สรุปคําบรรยาย
เรื่องการใหคําปรึกษาและเทคนิคการใหคําปรึกษา
โดย อาจารย ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
--------------------------------------การใหคําปรึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวคิดของการใหคําปรึกษา เปนเพียงผูใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา เพื่อใหผูขอ
คําปรึกษายืนไดดวยตนเอง กอนที่จะเปนผูใหคําปรึกษา ตองมีการปรับทัศนคติของการเปนอาจารยเราไมควร
ตีตราผูอื่น หรือใหนิยาม วาคนนั้นมีคุณคาดอยกวา การทีถูกตีตรา จะรูสึกทุกข
การตีตรา หมายถึง การแปลความหมายพฤติกรรมในแงลบเปนการจัดประเภทโดยใช
คุณศัพท เปนคําอธิบายลักษณะของบุคคล แตละบุคคล อาจแปลความหมายไมตรงกันขึ้นอยูกับประสบการณ
ของแตละบุคคล ผลของการตีตรา ทําใหผูที่ถูกตีตราหรือผูที่เกี่ยวของเกิดความทุกขใจ ผูท่ีถูกตีตรา
ถูกรังเกียจจากบุคคลที่เกี่ยวของ ในที่สุดผูที่ถูกตีตรามีพฤติกรรมหลีกหนี หรือตอตานสังคม การที่เราไดยิน
เรื่องอะไรมาไมตองเชื่อทั้งหมดใหเพียงรับฟง อยานึกตําหนิคนที่ถูกกลาวหา
บทบาทและความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนหนาที่หลัก ของอาจารยทุกคน ที่จะตองทําหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจะตองมีวิทยายุทธ มีเครื่องมือ มีแนวทางการปฏิบัติ และมีเทคนิคการใหคําปรึกษา
เพียงพอที่จะใหคําปรึกษาแกเด็กหนึ่งคน กรณีที่คิดวาใหคําปรึกษาแกเด็กแลวไปไมรอด ไมเพียงพอ อาจารย
จะตองใชระบบสงตอใหกับอาจารยที่ปรึกษาทานอื่น
ความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาในภาวะปกติจะไมตองการอาจารยที่ปรึกษา ฉะนั้นเราจะสําคัญในภาวะที่เด็กมีปญหา
หรือมีสิ่งเรามากระทบ หรือในสภาวะไมปกติ เชน มีผลการเรียนตก เชนตกวิชาภาษาอังกฤษ 1 ที่จะตอง
ตอภาษาอังกฤษ 2 แตก็ตอไมได เด็กในภาวะปกติเมื่อมีสิ่งเรามากระทบ เด็กคิดไดเลยวาจะตองเรียนจบชา
อีกหนึ่งป จะเกิดการเรียนรูถึงการแกปญหา ถาแกไดจะสามารถปรับตัวได และจะบันทึกไวเปนความทรงจํา
ในสมอง พรอมที่จะเรียกมาใชเมื่อเจอปญหาเดิม แตถาปรับตัวไมได จะมีผลตอจิตใจ ซึมเศรา เครียด
ตองการความชวยเหลือ ในภาวะเชนนี้อาจารยที่ปรึกษาจะตองเขาไปชวย สภาพของเด็กสอบตก อกหัก
ปญหา เศรษฐกิจ ซึ่งปญหาเหลานี้อาจารยที่ปรึกษาจะไดพบ และสวนใหญจะพบวาปญหาสุขภาพกาย
เกิดจากปญหาของสุขภาพจิต ปญหายาเสพติด สุรา บุหรี่ และสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาลวงลึกไมได คือ

ปญหาเพศสัมพันธ โดยอาจารยจะสามารถใหคําปรึกษาทาง hotline ไดดีกวาการเผชิญหนา ปญหาเรื่อง
การเบี่ยงเบนทางเพศ ในปจจุบันไมถือวาผิดปกติทางจิต เปนเพียงรสนิยม อาจารยที่ปรึกษาจึงตองมี
ความรู นอกจากนี้ยังมีปญหาของกลุมเพื่อน และปญหาอื่น ๆ อีกมากมาย การใหคําปรึกษาจึงตองอาศัย
ประสบการณของอาจารยที่จะชวย
สิ่งที่อาจารยไดจากการใหคําปรึกษา
1. ไดบุญ มีความอิ่มใจที่ไดชวยเหลือผูอื่น ทําใหรูสึกตนเองมีคุณคา
