
บทที่ 2 
แนวทางในการฝกปฏิบัติ 

 

 
การฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา 
   ปจจุบันการใหการปรึกษาไดรับการยอมรับใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางกวางขวาง 
ขณะเดียวกันไดมีการเนนถึงความสําคัญและความจําเปนของการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาตอ
โปรแกรมการฝกทางดานวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตามการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาอยาง
เปนทางการไดเร่ิมวางรากฐานขึ้นในโปรแกรมการฝกไมนานนัก ในการฝกปฏิบัติควรจะใหผูฝก
ไดเรียนรูจากประสบการณ ชวยพัฒนาใหผูฝกสามารถปฏิบัติหนาที่โดยมีความเปนอิสระแกตน 
และมีโอกาสนําพ้ืนความรูรวมทั้งแนวความคิด ทฤษฎีมาประยุกตใชกับการฝกทักษะใน
สภาพการณของการใหการปรึกษา 
   ในการฝกปฏิบัติผูรับการฝกจะมีโอกาสไดฝกปฏิบัติการใหความชวยเหลือตาม
สภาพการณที่เปนจริง ภายใตการนิเทศและการประเมินผลอยางมีระบบระเบียบ ในการฝก
ปฏิบัติผูฝกจะสามารถเพิ่มพูนประสบการณและเกิดความเจริญงอกงามจากโปรแกรมการฝก ผู
ฝกจะมีโอกาสใหการปรึกษาผูมารับความชวยเหลือ ใหการปรึกษากับนักเรียน บันทึกการ
สัมภาษณ เขียนรายงานสรุป วิเคราะหและใหการยอนกลับ (Feed back) จากการสังเกตการณ 
   เปาหมายท่ีคาดหวังไววาผูฝกปฏิบัติจะไดรับจากการฝกปฏิบัตินั้นแตกตางกันไป ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับการแปลความหมายใหสอดคลองกับความตองการของผูฝกแตละคน นักศึกษาซึ่งมี
ประสบการณเก่ียวกับการฝกมาแลวมักพบวา การฝกชวยใหตนมีโอกาสนําความรู หลักการ
ตางๆ รวมทั้งปญหาที่มีอยูของผูมารับการปรึกษาแตละคนมาสังเคราะหทําความเขาใจ ดวยวิธีนี้
ศักยภาพความรูและทักษะทางวิชาชีพจึงไมไดหยุดยั้งอยูเพียงความรูในเนื้อหาวิชาเทาน้ัน แตยัง
รวมถึงการไดชวยพัฒนาตัวผูใหการปรึกษาอีกดวย 
   ในการเตรียมการที่จะใหการปรึกษา จะตองมีการเรียนรู 3 อยางดวยกัน คือ 1. ขอมูล
ตางๆ 2. ทักษะ 3. บทบาททางวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง การเตรียมตัวในขอที่ 3 เปนส่ิง
สําคัญที่สุด ถาปราศจากซ่ึงปจจัยอันที่ 3 ผูใหการปรึกษายอมทําหนาที่เสมือนเคร่ืองจักรทําไป
ตามหนาที่เปนกิจวัตร แทนที่จะเปนการใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีมนุษย
สัมพันธ จะกลายเปนยึดอยูกับแบบทดสอบ รวบรวมขอมูล ระเบียนสะสมและวุนอยูกับงาน
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ การไดพัฒนาปจจัยที่ 3 ยอมจะชวยใหเขาทราบถึงจุดออนในปจจัยสองอันแรก  
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และมีการปรับปรุงแกไขเกิดขึ้น ถาปราศจากซ่ึงสิ่งนี้ยอมจะเพ่ิมพูนความรูสึกขาดความม่ันคง
ปลอดภัย หรืออยางนอยที่สุดก็ไมอาจขจัดความรูสึกน้ีไปได ถาผูฝกเห็นถึงความสําคัญของ
พัฒนาการทางวิชาชีพ เขายอมจะมีโอกาสไดพัฒนาตนใหกาวหนาขึ้น 
   บอยคร้ังในการฝกนักจิตวิทยาการปรึกษาผูฝกไดพยายามมองหาแนวทางและวิธีการที่
ถูกตองในการจัดการกับสภาพการณที่เปนปญหาเฉพาะอยาง หรือพยายามจะมองหาสูตรสําเร็จ
และวิธีการท่ีดีที่สุดในการใหความชวยเหลือแตละปญหา เม่ือตนไดเผชิญกับสภาพการณนั้น แต
โดยความเปนจริงแลวยอมยากที่จะพบวิธีการงายๆ ซึ่งสามารถประยุกตใชกับสภาพการณที่เปน
ปญหาตางๆ หรือคงไมใชเร่ืองงายที่จะพบสูตรสําเร็จที่เหมาะสําหรับปญหาทุกสภาพการณ และ
ถาการใหการปรึกษาเปนงานที่มีสูตรสําเร็จตายตัวเชนนั้น การใหการปรึกษายอมไมจําเปนตอง
ใชการพิจารณาไตรตรอง ซึ่งคุณลักษณะนี้เองที่ทําใหการใหการปรึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ผูรับ
การปรึกษาแตละคนมีเอกลักษณของตนเองและมีความตองการแตกตางกันไป กลวิธีหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมกับผูรับการปรึกษาคนหน่ึงอาจไมเหมาะสมสอดคลองกับผูมารับการปรึกษาคนอ่ืน 
   ในขณะที่เราไดเรียนรูจากประสบการณขณะที่ทําการฝกฝนอยูนี้ เราควรจะตรวจสอบ
ตนเองอยูเสมอดวยคําถามตอไปน้ี 
   “ฉันไดพัฒนาบทบาทในการเปนผูใหการปรึกษาซึ่ง 
ก.  __________เปนบทบาทที่สอดคลองกับตนเองและแนวความคิดของตน” 
ข.  __________เปนบทบาทซึ่งสอดคลองกับหลักการโดยทั่วไปของตน” 
ค.  __________สอดคลองกับบทบาทที่ตนตองการจะเปนในอนาคต” 
   ผูทําการฝกจะไมยัดเยียดบทบาทเฉพาะอันหน่ึงอันใดใหผูรับการฝก สิ่งที่ผูฝกจะทําก็
คือชวยใหมีการมองตนเองในฐานะที่จะเปนผูใหการปรึกษา และตรวจสอบการฝกปฏิบัติในการ
ใหการปรึกษาเพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

