บทที่ 2
แนวทางในการฝกปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา
ป จ จุ บั น การให ก ารปรึ ก ษาได รั บ การยอมรั บ ให เ ป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง อย า งกว า งขวาง
ขณะเดียวกันไดมีการเนนถึงความสําคัญและความจําเปนของการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาตอ
โปรแกรมการฝกทางดานวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาอยาง
เปนทางการไดเริ่มวางรากฐานขึ้นในโปรแกรมการฝกไมนานนัก ในการฝกปฏิบัติควรจะใหผูฝก
ไดเรียนรูจากประสบการณ ชวยพัฒนาใหผูฝกสามารถปฏิบัติหนาที่โดยมีความเปนอิสระแกตน
และมี โ อกาสนํ า พื้ น ความรู ร วมทั้ ง แนวความคิ ด ทฤษฎี ม าประยุ ก ต ใ ช กั บ การฝ ก ทั ก ษะใน
สภาพการณของการใหการปรึกษา
ในการฝ ก ปฏิ บั ติ ผู รั บ การฝ ก จะมี โ อกาสได ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ตาม
สภาพการณที่เปนจริง ภายใตการนิเทศและการประเมินผลอยางมีระบบระเบียบ ในการฝก
ปฏิบัติผูฝกจะสามารถเพิ่มพูนประสบการณและเกิดความเจริญงอกงามจากโปรแกรมการฝก ผู
ฝก จะมี โ อกาสให ก ารปรึ ก ษาผู ม ารั บ ความชว ยเหลื อ ให ก ารปรึก ษากั บ นั ก เรี ย น บั น ทึ ก การ
สัมภาษณ เขียนรายงานสรุป วิเคราะหและใหการยอนกลับ (Feed back) จากการสังเกตการณ
เปาหมายที่คาดหวังไววาผูฝกปฏิบัติจะไดรับจากการฝกปฏิบัตินั้นแตกตางกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการแปลความหมายใหสอดคลองกับความตองการของผูฝกแตละคน นักศึกษาซึ่งมี
ประสบการณเกี่ยวกับการฝกมาแลวมักพบวา การฝกชวยใหตนมีโอกาสนําความรู หลักการ
ตางๆ รวมทั้งปญหาที่มีอยูของผูมารับการปรึกษาแตละคนมาสังเคราะหทําความเขาใจ ดวยวิธีนี้
ศักยภาพความรูและทักษะทางวิชาชีพจึงไมไดหยุดยั้งอยูเพียงความรูในเนื้อหาวิชาเทานั้น แตยัง
รวมถึงการไดชวยพัฒนาตัวผูใหการปรึกษาอีกดวย
ในการเตรียมการที่จะใหการปรึกษา จะตองมีการเรียนรู 3 อยางดวยกัน คือ 1. ขอมูล
ตางๆ 2. ทักษะ 3. บทบาททางวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง การเตรียมตัวในขอที่ 3 เปนสิ่ง
สําคัญที่สุด ถาปราศจากซึ่งปจจัยอันที่ 3 ผูใหการปรึกษายอมทําหนาที่เสมือนเครื่องจักรทําไป
ตามหนาที่เปนกิจวัตร แทนที่จะเปนการใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและมีมนุษย
สัมพันธ จะกลายเปนยึดอยูกับแบบทดสอบ รวบรวมขอมูล ระเบียนสะสมและวุนอยูกับงาน
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ การไดพัฒนาปจจัยที่ 3 ยอมจะชวยใหเขาทราบถึงจุดออนในปจจัยสองอันแรก

