
บทที่ 4 
การแสดงความสนใจจดจอและการฟง 

 
 
ทักษะการเร่ิมตนการสัมภาษณ 
   พฤติกรรมของผูเริ่มเขาสูวิชาชีพหรือเริ่มทําการสัมภาษณ มักมีขอผิดพลาดหลายอยาง
ในการส่ือสาร โดยสวนใหญผูที่เพ่ิงเริ่มเขาสูวิชาชีพมักจะตัดทอนความสัมพันธดวยการถาม
คําถามปลายปด ผูกขาดการพูดเปนเวลานาน หรือพูดสิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด ถามีการ
สอบถามถึงบรรยากาศในการสัมภาษณสวนใหญมักรายงานวามีความรูสึกเครียด และไม
สามารถกระตุนใหผูรับการปรึกษามีการแสดงออกหรือเลาปญหาใหฟง และมักมีขอผิดพลาด
เกิดขึ้นมากมาย ปญหาเหลาน้ีโดยสวนใหญถาสืบสาวไปแลวจะพบวา เปนเพราะไมรูจะปฏิบัติ
ตนอยางไร ไมมีแนวทางเบื้องตนในการแสดงพฤติกรรมเม่ือมีความอึดอัดหรือชองวางเกิดขึ้นใน
การส่ือสาร 
   การท่ีผูใหการปรึกษาหรือผูที่เร่ิมเขาสูวิชาชีพไดเรียนรูทักษะในการสื่อสารเปนส่ิงที่
จําเปนและเปนประโยชนอยางยิ่ง ซึ่งจะชวยใหการใหความชวยเหลือในระยะเริ่มแรกดําเนินไป
อยางราบร่ืน การใหการปรึกษาและจิตบําบัดอาจมีผลในทางลบตอผูมารับความชวยเหลือ แมวา
จะทําโดยนักจิตบําบัดและผูใหการปรึกษาที่มีประสบการณก็ตาม ดังนั้นการฝกทักษะเก่ียวกับ
การสัมภาษณจึงเปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจปฏิเสธได ทักษะในการเริ่มตนไดแก การแสดงความสนใจ
จดจอ การเปดฉากสนทนา การกระตุนแตเพียงเล็กนอย และการฟง 
 

ทักษะการแสดงความสนใจจดจอ 
   ทักษะการแสดงความสนใจจดจอมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการสรางพ้ืนฐานใน
การมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง สัมผัสถึงโลกของผูมารับการปรึกษาเสมือนกับวาผูใหการปรึกษาได
อยูในโลกของผูมารับคําปรึกษาดวย การท่ีจะรับฟงผูมารับการปรึกษาโดยมีความเขาใจอยาง
เต็มที่ เราจะตองมีความจดจอในตัวผูมารับการปรึกษา โรเจอร (Rogers, 1975) ไดกลาวถึง
ความสําคัญและผลของการมีความเขาใจอยางลึกซึ้งวาชวยใหการแสวงหาตนเองเปนไปไดงาย
ขึ้น และชวยใหการสัมภาษณประสบความสําเร็จ และกอใหเกิดผลในทางบวกในการใหความ
ชวยเหลือ 
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   อยางไรก็ตามความเขาใจอยางลึกซ้ึงมีโครงสรางที่ดูกํากวม ไมชัดเจน ยากแกการ
นิยาม และใหอรรถาธิบายแกผูเร่ิมเขาสูวิชาชีพในการใหความชวยเหลือเกิดความเขาใจ 
ความหมายของคําๆ นี้มักจะอธิบายกันวา คือ “การเอาใจเขามาใสใจเรา” ซึ่งในบางครั้ง
คําอธิบายเทาน้ีไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูถึงกระบวนการในการใหความชวยเหลือ เปนสิ่ง
สําคัญที่ผูใหการปรึกษาจะตองเขาใจถึงการรับรูของผูมารับการปรึกษาและประสบการณสวนตัว
ของเขา ทักษะในการแสดงความสนใจจดจอไมใชการมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง แตเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาสิ่งนี้ และพัฒนาสภาวะในการใหความชวยเหลือที่เหมาะสม 
 
   พฤติกรรมการแสดงความสนใจจดจอเปนทักษะพ้ืนฐานในการใหการปรึกษา ชวยให
วางตัวไดอยางเหมาะสมในขณะใหความชวยเหลือ แมในบางชวงที่ไมรูวาจะทําอะไรดีในขณะทํา
การสัมภาษณ ซึ่งในชวงแหงความอึดอัดเงียบงันนี้ ผูสัมภาษณหรือผูใหการปรึกษาอาจจะเพียง
รักษาระดับสายตาในการมองผูที่เราพูดดวย อยูในทาที่สบายยอนคิดไปถึงส่ิงที่ผูรับการปรึกษา
ใหความสนใจในเรื่องที่ไดพูดไป และวิจารณใหความเห็นในเรื่องนั้น ทาทีตางๆ เหลาน้ีจะชวยให
การสัมภาษณดําเนินไปอยางราบร่ืน ทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับนักจิตบําบัดหรือเจาหนาที่ฝาย
บุคคลผูทําการสัมภาษณก็คือสามารถที่จะอยูในทาที่สบาย ไมเครียด สามารถจะสะทอนและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม 
 
   นักจิตบําบัดซ่ึงเนนวิธีการทางดานพฤติกรรมนิยมก็อาจนําพฤติกรรมการแสดงความ
สนใจจดจอไปประยุกตใชเปนส่ิงเสริมแรงได เราอาจพัฒนาทักษะการแสดงความสนใจจดจอเปน
ตัวเสริมแรงในสิ่งที่ผูรับการปรึกษาพูดหรือแสดงออก ซึ่งอาจเปนเนื้อหาทางดานความคิดหรือ
ความรูสึก (Crowley, 1970) ยกตัวอยางเชนผูใหการปรึกษาเสริมแรงการที่ผูมารับการปรึกษา
วิจารณเก่ียวกับพอแมของตนดวยการแสดงความสนใจตั้งใจรับฟงในสิ่งที่ผูรับการปรึกษาพูด 
และแสดงทาทีไมสนใจ คือไมใหความสนใจในสิ่งที่ไมอยูในประเด็นและกลับมาเสริมแรงอีกเม่ือ
ผูรับการปรึกษาพูดในเรื่องเดิม ผูใหการปรึกษาที่มีประสบการณหรือแมจะเริ่มวิชาชีพนี้สามารถ
จะใชวิธีการควบคุมนี้ไดขณะใหความชวยเหลือ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและ
สามารถจะจัดการกับภาวะที่ยากลําบากได (Hackney, 1970) ทักษะมากมายในการแสดงความ
สนใจจดจอสามารถใชเปนตัวเสริมแรงในการวางรูปพฤติกรรมของผูมารับการปรึกษาใหอยูใน
ทิศทางที่ผูใหการปรึกษาเห็นวาเหมาะสม 
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   ในอีกระดับหนึ่งพฤติกรรมการแสดงความสนใจจดจออาจเปนการแสดงถึงความสนใจ 
แสดงวาเราติดตามรับฟงในสิ่งที่ผูรับการปรึกษาพูด ซึ่งเนนใหเห็นวาผูใหการปรึกษาไดอยูกับผู 
รับการปรึกษาในขณะนั้นรับฟงสิ่งที่เขาพูดโดยตลอด ทักษะอันน้ีจึงอาจพิจารณาไดวาเปนทักษะ
ในการฟงโดยทั่วไป ซึ่งนักจิตบําบัดใชในการรวบรวมรับฟงขอมูลเกี่ยวกับตัวผูมารับการปรึกษา 
 

การแสดงความสนใจจดจอในกระบวนการใหความชวยเหลือ 
   ผูที่มีความสามารถในการสัมภาษณและส่ือสารไดอยางดีนั้น จะตองสามารถรับรูได
อยางดี มีความสนใจจดจอในตัวบุคคลที่สนทนาดวยและตั้งใจรับฟงสิ่งที่บุคคลน้ันส่ือความหมาย 
ทั้งคําพูดและภาษาทาทาง ทําใหขอความนั้นกระจางขึ้นดวยการปฏิสัมพันธและสรางแบบ
แผนการสื่อสารตอไปจากสิ่งที่เขาไดยินและมีความเขาใจ รูถึงความคิดความรูสึกของตนวามีการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางไร ผูที่สามารถสื่อสารหรือสัมภาษณไดดีคือผูที่มีความเฉลียวฉลาด
ทางสังคม 
 
   คุณลักษณะของความเฉลียวฉลาดทางสังคม (Walker and Foley, 1973) ประกอบ 
ดวย 1. ความสามารถในการเขาใจสถานการณทางสังคม 2. ความสามารถที่จะแสดงออกตามที่
ตนเขาใจ ความสามารถที่จะเขาใจองคประกอบตางๆ ของสถานการณทางสังคม คือความ 
สามารถในการแยกแยะ รูถึงความแตกตาง กาซดา (Gazda, 1973) เรียกส่ิงน้ีวาการรับรู 
 
   การรับรูอยางเดียวยอมไมเพียงพอที่จะชวยใหเปนผูสัมภาษณที่ดีได แตยังตอง
สามารถแสดงออกในวิถีทางที่ชวยใหการสื่อสารน้ันงายขึ้น และสามารถแปลความหมายการรับรู
ความเขาใจการเห็นถึงความแตกตางเพ่ือที่จะตอบสนองออกมา แสดงถึงความริเร่ิมความ
กระตือรือรนทั้งทางกาย ปญญา อารมณ 
 

ความสนใจจดจอโดยการแสดงออกทางกายภาพและจิตใจ 
   ในการปฏิสัมพันธทางจิตบําบัดและการใหการปรึกษาเปนส่ิงจําเปนที่จะตองมีความ
ตั้งใจรับฟงแสดงใหเห็นวาขณะนั้นเราอยูกับเขาทั้งทางจิตใจและรางกาย การใหความชวยเหลือ
นั้นๆ ยอมไมมีความหมายหรือเปนไปไมไดถาปราศจากจากส่ิงน้ี ความสนใจจดจอจึงเปน
องคประกอบที่สําคัญในการสื่อสาร คุณลักษณะนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งยิ่งไปกวาการที่เราเพียง
จดจําในสิ่งที่บุคคลอ่ืนพูดกับเราได 
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   ไอวี และฮิงเคิล (Ivey และ Hinkle, 1970) ไดยกตัวอยางผลที่เกิดจากการแสดงความ
สนใจจดจอจากการทดลองไดมีการตระเตรียมใหนักศึกษา 6 คน ที่เขาเรียนในชั่วโมงสัมมนาทาง
จิตวิทยา เปลี่ยนทาทีการแสดงออกจากที่เคยเปนมา คือเปนผูฟงที่เฉื่อยชา คอยจดแตคํา
บรรยายเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่มีความกระตือรือรนมากขึ้น มีการสบตากับอาจารยผูสอนแสดง
ถึงความสนใจ ตั้งใจ จากการสังเกตพบวาในชวงที่นักศึกษาแสดงอาการเฉ่ือยชานั่งฟงโดยไม
แสดงปฏิกิริยา เสียงผูสอนจะเปนโทนเดียว ไมมีการเคลื่อนไหวมือหรือออกทาทาง ใหความ
สนใจนักศึกษานอยมากหรือเกือบจะไมมีเลย แตเม่ือนักศึกษาเปลี่ยนทาทีแสดงความสนใจ 
กระตือรือรน ผูสอนเริ่มมีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวมือ อัตราการพูดสูงขึ้น และบรรยากาศในหองเรียน
เริ่มดีขึ้น เม่ือลองใหนักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสูรูปแบบเดิม ผูสอนหลังจากที่พยายาม
แสวงหาการเสริมแรงแตไรผลไดกลับเขาสูบทบาทเดิมทั้งนักศึกษา และผูสอนตางไมสนใจซ่ึงกัน
และกัน จากการแสดงตอบโตของแตละฝายจะเห็นวาการแสดงการตอบโตกันอยางงายๆ เทาน้ัน 
สามารถชวยใหบรรยากาศเปลี่ยนไปอยางส้ินเชิง การแสดงความสนใจจดจอจึงเปนตัวเสริมแรงที่
มีพลัง 
 