การสัมภาษณในการใหการปรึกษา 
   การสัมภาษณเปนเสมือนวิถีทางซึ่งจะชวยใหเราไดพบคําตอบ คลี่คลายปญหาในการ
ใหความชวยเหลือ ดวยเหตุนี้การสัมภาษณจะชวยใหเรารูขอมูลเกี่ยวกับความตองการ ลักษณะ
ปญหาของผูมารับการปรึกษา ขณะเดียวกันก็จะชวยใหรูถึงเจตคติและศักยภาพของผูใหการ
ปรึกษาการสัมภาษณนั้นเปนวิธีการส่ือสาร แตควรจะตระหนักไวดวยวามันไมใชการส่ือสารโดย
ตัวของมันเอง ผลที่เกิดจากการส่ือสารของผูใหการปรึกษาทั้งคําพูดและภาษาทาทางแสดงถึง
การยอมรับและการมีความเขาใจ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
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   เราคงจะจํากันไดวาการใหการปรึกษาเปนความสัมพันธที่ตองมีการเผชิญหนากัน
ระหวางบุคคล 2 คน เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางทั้ง 2 ฝาย แตอยางไร
ก็ดีตองเนนความสําคัญ ที่ความตองการและจุดมุงหมายของผูมารับการปรึกษา ผูรับการปรึกษา
อาจตองการทราบขอมูลบางอยาง ความเขาใจ ความชวยเหลือ และการฝกทักษะการเรียนรู การ
แกปญหา หรือการตัดสินใจ เราอาจทําความเขาใจกับเปาหมายและคานิยมของเขากอน ผูมารับ
การปรึกษาโดยทั่วไปอาจมีความตองการหลายอยางในขณะมารับความชวยเหลือ และอาจ
เปลี่ยนแปลงไปขณะใหการปรึกษา 
   การสัมภาษณในการใหการปรึกษาเปดโอกาสใหผูใหการปรึกษาไดทําความเขาใจกับผู
มารับการปรึกษา การที่ผูรับการปรึกษาสามารถเขาใจตนเองไดดีขึ้น มีผลชวยใหผูใหการปรึกษา
มีความเขาใจในตัวผูมารับการปรึกษามากขึ้น การจะชวยใหผูใหการปรึกษามีความเขาใจตอผู
มารรับการปรึกษาไดงายขึ้นน้ัน ควรเนนผูมารับการปรึกษาเปนศูนยกลาง 
 
   การเนนที่ตัวผูมารับการปรึกษามีความหมายอยางไรในทางปฏิบัติ นั่นก็คือเราจะตอง
เนนถึงความตองการและความสนใจของผูมารับการปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ ไมใชขึ้นอยูกับวาผูให
การปรึกษาอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะทราบขอมูลอะไร ผูใหการปรึกษาตองเรียนรูวิธีการฟง
อยางสรางสรรคเสมือนกับมีหูที่ 3 จากการฟงดวยความตั้งใจและความเขาใจนี้เทาน้ันที่จะชวยให
ผูใหการปรึกษาเขาใจถึงโลกของผูรับการปรึกษาจากการบอกเลาของเขา ยกตัวอยางเชน ผูรับ
การปรึกษาอาจบอกวาเขามีความสนใจในงานนี้เปนพิเศษ เปนเรื่องจําเปนที่ผูใหการปรึกษาควร
จะเขาใจวาผูมารับการปรึกษามีการรับรูเก่ียวกับงานนี้อยางไร หรือผูรับการปรึกษามีการรับรู
เก่ียวกับตนเองในการทํางานอยางไร แทนที่จะไปแกความเขาใจผิดที่ผูมารับการปรึกษามี
เก่ียวกับอาชีพนั้นโดยทันที จากตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงการสัมภาษณซึ่งผูใหการปรึกษา
พยายามจะหันเหหัวเรื่องไปในแนวทางที่ตนเห็นวาสําคัญมากกวาจะคํานึงถึงความสนใจของผูมา
รับการปรึกษา 
 
ผูมารับการปรึกษา -  คุณแมของหนูทานไมยอมใหหนูออกไปนอกบานคืนน้ี 
ผูใหการปรึกษา  -  เอาละ หนูไมคิดบางหรือจะวาทานอาจจะมีเหตุผลดีๆ ก็ได ในการที่ 
      ทานไมยอมใหหนูออกไป 

__________ 
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ผูมารับการปรึกษา -  ในวันขางหนาหนูอยากจะเปนพยาบาล 
ผูใหการปรึกษา  -  หนูรูอะไรเก่ียวกับอาชีพพยาบาลบาง 

__________ 
 
ผูมารับการปรึกษา -  หนูอยากไปหัดเตนรําที่โรงเรียนสอนเตนรําจริงๆ 
ผูใหการปรึกษา  -  หนูทําอะไรอีกบางที่โรงเรียน 

__________ 
 
ผูมารับบริการปรึกษา -  ผมอยากจะไปจากบานถาผมสามารถทําได 
ผูใหการปรึกษา  -  คุณจะไปที่ไหน 