และมีการปรับปรุงแกไขเกิดขึ้น ถาปราศจากซึ่งสิ่งนี้ยอมจะเพิ่มพูนความรูสึกขาดความมั่นคง
ปลอดภัย หรืออยางนอยที่สุดก็ไมอาจขจัดความรูสึกนี้ไปได ถาผูฝกเห็นถึงความสําคัญของ
พัฒนาการทางวิชาชีพ เขายอมจะมีโอกาสไดพัฒนาตนใหกาวหนาขึ้น
บอยครั้งในการฝกนักจิตวิทยาการปรึกษาผูฝกไดพยายามมองหาแนวทางและวิธีการที่
ถูกตองในการจัดการกับสภาพการณที่เปนปญหาเฉพาะอยาง หรือพยายามจะมองหาสูตรสําเร็จ
และวิธีการที่ดีที่สุดในการใหความชวยเหลือแตละปญหา เมื่อตนไดเผชิญกับสภาพการณนั้น แต
โดยความเปนจริงแลวยอมยากที่จะพบวิธีการงายๆ ซึ่งสามารถประยุกตใชกับสภาพการณที่เปน
ปญหาตางๆ หรือคงไมใชเรื่องงายที่จะพบสูตรสําเร็จที่เหมาะสําหรับปญหาทุกสภาพการณ และ
ถาการใหการปรึกษาเปนงานที่มีสูตรสําเร็จตายตัวเชนนั้น การใหการปรึกษายอมไมจําเปนตอง
ใชการพิจารณาไตรตรอง ซึ่งคุณลักษณะนี้เองที่ทําใหการใหการปรึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ผูรับ
การปรึกษาแตละคนมีเอกลักษณของตนเองและมีความตองการแตกตางกันไป กลวิธีหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมกับผูรับการปรึกษาคนหนึ่งอาจไมเหมาะสมสอดคลองกับผูมารับการปรึกษาคนอื่น
ในขณะที่เราไดเรียนรูจากประสบการณขณะที่ทําการฝกฝนอยูนี้ เราควรจะตรวจสอบ
ตนเองอยูเสมอดวยคําถามตอไปนี้
“ฉันไดพัฒนาบทบาทในการเปนผูใหการปรึกษาซึ่ง
ก. __________เปนบทบาทที่สอดคลองกับตนเองและแนวความคิดของตน”
ข. __________เปนบทบาทซึ่งสอดคลองกับหลักการโดยทั่วไปของตน”
ค. __________สอดคลองกับบทบาทที่ตนตองการจะเปนในอนาคต”
ผูทําการฝกจะไมยัดเยียดบทบาทเฉพาะอันหนึ่งอันใดใหผูรับการฝก สิ่งที่ผูฝกจะทําก็
คือชวยใหมีการมองตนเองในฐานะที่จะเปนผูใหการปรึกษา และตรวจสอบการฝกปฏิบัติในการ
ใหการปรึกษาเพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสัมภาษณในการใหการปรึกษา
การสัมภาษณเปนเสมือนวิถีทางซึ่งจะชวยใหเราไดพบคําตอบ คลี่คลายปญหาในการ
ใหความชวยเหลือ ดวยเหตุนี้การสัมภาษณจะชวยใหเรารูขอมูลเกี่ยวกับความตองการ ลักษณะ
ปญหาของผูมารับการปรึกษา ขณะเดียวกันก็จะชวยใหรูถึงเจตคติและศักยภาพของผูใหการ
ปรึกษาการสัมภาษณนั้นเปนวิธีการสื่อสาร แตควรจะตระหนักไวดวยวามันไมใชการสื่อสารโดย
ตัวของมันเอง ผลที่เกิดจากการสื่อสารของผูใหการปรึกษาทั้งคําพูดและภาษาทาทางแสดงถึง
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
การปรึกษาโดยทั่ วไปอาจมีความต องการหลายอยางในขณะมารั บความชวยเหลือ และอาจ
เปลี่ยนแปลงไปขณะใหการปรึกษา
การสัมภาษณในการใหการปรึกษาเปดโอกาสใหผูใหการปรึกษาไดทําความเขาใจกับผู
มารับการปรึกษา การที่ผูรับการปรึกษาสามารถเขาใจตนเองไดดีขึ้น มีผลชวยใหผูใหการปรึกษา
มีความเขาใจในตัวผูมารับการปรึกษามากขึ้น การจะชวยใหผูใหการปรึกษามีความเขาใจตอผู
มารรับการปรึกษาไดงายขึ้นนั้น ควรเนนผูมารับการปรึกษาเปนศูนยกลาง
การเนนที่ตัวผูมารับการปรึกษามีความหมายอยางไรในทางปฏิบัติ นั่นก็คือเราจะตอง
เนนถึงความตองการและความสนใจของผูมารับการปรึกษาอยางสม่ําเสมอ ไมใชขึ้นอยูกับวาผูให
การปรึกษาอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะทราบขอมูลอะไร ผูใหการปรึกษาตองเรียนรูวิธีการฟง
อยางสรางสรรคเสมือนกับมีหูที่ 3 จากการฟงดวยความตั้งใจและความเขาใจนี้เทานั้นที่จะชวยให
ผูใหการปรึกษาเขาใจถึงโลกของผูรับการปรึกษาจากการบอกเลาของเขา ยกตัวอยางเชน ผูรับ
การปรึกษาอาจบอกวาเขามีความสนใจในงานนี้เปนพิเศษ เปนเรื่องจําเปนที่ผูใหการปรึกษาควร
จะเขาใจวาผูมารับการปรึกษามีการรับรูเกี่ยวกับงานนี้อยางไร หรือผูรับการปรึกษามีการรับรู
เกี่ ย วกั บ ตนเองในการทํ า งานอย า งไร แทนที่จ ะไปแกค วามเข าใจผิ ดที่ ผูม ารับ การปรึก ษามี
เกี่ยวกับอาชีพนั้นโดยทันที จากตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงการสัมภาษณซึ่งผูใหการปรึกษา
พยายามจะหันเหหัวเรื่องไปในแนวทางที่ตนเห็นวาสําคัญมากกวาจะคํานึงถึงความสนใจของผูมา
รับการปรึกษา
ผูมารับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

PC420

- คุณแมของหนูทานไมยอมใหหนูออกไปนอกบานคืนนี้
- เอาละ หนูไมคิดบางหรือจะวาทานอาจจะมีเหตุผลดีๆ ก็ได ในการที่
ทานไมยอมใหหนูออกไป
__________
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ผูมารับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

- ในวันขางหนาหนูอยากจะเปนพยาบาล
- หนูรอู ะไรเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลบาง
__________

ผูมารับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

- หนูอยากไปหัดเตนรําที่โรงเรียนสอนเตนรําจริงๆ
- หนูทําอะไรอีกบางที่โรงเรียน
__________

ผูมารับบริการปรึกษา - ผมอยากจะไปจากบานถาผมสามารถทําได
ผูใหการปรึกษา
- คุณจะไปที่ไหน
__________
ผูมารับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

- ไมมีใครซักคนที่ผมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาเปนเพื่อนผม
- ฉันแนใจวาเด็กที่นารักอยางเธอคงจะมีเพื่อนมากมาย
__________

ผูมารรับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

- ผมจะตองเขามหาวิทยาลัย
- เอาละ จากผลของแบบทดสอบเหลานี้ คุณจะตองประสบความสําเร็จ
อยางแนนอน
__________

