 16.16* 7 0.00 

*p < .05 

จากตาราง 6 พบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยความสขุในการท างานก่อนและหลงั
การทดลองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน โดยหลงั
การทดลองกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยความสขุในการท างานสงูกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.03 และ 1.85 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจในชีวิต กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 และ 2.02 ตามล าดบั ส าหรับความพึงพอใจในงาน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และ 1.94 ตามล าดับ ด้านอารมณ์
ทางบวก กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.77 
และ 1.45 ตามล าดบั และอารมณ์ทางลบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.27 และ 1.92 ตามล าดบั 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
การวิจัยครัง้นี  ้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสขุในการท างานและการให้ค าปรึกษา

แบบกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ก าหนดความ
มุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสขุในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ก่อน

และหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

สมมติฐานการวจิัย 
พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีคะแนนความสุขในการท างานสงูขึน้ หลงัจากการ

ได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีผู้ วิจยัน ามาเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน เป็นพนกังาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทัง้สิน้ 152 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์การก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง จากจ านวนประชากร 250 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการ
ท างาน เป็นพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีมีคะแนนการท าแบบทดสอบความสขุในการท างาน ตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้จ านวน 12 คน แล้วสุม่อย่างง่าย โดยการจบัฉลาก เพ่ือได้กลุม่
ทดลอง เป็นจ านวน 8 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้

1. แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
แบบสอบถามความสุขในการท างานท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้  โดยให้มาตราส่วน

ประมาณค่า(Rating Scale) มี  4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก เล็กน้อย ไม่เลย โดยให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึ่งท่ีตรงกับผู้ตอบมากท่ีสดุ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อ
ค าถาม 4 ด้าน รวมทัง้สิน้จ านวน 33 ข้อ โดยแบบวดัมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.24-
0.66 และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างาน
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนักงานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ แนะน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่และการสร้างสมัพนัธภาพ 
ครัง้ท่ี 2 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (1) 
ครัง้ท่ี 3 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (2) 
ครัง้ท่ี 4 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (1) 
ครัง้ท่ี 5 การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (2) 
ครัง้ท่ี 6 การเสริมสร้างด้านการจดัการอารมณ์ทางลบ  
ครัง้ท่ี 7 การเสริมสร้างด้านอารมณ์ทางบวก 
ครัง้ท่ี 8 ปัจฉิมนิเทศ 

ทัง้นี ้การให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนักงาน
ขายสินเช่ือทางโทรศทัพ์ ได้รับพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์เฉพาะ จุดมุ่งหมาย 
เนือ้หา และวิธีการด าเนินการ และผู้ วิจยัได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
1. การศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

1.1 น าแบบสอบถามความสขุในการท างานท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 33 ข้อ ไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 152 คน ซึ่งเป็นพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ของธนาคาร 
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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1.2 น าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความสขุในการท างานในข้อท่ี 1.1 ไปวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติ เพ่ือหาระดบัความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

2. การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในการท างาน 

1. ระยะก่อนการทดลอง 
ด าเนินการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ชีแ้จ้งวตัถุประสงค์และถามความสมคัรใจในการ

เข้าร่วมการทดลอง และให้มีการท าแบบสอบถามเร่ืองความสขุในการท างาน โดยเป็นกลุม่ทดลอง
จ านวน 8 คน โดยมีการเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลองส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ระยะการทดลอง 
ผู้ วิจัยเ ร่ิมด าเนินการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง

ความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ จ านวน 8 ครัง้ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 
60 นาที  ณ ธนาคารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 
วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2562  

3. ระยะหลังการทดลอง 
ผู้ วิจัยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความสขุในการท างานอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือ

เป็นคะแนนหลงัการทดลองส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู และน าคะแนนก่อนและหลงัการทดลองไป
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัด าเนินการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูโดยการให้สถิติ ดงันี  ้

1. การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน  
1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.3 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการใช้การหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) 

2.2 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสหสมัพันธ์ระหว่างข้อและคะแนน
รวม (Item-Total Correlation) 

2.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แบบสอดคล้องภายใน โดยใช้สตูรสตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานของ

พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ก่อนและหลงัการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้สตูรการ
ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test for dependent samples) 

สรุปผลการวจิัย 
ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้

1. พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างานโดยรวมระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์มี
ความสขุในการท างานด้านความพึงพอใจในงานสงูท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.92 ตามด้วยด้าน
อารมณ์ทางลบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.85 รองลงมาด้านอารมณ์ทางบวก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.81 และ
ด้านความพึงพอใจในชีวิต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.76 ตามล าดบั 

2. พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ มีความสขุในการท างานโดยรวมและรายด้าน
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์

โดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี ้
1. การศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

จากจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาความสขุในการท างานของพนักงาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ จากการศึกษาพบว่า พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการ
ท างานในโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ ความสขุในการท างานของ
พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์นัน้มีไม่มากจนเกินไป หรือน้อยจนเกินไป ทัง้นีอ้าจจะเป็น
เพราะว่า อาชีพ พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ เป็นอาชีพอิสระ มีความอิสระ และสามารถหา
รายได้อย่างไมจ่ ากดั อนัสง่ผลตอ่การด ารงชีพของตนเองและดแูลครอบครัวของตนเอง อนัเป็นสิ่งท่ี
พิสจูน์ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต อีกทัง้การประกอบอาชีพนัน้ ยังช่วยสร้างความรู้สึกในด้าน
ความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิดการเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
(Herr and Cramer. 1996: 69-70) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของงานวิจยัของยพุา ตาทา (2552) 
ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ดชันีความสขุในการปฏิบตัิงานของพนกังานฝ่ายบริการลกูค้า
โทรศพัท์ บริษัท ทรูมฟู จ ากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานฝ่ายบริการลกูค้าทาง
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โทรศัพท์ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด พบว่า ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับดงัชนีความสขุในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการลกูค้าทางโทรศพัท์  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ พนกังานท่ีมีภาระความรับผิดชอบตอ่ครอบครัวมี
ผลต่อดัชนีความสุขในการปฏิบัติงาน ทัง้นีเ้พราะความรับผิดชอบต่างๆท่ีเกิดขึน้นัน้ ได้สร้าง
แรงผลักดันในชีวติการท างานของพนักงานให้มีความหมายและมีจุดมุ่งหมายจากสิ่งท่ีท า 
นอกจากนัน้ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัวได้สง่ผลให้พนกังานเกิดความภาคภมูิใจกบัการดแูลเร่ือง
ตา่งๆในครอบครัวอีกด้วย 

2. การเปรีบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่ อทาง
โทรศัพท์ ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยการ
ผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคตา่ง ๆ ของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ โดยการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
ผสมผสานและเทคนิคตา่งๆมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ มาสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษา ร่วมกับการ
เสริมสร้างความสขุในการท างานในแตล่ะด้าน อนัประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึง
พอใจในงาน อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ โดยผา่นโปรแกรมการเสริงสร้างความสขุในการ
ท างานทัง้หมด 8 โปรแกรม พร้อมน าเอาคะแนนท่ีได้จากการท าแบบสอบถามความสุขในการ
ท างานก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มาเปรียบเทียบความแตกตา่ง ซึ่งได้ผลของการใช้การ
ให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ดงันี ้

จากจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการท างานของ
พนักงานขายสินเช่ือส่วนบคุคลทางโทรศพัท์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
จากการศกึษาพบวา่ พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ มีความสขุใน
การท างานก่อนและหลงัได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านสูงขึน้หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ดีขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ท่ีกลา่ววา่ 
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พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างานท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ีสร้างขึน้นัน้ เป็นแนวทางท่ีจะช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้แก่
บคุคล โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากด้านความรู้สึกและจิตใจของตนเอง และกระบวนการ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่นัน้ เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ภานในกลุม่ เพ่ือให้
สมาชิกรู้จักตนเองมากขึน้ และยอมรับพฤติกรรมของผู้ อ่ืน น าไปสู่การส ารวจตนเอง เข้าใจ และ
พร้อมท่ีจะแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดของวชัรี ทรัพย์มี (2550 : 105) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มช่วยให้สมาชิกรู้จักตนเอง เกิดการยอมรับตนเองมากขึน้ สามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาไมไ่ด้
เกิดแตต่นเองเพียงผู้ เดียว ก่อให้เกิดการตระหนกัถึงวิธีการแก้ไขปัญหา อนัน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงและตดัสินใจแก้ไขปัญหาได้ออย่างมีประสิทธิภาพ ดัง่การศึกษาของของวิภาพร นาชิน 
(2555: 73) ท่ีได้ศกึษา การเสริมสร้างความสขุของบคุลากรโรงพยาบาล โดยการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวพุทธวิธี พบว่า  บุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี   
มีคะแนนความสขุ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และบุคลากรท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธวิธี  มีคะแนนความสุข สูงกว่า
บคุลากรท่ีไมเ่ข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพทุธวิธี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลได้ทัง้
ด้านของความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมได้ ผ่านการเข้าใจตนเอง และปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
โดยแนวทางของผู้ วิจัยได้น าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มแบบผสมผสาน ทัง้เร่ืองของทฤษฎีและ
เทคนิคตา่ง ๆ  เร่ิมจากการให้ค าปรึกษาครัง้แรกนัน้ เป็นการแนะน าและอภิปรายถึงเป้าหมายหรือ 
วถัตปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ในครัง้นี ้ และการสร้างสมัพนัธภาพ พบวา่บรรยากาศ
ในการให้ค าปรึกษามีความเป็นกันเอง สนุกสนาน เกิดความไว้วางใจซึ่งกันแล้วกันมากขึน้  
โดยเร่ิมต้นจากเทคนิคการบอกเลา่ประวตัิตนเองใน  1 นาที และกิจกรรมการการสร้างสมัพนัธภาพ
ด้วยบตัรกิจกรรม ท าให้สมาชิกในกลุม่ได้แบ่งปันเร่ืองราวของตนเอง ผา่นช่องทางชองบตัรกิจกรรม 
โดยอาศยัการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ท่ีมีเป้าหมายท่ีวา่ หากต้องการให้สมาชิก
ในกลุ่มบรรลถุึงศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ กลุ่มต้องสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับ และความไว้วางใจ  
ให้เกิดขึน้ภายในกลุ่ม สมาชิกแทนท่ีจะปิดบังก็จะสามารถเปิดเผยตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือพฤติกรรมใหม่ (Corey. 2012: 263-268) ผ่านเทคนิคการฟัง และการยอมรับโดยปราศจาก
เง่ือนไข อนัสง่ผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการเข้ากลุม่ รู้สกึถึงการเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม ท าให้
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ครัง้ตอ่ไปสามารถด าเนินการได้ง่ายมากขึน้  
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และจากการศึกษาการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานขาย
สินเ ช่ือส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ มนัน้  
เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบวา่ ด้านอารมณ์ทางลบมีคา่เฉล่ียเพ่ิมสงูขึน้มากท่ีสดุหลงัเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และยังพบว่าอารมณ์ทางบวกมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึน้น้อยท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบ
กบัด้านอ่ืน หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี  ้

1. อารมณ์ทางลบ 
ผลการวิจัยหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ พบว่ามีพนักงานขาย

สินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างาน ด้านอารมณ์ทางลบเพ่ิมขึน้สงูท่ีสดุ เมื่อพิจารณาจาก
ด้านอ่ืน ทัง้นีใ้นโปรแกรมการให้ค าปรึกษานี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยน
จากการเป็นผู้ ท่ีมีความคิด ความเช่ือไร้เหตผุล มาเป็นผู้ ท่ีมีความคิด ความเช่ือท่ีมีเหตผุลมากขึน้ 
และก่อให้สมาชิกมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
ได้อย่างมีความหมาย สามารถบรรลเุป้าหมายได้ โดยหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดความกงัวล 
รวมทัง้รับรู้และไมใ่ห้สิ่งท่ีท าให้เกิดผลทางอารมณ์ท่ีตามมาคงอยู่ตลอดไป (Corey, 2008) โดยการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มในครัง้นี ้ได้ให้สมาชิกได้มีโอกาสส ารวจถึงอารมณ์ทางลบท่ีไม่เหมาะสม  
อนัส่งผลต่อการท างาน และร่วมกันหาวิธีในการควบคมุอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึน้ได้ โดยซาโลเวย์ 
(Salovey, 1988) ได้กลา่วไว้วา่ การรู้จกัอารมณ์ของตนเอง เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่การควบคมุอารมณ์และการแสดงออกท่ีเหมาะสมต่อไป ดังนัน้หากเกิดอารมณ์ทางลบ 
จะต้องเร่ิมจาก “การรู้ตวั” หรือ “การมีสติ” ในเร่ืองของการเกิดอารมณ์ สาเหตกุารแสดงอารมณ์ 
และผลย้อนหลงั ซ่ีงเทคนิคท่ีใช้คือ การมอบหมายการบ้าน เพ่ือใช้ในการพฒันาพฤติกรรมให้เกิด
ความเหมาะสมขึน้ ท่ีผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ได้รับรู้เก่ียวกับการ
แสดงออกของตนเอง อันก่อให้เกิดการน าไปใช้ได้ปฏิบัติจริง ร่วมกับการได้ใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม ซึ่งจะช่วยแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาจึงจะสามารถแก้ไขท่ีตวั
ปัญหาได้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถน าไปสู่ความเข้าใจตนเองได้มากขึน้ (Corey. 
2004: 359-360) ผ่านการส ารวจตวัเองถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดอารมณ์ทางลบในตอนท างาน พร้อม
ทัง้ร่วมกนัหาทางจดัการกบัอารมณ์ทางลบนัน้ ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึงานของทศัไนย วงศ์สวุรรณ 
(2542: 79) ท่ีได้ศึกษา ผลของของการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่มตามแนวพิจารณาเหตผุล อารมณ์
และพฤติกรรมต่อความโกรธของนกัเรียนวยัรุ่น พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุม่มีคะแนนความโกรธโดยทัว่ไปต ่ากวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
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กลุ่มมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมี
คะแนนแสดงความโกรธออกภายนอกต ่ากว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
มีคะแนนการควบคมุความโกรธสงูกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนัน้ หากสมาชิกได้รับการฝึกจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง เกิดการทบทวนว่ามีอะไรบ้างท่ีเราท าลงไปเพ่ือตอบสนองอารมณ์ท่ีเกิดขึน้  ดดู้วยว่าผลท่ี
ตามมาจะเป็นเช่นไร  และเตรียมการในการแสดงอารมณ์  ตัง้ใจไว้เก่ียวกับการแสดงอารมณ์ใน
คราวตอ่ไป  ย่อมท าให้เกิดผลลพัท์ท่ีดีทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน อนัน าไปสูค่วามสขุในการท างาน 

2. อารมณ์ทางบวก 
ผลการวิจัยหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ พบว่ามีพนักงานขาย

สินเช่ือทางโทรศพัท์มีความสขุในการท างาน ด้านอารมณ์ทางบวกเพ่ิมขึน้ ทัง้นีใ้นการให้ค าปรึกษา
ครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญแบบเกสตลัท์ โดยการใช้เทคนิคการอยู่
กบัความรู้สกึ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้เผชิญกบัความรู้สกึ อนัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่การปลดปลอ่ย และ
เป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความงอกงามได้อีกด้วย (เสรี ใหม่จันทร์. 2553: 111) ผ่านการเล่า
ประสบการณ์ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน ว่ารู้สึก
อย่างไร และเกิดอะไรขึน้ขึน้บ้าง  ซึ่งจากงานวิจัยของจินตนา สนธิวงศ์เวช (2547) ท่ีได้ศึกษา  
ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท์ต่อความสุขของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนชลบุรี  
“สขุบท” ปีการศกึษา 2545 พบวา่ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเกสตลัท์มีความสขุ
ในระยะหลงัการทดสอบและระยะติดตามสงูกว่าระยะก่อนการทดลอง และสงูกว่ากลุ่มควบคมุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสุขในระยะหลังการ นัน้แสดงให้เห็นว่าการ
เลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่และเทคนิคท่ีมีความเหมาะสม จะสามารถช่วยให้สมาชิก
ด าเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เพ่ิมการเข้าถึงศกัยภาพของตนเองและยอมรับ ช่ืนชม ศกัยภาพตาม
แบบของตนเองได้มากขึน้ 

และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 4 ด้านของความสขุในการท างาน 
จะพบว่า ด้านความอารมณ์ทางบวกนัน้ หลังการให้ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานเพ่ิมขึน้น้อยกวา่องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากอาจจะพบวา่ พนกังานขายสินเช่ือทาง
โทรศพัท์ ยงัคงอาศยัการปฏิบตัิงานอยู่ในลกัษณะงานหรือสภาพแวดล้อมท่ีกดดนัเช่นเดิม จึงท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีน้อยกว่าด้วยอ่ืน ดัง่แนวคิดของสมิต อาชวนิจกุล (2541: 2-3) ได้กล่าวว่า 
ความเครียดหรือการไม่มีความสขุนัน้ สาเหตมุาจากความกดดนั จากสภาพแวดล้อมรอบๆ ข้าง 
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ด้วยการรีบร้อน การแข่งขนักับคนอ่ืนๆ หากท าไม่ส าเร็จก็จะเกิดความเครียดได้ นอกจากนัน้จาก
งานวิจัยของยุพา ตาทา (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าโทรศัพท์ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
สุขภาพทางจิต มีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะทางกายภาพในท่ีท างาน อันส่งผลต่อดัชนี
ความสขุในการปฏิบตัิงาน แสดงให้เห็นวา่ หากคา่ลกัษณะทางกายภายในท่ีท างานสงูหรือดีส่งผล
ท าให้คา่สขุภาพจิต มีคะแนนต ่า (มีสขุภาพจิตดี) สง่ผลท าให้คา่ดชันีความสขุในการปฏิบตัิงานสงู
ตามไปด้วย 

ดงันัน้ การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจึงสามารถเสริมสร้างความสขุในการท างาน
ของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการให้ค าปรึกษากลุม่ท าให้พนกังาน
ขายสินเช่ืองทางโทรศพ์ัมองเห็นเป้าหมายของชีวิตวา่ตนเองต้องการอะไร ยอมรับในงานท่ีตนเอง
เลือก ปรับมมุมองการมองอาชีพของตนเอง และมีความสามารถรับมือและจดัการกบัอารมณ์ได้ดี 
อนัท าให้เกิดความสขุในการท างาน และอีกสิ่งท่ีท าให้การค าปรึกษาในครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จ เกิด
จากปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่มการให้ค าปรึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกนั และวิธีการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะระหวา่งสมาชิกในกลุม่ อนัน าไปสูก่ารช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน พร้อม
ทัง้ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษาและทฤษฎีท่ี
ผู้ วิจัยน ามาใช้ สามารถรองรับ แก้ไขปัญหาด้านความสขุในการท างานได้ ผ่านทฤษฎีต่างๆ ท าให้
พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์เกิดการเรียนรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง และยงัสามารถมองเห็น
ถึงคณุคา่ของตนเอง อนัน าไปสูก่ารเตรียมเผชิญปัญหาในอนาคตของตนเองตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1.1 ส าหรับผู้ ท่ีต้องการน าแบบทดสอบความสุขในการท างานของพนักงานขาย
สินเช่ือทางโทรศัพท์ไปใช้นัน้ ควรค านึงถึงบริบทของกลุ่มตัวอย่างให้มีความใกล้เคียงหรือ
สอดคล้องกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้

1.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน สามารถน าไป
เป็นแนวทางหรือประยกุต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความสขุในการท างาน โดยควรจะศกึษาและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับความสขุในการท างานแต่ละด้าน พร้อมทัง้ผู้น าไปใช้ควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยต่อไป 
2.1 ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือศึกษาการรักษาระดับของความสุขในการ

ท างานของพนกังาน 
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความสขุในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อม

ในการท างาน การติดตอ่สมัพนัธ์ เป็นต้น  
2.3 ควรมีการศกึษาและทดลองการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่กบักลุม่ตวัอย่างอ่ืน ๆ เชน่ 

เจ้าหน้าท่ีบริการลกูค้า เจ้าหน้าท่ีบริการข้อมลูลกูค้า เป็นต้น| | 
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แบบสอบถามความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามนีใ้ช้สอบถามพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศทัพ์ 

2. ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีมีข้อความตรงกบัท่านมากท่ีสดุ 
3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความสขุในการท างาน มีทัง้หมด 3 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดังนี ้(โปรดตอบค าถามให้ครบทุกข้อ เพราะถ้าตอบไม่ครบทุกข้อ จะท าให้แบบสอบถามนี ้
ไมส่ามารถวิเคราะห์ผลทางงานวิจยัได้) 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นตวั 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความสขุในการท างาน 

แบบสอบถามนีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความสขุในการท างานของพนักงาน
ขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ อนัน าไปประกอบการวิจยัเร่ือง “การเสริมสร้างความสขุในการท างานของ
พนักงานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ ด้วยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม” โดยท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระ ค าตอบของท่านไม่มีข้อใดถูกหรือข้อใดผิด และจะไม่มี
ผลกระทบต่อการท างานของท่านแต่อย่างใด และค าตอบทัง้หมดจะเก็บเป็นความลบั ไม่มีการ
เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนทราบ 

ขอให้ท่านตอบให้ตรงกบัความรู้สกึและความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสดุและโปรดตอบ
ให้ครบทกุข้อ 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นายวชัรพล วิริยะสรรค์สกลุ 

นิสิตปริญญาโท สาขาการวิจยัละพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวั 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนี ้เป็นแบบสอบถามข้อมลูทั่วไปของท่าย เมื่อท่านอ่านข้อความแล้ว  

ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีมีข้อความตรงกบัท่านมากท่ีสดุ 
1. เพศ 
  เพศชาย    เพศหญิง 

2. ประสบการณ์ท างาน 
  ประสบการณ์การท างานระหวา่ง 0-2 ปี 
  ประสบการณ์การท างานตัง้แต ่3-5 ปี 
  ประสบการณ์ท างานตัง้แต ่6-8 ปี 
  ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 9 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการท างาน 

ค าชีแ้จง: ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีมีข้อความตรงกบัท่านมากท่ีสดุ ค าถามตอ่ไปนีจ้ะถาม
ถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ให้ท่านส ารวจตวัท่านเองและประเมินเหตกุารณ์ 
อาการ ความคิดเห็น และความรู้สกึของท่านวา่อยู่ในระดบัใด และตอบลงในช่องค าตอบท่ีเป็นจริง
กบัตวัท่านมากท่ีสดุ โดยค าตอบจะมี 4 ตวัเลือก คือ 

ไมเ่ลย หมายถึง ไมเ่คยมีเหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึ หรือไมเ่ห็นด้วย 
กบัเร่ืองนัน้ ๆ 

เลก็น้อย หมายถึง เคยมเีหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึในเร่ืองนัน้ ๆ  
เพียงเลก็น้อยหรือเห็นด้วยกบัเร่ืองนัน้เพียงเลก็น้อย 

มาก หมายถึง เคยมเีหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึในเร่ืองนัน้ๆ มาก  
หรือเห็นด้วยกบัเร่ืองนัน้ ๆ มาก 

มากท่ีสดุ หมายถึง เคยมเีหตกุารณ์ อาการ ความรู้สกึในเร่ืองนัน้ ๆ มากท่ีสดุ
หรือเห็นด้วยกบัเร่ืองนัน้ ๆ มากท่ีสดุ 

ข้อ รายการข้อความค าถาม 
ระดับความรู้สกึหรือการกระท า 

ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากท่ีสุด 
1. ท่านรู้สกึพึงพอใจในชีวิตของตนเองในปัจจบุนั      
2. ท่านรับรู้บทบาทหน้าท่ีของท่านเองได้ 

เป็นอย่างดี  
    

3. ท่านไมอ่ายท่ีจะบอกผู้ อ่ืนเก่ียวกบังานของท่าน      
4. ท่านรู้สกึไมส่บายใจ หากชีวิตของท่าน 

