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บทที ่2 

เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวจิยัเร่ือง การบริการปรึกษาในภาวะวกิฤต อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ความหมายของภาวะวกิฤต (Crisis) 
 2. ทฤษฎีการปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต 
 3. ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต   
 4. ขั้นตอนการใหก้ารปรึกษาและการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 
 5. ทกัษะและเทคนิคท่ีจ าเป็นในการใหก้ารปรึกษาบุคคลในภาวะวกิฤต 
 6. ลกัษณะของบุคคลในภาวะวิกฤต 
 7. การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 
 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  ความหมายของภาวะวกิฤต (Crisis) 

 ภาวะวกิฤตหมายถึง ภาวะท่ีเกิดความสับสนทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกรุนแรง ความวติก 
กงัวล  ความเครียด  ส้ินหวงั  โกรธ  และภาวะยุ่งยาก  สับสน  ดา้นความสัมพนัธ์  และหน้าท่ีทาง
สังคม (Halpern, 1973; Parad & Parad, 1990; อา้งอิงจาก  Kathleen Ell, 1995 p. 661) ซ่ึงหากบุคคล
ใดท่ีตกอยูใ่นภาวะวกิฤตนั้น  จะเกิดความอ่อนแอทางดา้นจิตใจ  ไม่มีพลงัท่ีจะต่อสู้ และลม้เหลวใน
การจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 แคปแลน (Caplan, 1964, p. 40) กล่าววา่ ภาวะวิกฤตเป็นผลมาจากอุปสรรคต่อเป้าหมาย
การด ารงชีวติท่ีบุคคลเช่ือวา่ พวกเขาไม่สามารถเอาชนะไดด้ว้ยการกระท า และทางเลือกท่ีเคยปฏิบติั
ตามปกติได ้
 คาร์คฟั และเบเรนสัน (Carkhuff & Berenson, 1977, p. 165) กล่าวไวว้า่ ภาวะวิกฤตก็คือ
ภาวะวกิฤติเพราะวา่ บุคคลนั้นไม่รู้ท่ีจะตอบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ยา่งไร 
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 เบลก้ิน (Belkin, 1984, p. 424) กล่าววา่ ภาวะวิกฤตเป็นความยากล าบากของบุคคลหรือ
สถานการณ์ท่ีหยุดหรือท าความชะงกัให้กบับุคคลหรือกีดขวางบุคคลจากความสามารถในการ
ควบคุมชีวติอยา่งมีสติรู้ตวัตามปกติได ้
 แคปแลน (Caplan  อา้งอิงจาก Holmstrom, 1979, p. 203)  ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ภาวะวิกฤต” คือการท่ีบุคคลเสียความสมดุลทางด้านจิตใจในขณะท่ีเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีเป็น
อนัตรายหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีบุคคลนั้น ๆ ไม่สามารถแกไ้ขหรือหลีกเล่ียงไดด้ว้ยตนเอง 
 เบรมเมอร์ (Brammer, 1985, p. 94) กล่าวว่า ภาวะวิฤตคือ สภาวะของความสับสนใน
บุคคลท่ีเผชิญกบัความขดัแยง้ต่อเป้าหมายการด ารงชีวิตท่ีส าคญั หรือความยุ่งยากอย่างท่ีสุดของ
วงจรชีวิต และวิธีการท่ีจะเอาชนะความกดดนั และนอกจากน้ีภาวะวิกฤตยงัจะหมายถึง ความรู้สึก
กดดนั ช็อค ความเจบ็ปวด และความเศร้าโศกเสียใจเก่ียวกบัความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึน 
 โรเบิร์ต อลัเบิร์ต อาร์ และคณะ (Roberts, Albert  R. & other, 2009, p. 78) กล่าววา่ ภาวะ
วิกฤตคือ สภาวะท่ีบุคคลถูกคุกคามจิตใจ และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด โดยบุคคลไม่
สามารถแก้ไขได้โดยใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบเดิมตามปกติ และความทุกข์ยากทั้งหลายท่ีเป็น
อุปสรรคขดัขวางยงัด ารงอยู ่ 
 สรียา  สุกจัน่ (2529, หนา้ 24; อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2560, หนา้ 3)  กล่าวว่า 
“ภาวะวิกฤต” คือภาวะท่ีบุคคลอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรงท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน  และไม่สามารถใช้กลไกการปรับตวัในภาวะปกติแกไ้ข
สถานการณ์ท่ียุ่งยากนั้นได้ บุคคลจึงเข้าสู่ภาวะวิกฤต  โดยจะเร่ิมมีอาการตึงเครียด  วิตกกงัวล  
สับสน  จนไม่สามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทตนเองอยา่งปกติต่อไปได ้ ภาวะวิกฤตน้ีจะเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาอันจ ากัด คือ ประมาณ 4–6 สัปดาห์  ซ่ึงในระยะน้ีบุคคลต้องการความช่วยเหลือ              
อยา่งรีบด่วน  ภาวะวกิฤตน้ีไม่ใช่อาการป่วยทางโรคจิตหรือโรคประสาท 
 ฮอฟ (Hoff, 1984, p. 4, อา้งถึงในโสภา  อ่อนโอกาส, 2538, หนา้ 25) กล่าววา่ ภาวะวกิฤต
คือ สภาวะท่ีบุคคลไดรั้บความกระทบกระเทือนดา้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างกะทนัหัน  ซ่ึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาท่ีเคยมีไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้  โดยช่วงระยะเวลาของการเกิดภาวะ
วกิฤตจะมีระยะเวลาท่ีไม่ยาวนานมากนกั 
 โสภา  อ่อนโอภาส (2538, หนา้ 23)  สรุปวา่ ภาวะวกิฤต  หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลเผชิญกบั
