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การใหคําปรึกษา 

 
บทนํา  
 

 การใหคําปรึกษาเปนกระบวนพลวัตรระหวางผูใหการปรึกษากับผูรับการปรึกษา โดยชวย
ใหบุคคลพัฒนาไดในระดับสูงสุด สามารถกําหนดเปาหมาย ตัดสินใจ และแกปญหาที่เกี่ยวของกับ
อาชีพการงาน การศึกษา เรื่องสวนตัว และเรื่องที่เกี่ยวของกับผูอื่น  
 

ความหมายของการใหคําปรึกษา  
 

 จันทรเพ็ญ ภูโสภา (2557 : 310) ไดใหความหมายวา การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการให
ความชวยเหลือระหวางผูใหคําปรึกษาและผูมาขอรับคําปรึกษา ภายใตสัมพันธภาพที่ชวยใหผูรับ
คําปรึกษาเขาใจตนเองและผูอื่น เขาใจสิ่งแวดลอมของตนและปญหาที่กําลังเผชิญไดดีข้ึนโดยผูให
คําปรึกษาใชเทคนิคและทักษะตาง ๆ ชวยใหผูรับปรึกษาสํารวจความรูสึก คานิยม และขอมูลตาง ๆ 
เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาที่ถูกตองและดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
 วัชรี  ทรัพยมี (2549 : 3-5) กลาววา การใหคําปรึกษาทางจิตวิทยามีลักษณะดังตอไปน้ีคือ  
  1. การใหคําปรึกษาเปนบริการทางวิชาชีพที่ซึ่งกระทําโดยผูให คําปรึกษาที่ไดรับ     
การฝกอบรมจนมีความสามารถและทักษะในการใหบริการดังกลาว เชน มีความสามารถในการฟง 
การตอบสนอง การชวยใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2. การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพซึ่งเต็มไปดวยความอบอุน     
การยอมรับ ความเขาใจ 
  3. การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือใหผูรับบริการมีทักษะในการตัดสินใจ
และแกปญหา 
  4. การใหคําปรึกษาจะชวยใหผูรับบริการไดเรียนรูพฤติกรรมและทัศนคติใหม ๆ 
  5. การใหคําปรึกษาเปนความรวมมือกันระหวางผูใหบริการปรึกษากับผูรับบริการ 
  6. การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการชวยใหบุคคลพัฒนาข้ึน 
 อาภา จันทรสกุล (2549 : 1-2) กลาววา การใหคําปรึกษา เปนกระบวนการใหความ
ชวยเหลือ โดยผูขอรับคําปรึกษา ภายใตสัมพันธภาพที่ชวยใหผูขอรับคําปรึกษาเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
สภาพแวดลอม และปญหาที่กําลังเผชิญอยูไดดีข้ึน ผูใหคําปรึกษาใชเทคนิค และวิธีการทางจิตวิทยา
ชวยใหผูขอรับคําปรึกษามีโอกาสสํารวจความรูสึก คานิยม ตลอดจนขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับตนเองเพื่อ
นําไปสูทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจเลือกเปาหมายในการแกปญหา และการตัดสินใจเลือก
เปาหมายในการดําเนินชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันการให
คําปรึกษาควรดําเนินการในสภาพที่มีลักษณะเปนสวนตัว มีแบบแผนทางวิชาชีพ โดยผูใหคําปรึกษา
ควรดําเนินการในสภาพที่มีลักษณะเปนสวนตัว มแีบบแผนทานวิชาชีพ โดยผูใหคําปรึกษาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการรักษาขอมูลของผูขอรับคําปรึกษาไวเปนความลับ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2562 
รายวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

อาจารย ดร. ศิริภิญญา  ตระกูลรัมย 



 

 สรุปไดวา การใหการปรึกษาเปนกระบวนทางจิตวิทยาที่ทําใหบุคคลสามารถกําหนด
เปาหมาย ตัดสินใจ และแกปญหา โดยผูใหคําปรึกษาใชเทคนิค และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อเอื้อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม สงเสริมทักษะการเผชิญปญหา การตัดสินใจ 
และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ความแตกตางของการแนะแนว การใหคําปรึกษา และจิตบําบัด 
 

 ความแตกตางของการแนะแนว การใหคําปรึกษา และจิตบําบัด (อาภา จันทรสกุล, 2549 : 
2-3) มีความแตกตางดังน้ี  
  การแนะแนว (Guidance) เปนบริการทั้งหมดที่จัดข้ึนเพื่อชวยใหบุคคลเขาใจตนเอง
และสภาพแวดลอมตรงตามความเปนจริง อันจะเปนผลใหบุคคลสามารถตัดสินใจเลือกวางเปาหมาย
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ ตลอดจนพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 
บริการตาง ๆ ที่ประกอบข้ึนเปนบริการแนะแนว ประกอบดวย บริการสนเทศ บริการสํารวจนักเรียน
เปนรายบุคคล บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล และการบริการใหคําปรึกษา  
  การใหคําปรึกษา (Counseling) เปนบริการหน่ึงของบริการแนะแนวและถือวาเปน
บริการที่สําคัญเปรียบเสมือนหัวใจของบริการแนะแนว การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการที่บุคคลผู
ตองการความชวยเหลือเชิงจิตวิทยามาพบปะ กับผูใหการปรึกษา เปาหมายโดยทั่ว ๆ ไปของการให
การปรึกษา คือ การชวยใหผูขอรับคําปรึกษาสามารถตัดสินใจ เผชิญกับปญหาและสภาพแวดลอมที่
เปนจริงของตนเองภายใตสภาพการณที่อบอุนปลอดภัยอันเกิดจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูให
คําปรึกษาและผูขอรับคําปรึกษา พฤติกรรมการใสใจ การรับฟงอยางมีประสิทธิภาพ เปนทักษะการ
สัมภาษณเพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยารวมทั้งเทคนิคการใหคําปรึกษาตาง ๆ ชวยใหผูใหคําปรึกษา
สามารถเขาใจและชวยหาทางออกในการแกไขปญหาใหแกผูขอรับคําปรึกษาไดอยางมีคุณภาพพรอม
ทั้งสามารถสะทอนความคิด ความรูสึก และปญหากลับไปใหผูขอรับคําปรึกษาไดสํารวจตนเอง เกิด
ความเขาใจในตนเองและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนเลือกเปาหมายในชีวิตอยาง
เหมาะสม มีสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตที่ดี ปรับตัวไดอยางมีความสุข สําหรับผูขอรับปรึกษาจะเปน
บุคคลปกติ เพียงแตไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม มีอาการวิตกกังวลไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถใชพลังความสามารถไดเต็มที่ แตไมใชบุคคลที่ผิดปกติทางจิตมีปญหา
ทางอารมณอยางลึกซึ้งในข้ันของโรคประสาทข้ันรุนแรงหรือเปนโรคจิต บริการใหการปรึกษาจะมี
บทบาทของงานอยูในสถานบันทางการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันที่ใหบริการทางดาน
สังคมสงเคราะหตาง ๆ  
  จิตบําบัด (Psychotherapy) เปนกระบวนการใหความชวยเหลือบําบัดรกัษาแกผูทีม่ี
ความผิดปกติทางจิต เชน มีอาการของโรคประสาทข้ันรุนแรงหรือเปนโรคจิต การบําบัดรักษา กระทํา
โดยจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาคลินิก ระยะเวลาในการบําบัดมักตองทําติดตอกันเปนเวลานาน ผูที่มี
ความผิดปกติทางจติจะมีปญหาอารมณอยางลึกซึ้งไมสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได หรือไม
สามารถดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ในสภาพความเปนจริงได สถานที่ใหการบําบัด 
ไดแก โรงพยาบาล ศูนยสุขวิทยาจิต เปนตน 
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  อยางไรก็ตาม ขอบขายของบริการใหคําปรึกษา และจิตบําบัดไมสามารถแบงแยกออก
จากกันไดอยางเด็ดขาด ในสภาพที่เปนจริง ลักษณะงานทั้งสองจะมีบทบาทเช่ือมโยงติดตอกัน ตางกัน
เพียงระดับ (Degree) ของความผิดปกติทางจิตซึ่งสงผลตอความผิดปกติทางบุคลิกภาพของบุคคลที่มา
ขอรับความชวยเหลือ การใหคําปรึกษาเปนเสมือนบริการเบื้องตน ที่ชวยเหลือแกไขและปองกันความ
ผิดปกติทางดานสุขภาพจิตและการปรับตัว สวนจิตบําบัดเปนการบําบัดบุคคลที่มีอาการผิดปกติทาง
สภาพจิต ใหการบําบัดแกไขบุคลิกภาพที่ผิดปกติ เปนการแกไขรักษามากกวาการใหการปองกัน  
  ในสังคมปจจุบันที่ความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วทําใหบุคคล
ตองปรับตัวตามความกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งทางดานวัตถุ วิทยาการ เศรษฐกิจและสภาพสังคม 
วัฒนธรรม ทําใหเกิดความสับสนตอบทบาทหนาที่ ตลอดจนคานิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเปน
เหตุใหสุขภาพจิตเสีย มีความวิตกกังวล สับสน ขัดแยงทั้งกับตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธ เมื่อ
บุคคลเผชิญกับความยุงยาก ในการปรับตัวตามบทบาทหนาที่เกิดความคับของใจเกิดความขัดแยง
สับสนในการเลือกหรือการตัดสินใจ อันเน่ืองมาจากความขัดแยงระหวางความเช่ือ คานิยมของตนเอง 
กับความคาดหวังของสังคมในลักษณะดังกลาว การใหคําปรึกษาหรือจิตบําบัด สามารถชวยเหลือ
บุคคลที่กําลังเผชิญกบัสภาวะปญหาดังกลาวได (Perry, 1955 ; อางจาก อาภา จันทรสกุล, 2549 : 3)  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงปญหาขัดแยงภายในตัวเอง และปญหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที ่
ท่ีมา : อาภา จันทรสกุล (2549 : 3) 