จากตัวอยางแตละอันขางบนนี้ แมวาดูเหมือนผูใหการปรึกษาพูดในหัวเรื่องอันเดิม แต
ถาพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นวาผูใหการปรึกษาไดเปลี่ยนแนวทางในการสนทนาตามที่ตนเห็นวา
สําคัญหรือเหมาะสม
การมีความไวในการรับสัมผัสในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษากําลังพูดเปนทักษะที่บุคคลที่มี
การปรับตัวอยางเหมาะสมโดยสวนใหญสามารถเรียนรูได ดังที่มีคํากลาววาการเปนผูใหการ
ปรึกษานั้นเปนสิ่งที่สามารถสรางเสริมได ไมใชเปนสิ่งที่มีมาโดยกําเนิดหรือพระเจาประทานมา
ให จากชั่วโมงการฝกปฏิบัตินักศึกษาจะพบวาตนสามารถพัฒนาความไวในการรับสัมผัสไดดีขึ้น
ในขณะฝกปฏิบัตินักศึกษาจะไดรับการฝกใหเรียนรูที่จะ “อยูกับ” เนื้อหาที่ผูมารับการปรึกษา
ตองการจะบอกมีสมาธิตั้งใจจดจอทําความเขาใจในสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาพูด พยายามถาม
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แบบในการใหการปรึกษา
เรามักจะพิจารณาแบบในการใหการปรึกษาวา เปนการใหการปรึกษาในแบบนําทางไม
นํา ทาง ผสมผสาน หรื อ อื่ น ๆ อย า งไรก็ ต ามจากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การให ค วาม
ชวยเหลือตามวิธีการซึ่งสอดคลองกับบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยทําใหเกิดความเชื่อมั่นสบายใจ
ที่จะดําเนินการใหความชวยเหลือ เมื่อเปนเชนนี้การที่จะเนนทฤษฎี หลักการ แนวทางในการให
การปรึก ษาอั น ใดอั น หนึ่ ง โดยเฉพาะ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งเล็ กน อ ยในการนํ า มาปฏิ บัติ การ
ประเมินผลการใหการปรึกษาในรูปของความเขาใจและความกาวหนาควรนํามาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ การประเมินผลการใหการปรึกษาในรูปของความเขาใจและความกาวหนา เปนสิ่งที่
เสริมสรางมากกวาจะไปประเมินวานักศึกษาไดนําวิธีการเฉพาะอันใดมาใช ประสบการณที่ไดรับ
ในการฝกปฏิบัติควรจะเปดโอกาสใหผูรับการฝกไดตรวจสอบทบทวนถึงปรัชญาในการใหการ
ปรึกษาของตน และแสวงหาคําตอบใหกับตนเองวาตนมีศรัทธาความเชื่ออยางไร สิ่งที่เราพร่ํา
บอกกับผูมารับการปรึกษานั้นเปนสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยูหรือไม ไมใชเขาทํานองแมปูสอนลูกปู
คําถามตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาขณะมีการฝกปฏิบัติ และเปนการทบทวนการให
การปรึกษาของตน
ในการฝกปฏิบัติ ชวยใหไดทบทวนถึงหลักการในการใหการปรึกษา รวมทั้งทฤษฎี
ตางๆ เปนสิ่งมีคุณคาอยางมาก อาจเริ่มตนจากความคิดที่วาการใหการปรึกษาคือประสบการณ
ในการเรียนรูของผูมารับการปรึกษา ปญหาอยูที่วาผูใหการปรึกษาจะชวยสรางเสริมบรรยากาศ
ใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร เจตคติของผูใหการปรึกษามีสวนชวยใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะสม
ผูใหการปรึกษาควรแสดงความอบอุนเปนมิตรโดยไมมีเงื่อนไข และมีการยอมรับเพื่อชวยให
บรรลุถึงเปาหมายดังกลาว คํากลาวอันเปนอมตะของ Voltaire อาจชวยสะทอนใหเห็นถึงภาวะ
จิตใจที่ผูใหการปรึกษาควรจะมี “ฉันเห็นดวยในสิ่งที่คุณพูด หรือไมปรารถนาจะทําในสิ่งที่คุณ
ตองการ แตฉันพรอมเสมอที่จะชวยใหคุณพูดในสิ่งที่คุณตองการ โดยหวังเพียงจะชวยใหคุณ
เขาใจตนเองไดดียิ่งขึ้น” คํากลาวอันนี้แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในการใหความชวยเหลือ ซึ่งเต็ม
ไปดวยการยอมรับนับถือ การยินยอมหรือการยอมรับหมายความถึงการที่ผูมารับการปรึกษาได
มีโอกาสตัดสินใจวาตนมีความปรารถนาที่จะทําสิ่งใด การใหการยอมรับนับถือก็คือการที่ผูใหการ
ปรึกษาเขาใจถึงสิทธิของผูมารับการปรึกษาในการที่จะตัดสินใจดวยตนเอง เพราะยากที่เราจะ
หยั่งรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา ความรับผิดชอบของผูใหการปรึกษาควรอยูที่การชวย
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ขณะมีการสัมภาษณทั้งผูใหและผูรับการปรึกษาจะมีการสื่อสารตอกันดวยคําพูดและ
ภาษาทาทาง ผูมารับการปรึกษาจะรูถึงเจตคติของผูใหการปรึกษาจากคําพูดและพฤติกรรมการ
แสดงออกของเขา เชนเดียวกับที่ผูใหการปรึกษาไดเรียนรูถึงทัศนคติของผูมารับการปรึกษา ใน
การสรางเสริมบรรยากาศดังกลาว ประการแรกผูใหการปรึกษาจะตองแสดงถึงการยอมรับ ความ
จริงใจ และความเขาใจตอผูมารับการปรึกษา การแสดงถึงสิ่งนี้ไมแคเพียงการกลาวออกมาจาก
ปากเทานั้นวา เราสนใจในตัวเขาและตองการชวยเหลือเขา แตควรจะออกมาจากน้ําใสใจจริงดวย
รวมทั้งพฤติกรรมทาทางของผูใหการปรึกษาควรจะสอดคลองสะทอนถึงสิ่งที่ตนไดพูด
ประการที่สอง ผูใหการปรึกษาควรมีความไวในการรับสัมผัสขณะที่ตนกําลังสื่อสารกับ
ผูมารับการปรึกษา การมีความไวในการรับสัมผัสนั้นไมใชวาผูใหการปรึกษาจะตองไปนั่งจับจอง
ผูมารับการปรึกษาจนตาไมกระพริบ หรือจับคําพูดของผูมารับการปรึกษาไมใหหลุดไปแมแตคํา
เดียว ทักษะอันนี้ก็คือการไดตระหนักถึงวาการสังเกตนั้นเปนทักษะอันหนึ่งที่ควรพัฒนาใหมีขึ้น
สามารถมีสมาธิตั้งใจรับฟงในสิ่งที่ผูรับการปรึกษากําลังพูด