ต้องเจอกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต  
    

5. ท่านรู้สกึมีความสขุกบังานท่ีท าอยู่      
6. ท่านรู้สกึภมูิใจกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 

จากหวัหน้า  
    

7. ท่านรู้สกึหมดไฟในการท างานของท่าน      
8. ท่านรับรู้จดุมุง่หมายในชีวิตของตนเอง 

เป็นอย่างดี  
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ข้อ รายการข้อความค าถาม 
ระดับความรู้สกึหรือการกระท า 

ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากท่ีสุด 
9. ท่านคิดวา่การด าเนินชีวิตของท่าน ณ ขณะนี ้

สามารถน าพาท่านไปสูจ่ดุมุง่หมายในชีวิต
ตามท่ีท่านวางแผนได้  

    

10. ระหวา่งท างาน ท่านสามารถบอกได้วา่  
ตอนนีท้่านรู้สกึอะไรอยู่  

    

11. ท่านรู้สกึสนกุกบังานท่ีท าอยู่      

12. ท่านรู้สกึท้อกบัการท างาน      
13. ท่านรู้สกึภาคภมูิใจกบัหน้าท่ีของตนเอง      
14. ท่านรู้สกึตวัเสมอ เมื่อท่านรู้สกึไมพ่อใจ      
15. ท่านคิดวา่งานท่ีท าอยู่ เป็นสิ่งท่ีน่าเบ่ือ      
16. เพ่ือนร่วมงานมกัจะรับฟังความคิดเห็น 

จากท่าน 
    

17. ทา่นรู้สึกไมส่บายใจ เม่ือเห็นเพื่อนร่วมงานท าผิด 
แล้วไมไ่ด้รับการแก้ไข  

    

18. ท่านสามารถท าใจยอมรับได้ หากมีปัญหา 
หรือการเปลี่ยนแปลง  

    

19. ท่านรู้สกึล าบากใจ หากมีคนมาถามเร่ือง
หน้าท่ีการงานของท่าน  

    

20. ท่านเห็นวา่ปัญหาในท่ีท างานสว่นใหญ่ 
เป็นสิ่งท่ีสามารถแก้ไขได้  

    

21. ท่านรู้สกึดี สนกุสนาน เมื่อต้องมาท างาน      
22. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสามารถ 

ของท่าน  
    

23. ท่านกระตือรือร้นกบังานท่ีท าอยู่เสมอ      
24. ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเข้ามา 

ในชีวิตได้  
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ข้อ รายการข้อความค าถาม 
ระดับความรู้สกึหรือการกระท า 

ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากท่ีสุด 
25. ท่านรู้สกึยากล าบากในการจดัการงาน 

ในความรับผิดชอบของท่านได้ตามเวลา 
และเป้าหมายท่ีก าหนด  

    

26. หวัหน้างานให้การยอมรับในความคิดเห็น 
ของท่านเสมอ  

    

27. ท่านคิดวา่ท่านก าลงัท าตามจดุมุง่หมาย 
ในชีวิตของท่าน  

    

28. ท่านสามารถจดัการอารมณ์หงดุหงิด 
จากการท างานได้ดี  

    

29. ท่านคิดวา่ท่านเป็นสว่นท่ีส าคญัของหน่วยงาน
ท่ีท่านท าอยู่  

    

30. ท่านมีวิธีการจดัการกบัความรู้สกึหรืออารมณ์
ท่ีไมส่บายใจจากการท างานได้ดี  

    

31. ท่านรู้สกึเบ่ือหน่ายงานของท่าน โดยไมท่ราบ
สาเหต ุ 

    

32. ท่านสามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี  
เมื่อมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดความไมส่บายใจ  

    

33. ท่านไมพ่อใจกบัสิ่งท่ีท่านเป็นอยู่      
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 1 
เร่ือง  ปฐมนิเทศ แนะน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่และการสร้างสมัพนัธภาพ 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและสร้างความคุ้นเคยระหวา่งผู้น ากลุม่และสมาชิกภายในกลุม่ 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการให้ค าปรึกษาท่ีอบอุน่ ไว้วางใจ เป็นกนัเอง เข้าอกเข้าใจซึ่งกนั

และกนั 
3. เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ทราบถึงกระบวนการและขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาแบบ

กลุ่ม ทัง้ด้านแนวทางในการปฏิบตัิ วตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา ระยะเวลา สถานท่ี รวมทัง้
ประโยชน์ท่ีสมาชิกในกลุม่จะได้รับจากการให้ค าปรึกษา 
อุปกรณ์ บตัรกิจกรรมและดินสอ 
วธีิการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 1 นี ้ผู้น ากลุ่มมุ่งหวังสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิด
บรรยากาศท่ีอบอุน่แล้วไว้วางใจกนั และสร้างความคุ้นเคยระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ โดยการท า
ข้อตกลงระหวา่งกลุม่สมาชิกด้วยกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน  
1.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับ และทักทายสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมทัง้แนะน า

ตนเองให้กบัสมาชิกกลุม่ได้รู้จกั 
1.3 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มได้แนะน าตนเองทีละคน พร้อมทัง้แนะน าช่ือท่ี

อยากให้สมาชิกในกลุม่เรียกตนเอง 
1.4 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงสมาชิกให้ทราบถึงกระบวนการและขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา

แบบกลุม่ อาทิ บอกถึงวตัถปุระสงค์ของการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ พร้อมทัง้ชีแ้จงระยะเวลา 
จ านวนครัง้ สถานท่ี 
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1.5 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัสร้างข้อตกลงร่วมกนัภายในกลุม่ อาทิ การ
เก็บรักษาความลบัภายในกลุม่ การงดใช้เคร่ืองมือสื่อสารทกุชนิด และขอให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือ ยอมรับและปฏิบตัิตามข้อตกลงอย่าเคร่งครัด 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการบอกเล่าประวตัิตนเองใน 1 นาที (One-

Minute Autobiography) (Thompon. 2003: 38) เพ่ือให้สมาชิกง่ายต่อการเปิดเผยตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และสร้างสมัพนัธภาพกนั ก่อให้เกิดความไว้วางใจกนัภายในกลุม่  

2.2 ผู้น าให้สมาชิกในกลุม่ได้แนะน าตนเองในขัน้ต้น (ช่ือ-นามสกลุ-ช่ือเลน่) ทีละ
คน จากนัน้ผู้น ากลุ่มแจกบัตรกิจกรรมการสร้างสมัพันธภาพ พร้อมดินสอให้คนละด้าม เพ่ือให้
เขียนถึงมองมมุท่ีมองถึงตนเอง อาหารท่ีชอบ และสถานท่ีประทบัใจ 

2.3 จากนัน้ผู้น ากลบัจะเก็บบัตรกิจกรรมจากสมาชิก แล้วแจกบัตรกิจกรรมคืน
ให้กับสมาชิกท่ีไม่ใช่เจ้าของบัตรกิจกรรมนัน้ โดยให้ทายกันว่าบัตรกิจกรรมท่ีได้เป็นของใครใน
สมาชิกกลุม่ดงักลา่ว 

2.4 เมื่อสมาชิกในกลุม่ทายกนัครบเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ข้าวของบตัรกิจกรรมเฉลย
พร้อมให้เหตผุลวา่เพราะเหตใุดจึงเขียนข้อความดงักล่าว โดยให้สมาชิกในกลุม่ได้พดูเร่ืองราวของ
ตนเอง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีให้เกิดขึน้ภายในกลุม่ 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ในครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุ่มบอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้
บอกความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้ 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
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เทคนิคท่ีใช้ใน 
ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น

ศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) โดยเทคนิคการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง สามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้น ากลุ่มและ
สมาชิกภายในกลุม่ได้ (รัญจวน ค าวชิรพิทกัษ์. 2545 : 269-272) เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การฟัง (Listening) 
2. การสรุป (Summarizing) 
3. การเงียบ (Silence) 
4. การตัง้ค าถาม (Questioning) 
5. การสะท้อน (Reflection) 
6. การยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Regard and Acceptance) 

การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 

บัตรกิจกรรม 

ฉนัมองว่าฉนั ........................................................................................ 

นีแ้หละ อาหารที่ฉนัชอบ ....................................................................... 

สถานท่ีฉนัอยากจะไปที่สดุ ..................................................................... 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 2 
เร่ือง  การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (1)  : การรับรู้ในเป้าหมายของชีวิต 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกรับรู้ถึงจดุมุง่หมายหรือจดุเป้าหมายของตนเอง 
2. เพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ถึงเป้าหมายของของตนเอง ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงใน

ปัจจบุนั 
วธีิการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 2 นี ้ผู้น ากลุ่มมุ่งหวงัให้สมาชิกในภายในกลุ่มได้ทบทวน
ความคิดและประสบการณ์การท่ีผา่นมาในช่วงชีวิต ทนทวนการด าเนินชีวิตของตนเอง และรับรู้ถึง
เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกลา่วทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆ  ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากธัญณิชา เปไธชง 
(2557: 121) โดยผู้น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจสถานภาพปัจจุบัน ความมุ่งหมายในอดีต  
วา่มีความแตกตา่งหรือคล้ายคลงึกนัอย่างไร 

2.2 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มได้จินตนาการถึงตนเองในอนาคตว่า “เขา
หวงัไว้วา่เขาจะเป็นอย่างไร” 
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2.3 จากนัน้ผู้น ากลุม่ได้จินตนาการถึงชว่งชีวิตของตนเอง 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจบุนั 
และอนาคต และให้สมาชิกในกลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวท่ีได้จากการส ารวจตนเองและร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงภายในกลุม่  

2.4 จากนัน้ให้สมาชิกในกลุม่แตล่ะคนสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการส ารวจช่วงชีวิตของ
ตนเอง และผู้น ากลุ่มได้สรุปเพ่ิมเติมในบางประเด็น พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจและสนบัสนนุให้สมาชิก
มองเห็นตนเอง ดงัท่ี บัวเมสเตอร์ (Baumeister. 2002: 610) กล่าวไว้ว่า เหตกุารณ์ปัจจุบันได้ให้
ความหมายท่ีสมัพันธ์กับเหตกุารณ์ในอนคต ผลในอนาคตได้ก าหนดแนวทางในปัจจุบัน ดงันัน้  
จะเห็นได้วา่ ปัจจบุนัท าให้มองเห็นแนวทางท่ีจะไปสูจ่ดุมุง่หมายได้ 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใน

ครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุม่บอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้บอก
ความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนีท้ าให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถเข้าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศักยภาพท่ีจะตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข  
เป็นความสอดคล้องระหว่างตวัตน การรับรู้ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริง โดยแนวคิด  
ท่ีส าคญัคือ ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเง่ือนไขการให้ค าปรึกษาเพ่ือความงอกงาม 
(Corey. 2008: 247-255) เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การฟัง (Listening)   2. การสรุป (Summarizing) 
3. การเงียบ (Silence)   4. การตัง้ค าถาม (Questioning) 
5. การสะท้อน (Reflection)  6. การให้ก าลงัใจ (Supporting) 

การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 3 
เร่ือง การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (2) : การด าเนินชีวิตตามเป้าหมาย 

ของชีวิต 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้เห็นถึงวิธีการการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องการเป้าหมายชีวิตของ
ตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกได้เกิดอิสระทางความคิดในการด าเนินชีวิต 
วธีิการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 3 นี ้ผู้น ากลุ่มมุ่งหวงัให้สมาชิกในภายในกลุ่มได้ทบทวน
ความคิดและประสบการณ์การท่ีผา่นมาในช่วงชีวิต ทนทวนการด าเนินชีวิตของตนเอง และรับรู้ถึง
เป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
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2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุ่มชวนให้สมาชิกในกลุ่มได้นึกถึง หรือ ทบทวนเป้าหมายชีวิตของ

ตนเอง ตามโปรแกรมการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีแล้ว เพ่ือกระตุ้นในสมาชิกกลุม่ได้ย้อนกลบัไปมอง 
ดตูนเอง เส้นทางเข้ามาสู่สายอาชีพนีไ้ด้อย่างไร และ ทบทวนตนเองในเร่ืองของเป้าหมายในชีวิต
ของตนเอง 