เหตุการณ์รุนแรงท่ีไม่คาดคิดวา่จะเกิดข้ึน  จนไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริง และกลไกการปรับตวั
ท่ีใชใ้นภาวะปกติไม่สามารถใชแ้กปั้ญหายุง่ยากนั้นได ้ ประกอบบุคคลนั้นไม่มีระบบค ้าจุนเก้ือหนุน  
ท าให้บุคคลเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยมีปฏิกิริยาเร่ิมจากความเครียด  วิตกกังวล  ซึมเศร้า  และทวี       
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ความรุนแรงมากข้ึนจนเกิดความสับสน  วา้วุน่  ขวญัเสีย  ไม่สามารถกระท าหนา้ท่ีตามบทบาทของ
ตนเองได ้ ซ่ึงบุคคลท่ีเกิดภาวะวกิฤตตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 
 ปิยนาฎ  เสง่ียมศกัด์ิ (2539, หนา้ 26)  กล่าววา่ ภาวะวิกฤต,  หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลอยู่
ภายใตค้วามกดดนัอยา่งรุนแรงอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั
ว่าจะเกิดข้ึน  ประกอบกบับุคคลรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ขาดการ
ช่วยเหลือจากทรัพยากรทางสังคม  ท าให้บุคคลเขา้สู่ภาวะวิกฤต โดยเร่ิมปรากฏอาการตั้งแต่เกิด
ความเครียด  วติกกงัวล  สับสน  จนกระทัง่ไม่สามารถกระท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเองได ้
 ศิริพร  หนูนวล (2541, หน้า 19)  กล่าวว่า ภาวะวิกฤต หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลเผชิญกบั
เหตุการณ์ท่ีรุนแรงไม่คาดคิดวา่จะเกิดข้ึนจนไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริง และกลไกการปรับตวัท่ี
ใชก้บัภาวะปกติไม่สามารถใชก้บัปัญหายุง่ยากนั้นให้หมดไปได ้ ประกอบกบับุคคลนั้นไม่มีระบบ
ค ้ าจุนเก้ือหนุนท าให้บุคคลเขา้สู่ภาวะวิกฤต  โดยมีปฏิกิริยาเร่ิมจากความเครียด ความวิตกกงัวล
ซึมเศร้า และทวีความรุนแรงมากข้ึนจนเกิดความสับสนวา้วุน่ ไม่สามารถท าหนา้ท่ีตามบทบาทของ
ตนเองไดสู้ญเสียความสมดุลทางอารมณ์ หรือภาวะความยุง่ยากในชีวิตจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วน 
 ลดัดา  แสนสีหา (2541, หนา้ 146) กล่าววา่ ภาวะวกิฤต หมายถึง ภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
เผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหานั้นไม่ได ้ท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกตึงเครียด กดดนั ยุง่ยากใจ ส้ินหวงั 
และไม่สามารถปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ไดด้งัเคย 
 เพญ็พกัตร์  อุทิศ (2549, หนา้ 132) กล่าววา่ ภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญภยนัตรายหรือ
สถานการณ์ท่ีเครียดรุนแรงเกินกว่ากลไกการแก้ปัญหาท่ีบุคคลเป็นอยู่เดิมจะสามารถจดัการได้    
อาจส่งผลใหบุ้คคลเกิดความวติกกงัวล กลวั รู้สึกผดิ อบัอาย ไร้ค่า หมดหวงั ไม่รับรู้บุคคล กาลเวลา 
และสถานท่ี หรืออาจรู้สึกโกรธข้ึนได ้
 สุวนี เก่ียวก่ิงแกว้ (2554, หนา้ 67) กล่าววา่ ภาวะวิกฤต คือ ภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
จากความเป็นอยู่ปกติ ท าให้มีการสูญเสียความสมดุลทางอารมณ์ ท าให้บุคคลตอ้งมีการตดัสินใจ
ใหม่ เพื่อปรับสมดุลทางจิตใจ อารมณ์ โดยการใชก้ลไกการปรับสมดุลท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยใชอ้ยู่
เดิม ภาวะวกิฤตเป็นภาวการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ภาวะวิกฤตเป็นภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว ไม่ไดค้งอยูต่ลอดไป 
และเป็นภาวการณ์ส าคญัในชีวิตของบุคคล เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้บุคคลมีพฒันาการขั้น
สูงข้ึนหรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจิตโรคประสาทได ้
 อ าไพรัตน์  อกัษรพรหม (2554, หนา้ 5-6) กล่าววา่ ภาวะวกิฤต เป็นภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่
สมดุลในช่วงระยะเวลาชั่วคราวของปัจเจกบุคคลท่ีก าลงัเผชิญส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็น
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อนัตรายส าหรับเขา เป็นภาวะท่ีประกอบดว้ยปัญหาส าคญัซ่ึงเขาไม่สามารถหลีกเล่ียงและแกไ้ขได ้
การเผชิญภาวะวิกฤตจะส่งผลต่อสุขภาพจิตในอนาคตของปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลท่ี
สามารถปรับตวัเผชิญภาวะวิกฤตไดดี้จะเติบโตงอกงามข้ึน มีทกัษะและวุฒิภาวะในการเผชิญภาวะ
วิกฤตในอนาคต ส่วนปัจเจกบุคคลท่ีไม่สามารถปรับตวัเผชิญภาวะวิกฤตได ้จะท าให้สภาพจิตใจ
เส่ือมโทรมซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการด าเนินชีวติในระยะยาว 
 ลดัดาวรรณ ณ ระนอง (2560, หนา้ 3) ไดส้รุปเก่ียวกบัภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง การ