การแสดงความสนใจจดจอทางกายภาพ 
   รางกายของเรามีบทบาทไมนอยในการสื่อสารดวยคําพูด (Egan, 1979) ดังน้ันในการ
แสดงความสนใจจดจอเราจะตองตระหนักวาเรามีการใชสวนตางๆ ในรางกายเราอยางไร ใน
ขบวนการสื่อสารหรือสัมภาษณ เราควรจะมีทาทางที่แสดงวาเรามีความเก่ียวพันและมีสวนรวม
ขณะมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สวนประกอบพื้นฐานของการแสดงความจดจอทางกายไดแก  
   1. S (Squarely) คือ หันหนาเขาหาบุคคลท่ีสื่อสารดวยโดยตรง ไมเอียงขางหรือหัน
หลังให การที่เราหันหนาใหเขาโดยตรงแสดงวาเราพรอมแลวที่จะติดตอสนทนากับเขา 
   2.  O (Open) แสดงทาทางเปดรับการติดตอสนทนา การกอดอกมักแสดงถึงการให
ความสนใจเพียงเล็กนอย ทาทางที่เปดรับชวยใหบุคคลที่เราสัมภาษณรูวาเราตั้งใจติดตอกับเขา
โดยตรง เปนทาที่ไมแสดงการปกปอง 
   3.  L (Lean) คือการโนมตัวเขาไปหาบุคคลที่เราสัมภาษณแสดงวาเราพรอมที่จะรับฟง 
และใหความสนใจเกี่ยวของ 
   4.  E (Eye) คือมีการประสานสายตา เม่ือเราพูดกับบุคคลอ่ืนเราจะตองมองเขา
โดยตรง แตไมใชจับจองเหมือนเราเปนกลองจุลทรรศน เพ่ือจะวิเคราะหวาเขามีเชื้อโรคอะไรบาง 
การประสานสายตาเปนเครื่องชี้วาเรามีความเกี่ยวของและใหความสนใจในบุคคลที่เรา
ติดตอส่ือสารดวยอยางลึกซ้ึง คนที่เกลียดกันมักสบตากันนอยกวาคนท่ีรักกัน เวลาที่เราคุยกัน



  

PC420                                                                                                                                               35 

   5.  R (Relaxed) คืออยูในทาที่ผอนคลาย ทําตัวตามสบาย ไมแสดงความเครียด 
เพราะจะทําใหเกิดบรรยากาศที่อึดอัด อยูในทีทาที่เปนกันเอง เปนธรรมชาติ แมในขณะที่เรา
แสดงความจดจอรับฟงสิ่งที่บุคคลอ่ืนพูด 
 
   พฤติกรรมการแสดงความสนใจจดจอยอมชวยใหการส่ือสารและสัมภาษณมี
ประสิทธิภาพ มันไมใชจุดหมายปลายทางโดยตัวของมันเอง สิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู
ก็คือ รางกายของเราสามารถสื่อสารไดถึงความคิด ความรูสึก และอารมณ การแสดงทาทางของ
เราจึงอาจชวยเสริมการพูดหรืออาจเปนอุปสรรคทําใหการสื่อสารเปนไปอยางไมเหมาะสม 
ทาทางการแสดงออกควรเปนธรรมชาติสอดคลองกับคําพูดที่ตองการสื่อความหมาย สตรอง และ
คณะ (Strong et al, 1971) ไดทําการศึกษาเรื่องภาษาทาทางของผูใหการปรึกษา พบวาผูใหการ
ปรึกษาที่อยูในทาทีที่นิ่งเฉย ผูรับการปรึกษามักมีการรับรูวามีความเฉียบขาด เก็บตัว เครง 
เครียด เจาระเบียบ แสดงอํานาจ ชาเย็น เหินหาง อวดภูมิ ในทางตรงขามผูใหการปรึกษาที่มี
ความกระตือรือรน ผูรับการปรึกษามักเห็นวาเปนมิตร อบอุน เปนกันเอง ไมเปนกังวล และดู
ดึงดูดความสนใจมากกวา 
   สวนประกอบสําคัญของพฤติกรรมการแสดงความสนใจจดจอไดแก การประสาน
สายตา การแสดงสีหนา ลักษณะทาทาง ฯลฯ อาจสอนแยกจากกันถาผูฝกมีความสามารถในการ
แสดงออกอยูในระดับต่ํา น้ําเสียงก็เปนองคประกอบที่สําคัญอันหน่ึงของพฤติกรรมการแสดง
ความสนใจจดจอ ควรมีการสังเกตเชนเดียวกับดานอ่ืนๆ รวมทั้งการที่หัวขอการพูดกระโดดไป
กระโดดมา หยุดการประสานสายตา  และการเปลี่ยนทาของรางกาย 
 

ความเงียบในขณะมีการสัมภาษณ 
   หลายคนคงเคยตั้งคําถามวา ควรมีการใชความเงียบไหมในการฝกการใหการปรึกษา
สิ่งนี้เปนทักษะหรือไม ความเงียบควรไดรับการพิจารณาใหเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมการสนใจ
จดจอ ความเงียบคือชวงขณะที่ไมมีการพูดทั้ง 2 ฝาย และมักไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนนัก
เม่ือใดที่ผูรับการปรึกษาพูด ผูใหการปรึกษามักจะเงียบและเม่ือผูใหการปรึกษาพูดผูรับการ
ปรึกษาจะเปนฝายฟง จากการสังเกตชวงที่มีความเงียบเกิดขึ้นระหวางผูใหและผูรับความ
ชวยเหลือ นักจิตบําบัดและคนไข ในชวงเวลาแหงความเงียบนั้นไมไดมีความเงียบเกิดขึ้นอยาง 
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แทจริง แตยังคงมีการส่ือสารตอกันอยูดวยภาษาทาทาง ดังน้ันความเงียบที่เกิดขึ้นขณะใหการ
ปรึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารดวยภาษาทาทาง 
 
   มาธาแรสโซ และคณะ (Matarazzo et al, 1968) ไดอธิบายถึงความหมายและ
อานุภาพของความเงียบจากการศึกษาในหองปฏิบัติการ โดยดูความสัมพันธของการพูดและ
พฤติกรรมการเงียบ โดยใชชวงเวลาการพูดของนักจิตบําบัดเปนตัวแปรที่ใชในการศึกษา เขา
พบวาชวงเวลาการพูดและแบบแผนการพูดของนักจิตบําบัดมีบทบาทตอผูมารับคําปรึกษา เขา
สังเกตถึงชวงตอระหวางที่ฝายหนึ่งไดพูดจบลง และอีกฝายเริ่มพูดพบวาผูที่เร่ิมฝกการสัมภาษณ  
มักจะพูดแซงขึ้นหรือสอดขึ้นกอนที่ผูรับการปรึกษาจะพูดจบประโยค เขาเนนวาชวงเวลาที่เวน
จังหวะใหผูมารับการปรึกษาไดพูดใหจบเปนตัวแปรที่มีความสําคัญอยางยิ่ง มากยิ่งกวาการที่
ความเงียบเกิดขึ้นโดยความพอใจทั้งสองฝาย เขาชี้วานักจิตบําบัดที่มีความชํานาญไมมากนักที่
รอไดนานถึง 10-15 วินาทีกอนจะทําการตอบสนอง และชวงเวลาท่ีมีการตอบสนองมีตั้งแต 1-4 
วินาที จากการศึกษาพบวาถาผูสัมภาษณเวนชวงใหคําตอบแค 1 วินาที จะมีผลใหการ
ตอบสนองของผูสัมภาษณเปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกัน 
   การศึกษาไดดูถึงความยาวของการตอบ พบวาพฤติกรรมการสัมภาษณงายๆ เชน 
การพยักหนา การเวนจังหวะการพูดใหนานขึ้น ทําใหผูรับการปรึกษาพูดมากขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันถา
ผูใหการปรึกษาเวนชวงเวลานานขึ้นถึง 5 วินาที จะสามารถกระตุนใหหน่ึงในสี่ของผูรับความ
ชวยเหลือจากกลุมตัวอยางมีการกลาวคําพูดใหม 
 
   จากผลการวิจัยเหลาน้ีอาจสรุปไดวาความเงียบน้ันไมไดหมายถึงการไมมีพฤติกรรม
ใดๆ เกิดขึ้น แตเปนแบบแผนของการปฏิสัมพันธของมนุษยที่มีความซับซอน ดังน้ันจึงไมมีชวง
ใดในการใหความชวยเหลือที่ไมมีพฤติกรรมเกิดขึ้น การฝกการใหการปรึกษาจึงตองมีการเนนถึง
มิติของภาษาทาทาง ชวงเวลาที่ผูมารับการปรึกษาสิ้นสุดการพูด และชวงเวลาที่โตตอบกันก็เปน
จุดสําคัญอีกอันหนึ่งที่ควรใหการสังเกต ในระยะตนของการชวยเหลือควรจะไดเนนดวยวาผูทํา
การสัมภาษณไมควรจะพูดมากหรือผูกขาดการพูด 
 

การเปดโอกาสเช้ือเชิญใหพูด 
   ทักษะนี้ไดพัฒนาขึ้นโดย ฟลลิป ลอคฮารต และมอรแลนด (Phillips, Lockhart และ 
Moreland, 1969) ไดใหความสนใจเปนพิเศษในการสอน ผูเร่ิมฝกสัมภาษณใหถามคําถามดวย
คําถามปลายเปด และเราใหผูมารับการปรึกษาพูดเพ่ือจะคนหาถึงความคิดและความรูสึก การ
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ตัวอยางที่ 1 
คําถามปลายเปด คุณจะเลาเพ่ิมเติมใหดิฉันไดทราบอีกนิดไดไหมคะ ถึงงานคร้ังที่แลว 
   ของคุณ คุณมีความรูสึกอยางไรบางที่คุณพอกับคุณแมทานทําเฉยกับ 
   คุณ 
คําถามปลายปด  คุณชอบงานครั้งที่แลวของคุณไหม คุณโกรธไหมที่คุณพอคุณแมทาน 
   ทําเฉยกับคุณ 
 
ตัวอยางที่ 2 
คําถามปลายปด  คุณโกรธไหม 
คําถามปลายเปด คุณรูสึกอยางไร 
 
ตัวอยางที่ 3 
คําถามปลายปด  คุณมีลูกก่ีคน 
คําถามปลายเปด ลองเลาใหฟงเก่ียวกับลูกของคุณ 
 
