
บทที่ 3 
ความเปนมาเก่ียวกับการฝกวิชาชีพในการใหความชวยเหลือ 

 

 
   โรเจอร (Rogers, 1959) ไดกลาวไวในวิธีการของการฝกปฏิบัติในการทําจิตบําบัดไว
ดังนี้ 
   “ถาจะพิจารณาจากขอเท็จจริงแลวจะเห็นวาในปจจุบันสาขาวิชาจิตวิทยาทางดานจิต
บําบัดไดรับความสนใจเปนพิเศษ และมีนักจิตวิทยาเลือกเปนวิชาชีพในอัตราคอนขางสูงเม่ือ
เทียบกับดานอ่ืนๆ การที่คนจํานวนมากใหความสนใจในวิชาชีพนี้ยอมทําใหเกิดปญหาในการฝก 
นอกจากน้ียังหาผูทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโปรแกรมการฝกหรือประสิทธิภาพของการฝกได
นอย” 
   สภาพการณเชนนี้ไมไดกระเตื้องขึ้นมากนักในเวลาตอมา จากการศึกษาคนควา
ผลงานวิจัยที่ทําในดานน้ี (Mantarazzo, Wiens and Saslow, 1966)  
 
   อาจสรุปไดวาไม มีการตีพิมพผลงานวิ จัยของการสอนดานจิตบําบัด รวมทั้ ง
กระบวนการนิเทศและการเรียนรูในเร่ืองจิตบําบัดที่มีประสิทธิภาพและวิธีการสอนจิตบําบัดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีรายงานเก่ียวกับโปรแกรมการฝกหลายอันที่อาจคนหาได และนักจิตบําบัด
หลายคนไดกลาวถึงการสอนไวแตนอยมากที่กลาวถึงนวัตกรรม ที่นํามาใชในการเรียนการสอน
อยางเปนระบบระเบียบ การเปรียบเทียบวิธีการตางๆ และทักษะของผูเรียนกอนและหลังการฝก 
(Whiteley, 1969) 
 
   หลังจากป 1961 ไมนานไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมากมายในการฝกและการ
วิจัยดานการใหการปรึกษา รวมทั้งทักษะในการสัมภาษณ เราลองมาพิจารณาดูวา เหตุใดจึงไมมี
การฝกที่เปนระบบระเบียบ รวมทั้งงานวิจัยดานจิตบําบัดหรือมีนอยมากในชวงกอนป 1970 
 
   สาเหตุที่พอจะอนุมานไดประการแรกก็คือ กระบวนการทางจิตบําบัดเปนกระบวนการ
ที่มีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเพียงสองคน คือนักจิตบําบัดและผูรับบริการ ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
ที่ไมควรนํามาเปดเผยใหสาธารณชนไดรูเน่ืองจากเปนเรื่องสวนตัว ในกระบวนการนิเทศการฝก 
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ทําจิตบําบัดจึงไดรับการพิจารณาดวยเหตุผลเดียวกันดังที่กลาว ซึ่งแนนอนวาเจตคติเชนนี้ยอม
ทําใหกระบวนการนี้ไมอาจนํามาทําการศึกษาวิจัยได และผูอ่ืนไมสามารถนั่งสังเกตการได สิ่งที่
เกิดขึ้นในการทําจิตบําบัดจึงถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ ดังน้ันการขาดความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของกระบวนการในการสัมภาษณ ยอมมีผลตอการฝกดานจิตบําบัด ในสมัยแรกๆ จึง
ตองเนนในเนื้อหาความรูวาเปนส่ิงเหมาะสม ในเม่ือพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในการฝกเปนส่ิงที่
ไมเปดเผย การฝกจึงตองยึดอยูที่ทฤษฎีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการฝก เราลองพิจารณาถึงรูปแบบ
ตางๆ ของการฝกระบวนการจิตบําบัดที่มีอยู 
 

