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การแปลความหมาย 

 
 
   การแปลความหมายจะตองประกอบกันทั้งการแสดงความสนใจจดจอ และการ
แสดงออกเก่ียวกับตนเอง เปนทักษะที่มีความกวางขวางยิ่งขึ้น ผูทําการสัมภาษณที่ประสบ
ความสําเร็จตองสามารถที่จะรับฟงผูมารับการปรึกษา และสามารถแสดงความคิดใหมๆ เพ่ือที่ผู
มารับการปรึกษาจะไดเขาใจในสิ่งน้ี Morelend และ Ivey (1969) ไดพัฒนาทักษะในการแปล
ความหมาย ซึ่งนับวาเปนทักษะที่มีความทาทายและซับซอนมากที่สุด แนวความคิดของการแปล
ความหมายโดยพ้ืนฐานมาจากการประยุกตงานของ Ievey (1963) เก่ียวกับการกระตุน Levey 
ไดกลาวไวในหนังสือ “การแปลความหมายทางจิตวิทยา” ไววา กลาวโดยสรุปแลวการแปล
ความหมายทางจิตวิทยาคือพฤติกรรมอยางหน่ึง อันประกอบดวยการนําโครงรางแนวความคิด
หรือระบบภาษาที่เปนผลจากการสังเกตหลายๆ ครั้ง หรือพฤติกรรมหลายๆ อยางมาทําใหงาย
ตอการจัดการไดมากขึ้น 
   การแปลความหมายอาจแตกตางกันไปตามเน้ือหา ทฤษฎี แนวความคิดที่ยึดถือ แตมี
สวนประกอบที่เหมือนๆ กัน เม่ือผูสัมภาษณทําการแปลความหมายเปนการเสนอโครงราง
แนวความคิดในรูปใหมแกผูรับการปรึกษา เพ่ือที่ผูมารับการปรึกษาจะมองเห็นปญหาของตน 
และดวยความหวังวาจะชวยใหเกิดความเขาใจไดดีขึ้น และสามารถจะจัดการกับปญหาของตน 
จากการมองในทัศนะนี้การแปลความหมายจึงไมเหมือนกับการทวนความหรือการสะทอน
ความรูสึก อยางไรก็ตามโครงรางแนวความคิดอันใหมนี้ขึ้นอยูกับการรับรูสภาพการณของผูมาให
การปรึกษาเอง ดังนั้นทักษะในการแสดงออกเก่ียวกับตนเองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
   หนาที่อันหนึ่งของการทวนความและการสะทอนความรูสึกก็คือ ทําใหเน้ือหาขอเท็จจริง
หรือองคประกอบทางดานความรูสึกหรือสิ่งที่เพ่ิงพูดไปมีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับผูมารับการ
ปรึกษา ในการทวนความและการสะทอนความรูสึกผูสัมภาษณยังคงอยูกับโครงรางแนวความคิด
ของผูมารับการปรึกษาเปนสวนใหญ แตในการแปลความหมายผูสัมภาษณไดใหโครงราง
แนวความคิดใหมแกผูมารับการปรึกษา ซึ่งมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาใชไดดีขึ้น 
   ในจุดน้ีควรจะไดมีการอภิปรายถึงลักษณะของการแปลความหมาย เพ่ือประโยชนใน
การช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของทักษะอันนี้ที่ตางไปจากการทวนความ และการสะทอน
ความรูสึกผูรับการปรึกษา (ผูซึ่งถูกบันทึกวาขาดงาน) “ฉันรูสึกแยมากที่ขาดงานไปนาน” 
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ผูรับการปรึกษา  (ผูซึ่งถูกบันทึกวาขาดงาน) “ฉันรูสึกแยมากที่ขาดงานไปนาน” 
ผูสัมภาษณ  “คุณรูสึกลําบากใจและวิตกกังวล” (สะทอนความรูสึก) 
   “คุณขาดงานไปมาก” (ทวนความ) 
   “คุณขาดงานไปมากและคุณตระหนักวาบริษัทของคุณจะตองจัดการกับ 
   คุณเก่ียวกับเรื่องนี้ ทําใหคุณกังวลใจวาคุณจะเปนอยางไร” (การแปล
   ความหมาย) 
 
