
บทที่ 16 
การยุติการปรึกษาและการบันทึกการปรึกษา 

 
 
    ในบทนี้เก่ียวกับการยุติการปรึกษา และการยุติการปรึกษาในแตละคร้ัง โดยจะ
อภิปรายถึงดานตางๆ ของการยุติดังนี้ 
   1.  การยุติการปรึกษาในแตละครั้ง 
   2.  ความจําเปนในการนัดหมายการปรึกษาในครั้งตอๆ ไป 
   3.  ความพ่ึงพาของผูรับการปรึกษา และผูใหการปรึกษา 
   4.  การยุติความสัมพันธในการปรึกษา 
 
   1.  การยุติการปรึกษาในการพบกันในแตละครั้ง  
        ในการกําหนดตารางเวลาในการใหการปรึกษา สวนใหญมักจะกําหนดเวลาการ
ปรึกษาไวไมเกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งเปนระยะเวลาที่มีความเหมาะสม นอกจากการใหการปรึกษาการ
สมรส หรือครอบครัวอาจใชเวลานานขึ้น แตการยุติอาจทําไดเร็วขึ้นถาประเด็นปญหาไดรับการ
แกไข จึงไมมีความจําเปนในการมานั่งพูดคุยเพียงเพ่ือใหหมดเวลา บางครั้งผูรับการปรึกษามี
ภาวะอารมณเศราโศกอยางมากในชวงทายของการชวยเหลือ อาจจําเปนตองใชเวลาในการ
สัมภาษณนานขึ้น 
   งานที่ตองทําในการใหการปรึกษาแตละครั้ง 
   ผูใหการปรึกษาอาจตองทําการนัดหมายการพบกันในครั้งตอไป และยังเปนการแสดง
วาเวลาการสัมภาษณสิ้นสุดลง นอกจากน้ีผูใหการปรึกษาเขียนสรุปผลการสัมภาษณ การเขียน
รายงานยังเปนการปลอยวางอารมณ ซึ่งเปนผลจากการรับฟง ผูรับการปรึกษาระบายความทุกข 
ความเจ็บปวดออกมา และทําใหพรอมที่จะใหการรับฟงผูรับการปรึกษาคนตอไป ถาผูใหการ
ปรึกษาไมสามารถปลอยวางไดก็จะเกิดการเหน่ือยหนาย หลังจากการสัมภาษณผูใหการปรึกษา
อาจเขียนรายงานสรุป หยุดพักด่ืมกาแฟ พูดคุยกับใครสักคน ในกรณีที่เครียดมากจากการใหการ
ปรึกษา ควรคุยกับผูใหการปรึกษาคนอ่ืนหรือผูใหการนิเทศ 
   การกําหนดกรอบเวลาการชวยเหลือประมาณ 1 ชั่วโมง ทําใหผูรับการปรึกษาชินกับ
ชวงเวลาที่กําหนด ตื่นตัวตลอดชวงเวลาการปรึกษา มีการคนหาประเด็นสําคัญ และทิ้งชวงเวลา
หางพอสมควรสําหรับการพบกันคร้ังตอไป เชน 2-3 วัน 1-2 สัปดาห เพ่ือที่เขาจะไดมีเวลาเพียง
พอที่จะดําเนินการสิ่งที่ตองทําจากการไดรับการปรึกษา 
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   ในการยุติการปรึกษาในแตละคร้ัง ผูใหการปรึกษาควรเตรียมกอนจะยุติการปรึกษา
ประมาณ 10 นาที หลังจากสัมภาษณ 50 นาที ควรประเมินความกาวหนาของการชวยเหลือ 
และตัดสินวาจะใชเวลาที่เหลืออยูเพ่ือยุติอยางไร เพ่ือใหยุติลงอยางนาพอใจ อาจมีการเตือน
ลวงหนาวาเวลาการสัมภาษณกําลังจะหมดลงไป 5-10 นาที ผูรับบริการมีโอกาสจัดการกับสิ่งที่
ติดคางใจอยู 
   เม่ือเวลาใกลจะส้ินสุดลง ผูใหการปรึกษาอาจสรุปถึงสิ่งที่ไดพูดกันในครั้งน้ี ควรให
ขอมูลยอนกลับทางบวกแกผูรับการปรึกษาเทาที่สามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่เขามา
พบผูใหการปรึกษา เขามักมีความนับถือตนเองต่ํา การใหขอมูลดานบวกจะชวยใหเขาเกิด
กําลังใจมีเจตคติที่ดีกับตนเองเพ่ิมขึ้น ผูใหการปรึกษาอาจบอกถึงเปาหมายและสิ่งที่จะตองทําใน
อนาคต หรือการมอบหมายการบาน 
   ผูใหการปรึกษาควรควบคุมการยุติการปรึกษาในแตละครั้ง โดยเฉพาะในกรณีที่ผูรับ
การปรึกษาพูดเพียงเพ่ือถวงเวลาโดยไมไดพูดอะไรที่เปนประโยชน อาจตองพูดตรงๆ วา แมวา
เขาตองการจะพูดตอไปอีก แตเวลาไดสิ้นสุดลงแลว 
 