2. มีทักษะการพูด การสื่อสาร ที่ ไมทํารายจิตใจของผูอื่นและตนเอง
3. เปนครูที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรูที่จะใหคําปรึกษา
4. เรียนรูที่จะใหคําปรึกษา
5. มีสัมพันธภาพกับผูอื่นมากขึ้น มีผูที่อยากจะเขามาขอคําปรึกษา ที่จะใหความชวยเหลือ
6. มีความภูมิใจในตนเอง
ความหมายของการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษา คือกระบวนการ (Process) ใหความชวยเหลือที่มีขั้นตอนในการชวยเหลือ
ผูรับคําปรึกษาใหสามารถชวยเหลือตนเองได (help him or her to help himself or herself) ตัวอยางเชน
เด็กมีปญหาทางเศรษฐกิจ อาจารยจะตองหาวิธีใหเขาหารายไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหเขาชวยตัวเองได ยกเวนใน
บางโอกาส แตในระยะยาวไมสามารถใหได การใหเงิน ขอใหเปนวิธีการสุดทายของการเปนอาจารยที่ปรึกษา
แนวคิดการใหคําปรึกษา
- เราเชื่อวา มนุษยทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด อาจารยเปนบุคลากรและเปนกลไกล
ที่ดีที่สุดในการผลิตบัณฑิต เราตองทําใหเขามีศักยภาพสูงสุด
- คนทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ของความเปนมนุษย ไมสามารถวัดที่การแตงกาย
เสื้อผา หรือรายได
- ทุกคนมีความสามารถและศักยภาพ เพียงแตบางครั้งยังไมมีโอกาส
- ทุกคน มีความแตกตาง และ มีความเชื่อวา
- คนทุกคนอยากเปนคนดี( แมกระทั่งโจร )
จุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา : ระยะสั้น
จุดมุงหมายระยะสั้น อาจารยที่ปรึกษาจะประสบผลสําเร็จในการใหคําปรึกษา ก็ตอเมื่อ
ผูมาขอรับคําปรึกษารูสึกผอนคลาย ความตึงเครียดทางอารมณ หรือผูขอรับคําปรึกษา รูสึกสบายใจขึ้น
จากทักษะนี้ มุงเนนที่ตองไปดวยกันเพื่อชวยกันแกปญหา

จุดมุงหมายระยะยาว เปนความมุงหวังที่ผูขอรับคําปรึกษา สามารถพึ่งตนเองได ยอมรับ
และปรับปรุงตนเอง มีทักษะการแกไขปญหา ระยะนี้มีศักยภาพในการ พัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถ
ถามีปญหาหลาย ๆ ปญหาจะสามารถแกปญหาไดที่ละประเด็นปญหา
คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา
- อาจารยจะตองตระหนักรูตนเอง วาตนเองเปนคนอยางไร เชน เปนคนใจรอน ใจเย็น
ขี้โมโห มองโลกในดานดี เพราะจะทําใหสามารถใหคําปรึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอยาง
ที่ไมตรงกับคุณลักษณะ ที่จะทําใหไมสามารถใหคําปรึกษาได (อยาใหคําปรึกษาในขณะที่ตนเองรูสึกวา
ไมชอบ) หรือถาใหคําปรึกษาไปชวงหนึ่ง โดยที่นักศึกษาสาวกับอาจารยผูชาย จะทําใหเกิด Basic Instinct
(สัญชาตญาณ) ซึ่งอาจจะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผิดวินัย
- ผูที่จะทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาไดจะตองเปนผูฟงที่ดี จะตองฝกการฟง ทักษะการฟง
คือการผงกศีรษะ ครั้งครึ่ง โดยทําอยางชา ๆ
- อาจารยจะตองเปนผูชางสังเกต มองโลกในดานดี จะตองสามารถจับความรูสึกไดเร็ว