   การสะทอนความรูสึกเปนการนําขอมูลจากผูรับการปรึกษามา และเนนทางดาน
อารมณ การทวนความเนนที่เน้ือหาของปญหา การแปลความหมายมีทั้งองคประกอบทางเนื้อหา
และความรูสึก นอกจากน้ียังมีการสังเกตของผูใหการปรึกษาและโครงรางแนวความคิดของผูให
การปรึกษาเสริมเขาไปดวย 
 
   ตัวอยางอ่ืนๆ จากการทําจิตบําบัดมีดังตอไปน้ี 
ผูรับการปรึกษา  (กําลังตื่นเตนกังวล) “ผมกับภรรยาทะเลาะกันเม่ือคืน หลังจากดูหนัง
   เอ็กซ (X) ผมพยายามจะมีความสัมพันธทางเพศกับเธอ แตเธอก็ 
   ปฏิเสธผมอีก” 
ผูใหการปรึกษา  “คุณผิดหวังและลําบากใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น” (สะทอนความรูสึก) 
   “คุณตอสูกันหลังจากดูหนังเก่ียวกับเรื่องเพศที่ตื่นเตน” (ทวนความ) 
   “หนังกระตุนความตองการทางเพศของคุณทําใหคุณตองการจะมีความ
   สัมพันธทางเพศกับภรรยา คุณคาดวาเธอจะปฏิเสธคุณอีก” (แปลความ
   หมาย) 
   “คุณไดพูดขึ้นหลายตอหลายครั้งวาคุณตองการจะมีความสัมพันธทาง
   เพศกับภรรยาคุณหลังจากไดรับการกระตุน คุณไมเคยเอยวาภรรยาคุณ
   มีเสนหทางเพศเลย (แปลความหมาย) 
   “ความรูสึกถูกปฏิเสธคอยรบกวนคุณ ความรูสึกอันน้ีคลายคลึงกับความ
   รูสึกในความฝนของคุณที่คุณไดพูดคราวท่ีแลวไหม?”  
   (แปลความหมาย) 
   “เทาที่ฉันเห็นคุณในขณะนี้และที่นี้ ดูคุณผิดหวัง มือของคุณกําแนน คุณ
   อยากจะทําบางสิ่งบางอยางในขณะนี้ แตคุณไมรูวาจะทําอะไร” (แปล
   ความหมาย) 
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   จากตัวอยางการแปลความหมายแตละอัน ผูสัมภาษณไดนําสวนที่เปนสาระสําคัญที่
ผูรับการปรึกษาพูด (ทั้งดานอารมณและความคิด) และสรุปสิ่งน้ัน พรอมทั้งเพ่ิมเติมขอมูลซ่ึง
พิจารณาเห็นวาตรงกับประเด็น การแปลความหมายทุกคร้ังที่ผูใหการปรึกษาพูดออกมาเปนสิ่ง
เปนไปได ทั้งน้ีแตกตางกันไปตามทฤษฎีที่ผูสัมภาษณยึดถือ 
   อยางไรก็ตามในการฝก การแปลความหมายนับไดวาเปนทักษะโดยทั่วไปอันหน่ึงซึ่งใช
ในการทําจิตบําบัดและการใหการปรึกษา ดังน้ันผูฝกจึงมีอิสระและมีตัวเลือกมากมายในการแปล
ความหมายพฤติกรรมเดียวกันในสภาพการณที่ฝกปฏิบัติ การเลนบทบาทเปนผูมารับการ
ปรึกษาเปนการกระตุนใหผูฝกสามารถตอบสนองไดหลายวิถีทาง ในระยะแรกยิ่งผูฝกสามารถ
แปลความหมายไดมากเทาไหรยิ่งดีเทาน้ัน เม่ือมีการทบทวนผูฝกจะเร่ิมเขาใจวาตนมีการมอง
โลกอยางไร และไดประยุกตใชทฤษฎีใดมากที่สุดในการใหความชวยเหลือผูมารับการปรึกษา 
ผูใหความชวยเหลือจํานวนมากที่ใหการแปลความหมายโดยไมไดพิจารณาอยางเต็มที่ถึงทัศนะ
ในการมองโลก และทฤษฎีซึ่งมีบทบาทตอการแปลความหมายของตน 
   การแปลความหมายนั้นจากความหมายก็คือ การผสมผสานกันของความคิดความ
เขาใจและภาวะทางอารมณ การแปลความหมายไมไดเนนในความแตกตางของความรูสึกและ
เนื้อหาของขอความที่ พูด การแปลความหมายพยายามที่จะบอกถึงใจความสําคัญของ
ประสบการณของผูมารับการปรึกษา เพ่ือชวยใหเขาไดเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น พัฒนาไปสูการมี
มุมมองใหมๆ การวางเปาหมายและการกระทําในที่สุด ผูที่เร่ิมตนการใหความชวยเหลือจําเปน
จะตองมีทักษะในการแปลความหมายที่สามารถนํามาใชได นักจิตบําบัดที่เชี่ยวชาญจําเปนที่
จะตองรูวาตนกําลังทําอะไรและทําไมจึงทําส่ิงนี้ 
   การแปลความหมายสามารถจะสอนเนนในแนวของทฤษฎีจิตบําบัดทฤษฎีใดทฤษฎี
หน่ึง ขอมูลอันเดียวกันอาจมีการแปลความหมายแตกตางจากกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการมองโลกที่
แตกตางจากกันของผูใหการปรึกษา เราลองมาพิจารณากันถึงเรื่องน้ีดูอีกครั้ง ผูรับการปรึกษามี
ปญหากับภรรยา แตในคราวนี้จะแปลความหมายโดยใชทฤษฎีตางๆ เปนแนวทาง 
 