   2.  ความจําเปนในการนัดหมายการพบกันครั้งตอไป 
        สําหรับผูรับการปรึกษาที่จําเปนจะตองนัดหมายการพบกันในครั้งตอไป ผูใหการ
ปรึกษาควรไดทําสัญญา เชน อาจเปนสิ่งเหมาะสมที่จะพูดวา “ฉันคิดวามันจะเปนประโยชนกับ
คุณ ถาคุณจะกลับมาพูดคุยกันอีกในสัปดาหหนา คุณจะสะดวกไหม” หรือ “ดูเหมือนวาคุณยังมี
อีกบางประเด็นที่จะตองแกไข เราจะตองพบกันตอไปอีก คุณจะสามารถมาไดสัปดาหละครั้ง หรือ 
3-4 สัปดาห พบกันที” ดวยวิธีนี้จะชวยใหผูรับการปรึกษาตระหนักวา ผูใหการปรึกษาเต็มใจที่จะ
ใหการชวยเหลือตอไป 
   ผูรับการปรึกษามักรูสึกขาดความม่ันคง ปลอดภัยเก่ียวกับความสัมพันธในการปรึกษา
และกลัววากระบวนการปรึกษาจะยุติลง โดยยังไมไดคนหาประเด็นสําคัญ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทํา
ใหผูรับการปรึกษามีความแนใจและมีความคาดหวังที่ชัดเจนเก่ียวกับระยะเวลาของการใหความ
ชวยเหลือ 
   การกําหนดจํานวนครั้งการใหการปรึกษาลงไปตั้งแตการปรึกษาในครั้งแรก อาจชวยให
ผูรับการปรึกษาใชเวลาในการใหการปรึกษาใหมีประสิทธิผลที่สุด แตอาจเปดกวางเอาไวและมี
การตอรองกันในระยะเวลาตอมาวาจะยุติลงเม่ือใด การยุติอาจทําอยางคอยเปนคอยไปโดยการ
พบกันคอยๆ หางขึ้น จากสัปดาหเปนเดือน 
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   บางครั้งอาจมีตารางเวลาหรือเปดกวางไว สําหรับการพบกันเพ่ือติดตามผลหรือเพ่ือ
ฟนฟู หรืออาจวางแผนในการพบกันครั้งสุดทาย ยกตัวอยางเชน “ตกลงเราจะพบกันอีกครั้ง 3 
เดือนหลังจากน้ี เพ่ือดูความกาวหนาของคุณ” หรือปลอยใหผูรับการปรึกษาเปนฝายเร่ิมบอก
ความตองการเอง การติดตามอาจใชการพูดคุยกับผูรับการปรึกษาทางโทรศัพท เพ่ือใหไดขอมูล
วาการชวยเหลือประสบความสําเร็จเพียงใดในการชวยผูรับการปรึกษาจัดการกับปญหา และการ
เปลี่ยนแปลงยั่งยืนเพียงใด (Richard-Nelson-Jones, 2000) 
 