โปรแกรมการฝกทักษะการทําจิตบําบัดที่ไดทํามาในอดีต 
   โปรแกรมการฝกจิตบําบัดที่ผานมาไดเนนวานักศึกษาที่ทําการฝกจะตองทําความ
เขาใจกับทฤษฎีจิตบําบัดเปนพ้ืนฐานสําคัญ โครงรางของการนิเทศนในการทําจิตบําบัดมีเคา
โครงมาจากรูปแบบเดิม นักศึกษาจะตองเขาฟงบรรยายและสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิเคราะหและการ
ทําจิตวิเคราะหกอนจะไดรับมอบหมายใหความชวยเหลือคนไข นักศึกษาจะเลาถึงการทําจิต
บําบัดใหอาจารยนิเทศนฟงจากความทรงจํา การรายงานจากปากของผูฝกเปนขอมูลอันเดียวที่
เปนพ้ืนฐานของขบวนการนิเทศน ซึ่งแนนอนวาขอมูลที่เลาจากความทรงจําอาจบิดเบือนไปจาก
ความเปนจริงได จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม จากการศึกษาโปรแกรมการฝกระยะสั้นของการ
ปรึกษาโดยผูรับการปรึกษาเปนศูนยกลาง (Blocksma & Porter 1947, อางถึงใน Ivey, 1976) 
ไดยืนยันใหเห็นถึงขอเท็จจริงอันน้ี โดยช้ีใหเห็นวาส่ิงที่นักศึกษารายงาน และการปฏิบัติจริงมี
ความสัมพันธกันนอยมาก 
 
   การฝกจิตบําบัดที่ผานมาไมนอยไดเนนถึงองคประกอบดานประสบการณดวย ภายใต
รูปแบบอันน้ีกระบวนการในการนิเทศนเปนการชวยใหนักศึกษาไดตระหนักถึงแนวความคิดและ
ยุทธวิธีที่จะใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชการเรียนรูดวยการถายโยงและ
การถายโยงกลับกัน เม่ือเปนดังน้ีกระบวนการนิเทศนโดยสวนใหญผูนิเทศนจะชวยผูทําการ
ฝกฝนในการถายโยงการเรียนรู ความสัมพันธของผูฝกและผูนิเทศนมีธรรมชาติคลายกับการทํา
จิตบําบัด โดยผูนิเทศนจะใหผูฝกอธิบายถึงการใหความชวยเหลือของตนโดยทันทีอยางชัดเจน
และนาเชื่อถือ เม่ือเปาหมายน้ีบรรลุผลเปนที่คาดหมายวาผูฝกจะนําประสบการณที่ไดไป
ประยุกตใชหรืออาจสะทอนออกมาในพฤติกรรมการทําจิตบําบัด อยางไรก็ตามไมไดมีการสังเกต
หรือปรับพฤติกรรมของผูฝกขณะใหการชวยเหลือ หรือสรุปผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการ 
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นิเทศนนี้  จึงสามารถสรุปไดเพียงวามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวนักศึกษาเน่ืองจาก
แนวความคิดภายในไดเปลี่ยนไป 
   การถายโยงและการถายโยงกลับกันระหวางผูฝกและผูนิเทศน รวมถึงการยุติ
ความสัมพันธในการนิเทศน ความสัมพันธของผูนิเทศและผูเรียนในรูปแบบน้ีอาจพิจารณาอยาง
คราวๆ วาเปรียบไดกับความสัมพันธระหวางนักจิตบําบัดและผูรับบริการ แมวาจะเปนรูปแบบที่
ทํามานานแลวแตวิธีการน้ียังคงพบอยูในการฝก 
 