รับรู้หรือประสบการณ์ของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีบุคคลประสบความทุกขย์ากอย่างยิ่งยวด 
เกินกวา่ท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยกลไกการแกปั้ญหาแบบเดิมตามปกติ และเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติ
แก่บุคคลทั้งดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม หรืออาจเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้บุคคล
มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมในขั้นสูงข้ึน 
 ดงันั้น สรุปไดว้่า ภาวะวิกฤต (Crisis)  หมายถึงสภาวะท่ีบุคคลเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน  และกลไกการปรับตัวในภาวะปกติไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหานั้นได้  
ประกอบกบับุคคลไม่ไดรั้บการเก้ือหนุนจากทรัพยากรทางสังคม ก่อใหเ้กิดความเครียด ความกดดนั 
และความวติกกงัวล ท าใหไ้ม่สามารถกระท าหนา้ท่ีหรือบทบาทของตนไดต้ามปกติ 
 
2.  ทฤษฎกีารปรึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการให้การปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต 

 ความหมายของทฤษฎกีารปรึกษา 
 จากความหมายและแนวคิดของค าวา่ทฤษฎีและการปรึกษาดงักล่าว  อาจให้ความหมาย
ของทฤษฎีการปรึกษาได ้ดงัน้ี 
 ทฤษฎีการปรึกษาคือ แนวความคิดเก่ียวกับการปรึกษาท่ีเจ้าของทฤษฎีน าเสนอไว ้       
โดยแนวคิดท่ีน าเสนอไวน้ี้  เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะอธิบายท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีจะช่วยให้ผูค้นไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตวัของตน  ส่ิงแวดลอ้มของตน  
วิธีท่ีตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม  และเรียนรู้วิธีการท่ีตนจะมีความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น          
ไดอ้ยา่งราบร่ืน  แนวความคิดดงักล่าวเป็นเหตุผลท่ีประมวลมาจากประสบการณ์ของเจา้ของทฤษฎี  
ซ่ึงประสบการณ์ท่ีเจา้ของทฤษฎีไดรั้บนั้น  เป็นเหตุผลท่ีประมวลมาจากประสบการณ์ของเจา้ของ
ทฤษฎี  ซ่ึงประสบการณ์ท่ีเจา้ของทฤษฎีไดรั้บนั้นอาจเป็นประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการสังเกตและ/
หรือการทดลองและ/หรือไดจ้ากประสบการณ์ทางออ้ม  ตามหลกัวชิาการท่ีไดศึ้กษามาก็ได ้ อยา่งไร
ก็ตามแนวคิดเหล่าน้ี  ยงัตอ้งการการพิสูจน์อยูเ่สมอว่าเป็นแนวความคิดท่ีจะเป็นจริงไดใ้นทุกกรณี
หรือไม่ เพราะทฤษฎีไม่ใช่กฎตายตวัท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ทฤษฎีเป็นเพียงแนวความคิดดงักล่าวแลว้ 
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หรือสรุปความหมายของทฤษฎีการปรึกษาไดว้่า ทฤษฎีการปรึกษา  คือ  แนวคิดหรือโครงสร้างท่ี
ใหแ้นวทางในการปรึกษา 
   

 ความส าคัญของทฤษฎกีารปรึกษา 
 เชิร์ตเซอร์  และสโตน  (Shertzer  and  Stone,  1974;  อา้งถึงใน  Hansen  1994: 12)  กบั
ชาร์ฟ  (Shart,  2000 : 1–3)  เสนอว่า  ทฤษฎีการปรึกษาท่ีดี  ควรมีลักษณะส าคัญของทฤษฎี
ดงัต่อไปน้ีคือ 
 1. มีการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาอยา่งกะทดัรัดชดัเจน 
 2. มีค  าอธิบายท่ีมาท่ีไปขององคร์วมรู้เหล่านั้นอยา่งครอบคลุมกวา้งขวาง 
 3. น าไปปฏิบติัในกระบวนการของการปรึกษาได้อย่างมีคุณค่า และมีเคร่ืองมือหรือ
วธีิการใหส้ามารถตรวจสอบยนืยนัหรือพิสูจน์ค าอธิบายนั้นได ้
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จะช่วยใหเ้ห็นความส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาดงัน้ีคือ 
 1. ทฤษฎีท าใหเ้กิดการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษา  หมายถึง  ช่วยให้
มีการสรุปความรู้  สาระหรือแนวความคิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการใหก้ารปรึกษา 
เช่นเป้าหมายของการใหก้ารปรึกษา  บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษา  สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้การปรึกษา  และกระบวนการในการให้การปรึกษา  ฯลฯ  องค์ความรู้ดงักล่าวจะช่วยให้ผูใ้ช้
ทฤษฎีรู้วา่การปรึกษาตามทฤษฎีนั้น ๆ มีสาระความรู้ส าคญัเก่ียวขอ้งในแต่ละองคป์ระกอบอยา่งไร  
จะไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัแก่องคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ทฤษฎีใหค้  าอธิบายท่ีมาท่ีไปขององคค์วามรู้ทางการปรึกษาอยา่งครอบคลุมกวา้งขวาง   
เป็นการบอกให้ผูใ้ชท้ฤษฎีรู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของแนวคิดในทฤษฎี  วา่ใชแ้นวคิดมาจากเหตุผลเชิง
วชิาการอยา่งไร หรือมีแนวคิดท่ีพฒันามาจากศาสตร์ใด 
 แกลนซ์  (Glanz,1974)  อา้งถึงใน  Hansen  และคณะ, 1994)  ไดอ้ธิบายท่ีมาของทฤษฎี
การปรึกษาไวว้่าเน่ืองจากการปรึกษาเป็นสังคมศาสตร์ท่ีประยุกต์ศาสตร์อ่ืน ๆ คือจิตวิทยา สังคม