 

  ถาพิจารณาถึงความแตกตางของลักษณะปญหาของบุคคล ที่มาใชบริการใหคําปรึกษา
กับจิตบําบัด จะพบวาบุคคลที่มีปญหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่จะใชบริการใหคําปรึกษา สําหรับบุคคล
ที่มีปญหาขัดแยงภายในตนเองอยางรุนแรงจนเกิดอาการโรคประสาทโรคจิตจะใหการรักษาดานจิต
บําบัด ในบางกรณีบุคคลที่มีปญหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่อาจไมเช่ือมโยงไปกอใหเกิดปญหาขัดแยงไป
เกิดปญหาความขัดแยงสับสนภายในตนเองอยางรุนแรง ทําใหบุคคลไมสามารถรับรูตนเองไดตรงความ
จริง และสภาพแวดลอมตามความเปนจริงได การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก การ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองเปนไปดวยความยุงยากลําบาก การแกไขความขัดแยงทางดานจิตใจ
รวมทั้งอาการของโรคประสาทหรือโรคจิตมีความจําเปน จิตบําบัดจึงมีเหมาะสมและจําเปนย่ิง แต
เน่ืองจากลักษณะปญหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ สามารถสงผลตอเน่ืองไปสูปญหาความขัดแยงภายใน
สับสนภายในตนเองไดทั้งในระดับนอยและระดับมาก การเช่ือมโยงมักเกิดข้ึนเสมอในสภาพความเปน
จริงไมสามารถแบงเฉพาะไปไดเปนสวน ๆ การพิจารณาจึงข้ึนอยูวาปญหาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่น้ัน
ไดสงผลไปสูปญหาขัดแยงภายในตนเองในระดับมากนอยเพียงใด บุคคลมีความวิตกกังวลจนไม
สามารถรับรูสภาพความเปนจรงิหรือไม ถาบุคคลยังไมมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต ผูใหคําปรึกษา
เพียงชวยใหผูขอรับคําปรึกษาพัฒนาความเขาใจตนเอง ตลอดจนใหขอมูลที่เพียงพอ เพื่อชวยใหผู
ขอรับคําปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองได มองเห็นแนวทางใหม

ปญหาขัดแยงภายในตัวเอง 

(Intrapersonal Problem) 

ปญหาเกี่ยวกบับทบาทหนาที ่

(Role Definition Problem) 



 

หรือเกิดการเรียนรูใหมเน่ืองมาจากการพบปะและสัมพันธภาพที่ดีกับผูใหคําปรึกษา กระบวนการให
คําปรึกษาก็จําเปนและเพียงพอ  
  ในทัศนะของคอรสินีและเวดด้ิง (Corsini & Wedding, 1995 ; อางจาก ดวงมณี  
จงรักษ, 2549 : 9-11) กระบวนการใหการปรึกษาและการทําจิตบําบัดเปนกระบวนการชวยเหลือที่
คอนขางเหมือนกัน กลาวคือทั้งสองกระบวนการมีลักษณะของความตอเน่ือง ผูใหการปรึกษาอาจ
แสดงบทบาททั้งใหการปรึกษาและทําจิตบําบัดในช่ัวโมงเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะกระบวนการทั้งสอง
สามารถเช่ือมเขาหากัน สําหรับความแตกตางที่ชัดเจนน้ัน นิสทูล (Nystul, 2003 ; อางจาก ดวงมณี 
จงรักษ, 2549 : 10) แสดงทัศนะวา สมมุติวาการใหการปรึกษาและการทําจิตบาํบัดอยูฝงตรงขามของ
สเกลเดียวกัน การใหการปรึกษาจะเกี่ยวของกับภาวะของจิตในระดับรูสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก 
ในขณะที่จิตบําบัดจะคํานึงถึงการสํารวจจิตไรสํานึก และรับรูถึงจิตสํานึกดวย และดวยกระบวนการที่
เกี่ยวของกับจิตไรสํานึก การทําจิตบําบัดจึงทําใหผูขอรับคําปรึกษาเกิดการหย่ังรูมากกวา สวนการให
การปรึกษาจะคํานึงถึงปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องพัฒนาการ เชน การสงเสริมทักษะการเผชิญปญหา 
การปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน ในขณะที่จิตบําบัดคํานึงถึงการเย่ียวยาแกไข เชน ชวยเหลือบุคคลให
หายจากอาการซึมเศราและความวิตกกังวล กลาวไดวาการใหการปรึกษามีธรรมชาติสงเสริม
พัฒนาการและการเนนการปองกันขณะที่จิตบําบัดมีธรรมชาติของการชวยเหลือบุคคลที่ประสบกับ
ปญหาแลว โดยเฉพาะความผิดปกติทางจิตใจ  

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการใหคําปรกึษาและการทําจิตบําบัด 
 

ประเด็น การใหการปรึกษา การทําจิตบําบัด 
เนน พัฒนาทักษะการเผชิญปญหา และสงเสริม

การปองกัน 
จัดการปญหาที่ เ กิดขึ้นแลว และเยียวยา
แกไขอาการซึมเศรา วิตกกังวล 

ปญหา ป ญ ห า พื้ น ฐ า น ใ น ชี วิ ต  เ ช น  ป ญ ห า
สัมพันธภาพ ปญหาครอบครัว ปญหาชีวิต
สมรส ปญหาดานอาชีพ การเรียน  
การตัดสินใจ การฟนฟูรางกายและจิตสังคม 
การติดสารเสพติด ความสับสนในคานิยม 
ฯลฯ  

ปญหาคอนขางซับซอน อาจตองอาศัยการ
วินิจฉัยอยางเปนระบบเพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของจิต  
 

กระบวนการ เก่ียวของกับจิตสํานึก และจิตใตสํานึก เก่ียวของทั้งจิตสํานึกและจิตใตสํานึก 
วิธีการ ใชเทคนิคตาง ๆ ของการใหการปรึกษาที่มุง

จัดการกับจิตสํานึกเพื่อแกปญหา  
เทคนิคมีความซับซอนมากขึ้น จัดการทั้ง
จิตสํานึกและจิตไรสํานึก เชน การวิเคราะห
ความฝน การสะกดจิต การเชื่อมโยงอิสระ  

เปาหมาย ระยะ ส้ั น การ ช วย เห ลือใช เ วลา 3-12 
สัปดาห  

ระยะส้ันและระยะยาว 
ระยะยาวประมาณ 3-6 เดือน 

สถานที่ ใหการปรึกษาตามโรงเรียน โบสถ คลินิก
สุขภาพจิต ศูนยฮอตไลน สถานฟนฟูผูติด
สารเสพยติด  

มักใหบริการตามโรงพยาบาล คลินิก  

 

ท่ีมา : Nystul (2003 ; อางจาก ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 10) 
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  การใหการปรึกษาเกี่ยวของกับการแกไขปญหาดวย โดยไมเนนการแกไขความผิดปกติ
ทางจิต แตเนนแกไขปญหาพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน ความขัดแยงในสัมพันธภาพ ปญหา
ครอบครัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ ระยะเวลาที่ใชจัดการปญหามักจะไมเน่ินนาน ปกติประมาณ 3-12 
สัปดาห เน่ืองจากเปาหมายของการปรึกษาเปนเปาหมายระยะสั้น สวนการทําจิตบําบัดใชระยะเวลา
ทั้งแบบสั้นและเน่ินนาน ต้ังแต 3-6 เดือน หรือมากกวา เปาหมายครอบคลุมเปาหมายระยะยาวดวย 
เชน การหายจากความผิดปกติ การปรับปรุงบุคลิกภาพ สําหรับวิธีการชวยเหลือ การใหคําปรึกษาจะ
ใชเทคนิคที่จัดการกับกระบวนการในระดับจิตสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก สวนการทําจิตบําบัดใช
เทคนิคที่จัดการกับทั้งจิตสํานึกและจิตไรสํานึกผูทําจิตบําบัดตองเปนผูที่มีความเช่ียวชาญในทฤษฎี
บุคลิกภาพและจิตวิทยาดวย สําหรับสถานที่ทํางาน ผูใหคําปรึกษามักจะใหบริการตามโรงเรียน ศูนย
สุขภาพจิต ศูนยฮอตไลนประเภทตาง ๆ สวนนักจิตบําบัดมักทํางานตามโรงพยาบาท คลินิกสวนตัว 
ศูนยสุขภาพจิต (ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 10-11) 
 

คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

 แบรมเมอร (Brammer, 1999 ; อางจาก ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 15) กลาวถึงกรอบ
โครงสรางของการใหความชวยเหลอืไววาคุณลักษณะของผูใหความชวยเหลือผนวกกับทักษะ จะทําให
เกิดความรูสึกไววางใจ เคารพ และความรูสึกอิสระระหวางผูใหการปรึกษาและผูขอรับคําปรึกษา 
ความรูสึกดังกลาวเปนสภาวะที่เอื้อใหเกิดผลทางบวกตอกระบวนการใหการปรึกษา สูตรการใหความ
ชวยเหลือมีดังน้ี  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงสูตรการใหความชวยเหลอื 
ท่ีมา : ดวงมณี จงรักษ  (2549 : 15) 

 

 กรอบความคิดของแบรมเมอร แสดงความสําคัญของบุคลิกภาพของผูใหการปรึกษาตอ
ประสิทธิภาพการปรึกษา คอรรีและคณะ (Corey et at., 1998 ; อางจาก ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 
16) พบวาผูใหการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตองเปนตัวแบบแกผูขอรับคําปรึกษา โดยพัฒนาตนเอง
อยางกระตือรือรน ขยายขอบเขตการตระหนักรูในตน ทบทวนชีวิตและการตัดสินใจอยางจริงใจ บิวต
เลอรและคณะ (Beutiler et al., 1994 ; อางจากดวงมณี จงรักษ, 2549 : 16) เสนอคุณลักษณะของ
ผูใหการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่แตกตางไป เชน การมีสภาพอารมณที่ดี เปดเผยตนเอง และมอง
โลกในแงดี นิสทูล (Nystul, 2003 ; อางจากดวงมณี จงรักษ, 2549 : 16) แสดงความเห็นวา ผูใหการ
ปรึกษาที่มีประสทิฺธิภาพควรมีคุณลักษณะ 14 ประการ คือ (1) สงเสริมใหกาํลังใจ (Encouraging) (2) 
มีความเปนศิลปน (Artistic) (3) มีความยืดหยุน รูจักปรับเทคนิคใหเหมาะสมกับผูขอรับคําปรึกษา (4) 
มีความมั่นคงทางอารมณ (5) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและหวงใยผูอื่น (6) มีสติรูจักตน (7) ยอมรับ
ตนเอง (8) มีความภาคภูมิใจทางบวก (9) เกิดความตระหนักรูในตน (10) เปดเผยตน (11) มีความ

           คุณลักษณะของผูใหการปรึกษา + ทักษะการชวยเหลือ  
= สภาวะเอื้อตอการพฒันางอกงอม               ผลทางบวกตอกระบวนการใหการปรึกษา  



 

กลาหาญ อดทน (12) ไมประเมินตัดสินบุคคล (13) อดทนตอความกํากวมไมชัดเจน และ (14) รูจัก
พัฒนาจิตวิญญาณ (Spirituality)  
 เบรมส (Brems, 2001 : 16 ; อางจาก ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 16) ไดรวบรวมลักษณะ
นิสัยสําคัญทีผู่ใหการปรึกษาพึงพัฒนาในเกิดข้ึนในการใหการปรึกษาหรือการทําจิตบําบัด ดังตารางที่ 
10.2  
 

ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะนิสัยที่เอือ้ตอการชวยเหลอืและสรางสัมพันธภาพ 
 

ลักษณะนิสัย ผลลัพธทางบวก ผลลัพธทางลบ ถามีนอยหรือขาด 
มีความ
ภาคภูมิใจและ
ความสามารถ
ในการใหการ
ปรึกษา 

- สามารถอดทนตอคําวิพากษวิจารณของ
ผูรบัการปรกึษา 
- อดทนตอความไมสําเรจ็ของการ
ชวยเหลือ 
- รูสกึมีความมั่นใจ  

- สงสัยในตน 
- ยอมใหผูรบัการปรึกษาเลนเกมส
หรือเอาเปรียบ 
- ไมสามารถแสดงความเขมแข็งใน
ยามวิกฤต 
- ผูรบัการปรึกษาอาจใชเปนเหตุผล
อางถาลมเหลวในการชวยเหลือ 

เคารพตนเอง
และใชอํานาจ
อยางเหมาะสม 

- สามารถกําหนดขอบเขตของตนและ
ผูรบัการปรกึษา 
- ทําใหการปรึกษามีโครงสรางที่ทํานายได 
- รูจกัจัดการกบัความตองการสวนตัว 
- รูจกัจัดการกบัวิกฤต 
- สามารถใหการชวยเหลอืผูรับการ
ปรึกษาที่ยากตอการจัดการ  

- มีแนวโนมถูกผูรับการปรึกษาเอา
เปรียบ 
- ไมสามารถจัดการกับสถานการณ
วิกฤต 
- ถามากเกินไป มีแนวโนมกํากับผูรับ
การปรึกษามากกวายอมใหเลือกหรือ
ตัดสินใจเอง 

เต็มใจสํารวจ
ตนเอง 

- มีสติรูตอการเกิดการถายโอน ความรูสึก
ของผูใหการปรึกษา (Counter 
transference) 
- มีสติรูขอดีและจุดออนของตน 
- มีสติตอจุดบอดที่อาจเกิดข้ึน 
- รับผิดชอบตอขอผิดพลาดของตน  

- มีแนวโนมเกิดการถายโอน
ความรูสึกของตนตอผูรับการปรึกษา  
- ขาดการตระหนักรูตอการนําเรือ่ง
สวนตัวเขาไปพัวพนักับการชวยเหลือ 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ลักษณะนิสัย ผลลัพธทางบวก ผลลัพธทางลบ ถามีนอยหรือขาด 
เปดในกวาง
และยอมรับ 

- ยอมรบัความแตกตางของวิถีชีวิต 
คานิยม ความชอบที่แตกตางจากตน 
- มีใจรกั เมตตาและอาทร 
- ไมตัดสินบุคคล  

- มีแนวโนมแทรกแซงความเช่ือ 
คานิยม แนวปฏิบัติ 
- มีแนวโนมนิยมการแบงแยกในเรื่อง
เพศ เช้ือชาติ 
- ไมมีความอดทนตอความแตกตางมี
ความเช่ือแบบฝงแนน  

มีความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง   

- มีความเขาใจและความหวงใย 
- ใหเกียรติวิถีชีวิตและประวัติของผูรับ
การปรึกษา 
- มีความเต็มใจรับฟง 
- สามารถสือ่ความหวงใยที่มีตอผูรบัการ
ปรึกษา 

- ไมมีอารมณเปดเผยพอเพียงแกผูรบั
การปรึกษา 
- ไมสามารถเขาใจโลกและ
ประสบการณของผูรบัการปรึกษา 
- ทักษะการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  

มีความซับซอน
ของการรูการ
คิด  

- สามารถเกิดการหย่ังรู 
- คิดไดอยางรวดเร็ว 
- แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
- สามารถวินิจฉัยและสรปุความคิดอยาง
มีความหมาย 
- สามารถตอบสนองตอขอมูลที่พรัง่พรู
ของผูรับการปรึกษา 

- รูสกึทวมทนตอขอมูลจากผูรบัการ
ปรึกษา 
- ไมสามารถเขาใจพลังงานที่
ขับเคลื่อนการแสดงพฤติกรรม 
ความคิด ความรูสึก และสัมพันธภาพ
ของผูรับการปรึกษา 
- มีแนวโนมวินิจฉัยผิดพลาด 
- ไมสามารถสรุปความคิดได  

สามารถแสดง
ความสนิทสนม
ใกลชิด 

- สามารถสื่อสัมพันธกับผูรับการปรึกษา
ในฐานะเพื่อนมนุษย 
- สามารถแสดงความรูสึกอบอุนและ
หวงใย 
- รูจักใหกําลังใจและสรางความสนิทสนม 

- รูสึกทวมทันตอขอมูลจากผูรับการ
ปรึกษา 
- ไมสามารถเขาใจพลังงานที่
ขับเคลื่อนการแสดงพฤติกรรม 
ความคิด ความรูสึกและสัมพันธภาพ
ของผูรับการปรึกษา 
- มีแนวโนมวินิจฉัยขอพลาด 
- ไมสามารถสรุปความคิดได  

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ลักษณะนิสัย ผลลัพธทางบวก ผลลัพธทางลบ ถามีนอยหรือขาด 
สามารถแสดง
ความสนิทสนม
ใกลชิด 

- สามารถสื่อสัมพันธกบัผูรับการปรึกษา
ในฐานะเพื่อนมนุษย 
- สามารถแสดงความรูสึกอบอุนและ
หวงใย 
- รูจกัใหกําลังใจและสรางความสนิทสนม 

- มีทาทเีย็นชาหรอืเหินหาง 
- มีความวิตกกังวลตอการปฏิเสธ ซึ่ง
สงผลใหผูรับการปรึกษาเลมเกมสได
งาย 
- ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่เอื้อ
ตอการบําบัด 

มีสํานึกใน
จรรยาบรรณ
และวิชาชีพ 

- ใหการชวยเหลอืผูรับการปรึกษาภายใต
กรอบของจรรยาบรรณ 
- ทําตนใหทันกระแสของวิชาชีพ  
- มีความรับผิดชอบตอการศึกษาตอและ
การพัฒนาตนเอง 
- ใหความชวยเหลอืภายใตขอบเขต
การศึกษาและขอจํากัด 