การฝกการทําจิตบําบัดของโรเจอรซึ่งยึดเอาผูมารับการปรึกษาเปนศูนยกลาง 
   เปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญซ่ึงชวยใหการฝกการสัมภาษณแตกตางจากท่ีเคยเปนมา จุดเดน
ของวิธีการใหการปรึกษาแบบยึดเอาผูรับบริการปรึกษาเปนศูนยกลางคือความเต็มใจในการ
เปดเผยใหรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจิตบําบัด ซึ่งชวยใหมีการรวบรวมขอมูลที่เปนประจักษ
นิยมเก่ียวกับกระบวนการจิตบําบัด เปนการปูทางใหมีการฝกที่เปนระบบระเบียบมากขึ้น การฝก
ในแนวน้ีใหโอกาสนักศึกษาไดเห็นถึงความแตกตางของการใหการปรึกษาที่มีบรรยากาศ
เหมาะสมและไมเหมาะสม โดยใหฟงเทปของนักจิตบําบัดที่มีประสบการณและขาดประสบการณ 
นอกจากน้ันมีการสังเกตการสัมภาษณ เขารวมจิตบําบัดเปนกลุม เขารวมจิตบําบัดรายบุคคล 
เพ่ือใหมีประสบการณและความเขาใจวาจิตบําบัดคืออะไร ขั้นสุดทายของการฝกในรูปแบบนี้คือ
การนิเทศโดยตรงในการใหการปรึกษาโดยนักจิตบําบัดที่มีประสบการณ อุปกรณที่ใชในการสอน
ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียงการสัมภาษณ และการศึกษาปญหารายกรณีที่นักจิตบําบัดทําไว 
 