วิทยา  มานุษยวิทยา  การศึกษา  เศรษฐศาสตร์  และปรัชญามาบูรณาการไวด้ว้ยกนั  โดยสาระของ
ศาสตร์เหล่าน้ี  ลว้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการปรึกษาทั้งส้ิน  เช่น สาระทางจิตวิทยาช่วยให้เขา้ใจ
ธรรมชาติของบุคคล  ความเจริญงอกงาม และพฒันาการของบุคคล  สังคมวิทยาช่วยให้เขา้ใจใน
โครงสร้างของสังคมหรือสถาบนัต่าง ๆ ของสังคม  มานุษยวิทยา  ช่วยให้เห็นถึงความส าคญัและ
ผลกระทบของวฒันธรรมในสังคม และเศรษฐศาสตร์ช่วยให้เขา้ใจถึงความเคล่ือนตวัของภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัโลกของงานและอาชีพของบุคคลในสังคมประกอบกบั
เป้าหมายส าคญัประการหน่ึงของการปรึกษาคือการมุ่งส่งเสริมให้บุคคลไดพ้ฒันาศกัยภาพของเขา
ไปใหถึ้งขีดสูงสุดและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ย  ฉะนั้นการเขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
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มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัของบุคคลและสภาพแวดลอ้มหรือสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกให้มากท่ีสุดจึง
เป็นส่ิงจ าเป็น 
 อีกประการหน่ึงก็คือ  เน่ืองจากทฤษฎีการปรึกษาแต่ละทฤษฎีมีแนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติ
ของมนุษยม์าจากทั้งศาสตร์ทางปรัชญา  และศาสตร์ทางจิตวิทยาซ่ึงมีกลุ่มแนวคิดของนกัปรัชญา
และนักจิตวิทยาในเร่ืองดังกล่าวอยู่หลายกลุ่มหลายแนวความคิด  ดังนั้น  การอธิบายท่ีมาของ
ความคิดนั้น ๆ จะท าให้ทราบไดว้่า  ทฤษฎีการปรึกษาแต่ละทฤษฎีมองธรรมชาติของมนุษย์ตาม
แนวคิดของนักปรัชญาหรือนักจิตวิทยากลุ่มใด  และมีความเช่ือในเร่ืองสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมอยา่งไร  เพราะแนวคิดหรือความเช่ือดงักล่าวเป็นฐานของการคิดต่อในเร่ืองของการสร้าง
แนวปฏิบติัในกระบวนการให้การปรึกษาทั้งในดา้นคุณสมบติัและบทบาทของผูใ้ห้การปรึกษาและ
วธีิด าเนินในกระบวนการหรือขั้นตอนและเทคนิคของการใหก้ารปรึกษา 
 3. ทฤษฎีเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบติัในกระบวนการของการปรึกษาไดอ้ยา่งมีคุณค่า
และน าไปสู่การปฏิบติัท่ีพบกบัความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ความส าเร็จดงักล่าวจะช่วยให้
ทฤษฎีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  แต่การปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัการมีเป้าหมายและ
กระบวนการท่ีชดัเจน ซ่ึงถา้ทฤษฎีการปรึกษาใดมีความชดัเจนจนสามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งมี
คุณค่าดงักล่าวได ้ ทฤษฎีนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้ความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ตอ้งการรับ
ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งมีคุณค่าดว้ย 
 4. ทฤษฎีช่วยให้มีเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีสามารถตรวจสอบยืนยนัหรือพิสูจน์ค  าอธิบาย
ในเร่ืองการให้การปรึกษาได ้ เพราะทฤษฎีจะก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการคน้ควา้หาความรู้
จากการปฏิบติัเพื่อยืนยนัแนวคิดของทฤษฎี  ซ่ึงอาจท าให้ได้องค์ความรู้ท่ีสนับสนุนแนวคิดของ
ทฤษฎีให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  และเคร่ืองมือหรือวิธีการดงักล่าวก็จะช่วยให้ความเช่ือถือใน
ทฤษฎีนั้น ๆ มีความมัน่ใจในการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัยิง่ข้ึน  เน่ืองจากการตรวจสอบท าให้เห็น
ประโยชน์และความเป็นไปไดข้องทฤษฎีอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ดงันั้น จึงสรุปความส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาไดด้งัน้ี  คือ 
 1. ทฤษฎีการปรึกษาช่วยให้ผูใ้ห้การปรึกษา  มีแนวทางในการให้การปรึกษา  เน่ืองจาก
ทฤษฎีการปรึกษาแต่ละทฤษฎีจะกล่าวถึงทรรศนะเก่ียวกบัธรรมชาติมนุษย ์ แนวคิดหลกัของทฤษฎี  
เป้าหมายของการให้การปรึกษา  บทบาทและหน้าท่ีของผูใ้ห้การปรึกษา  และกระบวนการหรือ
ขั้นตอนและเทคนิคในการใหก้ารปรึกษา 
 2. ทฤษฎีการปรึกษาช่วยให้ผูก้ารปรึกษา  มีเคร่ืองมือและวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
น ามาพฒันาทกัษะและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษาและทฤษฎีการปรึกษาช่วยให้ผูใ้ห้การ
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ปรึกษามีแนวทางการในการคน้ควา้หาความรู้  ส ารวจ และท าความเขา้ใจกบัองค์ประกอบต่าง ๆ      
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงอาจพฒันาไปสู่การไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ หรือการสร้างทฤษฎีใหม่ดว้ย 
 
3. ทฤษฎกีารให้การปรึกษาบุคคลในภาวะวกิฤต 

 ทฤษฎีการปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤตท่ีจะหยบิยกมา
เป็นแนวคิดพื้นฐานแก่ผูใ้ห้การปรึกษาบุคคลในภาวะวิกฤตมี 3 กลุ่มทฤษฎีไดแ้ก่  ก.  ทฤษฎีการ
ปรึกษากลุ่มท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สึก  ประกอบด้วย  1.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis  Theory)  2.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง  (Person – 
Centered  Theory)  3.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตลัท ์ (Gestalt  Theory)  และ 4.  ทฤษฎีการปรึกษา
แบบภวนิยม (Existential  Theory)  และ ข.  ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มท่ีเน้นความคิดและพฤติกรรม
ประกอบด้วย  1.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์  และพฤติกรรม  (Rational  
Emotive  Behavior  Theory  (REBT)  2.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบรู้คิด  (Cognitive  Theory)  และ      
3.  ทฤษฎี  การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม  (Behavior  Theory)  และ ค.  ทฤษฎีการปรึกษาแบบ
ผสมผสาน  (Eclectic  Theory) 
 แต่ละทฤษฎีท่ีน าเสนอในบทน้ี  ท่ีจะให้ผูอ่้านได้ศึกษานั้น  จะกล่าวถึงใน 5 ประเด็น
สาระส าคญัได้แก่  1)  ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย์  2)  เป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษา            
3)  แนวปฏิบติัการใหก้ารปรึกษา  4)  บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษา  และ 5)  สาระส าคญัของทฤษฎีท่ี
น าไปใชใ้นการใหก้ารปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต 
 นอกเหนือจากทฤษฎีการปรึกษา  3  กลุ่มทฤษฎีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ยงัมีแนวคิดจาก
ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว  ท่ีผูใ้ห้การปรึกษาสามารถน ามาใชใ้นการปรึกษาบุคคลในภาวะวกิฤต
ไดเ้ช่น  ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้าง  (Structural  Family  Theory)  และทฤษฎีการ
ปรึกษาครอบครัวท่ีมุ่งเนน้ค าตอบ  (Solution – Focused  Theory) 
 อยา่งไรก็ตาม ในการน าเสนอบทน้ีผูว้ิจยัจะเนน้รายละเอียดเฉพาะทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
ท่ีเนน้อารมณ์และความรู้สึก ท่ีน ามาใชใ้นการให้การปรึกษาผูเ้รียนในภาวะวิกฤตเป็นส่วนมาก ซ่ึง 
ประกอบด้วย   ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็น
ศูนยก์ลาง  ทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตลัท ์และทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมเท่านั้น   
 

 3.1 ทฤษฎกีารปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์  มีสาระส าคญั  ดงัน้ี 
            1) ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบจิต
วิเคราะห์   แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์เช่ือว่าพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลมาจากแรงขบัท่ีไม่มีเหตุผล  
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แรงขบัหรือแรงจูงใจแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์เช่ือวา่ พฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลมาจากแรงขบัท่ีไม่มี
เหตุผล  แรงขบัหรือแรงจูงใจในจิตไร้ส านึก  แรงขบั หรือแรงผลกัดนัของสัญชาติญาณ  แรงผลกัดนั
ของกระบวนการทางชีววิทยาท่ีมีในร่างกาย  และพฒันาการแห่งสัญชาตญาณทางเพศในระหวา่ง 6 
ขวบแรกของชีวติ 
           ทรรศนะเก่ียวกบัธรรมชาติมนุษยข์องทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์    
มีดงัน้ี (Corey, 1996: 92-93  อา้งถึงใน  ผอ่งพรรณ  เกิดพิทกัษ,์  2554: หนา้ 50-51) 
               1.1) แรงขบัพื้นฐานไม่วา่จะเป็นแรงขบัความกา้วร้าว (Aggressive  Drive) หรือ
แรงขบัทางเพศ  ตลอดทั้งจิตใตส้ านึก  และคุณธรรม  ต่างเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์
               1.2) พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนนั้น  จะไม่เกิดอย่างเสรีหรือเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติแต่จะถูกก าหนดจากจิตใตส้ านึกและจิตส านึก 
               1.3) ระหวา่งจิตใตส้ านึกและจิตส านึกนั้น  หากจิตใตส้ านึกมีอิทธิพลต่อความคิด 
และพฤติกรรมมากกว่าจิตส านึก  บุคคลนั้นจะประสบความขดัแยง้ท่ีรุนแรง  และความขดัแยง้
เหล่าน้ีจะไม่เหมือนกบัความขดัแยง้ในระดบัจิตส านึก  แกไ้ขไดย้าก  มีรากฐานจากประสบการณ์ใน
วยัเด็ก  ซ่ึงจากรากฐานของความขดัแยง้จะเกิดจากแรงขบั  ความปรารถนา  ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ี