- ละเมิดขอกําหนดของจรรยาบรรณ 
- มีพฤติกรรมตอผูรบัการปรึกษา
อยางไมเหมาะสมกบับทบาทวิชาชีพ  
- ขาดการจัดการกบัตนเอง 
- ขาดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

มีสติรูและแสดง
วิถีชีวิตตาม
แบบฉบบัของ
ตน 

- มีความสอดคลอง 
- มีพฤติกรรมที่จริงแทไมเสแสรง 
- เลือกการชวยเหลอืที่เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของผูรับการปรึกษา 
- แสดงออกซึง่ความรักในเพื่อนมนุษย 

- ไมสอดคลองหรือเสแสรง 
- ขาดความจริงแท 
- เลือกกลวิธีที่ไมเหมาะสมกบัวิถีชีวิต
ของผูรับการปรึกษา  
- แสดงความเปนกลางในการบําบัด
มากเกินไป (Overdoing of 
Therapeutic Neutrality) 

มีขอบเขต
สวนตัวที่ดี 
(Good 
Personal 
Boundaries) 

- ตระหนักรูถึงการบําบัดทีเ่หมาะสมกบั
ผูรบัการปรกึษา 
- สามารถกําหนดขอจํากัดในการ
ชวยเหลือไดอยางเหมาะสม  

- เปดเผยตนเองอยางไมเหมาะสม 
- ใหความสําคัญกบัตนมากกวาผูรบั
การปรึกษาระหวางการบําบัด 
- เกิดการถายโอนความรูสึกของผูให
การปรึกษา  
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 
 

ลักษณะนิสัย ผลลัพธทางบวก ผลลัพธทางลบ ถามีนอยหรือขาด 
สามารถชะลอ
ความตองการที่
พึงพอใจ 

- สามารถรักษาความสนใจตอผูรับการ
ปรึกษาไดทุกสถานการณ 
- ไมพะวงใจตนเองระหวางการบําบัด 
- สามารถแยกเรื่องสวนตัวออกจากการ
ชวยเหลือ 

- ใหความสําคัญกบัความตองการของ
ตนกอนความตองการของผูรับการ
ปรึกษา 
- ปลอยใหความตองการของตนเชา
มาสอดแทรกในการชวยเหลือ (เชน 
สูบบุหรี่ขณะใหการปรึกษา)  
- เปดเผยตนเองอยางไมเหมาะสม  

มีสุขภาพจิตที่ดี
ในเรื่องสวนตัว 

- มีอารมณขัน 
- มีปญญา 
- มีความคิดสรางสรรค 
- มีความสุขและความพงึพอใจในชีวิต 
- มีลักษณะของผูรูจกัให (Giving) 

- เกิดการถายโอนความรูสึกของผูให
การปรึกษา 
- มีขอบเขตที่ไมเหมาะสม 
- เปดเผยตนเองไมเหมาะสม 
- มีอารมณเบือ่ 
- มีความรูสกึเหน่ือยลา 
- มีอาการของบาดแผลที่ไมไดรับการ
จัดการแกไข  

 

ท่ีมา: Brems (2001 : 16 ; อางจาก ดวงมณี จงรักษ, 2549 : 16) 
 สรุปไดวา คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตองเปนตัวแบบแกผูขอรับ
คําปรึกษา และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทําใหผูขอรับคําปรึกษาเกิดความรูสึกไววางใจ เคารพ และ
รูสึกอิสระ 
 

จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา 
 

 จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษาควรยึดถือปฏิบัติ (อาภา จันทรสกุล,  2549 : 9-10) มีดังน้ี 
  1. ตองเคารพ และรักษาสวัสดิภาพของผูขอรับคําปรึกษาในทุกสถานการณไมกระทํา
การใด ๆ ที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูขอรับคําปรึกษา  
  2. ตองรักษาขอมูลสวนตัวหรือรายละเอียดทุกชนิดที่ไดจากการสัมภาษณใหคําปรึกษา
ไวเปนความลับ 
  3. การนําปญหาของผูขอรับคําปรึกษาไปปรึกษากับเพื่อนรวมอาชีพ ที่มีประสบการณ
สูงเพื่อหาทางชวยเหลือผูขอรับคําปรึกษาน้ัน เปนสิทธิโดยชอบของผูใหคําปรึกษา แตผูใหคําปรึกษา
ตองใชวิจารณญาณเกี่ยวกับการใหขอมูลเฉพาะตัวของผูขอรับคําปรึกษา ขอมูลที่ไมจําเปนจะตอง
เปดเผย เชน ช่ือ-สกุล ที่แทจริง ช่ือบิดา-มารดาและช่ือบุคคลที่เกี่ยวของ ตองปกปดไวเปนความลับ  
  4. การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใหคําปรึกษา เชน ระเบียบบันทึกคําปรึกษา 
ขอมูลจากแบบทดสอบ เทปบันทึกเสียงการใหคําปรึกษา เชน ระเบียบบันทึกคําปรึกษา ขอมูลจาก
แบบทดสอบ เทปบันทึกเสียงการใหคําปรึกษา ฯลฯ ไปใชทางดานวิชาการ เชน นําไปเขียนบทความ 



 

นําไปใชทางการศึกษาวิจัย หรือนําไปใชทางดานการสอนน้ัน จะตองระวังไมกลาวถึงช่ือ – สกุล ของผู
ขอรับคําปรึกษาเปนอันขาด  
  5. การบันทึกเสียงการใหคําปรึกษา การใหผูอื่นรวมสังเกตการณใหคําปรึกษาน้ันตอง
ข้ึนอยูกับความนิยม และเต็มใจของผูขอรับคําปรึกษา  
  6. ตองเคารพในสิทธิและยอมรับในความสามารถของผูขอรับคําปรึกษา ในการเลือก
และตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ของตนเอง ผูใหคําปรึกษาตองไมบังคับขมขูใหผูขอรับคําปรึกษาปฏิบัติตาม  
  7. ตองชวยใหผูขอรับคําปรึกษาพัฒนาไปไดเต็มศักยภาพ ไมสรางสัมพันธภาพที่ทําใหผู
ขอรับคําปรึกษารูสึกวาตองพึ่งพิงผูใหคําปรึกษาอยูตลอดเวลาไมสามารถรับผิดชอบตนเองได 
  8. ช้ีแจงใหผูขอรับคําปรึกษาทราบ เมื่อพิจารณาเห็นวาตนเองขาดความสามารถความ
ชํานาญ หรือดวยเหตุผลอื่นที่ไมสามารถชวยเหลือผูขอรับคําปรึกษาได และติดตอใหความสะดวกใน
การสงตัวผูขอรับคําปรึกษา ไปรับบริการจากผูที่มีความชํานาญเฉพาะกรณีน้ัน ๆ ซึ่งการอยูภายใต
ความยินยอมของผูปกครองดวย  
  9. ในกรณีที่ปญหาของผูขอรับคําปรึกษาเกี่ยวโยงกับการกระทําผิดตอกฎหมาย หรือ
อาจกออันตรายตอบุคคลอื่นได ผูใหคําปรึกษาตองใชวิจารณญาณที่เหมาะสม ในการแจงใหเจาหนาที่
บานเมืองและผูที่เกี่ยวของทราบ โดยใหผลรายเกิดกับผูขอรับคําปรึกษานอยที่สุด  
  10. ผูใหคําปรึกษาตองปฏิบัติตนใหเหมาะสม อยูในขอบขายของศีลธรรมจรรยาที่ดี
งามเพื่อเปนแบบอยางและกอใหเกิดความศรัทธาตอผูขอรับคําปรึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงผูให
คําปรึกษาในโรงเรียนควรปฏิบัติตนใหเปนตัวแบบที่ดีสําหรับนักเรียน 
จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษาควรยึดถือปฏิบัติ  

สรปุไดวา จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษาควรยึดถือปฏิบัติซึง่ตองเคารพในสทิธิ ตองรักษา
ขอมูลสวนตัว ยอมรบัในความสามารถของผูขอรบัคําปรกึษา และตองชวยใหผูขอรับคําปรึกษาพฒันา
ไปไดเต็มศักยภาพ  
 