การเปดฉากสนทนา
ผูใหการปรึกษาควรจะใหผูมารับการปรึกษาไดทราบวาตนมีบทบาทในการเลือกหัวขอ
ในการสนทนากันครั้งแรก โดยอาจถามผูมารับการปรึกษาวาตองการจะคุยเรื่องใด อะไรที่ทําให
คุณตองการมาพบผูใหการปรึกษา หรือขณะนี้เขากําลังคิดถึงเรื่องอะไร
ผูใหการปรึกษามีบทบาทในการกําหนดขอบขายในการใหการปรึกษา เชน หัวขอที่จะ
นํามาพูด ระดับของการใหความชวยเหลือ ทั้งผูใหและผูรับการปรึกษาชวยกันตัดสินวาควรจะใช
เวลานานเทาไหรในการพูดหัวขอตางๆ และเมื่อไหรควรจะไดนําหัวขอใหมเขามา โดยทั่วไปใน
การสัมภาษณมักจะกําหนดชวงเวลาประมาณ 45 นาที และควรจะยุติลงเมื่อถึงกําหนดเวลา ทั้งนี้
ไมไดหมายความวาเมื่อหมดเวลาลงผูใหการปรึกษาจะตองปดฉากการสนทนาลงในทันที แตควร
จะคอยๆ ยุติลง
ความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับการปรึกษาจะเริ่มขึ้นเมื่อทั้งสองฝายไดพบกัน ผูรับ
การปรึกษาไมนอยที่พรอมจะพูดถึงปญหาของตนในทันทีที่พบผูใหการปรึกษา ผูรับการปรึกษา
บางคนอาจพูดถึงปญหาเมื่อไดใชเวลาเล็กนอยในการทําความเขาใจกับผูใหการปรึกษา การทํา
ความรูจักกันเมื่อพบกันครั้งแรกไมจําเปนและไมควรจะเนิ่นนานออกไปจนใชเวลาสวนใหญเพื่อ
ทําความรูจักกัน เมื่อผูใหการปรึกษาเห็นวาผูมารับบริการปรึกษารูสึกผอนคลายขึ้น ก็อาจเริ่ม
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ขณะทําการสัมภาษณครั้งแรกควรทําความคุนเคยดวยการฟง ไมควรจะถามเจาะลึกลง
ไปหรือมีทีทาคลายบีบบังคับใหผูรับการปรึกษาตองตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญ ชวยผูรับการปรึกษา
ในการวางแผนการ ไมพยายามแสวงหาวาอะไรคือปญหา ควรใหผูมารับการปรึกษารูสึกอบอุน
ปลอดภัยที่จะเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ไมใชเปนการตรวจสอบที่เขมงวด ใหความสําคัญกับผูรบั การ
ปรึกษาและดูวาเขาตองการจะพูดในเรื่องใด ไมใชพูดในเรื่องที่เรารูสึกวาสําคัญ เราจะตองระลึก
ไวเสมอวาผูมารับการปรึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในกระบวนการใหการปรึกษา และ
เราไมอาจแกไขปญหาที่มีอยูทั้งหมดไดในการพบกันเพียงครั้งเดียว
ในบางครั้ งสํ าหรั บการพบกันครั้งแรก ไมจําเปนนักเมื่อเริ่มสนทนากั นที่เราจะต อง
คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง ต อ ไปนี้ เช น ระยะเวลาในการพู ด คุ ย กั น (45 นาที ) การสั ง เกต การบั น ทึ ก การ
สัมภาษณ การบอกถึงวาจะเก็บรักษาสิ่งที่พูดไวเปนความลับ การเขียนรายงาน และจํานวนครั้ง
ที่ผูมารับการปรึกษาควรจะกลับมาหาอีก