ตัวอยางที่ 4   
คําถามปลายปด  คุณทะเลาะกับภรรยาของคุณบอยไหม 
คําถามปลายเปด ความสัมพันธของคุณกับภรรยาเปนอยางไร 
 
ตัวอยางที่ 5 
คําถามปลายปด  คุณลงโทษลูกคุณเวลาทําผิดหรือไม 
คําถามปลายเปด เวลาลูกคุณทําผิด คุณทําอยางไร 
 
ตัวอยางที่ 6 
คําถามปลายปด  คุณรักสามีคุณไหม 
คําถามปลายเปด คุณสามารถบอกถึงความรูสึกที่มีตอสามีคุณไดไหม 
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ตัวอยางที่ 7 
คําถามปลายปด  บรรยากาศที่บานตึงเครียดไหม 
คําถามปลายเปด บรรยากาศที่บานเปนอยางไร 
 
   การถามดวยคําถามปลายเปดและคําพูดที่เปดโอกาสใหผูมารับการปรึกษาไดพูดอยาง
เต็มที่ จะชวยใหผูมารับการปรึกษามีโอกาสคนหาโดยผูใหการปรึกษาไมเขามากาวกายหรือยัด
เยียดความคิดให นอกจากนี้ยังใหทางเลือกแกผูมารับการปรึกษาในการที่จะแสดงออกเกี่ยวกับ
ตนเอง ในทางตรงขามคําถามปลายปดมักมีแนวโนมที่จะเปนขอเท็จจริงและผูรับการปรึกษาตอบ
ไดเพียงใชหรือไม การสัมภาษณที่เนนคําถามปลายปดมักทําใหผูมารับการปรึกษาเกิดความรูสึก
ของใจสงสัย การสัมภาษณเขาทํางานซึ่งเนนถึงประวัติการทํางานที่ผานมา ภูมิหลังทาง
การศึกษาและขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เปนตัวอยางของการสื่อสารแบบปดในชวงการสัมภาษณ
เหลาน้ีผูสัมภาษณยากท่ีจะรูและเขาใจถึงขอมูลที่สําคัญอ่ืนๆ อันไดแกเจตคติ ความรูสึก และ
ประสบการณของผูสมัคร ซึ่งขอมูลอันน้ีอาจมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือชวยในการจัดวางตัวบุคคล
ใหเหมาะสมกับตําแหนงของงานที่จะจัดให 
   การเปดโอกาสเชื้อเชิญใหพูดโดยการใชคําถามปลายเปดมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
สัมภาษณ ขณะที่ผูสัมภาษณใชทักษะน้ีในการสัมภาษณ คําถามของเขาจะมีจุดสนใจอยูที่ตัวผู
ถูกสัมภาษณและความตองการของเขามากกวาที่จะขึ้นอยูกับความตองการของผูใหการปรึกษา 
การใชคําถามควรจะชวยใหผูรับการปรึกษาเกิดความกระจางในปญหาของตนมากกวาจะเปน
การใหขอมูลแกผูสัมภาษณ ถาผูสัมภาษณยึดอยูกับคําถามปลายปดเพ่ือจะคุมการสัมภาษณหรือ
ใหการสัมภาษณเปนไปตามโครงสรางที่ตนกําหนด เขาจะตองพยายามอยางมากในการใช
ความคิดวาควรจะถามอะไรตอไปดี ซึ่งทําใหเขาไมอาจติดตามรับฟงผูมารับการปรึกษาไดโดย
ตลอด และไมสามารถจดจออยูกับผูมารับการปรึกษาได 
   การเปดโอกาสเช้ือเชิญใหพูดอาจมองไดวาเปนพฤติกรรมการแสดงความสนใจจดจอที่
แผขยายออกไปดวยเหตุที่ใหความสนใจกับความตองการ และความปรารถนาของผูมารับการ
ปรึกษามากกวาความตองการของผูใหการปรึกษาเอง การเนนความสนใจที่การสื่อสารของผูรับ
การปรึกษาก็อาจชวยใหเขาใจถึงแนวความคิดที่กลาวไดดียิ่งขึ้น 
   ประการตอมา คุณคาของการเปดโอกาสใหพูดที่ควรนํามาพิจารณา คือชวยผูฝกในการ
เร่ิมตนการสัมภาษณ (เชน “งานของคุณเม่ือ 2-3 วันที่แลวมาเปนอยางไรบาง” คําถามที่ตรงกัน
ขามคือ “งานของคุณผานไปดวยดีหรือ” เราอาจนําสิ่งน้ีมาใชชวยใหผูรับการปรึกษายกตัวอยาง
ของพฤติกรรมเฉพาะ เพ่ือที่ผูใหการปรึกษาจะไดเขาใจถึงสิ่งที่ผูรับการปรึกษาอธิบายไดดียิ่งขึ้น  
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(คุณลองยกตัวอยางใหฟงซิครับวาคุณหมายความวาอยางไรที่คุณบอกวาคุณเขากับใครไมได) 
นอกจากนี้การเชื้อเชิญใหพูดยังเปนประโยชนอยางยิ่งในการชวยใหผูมารับการปรึกษาเนนความ
สนใจอยูที่อารมณ (“คุณรูสึกอยางไรขณะท่ีเรากําลังพูดกันถึงสิ่งน้ี” เปรียบเทียบกับขอความที่วา 
“ตอนนี้คุณรูสึกวิตกกังวลไหม”) 
 
   อยางไรก็ตามการใชคําถามปลายปดอาจมีความเหมาะสมในหลายสภาพการณ จึง
ขึ้นอยูกับวิจารณญาณในการนํามาใชตามความเหมาะสม เม่ือมีการพูดไปเรื่อยเปอยเหมือนกับ
พายเรือวนอยูในอาง ก็สามารถใชคําถามปลายปดดึงความสนใจมายังจุดสําคัญหรือสาระสําคัญ 
ของเรื่องที่กําลังพูด และเมื่อผูมารับการปรึกษาพูดอยูในประเด็นแลวก็อาจใชการเปดโอกาสเชื้อ
เชิญใหพูดตอไป ผูใหการปรึกษาที่เชี่ยวชาญสามารถใชคําถามปลายปดและปลายเปดอยางได
สัดสวน เพ่ือชวยใหผูรับการปรึกษามีความเจริญงอกงามเกิดขึ้น การสัมภาษณในแตละแบบยอม
มีสัดสวนของคําถามปลายปดและปลายเปดแตกตางจากกัน 
 
   คําถามปลายเปดและปลายปด 
   คําถามทั้งสอบแบบมีประโยชนในกระบวนการปรึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ตองเขาใจโดย
เต็มที่ถึงขอแตกตางของคําถามปลายปดและปลายเปด เพ่ือใหชัดเจนวาเม่ือไรเหมาะสมจะใช
คําถามแบบใด 
 
   คําถามปลายปด  
   เปนคําถามที่นําไปสูคําตอบที่เฉพาะเจาะจง โดยปกติคําตอบสําหรับคําถามปลายปด
จะสั้นมาก คําตอบอาจเปน “ใช” หรือ “ไม” ลองพิจารณาตัวอยางของคําถามปลายปด “วันนี้คุณ
นั่งรถเมลมาใชไหม” คําตอบที่เปนไปไดมากที่สุดคือ ใช หรือ ไม ผูรับการปรึกษาอาจขยายความ
การตอบแตมักจะไมทําเชนน้ี คําถามปลายปด เชน 
 
   “คุณจะขัดของไหมคะ ถาดิฉันจะบันทึกเทปขณะทําการสัมภาษณ” 
   “คุณยังโกรธฉันอยูหรือเปลา” 
   “นองสาวของคุณทําใหคุณลําบากใจใชไหม” 
   “คุณทําตามที่ผมเสนอแนะหรือเปลา” 
   “คุณรักภรรยาคุณไหม” 
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   คําถามเหลาน้ีตองการคําตอบสั้นๆ เพียงใชหรือไม คําถามปลายปดมักเปนคําถามที่ผู
เริ่มตนฝกการสัมภาษณใชบอยๆ เขาอาจใชคําถามปลายปดเปนชุดในหัวขอการพูดที่ดีมาก และ
ตองพบกับความประหลาดใจวาทําไมผูรับการปรึกษาจึงไมแสดงออกเก่ียวกับตนเองอยางเต็มที่ 
 
   คําถามปลายปดแทบจะไมใหโอกาสผูรับบริการไดใชความคิดของตนในการตอบ
คําถาม คําตอบคําถามปลายปดมักสั้นๆ ตรงๆ ไมกระตุนใหผูรับบริการสรางสรรค และใหขอมูล
ใหมๆ แกผูใหการปรึกษา คําตอบมีความจํากัด 
 
   การถามคําถามปลายปด 
   เปนการจํากัดการตอบ ยิ่งกวาน้ันมันเปนคําถามที่เขมงวด  
   นักกฎหมายในศาลมักใชคําถามปลายปดเพ่ือใหพยานตอบในกรอบที่จํากัดให ผูให
การปรึกษาไมใชนักกฎหมายและผูใหการปรึกษามีจุดมุงหมายท่ีจะใหอิสระ ผูรับการปรึกษาให
เขาไดพูดอยางเปดเผย 
 
   เราจะใชคําถามปลายปดเม่ือใด 
   ดังที่ไดกลาวมาแลววาเราควรใชคําถามปลายเปดในการสัมภาษณมากกวาคําถาม
ปลายปด ยกเวนในกรณีที่ตองการใหผูรับการปรึกษาพูดใหเฉพาะเจาะจง หรือตองการขอมูล
เฉพาะ คําถามปลายปดจึงเปนสิ่งเหมาะสม เชน ตองการทราบวาผูรับการปรึกษาแตงงานหรือยัง 
ลูกอายุเทาใด ขอมูลเหลาน้ีอาจถามโดยตรงดวยการใชคําถามปลายปด 
 
   คําถามปลายเปด 
   คําถามปลายเปดแตกตางจากปลายปด ผูรับการปรึกษามีขอบขายที่กวางขวางในการ
ตอบ เปดโอกาสใหผูรับการปรึกษาไดคนหาดานที่มีความสอดคลองสัมพันธ และกระตุนใหผูรับ
การปรึกษาไดคนหาขอมูลเพ่ิมเติมโดยอิสระ ถาถามคําถามปลายปด “วันน้ีคุณน่ังรถเมลมาใช
ไหม” คําตอบมักเปน “ใช” หรือ “ไม” ตรงขามกับการถามดวยคําถามปลายเปด “วันนี้คุณมา
อยางไร” ผูตอบมีอิสระที่จะพูดถึงการเดินทาง ขอมูลมักจะมากกวารถเมล การถามคําถาม
ปลายเปดมักไดขอมูลเพ่ิมเติมที่ไมไดคาดหมาย เชน ลองเลาเก่ียวกับลูกๆ ของคุณ คําตอบจะมี
แตกตางกันมากมาย เชน ลูกๆ ฉันเปนเด็กที่นารักและมีความสุข หรือฉันมีลูกสาว 1 และลูกชาย 
2 หรือลูกฉันโตกันหมดแลว และสามีกับฉันอยูกันตามลําพัง นี่จึงนับเปนขอไดเปรียบของคําถาม 
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ปลายเปด เพราะผูใหการปรึกษาไมอาจเดาใจหรืออานผูรับการปรึกษาไดอยางทะลุปรุโปรง ไม
สามารถรูไดวาผูรับการปรึกษากําลังคิดอะไร นอกจากเขาจะพูดออกมา ผูใหการปรึกษาจึงอาจใช
คําถามเพื่อใหรูถึงสิ่งที่ผูรับการปรึกษาสนใจมากที่สุด แทนที่จะเปนสิ่งที่ผูใหการปรึกษาสนใจ
มากที่สุด แทนที่จะเปนสิ่งที่ผูใหการปรึกษาสนใจมากที่สุด 
 