__________ 
 
ผูมารับการปรึกษา -  ไมมีใครซักคนที่ผมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาเปนเพื่อนผม 
ผูใหการปรึกษา  -  ฉันแนใจวาเด็กที่นารักอยางเธอคงจะมีเพ่ือนมากมาย 

__________ 
 
ผูมารรับการปรึกษา -  ผมจะตองเขามหาวิทยาลัย 
ผูใหการปรึกษา  -  เอาละ จากผลของแบบทดสอบเหลาน้ี คุณจะตองประสบความสําเร็จ 
       อยางแนนอน 

__________ 
 
   จากตัวอยางแตละอันขางบนนี้ แมวาดูเหมือนผูใหการปรึกษาพูดในหัวเรื่องอันเดิม แต
ถาพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นวาผูใหการปรึกษาไดเปลี่ยนแนวทางในการสนทนาตามที่ตนเห็นวา
สําคัญหรือเหมาะสม 
   การมีความไวในการรับสัมผัสในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษากําลังพูดเปนทักษะที่บุคคลที่มี
การปรับตัวอยางเหมาะสมโดยสวนใหญสามารถเรียนรูได ดังที่มีคํากลาววาการเปนผูใหการ
ปรึกษาน้ันเปนสิ่งที่สามารถสรางเสริมได ไมใชเปนสิ่งที่มีมาโดยกําเนิดหรือพระเจาประทานมา
ให จากช่ัวโมงการฝกปฏิบัตินักศึกษาจะพบวาตนสามารถพัฒนาความไวในการรับสัมผัสไดดีขึ้น 
ในขณะฝกปฏิบัตินักศึกษาจะไดรับการฝกใหเรียนรูที่จะ “อยูกับ” เนื้อหาท่ีผูมารับการปรึกษา
ตองการจะบอกมีสมาธิตั้งใจจดจอทําความเขาใจในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาพูด พยายามถาม
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แบบในการใหการปรึกษา 
   เรามักจะพิจารณาแบบในการใหการปรึกษาวา เปนการใหการปรึกษาในแบบนําทางไม
นําทาง ผสมผสาน หรืออ่ืนๆ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวา การใหความ
ชวยเหลือตามวิธีการซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยทําใหเกิดความเชื่อม่ันสบายใจ
ที่จะดําเนินการใหความชวยเหลือ เม่ือเปนเชนน้ีการที่จะเนนทฤษฎี หลักการ แนวทางในการให
การปรึกษาอันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพเพียงเล็กนอยในการนํามาปฏิบัติ การ
ประเมินผลการใหการปรึกษาในรูปของความเขาใจและความกาวหนาควรนํามาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ การประเมินผลการใหการปรึกษาในรูปของความเขาใจและความกาวหนา เปนสิ่งที่
เสริมสรางมากกวาจะไปประเมินวานักศึกษาไดนําวิธีการเฉพาะอันใดมาใช ประสบการณที่ไดรับ
ในการฝกปฏิบัติควรจะเปดโอกาสใหผูรับการฝกไดตรวจสอบทบทวนถึงปรัชญาในการใหการ
ปรึกษาของตน และแสวงหาคําตอบใหกับตนเองวาตนมีศรัทธาความเชื่ออยางไร สิ่งที่เราพร่ํา
บอกกับผูมารับการปรึกษานั้นเปนสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยูหรือไม ไมใชเขาทํานองแมปูสอนลูกปู 
คําถามตางๆ เหลาน้ีเปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาขณะมีการฝกปฏิบัติ และเปนการทบทวนการให
การปรึกษาของตน 
   ในการฝกปฏิบัติชวยใหไดทบทวนถึงหลักการในการใหการปรึกษา รวมทั้งทฤษฎี
ตางๆ เปนสิ่งมีคุณคาอยางมาก อาจเร่ิมตนจากความคิดที่วาการใหการปรึกษาคือประสบการณ
ในการเรียนรูของผูมารับการปรึกษา ปญหาอยูที่วาผูใหการปรึกษาจะชวยสรางเสริมบรรยากาศ
ใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร เจตคติของผูใหการปรึกษามีสวนชวยใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะสม 
ผูใหการปรึกษาควรแสดงความอบอุนเปนมิตรโดยไมมีเง่ือนไข และมีการยอมรับเพื่อชวยให
บรรลุถึงเปาหมายดังกลาว คํากลาวอันเปนอมตะของ Voltaire อาจชวยสะทอนใหเห็นถึงภาวะ
จิตใจที่ผูใหการปรึกษาควรจะมี “ฉันเห็นดวยในสิ่งที่คุณพูด หรือไมปรารถนาจะทําในสิ่งที่คุณ
ตองการ แตฉันพรอมเสมอที่จะชวยใหคุณพูดในสิ่งที่คุณตองการ โดยหวังเพียงจะชวยใหคุณ
เขาใจตนเองไดดียิ่งขึ้น” คํากลาวอันน้ีแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในการใหความชวยเหลือ ซึ่งเต็ม
ไปดวยการยอมรับนับถือ การยินยอมหรือการยอมรับหมายความถึงการที่ผูมารับการปรึกษาได
มีโอกาสตัดสินใจวาตนมีความปรารถนาที่จะทําส่ิงใด การใหการยอมรับนับถือก็คือการที่ผูใหการ
ปรึกษาเขาใจถึงสิทธิของผูมารับการปรึกษาในการที่จะตัดสินใจดวยตนเอง เพราะยากที่เราจะ
หยั่งรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา ความรับผิดชอบของผูใหการปรึกษาควรอยูที่การชวย



 