เปาหมายและจุดมุงหมายในการสัมภาษณ
การสัมภาษณในการใหการปรึกษาจะตองมีจุดมุงหมาย เปาหมายในการสัมภาษณควร
จะมีความจํากัด เปาหมายของผูใหการปรึกษาคือคาดหวังวาสิ่งที่ผูมารับการปรึกษาไดเรียนรู
จากการใหการปรึกษา อาจมีผลตอชีวิตและการปรับตัวของเขา ขณะทําการสัมภาษณผูใหการ
ปรึกษาไม ค วรพู ดเรื่ องหนึ่ ง อยู แ ละเปลี่ย นไปพู ดเรื่อ งอื่น จนกวา จะแน ใจว าได ใ ชเ วลาอยา ง
เพียงพอและเหมาะสมในการพูดถึงปญหานั้นๆ หรือทําการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรา
ตองการใหผลจากการใหความชวยเหลือนี้ชวยใหผูมารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและสิ่งนี้ยังคง
อยูกับตัวเขา
ชวงระยะเวลา 45 นาทีในการสัมภาษณเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งสองฝาย
สามารถมีสมาธิตั้งใจรับฟงการสนทนาได ซึ่งชวงเวลานี้เปนผลที่ไดจากการทดลองฝกปฏิบัติการ
แตยังไมมีหลักฐานจากงานวิจัยยืนยัน การกําหนดระยะเวลาชวยใหการพบกันเปนไปอยางมี
ระบบระเบียบ อยางไรก็ตามถาทั้งสองฝายหมดเรื่องที่จะพูดกัน ไมควรจะนําเวลามาเปนเงื่อนไข
ผูกมัดทําใหมีการพูดฆาเวลาหรือถวงเวลาใหครบ 45 นาที เพราะอาจทําใหผูมารับการปรึกษา
เกิดความสับสนหรือสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น การพูดในชวงระยะเวลาที่สั้นกวาแตเต็มไปดวยความ
เขาใจอยางลึกซึ้งเขาถึงจุดหมายอาจมีความหมายมากกวาและชวยผูมารับการปรึกษาไดดีกวา
การพูดกันเปนเวลานานโดยไมมีจุดหมาย เลื่อนลอย
PC420

15

จากจุดนี้เราอาจรูสึกขัดแยงใจ คับของใจ (ตัวอยางเชน ใหใชเวลาอยางมีความหมาย
แตอยาใชเวลามากเกินไปโดยไมมีสาระ) ก็อาจสรุปไดวาผูใหการปรึกษาตองอาศัยวิจารณญาณ
ประกอบดวยในการตัดสินถึงพฤติกรรมและบทบาทของตน เพราะวิธีการในการใหการปรึกษาจัด
ไดวาเปนศิลปะอยางหนึ่ง

จังหวะในการสัมภาษณ
จังหวะหรือเวลาที่เหมาะสมในการใหการปรึกษาเปนสิ่งสําคัญ ในการพบกันครั้งหนึ่ง
อาจใชเวลาพูดกันในหัวเรื่องเดียว สองหัวเรื่อง หรืออยางมากที่สุดสามหัวเรื่องยอมชวยใหผูมา
รับการปรึกษาเกิดความเขาใจและมีการเรียนรู แตถาพูดเรื่องตางๆ มากเกินไป เชน มีหัวขอ
สําคัญนํามาพูด 5-6 เรื่อง อาจทําใหเกิดความสับสนวิตกกังวล การเสนอความคิดเห็นที่รวดเร็ว
ไป หรือเปนการเสนอแบบจูโจมอาจทําใหผูมารับการปรึกษาตั้งตัวไมทันหรือแสดงการตอตาน
การถามคําถามในเวลาที่ไมเหมาะสมจากคําตอบที่ผานมา และวิธีการพูดที่รวดเร็วเกินไป อาจ
ทําใหผูรับการปรึกษาหายใจหายคอไมทันหรือประหลาดใจ งงงัน จังหวะในการสัมภาษณจึงควร
เปนไปอยางเหมาะสมจึงจะชวยใหการใหการปรึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การใชความเงียบระหวางการใหการปรึกษามักทําใหเกิดความวิตกกังวลสําหรับผูที่เริ่ม
ฝก ความเงียบในชวง 2-3 นาที มักทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดและรูสึกนานกวาความเปนจริง
ดั ง นั้ น ผู ใ ห ก ารปรึ ก ษาที่ เ ริ่ ม ใหม มั ก จะยอมเป น ฝ า ยพู ด เองหรื อ ให ผู ม ารั บ การปรึ ก ษาพู ด
ตลอดเวลาการสัมภาษณ ปริมาณการพูดไมวาจะเปนของผูใหการปรึกษาหรือผูรับการปรึกษาก็
ตาม มีความสัมพันธนอยมากกับความกาวหนาในการใหความชวยเหลือ การมีความเงียบเกิดขึ้น
บ า งในการสั ม ภาษณ ป ระมาณ 1 นาที หรื อ มากกว า นั้ น อาจช ว ยให ทั้ ง สองฝ า ยได มี โ อกาส
พิจารณาถึงสิ่งที่ต นไดกลาวไป คิ ดถึ งหัวขอใหมและพยายามจัดระเบียบรวบรวมขอมูลและ
ความคิดตางๆ