   คําถามปลายเปด มักเริ่มตนดวยคําวา อะไร อยางไร ทําไม คุณชวย คุณลอง จาก
การสังเกตการใชคําถามในการสัมภาษณ พบวาคําถามที่ขึ้นตนวา อะไร มักสัมพันธกับ
ขอเท็จจริง และเปนการรวบรวมขอมูล คําถามวา อยางไร มักใหคําตอบเก่ียวกับกระบวนการ
และความรูสึกตางๆ คําถามวา ทําไม ไดคําตอบเกี่ยวกับเหตุผล และคําถามที่วา คุณสามารถ 
คุณลอง มักใหโอกาสผูมารับการปรึกษาไดมีการแสวงหาตนเอง เปนการบอกโดยนัยวาผูรับการ
ปรึกษามีสิทธิ์ที่จะไมตอบคําถามน้ัน จากตัวอยางตอไปนี้เปรียบเทียบใหเห็นถึงคําถามปลายเปด
ตางๆ  
 
ผูรับการปรึกษา “ฉันรูสึกหวาดกลัววาเขาจะเขามาในชีวิตฉัน เขามาครอบครองฉัน ฉันรูสึกแย 
    มากวาทําไมฉันจะตองไปยุงเก่ียวกับสิ่งนั้นดวย แทนที่ฉันจะมีความสัมพันธที่ 
    อบอุนกับผูชายตามปกติ” 
ผูใหคําปรึกษา   “เขาทําอะไรคุณถึงมีความรูสึกอยางน้ี” 
     (เปนการนําเอาขอเท็จจริงออกมา) 
    “คุณจะจัดการกับสิ่งนี้อยางไร” 
    (นําไปสูขบวนการและมักนําไปสูอารมณ) 
    “ทําไมคุณถึงรูสึกอยางน้ัน” 
    (มองหาเหตุผลและอาจทําใหผูรับการปรึกษารูสึกคลายถูกตอนเขามุม  
    ผูใหการปรึกษาบางคนหลีกเลี่ยงที่จะใชคําถามน้ี) 
    “คุณจะลองคนหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไหม” 
    (ใหโอกาสผูรับการปรึกษาในการแสวงหา) 
 
   คําถามที่ขึ้นตนดวย “อะไร” “อยางไร” “เม่ือไร” มักจะมีประโยชนกวา เม่ือเปรียบเทียบ
กับคําถามวา “ทําไม” คําถามปลายเปดมักขึ้นตนดวยคําถามเหลาน้ี จากตัวอยางตอไปน้ี
เปรียบเทียบใหเห็นคําถามปลายเปดตางๆ 
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   คําถาม “อยางไร” มีประโยชนมากในการชวยใหรูถึงรายละเอียดวาผูรับการปรึกษา 
รูสึกคิด สื่อสาร กระทํา มีปฏิกิริยาออกไป อยางไร ยกตัวอยางเชน คุณคิด / รูสึก / ทํา อยางไร 
เม่ือเขาปฏิเสธคุณ ขณะที่ผูรับการปรึกษาพูดนอกจากจะฟงขอความ เราตองตรวจสอบภาษา
กายของเขาดวยในขณะเดียวกัน ถึงความสอดคลองกลมกลืนของการสื่อสาร (R.N. Jones, 
2000) 
 
   โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความกระจาง สามารถชวยใหเห็นภาพของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง เชน “คุณชวยแสดงใหดูวาในภาวะเชนนั้น คุณไดพูดโตตอบไป
อยางไร หรืออาจใหเลนบทบาท (role play) ใหดู ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง เชน “ลองจินตนาการวา
ฉันเปนพ่ีคุณ กําลังน่ังอยูขางหนาคุณ และมองคุณดวยสายตาแข็งกราว ลองแสดงใหดูวาคุณมี
ปฏิกิริยากับพี่คุณอยางไร” 
 
   คําถาม “อะไร” มักมีเปาหมายคลายคลึงกับคําถาม “อยางไร” เชน คุณคิด / คุณทํา
อะไร คําถามอะไร เปนคําถามที่มีคุณคาในแบบของมัน ชวยใหรูขอมูล เชน เกิดอะไรขึ้น มัน
กอใหเกิดอะไรบาง หลังจากคุณลมเลิกสัญญา 
   คําถาม “เม่ือไร” เปนคําถามที่สัมพันธกับเวลาชี้ลงไปถึงชวงเวลาของปญหา เชน ครั้ง
สุดทายที่เขากระทํารุนแรงตอคุณเกิดขึ้นเม่ือไหร และคุณคาดวามันจะเกิดขึ้นอีกเม่ือไหร 
   คําถาม “ที่ไหน” ชวยใหรายละเอียดเก่ียวกับบริบททางกายภาพของสภาพการณที่เปน
ปญหา เชน “ลองอธิบายวามันเกิดขึ้นที่ไหน”  
   คําถาม “ทําไม”  
 
   บอยครั้งที่นักจิตวิทยาหลีกเลี่ยงที่จะใชคําถาม “ทําไม” เพราะเวลาถามทําไมผูตอบมัก
ใชปญญาหาเหตุผลในการตอบมากกวา จะเนนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายใน บอยคร้ังเปนขอแกตัว 
หรือเปนการหาเหตุผลเขาขางตนเอง 
 
   คําถามปลายเปดแตละอันนําผูรับการปรึกษาไปในแนวทางที่แตกตางกัน คําถาม
เหลาน้ีลวนมีประสิทธิภาพและเปนประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาเราจะใหการชวยเหลือตามแนว
ทฤษฎีใด การใชคําถามปลายปดในการตอบสนองผูมารับการปรึกษาหรืออาจเปนการยัดเยียด
ความคิดของผูใหการปรึกษาใหกับผูมารับการปรึกษา ยกตัวอยางเชน “คุณโกรธกับเขาหรือ”  
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“คุณไมชอบใหเพ่ือนคุณทํากับคุณอยางน้ันใชไหม” ทั้งหมดน้ีจะเห็นวาเปนทัศนะในการมองโลก
ของผูใหการปรึกษา และเปนการนําผูรับการปรึกษาไปในแนวทางที่เฉพาะเจาะจงอยางยิ่งนั้น 
   อยางไรก็ตามในบางครั้งการใชคําถามปลายปดในการสัมภาษณก็เปนสิ่งที่เหมาะสม
เพ่ือชวยใหมีการเนน การใหความกระจาง ทําใหขอบขายของเรื่องที่จะพูดดูแคบเขาหรือกระชับ
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจะนํามาใชไดอยางดีกับผูรับการปรึกษาที่ชางพูดและสับสน คําถามปลาย
ปดซ่ึงแสดงถึงความสนใจในการพูดที่ผานไปของผูมารับการปรึกษา อาจทําใหบรรยากาศในการ
ใหการปรึกษาที่กําลังเครียดผอนคลายลง 
   ขณะที่ใหการปรึกษาหรือกําลังอยูในภาวะอารมณรุนแรง ผูเริ่มใหการปรึกษาเปนครั้ง
แรกอาจรูสึกเครียด กลัว ทําตัวไมถูก ยกตัวอยางเชนผูมารับการปรึกษาอาจพูดถึงความรูสึกที่
รุนแรง เก่ียวกับความกลัวในการมีความสัมพันธกับเพศเดียวกัน ผูเริ่มวิชาชีพในการใหความ
ชวยเหลืออาจไมมีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการหรือใหความชวยเหลือในเรื่องน้ี แทนที่จะ
ยังคงใชคําถามปลายเปด หรือใชทักษะในการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ตอไป ก็อาจใชคําถาม
ปลายปด เพ่ือใหผูใหการปรึกษาเกิดความรูสึกม่ันคงปลอดภัย และทําการสงมอบผูรับความ
ชวยเหลือไปยังแหลงใหความชวยเหลืออ่ืนตอไป ยกตัวอยางเชน 
 
ผูรับการปรึกษา   “ฉันรักเพ่ือนเพศเดียวกันหรือเปลา ฉันรูสึกหวาดกลัวจนบอกไมถูก” 
    ____________(รองไห) 
ผูใหการปรึกษา   (หลังจากรออยูชั่วขณะหนึ่ง) “คุณกลัวอะไรหรือ” (คําถามปลายเปดเพ่ือ 
    หาขอเท็จจริง) 
ผูรับการปรึกษา   “ครอบครัวของฉันคงจะผิดหวังและไมยอมรับฉัน” 
ผูใหการปรึกษา   “ครอบครัวคุณอยูที่นี่หรือ” 
 
   ตัวอยางขางตนน้ีไมใชเปนการใหการปรึกษาที่ดี แตแสดงใหเห็นวาคําถามที่ถามถึง
ขอเท็จจริง และคําถามปลายปดสามารถทําใหอารมณที่กําลังระเบิดขึ้น หรือมีขึ้นในขณะใหการ
ปรึกษาหมดไป โดยเบนความสนใจไปที่จุดอ่ืน นอกจากน้ันในตัวอยางขางตนไมไดชวยจัดการ
เก่ียวกับความรักที่มีในเพื่อนเพศเดียวกัน ซึ่งสิ่งน้ีอาจเปนแบบในการดําเนินชีวิตที่มีความหมาย 
ซึ่งหลายๆ คนไดเลือก อยางไรก็ตามผูเริ่มเขาสูวิชาชีพอาจรูสึกสับสน มึนงง จากสภาพการณ
ตางๆ หรือจากการที่ตองเผชิญกับขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ผูรับการปรึกษาใหมากมายไปหมด 
และตนไมสามารถทําความเขาใจได หรือรูสึกวาไมสามารถใหความชวยเหลือได การใชคําถาม 
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ปลายปดก็อาจทําความเขาใจได หรือรูสึกวาไมสามารถใหความชวยเหลือได การใชคําถามปลาย
ปดก็อาจทําใหผูใหการปรึกษาอยูในภาวะที่ปลอดภัยขึ้น 
   ผูใหการปรึกษาท่ีชํานาญอาจใชคําถามปลายปดและปลายเปดในรูปแบบที่คลายคลึง
กัน ผูรับการปรึกษาอาจเลาอยางรวดเร็วในชวงแรกของการสัมภาษณคําถามปลายปดสามารถ
ทําใหผูมารับการปรึกษาพูดชาลง ตอมาการถามดวยคําถามปลายเปดจะใหโอกาสผูมารับการ
ปรึกษากลับไปพูดในเรื่องเดิม ดัดลี (Dudley, 1970 อางถึงใน Ivey, 1976) ไดทําการศึกษา
จิตแพทยซึ่งเปนแพทยประจําบานของโรงเรียนแพทย มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป เขาพบวาแพทย
ประจําบานที่เพ่ิมเร่ิมวิชาชีพมักถามคนไขดวยคําถามปลายปด เปรียบเทียบกับแพทยประจํา 
บานปสุดทายเร่ิมการสัมภาษณของตนดวยคําถามปลายเปด และใชคําถามปลายปดตอมาเพ่ือ
ย้ําหรือปฏิเสธเก่ียวกับดานตางๆ ในการวินิจฉัย ในการใหการปรึกษาเราไมจําเปนตองใชคําถาม
มากมายในการสัมภาษณปญหาทางดานอารมณ ขอมูลสวนใหญที่ผูใหการปรึกษาจําเปนตองรู 
จะออกมาอยางเปนธรรมชาติโดยไมจําเปนตองถาม ถาผูใหการปรึกษามีการฟงอยางตื่นตัว 
 