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกในกลุม่ทัง้หมด ได้ให้พิจารณาและทบทวนตนเอง
ถึงเป้าหมายชีวิตของตนเองอีกครัง้ พร้อมทัง้ให้นึกถึงวิธีการด าเนินชีวิตอย่างไรให้สามารถ 
ไปถึงเป้าหมายนัน้ได้ ซึ่งใช้เวลาในการนึกถึง 5 นาที 

2.3 เมื่อครบเวลา 5 นาที ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกในกลุม่ได้มีโอกาสพดูถึงเป้าหมาย
ของตนเองอีกครัง้ พร้อมทัง้วิธีการการด าเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมาย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และให้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตให้ถึงเป้าหมายของสมาชิก
ในกลุม่ ๆ 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ในครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุ่มบอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้
บอกความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้ทางผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม 
(Existential Group Counseling) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคคลได้ค้นพบความหมาย ค่านิยมและ
เป้าหมายในการด าเนินชีวิตและเพ่ือให้บุคคลมีสติรู้ในวิธีการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และจะช่วย
สง่เสริมให้บคุคลแสวงหาความหมายเป้าหมายในชีวิต และจะต้องรับผิดชอบตอ่ทางเลือกและการ
กระท าของตนเอง พร้อมทัง้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษารู้จกัแสวงหาความหมาย จุดมุ่งมาย 
ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต รวมถึงการค้นหาเอกลกัษณ์ของตนเอง กล้าเผชิญกับความวิตก
กังวล (ดวงมณี จงรักษ์, 2549 : 168 – 171,ชูศรี เลิศรัตนเดชากลุ. 2545 : 370 ) โดยมีเทคนิคท่ีใช้ 
ได้แก่ 
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1. การเข้าใจโลกของผู้รับการปรึกษา (Being in the World) 
2. การร่วมรับรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ (Sharing Existence in the Moment) 
3. การตระหนกัรู้หรือมีสติมากขึน้ตอ่การด ารงอยู่ (Centered Awareness of Being) 
4. การรับผิดชอบตอ่ตนเอง (Self-Responsibility) 
5. การเงียบ (Silence) 
6. การตัง้ค าถาม (Questioning) 
7. การตีความ (Questioning) 

การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 4 
เร่ือง  การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (1) : การรับรู้คณุคา่ของบทบาท หน้าท่ี

การงาน 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ความส าคญัของบทบาท หน้าท่ีการงานของตนเอง 
วธีิการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 4 นี ้ผู้น ากลุม่มุง่หวงัให้สมาชิกในภายในกลุม่ได้ทบทวนและ
ระลึกถึงประสบการณ์ของตนเองในอดีต และเป้าหมายของตนเอง ในบทบาทหน้าท่ีในงานขอ
ตนเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกลา่วทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่  ๆ  ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากเจษฎา

องักาบสี (2554: 355) 
2.1 ผู้น ากลุม่จะถามสอบสมาชิกในกลุม่ความหมายของค าวา่ “ความส าคญัของ

งาน (งานในท่ีนีห้มายถึง งานทัว่ ๆ ไป ท่ีไมใ่ช่งานท่ีท าอยู่ปัจจบุนั) มีตอ่ชีวิตเรา และมีความส าคญั
หรือไม ่อย่างไร” 

2.2 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกย้อนกลบัไปในอดีตว่า ตนเองเข้ามาท างานในต าแหน่ง
พนกังายขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ได้อย่างไร  
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2.3 จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกมองย้อนมาท่ีตวัเองวา่ “แล้วความรู้สกึตอ่การเป็น
พนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์เป็นอย่างไร มีความหมาย มีความส าคญัตอ่ชีวิตของเราอย่างไร” 

2.4 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแตล่ะคนได้พดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้สกึ (รู้สกึเช่นนีเ้พราะ
อะไร ความรู้สกึดงักลา่วสง่ผลตอ่งานหรือไม่อย่างไร) และความคิดเห็นร่วมกนั ซึ่งจะท าให้สมาชิก
ในกลุ่มรู้จักตนเองมากขึน้ รู้สึกความรู้สึกต่อคุณค่าของตนเองและคุณค่าของงาน และรู้ถึง 
การปฏิบตัิตนของตนเองในการท างานปัจจบุนั  

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใน

ครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุม่บอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้บอก
ความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory)  ซึ่งทฤษฎีนีท้ าให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถเข้าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศักยภาพท่ีจะตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข  
เป็นความสอดคล้องระหว่างตวัตน การรับรู้ของตนเอง และตวัตนตามสภาพจริง โดยแนวคิดท่ีส าคญั
คือ ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเง่ือนไขการให้ค าปรึกษาเพ่ือความงอกงาม (Corey. 
2008: 247-255) ร่วมกับใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group 
Counseling) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคคลได้ค้นพบความหมาย ค่านิยมและเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตและเพ่ือให้บคุคลมีสติรู้ในวิธีการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั (ดวงมณี จงรักษ์, 2549 : 168 – 
171) เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) 2. การสรุป (Summarizing) 
3. การเงียบ (Silence)   4. การตัง้ค าถาม (Questioning) 
5. การสะท้อน (Reflection)  6. การให้ก าลงัใจ (Supporting) 
7. การยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Regard and Acceptance) 
8. การรับผิดชอบตอ่ตนเอง (Self-Responsibility) 
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การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 5 
เร่ือง   การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (2) : ความภาคภมูิใจในงาน 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกเกิดความภาคภมูิใจในงานตนเองเอง และคณุคา่ของงาน 
2. เพ่ือให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของคณุคา่ของงาน อนัสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์อนัดี 

วธีิการด าเนินการ 
ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 5 นี ้ผู้น ากลุ่มมุ่งหวงัให้สมาชิกในภายในกลุ่มได้ทบทวน  

ถึงข้อดีในงานของตนเอง และท าให้สมาชิกสามารถรับรู้ถึงความภาคภมูิใจในงานของตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกลา่วทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆ  ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากเจษฎา 

องักาบสี (2554: 355) และ เสาวณี เตชะพฒันาวงษ์ (2553: 103) 
2.1 ผู้น ากลุ่มชวนให้สมาชิกนึกถึงว่า ชีวิตการท างานของแต่ละคนนัน้ ย่อมมี

เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน และเหตกุารณ์ท่ีประทบัใจท่ีเกิดขึน้จากเพ่ือนร่วมงาน 
2.2 จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้มีโอกาสพูดถึงความรู้สึกของ

ตนเอง ในด้านความพึงพอใจในการท างานและสาเหตท่ีุท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน รวมทัง้
เหตกุารณ์ท่ีประทบัใจเพ่ือนร่วมงาน 
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2.3 ผู้ วิจัยเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความ 
พึงพอใจงานท่ีเกิดขึน้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใน

ครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุม่บอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้บอก
ความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนีท้ าให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถเข้าใจตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศักยภาพท่ีจะตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข  
เป็นความสอดคล้องระหว่างตวัตน การรับรู้ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริง โดยแนวคิด  
ท่ีส าคญัคือ ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม และเง่ือนไขการให้ค าปรึกษาเพ่ือความงอกงาม 
(Corey. 2008: 247-255) เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  2. การสรุป (Summarizing) 
3. การเงียบ (Silence)    4. การตัง้ค าถาม (Questioning) 
5. การสะท้อน (Reflection)   6. การให้ก าลงัใจ (Supporting) 
7. การยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข (Unconditional Regard and Acceptance) 

การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 6 
เร่ือง  การเสริมสร้างด้านการจัดการอารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการจัดการอารมณ์

ทางลบ 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกในกลุม่ได้ทบทวนอารมณ์ทางลบ 
2. เพ่ือให้สมาชิกในกลุม่บอกสาเหตท่ีุท าให้เกิดอารมณ์ทางลบ 
3. เพ่ือให้สมาชิกในกลุม่ทราบถึงวิธีการและขัน้ตอนการจดัการกบัอารมณ์ทางลบ 

วธีิการด าเนินการ 
ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 6 นี ้ผู้น ากลุม่มุง่หวงัให้สมาชิกในภายในกลุม่ได้เห็นช่องทาง

การจดัการกบัอารมณ์ทางลบ อนัน าไปสูก่ารเดินทางไปสูเ่ป้าหมายชีวิตของตนเองได้อย่างสมบรูณ์ 
โดยผ่านองค์ประกอบทางด้านการงาน อารมณ์ และการเห็นคุณค่าภายในตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆ ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากสวนี  

สขุเจริญ (2553: 161) 
2.1 ผู้น ากลุ่มเชิญชวนในสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเห็นว่า อารมณ์ 

ทางลบท่ีสง่ผลตอ่การท างานมีอะไรบ้าง  
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2.2 จากนัน้ผู้น ากลุ่มได้เปิดโอกาสเล่าประสบการณ์ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึน้ในการท างานจนครบทุกคน โดยผู้ น ากลุ่มจะใช้เทคนิคการสะท้อน
ความรู้สกึควบคูไ่ปด้วยวา่ “ขณะนัน้ คณุรู้สกึอย่างไรกบัเหตกุารณ์นัน้” 

2.3 เมื่อสมาชิกในกลุม่ได้เลา่เหตกุารณ์จนครบทกุคน ผู้น ากลุม่จะให้สมาชิกลอง
ส ารวจตวัเองถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดอารมณ์ทางลบ จากนัน้ให้สมาชิกในกลุ่มได้ทบทวนประสบการณ์ 
อีกครัง้ และบอกถึงสาเหตกุารเกิดอารมณ์ทางลบดงักลา่ว 

2.4. เปิดโอกาสในสมาชิกในกลุม่ทกุคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกนั
หาแนวทางในการจัดการอารมณ์ท่ีเกิดขึน้หรือแนวทางและวิธีการจัดการกับอารมณ์ด้านลบ  
ท่ีเคยใช้แล้วประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นทบทวนการจดัการอารมณ์ทางลบของตนเองให้ถกูต้อง 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ในครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุ่มบอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้
บอกความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้ทางผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT)  ซึ่งทฤษฎีนีจ้ะช่วยให้
บคุคลเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนจากเป็นผู้ ท่ีมีความคิดความเช่ือไร้เหตผุล มาเป็นผู้ ท่ีมีความคิดความ
เช่ือท่ีมีเหตุผลมากขึน้ และร่วมใช้กับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Approach and Psychotherapy) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นจริง โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความสม ่าเสมอ (ดวงมณี จงรักษ์, 
2549 : 189 – 1955)เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ตนเองอย่างมีเหตผุล  2. การเงียบ (Silence) 
3. การตัง้ค าถาม (Questioning)   4. การให้ก าลงัใจ (Supporting)  
5. การสะท้อน (Reflection) 
6. การมอบหมายการบ้าน (Homework assignment) 
7. การจดัการ/การควบคมุตนเอง (Self-Management) 
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การประเมินผล 
ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี

ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 7 
เร่ือง   การเสริมสร้างด้านอารมณ์ทางบวก : การรับรู้ความสขุในการท างาน 

จ านวนสมาชกิ 8 คน 

ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกทบทวนอารมณ์ของตนเองขณะมีความสขุ 
2. เพ่ือให้สมาชิกรับรู้ได้วา่ความสขุจะสง่ผลตอ่การท างานอย่างไร  
3. เพ่ือให้สมาชิกมีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการท างาน 

วธีิการด าเนินการ 
ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 7 นี ้ผู้น ากลุม่มุง่หวงัให้สมาชิกในภายในกลุม่สามารถเข้าใจ

และรับรู้ถึงความคิดและความรู้สกึท่ีเป็นสขุของตนเอง พร้อมทัง้สามารถบอกถึงสาเหตขุองการเกิด
อารมณ์ดงักลา่วได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆ ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากสวนี สขุ

เจริญ (2553: 159) 
2.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกในกลุม่ได้เลา่ประสบการณ์การของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับ

สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความสขุในการท างานให้กับผู้น ากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้ว่า 
ขณะท่ีมีความสขุนัน้ รู้สกึอย่างไร และเกิดอะไรขึน้กบัตนเองบ้าง 