   เปนที่ประจักษวาโปรแกรมการฝกของโรเจอรมีความแตกตางไปจากแบบเดิมโดย
สิ้นเชิง บางคร้ังสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งไปกวาความเปลี่ยนแปลงของการนิเทศนที่เปนระบบ
ระเบียบขึ้นก็คือความเปลี่ยนแปลงในดานเน้ือหา นั่นคือการชวยใหผูเขาฝกไดมีทักษะของนักจิต
บําบัดที่ดี อยางไรก็ตามเปนที่นาเสียดายวาการฝกน้ันไมเปนระบบระเบียบเทาที่ควร และทิ้ง
ปญหาใหขบคิดวานักศึกษาจะเรียนรูไดเพียงไร ในการใหความชวยเหลืออยางเหมาะสม รูปแบบ
ของการฝกเก่ียวกับทักษะเฉพาะตางๆ ของผูใหความชวยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญและไม
เชี่ยวชาญ ไมมีการใหอรรถาธิบายรายละเอียดหรือใหตัวอยางอยางชัดเจน เพ่ือใหนักศึกษาเกิด
ความเขาใจ นักศึกษาอาจทราบเพียงวาสิ่งที่ตนทํามีหรือขาดประสิทธิภาพแตไมสามารถรูวาผล
จากการใหความชวยเหลือของตนจะเปนไปในทางบวกหรือลบ ยิ่งไปกวาน้ันไมไดมีแนวทางที่
ชัดเจนวาควรแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่เหมาะสมอยางไร อยางไรก็ตามแมวาการสอนของโรเจอร
จะไมเปนระบบระเบียบเทาที่ควร แตแนวความคิดของเขาก็เปนการปฏิรูปและเปนความ
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การฝกเปนการสอนและการเรียนรูจากประสบการณ 
   Traux และ Carkhuff (1973) ไดมีการสอนพฤติกรรมที่ชวยใหเกิดภาวะความรูสึกผอน
คลาย เปนกันเอง ไววางใจ โปรแกรมการฝกของเขาเนนที่ประสบการณและการสอนของเขาเปน
ที่รู จักอยางดียิ่ง โดยพยายามจะชี้ใหเห็นและฝกฝนคุณลักษณะของนักจิตบําบัดที่ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งแตกตางไปจากนักจิตบําบัดที่ไมประสบความสําเร็จ โปรแกรมการฝกน้ีจึงชวย
เสริมรูปแบบการฝกของโรเจอรซึ่งยังมีจุดออนอยู คุณลักษณะทางดานจิตบําบัดที่เขาพยายามจะ
ฝกไดแก ความอบอุน ความเขาใจอยางลึกซึ้ง (ความเห็นอกเห็นใจ) ความจริงใจเปดเผยเปนตัว
ของตัวเอง ผลจากการวิจัยจํานวนมากไดแสดงวานักจิตบําบัดที่ไดรับการประเมินคาวามี
คุณลักษณะเหลาน้ีในระดับสูงน้ัน มีผลของการทําจิตบําบัดออกมาในทางบวก ขณะท่ีนักจิต
บําบัดซ่ึงมีคุณลักษณะเหลาน้ีอยูในระดับต่ําผลของการทําจิตบําบัด จะขาดประสิทธิภาพและมีผล
ในทางลบตอผูมารับการปรึกษา ในขั้นแรกนักศึกษาจะไดดูเทปโทรทัศนการทําจิตบําบัดเพ่ือให
เขาใจวาอะไรที่ทําใหเกิดความอบอุน ความเขาใจและความเปนตัวของตัวเองในระดับสูงและต่ํา 
เสร็จแลวจะไดรับการสอนใหประเมินคาคุณลักษณะตางๆ เหลาน้ีโดยมีมาตรการวัด 9 ระดับ 
เพ่ือวัดคุณลักษณะการใหความชวยเหลือทั้ง 3 มิตินี้ ในชวงที่สามของการฝกนักศึกษาจะไดมี
โอกาสฝกทําจิตบําบัดจริงๆ ความสัมพันธระหวางอาจารยนิเทศและผูเรียนจะเอ้ืออํานวยใหเกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู โดยผูนิเทศนจะแสดงถึงความอบอุน เขาใจ เปนกันเองและ
จริงใจ ซึ่งเปนดานหนึ่งที่ชวยใหประสบการณในการฝก บางสวนของโปรแกรมจึงมีความ
คลายคลึงกับของโรเจอร โดยชวยใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะจัดการกับความรูสึกและความขัดแยงใจ
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณการฝก แตไดเนนทักษะในการสัมภาษณที่ชวยใหเกิดบรรยากาศที่
เหมาะสม และมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา นอกจากนั้นผูนิเทศยังไมเพียงใหแบบอยางที่
เหมาะสมกับผูฝกเทาน้ัน แตยังสรางภาวะที่นําไปสูการแสวงหาตนเองของผูเรียน วิธีการนี้ยอม
ชวยขจัดชองวางระหวางหองเรียนและสภาพการณจริงของการทําจิตบําบัด นอกเหนือจากขอ
ไดเปรียบพ้ืนฐานในการฝกที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทําจิต
บําบัดแลว ไมมีการอธิบายถึงคุณลักษณะของความเห็นอกเห็นใจ ความอบอุน และความจริงใจ
อยางชัดเจน เราคาดเอาวาผูเรียนจะตระหนักถึงการที่มีหรือไมมี คุณลักษณะเหลาน้ีใน
พฤติกรรมการสัมภาษณของตน ผูเรียนสามารถจะรวมเอาคุณลักษณะเหลาน้ีเขาไวในพฤติกรรม 
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การสัมภาษณของตนโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามการคาดคะเนของเขายังเปนที่นากังขาอยู ดวย
เหตุนี้จึงเปนสิ่งเหมาะสมกวาที่จะมีการฝกโดยตรงเกี่ยวกับองคประกอบดานพฤติกรรม แทนที่จะ
ใหทักษะทางมนุษยสัมพันธไวกวางๆ Carkhuff (1969) ไดขยายความ คํานิยามของคําวา
ความเห็นอกเห็นใจ การยอมรับนับถือ และความจริงใจ เปนตัวของตัวเองใหเปนที่เขาใจยิ่งขึ้น 
และรวมเอาวิธีการกระตุนดวยการเผชิญหนาและการใหอยูในปจจุบันเขาไวในการทําจิตบําบัด
ดวย  
 