   การถามมากเกินไป 
   ผูเริ่มใหการปรึกษามือใหมมักอดไมไดที่จะใชคําถามมากไป ถาเราใชคําถามบอยไป 
เราควรมีเปาหมายในการใชคําถามเหลาน้ี ถาเปาหมายเพ่ือกระตุนใหผูรับการปรึกษาพูด การใช
คําถามไมใชวิธีการท่ีถูกตองเราเพียงสะทอนในสิ่งที่เขาพูดยอมเพียงพอที่จะกระตุนใหผูรับการ
ปรึกษามีความม่ันใจที่จะเลาตอไปโดยไมจําเปนตองถาม ถาผูใหการปรึกษาถามมากไปจะคลาย
กับการซักฟอก และมักทําใหเขาเปดเผยและส่ือสารนอยลง และส้ินสุดลงดวยการที่ผูใหการ
ปรึกษาเปนผูควบคุมทิศทางการสัมภาษณ นี่เปนกฎทั่วไป มันจึงเปนเรื่องที่นาพึงปรารถนา
มากกวาที่จะใหผูรับการปรึกษาไดพูดในทิศทางที่เขาตองการ เปนสิ่งสําคัญที่จะปลอยใหผูรับการ
ปรึกษาไดคนหาเก่ียวกับปญหาเขาโดยเต็มที่ บอยคร้ังที่ผูรับการปรึกษาจะไมมุงไปที่ปญหาท่ี
แทจริงทันทีจนกวาจะไดพูดปญหากวางๆ ไปกอน ถาผูใหการปรึกษาพยายามคนหาปญหาท่ี
แทจริงโดยการถามคําถาม ผูรับการปรึกษาอาจไมพูดถึงสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอันเปนสาเหตุของ
ปญหา แตอาจไปยังทิศทางตรงขามกับที่ผูใหการปรึกษาตองการ 
 
   ปญหาอีกอยางของการถามมากเกินไปคือ ผูรับการปรึกษาจะเรียนรูอยางรวดเร็วใน
การคาดหวังคําถาม และอาจคอยใหผูใหการปรึกษาถามคําถามตอไป แทนที่จะคิดดวยตนเองวา
อะไรสําคัญที่จะพูด การใชคําถามที่ไมจําเปนจึงไมเหมาะสม และควรจํากัดเฉพาะในสถานการณ
ที่ไมมีทางเลือกอยางอ่ืน นอกจากการถามคําถาม และควรมีการใชคําถามโดยมีเปาหมาย 
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   เปาหมายในการถามคําถาม 
   เปาหมายสําคัญ 3 ประการในการใชคําถาม 
   1.  กระตุนใหผูรับการปรึกษาเปดเผยตนเองมากขึ้น 
   2.  ชวยใหผูรับการปรึกษาพูดใหเฉพาะเจาะจง หรือเปนรูปธรรมเพ่ิมขึ้น 
   3.  ชวยใหเขาใจสถานการณของผูรับการปรึกษาชัดเจนขึ้น 
 
   1.  กระตุนใหผูรับบริการเปดเผยเพ่ิมข้ึน 
        การใชคําถามปลายเปด เปนคําถามที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูรับการปรึกษา
เปดเผยตนเอง และเปดเผยเพ่ิมขึ้น พูดถึงสิ่งที่อยูในความสนใจของตน 
 
   2.  ชวยใหผูรับการปรึกษาพูดเฉพาะเจาะจง และเปนรูปธรรมเพ่ิมข้ึน 
        เปาหมายประการตอมาเพ่ือใหผูรับการปรึกษามีความเฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น 
บอยคร้ังที่ผูรับบริการมักพูดอยางคลุมเครือ พูดเร่ืองทั่วไป จึงเปนไปไมไดที่จะเขาใจปญหาอยาง
ชัดเจน 
        งานของผูใหความชวยเหลือคือ ชวยใหเกิดความกระจาง เชน “ผมทนตอไปไมได
อีกแลว” อาจถามวา “อะไรที่ทําใหคุณทนไมได” หรือ “ฉันรูสึกเบื่อมากๆ” อาจถามวา “คุณเบื่อ
อะไร” เม่ือผูรับการปรึกษาพูดเร่ืองทั่วไป ผูใหการปรึกษาชวยใหผูรับการปรึกษาพูดอยาง
เฉพาะเจาะจง และพูดถึงประเด็นที่แทจริงของปญหา 
 
   3.  เปาหมายประการที่ 3 คือ ชวยใหผูรับการปรึกษาเขาใจสภาพการณไดชัดเจนขึ้น 
บางคร้ังผูรับการปรึกษาไมไดเลาหรือละเวนที่จะบอกขอมูลที่สําคัญ ทําใหยากที่จะเขาใจปญหา 
    
   อยางไรก็ตามในการถามขอมูล ควรถามดวยความระมัดระวัง กอนอ่ืนเราอาจถาม
ตัวเองกอนวา เราจําเปนตองรูขอมูลนี้ไหม ถาเราไมรูเรายังสามารถชวยเขาไดไหม ถาเรายังคง
สามารถชวยได การถามคําถามจึงไมจําเปน บางคร้ังการถามคําถามมาจากความปรารถนา หรือ
ความอยากรูอยากเห็นของเราเอง จึงไมใชเรื่องเหมาะสมที่เราจะแสวงหาขอมูลเพื่อตอบสนอง
ความอยากรูอยากเห็น เปนการเขาไปกาวกายเร่ืองสวนตัวโดยไมจําเปน และยังอาจรบกวน
กระบวนการใหการปรึกษา ขัดจังหวะความสัมพันธในการใหความชวยเหลือที่กําลังดําเนินไป 
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   สรุป 
   เราไดพิจารณาประโยชนของการใชคําถามปลายปดและปลายเปด ขอแตกตางของ
คําถาม 2 ชนิด ในการฝกการใชคําถามมีความเสี่ยงที่จะทําใหเราชินกับการใชคําถามและใช
คําถามมากเกินไป ถาเปนเชนนี้จะทําใหผูรับการปรึกษารูสึกเหมือนถูกซักฟอก แทนท่ีจะรูสึกวา
เขาและผูใหการปรึกษากําลังคนหาไปดวยกัน ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธในการใหความ
ชวยเหลือและยับย้ังผูรับบริการในการเปดเผยตนเองโดยอิสระ 
   ระลึกไววาการตอบสนองดวยความเขาใจ ทําใหผูรับการปรึกษามีแรงจูงใจที่จะพูดโดย
อิสระมากกวาการถามคําถาม พยายามถามเพียงคําถามเดียวจากการตอบสนอง 3 ถึง 4 อัน 
พรอมกับใชการทวนความการสะทอนความรูสึก และการกระตุนแตเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม 
ไมจําเปนถึงขนาดตองยึดเปนกฎเกณฑตายตัว ควรใหกระบวนการดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ 
ควรระมัดระวังที่จะใชคําถามนอยกวาการตอบสนองแบบอ่ืนในการฝก ฝกการตอบสนองพื้นฐาน
ดวยการสะทอนซึ่งมีความสําคัญ เราจะเกิดความชํานาญในการตอบสนองดวยความเขาใจ และ
ใชคําถามเม่ือมีความเหมาะสมเทาน้ัน 
 
   ทายที่สุดน้ีควรจะใหขอสังเกตไวดวยวาผูใหความชวยเหลือในบางแนวความคิด ไม
ศรัทธาในการนําคําถามมาใชในการใหความชวยเหลือ ผูใหการปรึกษาในแนวไมนําทางหรือกลุม
ที่เนนในอัตถิภาวะ (Existentialist) มักจะหลีกเลี่ยงการใชคําถามดวยเหตุผลที่วา การใชคําถาม
มาจากทัศนะในการมองโลกของผูใหการปรึกษามากกวามาจากตัวผูมารับการปรึกษา เม่ือเปน
เชนนี้การใชคําถามไมวาจะปลายเปดหรือปลายปดก็ตาม อาจเปนการควบคุมผูมารับการปรึกษา 
แตก็ควรตระหนักไวดวยวาทฤษฎีลักษณะนิสัยและองคประกอบ พฤติกรรมนิยมจิตวิเคราะหและ
อ่ืนๆ ไดเห็นวาคําถามเปนทักษะสําคัญในการสัมภาษณ 
 

การกระตุนแตเพียงเล็กนอยใหพูด 
   ทักษะอันนี้เปนการชวยใหผูมารับการปรึกษาพูดตอไปหลังจากไดเร่ิมพูด ผูใหการ
ปรึกษาที่เริ่มวิชาชีพการใหความชวยเหลืออาจมีความสามารถในการแสดงถึงความสนใจจดจอ
ในตัวผูมารับความชวยเหลือ มีการเชื้อเชิญใหเขาพูด แตอาจลืมที่จะเขาไปมีสวนรวมในการพูด
และขาดการกระตุนใหผูรับการปรึกษามีการพูดตอไป ฟลลิป  ลอคฮารต และ มอรแลนด 
(Phillips, Lockhart and Moreland, 1969 อางถึงในศิริบูรณ  สายโกสุม, 2544) ไดพัฒนาวิธีการ
กระตุนแตเพียงเล็กนอยใหพูด ชวยใหผูฝกมีความตื่นตัวมากขึ้น และเขาไปมีสวนรวมในการให
การปรึกษา ขณะเดียวกันก็เนนที่ความตองการและความปรารถนาของผูมารับความชวยเหลือ 
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   ตัวอยางการกระตุนแตเพียงเล็กนอยรวมถึงการพูดงายๆ วา “อืม” “ง้ันเหรอ” “แลวก็” 
“ถาง้ัน” อาจพูดซํ้าคําหรือสองคําจากที่ผูรับการปรึกษาเพ่ิงพูดไป “คุณชวยบอกรายละเอียดอีกซิ” 
“คุณรูสึกอยางไร” “ลองยกตัวอยางมาซิ” “นี่คุณหมายความวาอยางไร” การพยักหนา ทาทาง 
การเคลื่อนไหวมือตางๆ การใชการกระตุนใหพูดเหลาน้ีเปนการแสดงถึงความสนใจ แสดงความ
มีสวนรวม ขณะเดียวกันก็ยินยอมใหผูมารับการปรึกษาไดเปนผูตัดสินวาการสัมภาษณควรจะ
ดําเนินไปในทิศทางใด 
 
   การกระตุนใหพูดอาจเปนการเสริมแรงที่สําคัญตอพฤติกรรมการแสดงออกของผูมารับ
การปรึกษา การผสมผสานทักษะในการกระตุนน้ีกับแนวความคิดในเรื่องการเสริมแรง ยอมชวย
ใหผูใหการปรึกษาทําการสัมภาษณไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูใหการปรึกษาบางคนไดใช
การกระตุนแสดงถึงความเกี่ยวของผูกพัน การมีสวนรวม การใหความสนใจ และมีความอาทรตอ
ผูมารับการปรึกษา 
 