ภาษา
ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผูใหการปรึกษาควรใชภาษาซึ่งเปนที่เขาใจสําหรับผูรับ
การปรึก ษา และมีความหมายอยางเดี ยวกั บที่ตนตองการ เราคงจะจํากันไดดีว าคํ าพูดนั้ นมี
เอกลักษณโดยตัวของมันเอง สามารถถายทอดใหรูถึงความคิดและความรูสึก ผูใหการปรึกษา
จะตองมีความไวในการรับสัมผัสถึงสิ่งที่ผูรับการปรึกษาพยายามจะสื่อความหมาย ภาษาก็คือตัว
ของบุ ค คลนั้นที่ ถ ายทอดถึ งความคิ ดของเขาออกมา และแสดงออกโดยแบบแผนทางภาษา
ภาษาที่ผูใหการปรึกษาใชจะตองเปนที่เขาใจสําหรับผูมารับการปรึกษา เราจะตองระลึกไวเสมอ
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ควรใหคําแนะนําหรือไม
บ อ ยครั้ ง ที่ เ ราต อ งตั ด สิ น ใจว า เมื่ อ ไหร ที่ เ ราควรจะแนะนํ า ผู ม ารั บ การปรึ ก ษา และ
เมื่อไหรควรจะหลีกเลี่ยงไมแนะนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองเผชิญกับคําถามตางๆ เหลานี้
“คุณจะทําอยางไรถาคุณเปนฉัน” เราควรจะใหคําแนะนําหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบุคคลที่เราเกี่ยวของ
ดวยและชนิดของคําแนะนําที่เขาตองการ ผูใหการปรึกษาควรจะมีประสบการณและความรู ซึ่งจะ
สามารถใหความชวยเหลือหรือเปนแหลงใหความชวยเหลือกับผูมารับการปรึกษาได และผูรับ
การปรึกษาสามารถจะนําขอมูลที่เปนประโยชนนี้ใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของตน ตรงจุดนี้
จําเปนที่จะตองกลาวย้ําอีกครั้งวาจุดมุงหมายและเปาหมายในการใหการปรึกษานั้นไมใชการ
ตัดสินใจใหกับผูมารับการปรึกษา แตจะตองชวยใหเขาสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในขณะนั้น
และตอไป เราควรชวยใหเขาสามารถยืนหยัดอยูไดดวยตนเองและวางแนวทางใหกับตนเอง
เพราะชีวิตเปนของเขา เขาไมอาจยืมจมูกคนอื่นมาหายใจได สรุปแลวการใหความชวยเหลือนั้น
เพื่อชวยใหเขาสามารถใหแนวทางกับตนเองได และเนนถึงความสําคัญในการชวยใหผูมารับการ
ปรึกษาไดเรียนรูวิธีใหมๆ ในการแกปญหา เราควรตระหนักไวเสมอวาการใหการปรึกษาเปน
กระบวนการในการเรียนรูไมใชการแนะนํา

การยุติการสัมภาษณ
ในฐานะที่เราเปนผูใหการปรึกษา เราอาจมีความวิตกกังวลเมื่อใกลจะสิ้นสุดการใหการ
ปรึกษา แทนที่เราจะหยุดการสนทนาลงในทันทียอมเปนการดีกวาที่ผูใหการปรึกษาอาจจะพูด
อยางเปนกันเอง วายังมีเวลาเหลืออีก 2-3 นาที ในชวงนั้นผูมารับการปรึกษาอาจนําหัวขอใหม
ขึ้นมาพูด ซึ่งเรื่องนั้นมีความหมายสําหรับเขา แตกระนั้นก็ตามเราควรจะหยุดเมื่อถึงกําหนดเวลา
นักศึกษาจะสรุปการสัมภาษณหรือไมขึ้นอยูกับวาเราเห็นวามีประโยชนหรือไม ควรจะ
ยุติการสนทนาโดยใหมีความรูสึกในทางบวก และปลอยใหเปนการตัดสินใจของผูมารับการ
ปรึกษาเองวาควรจะมาพบอีกหรือไม แมวาเราควรจะแสดงความเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือผู
มารับการปรึกษานานเทาที่จําเปนก็ตาม
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การพบกันเปนกลุม
ขณะฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาควรจะเนนที่พัฒนาการในการเปนผูใหการปรึกษา ใน
การสัมมนาบรรยากาศควรเอื้ออํานวยใหมีการประเมินผลตนเอง และมีการวิจารณในทางที่
สรางสรรค ขณะที่กําลังประเมินผลเทปบันทึกการสัมภาษณ นักศึกษาแตละคนควรจะมีการจด
บันทึกลงไปดวยและถามถึงวิธีการที่ใช คําถามตอไปนี้เปนคําถามซึ่งควรนํามาพิจารณา
1. ผูใหการปรึกษาพยายามที่จะเขาใจในตัวผูมารับการปรึกษาอยางลึกซึ้งหรือไม
2. สายสัมพันธไดมีการพัฒนาขึ้นหรือไม
3. ไดรับความสําเร็จอะไร
4. ขอความที่ผูใหการปรึกษาพูดชวยสะทอนถึงความรูสึกของผูมารับการปรึกษา และ
ชวยทําใหกระจางหรือไม
5. ผูใหการปรึกษาครอบคลุมการสัมภาษณหรือไม เพื่อจุดมุงหมายอะไร
6. ผูใหการปรึกษาสามารถจัดการกับความรูสึกไดหรือไม
7. แบบการตอบสนองที่นํามาใชเพื่อตอบสนองจุดมุงหมาย หรือใชเพื่อชวยใหการให
ความชวยเหลือไดดําเนินไป
8. มีความกาวหนาอะไร สอดคลองกับความตองการของผูมารับการปรึกษาหรือไม

บันทึกการสัมภาษณ
การเขียนสรุปการสัมภาษณควรทําทันทีหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ

การประเมินผลตนเอง
การประเมินผลควรจะรวมถึงการดูความกาวหนาของตนเองดวย เรามีขอดีอะไรและ
อะไรเปนจุดออนซึ่งควรไดรับการแกไข นอกจากนั้นควรดูถึงวิธีการที่ใช ปรัชญาที่เรายึดถือใน
การใหการปรึกษา อะไรที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเรา เรามีความกาวหนาอะไร

การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานการใหการปรึกษาเปนสิ่งจําเปนตอกระบวนการในการใหการปรึกษา
ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. เพื่อชวยใหมีการสื่อสารและรวมมือกันกับหนวยงานของผูมารับการปรึกษา
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2. เพื่อชวยใหมีการสื่อสารและการรวมมือกันกับหนวยงานในชุมชน และกลุมวิชาชีพ
อื่นซึ่งเกี่ยวของกับผูมารับการปรึกษา
3. เปนการเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อใชตอไปในอนาคต

จรรยาบรรณและการเก็บรักษาไวเปนความลับ
ตลอดกระบวนการในการใหการปรึกษา ผูใ หการปรึกษาจะตองพิจารณาตัดสินถึง
พฤติ กรรมและผลของการแสดงออกของตนที่มีต อผูมารับ การปรึก ษา อาจกลาวไดว าความ
รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ฐานอั น แรกของผู ใ ห ก ารปรึ ก ษาก็ คื อ ควรจะมี สุ ข ภาพจิ ต ดี อ ยู ส ม่ํ า เสมอเพื่ อ
สามารถใหความชวยเหลือผูรับการปรึกษาอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ความรับผิดชอบ ความ
กดดันที่ไดรับจากหนาที่การงาน เรื่องสวนตัว และความขัดแยงทางอารมณที่ผูใหการปรึกษาตอง
เผชิญในแตละวัน อาจทําใหเกิดปญหารุนแรงขึ้นได ไมเพียงแตผูใหการปรึกษาควรจะรูตัวเมื่อมี
ความบกพรองทางบุคลิกภาพขึ้น ซึ่งอาจมีผลใหการรับรูบุคคลอื่นบิดเบือนไป แตเขาควรจะรูตัว
ถึงภาวะโดยทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเมื่อมีความเครียด ในทางปฏิบัติถาผูใหการปรึกษา
กําลังโกรธหรือผิดหวัง เขาควรจะแนใจวาความรูสึกเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอความสัมพันธใน
การใหการปรึกษา หรือไมเชนนั้นเขาควรจะลมเลิกหรือเลื่อนการใหการปรึกษาออกไป เมื่อมาถึง
จุดนี้ผูใหการปรึกษาควรจะมีใครสักคนที่ตนสามารถจะพูดปญหาของตนดวยได อาจเปนเพื่อน
รวมงาน คูสมรส หรือเพื่อน สิ่งสําคัญก็คือควรจะรูจักตนเองเมื่อมีความรูสึกอัดอั้นตันใจ ไมสบาย
ใจ คับของใจควรจะไดระบายออกมา เราควรระลึกไวเสมอวาความรับผิดชอบประการแรกที่พึงมี
ก็คือความรับผิดชอบตอตนเอง ไมควรใชเวลาวางในการพักผอนของตนทุมเทใหกับงานทั้งหมด
ควรแบงเวลาใหเปน งานควรจะอยูที่ทํางานไมใชแบกปญหาไวตลอดเวลา
ความรั บผิ ดชอบอั นตอไปซึ่งถือเปนจรรยาบรรณของผูให การปรึกษาก็คื อควรรูถึง
ขีดจํากัดของตน ผูใหการปรึกษาไมใชจิตแพทย บทบาทและขอบเขตการใหความชวยเหลือของ
ตนอยูในระดับใดเปนสิ่งที่ผูใหการปรึกษาควรจะรู และไมพยายามชวยผูมีปญหาดานอารมณ
อยางรุนแรง หรือมีความผิดปรกติทางจิตใจ
ขอมูลในการใหการปรึกษาไมควรจะนํามาพูดในการสนทนาโดยทั่วไปอยางเด็ดขาด
ไมวาจะเปนกับเพื่อนรวมงานที่ไมไดอยูในวิชาชีพเดียวกันหรือในการพูดคุยสวนตัว และไมควร
จะนําขอมูลเหลานี้มาใชเพื่อยกสถานภาพในการทํางานหรือเพื่อชื่อเสียงของตน การเปดเผย
ขอมูลผูมารับการปรึกษาควรมีการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ ในกรณีที่จําเปนจะตอง
กระทําโดยดูถึงทางเลือกอื่นๆ แลว ผูใหการปรึกษาจะตองตระหนักไวเสมอวาขอมูลเหลานี้อาจมี
ผลตอชีวิตของผูมารับการปรึกษา
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การเก็บรักษาความลับ บันทึกสวนตัวในการใหการปรึกษาเปนสิ่งที่ผูใหการปรึกษา
ตองเปนผูเก็บรักษาไว และเมื่อมีความจําเปนจะตองใชควรเปนผูแปลความหมายขอมูลดวย
ตนเอง นอกจากนั้นกอนการนําไปใชทุกครั้งตองแจงใหผูรับการปรึกษารูและยินยอม ดวยเหตุผล
ที่ไดกลาวมาจึงควรมีการเนนในสิ่งตอไปนี้
1. มีความระมัดระวั งไมนําเรื่ องของผูมารับการปรึกษาไปอภิปรายในที่สาธารณะ
เพราะอาจลวงรูไปถึงบุคคลอื่นได
2. ไมควรนําขอมูล บันทึกของผูมารับการปรึกษากลับไปบานดวย เราอาจนํามาจัด
รวบรวมใหเปนระเบียบหรือศึกษารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับตัวผูมารับการปรึกษา ตองมีความ
ระมัดระวังไมลืมวางเอกสารเหลานี้ไวในที่ตางๆ เชน ที่พัก หองเรียน เปนตน
บ อ ยครั้ ง ที่ ผู ใ ห ก ารปรึ ก ษามั ก พบความขั ด แย ง ในสิ่ ง ที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ
พิจารณาถึงวาเขาจะตองมีความรับผิดชอบตอผูมารับการปรึกษา ผูปกครองของผูมารับการ
ปรึกษา สถาบันที่ตนทํางานและตอวิชาชีพ ชวงของความขัดแยงจะเห็นไดชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดี
ความรั บ ผิ ด ชอบโดยพื้ น ฐานของผู ใ ห ก ารปรึ ก ษาก็ คื อ ตั ว ผู ม ารั บ การปรึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง ควร
พยายามทุกวิถีทางที่จะไมกระทําการอันใดอันจะมีผลในทางลบตอตัวผูมารับการปรึกษา

ความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ
ผูใหการปรึกษาควรจะมีการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดยั้ง และมีความรูสึกพึงพอใจใน
งานที่ ต นทํา ซึ่งสิ่งนี้ จะช ว ยให ผู ใ ห การปรึกษามีการทํางานอยางมีป ระสิท ธิภาพ มี ข วั ญ และ
กําลังใจในการทํางาน สภาพการณบางอยางที่ผูใหการปรึกษาจะตองเผชิญยอมมีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของเขาอยางไมตองสงสัย ทําใหเกิดปญหาขึ้นวาผูใหการปรึกษาจะพัฒนา
ความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําใหมีตอเนื่องไปไดอยางไร ซึ่งจะชวยใหเขาสามารถที่จะใหบริการที่
มีประสิทธิภาพ แนนอนที่สุดวาผูใหการปรึกษาแตละคนตองตอบคําถามนี้ใหกับตนเอง
ความรับผิดชอบที่สําคัญเกี่ยวกับความเจริญงอกงามสวนตนนั้นเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับตัว
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 การใหคําปรึกษาก็คือการที่ผูใหการปรึกษาพูดทวนซ้ําเนื้อหา ขอความที่ผูรับ
การปรึกษาพูด
ระดับ 5 การใหการปรึกษาคือการที่ผูใหการปรึกษาตระหนักถึงความรูสึกที่ผูมารับการ
ปรึกษาแสดงออกมาจากขอความที่เขาเลา
ระดับ 6 ผูใหการปรึกษาเริ่มจะสะทอนความรูสึกของผูมารับการปรึกษา
ระดับ 7 ผูใหการปรึกษาสามารถเขาใจถึงผูมารับการปรึกษาอยางลึกซึ้ง และสามารถ
สื่อสารถึงความเขาใจของตนใหผูมารับการปรึกษาไดรับรู
ระดับ 8 ผูใหการปรึกษาไมเพียงแตสะทอนแตยังชวยทําใหผูมารับการปรึกษามีความ
กระจางแจงในความรูสึกของตนที่ไดแสดงออกมา และชวยใหเขามีความเขาใจตนเองไดงายขึ้น
ความก า วหน า ในแต ล ะระดั บ ดั ง ที่ ก ล า วเป น สิ่ ง ที่ ค วรมี ขึ้ น จากการฝ ก ปฏิ บั ติ และ
ความกาวหนานี้เปนผลจากความมานะพยายามบากบั่นของผูฝกปฏิบัติเอง เพราะการเปนผูให
การปรึกษาไมใชเปนสิ่งที่ทําขึ้น แตผูฝกตองมีความพยายาม มีวิญญาณของการเปนผูใหการ
ปรึกษา
ในฐานะที่เปนผูใหการปรึกษาจําเปนตองมีความไวในการรับสัมผัสทางสังคม มีความ
ยืดหยุน จินตนาการ สามารถควบคุมอารมณของเราได การบรรลุถึงสิ่งนี้เปนกระบวนการที่
ดําเนินไปตลอดชีวิตของเรา จากประสบการณที่ไดรับในชีวิตจะหลอหลอมตัวเราใหพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ อยางไมหยุดยั้ง นอกจากนี้เราควรจะพัฒนาความเขาใจและมีการยอมรับตัวเองเพิ่มพูน
ขึ้น
โลกไดหมุนไปอยางไมหยุดยั้ง วิธีการ หลักการ กลวิธีใหมๆ ในการใหการปรึกษาไดมี
การคนคิดขึ้น ผูใหการปรึกษาควรมีความตื่นตัวอยูเสมอ แสวงหาความรูและนําไปประยุกตใช
การฝกฝนตัวเองนั้นไมมีวันสิ้นสุดลง ความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่มีทําใหเราตองศึกษาตอไปไม
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จบสิ้น ดวยการอานงานวิจัย บทความ แนวความคิดตางๆ เขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรม
แลกเปลี่ยนทัศนะ แนวความคิดตางๆ
สวนหนึ่งในการพัฒนาความเจริญงอกงามทางวิชาชีพก็คือ ผูใหการปรึกษาควรจะเปน
นักอานเพื่อชวยใหมีโลกทัศนที่กวางไกลขึ้น และสามารถนําสิ่งเหลานั้นมาสัมพันธกับงานที่ทําอยู
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