และไวตอความรูสึกที่ถายทอดออกมาเปนคําพูด แตจะตองไมอินกับสิ่งที่บอกเลา จริงใจและตั้งใจชวยเหลือ
รูจักใชอารมณขัน
จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา
- ใหเกียรติผูรับคําปรึกษา
- รักษาความลับ
- ไมใหคําปรึกษาซอนกันกับผูใหคําปรึกษาคนอื่น เพราะอาจจะไดขอมูลไมเหมือนกัน
ไมวาเด็กจะเลาอะไร จงเชื่อในสิ่งที่เขาบอก (ใหขอมูล) ถาเขาปกปดบางอยาง ก็ไมควรจะซักไซในสิ่งที่เขา
ไมอยากเปดเผย นั่นแสดงวาเด็กยังไมไวใจอาจารย อยาตั้งแงในสิ่งที่ไดรับรูวาโกหก หรือตรวจสอบ
ความจริงที่เขาปกปด ชี้แจงวัตถุประสงคของกระบวนการ กลวิธี และขอจํากัดของการใหคําปรึกษา กรณี
ที่ไมสามารถใหคําปรึกษาได จะตองใชกระบวนการสงตอ หรือแนะนําไปยังแหลงอื่น
กระบวนการใหคําปรึกษา
1. สรางสัมพันธภาพ วิธี การสรางสัมพันธภาพที่ดี คือ การพูดในสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่
หามสรางสัมพันธภาพ ไดแกเรื่อง การเมือง หรือ ศาสนา
2. กําหนดปญหา ดวยการสืบคนขอมูลทั้งหมด ใชเทคนิคการตั้งคําถาม การสะทอน
ความรูสึก การใหกําลังใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวบอกวา ปญหาที่แทจริง คือ อะไร
3. รวบรวมขอมูล
4. การแกปญหา
5. ยุติสัมพันธภาพ และ ติตามผล

วิธีการใหคําปรึกษา
ทานั่ง การใหคําปรึกษา แบบ Individual Councelling เปนการใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัว
แบบเผชิญหนา เกาอี้จะอยูระหวาง 45 องศา ผูใหคําปรึกษาจะตองนั่งโดยไมพิงเกาอี้ ควรโนมตัวมาขางหนา
เพื่อแสดงวาเรารับฟง และพรอมที่จะใหคําปรึกษา ทาทางของผูใหคําปรึกษาจะเปนตัวกระตุนใหผูมา
ขอรับคําปรึกษากลาที่จะเลาเรื่อง
การใหคําปรึกษาโดยมีโตะขางหนา ควรใหผูขอคําปรึกษามานั่ง
ดานขาง เพราะการมีโตะคั่นกลาง ผูที่นั่งหลังโตะแสดงถึง การมีอํานาจ ทาทางของผูใหคําปรึกษา จะ
เปนสิ่งเราใหผูขอรับคําปรึกษาเปดเผยขอมูลที่ตองการจะปรึกษา
เทคนิคการใหคําปรึกษาพืน้ ฐาน
1. การฟง ( Listening)
ผูใหคําปรึกษาควรสนใจและตั้งใจฟง มีสมาธิในการฟง โดยผงกศีรษะ 1 เพื่อเปน
การแสดงวา เรารับฟง และรับ รู (ขณะที่ใหคําปรึกษาควรมีหองโดยเฉพาะ) เพื่อไมใหมีสิ่ง รบกวน
ประโยชนของการฟง ทําใหทราบรายละเอียดของปญหา จะทําใหมีขอมูลที่จะชวยเหลือ ผูใหคําปรึกษา
จะตองพูดใหนอยที่สุด มิฉะนั้นจะเปนการสอน การฟงเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหและ
ผูรับคําปรึกษา ทําใหผูใหคําปรึกษาเขาใจบุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ ความรูสึกและอารมณของผูรับ
คําปรึกษาที่ซอนอยูภายใน และยังชวยใหผูรับคําปรึกษาเขาใจความเปนจริงของตนเอง ขอควรปฏิบัติใน
การฟงผูใหคําปรึกษา ควรตั้งใจและ มีสมาธิในการฟง ดวยการสบตาและผงกศีรษะ ควรฟง ตั้งแตตนจนจบ
นอกจากนี้ควรประเมินทั้งตอภาษาพูดและภาษาทาทางวาสอดคลองกันหรือไม ขณะใหคําปรึกษาตองไม