   3.  ความพ่ึงพาของผูรับการปรึกษาและผูใหการปรึกษา 
        บางคร้ังเปนสิ่งเหมาะสมที่จะยุติความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ กอนที่
ผูรับบริการประสงคในกรณีที่ผูรับบริการพัฒนาความตองการพ่ึงพามากกวาความเปนอิสระแก
ตน 
   การพ่ึงพาในความสัมพันธการชวยเหลือ 
   มันเปนเรื่องงายที่ความสัมพันธในการใหความชวยเหลือจะทําใหผูรับการปรึกษา
พัฒนาความรูสึกพ่ึงพาในตัวผูใหการปรึกษา ดวยเหตุผลหลายประการ 
   ประการแรก ความสัมพันธในการใหความชวยเหลือเปนความสัมพันธที่มีความหมาย 
ผูใหการปรึกษาใหการยอมรับ เปนมิตร มีความบริสุทธิ์ใจ ความสัมพันธทางวิชาชีพเปน
ความสัมพันธที่มีขอบเขต ดังที่กําหนดไวในมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดวยคุณภาพของ
ความสัมพันธดังกลาวทําใหบางคร้ังผูรับการปรึกษาปรารถนาจะใหความสัมพันธนี้ยังคงอยูตอไป 
แมวาการใหความชวยเหลือจะบรรลุเปาหมายแลวก็ตาม 
   ผูรับการปรึกษาไดเลาถึงเรื่องสวนตัว สิ่งที่เปนความลับอยางยิ่งของเขา นับตั้งแต
เยาววัย ซึ่งเรามักจะเลาเร่ืองเหลาน้ีเพียงกับคนท่ีใกลชิดกับเราและรักเรา และจากการเปดเผยนี้
ทําใหผูรับการปรึกษาบางคนคาดหวังที่จะใหความสัมพันธดํารงอยูตอไป 
   ผูรับการปรึกษาบางคนโดดเด่ียว รูสึกตนเองอยูเพียงลําพังคนเดียว ไมมีญาติสนิทมิตร
สหายที่สามารถเลาปญหาและความกดดันที่ไดรับในชีวิตแตละวันได บุคคลเหลาน้ีจึงรูสึกพ่ึงพา
ความสัมพันธในการชวยเหลือ เพราะตองการความรัก ความใกลชิด 
 
   ความรูสึกพึ่งพาในกระบวนการปรึกษา 
   หลังจากวิกฤติอันเกิดจากความทุกขที่ไดรับผานพนไป ผูรับการปรึกษารูสึกสบายใจ
และยังอยากพูดถึงปญหาอ่ืนๆ ที่ไมคอยสําคัญภายใตบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร การยังคง
ใหการปรึกษาตอไปโดยผูรับการปรึกษาไมมีความจําเปนตองการความชวยเหลือตอไปเปน
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   ผูใหการปรึกษาสามารถเปนฝายที่ตองการพึ่งพา 
   ในกระบวนการปรึกษาการพ่ึงพาอาจเกิดได 2 ทิศทาง คือพัฒนาความรูสึกพ่ึงพาตอ
ผูใหการปรึกษาหรือผูใหการปรึกษาพ่ึงพาผูรับการปรึกษา ผูใหการปรึกษาเปนมนุษยมีทั้งความ
ตองการและอารมณ ไมใชหุนยนตที่ไรวิญญาณ ความสัมพันธในการใหความชวยเหลือมักทําให
เกิดความใกลชิด มีการเปดเผยขอมูลสวนตัวซ่ึงเปนความลับของผูรับบริการ ทําใหงายตอการที่
ผูใหการปรึกษาจะไปติดกับโดยใหการปรึกษาตอไปเพียงเพื่อจะตอบสนองความตองการสวนตน 
ใหรูสึกวาตนเปนที่ตองการ บางคร้ังผูใหการปรึกษาเองก็ไมไดตระหนักถึงสิ่งน้ี การใหการนิเทศ
อยางสมํ่าเสมอจึงจําเปนที่จะชวยผูใหการปรึกษารูถึงสิ่งน้ี และลดการประพฤติปฏิบัติที่ไม
เหมาะสม 
 
   4.  การยุติความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ 
        การยุติความสัมพันธ การตัดสินใจวาจะยุติเม่ือใด มักเปนสิ่งที่มีความชัดเจนและ
ผูรับบริการปรึกษามักเปนฝายที่อภิปรายเก่ียวกับเร่ืองน้ีดวยตนเอง อยางไรก็ตามการตัดสินใจ
มักยากขึ้นถาเกิดความรูสึกพ่ึงพาขึ้นในตัวผูรับการปรึกษาหรือผูใหการปรึกษา ผูใหการปรึกษา
จึงจําเปนตองทบทวนความกาวหนาในการใหความชวยเหลือ และสามารถบรรลุเปาหมายในการ
ปรึกษาเพ่ือใหแนใจวาการดําเนินความสัมพันธเพ่ือความเปนอยูอันดีของผูรับบริการมากกวา
เพ่ือตอบสนองความตองการพ่ึงพา ถาการชวยเหลือไมมีความกาวหนาและไมมีความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น การจะกระตุนใหผูรับการปรึกษายังคงมารับความชวยเหลือตอไปเปน
สิ่งผิดจรรยาบรรณ 
 