กระบวนการใหคําปรึกษา  
 

 กระบวนการใหคําปรึกษา (ดวงมณี  จงรักษ, 2549 : 31-45) สรุปไดดังน้ี 
  

 ขั้นท่ี 1  เริ่มตนการปรึกษาและสรางสัมพันธภาพ 
 ข้ันแรกของสัมพันธภาพ ผูรับการปรึกษาตองการตระหนักรูวาตนมีปญหาและมีแรงจูงใจที่
จะรวมมือกับผูใหการปรึกษาเพื่อแกไขปญหาน้ัน การเริ่มตนที่ดีคือ ผูรับการปรึกษาเต็มใจขอเขารับ
การปรึกษาเอง กรณีที่ผูรับการปรึกษาถูกขอใหมา ผูใหการปรึกษาตองแนใจวาผูรับการปรึกษา
ตองการที่จะแกไขปญหาน้ันจริง ๆ ดวย ผูรับการปรึกษาที่ไมรูตัววาตนมีปญหา หรือไมเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงยอมมีแรงจูงใจไมพอเพียงที่จะรวมมือในกระบวนการปรึกษา ผูรับการปรึกษาบางคนมา
พบผูใหการปรึกษาดวยความรูสึกไมชัดเจนตอบางสิ่งที่เปลีย่นแปลงไป และไมสามารถระบุไดถึงปญหา 
ในทัศนะของโรเจอรสเรียกวา ผูรับการปรึกษาเกิดการสกัดกั้นภายใน ทําใหไมสามารถบรรยาย
ความรูสึกหรือปญหาของตนไดอยางถูกตอง บอยครั้งที่ผูรับการปรึกษาไมมีความตระหนักรูในอารมณ
ของตน และไมตระหนักรูถึงคุณลักษณะหลายอยางของปญหาที่เกิดข้ึน เปนเรื่องปกติที่ผูรับการ
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ปรึกษาจะไมเต็มใจสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง เมื่อตกอยูในสภาวะดังกลาว ผูรับการปรึกษาจะบรรยายถึง
สถานการณภายนอกที่เกิดข้ึน แทนที่จะพูดเกี่ยวกับตนเอง ผูรับการปรึกษาตองการใหปญหาไดรับการ
แกไข แตยังไมมีความตองการแกไขเปลี่ยนแปลงตนเอง เปาหมายของข้ันน้ีคือ สรางพันธมิตรเพื่อรวม
ทํางานดวยกัน ผูใหการปรึกษาควรสรางสัมพันธภาพกับผูรับการปรึกษาใหไดเร็วที่สุด โดยทําใหผูรับ
การปรึกษามีการตกลงที่ตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายของการปรึกษา เขาใจรวมกันถึงบทบาทของผูให
การปรึกษาและผูรับการปรึกษา และสรางความผูกพันของความรูสึกไววางใจ อาทรหวงใย เปาหมาย
ถัดมาก็คือ การกําหนดปญหาของผูรับการปรึกษาในลักษณะที่เจาะจงมากที่สุด ตัวอยางเชน ถาผูรับ
การปรึกษาบอกวาปญหาคือการเรียนที่โรงเรียนไมมีความหมาย ผูรับการปรึกษาอาจบรรยายเปน
พฤติกรรมที่แสดงทัศนะดังกลาว วิธีการประเมินปญหาอยางเปนวิทยาศาสตรคือ การกําหนดปญหาที่
เกิดข้ึนในลักษณะที่เรียกวา “Baseline” (เสนฐานของพฤติกรรม) เพื่อเปนขอมูลของพฤติกรรมกอน
การปรึกษาจะเริ่มข้ึน จากตัวอยางที่กลาวมา ผูใหการปรึกษาควรบอกใหผูรับการปรึกษานับจํานวน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่แสดงที่โรงเรียน ทั้งน้ีผูรับการปรึกษาและผูใหการปรึกษาตองตกลงรวมกัน
ถึงความหมายของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 ขั้นท่ี 2 สํารวจตน (เพ่ือทําความเขาใจกับปญหา) 
  ข้ันน้ีเริ่มตนเมื่อผูรับการปรึกษารูสึกวาตนไดรับการยอมรับในระดับหน่ึง หลังจากที่
ผูรับการปรึกษารูสึกมั่นคงในสัมพันธภาพ มีความไววางใจผูใหการปรึกษา ผูรับการปรึกษาจะเลาเรื่อง
ไดคลองมากข้ึน ชวงเริ่มตนของการเลา เรื่องราวอาจไหลเลื่อนไปในหัวขอที่ไมตรงกับตน (Nonself) 
หมายถึง พรรณนาเสมือนปญหาอยูนอกตัวตน เหมือนจะไมตองรบัผดิชอบกับเหตุการณ ความรูสึกมัก
สื่อแสดงในลักษณะที่พูดถึงมากกวาแสดงประสบการณที่รูสึกจริงในขณะเลา  ในข้ันน้ีมีจุดประสงค
กระตุนเราใหผูรับการปรึกษาเกิดการประเมินตนเอง เพื่อตระหนักรูถึงความรูสึกตาง ๆ ของตน 
รวมทั้งทัศนคติ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมในปจจุบัน กลาวอีกนัยหน่ึง เปาหมายหลักของข้ันน้ีคือการได
ภาพรวมที่ชัดเจนถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของผูรับการปรึกษาและสถานการณ ฮอนแลนด (Holland, 
1965 ; อางจาก ดวงมณี  จงรักษ, 2549 : 35) เสนอวา ภาพลักษณของตนจะเปดเผยหรือแสดง
ออกมาใน 3 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนตนที่ถูกลดคุณคา (Self-depreciation) ผูรับการปรึกษาจะ
ระบุลักษณะที่ไมดีหรือจุดออนของตน ลักษณะที่ 2 คือภาพลักษณของตนในจินตนาการ เพื่อชดเชย
ตนในลักษณะแรก และลักษณะที่ 3 คือ ภาพลักษณของตนที่เกิดจากสภาวะที่ประสบ เปนตนที่
คอนขางตรงกับความจริง 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นจัดการกับปญหา 
  การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนผลจากการหย่ังรู หรือเกิดความเขาใจใหม ตองผาน
กระบวนการที่เรียกวา “Working Through” ซึ่งผูเขียนจะใชคําวา “จัดการ” หรือ “ดําเนินการ” 
ฟรอยดเปนผูริเริ่มใชคําน้ี ในความหมายของฟรอยดคือการสลายเครือขายการตอตานในผูรับการ
ปรึกษา และดําเนินการสําเร็จกบัการสลายการเกดิภาวการณถายโอน (Transference) ปจจุบันคําน้ีมี
ความหมายกวางข้ึน หมายถึง การเริ่มตระหนักรูถึงประสบการณในอดีตวามีผลอยางไรกับอารมณ
ความรูสึกในปจจุบัน ผูรับการปรึกษาพัฒนาการมีสติรูเขาใจความรูสึกภายในมากพอ ๆ กับเขาใจ
เหตุการณภายนอก แสดงความรับผิดชอบตอปญหา การมีความเขาใจถึงปญหา ความรูสึก และ
พฤติกรรม จะชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไปมากข้ึน  เปาหมายในข้ันน้ีคือ การมีความ



 

กระจางชัดในความรูสึกของผูรับการปรึกษา ยอมรับความรูสึกปจจบุันและกลไกที่ใชปองกันตน  การมี
ความเขาใจในอิทธิพลของอดีต และการขจัดอิทธิพลที่มผีลกับสถานการณปจจบุันผานสัมพันธภาพที่มี
กับผูใหการปรึกษาโดยแสดงพฤติกรรมอยางสอดคลองกับภาพลักษณของตน  สําหรับข้ันจัดการ ผูให
การปรึกษาควรต้ังเปาหมายใหผูรับการปรึกษา (1) มีความกระจางชัดในความรูสึกของตน (2) เกิด
ความเขาใจอิทธิพลของอดีต (3) นําการหย่ังรูอดีตไปปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมใหม โดย
เริ่มในหองใหการปรึกษาและขยายสูสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น นอกจากน้ียังใหการปรึกษาควรใช
ทักษะการฟง การสะทอน การเผชิญหนา การแปลความ และรวมกับผูรับการปรึกษานําการหย่ังรูไป
ปฏิบัติโดยกําหนดเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงเชิงพฤติกรรม ผูใหการปรึกษาตองมีการประเมิน
ความกาวหนาของการหย่ังรูดวย และควรระมัดระวังไมใหผูรับการ 
ปรึกษายุติการปรึกษาหลังเกิดการหย่ังรูใหม ๆ โดยยังมิไดนําไปปฏิบัติในชีวิตจริง 
 ขั้นท่ี 4  การยุติการปรึกษา 
  การยุติการปรึกษาแสดงถึงความเปนอิสระของผูรับการปรึกษาที่สามารถจัดการกับ
ปญหาของตนไดสําเร็จ และกาวตอไปในชีวิตโดยปราศจากความชวยเหลือจากผูใหการปรึกษา ในข้ัน
น้ีผูรับการปรึกษาอาจรูสึกทัง้เปนอิสระและมีความวิตกกังวล  ที่ตอไปตองจัดการกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับตน
โดยลําพังเพื่อลดความรูสึกขัดแยงและหลีกเลี่ยงการยุติการปรึกษากอนเวลาอันควร ผูใหการปรึกษา
และผูรับการปรึกษาควรรวมกันตกลงวันเวลาที่จะพบกันเปนครั้งสุดทาย กอนที่จะนัดหมายเพื่อ
ติดตามความกาวหนา  ในข้ันน้ีผูใหการปรึกษาผูรับการปรึกษาไดประเมินรวมกัน หากพบวาผูรับการ
ปรึกษามีความพรอมที่จะรับผิดชอบตอการปรึกษาตนเอง สามารถพึ่งพิงตนเองและจัดการกับปญหา
ได ผูใหการปรึกษาควรเตรียมยุติการปรึกษาโดย (1) ใหผูรับการปรกึษาสรปุการเรยีนรูจากการปรกึษา 
(2) ทั้งคูเปดเผยความรูสึกที่มีตอสัมพันธภาพ (3) ทบทวนแผนการในอนาคตของผูรับการปรึกษา (4) 
กําหนดนัดวันเวลาเพื่อติดตามผล 
 