นึกถึงปญหาของตนเอง และตองไมแสดงทาทางหรืออาการเรงรีบ หลีกเลี่ยงการตัดสินพฤติกรรมของ
ผูรับคําปรึกษา โดยวิพากยวิจารณ โตแยงหรือขัดจังหวะ หรือไมเห็นดวย
2. การถาม (Question)
เปนทักษะสําคัญในการคนหารายละเอียด ความรูสึกและเรื่องราวตาง ๆ ของผูรับ
คําปรึกษา คําถามมี 2 ประเภท คือ คําถามปลายเปด และคําถามปลายปด คําถามที่หามใช คือ “ทําไม”
หรือ “มีปญหาอะไร” เชน ทําไมคุณทําแบบนี้ เพราะผูรับคําปรึกษาจะมีความรูสึกวาถูกตําหนิ และจะเกิด
การตอตาน ผูใหคําปรึกษาควรใชคําพูดที่ไมทํารายผูอื่น
3. การสะทอนความรูสึก
เปนการรับรูความรูสึกและอารมณตาง ๆ ที่ผูรับคําปรึกษาไดแสดงออกมาทั้งที่เปนวาจา
หรือกิริยา ทาทาง วามีความสอดคลองกันหรือไม ชวยใหผูรับคําปรึกษารับรู เกิดเขาใจความรูสึกหรือ
อารมณที่สับสนของตนเอง และทําความเขาใจปญหาของตนเองอยางแทจริง การสะทอนความรูสึก โดย
สังเกตพฤติกรรม คําพูด น้าํ เสียงที่แสดงออกมา และหาจังหวะที่จะสะทอน การสะทอนที่ดีที่สุด คือ
การสะทอนทันทีในคําพูดที่แฝงอยู โดยใชคําศัพทที่ตรงกับความรูสึกมากที่สุด แตไมควรใชคําวา “รูสึก”

บอยครั้ง เชนหนูวิตกกังวล ทักษะนี้ตองทําทันทีที่ผูขอรับคําปรึกษาแสดงออกมา เพื่อใหผูรับคําปรึกษา
ไดรับรูอยางชัดเจนและเปนจริง
4. การใหขอสนเทศ (Information Giving)
เปนการใหขอเท็จจริง ขอมูล ประสบการณ เหตุการณ ทางเลือกจากผูใหคําปรึกษาไป
ยังผูรับคําปรึกษา เพื่อระบุทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดใหแกผูรับคําปรึกษา ขจัดความไมรูของผูรับคําปรึกษา
ทําใหตัดสินใจไดดีขึ้น ใหผูรับคําปรึกษาไดสาํ รวจตนเองถึงการยึดมั่นในขอมูลที่ไมถูกตอง การใหขอสนเทศ
ชวยใหผูรับคําปรึกษาพิจารณาประเด็นปญหาที่เคยละเลย สงเสริมใหผูรับคําปรึกษาไดพิจารณาถึงปญหา
ของตนเองอยางรอบคอบ การใหขอสนเทศควรใชเมื่อมีความจําเปนตอผูรับคําปรึกษาจริง ๆ หากผูรับ
คําปรึกษาไมไดรับขอสนเทศ ดังกลาวจะมีปญหาหรือจะไมสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ขอสนเทศที่ใหตองเปนขอเท็จจริง หากการใหขอสนเทศเปนการใหแหลงขอมูลกับผูรับคําปรึกษา
ควรพิจารณาวาผูรับคําปรึกษามีชองทางในการเขาถึงขอมูลได
5. การใหกําลังใจ
เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนเพื่อใหผูรับคําปรึกษามั่นใจในความสามารถของตนเอง
เห็นคุณคาในตนเอง สิ่งสําคัญคือจะมีพลังในตนเอง การจะชมเด็ก ควรชมอยางจริงใจและเปนเรื่องที่เปนจริง
การใหกําลังใจควรใชอยางเหมาะสม หากใชมากเกินไป การใหกําลังใจนั้นจะไมมีคุณคาเทาที่ควร
6. การสรุป
เปนการรวบรวมขอมูลและสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการใหคําปรึกษา ซึ่งจะมีทั้งการสรุป
เนื้อหา ความคิด ความรูสึกและกระบวนการใหคําปรึกษา ประโยชนคือ การสรุปทําใหผูรับคําปรึกษาชัดเจน
ในประเด็นตาง ๆ ที่พูดออกมา การสรุปในระหวางการใหคําปรึกษาจะชวยใหผูใหคําปรึกษาและผูรับ