   ประโยชนของการใชกลวิธีนี้ จะชวยใหผูใหการปรึกษาใหความสนใจตอส่ิงที่ผูรับการ
ปรึกษากําลังพูด การกระตุนแตเพียงเล็กนอยควรจะทําทันทีหลังจากผูรับการปรึกษาพูดจบลง 
ดวยวิธีนี้จะชวยใหผูมารับการปรึกษามีการแสดงออกเก่ียวกับตนเองชัดเจนขึ้น ใหโอกาสผูให
การปรึกษาสามารถแสดงถึงความสนใจในตัวผูมารับการปรึกษา และชวยใหมีการแสวงหาตนเอง
ตอไป การแสดงความสนใจจดจอโดยตัวมันเองไมเปนการเสริมแรงอยางเพียงพอสําหรับมนุษย
เรา การแสดงความเห็นดวยก็เปนการเสริมแรงโดยทั่วไปอีกอันหน่ึง ซึ่งอาจใชในการวางรูป
พฤติกรรมบุคคลอ่ืน จากผลการศึกษาเก่ียวกับการวางเงื่อนไขการพูดแสดงวาผูรับการปรึกษาจะ
ตอบสนองและพูดในสิ่งที่ผูใหการปรึกษาไดใหการเสริมแรงและการตอบสนอง (Skinner, 1953) 
   ในการอภิปรายกอนหนาน้ีไดชี้ถึงทักษะในการกระตุนแตเพียงเล็กนอยวาเปนวิธีที่ชวย
ใหผูมารับความชวยเหลือดําเนินการพูดตอไป ทักษะอันเดียวกันนี้ในระดับที่สูงขึ้นยังใชเปนการ
เลือกใหการเสริมแรงในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาพูด การเลือกกระตุนขอความ วลี หรือคําที่มี
ความหมายอาจเปนส่ิงตัดสินถึงแนวทางที่จะพูดตอไป จากการตรวจสอบโดยละเอียดถึงการ
สนทนาในการใหความชวยเหลือตางๆ พบวา ผูใหการปรึกษามักจะเลือกกระตุนคําพูดในบางรูป
แบบอยางสมํ่าเสมอ ลองพิจารณาถึงบทสนทนาดังตอไปน้ี 
 
ผูใหการปรึกษา   “คุณชวยเลาใหฉันฟงซิวามันเปนอยางไร” 
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ผูรับการปรึกษา   “โดยทั่วไปเรียบรอยก็ดี ตอนนี้ฉันเปนหัวหนาแลว เด็กๆ เขาโรงเรียนกันหมด 
     ชีวิตฉันนาจะไปไดดีเวนแตวาชีวิตฉันเปลี่ยนไป งานที่ฉันทํามีแตผูชาย  
     เม่ือกอนฉันทํางานเปนผูชวยรอบๆ ตัวมีแตผูหญิง เด๋ียวนี้ฉันตองทํางานกับ 
     ผูชาย และเริ่มจะตองพบปะกับเพศตรงขาม ฉันไมแนใจวาฉันควรจะวางตัว 
     อยางไร” 
ผูใหการปรึกษา   “คุณไมแนใจวาคุณจะจัดการกับความสัมพันธในรูปแบบใหมนี้อยางไร (การ 
     กระตุนแตเพียงเล็กนอย)” 
 
   จากการสนทนาขางบนอาจดูเปนวาการกระตุนแตเพียงเล็กนอย เปนการชวยใหผูมา
รับการปรึกษาพูดตอไป อยางไรก็ตามการกระตุนใหพูดหลายอันจากการสนทนามีผลอยางมากที่
ทําใหการสัมภาษณเปลี่ยนไปในทิศทางตางๆ กัน ยกตัวอยางเชน ตอนนี้คุณเปนหัวหนา, เด็กๆ 
________, ชีวิตก็ดูดี, รอบๆ ตัวคุณเคยเกี่ยวของแตกับผูหญิง และขณะนี้คุณทํางานกับผูชาย  
การกระตุนเล็กนอยเหลาน้ีแตละอันมีผลใหการสนทนาดําเนินไปในทิศทางตางๆ กัน หนาที่
เฉพาะของผูใหความชวยเหลือ ผูสัมภาษณ ผูใหการปรึกษา หรือนักจิตบําบัดก็คือการวิเคราะห
อยางระมัดระวังดวยการเลือกใหความสําคัญวา ควรจะดึงจุดใดขึ้นมาดวยการกระตุนแตเพียง
เล็กนอย 
 

การฟง : การแสดงความสนใจจดจอทางจิตวิทยา 
   ในการฟงเราจะรับฟงสังเกตทั้งคําพูดและภาษาทาทาง การฟงดวยความตั้งใจ และมี
ความสามารถในการตอบสนองเปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหเราเกิดความเขาใจ บอยคร้ังที่ผูฟงไมไดให
ความสนใจโดยเต็มที่ แตมักครุนคิดไปดวยในขณะรับฟงวาควรจะโตตอบอยางไรดี หรือพยายาม
รับฟงรายละเอียดมากกวาจะจับประเด็นสําคัญ เม่ือเรามีการรับฟงอยางถูกตองตรงกับที่ผูสงตอง 
การจะส่ือสาร และมีการตอบสนองที่สอดคลองกัน เทากับเราไดสื่อสารกับผูสงวาเราใสใจในสิ่งที่
เขาพูด และตองการมีความเขาใจในตัวเขา แตถาเราไมอาจรับฟงเขาไดอยางถูกตอง และมีการ
ตอบสนองที่ไมสอดคลองกันเขาทํานอง “ไปไหนมาสามวาสองศอก” เทากับเราไดสื่อสารกับผูพูด
วา “ฉันไมสนใจในสิ่งที่คุณพูด และฉันก็ไมตองการจะทําความเขาใจกับมัน” 
   อุปสรรคสําคัญตอการสรางความสัมพันธที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือก็คือ การ
ที่ผูใหการปรึกษาแสดงถึงการตัดสิน ประเมินคา เห็นดวยและไมเห็นดวย สิ่งนี้เกิดขึ้นเม่ือผูให
การปรึกษากลาวขอความที่วา “ฉันคิดวาคุณทําไมถูก” “ฉันไมชอบที่คุณพูด” “ฉันคิดวาความเห็น
ของคุณถูกตอง” หรือ “ฉันเห็นดวยกับคุณรอยเปอรเซ็นต” 
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   แนวโนมของการตอบสนองที่แสดงถึงการประเมินคาจะเกิดขึ้นบอยที่สุดในการสนทนา
โดยทั่วไป มันจะมีอัตราสูงขึ้นในสภาพการณที่มีอารมณและความรูสึกมาเก่ียวของ ยิ่งความรูสึก
มาเก่ียวพันดวยมากเทาไหรยิ่งมีการประเมินคาส่ิงที่พูดมากขึ้นเทาน้ัน 
 
   ในการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพการประเมินคาเปนส่ิงที่พึงหลีกเลี่ยง ควรมีการ
ตอบสนองที่แสดงถึงความเขาใจในการตอบสนองที่แสดงความเขาใจไมเพียงชวยสื่อสารถึงความ 
ตองการจะเขาใจ โดยปราศจากการประเมินคาเทาน้ัน แตยังชวยใหผูฟงเขาถึงความคิดและ
ความรูสึกที่ผูพูดแสดงออกมาดวย การทวนความหรือการพูดขอความนั้นใหมดวยคําพูดของเรา
เองถาทําดวยความชํานาญแลว ผูฟงยอมสามารถเขาใจถึงโครงรางความคิดของผูพูดตอ
ขอความที่พูด แมวาการทวนความจะฟงดูเปนของงาย แตบอยคร้ังที่ยากแกการปฏิบัติ แตก็เปน 
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ผูใหการปรึกษาและนักจิตบําบัดจํานวนมากไดพบวาการฟงอยางตั้งใจ
ในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาพูดและพยายามเขาใจวาสิ่งน้ันมีความหมายตอบุคคลนั้น อยางไร
ยอมจะเปนประโยชนตอผูพูด ถาเราทวนความขอความที่ไดรับฟงยอมมีแนวโนมที่จะลดความ 
กลัวของผูมารับการปรึกษาในการเปดเผยตนเอง และลดการปกปองตนเองในสิ่งที่เขาสื่อสาร 
รวมทั้งชวยใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะสมและความเจริญงอกงาม การมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง
นั้นเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลใหเกิดความ
ใกลชิด และสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในทางบวก 
 
   เรามีการปรับปรุงทักษะในการรับฟงผูอ่ืนดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจไดอยางไร 
วิธีที่งายๆ ก็คือพยายามเขาไปเกี่ยวของมีสวนรวมอยางลึกซ้ึงในการสนทนาหรือการโตแยง โดย
ที่แตละฝายมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่ตนเองตองการตอเม่ือไดพูดซํ้าถึงความคิดและความรูสึกที่อีก
ฝายไดพูดไปแลวอยางถูกตอง และเปนที่พอใจของผูสงขอความ นั่นหมายความวากอนที่จะ
แสดงความคิดเห็นของเราจําเปนที่จะตองรูถึงโครงรางความคิดของผูที่สื่อสารขอความนั้นใหแก
เรากอน เม่ือเราเขาใจความคิดและความรูสึกของเขาดีแลว เรายอมจะทวนความขอความนั้นได  
ฟงดูไมยากนักแตเม่ือลองทําคุณจะพบวาเปนสิ่งที่ยากท่ีสุดสิ่งหนึ่งที่คุณเคยพยายามทํามา คุณ
จะพบวาการโตแยงของคุณเปนไปในทางที่สรางสรรคและดีขึ้นถาคุณสามารถทําตามแนวทางท่ี
ไดวางไว 
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แบบฝกหัด 1 ความสําคัญของภาษาทาทางในการสื่อสารดวยคําพูด 
   จุดมุงหมายของแบบฝกหัดน้ีเพ่ือใหเราตระหนักวาเราตองอาศัยภาษาทาทางเพียงไร 
ในการแปลความหมายขอความที่พูดออกมา 
   จับคูนั่งหันหนาเขาหากัน หลับตา และหาหัวขอสนทนากันประมาณ 2-3 นาที โดยไม
ลืมตาเลย 
   ใหแลกเปลี่ยนกันเลาถึงประสบการณที่ไดรับและความรูสึกขณะหลับตาคุยกัน เรารูสึก
วาขาดอะไรไป 
 

แบบฝกหัด 2 ความสนใจจดจอและการระลึกได 
   แบบฝกหัดน้ีมีเปาหมายที่จะชวยใหทักษะในการแสดงความสนใจจดจอมีความเฉียบ
คมขึ้น โดยเนนถึงภาษาทาทางในขบวนการสื่อสาร 
   จับคูและใชเวลา 2 นาที ในความเงียบนั่งมองคูที่อยูขางหนา ใบหนา รางกาย 
โครงสรางของรางกาย หลังจากน้ัน 2 นาทีหลับตาและบรรยายถึงรูปรางคูของตนจากความทรง
จํา ถาไมอาจบรรยายไดอยางสมบูรณหลังจาก 2 นาทีแลว ใหลืมตาและดูรายละเอียดที่ขาดไป 
หลับตาอีกคร้ังและบรรยายใหม เม่ือทําเสร็จแลวใหอีกคนทําเชนเดียวกัน 
 