   สรุปแลวผลงานที่สําคัญที่สุดที่ Carkhuff ไดใหแกการฝกจิตบําบัดก็คือการเนนถึงการ
ประเมินผลโปรแกรมการฝกและการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเหลาน้ี เพ่ือสามารถผลิต 
ผูใหการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาเนนวาบทบาทที่ควรจะใหความสําคัญสําหรับผูให
ความชวยเหลือก็คือบทบาทในการเปนผูสอนและเนนในทักษะตางๆ 
 

นวัตกรรมในการฝกการสัมภาษณ 
   นวัตกรรมในการฝกทักษะทางดานจิตบําบัดหรือการสัมภาษณอาจอภิปรายโดย
พิจารณาจาก 2 ดานดวยกันคือ 1. ธรรมชาติของการฝกซึ่งเนนในพฤติกรรมที่ มีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 2. การใชโสตทัศนูปกรณเขามาชวยบันทึกเพ่ือใหโปรแกรมการฝกสมบูรณ
ขึ้น การเนนในดานพฤติกรรม (Matarazzo et al, 1965 อางถึงใน Ivey, 1976) อาจจัดวาเปน
โปรแกรมการฝกอันแรกที่วัดพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นจริงของผูฝก และนําความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาสัมพันธกับการฝก การประเมินผลการฝกจะทําในสองชวงคือกอนและหลัง
การฝกภายใตการนิเทศน 2 แบบ โปรแกรมอันหนึ่งประกอบดวยผูเรียน 4 คน ซึ่งจะรายงานผล
การสัมภาษณของตนกับอาจารยนิเทศน และจากรายงานอันน้ีผูนิเทศนจะใหคําแนะนําและ
อธิบายถึงกลวิธีรวมทั้งแนวความคิดแกผูฝก อีกโปรแกรมหนึ่งมีนักศึกษา 4 คนเชนกันจะมีผู
นิเทศคอยสังเกตพฤติกรรมขณะที่ผูฝกทําการสัมภาษณสัปดาหละ 1 คร้ัง ในการสังเกตแตละคร้ัง
ผูฝกและผูนิเทศจะอภิปรายถึงพฤติกรรมการสัมภาษณที่ไดทําไป ผูนิเทศจะแนะนําอยางเจาะจง
ถึงพฤติกรรมที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง ผลจากการศึกษาสรุปไดวาผูฝกภายใตการฝกอันหลัง
สามารถใชการสื่อสารทางออมเสริมสรางบรรยากาศในการใหการปรึกษาที่เหมาะสมชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนมากกวา และไดนําประสบการณที่เรียนรูจากการนิเทศมาใชในการ
สัมภาษณมากกวานักศึกษาในกลุมแรก ยิ่งไปกวาน้ันนักศึกษาในกลุมหลังยังสามารถพัฒนา
พฤติกรรมในการสัมภาษณที่ใกลเคียงกับนักจิตบําบัดที่มีความชํานาญ 
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   การช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรมเฉพาะอยางของผูที่เร่ิมการสัมภาษณเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ยิ่งไปกวาน้ันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงเหลาน้ีเปนสิ่งที่พึงปรารถนา จึงควรมี
การสอนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนั้นเรายังสามารถแยกแยะอธิบายใหความหมาย
ทักษะการใหความชวยเหลือ ใหพฤติกรรมเหลาน้ีเปนรูปธรรมมากขึ้นเพ่ือเปนพ้ืนฐานแกผูมารับ
การฝกผูใดก็ตามที่สนใจเรียนรูทักษะในการสัมภาษณทางจิตเวช อยางไรก็ตามในการฝกยังขาด
ความเฉพาะเจาะจงเทาที่ควร การใหคําวิจารณหรือการยอนกลับยังไมไดทําทันทีเม่ือการฝกการ
สัมภาษณไดเสร็จส้ินลง  
 