ทักษะการใหการปรึกษา 
 

 ทักษะการปรึกษาสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเบื้องตนและกลุมเบื้องลึก  
(ดวงมณี  จงรักษ, 2549 : 45) มีดังน้ี  
 กลุมเบื้องตน มีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดข้ึนกับผูรับการ
ปรึกษาทักษะยอยที่ใช ไดแก การฟง การต้ังคําถามเปด-ปด การทบทวนคําพูด การสะทอนความรู 
การทําใหกระจาง และการสรุป 
 กลุมเบื้องลึก มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมกระบวนการใหการปรึกษาบรรลุเปาประสงค ซึ่ง
ประกอบดวยการทําใหผูรับการปรึกษามีความเขาใจปญหาและตนเองมากข้ึน ทักษะที่ใชคือการทา
ทายและการแปลความ รายละเอียดของทักษะดังกลาวมีดังน้ี (Kotler & Brew, 2003 ; Nystul, 
2003 ; อางจาก ดวงมณี  จงรักษ, 2549 : 45) 
 1. ทักษะการฟง 
  ทักษะการฟงมีบทบาทที่สําคัญในทุกข้ันตอนของการใหการปรึกษา การฟงเปน
กระบวนการที่ชวยใหผูรับการปรึกษาเลาเรื่องราวที่เกิดข้ึน รูสึกวาถูกเขาใจโดยผูฟง การฟงเปน
กระบวนการซับซอนที่ประกอบดวยทักษะยอย ๆ ไดแก การเอาใจใสตอภาษาพูดและอวัจนภาษา  
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การสงเสริมใหผูพูดรูสึกมีความอิสระที่จะเปดเผย การพัฒนาความเขาใจสิ่งที่เกิดข้ึนกับผูพูด และ  
การตอบสนองดวยทาทีที่เหมาะสม 
  การเอาใจใสตอภาษาพูดและอวัจนภาษา 
   หมายถึง ผูใหการปรึกษาตองฟงสิ่งที่ผูรับการปรึกษาสื่อดวยวาจาและสื่อดวย
ภาษากาย การฟงภาษาพูดหรือเรื่องที่เลา ตองฟงใหไดครบทั้ง 3 มิติของพฤติกรรม ความคิด และ
ความรูสึก กลาวคือ ฟงเมื่อใหเกิดความเขาใจวาผูรับการปรึกษามีพฤติกรรมอะไร อยางไร เขามี
ความคิดหรือทัศนคติตอสิ่งที่เกิดข้ึนอยางไร และมีความรูสึกเชนไรตอสิ่งที่เกิดข้ึน การฟงใหไดครบทั้ง 
3 มิติน้ันตองครอบคลุมทั้งตัวผูรับการปรึกษาและสิ่งที่เขาสัมพันธดวย 
  สําหรับภาษากายหรืออวัจนภาษา ผูใหการปรึกษาตองสังเกตภาษากายที่สื่อออกมา 
ซึ่งไดแก 
   1. การแสดงออกบนใบหนา (Facial Expression) หรือสิ่งที่สังเกตเห็นบนใบหนา
ของผูรับการปรึกษา วาแสดงสีหนาย้ิม ค้ิวขมวด ริมฝปากสั่น แววตาเศราหมอง ขุนมัว หวาดระแวง 
ซึ่งกิริยาเหลาน้ีสะทอนอารมณภายใน 
   2. อากัปกิริยา (Gestures) ไดแก การเคลื่อนไหวของมือขณะเลาเรื่อง มือและ
อวัยวะสวนอื่น ๆ ของรางกายมีความสอดคลองกับเน้ือหาที่เลาหรือขัดแยง 
   3. การเคลื่อนไหวของรางกาย (Body Movement) ไดแก ทาทางตาง ๆ ขณะที่
น่ัง เชน มือและเทากระดิก ขยับไมอยูน่ิง 
   4. การวางตัว (Posture) หมายถึง การมีทาทีที่ผอนคลาย เกร็ง หรือหอเหี่ยว 
   5. ทิศทางของการสบตา (Visual Orientation) ไดแก การสบสายตาและการ
เคลื่อนไหวของลูกนัยนตาขณะเลาเรื่อง 
   6. ระยะหางของพฤติกรรม (Spatial Behavior) ผูรับการปรึกษามีการวางตน
อยางไรในการน่ังและยืนหางจากผูใหการปรึกษา 
   7. ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) หมายถึง เสื้อผาเครื่องแตงกาย ความสะอาด 
   8. การออกเสียงที่ไมเปนภาษาพูด (Nonverbal Vocalizations) ไดแก การถอน
หายใจ การอุทาน การรับคํา 
 2. ทักษะการต้ังคําถาม 
  สิ่งที่พบอยูเสมอคือผูใหการปรึกษามือใหมมักจะถามมากเกินไป สิ่งที่ใชเปนเกณฑเพื่อ
พิจารณาวาเมื่อใดควรต้ังคําถามมีดังน้ี 
  2.1 เมื่อเริ่มตนการปรึกษา : “ดิฉันจะชวยอะไรคุณไดบาง” “คุณอยากจะพูดเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร” “วันน้ีเราจะเริ่มตนกันเรื่องอะไรดี” “มีอะไรที่ไมสบายใจ” 
  2.2 เมื่อตองการความกระจาง : “คุณหมายความวาอะไร” “ชวยยกตัวอยางเพิ่มเติม
หนอย”  
  2.3 เมื่อตองการดึงใหเขาสูประเด็น : “กอนหนาน้ันคุณไดพูดถึงความสบายใจที่เกิด
ข้ึนกับคุณแม ชวยเลารายละเอียดเพิ่มเติม สําหรับเรื่องอื่นขอเวนไปกอน” 
  2.4 เมื่อตองการทราบวาเหตุการณเปนอยางไร : “หลังจากที่พูดคุยกัน และคุณบอก
วาเขาใจตนเองเพิ่มข้ึน มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางในที่ทํางาน” 



 

  2.5 เมื่อตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง : “คุณเคยแกไขปญหาน้ีดวยวิธีการอยางไร” 
  2.6 เมื่อตองการสรางการเปลี่ยนแปลง : “คุณคิดวาเหตุการณที่เกิดข้ึนมีความสัมพันธ
กับทัศนคติของคุณอยางไร” 
  2.7 เมื่อตองการเนนใหความสําคัญกับความคิด : “คุณคิดอะไรและนึกอะไรอยูในใจ 
กอนที่ตัดสินใจเชนน้ัน” 
  2.8 เมื่อตองการทําใหเกิดการกระจางชัดในเปาหมาย : “จากสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหคุณไม
สบายใจ เรื่องอะไรที่คุณใหความสําคัญมากที่สุด” 
  2.9 เมื่อตองการใหลงมือแสดงพฤติกรรม : “คุณมีการเตรียมตัวอยางไรเพื่อให
เปาหมายที่ต้ังไวบรรลุเปาประสงค” 
 การต้ังคําถามตามเกณฑเหลาน้ี นอกจากจะเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับผูรับการปรึกษาแลว 
ยังชวยสงเสริมการสํารวจและเขาใจตนเอง รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย สําหรับขอที่พึงระมัดระวังใน
การต้ังคําถามเปด คือ หลีกเลี่ยงการถามวา “ทําไม” เน่ืองจากคําถามเชนน้ีจะทําใหผูตอบหาเหตุผล
มาสนับสนุนตนเอง แทนที่จะสํารวจการกระทําของตน 
 คําถามเปดและคําถามปด 
  สําหรับประเภทของคําถามอาจแบงไดเปนคําถามเปดและคําถามปด คําถามปด
หมายถึง คําถามที่ผูตอบไมตองบรรยายรายละเอียด เชน คําถามที่มักลงทายดวยการใหตอบวา “ใช” 
หรือ “ไมใช” คําถามปดมีแนวโนมทําใหการสื่อสารหยุดชะงัก และสรางกรอบใหผูรับการปรึกษา
กลายเปนผูตอบสนองที่เฉ่ือยชา (A passive respondent) 
  ตัวอยางการสนทนาระหวางผูปกครองกับบุตรที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนดวยคําถามปด 
  ผูปกครอง : วันน้ีที่โรงเรียนเหตุการณเปนไปดวยดีใชไหมลูก 
  เด็ก   : ครับ 
  ผูปกครอง : ครูพาไปนอกสถานที่ใชไหม 

  เด็ก   : ใชครับ 
  ผูปกครอง : แลวลูกไดน่ังใกลกับใหญบนรถตามที่ลูกตองการหรือเปลา 
  เด็ก   : ไดครับ 
  ผูปกครอง : แลวลูกกลาที่จะชวนเขามาเที่ยวบานเราไหม 
  เด็ก   : ไมแนใจครับ 
  ผูปกครอง : ลูกยังไมแนใจในตัวเองที่จะมีความกลาพอ? 
  เด็ก   : คงงั้นครับ 
  ผูปกครอง : หิวขาวหรือยัง แมมีขนมอยูในตูเย็น 
 สําหรับคําถามเปด มักเปนคําถามที่ไมสามารถตอบดวยคําคําเดียว และสงเสริมใหคูสนทนา
มีโอกาสพัฒนาการสื่อสาร ตัวอยางตอไปน้ีเปรียบเทียบระหวางคําถามเปดและปด 
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 คําถามปด 
1. วันน้ีเหตุการณที่โรงเรียนเปนไปดวยดีใชไหมลูก 
2. ครูพาไปนอกสถานที่ใชไหม 
3. ลูกไดน่ังกับใหญบนรถตามที่ลูกตองการหรือเปลา 
4. ลูกกลาที่จะชวนเขามาเที่ยวบานเราไหม 
5. ลูกยังไมแนใจในตัวเองวามีความกลาพอใชไหม 
6. หิวแลวหรือยัง 
 