2.2 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกในกลุม่ร่วมแสดงความคิดเห็นวา่ ความสขุในการท างาน
เกิดขึน้ได้อย่างไร เกิดจากสาเหตอุะไร และความรู้สกึดงักลา่วสง่ผลตอ่การท างานอย่างไร 



  110 

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ในครัง้นี ้โดยให้สมาชิกในกลุ่มบอกวา่ได้ข้อคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในครัง้นี ้พร้อมทัง้
บอกความรู้สกึท่ีได้มาเข้าร่วมโปรแกรมครัง้นี ้รวมทัง้จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3.2 ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิก และนัดหมายสถานท่ี วนัและเวลา ท่ีจะพบ
กนัในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
เทคนิคท่ีใช้ใน 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์  
(Gestalt Group Counseling Theory) ซึ่งทฤษฎีนีท้ าให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถตระหนักรู้ความต้องการ 
ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ของตนเองได้ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจได้เหมาะสมขึน้ 
เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 

1. การอยู่กบัความรู้สกึ (Staying with Feelings) 2. การเงียบ (Silence) 
3. การตัง้ค าถาม (Questioning)   4. การให้ก าลงัใจ (Supporting)  

การประเมินผล 

ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 8 
เร่ือง   ปัจฉิมนิเทศ 

จ านวนสมาชกิ 8 คน 

ระยะเวลา 60 นาที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้ทบทวนและสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้ากลุ่ม รวมทัง้การให้
ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 

2. เพ่ือยตุิการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
วธีิการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 8 นี ้ผู้น ากลุม่มุง่หวงัให้สมาชิกในภายในกลุม่สามารถเข้าใจ 
และรับรู้ถึงความรู้สกึของตนเองท่ีเกิดขึน้ พร้อมทัง้สามารถจดัการกบัอารมณ์ดงักลา่ว ด้วยวิธีการท่ี
ถกูต้อง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ขัน้น า 
1.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม เพ่ือให้สมาชิกสามารถเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน 
1.2 ผู้น ากลุ่มกลา่วทกัทายสมาชิก และพูดคยุถึงเร่ืองทัว่ ๆ  ไป เพ่ือเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีคุ้นเคยแก่สมาชิกในกลุม่ 
1.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกทบทวนเร่ืองการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผา่นมา 
1.4 ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีใ้ห้สมาชิกกลุม่

ได้รับทราบ พร้อมทัง้การทบทวนถึงข้อตกลงร่วมกนัอีกครัง้ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกได้ทบทวน นึกถึงเร่ืองราวท่ีผา่นมา และสรุปประสบการณ์
จากการเข้ากลุม่และแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึท่ีได้เข้ากลุม่ พร้อมทัง้ให้สมาชิกกลุม่อธิบาย
ถึงสิ่งท่ีได้รับ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ ข้อคิด หรือผลของการน าไปใช้จริงท่ีได้จากการเข้ากลุม่ในครัง้นี  ้

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่ จะสรุปประโยชน์ท่ีได้จากการเข้ากลุ่มในครัง้นี ้เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
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2.3. ผู้น ากลุม่เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่แตล่ะร่วมแสดงความรู้สกึตอ่สมาชิกกลุม่
ทีละคน ร่วมทัง้กลา่วขอบคณุและให้ก าลงัใจเพ่ือนสมาชิกในกลุม่  

3. ขัน้สรุป 
3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ได้มีโอกาสซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
3.2 ผู้น ากลา่วขอบคณุสมาชิกในกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือและสรุปผลการพัฒนาการ

ของสมาชิกแตล่ะคน วา่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตัง้แตเ่ร่ิมต้น ระหวา่งการให้ค าปรึกษา จนถึงวนันี  ้
3.3 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกท าแบบวดัความสขุในการท างาน 
3.4 ยตุิการให้ค าปรึกษา 

เทคนิคท่ีใช้ใน 
ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น

ศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) เทคนิคท่ีใช้ ได้แก่ 
1. การฟัง (Listening)  2. การสรุป (Summarizing) 
3. การเงียบ (Silence)  4. การให้ก าลงัใจ (Supporting) 

การประเมินผล 

ผู้น ากลุ่มสงัเกตการณ์ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึในท ากลุ่ม การมี
ส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเข้ากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้การสรุป
เร่ืองราวในการท ากลุม่ 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี ........... 
วนัท่ี............  เดือน.............................. พ.ศ. 2562 

                      พฤติกรรม 
 
           ชื่อ 

การร่วม
แสดง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความรู้สึก
ในการท า
กลุ่ม 

ความ
สนใจใน
การเข้า
ร่วมกลุ่ม 

การรับ
ฟังความ
คิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

การสรุป
เร่ืองราว
ในการ
ท ากลุ่ม 

รวม 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนตัง้แต ่0 – 4 หมายถึง พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุม่อยู่ในระดบัพอใช้ 
คะแนนตัง้แต ่5 – 7 หมายถึง พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุม่อยู่ในระดบัดี 
คะแนนตัง้แต ่8 – 10  หมายถึง พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุม่อยู่ในระดบัดีมาก 

ความคดิเหน็เพิ่ม 

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

(…………………………………) 

 นายวชัรพล วิริยะสรรค์สกลุ 
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แบบบันทกึผล 
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี ....... 

1.กระแสกลุม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

2.สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

3.ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

4.แนวทางแก้ไข 

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

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

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

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
1. แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) ของแบบสอบถาม

ความสขุในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
2. ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถามความสขุ 

ของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ (หลงัการพิจารณาเกณฑ์การตดัสินใจ) (Try out) (n = 30) 
3. สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างาน 

ของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 
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ตาราง 6 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) ของแบบสอบถามความสขุ 
ในการท างานของพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ผลการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
2. 1 1 0 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
3. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
4. 0 0 1 0.33 ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
5. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
6. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
7. -1 1 1 0.33 ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
8. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
9. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

10. 1 0 1 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
11. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
12. -1 -1 -1 0 ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
13. 1 0 1 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
14. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
15. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
16. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
17. 0 1 1 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
18. 1 0 1 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
19. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
20. -1 1 1 0.33 ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
21 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ผลการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

22. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
23. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
24. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
25. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
26. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
27. 1 0 0 0.33 ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
28. 1 1 0 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
29. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
30. 1 1 0 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
31. 1 1 0 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
32. 1 1 1 1 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
33 1 1 0 0.67 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
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ตาราง 7 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัของแบบสอบถามความสขุของ
พนกังานขายสนิเช่ือทางโทรศพัท์ (หลงัการพิจารณาเกณฑ์การตดัสินใจ) 

ข้อท่ี 
ค่าอ านาจ 

จ าแนกรายข้อ 
เกณฑ์การ
ตัดสินใจ 

ข้อท่ี 
ค่าอ านาจ 

จ าแนกรายข้อ 
เกณฑ์การ
ตัดสินใจ 

1 0.49 ผา่นการพิจารณา 21 0.65 ผา่นการพิจารณา 
2 0.56 ผา่นการพิจารณา 22 0.53 ผา่นการพิจารณา 
3 0.56 ผา่นการพิจารณา 23 0.25 ผา่นการพิจารณา 
4 0.31 ผา่นการพิจารณา 24 0.59 ผา่นการพิจารณา 
5 0.64 ผา่นการพิจารณา 25 0.35 ผา่นการพิจารณา 
6 0.52 ผา่นการพิจารณา 26 0.50 ผา่นการพิจารณา 
7 0.49 ผา่นการพิจารณา 27 0.54 ผา่นการพิจารณา 
8 0.49 ผา่นการพิจารณา 28 0.24 ผา่นการพิจารณา 
9 0.38 ผา่นการพิจารณา 29 0.36 ผา่นการพิจารณา 
10 0.57 ผา่นการพิจารณา 30 0.31 ผา่นการพิจารณา 
11 0.49 ผา่นการพิจารณา 31 0.57 ผา่นการพิจารณา 
12 0.63 ผา่นการพิจารณา 32 0.47 ผา่นการพิจารณา 
13 0.52 ผา่นการพิจารณา 33 0.35 ผา่นการพิจารณา 
14 0.46 ผา่นการพิจารณา 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.92 

15 0.50 ผา่นการพิจารณา 
16 0.48 ผา่นการพิจารณา 
17 0.43 ผา่นการพิจารณา 
18 0.41 ผา่นการพิจารณา 
19 0.65 ผา่นการพิจารณา 
20 0.53 ผา่นการพิจารณา 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 1 
เร่ือง   ปฐมนิเทศ แนะน าการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่และการสร้างสมัพนัธภาพ 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ข้างต้นก่อนเร่ิมกระบวนการให้ค าปรึกษา

สมาชิกกลุ่มมีความกังวล และไม่เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม แต่เมื่อได้ให้
ค าแนะน า บอกวิธีการและขัน้ตอนของกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ พร้อมทัง้จดุประสงค์ของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ทางสมาชิกกลุ่มก็ผ่อนคลายมากขึน้ พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือกนัเป็น
อย่างดี มีความกระตือรือร้น ตัง้ใจ พร้อมทัง้มีการซกัถามข้อสงสยัตา่ง  ๆ  ท าให้บรรยากาศมีความ
เป็นกนัเองมากขึน้ โดยผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได้ตามสบาย 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
1.2.1 สมาชิกกลุ่มมีความวิตกกังวลและตื่นเต้น เน่ืองจากไม่เข้าใจในกระบวนการ 

ให้ค าปรึกษากลุม่มากนกั 
1.2.2 สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการหยอกล้อกัน และร่วมกัน 

แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
ผู้น ากลุ่มได้ประยกุต์ใช้เทคนิคการบอกเล่าประวตัิส่วนตวั ผ่านบัตรกิจกรรม รวมทัง้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) 
เพ่ือให้สมาชิกง่ายต่อการเปิดเผยตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และสร้างสมัพันธภาพกัน 
กอ่ให้เกิดความไว้วางใจกนัภายในกลุม่ จากการใช้กิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพ เปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี  ้

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่สมาชิกกลุม่ตา่งร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 
การแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ มีความเป็นกนัเอง และมีความสนกุสนาน 
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3. ขัน้สรุป 
ผลท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.1 สมาชิกในกลุม่มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัมาขึน้ และมีความคุ้นเคยกนัมากขึน้ 
3.2 สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ผ่อนคลาย ระหว่างสมาชิกในกลุม่ด้วยกนัเอง 

และระหวา่งผู้น ากลุม่กบัสมาชิกกลุม่ 
3.3 สมาชิกกลุม่เกิดการเรียนรู้ถึงกฎกติการในการอยู่ร่วมกลุม่กนั บทบาทหน้าท่ี

ของผู้น ากลุม่และสมาชิกภายในกลุม่ ตลอดจนการเรียนรู้ถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

จากการสงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม่ พบวา่ ถึงแม้เบือ้งต้นทางสมาชิกในกลุม่
อาจจะมีความวิตกกงัวลอยู่บ้าง แตด้่วยบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง สนกุสนาน ท าให้เกิดสมัพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกัน เกิดความไว้วางใจกัน ท าให้กล้านท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง และการให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 2 

เร่ือง   การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (1)  : การรับรู้ในเป้าหมายของชีวิต 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม ทบทวนกติการของการเข้าร่วมกลุ่ม เช่น 

การรักษาความลับภายในกลุ่ม และการเก็บเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด พร้อมทัง้ทบทวนถึง
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่อีกครัง้ 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษากลุ่ม  สมาชิกกลุ่มมีอาการผ่อนคลาย 
มากขึน้ และคุ้นเคยกนัมากขึน้ ท าให้กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นกนัมากขึน้ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ในการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 2 นี ้ผู้น ากลุม่ได้ประยกุต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
จากธัญณิชา เปไธชง (2557: 121) โดยผู้น าให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสส ารวจสถานภาพปัจจุบนั 
ความมุง่หมายในอดีต วา่มีความแตกตา่งหรือคล้ายคลงึกนัอย่างไร รวมทัง้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling Theory) เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับรู้ถึงเป้าหมายของของตนเอง ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งผู้ น ากลุ่มได้
จินตนาการถึงช่วงชีวิตของตนเอง 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และให้สมาชิกในกลุ่มได้
บอกเล่าเร่ืองราวท่ีได้จากการส ารวจตนเองและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงภายในกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น 
  