ผูรับการปรึกษา  (ซึ่งกําลังเรารอนใจ) “ผมกับภรรยาตอสูกันเม่ือคืนวานนี้หลังจากที่เราดู
   หนังเรื่องเพศดวยกัน ผมพยายามจะมีความสัมพันธทางเพศกับเธอ 
   เธอปฏิเสธผมอีกครั้ง” 
นักจิตวิเคราะห  “นี่ดูจะเชื่อมโยงกับความฝนของคุณซึ่งวนเวียนอยูในหัวของคุณตลอด
   เวลา มันสัมพันธกับความขัดแยงที่คุณมีกับคุณพอคุณ และความ 
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   ตองการที่จะประสบความสําเร็จของคุณดวย อยางที่คุณรูคุณเต็มใจที่จะ
   สอบตกเพื่อจะหลีกเลี่ยงไมใหเปนตามที่คุณพอคุณคาดหวัง และนี่ก็เปน
   อีกคร้ังหรือเปลาที่คุณจงใจจะหลีกเลี่ยงที่จะเปนอยางที่คุณอยากจะ
   เปน” 
 
นักจิตบําบัดซ่ึงเนนการวิเคราะหการติดตอส่ือสาร “ฉันไดยินวาสวนที่เปน 
   พอของคุณไดมีการตัดสินตัวคุณเองอีกแลว คุณกําลังพูดถึงเร่ืองเพศกับภรรยาคุณ แต
   ดูเหมือนวาคุณจะโทษตนเองที่ไมสามารถจะทําอยางที่ตั้งใจไวได” 
นักพฤติกรรมนิยม “คุณยังไมมีทักษะที่จําเปนเพ่ือจะไดบรรลุเปาหมายที่คุณตองการดูคุณ
   เครียดและอึดอัด คุณจําเปนตองไดรับการฝกใหสามารถผอนคลาย และ
   ควรจะไดสงมอบคุณไปทําจิตบําบัดทางเพศ อาจมีการจัดโปรแกรมเพ่ือ
   ชวยแกไขปญหาน้ี” 
 
   จากตัวอยางที่ใหอาจชวยใหเห็นไดอยางชัดเจนวา เราสามารถแปลความหมายโดยมี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีและแนวความคิดที่แตกตางจากกัน แตละทฤษฎีมองสภาพการณเดียวกัน
แตกตางจากกัน ความถูกตองขึ้นอยูกับโครงสรางของคานิยมและการมองโลกของผูทําการ
สังเกต 
 