ขดัแยง้กบัสภาพความเป็นจริง  หรือส่ิงท่ีควรจะปฏิบติัในมโนธรรม  แต่หากความปรารถนาและ
แรงขบันั้นเป็นท่ียอมรับในระดบัจิตส านึก  ส่ิงเหล่านั้นก็จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความวติกกงัวลและ
ความรู้สึกผิด  และจะใช้กลไกการป้องกนัตนเอง  (Defense  Mechanism)  เป็นวิธีการหลีกเล่ียงท่ี
โตต้อบออกมาโดยจิตส านึก  เพื่อปกป้องตนเองและด าเนินการใหส้ าเร็จตามความปรารถนาดงักล่าว 
              1.4)  พื้นฐานส าคญัท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยคื์อ  พลงัจิตและประสบการณ์
ในอดีตโดยเฉพาะในช่วงตน้ของชีวิต  แรงขบั  และความขดัแยง้ในใจท่ีถูกเก็บกดไวใ้นจิตไร้ส านึก
ตั้งแต่วยัเด็ก มีความส าคญัต่อพฤติกรรมปัจจุบนัของมนุษยแ์ละโดยสัญชาติญาณของมนุษย ์ มนุษย์
มีแรงขบัทางเพศและมีความกา้วร้าว  ซ่ึงแรงขบัเหล่าน้ีส่งผลให้มนุษยแ์สดงออกอย่างไร้เหตุผล  
หากพฒันาการในช่วงตน้ของชีวติอยูใ่นภาวะวกิฤต  ก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาบุคลิกภาพในวยัต่อ ๆ มา 
               สรุปไดว้า่  พฤติกรรมของมนุษยถู์กก าหนดหรือเป็นผลมาจากความไม่มีเหตุผล    
แรงขบัในจิตไร้ส านึก  แรงขบัหรือแรงผลกัดนัของสัญชาติญาณ  และพฒันาการทางจิตใจ และทาง
เพศในช่วง 6 ปี แรกของชีวติ 
               สัญชาตญาณเป็นปัจจยัส าคัญยิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า  เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้น  เป็นแกนกลางของความเช่ือทางจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์  ฟรอยด์ได้จ  าแนก
สัญชาตญาณออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (The  Life  Instincts  หรือ  
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Eros) ซ่ึงเป็นแหล่งของพลังงานท่ีเรียกว่า Libido  และสัญชาติญาณแห่งการตาย  (The  Death  
Instincts  หรือ Thanatos)  (Gilliland  and  Othera, 1994, p. 97) 
               สัญชาติญาณแห่งการมีชีวิต  จะแสดงออกมาในรูปของความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
ความสุข  ความพึงพอใจ  และการหลีกเล่ียงความเจบ็ปวด 
               สัญชาติญาณแห่งการตาย  จะแสดงออกมาในรูปของความกา้วร้าว  หรือแรงขบั
ทางเพศ  ทั้งในดา้นท าร้ายตนเองและท าร้ายผูอ่ื้นหรือท าลายตนเอง 
                อยา่งไรก็ตาม  แมว้า่จะมีความขดัแยง้ระหวา่งสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (หรือ
เรียกว่า  Eros)  และสัญชาติญาณแห่งการตาย  (หรือเรียกว่า  Thanatos)  มนุษยช์าติก็ไม่ควรถูก
ตัดสินให้เป็นเหยื่อของความก้าวร้าวและการท าลายตนเอง ในหนังสือ “Civilization  and  Its  
Discontents”  (1930/1962) ของฟรอยด์ได้ช้ีให้เห็นว่าส่ิงท่ีทา้ทายมนุษยม์ากท่ีสุดคือ  จะจดัการ
อย่างไรกบัแรงขบัหรือพลังแห่งความก้าวร้าวได้  ส าหรับฟรอยด์ได้มีความเห็นว่าความสับสน
วุ่นวายใจ และความวิตกกังวลของมนุษย์นั้ นควรจะก าจัดเสียให้ส้ินซาก (Corey, 1996, p. 93          
อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ  ณ ระนอง  2554, หนา้ 135) 
          2) โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย ์ (Structure  of  Personality)  ตามแนวคิดของ 
จิตวิเคราะห์ โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษยป์ระกอบดว้ย  3  ส่วนดว้ยกนัคือ  อิด (Id)  อีโก ้ (Ego)  
และซุเปอร์อีโก้  (Superego)  ระบบทั้งสามมีลกัษณะเฉพาะตวั  แต่ก็มีอิทธิพลต่อกนัและท างาน
ร่วมกนัถา้ทั้ง 3 ส่วนท างานประสานสัมพนัธ์กนัดี  จะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจต่อตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม และบุคลิกภาพของบุคคลมีลกัษณะใดข้ึนอยูก่บัระบบการท างานประสานกนัของ  อิด      
อีโก ้ และซุปเปอร์ อีโก ้
           คอเรย ์ (Corey, 1996, p. 98)  ไดอ้ธิบายลกัษณะของอิด  อีโก ้ และซุปเปอร์อีโก ้ไว้
ดงัน้ี 
           อิด  (Id)  เป็นระบบดั้งเดิมของบุคลิกภาพของมนุษย ์  ตั้งแต่เกิด  Id  เป็นแหล่ง
ดั้งเดิมของพลงังานแห่งจิตและสัญชาตญาณ  ในตวัอิดเองไม่มีระบบ  มืดบอด  มีแต่ความตอ้งการ
และเรียกร้องเอาแต่ฝ่ายเดียว  หนา้ท่ีของอิด  คือ  ท าให้ชีวิตไดรั้บการตอบสนองดว้ยหลกัเบ้ืองตน้  
ซ่ึงฟรอยดใ์ห ้ ช่ือวา่  “หลกัแห่งความพึงพอใจ”  (Pleasure  Principle)  นัน่คือ  การลดความตึงเครียด  
หลีกเล่ียงความเจบ็ปวดและมีความพึงใจ  อิดท างานโดยไม่มีกฎแห่งเหตุผลใด ๆ ปราศจากหลกัแห่ง
ศีลธรรมจรรยา และค่านิยมใด ๆ ทั้งส้ิน มีแรงขบัอยา่งเดียวคือ มุ่งให้บรรลุถึงความพึงพอใจเท่านั้น  
เป็นลักษณะของบุคลิกภาพท่ียงัไม่ได้การขัดเกลาหรือปรับปรุงแก้ไข และอยู่ในจิตไร้ส านึก
ตลอดเวลา  ไม่มีการตระหนกัรู้ในส่ิงใดทั้งส้ิน 