   การจัดการกับความรูสึกที่ตองพลัดพรากจากความสัมพันธ 
   การยุติความสัมพันธในการใหความชวยเหลือที่มีตอกันมายาวนาน อาจทําใหรูสึกเศรา
และสูญเสีย จึงควรมีการเตรียมตัว เตรียมใจสําหรับผูรับการปรึกษา โดยเฉพาะความสัมพันธใน
การใหความชวยเหลือที่ไดวางรากฐานมายาวนาน ความรูสึกสูญเสียยอมจะเกิดขึ้นเม่ือ
ความสัมพันธตองสิ้นสุดลง เพ่ือลดความเจ็บปวดการนัดพบในระยะหลังกอนจะยุติควรทิ้ง
ชวงเวลาใหนานขึ้น แทนที่จะพบทุกสัปดาหเชนที่ผานมาอาจเวนชวงไปเปนเดือน 
 



  

   หรืออาจมีการนัดพบ 3 เดือน หลังการยุติเพ่ือติดตามผล และยังตอบสนองตอ
เปาหมาย 3 ประการดวยกัน คือ ชวยใหผูรับการปรึกษาไดปรับความคิดที่จะมีความเปนอิสระแก
ตน แทนที่จะพ่ึงพาผูใหการปรึกษา ประการตอมา เพ่ือใหผูรับการปรึกษาสามารถจัดการกับ
ความรูสึกสูญเสียความสัมพันธในการชวยเหลืออยางนุมนวล ประการสุดทาย ผูใหการปรึกษา
สามารถทบทวนความกาวหนาของผูรับบริการหลังจากความสัมพันธสิ้นสุดลง 
   การยุติในแตละครั้ง หรือยุติลงอยางสมบูรณมักเปนส่ิงเจ็บปวด บางครั้งเปนเรื่องยากที่
จะกลาวคําอําลา และยอมรับถึงการสูญเสียความสัมพันธที่มีความหมาย ผูใหการปรึกษาควร
ตระหนักถึงสิ่งน้ีเปนสิ่งสําคัญที่ตองมีการอภิปรายอยางเปดเผย เพ่ือใหผูรับการปรึกษาสามารถ
ปรับตนได และจําเปนตองทําดวยความละเอียดออน และเอ้ืออาทร 
 

กระบวนการปรึกษา 
 
การเตรียมตัว  ความคาดหวัง  ความคาดหวัง  ขอมูลจาก 
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   ของผูรับบริการ  ผูใหการปรึกษา  แหลงสงตอ 
   และการซักซอม  สิ่งที่ตองแกไข 
      ความรูสึก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทนํา     การพบกันของผูใหการปรึกษา 
การอธิบายเปาหมาย   และผูรับการปรึกษา 
      
     วางพื้นฐานความสัมพันธ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มตน     เนนที่การตระหนักรูตัว 
     ของผูรับการปรึกษาที่เปนอยู 
     ในปจจุบัน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การฟงอยางตื่นตัว   การกระตุนแตเพียงเล็กนอย 
     การสะทอนความรูสึก 
     การทวนความ 
 
 



 

     การสรุป 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การชี้ถึงปญหาและ   การฟงอยางตื่นตัว 
ทําความกระจางกับปญหา  การใชคําถาม 
     การสรุปเพื่อชี้ และทําความกระจาง 
     กับปญหา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การเอ้ืออํานวย    การวางกรอบการรับรูใหม 
ใหเปลี่ยนแปลง    การเผชิญหนา 
เจตคติ     การทาทายความคิดไรเหตุผล 
     ความทันที ความเฉพาะเจาะจง 
     ใชตามความเหมาะสม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คนหาทางเลือก    แสวงหาทาง 
และชวยใหเกิดการปฏิบัติ 
     ชวยใหเกิดปฏิบัติการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ยุติ      สรุป  
  
        ยุติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   การบันทึกการปรึกษา 
   ผูใหการปรึกษาหลายคนเห็นวางานดานบริหารและงานในสํานักงานที่สัมพันธกับการ
ปรึกษาเปนงานที่นาเบื่อหนาย อยางไรก็ตามการเก็บรายละเอียดและบันทึกการใหการปรึกษา
เปนสิ่งสําคัญ การเขียนรายงานควรทําทันทีหลังการใหการปรึกษาเสร็จ ขณะที่ขอมูลตางๆ ยัง
สดและจดจําไดกอนที่เหตุการณอ่ืนๆ จะเขามารบกวน 
   ปจจุบันเราสามารถพิมพขอมูลลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง หรือเขียนไวในแบบฟอรม
การบันทึกหรือคารด ขอมูลเหลาน้ีตองเก็บรักษาไวเปนความลับ 
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   หลักฐานระบุถึงผูรับบริการ 
   การบันทึกการปรึกษาจําเปนตองมีหลักฐานระบุถึงผูรับการปรึกษา เพ่ือจะไดไมเกิด
ความสับสน กรณีที่มีชื่อตรงกัน หลักฐานไดแก 
   1.  นามสกุล 
   2.  วัน เดือน ปเกิด 
   3.  ที่อยู 
   4.  โทรศัพทที่สามารถติดตอได 
   ในการเขียนบันทึกดวยมือ ควรเขียนชื่อผูรับการปรึกษาในบันทึกทุกแผน เพ่ือปองกัน
เอาไปสลับกับผูรับบริการคนอ่ืน 
 
   ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะประชากรอ่ืนๆ ของผูรับบริการ 
   ขอมูลที่ควรมีในบันทึก ไดแก 
   1.  สถานการณ 
   2.  ชื่อคูสมรส 
   3.  ชื่อ และอายุของบุตร 
   4.  แหลงสงตอ 
 
   การบันทึกการปรึกษาแตละครั้ง 
   การบันทึกการปรึกษาแตละครั้งควรประกอบดวย 
   1.  วัน เดือน ป ที่ใหบริการ 
   2.  ขอเท็จจริงที่ผูรับบริการให 
   3.  รายละเอียดของปญหา ประเด็นหรือขอโตแยง 
   4.  บันทึกถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางการปรึกษา 
   5.  บันทึกผลการปรึกษา 
   6.  บันทึกการแทรกแซง / การชวยเหลือ ที่ผูใหการปรึกษาให 
   7.  บันทึกการระบุเปาหมาย 
   8.  สัญญาที่มีระหวางผูใหและผูรับการปรึกษา 
   9.  บันทึกส่ิงที่นํามาพิจารณาในการปรึกษาครั้งตอมา 
   10. บันทึกความรูสึกของผูใหการปรึกษาสัมพันธกับผูรับการปรึกษา และกระบวนการ
ปรึกษา 
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   11.  ลายเซ็นผูใหการปรึกษา 
 