   คุณคาของการสะทอนความรูสึกหรือการทวนความนั้น วัดไดจากปฏิกิริยาผูมารับการ
ปรึกษาที่มีตอส่ิงนี้ดวยคําพูดหรือภาษาทาทาง เกณฑเดียวกันน้ียังสามารถใชในการวัดคุณคา
ของการแปลความหมาย ผูรับการปรึกษาสามารถจะนําส่ิงน้ีไปใชในการจัดการกับปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพไดหรือไม มีการอภิปรายปญหาไดลึกซึ้งขึ้นหรือไม หรือชวยพัฒนาความเขาใจใน
ตนเองและพฤติกรรมตางๆ ไดใหมหรือไม คนบางคนอาจจะมีการตอบสนองไดดีที่สุดกับการ
แปลความหมายในแนวจิตวิเคราะห คนอ่ืนๆ อาจจะมีการตอบสนองไดดีในแนวพฤติกรรมนิยม
หรืออ่ืนๆ การตัดสินอยางแทจริงวาวิธีการใดจะเปนการแปลความหมายท่ีดีที่สุดยอมจะตองมี
การศึกษาและวิจัยกันตอไป เพ่ือตรวจสอบวาการแปลความหมายแบบใดมีความเหมาะสมกับ
บุคคลใด ในขณะใด และภายใตสภาพการณอยางไร 
   สิ่งที่นาสนใจอีกอยางในการแปลความหมายก็คือความลึกในการแปลความหมาย 
Moreland และ Ivey (1969) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลความหมายไวดังนี้ 
 



  

PC420 125

   “การแปลความหมายแตเดิมน้ันไดถูกมองวา เปนกิจกรรมที่มีความลึกลับซับซอน ผู
สัมภาษณจะตองเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงโครงสรางบุคลิกภาพของผูมารับการปรึกษาและใหเขาเกิด
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงขึ้นใหม อยางไรก็ตามเม่ือมีความเห็นวาการแปลความหมายเปนเพียง
โครงรางแนวความคดิที่ใหอันใหม ความลึกจึงดูเปนเร่ืองที่ดูลึกลับ นากลัว มองไมเห็น ถามองใน
ดานนี้ความลึกของการแปลความหมายเปนชวงของความแตกตางระหวางโครงรางแนวความคิด
ของผูรับการปรึกษา และโครงรางแนวความคิดของผูสัมภาษณ ยกตัวอยางเชน ผูรับการปรึกษา
อาจเลาถึงความฝนวาเขาไดหวานเมล็ดพันธลงไปและปลูกมันจนเปนตนโต ปรากฏวามันไดถูก
โคนลงอยางลึกลับ จากส่ิงที่เลาผูใหการปรึกษาสามารถแปลความหมายไดหลายอยางแตกตาง
จากกันทั้งคําพูดและความลึก 
   1.  คุณไดสูญเสียสิ่งที่คุณรัก 
   2.  ชีวิตของคุณตองพบกับความผิดหวังคร้ังแลวคร้ังเลา 
   3.  คุณไมมีความแนใจอยางมากตอความสําเร็จของคุณ 
   4.  คุณกลัวที่จะเสียอวัยวะเพศของคุณไป 
 
   ในระยะตนของการทําจิตบําบัด การแปลความหมายอันแรกดูจะมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด และในระยะตอมาการแปลความหมายที่ลึกซ้ึงมากขึ้นอาจเปนสิ่งเหมาะสม จังหะของการ
แปลความหมายเปนสิ่งสําคัญ เกณฑอ่ืนๆ สําหรับความถูกตองในการแปลความหมายก็คือการที่
ผูใหการปรึกษามีความพอใจกับแนวความคิดของตนที่มีตอผูมารับการปรึกษา ถาผูสัมภาษณไม
รูสึก ถาผูสัมภาษณไมรูสึกพอใจ ไมมีความสอดคลองทั้งกับตนเองและผูมารับการปรึกษา การ
แปลความหมายนั้นยอมไดรับการยอมรับและเปนประโยชนนอยมาก 
 