                                                                                                                                                                 PC420 14 

   ขณะมีการสัมภาษณทั้งผูใหและผูรับการปรึกษาจะมีการส่ือสารตอกันดวยคําพูดและ
ภาษาทาทาง ผูมารับการปรึกษาจะรูถึงเจตคติของผูใหการปรึกษาจากคําพูดและพฤติกรรมการ
แสดงออกของเขา เชนเดียวกับที่ผูใหการปรึกษาไดเรียนรูถึงทัศนคติของผูมารับการปรึกษา ใน
การสรางเสริมบรรยากาศดังกลาว ประการแรกผูใหการปรึกษาจะตองแสดงถึงการยอมรับ ความ
จริงใจ และความเขาใจตอผูมารับการปรึกษา การแสดงถึงสิ่งน้ีไมแคเพียงการกลาวออกมาจาก
ปากเทาน้ันวา เราสนใจในตัวเขาและตองการชวยเหลือเขา แตควรจะออกมาจากนํ้าใสใจจริงดวย 
รวมทั้งพฤติกรรมทาทางของผูใหการปรึกษาควรจะสอดคลองสะทอนถึงสิ่งที่ตนไดพูด 
   ประการที่สอง ผูใหการปรึกษาควรมีความไวในการรับสัมผัสขณะที่ตนกําลังสื่อสารกับ
ผูมารับการปรึกษา การมีความไวในการรับสัมผัสน้ันไมใชวาผูใหการปรึกษาจะตองไปนั่งจับจอง
ผูมารับการปรึกษาจนตาไมกระพริบ หรือจับคําพูดของผูมารับการปรึกษาไมใหหลุดไปแมแตคํา
เดียว ทักษะอันนี้ก็คือการไดตระหนักถึงวาการสังเกตนั้นเปนทักษะอันหน่ึงที่ควรพัฒนาใหมีขึ้น 
สามารถมีสมาธิตั้งใจรับฟงในสิ่งที่ผูรับการปรึกษากําลังพูด 
 

การเปดฉากสนทนา 
   ผูใหการปรึกษาควรจะใหผูมารับการปรึกษาไดทราบวาตนมีบทบาทในการเลือกหัวขอ
ในการสนทนากันคร้ังแรก โดยอาจถามผูมารับการปรึกษาวาตองการจะคุยเรื่องใด อะไรที่ทําให
คุณตองการมาพบผูใหการปรึกษา หรือขณะนี้เขากําลังคิดถึงเรื่องอะไร 
   ผูใหการปรึกษามีบทบาทในการกําหนดขอบขายในการใหการปรึกษา เชน หัวขอที่จะ
นํามาพูด ระดับของการใหความชวยเหลือ ทั้งผูใหและผูรับการปรึกษาชวยกันตัดสินวาควรจะใช
เวลานานเทาไหรในการพูดหัวขอตางๆ และเม่ือไหรควรจะไดนําหัวขอใหมเขามา โดยทั่วไปใน
การสัมภาษณมักจะกําหนดชวงเวลาประมาณ 45 นาที และควรจะยุติลงเม่ือถึงกําหนดเวลา ทั้งน้ี
ไมไดหมายความวาเม่ือหมดเวลาลงผูใหการปรึกษาจะตองปดฉากการสนทนาลงในทันที แตควร
จะคอยๆ ยุติลง 
   ความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับการปรึกษาจะเร่ิมขึ้นเม่ือทั้งสองฝายไดพบกัน ผูรับ
การปรึกษาไมนอยที่พรอมจะพูดถึงปญหาของตนในทันทีที่พบผูใหการปรึกษา ผูรับการปรึกษา
บางคนอาจพูดถึงปญหาเม่ือไดใชเวลาเล็กนอยในการทําความเขาใจกับผูใหการปรึกษา การทํา
ความรูจักกันเม่ือพบกันครั้งแรกไมจําเปนและไมควรจะเนิ่นนานออกไปจนใชเวลาสวนใหญเพ่ือ
ทําความรูจักกัน เม่ือผูใหการปรึกษาเห็นวาผูมารับบริการปรึกษารูสึกผอนคลายขึ้น ก็อาจเริ่ม



  

PC420 15

   ขณะทําการสัมภาษณครั้งแรกควรทําความคุนเคยดวยการฟง ไมควรจะถามเจาะลึกลง
ไปหรือมีทีทาคลายบีบบังคับใหผูรับการปรึกษาตองตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญ ชวยผูรับการปรึกษา
ในการวางแผนการ ไมพยายามแสวงหาวาอะไรคือปญหา ควรใหผูมารับการปรึกษารูสึกอบอุน
ปลอดภัยที่จะเรียนรูเก่ียวกับตนเอง ไมใชเปนการตรวจสอบที่เขมงวด ใหความสําคัญกับผูรบัการ
ปรึกษาและดูวาเขาตองการจะพูดในเรื่องใด ไมใชพูดในเรื่องที่เรารูสึกวาสําคัญ เราจะตองระลึก
ไวเสมอวาผูมารับการปรึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการใหการปรึกษา และ
เราไมอาจแกไขปญหาที่มีอยูทั้งหมดไดในการพบกันเพียงครั้งเดียว 
   ในบางครั้งสําหรับการพบกันคร้ังแรก ไมจําเปนนักเม่ือเร่ิมสนทนากันที่เราจะตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี เชน ระยะเวลาในการพูดคุยกัน (45 นาที) การสังเกต การบันทึกการ
สัมภาษณ การบอกถึงวาจะเก็บรักษาสิ่งที่พูดไวเปนความลับ การเขียนรายงาน และจํานวนคร้ัง
ที่ผูมารับการปรึกษาควรจะกลับมาหาอีก 
 