   นวัตกรรมที่ผานมาในเร็วๆ นี้ไดใชโสตทัศนูปกรณเขามาชวยในโปรแกรมการฝก
ทางดานจิตบําบัดและการสัมภาษณ ซึ่งชวยใหจุดออน 2 ประการที่ไดกลาวไวขางตนหมดไป 
กอนหนาน้ีแมจะมีการอธิบายใหความหมายของพฤติกรรมเฉพาะอยาง อยางชัดเจนเพียงไรก็
ตามแตโดยธรรมชาติพฤติกรรมเปนส่ิงที่มีความซับซอนยากท่ีผูฝกจะทําความเขาใจ การใหการ
นิเทศนโดยทันทีทีละทักษะจึงเกือบจะเปนส่ิงเปนไปไมได Reivich และ Gurtsma (1969) ได
อธิบายถึงรูปแบบการฝกที่ใชเทปโทรทัศนเขามาชวยการฝก โดยมีการสาธิตพฤติกรรมที่
เหมาะสมและใชเทปโทรทัศนบันทึกการฝก และมีการถายทอดพฤติกรรมของผูเรียนเพ่ือใหได
เรียนรูเก่ียวกับตนเอง ซึ่งชวยเปนรูปแบบทางดานพฤติกรรมในการฝก รูปแบบการฝกดังกลาว
ไมไดเขามาแทนที่การฝกในรูปแบบเดิมที่เนนแนวความคิดและยุทธวิธีในการฝกทักษะ แตชวย
เสริมใหกระบวนการในการเรียนรูเปนไปไดงายขึ้น และเปนที่เขาใจมากขึ้น เขามีความรูสึกวา
การใชโสตทัศนูปกรณชวยเพ่ิมพูนศักยภาพของผูฝกใหสามารถแปลความหมายเหตุการณ และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาสูแนวความคิดทางทฤษฎี ขณะเดียวกันก็แปลความหมายโครงราง
แนวความคิด ทฤษฎี หลักการเขามาในรูปของพฤติกรรม ไดมีการใชเทปโทรทัศนเพ่ือชวยใน
การเรียนรูการใหการปรึกษาใหผูฝกมีโอกาสสังเกตตนเอง ตอมาไมนานนัก เคแกน (Kagan, 
1973, 1975) ไดพัฒนาคูมือการฝกเก่ียวกับ “การทบทวนกระบวนการฝกความสัมพันธระหวาง
บุคคล” (Interpersonal Process Recall) ซึ่งเปนการสอนอยางเปนระบบระเบียบ โดยใหผูฝก
สังเกตตนเองขณะใหการปรึกษา และไดรับการวิจารณและประเมินผลจากอาจารยนิเทศและผูรับ
การปรึกษา มาตรการวัดมี 5 ระดับ Kagan ยังไดใชภาพยนตรเปนเคร่ืองกระตุนใหเกิดความรูสึก
เพ่ือใหผูฝกไดตระหนักถึงความรูสึกสวนตัวตางๆ ในขณะทําการสัมภาษณและใหความชวยเหลือ 
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การใหคําปรึกษาจุลภาค 
   การใหคําปรึกษาจุลภาคเปนรูปแบบของโปรแกรมการฝกการสัมภาษณซึ่งเนน
พฤติกรรมเฉพาะอยาง โดยใชเทปโทรทัศนเปนตัวอยางในการฝก การใหคําปรึกษาจุลภาคเปน
การนํานวัตกรรมมาใชในการสอนทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก ซึ่งมาจากขอสันนิษฐานที่วา
พฤติกรรมของผูสัมภาษณเปนส่ิงที่มีความซับซอนอยางมากดังน้ันจึงเปนการดีที่สุดที่ควรจะแบง
พฤติกรรมการสัมภาษณออกเปนหนวยยอยๆ เพ่ือใหมีความเปนรูปธรรมและงายตอการนํามา
ฝกปฏิบัติจริง อยางไรก็ตามในจุดน้ีควรจะไดย้ําใหเปนที่เขาใจตรงกันวาทักษะการสัมภาษณมี
ความซับซอนเกินกวาจะเปนเพียงพฤติกรรมที่เหมือนกับหุนยนตหรือเปนสูตรสําเร็จที่ทุกคน
สามารถนํามาปฏิบัติไดในทันที แตพฤติกรรมการสัมภาษณนั้นยังขึ้นกับส่ิงแวดลอมในขณะนั้น
ดวย ดังน้ันอาจกลาวไดวามันเปนทั้งศาสตรและศิลปดวยตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นวิธีการสอน
จึงเปนการชวยชี้แนวทางใหผูฝกไดรับและเรียนรูทักษะที่จําเปนเม่ือใดที่ไดเรียนรูในสิ่งน้ียอม
สามารถนําทักษะพื้นฐานมาผสมผสานกับรูปแบบของตน ซึ่งชวยในการดําเนินวิชาชีพผูใหความ
ชวยเหลืออยางเหมาะสม วิธีการฝกการใหการปรึกษาจุลภาคพัฒนาขึ้นโดย Ivey และ Authier 
(1978) วิธีการน้ีมีโครงรางการฝกซึ่งใชโสตทัศนูปกรณเขามาชวยบันทึกและสังเกตพฤติกรรม
เนนเน้ือหาในดานพฤติกรรม ซึ่งจะชวยใหปญหาที่กลาวไวขางตนหมดสิ้นไป นั่นคือมีการ
ยอนกลับพฤติกรรมเฉพาะอยางโดยทันที โดยอาจดูจากเทปโทรทัศนที่บันทึกไวทันทีหลังจากได
ทดลองฝกทักษะอันใดอันหนึ่งหรือหลังจากการทําจิตบําบัด เทปโทรทัศนจะนํามาใชถายทอด
รูปแบบการสัมภาษณและใชในกระบวนการนิเทศนเพ่ือทบทวนขณะทําการฝก นอกจากน้ีการใช
สื่อการสอนเขามาชวยยังทําใหสามารถแบงพฤติกรรมการสอนออกเปนหนวยยอยๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหสามารถเนนทักษะแตละอยางไดโดยตรง ผูรับการฝกจะไดรับการกระตุนให
นําทักษะสวนตนมาผสมผสานกับทักษะที่ไดเรียนรูกระบวนการน้ีจึงเปนกระบวนการของการวาง
รูปพฤติกรรมในการใหความชวยเหลืออยางเหมาะสม เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียน
เขาสูสภาพการณทางคลินิกที่เปนธรรมชาติอยางตอเน่ืองและไดผล 
 