  122 

A1 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“ในอนาคตของตนเองอยากที่จะเป็นพยาบาล แต่เม่ือโตข้ึนรู้ว่าไม่ชอบ

เลือด เลยไม่ได้เป็น ส่วนในอนาคตอยากมีบ้านหลงัเล็ก อยู่กับครอบครัว ที่จังหวดัเชียงใหม่ เนน้
ที่สุดอยากอยู่กับครอบครัว ตอนนี้ก็ก าลงัเก็บเงินสกักอง และส่งลูกเรียนให้จบปริญญาตรีก่อน 
แลว้จะท าตามความฝันของตนเอง” 

A2 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“อยากเปิดกิจกรรมฟาร์มเล้ียงสตัว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู หรือ ปลา อยู่ในที่

เดียวกนั เพ่ือที่จะไดอ้ยู่บา้นเกิด ในอนคาคตอยากเป็นกิจกรรมดา้นเกษตรแทน เช่น ขายปุ๋ ย ขาย
ยาเก่ียวกับการเกษตร ตอนนี้ที่คิดไว้ต้องได้เงินสกักองหน่ึง ประมาณ 1 ล้านบาท น่าจะพอเป็น
ตน้ทนุในการเปิดกิจกรรมได”้ 

A3 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“อยากเป็นร้านเสริมสวย เพราะชอบการแต่งหน้า รักสวยรักงาม อยาก

กลบัไปอยู่บ้าน ไปเปิดร้านขายของช า หรือไม่ก็เปิดร้านเสริมสวย น่าจะอีกประมาณ 5 ปี ตอนนี้
ก าลงัจะไปเรียนเสริมสวย” 

A4 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“อยากมีร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเล็กเป็นของตนเอง เนื่องจากแถว

บา้นส่วนใหญ่เป็นไร่สวนไร่นา อีกอย่างชอบท าการเกษตรดว้ย เลยอยากที่จะท า” 
A5 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 

“อยากเป็นต ารวจ ชอบยิงมือ แต่ตอ้งไม่ไดท้ าตามฝันเพราะเกเรเสียก่อน 
ในอนาคตอยากมีธุรกิจของตวัเอง อยากเป็นเจ้านายตวัเอง อาจจะเป็นร้านซ่อมแซมรถทัง้รถเล็ก 
รถใหญ่ ตอนนี้ก าลงัสะสมตน้ทนุอยู่” 

A6 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“ตอนจบใหม่ ๆ  เคยคิดว่าตนเองต้องเกษียณตอนอาย ุ40 ปี เราต้องให้

เงินท างาน ไม่ใช่ท าให้เพ่ือเงิน แต่ปัจจุบันไม่เป็นไปตามที่หวัง มันห่างไกลตามที่คิดไว้ แต่ใน
อนาคตอยากเป็นที่ปรึกษาดา้นการลงทนุ” 

A7 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“ตอนสมยัเด็ก ๆ ตอนตนเองชอบร้องเพลงใหเ้พ่ือนๆฟัง พอโตมาหน่อยก็

ชอบร้านเพลงตามร้านคาราโอเกะ สมยันัน้อยากเป็นนกัร้องมาก โดยเพลงหากินคือ เพลง “แพใ้จ” 
ส่วนความส่ิงที่อยากเป็นในอนาคตตอนนี้ ยงัชอบงานขายอยู่ อาจจะท างานแบบนี้ไปเร่ือย ๆ” 
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A8 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“ตอนเด็ก ๆ อยากเป็นหลายอย่างมากเลย ทั้งครู ทั้งพยาบาล มีเคย

อยากเป็นป่อเต๊กต้ึงด้วย แต่ครอบครัวดันเกิดปัญหาก่อน เลยไม่ได้เป็น และได้มาท างานเป็น 
Tele-sales แทน ส่วนความฝันในตอนนี้คืออยากเป็นร้านขายอุปกรณ์ด้านกีฬา เพราะแฟนเป็น
โคช้ฟตุบอล และจะเป็น Youtuber ดว้ย” 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มมีโอกาสส ารวจไปถึงเป้าหมายในอดีตของตนเอง และได้บอกถึง 

เป้าหมายถึงอนาคตด้วย ซึ่งสมาชิกบางคนยังคงมีเป้าหมายในชีวิตท่ีคล้ายคลึงกับของอดีตอยู่ 
สมาชิกบางคนก็ต่างไปจากเดิมเลย แต่จะเห็นได้ว่า สมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายในชีวิตในอนาคตนัน้
ทกุคนสามารถบอกถึงเป้าหมายได้ 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกับการคนัพบเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ให้ความเห็นว่า  การมี
เป้าหมายในชีวิตของตนเองนัน้ จะท าให้การด าเนินชีวิตนัน้มีความหมาย 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุม่มีความสนใจในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีม้าก ได้ร่วมกนัแลกเปลี่ยน 

แสดงความคิดเห็น และมีความกระตือรือร้นท่ีได้รับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่มท่านอ่ืน ท าให้
บรรยากาศภายในกลุม่เป็นไปอย่างเป็นกนัเอง มีความสนกุสนาน เตม็ไปด้วยเสียงหวัเราะ 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 3 
เร่ือง การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในชีวิต (2) : การด าเนินชีวิตตามเป้าหมาย 

ของชีวิต 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.15 – 11.15 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ทบทวนกติการของการเข้าร่วมกลุม่ เช่น การรักษาความลบัภายในกลุม่ และการ
เก็บเคร่ืองมือสื่อสารทกุชนิด พร้อมทัง้ทบทวนถึงกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่อีกครัง้ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มมีคุ้นเคยกันมากขึน้ ท าให้กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นกันมากขึน้ 

และช่วยกนัสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมาได้ครบทกุประเดน็ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม (Existential Group Counseling)  
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคคลได้ค้นพบความหมาย ค่านิยมและเป้าหมายในการด าเนินชีวิตและ
เพ่ือให้บุคคลมีสติรู้ในวิธีการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั และจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลแสวงหาความหมาย
เป้าหมายในชีวิต และจะต้องรับผิดชอบตอ่ทางเลือกและการกระท าของตนเอง 

2.1.1 หลังจากผู้น ากลุ่มซักถามถึง “เส้นทางการเข้าสู่สายอาชีพนีไ้ด้อย่างไร” 
เพ่ือให้ผู้น ากลุม่ได้เข้าใจโลกของสมาชิกกลุม่มากย่ิงขึน้ รับรู้ถึงสิ่งท่ีท า ณ ขณะนี ้ตามเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) 
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A2 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“เม่ือก่อนพ่ีท างานเป็นผูจ้ดัการร้านขายพิซซ่า แต่ดว้ยพ่ีมีทอ้ง พ่ีเลยตอ้ง

ลาออกจากที่นั้น หลังจากเล้ียงลูกไปสักพัก ลูกเข้าโรงเรียนแล้ว พ่ีก็ว่าง เลยเห็นเค้าเปิดรับ
ต าแหน่งงานนี้ พ่ีเลยมาสมคัร เม่ือก่อนพ่ีข้ีอ่อนมาก ตอนท างานแรกๆพ่ีล าบากมาก เคยคิดจะ
ลาออกหลายครั้ง แต่เม่ือเรามาท างานแล้ว พ่ีก็ต้องท าให้ดีที่สดุ และเม่ือพ่ีขายได้ครั้งแรก พ่ีดีใจ
มาก เลยท าใหพ่ี้ท างานถึงตอนนี้ แต่ทกุวนันี้พ่ีก็ยงัมีบา้งอารมณ์ที่อยากจะลาออกอยู่น่ะ” 

A3 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“พ่ีเรียนจบมาดา้นเทคนิคการแพทย์นี้ รู้ไหม สาเหตุที่พ่ีได้มาท างานที่นี้ 

เพราะมนัเป็นช่วงว่างระหว่างรอสอบใบประกอบ แต่เม่ือพ่ีเข้ามาท างานนี้แล้ว พ่ีดนัขายได้ เลย
ท างานมาตลอด ซ่ึงช่วงแรก ๆ พ่ีบา้นพ่ีก็ไม่ค่อยโอเคหรอก เสียดายที่เรียนมา แต่เราตอ้งท าใหเ้คา้
เห็นว่าอาชีพนี้มนัไม่ไดแ้ย่ขนาดนัน้ เราตอ้งพิสูจน์ใหพ้วกเคา้เห็น ส่งเงินใหพ่้อแม่ จนตอนนี้เคา้เร่ิม
ยอมรับอาชีพนี้ไดแ้ลว้” 

A6 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
 “กว่าพ่ีมาถึงจุดนี้ได ้พ่ีผ่านอะไรมากเยอะมาก พ่ีเคยท างานมาหมดแล้ว 

ตัง้แต่เคยเป็นหวัหนา้ฝ่านฝึกอบรม เป็นวิทยากรก็เคยเป็นมาแลว้ แลว้ก่อนหนา้ที่จะมาท างานที่นี้ 
พ่ีเป็นยามมาก่อน ท าไปสกัพกั เพ่ือนแนะน าใหม้าท างานที่นี้ และตอนนี้พ่ีเร่ิมสนใจเร่ืองการลงทุน
พอดี พ่ีเลยมาท างานนี้” 

2.1.2 ผู้น ากลุม่ได้ให้สมาชิกได้ทบทวนเป้าหมายในอนาคตจากการให้ค าปรึกษา
กลุม่ครัง้ท่ีผา่นมา และให้สมาชิกได้มีโอกาสวิธีการด าเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายนัน้ 

A6 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“อย่างที่บอกไปว่าพ่ีอยากจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พ่ีไดไ้ปดูมา ใครที่

จะสอบเป็นที่ปรึกษาได้ จะต้องมีประสบการณ์การท างานด้านสินเช่ือมาอย่างน้อย 1 ปี 
พฤษภาคมนี้ พ่ีครบ 1 ปีพอดีที่ท างานมา เลยจะลองไปสอบดู” 

A8 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“หนูอยากเป็น Youtuber ที่บอกไป ที่หนูอยากท าเพราะมนัเป็นอะไรที่

ง่ายมาก ได้เงินเร็ว ตอนลอยกระทงที่ผ่านมา ตอนนี้หนูไม่รู้คิดอะไร ลงถ่ายวิดิโอพับกระทง
กระดาษลง Youtube เล่น ๆ ดู ไม่น่าเช่ือเลย คลิปนัน้คนดูถึงสองแสนคนเลยพ่ี หนูเลยว่าหนูจะ
เร่ิมตัง้ใจท าแหละ ตอนนี้ก าลงัหา Content อยู่ว่าจะท าอะไรดี” 
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2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจฟังเร่ืองราวของเพ่ือนสมาชิกเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น 

ท่ีจะร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีการแลกเปลี่ยนปัญหา ความรู้ใหม่  ๆ  กัน กล้า
เปิดเผยตนเองมากขึน้ และให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั ท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนกุสนาน
และผอ่นคลาย 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีได้รับจากกลุ่ม ประโยชน์ท่ีได้รับ โดยสมาชิกในกลุ่มได้สรุปว่า ถ้าคนเรารับรู้
เป้าหมายของตนเองได้ คนเหลา่นัน้จะมีหนทางและพยายามท าอะไรบางอย่างเพ่ือให้ถึงเป้าหมาย
ท่ีตนเองวางไว้ให้ได้ แล้วมนัจะก่อให้เกิดความสขุในการใช้ชีวิต และผู้น ากลุม่เปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุม่ได้ซกัถามข้อสงสยัตา่ง ๆ พร้อมทัง้กลา่วขอบคณุ และนดัหมายในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตีอรือร้นในการให้ค าปรึกษาในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก ตัง้ใจรับ

ฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้สึก ความคิดซึ่งกันและกัน บรรยายเต็ม  
ไปด้วยความสขุและสนกุสนาน 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 4 
เร่ือง  การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (1) : การรับรู้คณุคา่ของบทบาท หน้าท่ี