   เพ่ือทําการบันทึกจะไดอธิบายรายละเอียดตามหัวขอขางตน อยางไรก็ตามแมวาจะ
อธิบายแตละหัวขอเปนเอกเทศแยกจากกัน แตในทางปฏิบัติ การบันทึกจะล่ืนไหลไปโดยหัวขอ
อาจซํ้าซอนกัน การบันทึกควรจะสามารถอานออกในกรณีที่ตองสงตอผูรับบริการใหผูใหการ
ปรึกษาคนอ่ืนดวยเหตุผลบางอยาง การบันทึกสามารถอานไดโดยงาย โดยไดรับการอนุญาตจาก
ผูรับการปรึกษากอน 
   1.  วัน เดือน ป 
        เม่ือทบทวนความกาวหนาของผูรับการปรึกษา การรูวันการใหการปรึกษาเปน
ประโยชนอยางมาก 
   2.  ขอเท็จจริงที่ผูรับการปรึกษาให 
        ขณะใหการปรึกษาผูรับการปรึกษาอาจหลุดขอมูลที่เก็บไวเปนความลับบางอยาง
ออกมา ซึ่งเปนประโยชนตอการปรึกษาในระยะตอมา บางทีขอเท็จจริงเล็กๆ นอยๆ ที่ดูไม
สลักสําคัญ อาจเปนกุญแจใหเขาถึงโลกของผูรับการปรึกษาที่ดูเหมือนปดประตูตายเอาไว หรือ
อาจชวยใหผูใหการปรึกษาเห็นภาพของภูมิหลังของผูรับการปรึกษาไดชัดเจนขึ้น ตัวอยางการ
บันทึกมีดังนี้ 
   “ผูรับการปรึกษาแตงงานมา 13 ปแลว และชวงเวลาที่อยูดวยกันผูรับการปรึกษาไดทิ้ง
สามีไป 2 ครั้ง คร้ังแรกทิ้งไป 2 สัปดาห เม่ือ 2 ปมาแลว คร้ังตอมา 6 เดือนที่ผานมา ทิ้งไปนาน
กวาคร้ังแรกแตไมไดระบุชวงเวลา เธอมีแหลงใหความชวยเหลือทางการเงิน ไมมีระบบสนับสนุน
ทางสังคม เคยแอบไปมีความสัมพันธหลายปมาแลวโดยสามีไมลวงรู” 
   3.  รายละเอียดของปญหา ประเด็น หรือขอโตแยง 
        บันทึกควรสั้น กระชับ เพ่ือจะอานไดอยางรวดเร็วเม่ือตองใช ตัวอยางดังน้ี 
        “ปราณีสงสัยวาสามีอาจมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงอ่ืน เธอกลัวที่จะถามเขา
ถึงเรื่องน้ี มีความสับสนเก่ียวกับเจตคติตอสามี ไมสามารถตัดสินใจไดวาควรจะรวบรวมความ
กลาเผชิญหนากับเขา หรือทิ้งเขาไปเด๋ียวนี้ หรือยังคงความสัมพันธที่ไมนาพึงพอใจน้ีตอไป” 
   4.  บันทึกเก่ียวกับกระบวนการในการปรึกษา 
        กระบวนการเปนอิสระจากขอเท็จจริงและประเด็นที่ผูรับการปรึกษานําเสนอ มัน
เก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการปรึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนการปฏิสัมพันธตอกันของผูใหการ
ปรึกษา และผูรับการปรึกษา ตัวอยาง ดังนี้ 
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        “เ ร่ิมแรกผู รับการปรึกษามีความยากลําบากในการพูดโดยอิสระ แตเ ม่ือ
ความสัมพันธพัฒนาขึ้น เธอสามารถคนหาความสับสนและมองหาทางเลือกตางๆ แมวาจะยังไม
สามารถตัดสินใจไดวาจะดําเนินไปตามทางเลือกอันใด เธอพอใจท่ีสามารถมองสภาพการณได
ชัดเจนขึ้น” 
   5.  ผลของการใหการปรึกษา 
        ผลของการปรึกษาอาจเปนการที่ผูรับการปรึกษาสามารถตัดสินใจได หรือผูรับการ
ปรึกษายังคงติดคางอยู หรือสามารถช้ีถึงความยุงยากใจ หรืออาจรูถึงผลในรูปของความรูสึกของ
ผูรับการปรึกษา เม่ือยุติความสัมพันธในการชวยเหลือแตละครั้ง ตัวอยางดังน้ี 
        “เธอตัดสินใจที่จะเผชิญหนากับสามี เธอจากไปดวยความรูสึกเศราและแนวแน เธอ
พูดวาขณะนี้เธอสามารถมองสิ่งตางๆ ไดชัดเจน” 
   6.  การบันทึกเก่ียวกับการใชการแทรกแซงหรือการชวยเหลือ 
        การบันทึกเพ่ือเตือนความจําวาผูใหการปรึกษาไดใหการแทรกแซงเฉพาะอะไรบาง 
ตัวอยางดังน้ี 
        “สอนการผอนคลาย สอนผูรับการปรึกษาพูดขอความกลาแสดงออก อภิปรายถึง
การควบคุมความโกรธ” 