เปาหมายและจุดมุงหมายในการสัมภาษณ 
   การสัมภาษณในการใหการปรึกษาจะตองมีจุดมุงหมาย เปาหมายในการสัมภาษณควร
จะมีความจํากัด เปาหมายของผูใหการปรึกษาคือคาดหวังวาส่ิงที่ผูมารับการปรึกษาไดเรียนรู
จากการใหการปรึกษา อาจมีผลตอชีวิตและการปรับตัวของเขา ขณะทําการสัมภาษณผูใหการ
ปรึกษาไมควรพูดเรื่องหนึ่งอยูและเปลี่ยนไปพูดเร่ืองอ่ืน จนกวาจะแนใจวาไดใชเวลาอยาง
เพียงพอและเหมาะสมในการพูดถึงปญหานั้นๆ หรือทําการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรา
ตองการใหผลจากการใหความชวยเหลือน้ีชวยใหผูมารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและสิ่งน้ียังคง
อยูกับตัวเขา 
   ชวงระยะเวลา 45 นาทีในการสัมภาษณเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งสองฝาย
สามารถมีสมาธิตั้งใจรับฟงการสนทนาได ซึ่งชวงเวลานี้เปนผลที่ไดจากการทดลองฝกปฏิบัติการ
แตยังไมมีหลักฐานจากงานวิจัยยืนยัน การกําหนดระยะเวลาชวยใหการพบกันเปนไปอยางมี
ระบบระเบียบ อยางไรก็ตามถาทั้งสองฝายหมดเรื่องที่จะพูดกัน ไมควรจะนําเวลามาเปนเง่ือนไข
ผูกมัดทําใหมีการพูดฆาเวลาหรือถวงเวลาใหครบ 45 นาที เพราะอาจทําใหผูมารับการปรึกษา
เกิดความสับสนหรือสงสัยวาเกิดอะไรข้ึน การพูดในชวงระยะเวลาที่สั้นกวาแตเต็มไปดวยความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงเขาถึงจุดหมายอาจมีความหมายมากกวาและชวยผูมารับการปรึกษาไดดีกวา
การพูดกันเปนเวลานานโดยไมมีจุดหมาย เลื่อนลอย 
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   จากจุดน้ีเราอาจรูสึกขัดแยงใจ คับของใจ (ตัวอยางเชน ใหใชเวลาอยางมีความหมาย 
แตอยาใชเวลามากเกินไปโดยไมมีสาระ) ก็อาจสรุปไดวาผูใหการปรึกษาตองอาศัยวิจารณญาณ 
ประกอบดวยในการตัดสินถึงพฤติกรรมและบทบาทของตน เพราะวิธีการในการใหการปรึกษาจัด
ไดวาเปนศิลปะอยางหนึ่ง 
 

จังหวะในการสัมภาษณ 
   จังหวะหรือเวลาท่ีเหมาะสมในการใหการปรึกษาเปนสิ่งสําคัญ ในการพบกันครั้งหน่ึง
อาจใชเวลาพูดกันในหัวเร่ืองเดียว สองหัวเร่ือง หรืออยางมากที่สุดสามหัวเรื่องยอมชวยใหผูมา
รับการปรึกษาเกิดความเขาใจและมีการเรียนรู แตถาพูดเรื่องตางๆ มากเกินไป เชน มีหัวขอ
สําคัญนํามาพูด 5-6 เร่ือง อาจทําใหเกิดความสับสนวิตกกังวล การเสนอความคิดเห็นที่รวดเร็ว
ไป หรือเปนการเสนอแบบจูโจมอาจทําใหผูมารับการปรึกษาตั้งตัวไมทันหรือแสดงการตอตาน 
การถามคําถามในเวลาที่ไมเหมาะสมจากคําตอบที่ผานมา และวิธีการพูดที่รวดเร็วเกินไป อาจ
ทําใหผูรับการปรึกษาหายใจหายคอไมทันหรือประหลาดใจ งงงัน จังหวะในการสัมภาษณจึงควร
เปนไปอยางเหมาะสมจึงจะชวยใหการใหการปรึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   การใชความเงียบระหวางการใหการปรึกษามักทําใหเกิดความวิตกกังวลสําหรับผูที่เร่ิม
ฝก ความเงียบในชวง 2-3 นาที มักทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดและรูสึกนานกวาความเปนจริง 
ดังนั้นผูใหการปรึกษาที่เ ร่ิมใหมมักจะยอมเปนฝายพูดเองหรือใหผูมารับการปรึกษาพูด
ตลอดเวลาการสัมภาษณ ปริมาณการพูดไมวาจะเปนของผูใหการปรึกษาหรือผูรับการปรึกษาก็
ตาม มีความสัมพันธนอยมากกับความกาวหนาในการใหความชวยเหลือ การมีความเงียบเกิดขึ้น
บางในการสัมภาษณประมาณ 1 นาที หรือมากกวาน้ัน อาจชวยใหทั้งสองฝายไดมีโอกาส
พิจารณาถึงสิ่งที่ตนไดกลาวไป คิดถึงหัวขอใหมและพยายามจัดระเบียบรวบรวมขอมูลและ
ความคิดตางๆ 
 