การงาน 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ทบทวนกติการของการเข้าร่วมกลุม่ เช่น การรักษาความลบัภายในกลุม่ และการ
เก็บเคร่ืองมือสื่อสารทกุชนิด พร้อมทัง้ทบทวนถึงกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่อีกครัง้ พร้อมทัง้ได้
ทบทวนถึงเร่ืองราวของเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และวิธรการด าเนินไปสู่เป้าหมายของตนเอง 
ได้ให้สมาชิกในกลุม่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตมากขึน้ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มมีคุ้นเคยกนัมากย่ิงขึน้ มีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง มีการหยอกล้อกนั 

ท าให้กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นกนัมากขึน้ และช่วยกนัสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการให้ค าปรึกษา
กลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมาได้ครบทกุประเดน็ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ทางผู้ วิจัยทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง  
(The Person-Centered Group Counseling Theory) ซึ่งจะท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าใจ
ตนเองและน าตนเองได้ ว่ามีศกัยภาพท่ีจะตระหนกัถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขอย่างไร โดยร่วมกบั
ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบอตัถิภาวนิยม (Existential Group Counseling) เพ่ือให้สมาชิก
ได้แสดงความรับผิดชอบในเส้นทางท่ีตนเองเลือก 

2.1.1 หลงัจากผู้น ากลุม่ซกัถามถึง “ความส าคญัของงาน (งานในท่ีนีห้มายถงึ 
งานทัว่ๆไป ท่ีไมใ่ช่งานท่ีท าอยู่ปัจจบุนั) มีตอ่ชีวิตเรา และมีความส าคญัหรือไม ่อย่างไร” 
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A2 ได้บอกตามความคิดของตนเองไว้ว่า “งานมีคือ เงิน ถ้าไม่มีงานก็ 
ไม่มีเงิน” 

A3 ได้บอกตามความคิดของตนเองได้ว่า “งาน มันท าให้เราสามารถ 
มีปัจจยั 4 ได”้ 

A5 ได้บอกตามความคิดของตนเองไว้ว่า “งานคือหน้าที่ที่เราทุกคนตอ้ง
ท า เหมือนนกัเรียนที่ตอ้งเรียนหนงัสือ” 

1.1.2 ผู้น ากลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นกบัค าถามท่ีวา่ 
“แลว้ความรู้สึกต่อการเป็นพนกังานขายสินเช่ือทางโทรศพัท์เป็นอย่างไร มีความหมาย มีความส าคญั
ต่อชีวิตของเราอย่างไร” 

A4 ได้บอกตามความคิดของตนเองไว้วา่ 
“งานนี้ มนัคืออาชีพของพ่ีไปแล้ว มนัท าให้พ่ีมีเงิน เล้ียงดูพ่อแม่ได้ 

ถามว่ารู้สึกอย่างไร ก็บอกว่า ไม่ชอบเลย แต่ไม่รู้จะท าอะไร” 
A2 ได้บอกตามความคิดของตนเองไว้วา่ 

“อย่างที่บอกเม่ือครั้งที่แล้ว ตอนนี้บางครั้งพ่ียงัอยากจะลาออกเลย 
แต่เป้าหมายพี่จะไปท าธุรกิจที่บา้น เลยตอ้งหาทนุไปก่อน แลว้อาชีพขาย มนัไดร้ายได้เยอะดี” 

A3 ได้บอกตามความคิดของตนเองไว้วา่ 
“แฟนพ่ีมันเคยบอกพ่ีว่า ท างานก็หรู แต่ไม่มีเงิน มันโคตรเจ็บเลย  

แต่พ่ีตอ้งพยายามท างานเยอะ ๆ  เพราะถา้มนัขายได ้มนัก็จะไดเ้งินเยอะเลย สามารถเอาไปใช้จ่าย
ได ้ดูแลลูกได”้ 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

มีการแลกเปลี่ยนปัญหาและความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน กล้าเปิดเผยตนเองมากขึน้ กล้าท่ีจะพูด
เร่ืองราวของตนเองมมากขึน้ และท่ีส าคญั สมาชิกกลุ่มให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศ
ภายในกลุม่ผอ่นคลาย 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีได้รับจากกลุม่ ประโยชน์และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และผู้น ากลุม่เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ได้ซกัถามข้อสงสยัตา่ง ๆ พร้อม
ทัง้กลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ท่ีให้ร่วมมือเป็นอย่างดี และนดัหมายในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
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4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม มีความกระตือรือร้นในการให้

ค าปรึกษาในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก แลกเปลี่ยนปัญหาและความคิดซึ่งกนัและกนั ให้ก าลงัใจซึ่งกนั
และกนั บรรยายเตม็ไปด้วยความสขุและสนกุสนาน 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 5 
เร่ือง   การเสริมสร้างด้านความพึงพอใจในงาน (2)  : ความภาคภมูิใจในงาน 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ผู้น าได้ให้ทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 ในการให้ความส าคญักบังานขาย
สินเช่ือทางโทรศพัท์ พร้อมทัง้แสดงความรู้สึกท่ีมีต่องานนี ้โดยสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ทบทวนกติการของการเข้าร่วมกลุม่กนัอีกครัง้ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุม่มีคุ้นเคยกนัแล้ว ยิม้แย้ม มีการพูดคยุหลอกล้อกนัไปมา ท าให้สร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง กล้าท่ีจะพูดเร่ืองราวของตนเองมาขึน้ และช่วยกันสรุปสาระส าคญัท่ีได้
จากการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมาได้ครบทกุประเดน็ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ทางผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling Theory) จะท าให้สมาชิกสามารถเข้าใจตนเองมาขึน้ ผ่านเทคนิค
การให้ค าปรึกษา อนัได้แก่ การฟังอย่างตัง้ใจ การสรุป การเงียบ การตัง้ค าถาม การสะท้อน การให้
ก าลงัใจ และการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข โดยตวัอย่างการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี 5 มีตวัอย่าง 
ดงันี ้

2.1.1 ผู้น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสทบทวนความภาคภมูิใจในงาน
ของตนเอง วา่มีอะไรบ้าง รู้สกึอย่างไร 
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A7 ได้เลา่ความภาคภมูิใจในงานของตนเองวา่ 
“มีเหตุการณ์หน่ึงที่ประทบัใจ มันท าให้ได้เพ่ือนเพ่ิมมาอีกหน่ึงคน  

จ าไดว่้า ไดโ้ทรศพัท์ติดต่อ เพ่ือน าเสนอสินคา้สินเช่ือส่วนบคุคล แลว้พ่ีคนนัน้เคา้สนใจพอดี ทางพ่ี
ก็ได้ด าเนินการดา้นเอกสารให ้และได้พูดคุยกนัทกุวนั ลูกค้าเค้าอยากได้มาก แต่ผลสุดท้ายกลบั
ไม่การอนมุติัเพราะอาชีพของลูกคา้ แต่ถึงแมลู้กคา้คนนี้จะไม่ไดสิ้นเช่ือ แลว้ทกุวนันี้เรากลายเป็น
เพ่ือนกนัไปแลว้ รู้สึกดีมาก ที่งานนี้ท าใหเ้รามีเพ่ือนเพ่ิม ทัง้ ๆ ที่เราไม่เคยเจอหนา้กนัเลย” 

A5 ได้เลา่ความภาคภมูิใจในงานของตนเองวา่ 
“ก็วนันัน้ ก็โทรศพัท์เสนอสินค้าเหมือนทุก ๆ วนั แต่ดนัไปโทรศพัท์

เสนอสินค้าไปเจอคนที่ตอ้งการใช้สินเช่ือพอดี ลูกค้ามีหนี้หลายก่อนมา จนเดือนร้อนไปหมด มนั
ตนัไปหมด ลูกค้าบอกว่าเค้ารู้สึกดีใจมากที่เราโทรมา เราก าลงัเครียดพอดี ผลสุดท้ายเค้าอนมุติั
ผ่าน เคา้สามารถรวบรวมหนี้หายก่อนใหเ้ป็นก่อนเดียว แลว้ผ่อนเฉพาะที่เราที่เดียว มนัโอเคข้ึนมา 
แล้วลงัจากนัน้ลูกค้าโทรศพัท์มาที่ Call Center ของธนาคาร ว่าเราบริการดี เราโคตรรู้สึกภูมิใจ
เลย” 

A3 ได้เลา่ความภาคภมูิใจในงานของตนเองวา่ 
“ส่ิงที่ภูมิใจที่สดุ ก็คงจะตอ้งไปบรรจุเป็นพนกังานประจ าของธนาคาร 

การบรรจุเป็นพนกังานที่จะตอ้งขายสินเช่ือได้ผลงานที่ดีมากสามปีติดต่อกัน มนัท าให้เรารู้สึกมัน่คง
ในสายงานอาชีพนี้ และรู้สึกไม่เสียแรงที่ทุ่มเทกบัการท างาน” 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
โดยภาพรวมของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีพ้บว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ แสดง

ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง มุมมองท่ีประทับกับการท างานเป็นพนักงานขายสินเช่ือทางโทรศัพท์ 
บรรยากาศภายในกลุม่มีความสนกุสนาน มีการพดูหลอกล้อกนั สร้างความสนกุสนาน 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีได้รับจากกลุ่ม ประโยชน์และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถามข้อสงสยัต่าง ๆ  
พร้อมทัง้กลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ท่ีให้ร่วมมือเป็นอย่างดี และนดัหมายในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
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4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุม่ ให้ความร่วมมือในการแสดงความ

คิดเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกนั 
บรรยายเตม็ไปด้วยความสขุและสนกุสนาน 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 6 
เร่ือง  การเสริมสร้างด้านการจดัการอารมณ์ทางลบ : การรับรู้และการจดัการอารมณ์

ทางลบ 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ผู้น าได้ให้ทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีผ่านมาในการแสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภมูิใจในอาชีพของตนเอง อนัน าไปสูค่วามพึงพอใจในงานของตนเอง นอกจากนีย้งัเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ทบทวนกติการของการเข้าร่วม
กลุม่กนัอีกครัง้ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากขึน้ กล้าคิด กล้า 

ท่ีจะพูดมากขึน้ มีการพูดคยุหลอกล้อกันไปมา ท าให้สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง กล้าท่ีจะพูด
เร่ืองราวของตนเองมาขึน้ และช่วยกันสรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ 
ท่ีผา่นมาได้ครบทกุประเดน็ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ทางผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: REBT)  จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ และ
ปรับเปลี่ยนจากเป็นผู้ ท่ีมีความคิดความเช่ือไร้เหตผุล มาเป็นผู้ ท่ีมีความคิดความเช่ือท่ีมีเหตผุล
มากขึน้ และร่วมใช้กับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach and 
Psychotherapy) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็น
จริง โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความสม ่าเสมอ 
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2.1.1 ผู้ น ากลุ่มเชิญชวนในสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเห็นว่า 
อารมณ์ทางลบท่ีสง่ผลตอ่การท างานมีอะไรบ้าง 

A1 ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 
“อาชีพนี้ ไม่สามารถแสดงความโมโหกบัลูกค้าไม่ไดเ้ลย ถา้เราพูดจา

ไม่ดีไป แลว้เกิดลูกคา้โทรฯแจ้ง จะเป็นเร่ืองใหญ่มาก” 
2.1.2 ผู้น ากลุ่มได้เปิดโอกาสเล่าประสบการณ์ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับ

อารมณ์ทางลบ โดยมีตวัอย่าง ดงันี ้
A7 ได้เลา่ประสบการณ์ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ทางลบวา่ 

“เคยโทรฯไปหาลูกค้า แต่ได้แค่แนะน าตวัเองเท่านัน้เอง ลูกค้าก็ด่า
กลบัเลย แลว้วางหูใส่เราทนัที” 

A1 ได้เลา่ประสบการณ์ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ทางลบวา่ 
“จ าได้แม่นเลย เป็นช่วงครั้งแรก ๆ ที่มาท างานหน้าที่นี้ ลูกค้าด่าพ่ี

อย่างเดียวเลย ไม่ฟังเหตผุล ตอนนัน้เราตกใจมาก ท าอะไรไม่ถูก ไดแ้ต่ฟัง น ้าตาคลอเลย หลงัจาก
วางสาย พ่ีท างานไม่ไดเ้ลย นอยด์ไปทัง้วนั จนคิดจะลาออก” 