แบบฝกหัด 3 การไมฟง : การฟงอยางใกลชิด 
   การตอบสนองที่สอดคลองกับสิ่งที่พูด : การตอบสนองที่ไมตรงกับเร่ืองที่พูด 
ตอนที่ 1 : อภิปรายเกี่ยวกับการฟง อะไรที่เปนปญหาทําใหการส่ือสารตอกันยากที่จะทําความ
เขาใจ ความลมเหลวในการสงขอความ การฟง และการตอบสนอง ทําใหเกิดชองวางในการ
สื่อสารอยางไร อะไรเปนสาเหตุใหบุคคลสองคนลมเหลวในการสื่อสารตอกัน 
1.  ______________________________ 
2.  ______________________________ 
3.  ______________________________ 
4.  ______________________________ 
 
   ขอเสนอแนะจากการอภิปรายไดรวมถึงสิ่งตอไปน้ีหรือไม 
1.  การแสดงออกเก่ียวกับความคิดอยางไมถูกตองตรงไปตรงมา 
2.  ลมเหลวที่จะฟงสิ่งที่ไดพูดอยางสมบูรณ 
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3.  พยายามจะพูดมากเกินไปในขอความหน่ึงๆ 
4.  ในการสนทนากันไมไดพูดสิ่งเดียวกันทั้งที่กําลังสื่อสารกันอยู 
 
ตอนที่ 2 : ไมฟงและการตอบสนองที่ไมสอดคลองกัน 
   แบงเปนกลุมละ 4 คน 
1.  อภิปรายวิธีสรางความสัมพันธที่ใกลชิดหรือการสรางความสัมพันธตอกัน ใชเวลา 5 นาที ใน 
     การอภิปราย ขณะที่อภิปรายใหพูดเก่ียวกับหัวขอที่ไดรับมอบหมายและสิ่งที่พูดจะตองไม 
     สัมพันธกับการพูดของบุคคลอ่ืนในกลุม เสมือนวาเราไมไดยินเขาพูด 
 
2.  หลังจากอภิปรายใหตอบคําถามตอไปน้ี 
   ก.  รูสึกอยางไรบางที่พูดแลวไมมีคนโตตอบ 
   ข.  รูสึกอยางไรบางที่เพิกเฉยขอความที่คนอ่ืนพูด 
 
ตอนที่ 3 : การฟงอยางใกลชิดและการตอบสนองที่สอดคลองสัมพันธกับสิ่งที่พูด จับคูสนทนากัน 
1.  ให ก พูดกับ ข เก่ียวกับตนเอง เก่ียวกับ ข หรือเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตนทั้งคู 
     พยายามมีความจริงใจในสิ่งที่พูด พูดถึงความรูสึกและสิ่งที่มีความหมายตอทั้งสองฝาย 
2.  ข ทวนความสิ่งที่ ก พูด โดยพูดใหมดวยถอยคําของตนเองวาส่ิงที่ ก พูดมีความหมายตอตน 
     อยางไร ไมมีการอภิปรายในสิ่งที่ ก พูด ก พูด และ ข ทวนความ กฎโดยทั่วไปของการ 
     ทวนความไดแก 
   ก.  พูดซํ้าถึงการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดและความรูสึกของอีกฝายดวยคําพูดของ
เราเอง โดยไมลอเลียน เลียนแบบ หรือพูดแบบนกแกวนกขุนทอง คือพูดถอยคําอยางเดียวกับที่
อีกฝายพูด 
   ข.  ขึ้นตนดวยขอความที่ตองการสะทอนดวยคําพูดวา “คุณรูสึกวา_______”  “ดู
เหมือน วาคุณ________” “คุณเห็นวา________” และอ่ืนๆ 
   ค.  ในการทวนซ้ําขอความของบุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงการแสดงการเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย ละเวนการกลาวโทษ แปลความหมาย แนะนํา หรือชักชวน 
3.  ก กลาวขอความกับ ข ข ทวนซ้ํา 
4.  ก กลาวขอความกับ ข ข ทวนซ้ํา 
5.  เริ่มขบวนการใหมกลับกัน ข กลาวขอความกับ ก และ ก ทวนความแตละขอความ 
6.  ตอบคําถามตอไปน้ีเพ่ือใชในการอภิปรายตอไป 
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   ก.  รูสึกอยางไรบางที่พูดแลวคูสนทนาทวนความ 
   ข.  รูสึกอยางไรบางที่ทวนซ้ําขอความของคูสนทนา 
7.  อภิปรายประสบการณที่ไดรับโดยจับกลุมละ 4 คน คําถามซ่ึงเปนแนวทางในการอภิปรายมี 
     ดังนี้ 
   ก.  คุณพบวาเปนการยากในการรับฟงผูอ่ืนไหมขณะทําแบบฝกหัด ทําไม 
   ข.  คุณรูสึกวาไมถูกขัดจังหวะในสิ่งที่ตองการพูดไหม 
   ค.  เรามีปฏิกิริยาตอการทวนความของคูสนทนาอยางไร เขาไดรับในสิ่งที่เราตองการ
จะบอกไหม 
   ง.  ทาทางการแสดงออกของคูสนทนามีผลตอความสามารถในการรับฟงไหม ในทาง
ใด 
   จ.  ประสบการณสองอยางที่ไดรับกอใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกัน อะไรบาง 
 

แบบฝกหัด 4 การฟงแตเพียงบางสวน : การฟงเพื่อหาความหมาย 
ตอนที่ 1 การฟงหรือการตอบสนองแตเพียงบางสวนเพื่อจะสอดแทรกความคิดของเราเขาไป 
   แบงกลุมละ 4 คน 
1.  อภิปรายเก่ียวกับการสรางความสัมพันธที่ใกลชิด การมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หรือหัวขอ 
     อ่ืนที่ใกลเคียงกัน ใชเวลาประมาณ 5 นาที 
2.  รับฟงคูสนทนาเพ่ือจุดมุงหมายที่จะนําบางสวนที่เขาพูดมาเปลี่ยนแนวทางการอภิปรายหรือ 
     การสนทนาไปในแนวทางที่เราตองการ หรืออาจพูดไดอีกอยางวาแสดงการรับรูการพูดของ 
     อีกฝาย เพ่ือจะเสนอแนวความคิดของเราเขาไปในการสนทนา เปนวิธีการสนทนาที่สุภาพ 
     เพ่ือจะเบนความสนใจไปสูสิ่งที่เราตองการ 
3.  ตอบคําถามตอไปน้ีเพ่ือนํามาใชในการอภิปราย 
   ก.  คุณรูสึกอยางที่คนอ่ืนเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีที่คุณพูดจบลง 
   ข.  คุณรูสึกอยางไรที่เปลี่ยนเรื่องพูดทันทีที่อีกฝายพูดจบลง 
 
ตอนที่ 2 การฟงเพ่ือหาความหมาย การตั้งใจจดจอ และการเจรจาเพ่ือการตอบสนองที่มี
ความหมาย 
   จับเปนคู คนหนึ่งเปน ก และอีกคนหน่ึงเปน ข 
1.  ก พูดเก่ียวกับตนเอง เก่ียวกับ ข หรือเก่ียวกับความสัมพันธระหวางกัน 
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2.  ข ตอบสนองโดยพูดวา “ฉันคิดวาคุณหมายความวา_______” ข ไมพยายามระบุลงไปวา 
     ทําไมตนคิดเชนน้ัน หรือทําไม ก ไดพูดอยางน้ัน ข เพียงแตบอกวา ก วา ตนคิดวาขอความ 
     ที่ ก กลาวหมายความวาอยางไร ก และ ข เจรจากันจนเปนที่ตกลงวา ก หมายความวา 
     อยางไร ไมมีการเพ่ิมเติมความหมายขึ้นจากเดิม และไมพยายามที่จะวิเคราะหซึ่งกันและกัน 
     เพียงแตพยายามเขาใจความหมายที่พูด 
3.  ก พูดขอความตอไป ข ตอบสนองวา “ฉันคิดวาคุณหมายความวา______” ทั้งสองฝายทํา 
     ความตกลงกันถึงความหมายของขอความนั้น 
4.  ก พูดขอความอันตอไป ข ตอบสนองเชนที่ผานมา 
5.  เริ่มขบวนการใหมโดยสับบทบาทกัน ข เปนคนพูดขอความตางๆ ก เปนผูตอบสนอง 
6.  ตอบคําถามตอไปน้ี 
   ก.  รูสึกอยางไรที่พูดไปแลวคูสนทนาตอบสนองดวยการบอกถึงวาเขาคิดวามัน
หมายความอยางไร และมีการทําความตกลงกันถึงความหมายที่แทจริงของขอความนั้น 
   ข.  รูสึกอยางไรในการฟงคูสนทนาและมีการตอบสนองวาเราคิดวามันหมายความวา
อยางไร และเจรจาตกลงกันถึงความหมายที่แทจริงของขอความนั้น 
7.  อภิปรายถึงประสบการณที่ไดรับ คุณอาจใชคําถามเหลาน้ีเปนแนวทางในการอภิปราย 
   ก.  คุณมักส่ือสารในสิ่งที่คุณตองการส่ือสารหรือไม 
   ข.  คุณพบหรือไมวาผูฟงเพียงแตตอบสนองบางสวนที่คุณพูดเทาน้ัน 
   ค.  สิ่งที่ผูพูดมีอยูในใจเคยไมชัดเจนไหม อะไรที่ทําใหเกิดความไมชัดเจน 
 

แบบฝกหัด 5 การใชทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   การทําใหจุดเดนสวนที่เปนความเขมแข็งในตนเองชัดเจนขึ้น และทําใหความสัมพันธ 
มีความกระจางขึ้น 
 
ตอนที่ 1 การทําใหสวนที่เปนความเขมแข็งในตนเองชัดเจนขึ้น 
1.  ก ใชเวลา 2 นาทีเพ่ือบอกกับ ข ถึงสิ่งที่เขาพิจารณาวาเปนสวนของความเขมแข็งในตัวเขา  
     รวมทั้งสิ่งที่ตนคิดวาสามารถทําไดดี สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งที่คิดวาคนอ่ืนชอบใน 
     ตัวเขา 
2.  ข รุกเรา ก ดวยคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งและคุณสมบัติของ ก จากการสังเกตของตน 
     ก ใหการตอบสนองดวยการทวนซ้ําสิ่งที่ ข พูด โดยกลาววาเขาคิดวา ข หมายความวา 
     อยางไร และทําความตกลงกันเกี่ยวกับความหมาย ใชเวลา 5 นาที 
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3.  สับเปลี่ยนบทบาทกันและทําซํ้าขบวนการเดิม 
 