คําปรึกษาเขาใจตรงกันและเห็นภาพทั้งหมดของปญหา ซึ่งบางครั้งผูรับคําปรึกษาอาจพูดวกวน หรือยืดยาว
การสรุปครั้งสุดทายเปนการสรุปเนนย้ําประเด็นสําคัญ การสรุปมี 2 วิธี คือ ผูรับคําปรึกษาสรุป และ ผูให
คําปรึกษา สรุป วิธีที่ดีที่สุดคือใหผูรับคําปรึกษาสรุปทั้ง ประเด็นปญหาและวิธีการแกปญหา ถาผูรับคําปรึกษา
ยังงงอยู ผูใหคําปรึกษาควรเปนผูสรุปเพื่อใหเขาใจตรงกัน
ปญหาของคนเรา มี 3 อยางคือ
1. ปญหาทางดานความคิด ความเชื่อที่ไมถูกตอง หรือที่บกพรอง วิธีการแกคือ ปรับโครงสราง
ทางความคิดกับพิสูจนขอเท็จจริง หรือใหขอสนเทศที่เปนความจริง การปรับโครงสรางทางความคิด
ดวยรูปแบบ A B C D E F
A. คือ สาเหตุกระตุนใหเกิดปญหา ตองรูวา สิ่งเราคืออะไร
B. คือ ความเชื่อ /ความคิดที่ผิด เชน เด็กเชื่อวา ถามีผิวขาวจะดูดี สิ่งที่กระตุนคือ
สื่อโฆษณาตาง ๆ ดังนั้นผูใหคําปรึกษาจะตองใหขอมูลที่แทจริง
C. ผลลัพธของ B

D. โตแยงความคิดที่ผิด ดวยความเชื่อที่ถูก หรือ ขอมูลที่ถูกตอง
E. ความเชื่อ/ความคิดที่ถูก
F. ผลลัพธใหม (ของ E) เด็กจะคํานึงวาสมควรหรือไม อยูที่การตัดสินใจ ผูใหคําปรึกษา
ตองเคารพ การตัดสินใจของผูรับคําปรึกษา
2. ปญหาทางดานอารมณ แกปญหาโดย ใชเทคนิคการตัดสินใจ เชน การใชเทคนิค
เกาอี้วางเปลา คือ
ใหใชเกาอี้ 2 ตัว กรณีลูกมีปญหากับพอ ใหเกาอี้ตัวหนึ่งเปนเกาอี้ที่ลูกนั่ง และ เกาอี้วาง
เปลาเปนพอ โดยใหลูกเลาปญหาที่อยากจะเลา แลวมานั่งเกาอี้พอ โดยแสดงบริบทของการเปนพอ แลวถามวา
ถาลูกเรามีปญหาแบบนี้จะรูสึกอยางไร ซึ่งบริบทเหลานี้จะทําใหผูรับคําปรึกษาเขาใจในปญหาอยางดี และ
สามารถเลือกทางตัดสินใจในการแกปญหา
3. ปญหาพฤติกรรม วิธีการแกคือใชพฤติกรรมบําบัด เปนการใหในสิ่งที่พึงประสงค
กับการใหในสิง่ ที่ไมพงึ ประสงค เชน ถาเด็กสูบบุหรี่กใ็ หในสิ่งที่ไมพงึ ประสงคคือ ไมใหสูบบุหรี่ในหองเรียน
หรือถาทําโทษ ก็เปนการใหในสิ่งที่ไมพึงประสงค สิ่งที่สําคัญคือการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน (เปาหมาย
ในระยะสั้น) เชน การศึกษาในอุดมศึกษา กําหนดหลักสูตร 4 ป เปาหมายคือ จะตองตั้งใจเรียนใหจบภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด สิ่งที่สําคัญสําหรับ การแกพฤติกรรมอีกประการหนึ่ง คือ การเปนตัวแบบที่ดี
โดยเฉพาะการเปนอาจารยตองปฏิบัติเปนตนแบบที่ดีตลอดเวลา ทั้งในชีวิตสวนตัวและชีวิตของความเปนครู
เทคนิคทักษะการตัดสินใจแกไขปญหา
ไมวาจะมีปญหาใดเกิดขึ้น เทคนิคการตัดสินใจ คือ กําหนดทางเลือก ควรกําหนดทางเลือก
มากกวา 2 ทางเลือก การใหคําปรึกษา ไมใชการแนะนําหรือชี้แนะใหทํา ซึ่งถือวาเปนการสอน การสอน
ไมใชการใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาเปนการใหผูรับคําปรึกษาเลือกทางตัดสินใจ ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย
การแกปญหา คือ การหาทางเลือกที่สามารถแกปญหาขอเสียและยอมรับได ทั้งนี้ผูใหคําปรึกษาตองเคารพ
ในการตัดสินใจของผูขอรับคําปรึกษา