   ความถูกตองสมเหตุสมผลในการแปลความหมายยังขึ้นอยูกับสภาพการณในการ
สัมภาษณ ซึ่งไมจําเปนตองเปนการทําจิตบําบัด ผูสัมภาษณเขาทํางานอาจมีความเชื่อวาตน
กําลังพูดกับคนท่ีชอบหนีงาน และอาจเขียนคําวิจารณของตนไวจากการสัมภาษณรวมทั้ง
เสนอแนะวาบุคคลผูนี้ไมไดพูดความจริงเม่ือผูสัมภาษณรวบรวมผลจากการสัมภาษณ ซึ่ง
สัมพันธกันมีการประเมินคาสวนตนเสริมเขาไปดวย และใหบุคคลน้ันไดคิดพิจารณาถึงความคิด
เหลาน้ีใหม เทากับวาเขาเขาสูกระบวนการของการแปลความหมาย การแปลความหมายนั้นจะมี
ประสิทธิภาพที่สุดเม่ือผูใหความชวยเหลือรูสึกสบายใจตอการรับรูนี้และรูสึกวาผูมารับการ
ปรึกษาสามารถใชการแปลความหมายเพ่ือคนหาปญหาไดลึกซ้ึงยิ่งขึ้น บางทีอาจดูเปนวาผู
สัมภาษณไดนําโครงสรางของทฤษฎีมาใชตามความพอใจของตน โดยพัฒนาจากประสบการณ
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   การใชการแปลความหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักเกิดจากการที่ผูมารับการ
ปรึกษามีความเขาใจอยางลึกซ้ึงมากกวาจะเปนการใหจากผูใหการปรึกษา โดยที่ผูมารับการ
ปรึกษาสามารถมีโครงรางแนวคิดใหมมาแปลความหมายประสบการณเดิมของตน ผูใหการ
ปรึกษาสามารถจะชวยใหผูมารับการปรึกษามีการแปลความหมายดวยตัวเขาเอง และมีความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงไดดวยการใชทักษะการแสดงความสนใจจดจอ การใหแนวทางการเปดเผย
ตนเอง หรือการแปลความหมายเองอยางเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทักษะการสรุปจะ
เปนประโยชนอยางมากใหผูมารับความชวยเหลือไดพัฒนาแนวทางในการปรับตัวของเขา ผูให
การปรึกษาจะจับใจความสําคัญของความรูสึกและขอเท็จจริงที่ผูมารับการปรึกษาเลาและนํามา
สรุปใหผูมารับการปรึกษา ผูรับการปรึกษาอาจมีการรวบรวมขอเท็จจริงเหลาน้ีเขาดวยกันโดย
อัตโนมัติ เปนสวนรวมอันใหมที่มีความหมายซ่ึงนําไปสูการกระทําและการเปลี่ยนแปลงแบบใน
การดําเนินชีวิตในที่สุด ตอไปน้ีเปนตัวอยางของการใหความชวยเหลือซ่ึงมีการสรุปและการแปล
ความหมาย 
 