 คําถามเปด 
1. เหตุการณที่โรงเรียนวันน้ีเปนอยางไรบาง 
2. ลูกทําอะไรบางที่คิดวานาสนใจที่สุด 
3. ลูกทําอะไรบางบนรถ 
4. แมจําไดวาลูกอยากเปนเพื่อนกับใหญ        
   เรื่องน้ีคืบหนาไปถึงไหนแลว 
5. ลูกรูสึกอยางไรบาง 
6. ตอนน้ีลูกอยากทําอะไรบาง 

 
 อยางไรก็ตาม การใชคําถามปดมีความเหมาะสมเมื่อผูถามตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง 
เชน เมื่อผูสื่อขอความแสดงความไมชัดเจนในสิ่งที่เลา ดังน้ัน เพื่อยืนยันความเขาใจของผูใหการ
ปรึกษา อาจใชคําถามปดเพื่อสอบถาม ตัวอยางเชน “จากที่เลามาแสดงวา คุณหลับยากหรือคุณนอน
ไมคอยหลับ” นอกจากน้ีคําถามปดมีความเหมาะสมเมื่อผูถามตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจงในยาม
วิกฤต ตัวอยางเชน “กอนหนาน้ีเคยพยายามฆาตัวตายไหม” ในครอบครัวพี่ชายเสียชีวิตดวยการฆา
ตัวตายใชไหม” เปนตน 
 3. ทักษะการสะทอน 
  ทักษะการสะทอนแบงเปน 2 ทักษะยอย คือ การสะทอนขอความ (Reflecting 
Content) และการสะทอนความรูสึก (Reflecting Feeling) 
  3.1 การสะทอนขอความ เรียกอีกอยางหน่ึงวาเปนการเรียบเรียงถอยคําใหม 
(Paraphrasing) มีประโยชนเมื่อผูรับการปรึกษาไดเลาเรื่องราวมาในระยะเวลาที่พอสมควร ผูใหการ
ปรึกษาตอบสนองดวยการเรียบเรียงถอยคําเพื่อแสดงวามีความเขาใจในสิ่งที่เลา การเรียบเรียงควรใช
คําพูดที่แสดงความใกลเคียงกับสิ่งที่ผูรับการปรึกษาเลามา และเปดโอกาสใหผูรับการปรึกษาปฏิเสธ
เพื่อแกไขความเขาใจได การเรียบเรียงที่ดีคือทําใหสั้น กระชับ โดยใชคําหลักที่ผูรับการปรึกษาไดพูด
มา และหาคําอื่นที่มีความหมายตรงกัน ตัวอยางเชน 
 

 ถอยคําเดิม 
1. ผมสนุกเวลาที่ไดว่ิงกับสุนัขหลังเลิกงาน 
2. ผมชอบทีจ่ะว่ิงหลงัจากวันทีเ่ครียด                 
   เพราะวาชวยใหผมคลายเครียดได 

 ถอยคําใหม 
1. คุณชอบที่จะว่ิงกับสุนัข 
2. การว่ิงเปนการลดความเครียดที่ดี  
   สําหรับคุณ 

 
  3.2 การสะทอนความรูสึก หมายถึง การสะทอนใหทราบวาผูใหการปรึกษามีความ
เขาใจตอความรูสึกของผูรับการปรกึษาอยางไร การสะทอนความรูสกึยังแสดงออกซึ่งความเขาใจในตัว
ผูรับการปรึกษาอยางลึกซึ้ง ข้ันตอนการสะทอนความรูสึกมีดังน้ี 



 

   3.2.1 ฟงเพื่อจับความรูสึกใหได ผูใหการปรึกษาจะตองมีความไวตอความรูสึก
ภายในของผูรับการปรึกษาตอเรื่องที่เลา โดยอาจจับความรูสึกจากอวัจนภาษาดวย เชน นํ้าเสียง 
อากัปกิริยา 
   3.2.2 เลือกคําที่มีความเหมาะสมมากที่สุดกับความรูสึก ดังน้ัน ผูใหการปรึกษา
จําเปนตองเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับคําคุณศัพทตาง ๆ ที่สื่อแสดงอารมณ 
   3.2.3 คนหาความหมายของความรูสึกน้ันหลังจากที่จับความรูสึกของผูรับการ
ปรึกษาได วาอะไรคือความหมายที่แทจริงของความรูสึกตอเหตุการณน้ัน ๆ  
   3.2.4 คนหาแหลงที่เปนตนตอของความรูสึกหรอืสาเหตุ การสะทอนใหผูรับการ
ปรึกษาทราบวาเขามีความรูสึกอยางไรยังไมพอเพียง ผูใหการปรึกษาควรสื่อถึงแหลงที่เปนสาเหตุของ
ความรูสึกดวย ดังน้ัน แทนที่จะสะทอนวา “คุณรูสึกโกรธมาก” ควรจะเปน “คุณรูสึกโกรธมากเพราะ
เพื่อนคุณไมเคารพความเปนสวนตัวของคุณ” 
 ตัวอยางการสะทอนความรูสึก 

 ผูรับฯ : เมื่อคืนน้ีผมนอนไมหลับ คิดแตเรื่องการขอเลื่อนตําแหนง 
 ผูใหฯ : คุณรูสึกกระสับกระสายตอนนอนเพราะวิตกกังวลเรื่องการขอเลื่อนตําแหนง 
 ผูรับฯ : ผมไดพยายามจะพูดเรื่องน้ีกับเพื่อน แตพวกเขาก็มีทาทีเหมือนไมอยากเขาไป

พัวพันดวย  
 ผูใหฯ : คุณรูสึกโดดเด่ียว (หรือเสียใจ ผิดหวัง คับของใจ) เพราะคุณไมสามารถพึ่งใครได 

(หรือ เพราะพวกเพื่อนไมไดแสดงความเห็นอกเห็นใจ) 
 ผูรับฯ : ผมรูวาอะไรที่รบกวนจิตใจ แตผมไมรูวาตองการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ีหรือเปลา 
 ผูใหฯ : คุณรูสึกสับสน (หรือไมแนใจ อึดอัด ลังเล) เพราะคุณยังไมมีความพรอมที่จะ

เปดเผย (หรือ เพราะคุณไมแนใจวาผมจะคิดกับคุณอยางไร) 
 4. ทักษะการสรุป 
  การสรุปเปนการรวบรวมประเด็นสาํคัญของเรื่องราวที่ผูรับการปรึกษาไดกลาวถึง และ
ดําเนินการสอดแทรกระหวางการปรึกษาในโอกาสตอไปน้ี 
  4.1 เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการปรึกษาในแตละครั้ง 
  4.2 เมื่อผูใหการปรึกษาตองการเปลี่ยนประเด็นไปสูเรื่องอื่น 
  4.3 เมื่อผูรับการปรึกษาแสดงสีหนาสับสนและรูสึกทวมทนกับสิ่งที่เกิดข้ึน 
  4.4 เมื่อผูใหการปรึกษาตองการชวงเวลาเพื่อรวบรวมสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
  4.5 เมื่อถึงเวลาที่จะบอกใหทราบถึงสิ่งที่ไดดําเนินการมาแลว 
 ปกติการสรุปน้ีดูเสมือนจะเปนหนาที่ของผูใหการปรึกษา แตกลยุทธที่เหมาะสมกวาคือการ
ขอใหผูรับการปรึกษาเปนผูสรุป ตัวอยางเชน 

  ผูรับฯ :  ผมไดเลาใหอาจารยฟงวาเหตุการณเริ่มจะควบคุมไมไดอยางไร ออนึกข้ึนมา
ได ผมบังเอิญไดเจอเพื่อนคนที่เคยเลาใหฟง คนที่นําเรื่องยุง ๆ มาใหผม 

  ผูใหฯ :  เด๋ียวกอนนะคะ กอนที่เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องเพื่อน ดิฉันกําลังคิดวาเรา
นาจะมาสรุปถึงสิ่งที่ไดพูดคุยกันกอนหนาน้ัน 

  ผูรับฯ :  ก็ดีครับ 
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  ผูใหฯ :  ไหนลองสรุปเรื่องราวที่เราไดพูดคุยกันหนอยคะ 
  ผูรับฯ : ผมมีปญหาเรื่องการเรียน เพราะผมชอบรอจนกวาจะถึงวินาทีสุดทายจึงจะ

ทํางานหรืออานหนังสือ อาจารยบอกวาใหผมสํารวจการชอบทําอะไรตาง ๆ 
ในวินาทีสุดทาย 

  ผูใหฯ :  แลวมีอะไรอีก 
  ผูรับฯ : อืม...พี่ชายผมก็เปนแบบผม 
  ผูใหฯ :  น่ันก็ใช สรุปคือเรื่องการผลัดวันประกันพรุงเปนวิธีหน่ึงของการหลีกเลี่ยง