   7.  บันทึกเก่ียวกับการระบุเปาหมาย 
        เปาหมายอาจเปนเปาหมายที่ตองการบรรลุเก่ียวกับโลกภายนอก หรือเปาหมายท่ี
ตองการบรรลุในการปรึกษาครั้งนั้น ตัวอยางดังน้ี 
        “ผ  ู รับการปรึกษาตองการเรียนรู การกลาแสดงออกเพ่ิมขึ้น เธอตองการใช
กระบวนการปรึกษาคนหาความสับสน และตัดสินใจเกี่ยวกับการแตงงานของเธอ เธอตองการ
ทดลองโดยยอมที่จะเสี่ยง” 
   8.  บันทึกเก่ียวกับสัญญาระหวางผูใหและผูรับการปรึกษา อาจเปนการกลาวถึงการให
การปรึกษาในอนาคต ตัวอยางดังน้ี 
        “ผูรับการปรึกษาสัญญาที่จะมาพบอีก 3 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 2 สัปดาห และ
จากน้ันทบทวนถึงความกาวหนา ไดมีการตกลงกันวาในการปรึกษาจะคนหาความสัมพันธของ
ผูรับการปรึกษากับเพศตรงขาม ผูใหการปรึกษาสัญญาวาจะสอนการผอนคลายในการใหการ
ปรึกษาครั้งตอไป” 
   9.  บันทึกเก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณาสําหรับการพบกันในครั้งตอไป 
        บอยคร้ัง 2-3 นาทีกอนยุติการปรึกษา ผูรับการปรึกษามักนําเรื่องที่สําคัญที่ทําให
เจ็บปวดหรือยากที่จะพูดขึ้นมา ถาบันทึกไวในคารด เปนการเตือนใหผูใหการปรึกษานํามาพูดใน 
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ตอนเริ่มตนของการพบกันคร้ังตอไป ดังน้ันผูรับการปรึกษาสามารถจัดการกับประเด็นนี้ ถาเธอ
ปรารถนาในการพบกันคราวหนา บางครั้งในตอนทายของการปรึกษา ผูใหการปรึกษายอม
ตระหนักวาหลายๆ ดานของสภาพการณที่ผูรับการปรึกษาเลาจําเปนตองมีการคนหาตอไป 
บันทึกไวบนคารด เพ่ือเตือนความจํา 
   10.  บันทึกความรูสึกของผูใหการปรึกษาสัมพันธกับผูรับการปรึกษา และกระบวนการ
ในการใหการปรึกษา 
          นี่ยอมชวยใหผูใหการปรึกษาหลีกเลี่ยงที่จะปลอยใหตนนําเอาความรูสึกเขาไปยุง
เก่ียวกับกระบวนการปรึกษาในครั้งตอไปโดยไมเหมาะสม บันทึกเปนสิ่งมีคุณคาอยางยิ่งในการ
นิเทศตนเอง และอาจเปนประโยชนชวยปรับปรุงใหเขาใจถึงกระบวนการปรึกษา ตัวอยางดังน้ี 
          “ฉันรูสึกโกรธท่ีผูรับการปรึกษาโทษคนอ่ืนไมหยุด และไมรับผิดชอบตอการ
กระทําของตน” 
   11.  ลายเซ็นผูใหการปรึกษา 
         การเซ็นชื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเขียน ในหลายหนวยงานผูใหการ
ปรึกษาทํางานรวมกัน ในหนวยงานเหลาน้ีอาจมีผูใหการปรึกษามากกวา 1 คน พบผูรับการ
ปรึกษาคนเดียวกัน และผูรับการปรึกษาอาจมารับการปรึกษาอีก หลังจากผูใหการปรึกษาได
ออกไปจากหนวยงานในสถานการณเชนน้ี การมีประวัติการปรึกษาในครั้งกอนๆ ยอมเปน
ประโยชน 
 
   การเขียนบันทึกการปรึกษาอาจเปนงานที่นาเบื่อหนายดังกลาวไวขางตน อยางไรก็
ตามผูใหการปรึกษาที่ขยันทําส่ิงนี้ ยอมตระหนักถึงขอไดเปรียบของการทํา ประสิทธิภาพของ
การใหการปรึกษาในอนาคตยอมเพ่ิมพูนขึ้น ถาผูใหการปรึกษาอานบันทึกกอนจะพบผูรับการ
ปรึกษาในแตละคร้ัง และสามารถจะปรับคลื่นเขากับผูรับการปรึกษาไดนับแตจุดเร่ิมตนของการ
พบกันในครั้งตอไป และไมตองเสียเวลาไปกับการพูดซํ้าซากในสิ่งที่ไมจําเปน 
   การบันทึกจําเปนตองมีรายละเอียดถูกตอง สามารถอานออก ยอมจะมีประโยชนสูงสุด 
และจะตองตระหนักถึงการเก็บรักษาไวเปนความลับดวย ระลึกไวดวยวาการเขียนบันทกึผูรบัการ
ปรึกษาอาจขออานภายหลัง และเขามีสิทธิ์ที่จะอานถาเขาปรารถนาจะทําเชนน้ัน 
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