ผูใหการปรึกษา  “ผมไมสามรถชวยไดแตยังสงสัยอยู_______ คุณชวยบอกเพิ่มเติม
   อีกนิดไดไหมวาส่ิงนั้นทําใหคุณมีความรูสึกอยางไร แมในขณะน้ีที่คุณ
   พูดผมไดเห็นบางสิ่ง” 
ผูรับการปรึกษา  “มันมีความเครียดอยูในขณะนี้และฉันรูสึกเหมือนกับ______ ปลอยฉัน
   ไวตามลําพังไดไหม อยามายุงกับฉัน คุณเขามาวุนวายกับชีวิตของฉัน
   และมัน_____ มัน_____ ฉันรูสึกอึดอัดและอยากจะปกปองตนเอง มัน
   คลายกับวาฉันไมตองการใหใครเขามาถามันจะตองเปนอยางนั้น ฉัน
   กําลังจะถูกเอารัดเอาเปรียบ ไมมีใครเขามา แต_____” 
ผูรับการปรึกษา  “ขณะน้ีผมมีความรูสึกวาคุณตองการปกปดเขาเอาไว ขณะเดียวกันดู
   คุณจะมีอะไรอยูในใจอีก แตยังมองไมออก” 
ผูรับการปรึกษา  “ยังมองไมเห็น_____ อา_____ แตฉันไมตองการจะอยูคนเดียวตลอด
   ชีวิต ฉันตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูชาย เพียงแตผูชายคนนี้ที่ฉัน 
   จําตองแยกกับเขา” 
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ผูใหการปรึกษา  “อืม (หยุดชั่วขณะ) เราลองหยุดไวตรงนี้ชั่วขณะซิ และใหผมไดทบทวน
   สิ่งที่คุณไดพูดมา คุณบอกวาคุณกําลังฝกงานทางดานกฎหมายอยู 
   เอาละ ประเด็นสําคัญคือผูชายคนนี้ คุณสามารถที่จะเปนตัวของตัวเอง
   และทํางานของคุณไดอยางไร ขณะเดียวกันคุณจะสามารถมีความอบ
   อุนเปนธรรมชาติกับเขาไดอยางไร และจากสภาพการณนี้คุณมีความ
   รูสึกวาเขาตองการจะควบคุม บังคับคุณมากกวาจะยอมใหคุณไดเปน
   ตัวของตัวเอง ผมไดยินคุณถูกตองไหม” 
ผูรับการปรึกษา  “ฉันวาฉันไมไดรูสึกวาถูกควบคุมหรือบังคับมากเทากับทํามาเปนเจา
   ของ”  
ผูใหการปรึกษา  “เปนเจาของยิ่งไปกวาถูกควบคุมง้ันหรือ” 
ผูรับการปรึกษา  “ใชแลว มันเหมือนกับวาเขาเห็นฉันเปนสมบัติของเขา เขามักจะ 
   คอยบอกวา ธิดาผมตองการใหคุณทําส่ิงนี้ และแมแตเวลาที่เขาจะ 
   ใหอะไรฉัน เขาจะเดินเขามาทันทีและพูดวา ผมมีอะไรจะใหคุณโดยไม
   สนใจวาฉันจะทําอะไรอยู” 
 