2.1.3 ผู้น าเปิดโอกาสในสมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
หาแนวทางในการจดัการอารมณ์ท่ีเกิดขึน้หรือแนวทางและวิธีการจดัการกับอารมณ์ด้านลบท่ีเคย
ใช้แล้วประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นทบทวนการจดัการอารมณ์ทางลบของตนเองให้ถกูต้อง โดยมี
ตวัอย่าง ดงันี ้

A3 แนะน าการในการจดัการกบัอารมณ์ทางลบ 
“ที่พ่ีท ามาตลอด ถ้าลูกค้าด่าเรามา อย่างแรกเลย เราท าได้แค่ฟัง  

ฟังจนลูกค้าพูดจบ ขอโทษลูกค้าเลย และบอกวิธีการแก้ไข เราจะต้องแสดงความพยายามที่จะ
แก้ไขใหก้บัลูกคา้ ถา้เราย่ิงเถียงเคา้เวลาเคา้ด่า มนัจะย่ิงท าใหลู้กคา้ย่ิงโคตร” 

A8 แนะน าการในการจดัการกบัอารมณ์ทางลบ 
“ส าหรับหนู หนูเปล่ียนทศันคติตวัเองก็ว่าการขายสินเช่ือทางโทรศพัท์ 

คิดว่าเราโทรศพัท์ไปเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้า ลองคิดดูเราสามารถช่วยลูกค้าที่มีเจ้าหนี้
เยอะ ๆ  ให้เหลือเป็นลูกหนี้แค่เราที่เดียว อย่าคิดว่าเราขาย ต้องคิดว่าเราก าลงัใหค้วามช่วยเหลือ 
มนัจะท าใหดี้ข้ึนน่ะ” 
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2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
โดยภาพรวมของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีพ้บว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมลูกนั แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ บรรยากาศภายในกลุ่ม
มีความสนกุสนาน มีการพดูหลอกล้อกนั สร้างความสนกุสนาน 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่ งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีได้รับจากกลุ่ม ประโยชน์และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถามข้อสงสยัต่าง ๆ 
พร้อมทัง้กลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ท่ีให้ร่วมมือเป็นอย่างดี และนดัหมายในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุม่ ให้ความร่วมมือในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั บรรยายเตม็ไปด้วยความสขุและสนกุสนาน 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 7 
เร่ือง   การเสริมสร้างด้านอารมณ์ทางบวก : การรับรู้ความสขุในการท างาน 
สถานท่ี  ธนาคารแห่งหนึ่ง  
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ในการทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีผ่านมา มีการแสดงความคิดเห็นถึง
วิธีการจดัการกบัอารมณ์ทางลบ โดยสมาชิกบอกเลา่ถึงความรู้สกึเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัอารมณ์
ทางลบผ่านวิธีการให้การบ้าน ผู้น ากลุ่มได้มอบหมายให้สมาชิกกลุ่มไปปฏิบัติตามต่อไปอีก 1 
สปัดาห์ พร้อมทัง้ทบทวนกติกาของการเข้าร่วมกลุม่กนัอีกครัง้ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุม่ร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นมากขึน้ กล้าคิด กล้าท่ี

จะพูดมากขึน้ มีการพูดคุยหลอกล้อกันไปมา ท าให้สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง กล้าท่ีจะพูด
เร่ืองราวของตนเองมาขึน้ และช่วยกนัสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ีผ่าน
มาได้ครบทกุประเดน็ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาจากสวนี สขุเจริญ  (2553: 159) 
โดยการเลา่ประสบการณ์การของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ท่ีท าให้ รวมทัง้ใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ (Gestalt Group Counseling Theory) จะท าให้สามารถตระหนกัรู้ความ
ต้องการ ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ของตนเองได้ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้
เหมาะสมขึน้ 

2.1.1 ผู้น ากลุม่เชิญชวนในสมาชิกในกลุม่ได้เลา่ประสบการณ์การของตนเอง
ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความสขุในการท างาน 
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A1 ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 
“เหตุการณ์ที่ท าใหพ่ี้มีความสุขในการท างาน คือ เพ่ือนร่วมงาน ใน

เวลาที่โดนลูกค้าเหว่ียงมา เราจะนอยด์มาก ไม่อยากท างานเลย อยากลาออกเลย แต่มีเพ่ือน
ร่วมงานนี้แหละ ที่ค่อยช่วยเหลือเรา คยุเร่ืองตลกกนั ท าใหพ่ี้คลายความเครียดไดเ้ยอะเลย” 

A3 ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 
“ความสุขของพ่ี ก็คือเพ่ือนร่วมงานเหมือนกัน ช่วงที่ พ่ี มีปัญหา

ครอบครัว มีปัญหาทางการเงิน ก็มีเพ่ือนที่ท างานนี้แหละ ค่อยให้ค าปรึกษา บางคร้ังไม่ต้องพูด
อะไรมาก แค่มองตากนัก็เขา้ใจความรู้สึกกนัแลว้” 

A8 ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 
“หนูว่า ความสุขของการท าอาชีพ Sales นี่ คือ การท าให้ลูกค้าได้

วงเงินตามที่ลูกคา้ตอ้งการ ผ่านการอนมุติั ปิดหนี้ แลว้ลูกคา้ทกัไลน์มาขอบคณุหนู แค่นี้หนูว่ามนั
ก็โอเคแลว้” 

A2 ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 
“ยงัจ าความรู้สึกได ้ที่ท าใหมี้ความสขุในการท างานนี้ คือ การสามารถ

ขายสินเช่ือใหก้ับทางลูกคา้ได้ตามเป้าที่เราคิดไว้ ท าให้ได้เงินเยอะมาก มนัรู้สึกมีก าลงัใจในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน” 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
โดยภาพรวมของการให้ค าปรึกษาในครัง้นีพ้บว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดความสขุในการท างาน 
ประสบการณ์ความส าเร็จด้านการงาน สมาชิกกลุ่มกล้าเปิดเผนตนเอง ท าให้บรรยากาศภายใน
กลุม่มีความสนกุสนาน มีการพดูหลอกล้อกนั สร้างความสนกุสนาน 

3. ขัน้สรุป 
ผู้ น ากลุ่มได้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมในครัง้นี  ้

เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีได้รับจากกลุม่ ประโยชน์และสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และผู้น ากลุม่เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ได้ซกัถามข้อสงสยัตา่ง ๆ พร้อม
ทัง้กลา่วขอบคณุสมาชิกกลุม่ท่ีให้ร่วมมือเป็นอย่างดี และนดัหมายในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
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4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุม่ ให้ความร่วมมือในการแสดงความ

คิดเห็นเป็นอย่างดี สงัเกตได้จากการตอบค าถาม ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั บรรยากาศเตม็ไปด้วย
ความสขุและสนกุสนาน 
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สรุปผลโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ครัง้ท่ี 8 
เร่ือง   ปัจฉิมนิเทศ 
สถานท่ี  ส านกังานขายสนิเช่ือธนาคารแห่งหนึ่ง สาขารามค าแหง 
จ านวนสมาชกิ 8 คน 
วันและเวลา วนัท่ี 30 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขัน้น า 
1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ 

ในการทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีผา่นมาตัง้แตค่รัง้แรกจนถึงปัจจบุนั เก่ียว
การตัง้เป้าหมายของตนเอง วิธีการด าเนินชีวิตตามเป้าหมายของตนเอง ความภาคภมูิใจในงาน
ของตนเอง การรู้จดัการจดัการกบัความคิดหรืออารมณ์ทางลบ รวมไปถึงการมีความสขุในทุกๆวนั
ของการท างาน สมาชิกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้เป็นอย่างดี รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุม่ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษากลุม่ 
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม มาด้วยใบหน้าท่ีสดใจ ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น กล้าท่ีจะพูด ให้ค าแนะน า และช่วยกันสรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมาได้ครบทกุประเดน็ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ผู้น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (The Person-
Centered Group Counseling Theory) เพ่ือให้ความส าคัญในการติดตามเร่ืองราว ความรู้สึก 
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มต่อการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษามาตลิด และในช่วงท้ายผู้น ากลุ่มเปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุม่ได้มีโอกาสแสดงความรู้สกึออกมา รวมไปถึงการกลา่วขอบคณุและอ าลา
กนัและกนั 
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A6 บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองวา่ 
“กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี พวกเราท างานที่เดียวกับก็จริง แต่ไม่เคย

พูดคุยกับเท่าไร แต่กิจกรรมนี้ท าใหรู้้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายของตวัเองยงัไง ความตัง้ใจแต่ละคน
เป็นยงัไง เข้าใจเพ่ือนเรามาข้ึน อยากจะแนะน าน้องๆว่า ท าอะไรก็ตาม คือเราท าให้มนัเต็มที่ไป
เถอะ ส่วนผลลพัธ์มนัจะออกมาเป็นยงัไงนัน้ ก็อีกเร่ืองหน่ึง ขอให้เราพยายามก่อน สู้แล้วแพ้ ยงั
ดีกว่าเรายอมแพ ้ทัง้ ๆ ที่เราไม่ไดสู้”้ 

A5 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 
“กิจกรรมนี้ ท าให้เราได้กลับมามองเป้าหมายของตนเองว่าเป็นยงัไง 

ไม่ไดคิ้ดมากนานแลว้ ลืมไปเลย ขอบคณุทกุคนที่รับฟัง ใหค้ าแนะน าดีดี” 
A3 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองได้วา่ 

“เนื้องานเรามนัเครียด มนัต้องคุยกับลูกค้า มนัเครียด ก็อยากขอบคุณ
เพ่ือนๆ เวลามีปัญหาหรืออะไรก็ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั 
ช่วยกนัคลายเครียด ขอบคณุเพ่ือน ๆ ที่รับฟัง ท าใหมี้ก าลงัใจสูก้นัไป” 

A1 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 
“ขอบคณุเพ่ือน แลว้อยากจะร้องเพลง ~อยู่นานๆไดไ้หม~ อย่าเพ่ิงท้ิงกนั

ไปก่อน” 
A8 ได้บอกเลา่เร่ืองราวของตนเองไว้วา่ 

“อยากจะบอกว่า งานมนัก็คือเงินแหละ อยากให้ทกุคนสู ้ๆ  เราจะได้ไป
เที่ยวด้วยกัน อยากให้อยู่ด้วยกันนาน ๆ  แล้วถ้าวนัไหนไม่สบายใจอะไร ก็มาระบายให้กันฟังได้ 
ระบายไดท้กุเร่ือง ขอบคณุพ่ีๆมากครับ” 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
โดยภาพรวมของการให้ค าปรึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ สมาชิก

กลุม่มีการเปิดใจยอมรับกนัและกนั มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม กล้าท่ีจะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตนเอง มีการรับฟังเร่ืองราวของสมาชิก
กลุม่เป็นอย่างดี และให้ก าลงัใจซึ่งกนัแล้วกนั 

3. ขัน้สรุป 
ผู้น ากลุม่ได้ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มในครัง้นี ้สมาชิกกลุม่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมี ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถสรุปผลการสร้าง
ความสขุในการท างานได้ โดยการรู้จักตนเอง รู้จักหน้าท่ีของตนเอง การผ่อนคลายความเครียด 
อย่างเป็นขัน้ตอนและถูกต้อง สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  และผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้
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สมาชิกกลุ่มได้ซักถามข้อสงสยัต่าง ๆ  พร้อมทัง้กล่าวขอบคณุสมาชิกกลุ่มท่ีให้ร่วมมือเป็นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
สมาชิกกลุ่มตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกกลุม่ ให้ความร่วมมือในการแสดงความ

คิดเห็นเป็นอย่างดี ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั แสดงความห่วงใยกันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือชีวิต
สว่นตวั ท าให้บรรยากาศเตม็ไปด้วยความอบอุน่ ความสขุ และเสียงหวัเราะ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธญัญา วณัโณ ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.อสมา คมัภิรานนท์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ ภาควิชาฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ 
วิทยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นายวชัรพล วิริยะสรรค์สกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤศจิกายน 2533 
สถานท่ีเกิด อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 411/232 สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ ชัน้ท่ี 15 ถนนรตันาธิเบศร์   

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ   
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