ภาษา 
   ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผูใหการปรึกษาควรใชภาษาซ่ึงเปนที่เขาใจสําหรับผูรับ
การปรึกษา และมีความหมายอยางเดียวกับที่ตนตองการ เราคงจะจํากันไดดีวาคําพูดน้ันมี
เอกลักษณโดยตัวของมันเอง สามารถถายทอดใหรูถึงความคิดและความรูสึก ผูใหการปรึกษา
จะตองมีความไวในการรับสัมผัสถึงสิ่งที่ผูรับการปรึกษาพยายามจะสื่อความหมาย ภาษาก็คือตัว
ของบุคคลน้ันที่ถายทอดถึงความคิดของเขาออกมา และแสดงออกโดยแบบแผนทางภาษา 
ภาษาที่ผูใหการปรึกษาใชจะตองเปนที่เขาใจสําหรับผูมารับการปรึกษา เราจะตองระลึกไวเสมอ
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ควรใหคําแนะนําหรือไม 
   บอยคร้ังที่เราตองตัดสินใจวาเม่ือไหรที่เราควรจะแนะนําผูมารับการปรึกษา และ
เม่ือไหรควรจะหลีกเลี่ยงไมแนะนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองเผชิญกับคําถามตางๆ เหลาน้ี 
“คุณจะทําอยางไรถาคุณเปนฉัน” เราควรจะใหคําแนะนําหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบุคคลที่เราเก่ียวของ
ดวยและชนิดของคําแนะนําที่เขาตองการ ผูใหการปรึกษาควรจะมีประสบการณและความรู ซึ่งจะ
สามารถใหความชวยเหลือหรือเปนแหลงใหความชวยเหลือกับผูมารับการปรึกษาได และผูรับ
การปรึกษาสามารถจะนําขอมูลที่เปนประโยชนนี้ใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของตน ตรงจุดน้ี
จําเปนที่จะตองกลาวย้ําอีกคร้ังวาจุดมุงหมายและเปาหมายในการใหการปรึกษานั้นไมใชการ
ตัดสินใจใหกับผูมารับการปรึกษา แตจะตองชวยใหเขาสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในขณะนั้น
และตอไป เราควรชวยใหเขาสามารถยืนหยัดอยูไดดวยตนเองและวางแนวทางใหกับตนเอง 
เพราะชีวิตเปนของเขา เขาไมอาจยืมจมูกคนอ่ืนมาหายใจได สรุปแลวการใหความชวยเหลือน้ัน
เพ่ือชวยใหเขาสามารถใหแนวทางกับตนเองได และเนนถึงความสําคัญในการชวยใหผูมารับการ
ปรึกษาไดเรียนรูวิธีใหมๆ ในการแกปญหา เราควรตระหนักไวเสมอวาการใหการปรึกษาเปน
กระบวนการในการเรียนรูไมใชการแนะนํา 
 

การยุติการสัมภาษณ 
   ในฐานะที่เราเปนผูใหการปรึกษา เราอาจมีความวิตกกังวลเมื่อใกลจะสิ้นสุดการใหการ
ปรึกษา แทนที่เราจะหยุดการสนทนาลงในทันทียอมเปนการดีกวาที่ผูใหการปรึกษาอาจจะพูด
อยางเปนกันเอง วายังมีเวลาเหลืออีก 2-3 นาที ในชวงน้ันผูมารับการปรึกษาอาจนําหัวขอใหม
ขึ้นมาพูด ซึ่งเร่ืองนั้นมีความหมายสําหรับเขา แตกระน้ันก็ตามเราควรจะหยุดเม่ือถึงกําหนดเวลา 
   นักศึกษาจะสรุปการสัมภาษณหรือไมขึ้นอยูกับวาเราเห็นวามีประโยชนหรือไม ควรจะ
ยุติการสนทนาโดยใหมีความรูสึกในทางบวก และปลอยใหเปนการตัดสินใจของผูมารับการ
ปรึกษาเองวาควรจะมาพบอีกหรือไม แมวาเราควรจะแสดงความเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือผู
มารับการปรึกษานานเทาที่จําเปนก็ตาม 
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การพบกันเปนกลุม 
   ขณะฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาควรจะเนนที่พัฒนาการในการเปนผูใหการปรึกษา ใน
การสัมมนาบรรยากาศควรเอื้ออํานวยใหมีการประเมินผลตนเอง และมีการวิจารณในทางที่
สรางสรรค ขณะที่กําลังประเมินผลเทปบันทึกการสัมภาษณ นักศึกษาแตละคนควรจะมีการจด
บันทึกลงไปดวยและถามถึงวิธีการที่ใช คําถามตอไปน้ีเปนคําถามซ่ึงควรนํามาพิจารณา 
   1.  ผูใหการปรึกษาพยายามที่จะเขาใจในตัวผูมารับการปรึกษาอยางลึกซ้ึงหรือไม 
   2.  สายสัมพันธไดมีการพัฒนาขึ้นหรือไม 
   3.  ไดรับความสําเร็จอะไร 
   4.  ขอความที่ผูใหการปรึกษาพูดชวยสะทอนถึงความรูสึกของผูมารับการปรึกษา และ
ชวยทําใหกระจางหรือไม 
   5.  ผูใหการปรึกษาครอบคลุมการสัมภาษณหรือไม เพ่ือจุดมุงหมายอะไร 
   6.  ผูใหการปรึกษาสามารถจัดการกับความรูสึกไดหรือไม 
   7.  แบบการตอบสนองที่นํามาใชเพ่ือตอบสนองจุดมุงหมาย หรือใชเพ่ือชวยใหการให
ความชวยเหลือไดดําเนินไป 
   8.  มีความกาวหนาอะไร สอดคลองกับความตองการของผูมารับการปรึกษาหรือไม 
 

บันทึกการสัมภาษณ 
   การเขียนสรุปการสัมภาษณควรทําทันทีหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ 
 

การประเมินผลตนเอง 
   การประเมินผลควรจะรวมถึงการดูความกาวหนาของตนเองดวย เรามีขอดีอะไรและ
อะไรเปนจุดออนซึ่งควรไดรับการแกไข นอกจากนั้นควรดูถึงวิธีการที่ใช ปรัชญาที่เรายึดถือใน
การใหการปรึกษา อะไรที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเรา เรามีความกาวหนาอะไร 
 

การเขียนรายงาน 
   การเขียนรายงานการใหการปรึกษาเปนส่ิงจําเปนตอกระบวนการในการใหการปรึกษา
ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 
   1.  เพ่ือชวยใหมีการส่ือสารและรวมมือกันกับหนวยงานของผูมารับการปรึกษา 
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   2.  เพ่ือชวยใหมีการสื่อสารและการรวมมือกันกับหนวยงานในชุมชน และกลุมวิชาชีพ
อ่ืนซึ่งเก่ียวของกับผูมารับการปรึกษา 
   3.  เปนการเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานเพ่ือใชตอไปในอนาคต 
 