   การใหคําปรึกษาจุลภาคน้ี (Ivey, 1968) ไดทําใหระบบการฝกมีความกวางขวางขึ้น 
กลาวคือไมเพียงเนนในพฤติกรรมเฉพาะอยาง และใชโสตทัศนูปกรณเขาชวยวางรูปทักษะการ
ใหการปรึกษาของผูฝกเทาน้ัน แตยังเสริมสวนที่ ดีที่สุดของระบบที่ เปนมาคือเพ่ิมพูน
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศนและผูฝก ยิ่งไปกวาน้ันยังเนนในมิติใหมที่ควรคาแกความสนใจคือ 
ใหเพ่ือนที่ทําการฝกดวยกันชวยนิเทศดวย และยังไดรับประสบการณเก่ียวกับกระบวนการกลุม 
ซึ่งชวยทําใหผูฝกมีความ 
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ใกลชิดและมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากขึ้น นอกจากนี้ทักษะใหมๆ ของการใหคําปรึกษาจุลภาค
ยังมีองคประกอบดานพฤติกรรมซึ่งเปนแกนของการทําจิตบําบัดดังที่โรเจอรไดกลาวไว ไดแก 
การมีความอบอุนโดยไมครอบคลุม ความเห็นอกเห็นใจ ความจริงใจ จึงอาจสรุปไดวาโปรแกรม
การฝกน้ีสามารถผสมผสานและตอเน่ืองวิธีการท่ีผานมาใหเขากับนวัตกรรมวิธีการใหมๆ ได
อยางเหมาะสม ชวยผูฝกในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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