ตอนที่ 2 ขอความสวนตัว 
   ขอความสวนตัว เปนสิ่งที่เราบอกกับตนเองถึงความคิด ความรูสึก การกระทําของเรา 
เรามีการรับรูเก่ียวกับตนเองและพฤติกรรมอ่ืนๆ อยางไร เม่ือใดก็ตามที่เราอางถึงตัวเราในการ
พูด การอภิปราย เราเรียกส่ิงน้ีวาเปนเรื่องสวนตัว ในการใชขอความที่เปนสวนตัวใชสรรพนาม 
ฉัน ตัวฉัน และ ของฉัน ถามีการใชถอยคําที่ไมไดระบุลงไป แตกลาวลอยๆ โดยทั่วไป เชน ใชคํา
วา ทุกคน บางคน อางถึงความคิด และความรูสึกของเรา ยอมทําใหผูรับฟงเกิดความรูสึกสับสน 
และเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารยากที่จะทําความเขาใจ การกลาวขอความที่เปนเรื่อง
สวนตัว เปนการเปดเผยวาเราเปนใครแกผูที่เราส่ือสารดวย ชวยใหความสัมพันธมีความเปน
กันเอง ใกลชิดกันมากขึ้น การที่ผูพูดหรือผูสงจะสามารถแนใจวามีการสื่อความหมายที่ชัดเจนก็
คือการกลาวขอความที่เปนเรื่องของตน เพ่ือใหผูฟงไดเขาใจชัดเจนขึ้นวาผูพูดมีความตั้งใจหรือมี
ความตองการอยางไร ทําใหความเขาใจผิดพลาดลดนอยลง 
 
   นอกจากน้ีขอความซึ่งบอกถึงเรื่องของผูพูดยังชวยทําใหเกิดความไววางใจมีความ
เก่ียวพันกันมากขึ้น การใชคําที่กลาวลอยๆ โดยทั่วไปอางถึงความคิดและความรูสึกของผูพูด ทํา
ใหเกิดความไมไววางใจและเรามักจะใชเม่ือเรารูสึกไมไววางใจ ตองการปกปองตนเอง ไมกลาที่
จะแสดงออกเกี่ยวกับความคิด ความรูสึกของตน ขอความซ่ึงกลาวถึงตัวผูพูดเปนการสื่อสารที่
แสดงความรูสึกไววางใจ เปดเผย เพ่ิมพูนใหพัฒนาความสัมพันธที่ใกลชิดตอกนระหวางผูพูด
และผูรับฟง 
 
   ใหคุณและคูของคุณลองพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอความใดเปนขอความที่เปน
สวนตัว บอกถึงตัวผูพูด 
1.  ฉันรักคุณ 
2.  ฉันเกลียดคุณ 
3.  คุณเปนคนสวย 
4.  หนาผากคุณแคบ 
5.  เราสื่อสารตอกันไดอยางดี 
6.  ฉันรูสึกอึดอัดที่คุณมองฉันอยางน้ัน 
7.  เม่ือคุณยิ้มทําใหโลกดูสดใส 
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   อภิปรายกับคูของคุณดวยคําถามตอไปน้ี 
1.  ในการพูดถึงสวนดีสวนที่เปนความเขมแข็งในตัวคุณ ขอความเหลาน้ันบอกถึงตัวคุณอยาง 
     ชัดเจน ในสัดสวนที่มากนอยเพียงใด 
2.  คุณมีปฏิกิริยาตอการบอกขอความที่เปนสวนตัว และมีการรับฟงขอความในแบบนี้อยางไร 
3.  คุณคิดวาขอความที่เปนสวนตัวนี้ชวยพัฒนาความสัมพันธใหเปนไปไดงายขึ้น และทําใหการ 
     สื่อสารดีขึ้นอยางไร 
 
ตอนที่ 3 การทําใหความสัมพันธมีความกระจาง 
   แบงเปนคู 
1.  ให ก กลาววา “สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําเพ่ือปรับปรุงความสัมพันธตอกันใหดีขึ้น คือ _____” 
2.  ข ทวนซ้ําขอความนั้น และกลาววาตนคิดวาขอความนั้นมีความหมายอยางใด ทั้งสองฝายทํา 
     ความตกลงกันถึงความหมาย เม่ือเปนที่ชัดเจนกันทั้งสองฝายแลว ข พูดถึงปฏิกิริยาของตน 
     ตอขอความนั้น 
3.  ทําขบวนการนี้ซ้ํา 
4.  สับเปลี่ยนบทบาทกัน ทําซํ้าขอ 1-3 
 
ตอนที่ 4 ขอความเก่ียวกับความสัมพันธ 
   ขอความเกี่ยวกับความสัมพันธเปนขอความที่แสดงถึงวาเราคิดและเรารูสึกตอบุคคล
อ่ืนอยางไร เม่ือใดก็ตามที่บุคคลสองคนหรือเกินกวาน้ันพูดวา ตนมีความคิดหรือความรูสึกตอกัน
อยางไร เราเรียกการพูดน้ีวา “ความสัมพันธ” หัวขอการพูดคือความสัมพันธระหวางบุคคลที่
เก่ียวของกัน ขอความที่บอกถึงความสัมพันธ ชวยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ เปนการพิจารณา
อยางชัดเจนถึงความสัมพันธที่เปนอยู และความตองการที่จะพัฒนาความสัมพันธตอไป 
 
   มีคนหลายคนไดใชเวลาสวนมากอยูดวยกัน อาจทํางานรวมกัน มีกิจกรรมรวมกัน และ
ไดกลายเปนเพ่ือนหรือเปนศัตรูกันไปโดยอัตโนมัติ แตความสัมพันธนั้นไมใชเปนสิ่งที่อยูๆ เกิด
ขึ้นมาเอง มันเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นอาจจะโดยจงใจหรือไมจงใจ เม่ือบุคคลพยายามที่จะสราง
ความสัมพันธเขาจะตองรูตัววาความสัมพันธอยูที่ใด และอะไรควรจะมีขึ้นเพื่อใหความสัมพันธมี 
ความเปนสวนตัวและใกลชิดกันมากขึ้น การกลาวขอความที่บอกถึงความสัมพันธชวยใหเกิด
ความกระจางรูถึงวาบุคคลทั้งสองอยูที่จุดใด ชวยใหการแสดงออกเก่ียวกับความรูสึกและการรับรู
งายขึ้น ชวยนําไปสูความสัมพันธที่ลึกซ้ึงและเปนที่นาพอใจมากขึ้น 
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   เม่ือเราพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ ขอความที่บอกถึงความสัมพันธสามารถ
นํามาใชชวยใหความสัมพันธลึกซ้ึงกัน เม่ือเราสงขอความไปยังอีกฝายโอกาสท่ีจะเกิดความ
เขาใจผิดพลาดยอมเปนไปไดนอยมาก ถาขอความที่เราพูดเปดเผยและสัมพันธกับธรรมชาติของ
ความสัมพันธที่เปนอยูในปจจุบัน และเราไดรับรูอีกฝายอยางไร จากการเรียนรูวิธีกลาวขอความ
ที่บอกถึงความสัมพันธ คุณสามารถเรียนรูวิธีการท่ีจะชวยใหความสัมพันธของคุณมีความลึกซึ้ง
ขึ้น และลดโอกาสของความผิดพลาดในการสื่อสาร 
 
   ใหคุณกับคูของคุณพิจารณาตัดสินวาขอความตอไปน้ี อะไรเปนขอความเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ 
1.  ฉันรูสึกวาคุณไมชอบฉัน 
2.  ทุกอยางมันไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
3.  คุณทําใหฉันรูสึกวาเปนที่พอใจและประทับใจ 
4.  คนเหลาน้ีตั้งทาจะรวนฉันจริงๆ 
5.  ทุกคนที่นี่ดีมาก 
6.  คุณโกรธฉันหรือ 
7.  ทําไมทุกคนพากันมองมาที่ฉัน 
8.  ฉันคิดวาเราจําเปนตองพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเม่ือคืน 
 
   อภิปรายคําถามตอไปน้ี 
1.  คุณรูสึกอยางไรเม่ือกลาวขอความเก่ียวกับความสัมพันธ 
2.  ในการกลาวขอความเก่ียวกับความสัมพันธ ขอความใดที่เปนประโยชนที่สุดในการพัฒนา 
     ความสัมพันธของคุณและเปนประโยชนหรือชวยคุณอยางไร 
 

แบบฝกหัด 6 การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 
   คุณไดผานประสบการณการส่ือสารที่มีและขาดประสิทธิภาพมาแลว เพ่ือใหคุณมีความ
เชี่ยวชาญในการใชและเขาใจทักษะเหลาน้ีมากขึ้น ตอไปน้ีเปนวิธีการซ่ึงจะชวยฝกฝน 
1.  ใหนั่งเปนกลุมเพ่ือสังเกตหรือน่ังในกลุมคนที่กําลังสนทนากัน 
2.  ใหดูแนวทางการสังเกตและนับพฤติกรรมการส่ือสารที่มีและขาดประสิทธิภาพ 
3.  ภายในหนึ่งสัปดาหนําผลจากการสังเกตมาอภิปราย สรุปผลจากการสังเกตของสมาชิกใน 
     กลุม 
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4.  ผูฟงรับฟงเพ่ือจะตัดสินและประเมินคา ซึ่งทําใหผูพูดมีการปกปองตนเองและไมเปดเผย 
     ขอมูล 
5.  ผูฟงเขาใจขอความแตไมเขาใจถึงความหมายที่พูด 
6.  ผูฟงใชสรรพนามและคํานามทั่วๆ ไป เพ่ืออางถึงความคิดและความรูสึกของตน 
7.  พฤติกรรมการส่ือสารที่ขาดประสิทธิภาพอ่ืน 
 
   การสังเกตการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1.  ผูฟงทวนซ้ําขอความที่ผูพูดพูด 
2.  ผูฟงไมประเมินคาและตัดสิน 
3.  ผูฟงตรวจสอบความหมายของผูพูด 
4.  ผูฟงพยายามแปลความหมายสิ่งที่ผูพูดพูด จนกระท่ังมีการตรวจสอบกับผูพูด 
5.  ผูฟงเนนที่ความหมายของขอความ ไมใชคําเฉพาะคําใดคําหน่ึง 
6.  ผูพูดกลาวขอความที่เปนสวนตัว 
7.  ผูพูดกลาวขอความที่บอกถึงความสัมพันธ 
8.  พฤติกรรมการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพอ่ืนๆ 
 

แบบฝกหัด 7 การใชคําถาม 
   คําถามปลายปดขางลางน้ีใหแทนที่ดวยคําถามปลายเปด 
   1.  เย็นน้ีตองการรับประทานปลาไหม 
   2.  คุณชอบเวลาสามีชมคุณไหม 
   3.  คุณแมคุณเปนแมที่เปนเผด็จการหรือไม 
   4.  คุณพอบอกใหคุณมาหาฉันใชไหม 
   5.  ความเปลี่ยนแปลงของลูกคุณทําใหคุณสบายใจขึ้นไหม 
 

แบบฝกหัด 8 ประเภทคําถาม 
   ให 2 ตัวอยาง จากคําถามแตละประเภทดังตอไปน้ี 
   8.1  คําถามปลายเปด 
         ก.  อยางไร 
         ข.  อะไร 
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         ค.  ที่ไหน 
         ง.  เม่ือไร 
 
   8.2  ดานของการถาม 
         ใหถามคําถามเพ่ือใหเกิดความกระจางในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
         ก.  ความรูสึก 
         ข.  ปฏิกิริยาทางกายภาพ 
         ค.  จิตใจ 
         ง.  การส่ือสาร 
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