จรรยาบรรณและการเก็บรักษาไวเปนความลับ 
   ตลอดกระบวนการในการใหการปรึกษา ผูใหการปรึกษาจะตองพิจารณาตัดสินถึง
พฤติกรรมและผลของการแสดงออกของตนที่มีตอผูมารับการปรึกษา อาจกลาวไดวาความ
รับผิดชอบพ้ืนฐานอันแรกของผูใหการปรึกษาก็คือ ควรจะมีสุขภาพจิตดีอยูสมํ่าเสมอเพื่อ
สามารถใหความชวยเหลือผูรับการปรึกษาอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ความรับผิดชอบ ความ
กดดันที่ไดรับจากหนาที่การงาน เรื่องสวนตัว และความขัดแยงทางอารมณที่ผูใหการปรึกษาตอง
เผชิญในแตละวัน อาจทําใหเกิดปญหารุนแรงขึ้นได ไมเพียงแตผูใหการปรึกษาควรจะรูตัวเม่ือมี
ความบกพรองทางบุคลิกภาพขึ้น ซึ่งอาจมีผลใหการรับรูบุคคลอ่ืนบิดเบือนไป แตเขาควรจะรูตัว
ถึงภาวะโดยทั่วไปเก่ียวกับสุขภาพจิตของตนเมื่อมีความเครียด ในทางปฏิบัติถาผูใหการปรึกษา
กําลังโกรธหรือผิดหวัง เขาควรจะแนใจวาความรูสึกเหลาน้ีจะไมมีผลกระทบตอความสัมพันธใน
การใหการปรึกษา หรือไมเชนนั้นเขาควรจะลมเลิกหรือเลื่อนการใหการปรึกษาออกไป เม่ือมาถึง
จุดน้ีผูใหการปรึกษาควรจะมีใครสักคนที่ตนสามารถจะพูดปญหาของตนดวยได อาจเปนเพ่ือน
รวมงาน คูสมรส หรือเพ่ือน สิ่งสําคัญก็คือควรจะรูจักตนเองเม่ือมีความรูสึกอัดอ้ันตันใจ ไมสบาย
ใจ คับของใจควรจะไดระบายออกมา เราควรระลึกไวเสมอวาความรับผิดชอบประการแรกที่พึงมี
ก็คือความรับผิดชอบตอตนเอง ไมควรใชเวลาวางในการพักผอนของตนทุมเทใหกับงานทั้งหมด 
ควรแบงเวลาใหเปน งานควรจะอยูที่ทํางานไมใชแบกปญหาไวตลอดเวลา 
   ความรับผิดชอบอันตอไปซ่ึงถือเปนจรรยาบรรณของผูใหการปรึกษาก็คือควรรูถึง
ขีดจํากัดของตน ผูใหการปรึกษาไมใชจิตแพทย บทบาทและขอบเขตการใหความชวยเหลือของ
ตนอยูในระดับใดเปนส่ิงที่ผูใหการปรึกษาควรจะรู และไมพยายามชวยผูมีปญหาดานอารมณ
อยางรุนแรง หรือมีความผิดปรกติทางจิตใจ 
   ขอมูลในการใหการปรึกษาไมควรจะนํามาพูดในการสนทนาโดยทั่วไปอยางเด็ดขาด 
ไมวาจะเปนกับเพ่ือนรวมงานที่ไมไดอยูในวิชาชีพเดียวกันหรือในการพูดคุยสวนตัว และไมควร
จะนําขอมูลเหลาน้ีมาใชเพ่ือยกสถานภาพในการทํางานหรือเพื่อชื่อเสียงของตน การเปดเผย
ขอมูลผูมารับการปรึกษาควรมีการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ ในกรณีที่จําเปนจะตอง
กระทําโดยดูถึงทางเลือกอ่ืนๆ แลว ผูใหการปรึกษาจะตองตระหนักไวเสมอวาขอมูลเหลาน้ีอาจมี
ผลตอชีวิตของผูมารับการปรึกษา 
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   การเก็บรักษาความลับ บันทึกสวนตัวในการใหการปรึกษาเปนส่ิงที่ผูใหการปรึกษา
ตองเปนผูเก็บรักษาไว และเม่ือมีความจําเปนจะตองใชควรเปนผูแปลความหมายขอมูลดวย
ตนเอง นอกจากนั้นกอนการนําไปใชทุกคร้ังตองแจงใหผูรับการปรึกษารูและยินยอม ดวยเหตุผล
ที่ไดกลาวมาจึงควรมีการเนนในสิ่งตอไปน้ี 
   1.  มีความระมัดระวังไมนําเร่ืองของผูมารับการปรึกษาไปอภิปรายในที่สาธารณะ 
เพราะอาจลวงรูไปถึงบุคคลอ่ืนได 
   2.  ไมควรนําขอมูล บันทึกของผูมารับการปรึกษากลับไปบานดวย เราอาจนํามาจัด
รวบรวมใหเปนระเบียบหรือศึกษารายละเอียดตางๆ เก่ียวกับตัวผูมารับการปรึกษา ตองมีความ
ระมัดระวังไมลืมวางเอกสารเหลาน้ีไวในที่ตางๆ เชน ที่พัก หองเรียน เปนตน 
 