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            อีโก ้(Ego)  เป็นระบบโครงสร้างของบุคลิกภาพท่ีติดต่อกบัโลกภายนอก  โดยใช้
การรับรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบัความเป็นจริง  อีโก้ท  างานโดยอาศยัหลักแห่งความจริง  ซ่ึง 
ฟรอยด์เรียกว่า  Reality  Principle  คือ รู้จกัใช้หลกัเหตุผลเป็นเสมือนผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีปกครอง
ดูแลและควบคุมบุคลิกภาพ  และพิจารณาความเป็นจริงในการแสดงพฤติกรรม  หลกัแห่งความจริง
ประกอบด้วยความคิด  ความจ า  การหาเหตุผล  การแยกแยะความแตกต่าง  การสรุปกฎเกณฑ์      
การสร้างนามธรรมและการตดัสินใจ  มีการเรียนรู้ถึงวธีิท่ีดีท่ีสุดในการลดความตึงเครียดต่าง ๆ เม่ือ
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ รู้จกัแยกแยะส่ิงท่ีอยู่ในมโนธรรมกบัส่ิงท่ีเป็นจริงในโลภ
ภายนอก  อีโกจ้ะท างานอยูร่ะหวา่งจิตใตส้ านึก  กบัจิตส านึกของมนุษย ์
            ซุปเปอร์อีโก้  (Superego)  เป็นระบบโครงสร้างบุคลิกภาพท่ีเป็นส่วนของมโน
ธรรม   เป็นตวัแทนของศีลธรรมจรรยา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม  บรรทดัฐานของสังคม  
ซ่ึงบุคคลได้รับการถ่ายทอดมาจากการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนของพ่อแม่  ครู-อาจารย์  และ
กระบวนการทางสังคม  หลกัส าคญัของซูเปอร์อีโกก้็คือ  จะเป็นผูต้ดัสินว่า ดีหรือเลว  ถูกหรือผิด  
และจดัเป็นอุดมคติมากกว่าความจริงมุ่งไปสู่ความเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบ  ไม่ใช่บุคคลท่ีมี
ความสุขและพึงพอใจ ซุปเปอร์อีโก ้ เป็นการรวมเอามาตรฐานของพอ่แม่และสังคมไวด้ว้ยกนั และ
เก่ียวขอ้งกบัการให้รางวลัและการลงโทษ  รางวลัเป็นความรู้สึกของความภูมิใจและการรักตนเอง  
ส่วนการลงโทษเป็นความรู้สึกของความรู้สึกและมีปมดอ้ย (Corey, 2013: p.59) 
            เม่ือใดก็ตามท่ีความขดัแยง้ระหว่าง Id, Ego และ Superego  ในตวับุคคล  ความ
วิตกกงัวล (Anxiety) จะเกิดข้ึน  บุคคลใดท่ีมี Id  มากเกินไปจะกลายเป็นคนท่ีหุนหันพลันแล่น     
การเอาแต่ใจตัวเอง  และชอบท าลาย และหากบุคคลใดท่ีมี Superego มากเกิน บุคคลนั้นจะมี
บุคลิกภาพท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูงและสมบูรณ์แบบจนไม่อยูในโลกแห่งความเป็นจริง        
อาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตนเองไร้ความสามารถและลม้เหลวได ้
            ดงันั้น ระบบทั้งสามน้ีมิไดมี้เส้นขีดคัน่แบ่งกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด  แมว้า่จะมีช่ือเรียก
ต่างกนัก็ตาม  แต่มนัก็มิไดแ้ยกอยู่กนัตามล าพงั  และส าหรับบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ก็คือ  การมี      
อีโก้เขม้แข็งสามารถจดัการกบัอิดได้อย่างมีสมรรถภาพ  โดยอาศยัหลกัแห่งความเป็นจริง  และ
สามารถโน้มน าซุปเปอร์อีโก้ให้เขา้สู่หลกัแห่งความจริงด้วยเช่นกนั  เพื่อให้ระบบทั้งสามมีการ
ประสานงานกนัอยา่งดีในการด าเนินชีวติ 
           3) โครงสร้างของบุคลิกภาพของมนุษย์เก่ียวกับระดับจิตใต้ส านึก  และระดับ
จิตส านึกเป็นการริเร่ิมแนวคิดใหม่ท่ียิ่งใหญ่ของฟรอยด์  ซ่ึงเป็นกุญแจไขไปสู่ความเข้าใจถึง
พฤติกรรมและปัญหาบุคลิกภาพของมนุษย์  มีสาระส าคัญ (Corey, 1996, p. 9498  อ้างถึงใน                
ลดัดาวรรณ ณ ระนอง  2554, หนา้ 233) ดงัน้ี 
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            จิตใตส้ านึก  (Unconscious)  ไม่สามารถศึกษาไดโ้ดยตรง  แต่จะเห็นไดจ้ากการ
แสดงพฤติกรรมออกมา  หลกัฐานทางคลินิกท่ีจะวินิจฉยัถึงส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึก  ไดแ้ก่  1)  ความ
ฝันซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความตอ้งการ  ความปรารถนาและความขดัแยง้ท่ีอยูใ่นจิตไร้ส านึก             
2)  การพลั้งปากพูดออกมา  (Slips  of  the  Tongue)  และการลืม  เช่น  ช่ือท่ีคุน้เคย  3)  ส่ิงท่ีพูด
ออกมาหลงัจากไดรั้บการสะกดจิต  4)  ส่ิงท่ีพูดหรือแสดงออกมาหลงัจากใชเ้ทคนิคใหก้ารเช่ือมโยง
อยา่งเสรี  5) ส่ิงท่ีพูดหรือแสดงออกมาจากการท าแบบทดสอบทางจิตวิทยา  (Projective Test)  และ 
6) จากสัญลกัษณ์ และอาการทางโรคจิต 
             ส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกจะถูกเก็บกดไว ้ เป้าหมายของแนวคิดจิต
วิเคราะห์    ก็คือ  พยายามช่วยให้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจมอยู่ใตส้ านึกปรากฏออกมาหรือให้บุคคลนั้นเกิด    
การตระหนกัรู้  และในระหวา่งการบ าบดัหรือการใหก้ารปรึกษา  ก็มกัจะเกิดภาวการณ์ต่อตา้นหรือ
ตา้นทานอยา่งหนกัเกิดข้ึนโดยเฉพาะเร่ืองทางเพศท่ีเสมือนเป็นขอ้หา้มท่ีไดถู้กเก็บกดไว ้