   การพูดในประโยคที่สองของผูใหการปรึกษาเปนการทวนความ และการสะทอน
ความรูสึก แตการพูดวา “เกือบจะมองไมออก” เปนจุดเร่ิมตนในการแปลความหมาย มิติที่มองไม
เห็นเริ่มมีความสําคัญขึ้น และมีความกระจางขึ้นดวยการนํามาอภิปรายตอไป และจากการฝก
การใชจินตนาการและการใหดูเทปโทรทัศนซึ่งบันทึกภาพไวขณะใหการปรึกษา ทําใหผูมารับ
การปรึกษามีโอกาสสังเกตพฤติกรรมของเธอเองจากตัวอยางบทสนทนาที่ผานมา ผูใหการ
ปรึกษาไดใหความหมายของสิ่งที่มองไมเห็นวาเปนการควบคุม (สังเกตไดวาส่ิงน้ีเปนการพูดจาก
โครงรางแนวความคิดของผูใหการปรึกษา ไมใชจากความคิดของผูมารับการปรึกษา) ผูใหการ
ปรึกษาไดนําสิ่งที่ผูรับการปรึกษาเลาเกี่ยวกับเพ่ือนชายของเธอมาแปลความหมายวาเปนการ
แสดงความควบคุมบังคับ เม่ือการแปลความหมายไมตรงกับความเปนจริงผูรับการปรึกษาได
เปลี่ยนคําวา “ควบคุม” เปน “เปนเจาของ” ซึ่งเปนการรับรูความสัมพันธที่เธอมีกับชายผูนี้ ใน
กรณีนี้สิ่งที่มองไมเห็นไดมีการแปลความหมายกอนวาเปนการควบคุม และตอมาผูรับการ
ปรึกษาไดแปลความหมายดวยตัวเธอเอง สิ่งนี้เปนปญหาสําหรับเธอยิ่งไปกวาการถูกควบคุม 
   การแปลความหมายของผูใหการปรึกษาอาจนับไดวาประสบผลสําเร็จ เม่ือผูมารับการ
ปรึกษาไดทําความกระจางเก่ียวกับความรูสึกของเธอ และสามารถระบุและใหความหมายความ 
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สัมพันธที่เธอมีกับชายผูนั้น ผูใหการปรึกษาอาจผิดถาใชอํานาจในการยัดเยียดความคิดของตน
ใหแกผูมารับการปรึกษา และยืนยันวาความรูสึกถูกควบคุมควรเปนประเด็นที่นํามาอภิปราย
ตอไป แตแทนที่ผูใหการปรึกษาจะทําเชนนั้นเขาไดยอมรับความคิดของผูมารับการปรึกษาดวย
การใชทักษะการกระตุนแตเพียงเล็กนอยถึงความหมายที่เธอให จากจุดน้ีเธออาจตัดสินใจที่จะ
ยุติความสัมพันธกับชายผูนั้น นี่เปนตัวอยางที่ผูรับการปรึกษาไดนําขอมูลตางๆ ที่มีอยูมา
พิจารณาและสรุปสภาพการณนั้นใหมจากทัศนะของเธอเอง ผูรับการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ยอมสามารถนําขอมูลจากประสบการณในชีวิตของตนมาใหความหมายใหมตามความเขาใจของ
ตน จากหลายๆ จุดในการใหการปรึกษาครั้งน้ีเราจะเห็นวาผูรับความชวยเหลือไดนําขอมูลเกาที่
มีอยูมาประยุกตกับโครงรางแนวความคิดใหม ซึ่งวิธีการในการแปลความหมายนี้ยอมเปน
ประโยชนยิ่งขึ้น 
   โดยสรุปแลวสามารถกลาวไดวาการแปลความหมายประกอบดวยโครงรางของการ
แสดงความสนใจจดจอหลายอยางดวยกัน ประการแรกก็คือผูสัมภาษณแสดงถึงความตั้งใจจดจอ
และใหการเสริมแรงการวิจารณตางๆ ของผูมารับการปรึกษาดวยการทวนความ และการสะทอน 
ขณะเดียวกันผูสัมภาษณนําขอมูลที่ผูมารับการปรึกษาใหมาสัมพันธกับโครงรางทฤษฎีและ
ความคิดของตน เม่ือผูสัมภาษณทําการแปลความหมาย ไดสรุปถึงการสังเกตตางๆ ดวยโครง
รางแนวความคิดซ่ึงจะชวยใหผูรับการปรึกษามีการรับรูตนเองและสภาพการณนั้นใหม ทายที่สุด
ก็คือเม่ือมีการแปลความหมายแลว ผูใหการปรึกษาควรจะสามารถแสดงถึงความสนใจจดจอตอ
ปฏิกริยาของผูมารับความชวยเหลือทั้งคําพูดและภาษาทาทาง และมีการทบทวนการแปล
ความหมายใหมีความเหมาะสม 
   การแปลความหมายพฤติกรรมสามารถเปนเครื่องกระตุนที่มีพลัง และเปนไปเพ่ือความ
เจริญงอกงามถามีการส่ือสารดวยความชํานาญ ความจริงใจ และความเขาใจอยางลึกซ้ึง การ
แปลความหมายที่มีประสิทธิภาพนําไปสูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในตัวบุคคลที่เผชิญหนาและการ
มีความเขาใจในตนเอง เปนกุญแจไปสูการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การแปลความหมายมีคุณคาอยาง
ยิ่งตรงที่ชวยชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ซึ่งจะชวยนําไปสูความเจริญงอกงาม 
   เม่ือมีการแปลความหมาย เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะระลึกไวเสมอวาการแปลความหมาย
นั้นเปนสมมุติฐานที่เรามีเก่ียวกับพฤติกรรมของคนอื่น เปนการวินิจฉัยโดยมีพ้ืนฐานจาก
ขอเท็จจริง (พฤติกรรมที่สังเกตเห็นของบุคคลที่รับความชวยเหลือ) ความรูสึกของผูรับความ
ชวยเหลือ รวมทั้งแนวความคิดทฤษฎีที่ผูใหความชวยเหลือใชในการวิเคราะหพฤติกรรม ดังน้ัน
เราควรจะเสนอการแปลความหมายพฤติกรรมของคนอ่ืนในฐานะท่ีเปนขอเท็จจริงที่มาจากตัวเรา 
ซึ่งอาจถูกตองหรือไมถูกตอง จุดสําคัญที่เราควรจะระลึกไวในความสัมพันธของการใหความ
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คุณคาการแปลความหมาย 
   1.  ชวยใหผูรับการปรึกษาเห็นภาพที่ใหญข้ึนจากการรับฟงอยางจดจอ นําเหตุการณ
ตางๆ มาปะติดปะตอชวยใหเห็นภาพที่ชัดเจนและลึกซ้ึงขึ้น 
   2.  ชวยใหผูรับการปรึกษาไดเห็นส่ิงที่ตนไดแสดงออกมาโดยทางออม หรือเปน
นัย เชน ผูรับการปรึกษาอาจบอกวาตนรูสึกถูกทอดทิ้ง และชี้ใหเห็นวาผูรับการปรึกษายังรูสึก
โกรธและเจ็บปวดดวย 
   3.  ชวยใหสรุปส่ิงที่ไดพูดมาทั้งหมด “จากส่ิงที่คุณไดเลามาเก่ียวกับสามีคุณ ความ
เยื่อใยในตัวเขา มันไดหมดส้ินไปแลว” 
   4.  ชวยเปดดานที่ผูรับการปรึกษา ไมไดพูดออกมาตรงๆ เก่ียวกับความคิดและ
ความตองการของเขา “คุณพูดเร่ืองเพศขึ้นมาหลายครั้ง แตก็ไมไดพูดตอไป มันอาจเปนดานที่
สําคัญสําหรับคุณ แตก็เปนเรื่องที่ลําบากใจที่จะพูดออกมา” 
   5.  ชวยใหเห็นในสิ่งที่ผูรับการปรึกษาอาจมองขามไป “บางคนอาจมองอารมณขัน
ของคุณเปนการพูดกระทบกระเทียบ โดยดึงเอามาเปนเรื่องของตน” 
   6.  ชวยชี้ประเด็น ผูหญิงถูกสามีทําทารุณ “คุณไดพูดหลายครั้งวามันเปนเรื่อง
ยากลําบากที่คุณจะยึดอยูกับสิทธิตามกฎหมายของคุณ” 
   7.  ชวยใหผูรับการปรึกษาไดยอมรับในประสบการณ พฤติกรรม ความรูสึกที่
ตนไดแสดงออกมาบางสวน “ฟงดูเหมือนกับวาคุณไดตัดสินใจแลวที่จะยุติความสัมพันธอันนี้” 
 