ความรับผิดชอบ 
  ผูรับฯ : ครับ 
  ผูใหฯ : เอาละ เรามาคุยกันตอเรื่องเพื่อนคนน้ัน 

   จากตัวอยาง ผูรับการปรึกษายังไมคอยมีความชัดเจนในเรื่องที่ เกิดข้ึน การสรุป
ประเด็นจึงยังไมครบถวน และผูใหการปรึกษาไดชวยสรุปใหมเพื่อเพิ่มสิ่งที่ผูรับการปรึกษากลาวตก
หลนไป 
 5. ทักษะการทาทาย (Confrontation) 
  การทาทายมักสื่อความหมายทางลบที่ใหความรูสึกไมดี ในบริบทของการใหการ
ปรึกษา การใชทักษะน้ีไดดีที่สุดคือการทาทายอยางออนโยนและแฝงเรน ซึ่งผูรับการปรึกษาจะไมรูวา
ตนเองถูกทาทาย ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มการตระหนักรูและการเขาใจตนเองมากข้ึนของผูรับการปรึกษา 
  บางครั้งทักษะน้ีถูกเรียกวา การสะทอนความไมสอดคลองกันของผูรับการปรึกษา ซึ่ง
ผูใหการปรึกษาสังเกตเห็นได ดังน้ัน ผูใหการปรึกษาจึงทําหนาที่ช้ีใหผูรับการปรึกษาไดรับรูถึงการ
บิดเบือนของตนอยางสุภาพ ถอยทีถอยอาศัย ในการสะทอนความไมสอดคลองน้ัน ผูใหการปรึกษาไม
ควรจะกระทํากับตัวบุคคล แตทาทายพฤติกรรมของบุคคลแทน น่ันคือ ระบุพฤติกรรมที่สังเกตเห็น
และช้ีถึงความไมสอดคลองของสิ่งตอไปน้ี 
   1.  ระหวางสิ่งที่พูดในขณะน้ีกับสิ่งที่พูดกอนหนาน้ัน เชน “กอนหนาน้ันคุณเคย
บอกวา สัมพันธภาพดําเนินไปไดดีทีเดียว แตเด๋ียวน้ีคุณกําลังบอกวามีปญหาแลว” 
   2.  ระหวางสิ่งที่กําลังพูดกับสิ่งที่แสดงออก เชน “คุณบอกวาไมรูสึกต่ืนเตนที่จะ
พบกับเขา แตดิฉันสังเกตวาเมื่อพูดถึงเขา นํ้าเสียงของคุณเปลี่ยนไปและเริ่มพูดเร็วมาก” 
   3.  ระหวางสิ่งที่บอกวาตองการหรือปรารถนากับสิ่งที่กําลังกระทํา เชน “ดิฉัน
คอนขางสับสน เพราะคุณบอกวาตองการใหเกรดเพิ่มข้ึนและเปนสิ่งที่ใหความสําคัญมากที่สุด แตคุณ
ก็สารภาพวาสัปดาหน้ีอานหนังสือเพียงช่ัวโมงเดียว” 
 6. ทักษะการแปลความ (Interpretation) 
  ทักษะน้ีจะถูกนํามาใชหลังจากทีผู่ใหการปรกึษาไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับ
ผูรับการปรึกษา การแปลความเปนการเสนอขอสงัเกตตอผูรับการปรึกษา ดวยจุดประสงคเพื่อสงเสริม
การเขาใจตนเองระดับลึก โดยเฉพาะความหมายของการแสดงออกซึ่งปญหา 
  การแปลความกระทําไดหลายระดับ ดังน้ี 



 

   1.  ระดับเปดเผยแรงจูงใจใตสํานึกและความปรารถนา เชน “บางทีที่คุณลังเลที่
จะบอกวาคุณแครเธอมาก เพราะคุณกลัววาเธอจะไมปฏิเสธ และในสวนลึกของจิตใจ คุณไมรูสึกวา
คุณสมควรจะไดรับความรัก” 
   2.  ระดับเช่ือมโยงพฤติกรรมปจจุบันกับพฤติกรรมในอดีต เชน “คุณตองด้ินรน
อยางมากเพื่อทําใหตนเองเปนคนที่มีความสามารถและมีความรอบรู สิ่งน้ีทําใหดิฉันหวนนึกถึงสิ่งที่คุณ
จําในสมัยเด็กวาคุณรูสึกแยที่เลนกีฬาไดไมดีสักอยาง” 
   3.  ระดับการเนนเน้ือเรื่องหลกัและสญัลกัษณที่อยูเบื้องหลงัพฤติกรรม เชน “บาง
ทีที่คุณชอบทะเลาะกัน เรื่องใครเปนคนซื้ออาหารเขาบานในแตละวัน เปนสัญลักษณเชิงการด้ินรน
เพื่อเปนผูควบคุมสัมพันธภาพ คุณเองก็เพิ่งเลาวายังทะเลาะกันเรื่องอื่น ๆ อีก เชน ใครจะเปน
คนขับรถ เวลาที่ไปดวยกัน 2 คน” 
  แมวาภาระการแปลความจะเปนหนาที่ของผูใหการปรึกษา แตผูใหการปรึกษาหลาย
คนนิยมขอความรวมมือใหผูรับการปรึกษาชวยแปลความ ตัวอยางเชน 
   “คุณคิดวามันหมายความวาอยางไร ที่คุณลังเลใจที่จะบอกเธอวาคุณรูสึกอยางไร” 
   “ดิฉันกําลังคิดวาสิ่งที่คุณด้ินรนอยูในขณะน้ี สวนหน่ึงเปนผลจากรูปแบบการใช
ชีวิตที่มีมายาวนาน การด้ินรนเชนน้ีทําใหคุณนึกถึงอะไรในวัยเด็ก?” 
   “เหตุการณที่ เกิดข้ึนดูเหมือนจะคุน ๆ กับเหตุการณเรื่องอื่น ๆ คุณคิดวามี
ประเด็นอะไรที่เปนปจจัย” 
 7. ทักษะการใหขอมูล 
  ในหลายโอกาสที่ปญหาเกิดข้ึนเพราะผูรับการปรึกษาไมมีความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
ดังน้ัน ผูใหการปรึกษาตองแสดงบทบาทเสมือนเปนผูใหขอมลูในเรือ่งทีเ่กีย่วของ ซึ่งครอบคลุมกวางใน
เรื่องตาง ๆ ไดแก 
  7.1  อธิบายใหทราบวาปฏิกิริยาทางอารมณเปนผลจากรูปแบบของการคิดอยางไร
  7.2  อธิบายใหทราบถึงผลในระยะสั้นและระยะยาวของการใชสารเสพติดบางอยาง 
  7.3  ใหขอมูลพื้นฐานเรื่องการสัมภาษณงาน 
  7.4  ช้ีแจงใหทราบวาความเครียดเปนผลจากการดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสมอยางไร
  7.5  ใหตัวอยางการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
  7.6  แนะนําการวางแผนอยางเปนระบบในการลดนํ้าหนัก 
  7.7  อธิบายใหทราบวาสมาชิกในครอบครัวอาจจะไดรับผลกระทบจากปญหาใน
ครอบครัวไดอยางไร 
  7.8  ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เสี่ยงตอการติดเช้ือเอดส 
  7.9  ใหขอมูลการต้ังครรภโดยไมพึงปรารถนา 
  7.10  อธิบายใหทราบวาการรับรูไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ครอบครัว และเพศ
อยางไร 
  7.11  บอกใหทราบถึงแหลงขอมูลในอินเทอรเน็ต ที่จะใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิต
  7.12  แนะนําหนังสือหรือเทปที่จะชวยในการจัดการกับปญหา 
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 ขอควรคํานึงในการใชทักษะน้ีคือ จะตองกระทําเสมือนไมใชเปนการสั่งสอน ขอมูลบาง
เรื่อง ถาผูรับการปรึกษาสามารถคนหาไดเอง ผูใหการปรึกษาควรทําหนาที่เพียงแจงแหลงขอมูล 
แทนที่จะนําเสนอแกผูรับการปรึกษาโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อเปนการฝกใหผูรับการปรึกษาเรียนรูที่จะคนหา
ขอมูลอื่น ๆ ในอนาคต  
 

สรุป  
 

 การใหการปรึกษาเปนกระบวนทางจิตวิทยาที่ทําใหบุคคลสามารถกําหนดเปาหมาย 
ตัดสินใจ และแกปญหา โดยผูใหคําปรึกษาใชเทคนิค และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อเอื้อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม สงเสริมทักษะการเผชิญปญหา การตัดสินใจ และ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนการใหคําปรึกษามี 4 ข้ัน คือ ข้ันเริ่มตนการปรึกษาและสราง
สัมพันธภาพ ข้ันสํารวจตนเพื่อทําความเขาใจปญหา ข้ันจัดการกับปญหา และข้ันยุติการปรึกษา การ
ใหคําปรึกษาและทักษะการใหคําปรึกษาจะชวยสงเสริมทักษะการเผชิญปญหา การตัดสินใจ และ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
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