   บอยคร้ังที่ผูใหการปรึกษามักพบความขัดแยงในสิ่งที่ตนมีความรับผิดชอบ เม่ือ
พิจารณาถึงวาเขาจะตองมีความรับผิดชอบตอผูมารับการปรึกษา ผูปกครองของผูมารับการ
ปรึกษา สถาบันที่ตนทํางานและตอวิชาชีพ ชวงของความขัดแยงจะเห็นไดชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดี 
ความรับผิดชอบโดยพ้ืนฐานของผูใหการปรึกษาก็คือตัวผูมารับการปรึกษา ดังน้ันจึงควร
พยายามทุกวิถีทางที่จะไมกระทําการอันใดอันจะมีผลในทางลบตอตัวผูมารับการปรึกษา 
 

ความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 
   ผูใหการปรึกษาควรจะมีการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดย้ัง และมีความรูสึกพึงพอใจใน
งานที่ตนทํา ซึ่งสิ่งน้ีจะชวยใหผูใหการปรึกษามีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน สภาพการณบางอยางที่ผูใหการปรึกษาจะตองเผชิญยอมมีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของเขาอยางไมตองสงสัย ทําใหเกิดปญหาขึ้นวาผูใหการปรึกษาจะพัฒนา
ความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําใหมีตอเน่ืองไปไดอยางไร ซึ่งจะชวยใหเขาสามารถที่จะใหบริการที่
มีประสิทธิภาพ แนนอนที่สุดวาผูใหการปรึกษาแตละคนตองตอบคําถามน้ีใหกับตนเอง 
   ความรับผิดชอบที่สําคัญเก่ียวกับความเจริญงอกงามสวนตนนั้นเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับตัว
ผูใหการปรึกษาเอง เขาควรจะมีการสอบถามตนเองวา “ฉันไดมีการพัฒนาแบบในการใหการ
ปรึกษาซึ่ง :  
   1.  สอดคลองกับตนเองและความเชื่อสวนตน 
   2.  สอดคลองกับหลักการโดยทั่วไปในการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา 
   3.  สอดคลองกับบทบาทของตน 
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   ผูใหการปรึกษาจะพบวาตนมีความกาวหนาขึ้นทุกๆ ระยะเกี่ยวกับความเขาใจในตัวผู
มารับการปรึกษาขณะทําการฝกปฏิบัติ 
   ระดับ 1  การใหการปรึกษาเหมือนกับการสอนหรือการสนทนาโดยทั่วไปหรือเปนการ
ใหคําแนะนํา 
   ระดับ 2  การใหการปรึกษาก็คือการเห็นใจสนับสนุนหรือการแสดงความสงสารผูมารับ
การปรึกษา 
   ระดับ 3  การใหการปรึกษาก็คือการนั่งและรับฟงในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาเลา 
   ระดับ 4  การใหคําปรึกษาก็คือการที่ผูใหการปรึกษาพูดทวนซ้ําเน้ือหา ขอความที่ผูรับ
การปรึกษาพูด 
   ระดับ 5  การใหการปรึกษาคือการที่ผูใหการปรึกษาตระหนักถึงความรูสึกที่ผูมารับการ
ปรึกษาแสดงออกมาจากขอความที่เขาเลา 
   ระดับ 6  ผูใหการปรึกษาเริ่มจะสะทอนความรูสึกของผูมารับการปรึกษา 
   ระดับ 7  ผูใหการปรึกษาสามารถเขาใจถึงผูมารับการปรึกษาอยางลึกซ้ึง และสามารถ
สื่อสารถึงความเขาใจของตนใหผูมารับการปรึกษาไดรับรู 
   ระดับ 8  ผูใหการปรึกษาไมเพียงแตสะทอนแตยังชวยทําใหผูมารับการปรึกษามีความ
กระจางแจงในความรูสึกของตนที่ไดแสดงออกมา และชวยใหเขามีความเขาใจตนเองไดงายขึ้น 
 
   ความกาวหนาในแตละระดับดังที่กลาวเปนสิ่งที่ควรมีขึ้นจากการฝกปฏิบัติ และ
ความกาวหนาน้ีเปนผลจากความมานะพยายามบากบั่นของผูฝกปฏิบัติเอง เพราะการเปนผูให
การปรึกษาไมใชเปนสิ่งที่ทําขึ้น แตผูฝกตองมีความพยายาม มีวิญญาณของการเปนผูใหการ
ปรึกษา 
   ในฐานะที่เปนผูใหการปรึกษาจําเปนตองมีความไวในการรับสัมผัสทางสังคม มีความ
ยืดหยุน จินตนาการ สามารถควบคุมอารมณของเราได การบรรลุถึงสิ่งน้ีเปนกระบวนการที่
ดําเนินไปตลอดชีวิตของเรา จากประสบการณที่ไดรับในชีวิตจะหลอหลอมตัวเราใหพัฒนาขึ้น
เร่ือยๆ อยางไมหยุดย้ัง นอกจากนี้เราควรจะพัฒนาความเขาใจและมีการยอมรับตัวเองเพ่ิมพูน
ขึ้น 
   โลกไดหมุนไปอยางไมหยุดยั้ง วิธีการ หลักการ กลวิธีใหมๆ ในการใหการปรึกษาไดมี
การคนคิดขึ้น ผูใหการปรึกษาควรมีความตื่นตัวอยูเสมอ แสวงหาความรูและนําไปประยุกตใช 
การฝกฝนตัวเองน้ันไมมีวันส้ินสุดลง ความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่มีทําใหเราตองศึกษาตอไปไม 
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จบสิ้น ดวยการอานงานวิจัย บทความ แนวความคิดตางๆ เขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรม 
แลกเปลี่ยนทัศนะ แนวความคิดตางๆ 
   สวนหนึ่งในการพัฒนาความเจริญงอกงามทางวิชาชีพก็คือ ผูใหการปรึกษาควรจะเปน
นักอานเพ่ือชวยใหมีโลกทัศนที่กวางไกลขึ้น และสามารถนําส่ิงเหลาน้ันมาสัมพันธกับงานที่ทําอยู 
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