แบบฝกหัด 30  การแปลความหมาย 
   แลกเปลี่ยนกันเลนบทบาทเปนผูสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณ ผูสังเกตการณ 
   ผูสัมภาษณฝกแปลความหมายพรอมกับทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
   ผูรับการสัมภาษณรวมมือ และชวยใหเกิดความกาวหนาในการสัมภาษณ เพ่ือจะไดฝก
ทักษะการแปลความหมาย เลนบทบาทปญหาของเพ่ือน หรือสมาชิกในครอบครัว หรือแสดง
บทบาทตอไปน้ี 
   1.  ชายหนุม หรือหญิงสาวเลาวา พอ/แม ดีเพียงไร แตเคยมีประวัติถูกทารุณจากพอ/
แม มากอน 



 

   2.  ผูสูงอายุไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคที่เปนอันตรายตอชีวิต สงสัยวาทําไมตนนอน
ไมหลับ 
   3.  พนักงานทํางานอยูในองคกรที่กําลังปรับลดกําลังคน กังวลท่ีตนระเบิดความโกรธ
ออกมาบอยๆ 
   4.  วัยรุนเพิ่งสูญเสียสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงดูมานาน ไมอยากออกไปเท่ียวกับเพ่ือน 
 
   ผูสังเกตกรอกแบบฟอรมขางลาง 
 
   กิจกรรม          การตอบสนองผูสัมภาษณ 
                1       2        3        4        5 
1.  ความเหมาะสมของภาษากาย 
2.  หัวขอ 
3.  การแปลความหมาย 
4.  ความเหมาะสมของการตอบสนองอื่นๆ 
5.  ประสิทธิภาพการตอบสนอง 
             ไมมีประสิทธิภาพ      มีประสิทธิภาพมาก 
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