            จิตส านึก  (Conscious)  ส าหรับฟรอยด์แลว้เขามีความเห็นวา่จิตส านึกเป็นเสมือน
เพียงแผน่บาง ๆ ของจิตทั้งหมดเหมือนกบัภูเขาน ้าแขง็กอ้นมหึมาท่ีอยูใ่ตน้ ้ า  ส่วนท่ีโผล่พน้น ้ าเพียง
เล็กนอ้ยเป็นเสมือนจิตส านึก  และส่วนของน ้าท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นจิตใตส้ านึก  ส่ิงท่ีน าเอาขั้นตอน
หาความคิดและกระบวนการทางการปัญญาออกมาใหป้รากฎ 
           อย่างไรก็ตาม  จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญยิ่งของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ                  
จิตวเิคราะห์ก็คือการน าใหส่ิ้งท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึก  ปรากฏออกมาสู่จิตส านึกเพราะกระบวนการหรือ
ส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกเป็นรากฐานท่ีก่อให้เกิดอาการของโรคประสาททุกชนิดและพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา  อยา่งไรก็ตาม  การท่ีท าให้ผูรั้บการแกไ้ขแบบแผนเดิม ๆ ในการใชชี้วิตโดยการใช้เทคนิค
การถ่ายโยงความรู้สึกซ่ึงเป็นเทคนิคการปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์ท่ีจะไดก้ล่าวถึงในตอนต่อไป 
          4) ความวิตกกงัวลของมนุษยต์ามแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์  แนวคิดท่ีส าคญัยิ่งอีก
อย่างหน่ึงของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ก็คือ  ความวิตกกงัวล  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาการ
บุคลิกภาพเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการกระท า  ความวิตกกงัวลพฒันาข้ึนมาจากความขดัแยง้ระหวา่ง 
อิด  อีโก ้ ซุปเปอร์อีโก ้ และควบคุมพลงังานทางจิตท่ีเกิดข้ึน  ท าหนา้ท่ีคอยเตือนถึงอนัตรายท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึน  ฟรอยดแ์บ่งความวติกกงัวลออกเป็น  3  ประเภท (Corey, 2013, p. 60)  ดงัน้ี 
               4.1)  Reality  Anxiety  เป็นความกลวัท่ีคุกคามเราจากโลกภายนอกอาจเป็นผูค้น  
ส่ิงของ  และความกลวัน้ียงัอยูใ่นขั้นของโลกแห่งความเป็นจริง  การขจดัความกลวัท่ีไดผ้ลก็คือการ
มี อีโกท่ี้เขม้แขง็ 
               4.2) Neurotic  Anxiety  เป็นความกลวัจากสัญชาตญาณ  เป็นความกลวัท่ีเกิดข้ึน
โดยอยูใ่นจิตส านึกบอกไม่ถูกวา่ท าไมจึงกลวั  ตวัอยา่งเห็นไดช้ดัคือ  พวก  Phobia ทั้งหลาย 
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               4.3) Moral  Anxiety  เป็นความกลวัจากมโนธรรมของตนเอง และการพฒันา             
มโนธรรมท่ีมีแนวโนม้ท่ีรู้สึกผดิ  เม่ือกระทบบางส่ิงบางอยา่งท่ีขดักบัศีลธรรมอนัดี 
                ทั้ ง  Neurotic  และ  Moral  Anxiety  เกิดข้ึนเม่ืออีโก้ไม่สามารถท างานได้
ตามปกติ    อีโกไ้ม่สามารถควบคุมความวิตกกงัวลโดยหลกัของเหตุผลและหลกัแห่งความถูกตอ้งท่ี
ควรเป็นแลว้เม่ือนั้นก็จะเกิดภาวะการสร้างกลไกการป้องกนัตนเอง  (Ego – Defense  Mechanisms) 
ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
            5) กลไกการป้องกันตนเอง (Ego–Defense Mechanisms) เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนในระดบัจิตใตส้ านึก  เม่ือบุคคลมีความวิตกกงัวลก็จะใช้กลไกป้องกนัตนเองโดยอตัโนมติั
เพื่อลด  การวิตกกงัวล  ซ่ึงโดยล าพงัในตวัของกลไกการป้องกนัตนเอง  ไม่ถือว่าเป็นส่ิงผิดปกติ  
เน่ืองจากเป็นการปรับตวัของอีโก ้ เพื่อใหจิ้ตใจกลบัสู่สมดุล  แต่หากบุคคลนั้น ๆ มีการใชก้ลไกการ
ป้องกนัตนเองแบบเดิมๆ อยูเ่สมอ  หรือใชอ้ยูไ่ม่ก่ีชนิด  ไม่ยดืหยุน่ปรับตามสถานการณ์  หรือมีการ
ใชก้ลไกการป้องกนัตนเองไม่เหมาะสมกบัวยัหรือสถานการณ์อยู่บ่อย ๆ  ก็มกัจะก่อให้เกิดปัญหา
หรืออาการทางจิต ประสาทในบุคคลตามมา  (มาโนช  หล่อตระกูล 2542, หน้า 31,  Corey, 2013, 
pp. 61-62) 
               กลไกการป้องกนัทางจิตท่ีส าคญัและพบบ่อย ๆ ไดแ้ก่ 
                5.1) การเก็บกด (Repression)  เป็นการเก็บกดความคิด  ความรู้สึก  หรือความ
ตอ้งการท่ีตนเองยอมรับไม่ไดไ้วใ้นระดบัจิตใตส้ านึก  เช่น  เด็กตอ้งการลืมความรู้สึกเป็นศตัรูซ่ึงตน
มีต่อพ่อ  ในสมยัเม่ือยงัอยู่ในวาระแห่งปมออดิปุส  ใช้วิธีเก็บกดจนลืมความหลงัคร้ังนั้นเสียส้ิน    
เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้จะจ าเหตุการณ์สมยัเด็กไม่ไดเ้ลย 
               5.2) การปฏิเสธ (Denial)  เป็นกลไกการป้องกนัตนเองท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ  
การเก็บกด  เป็นการหลีกเล่ียงกรรับรู้ความเป็นจริงท่ีทนรับไม่ได ้ โดยการปฏิเสธการรับรู้  เช่น  
หญิงบางคนซ่ึงสามีเสียชีวิตในสงคราม  ตนเองไม่สามารถยอมรับความจริงน้ีได ้ จะแสดงออกโดย
เช่ือวา่สามีไม่ตาย  แต่ยงัไม่กลบัมาเพราะสงครามยงัไม่ส้ินสุด 
               5.3) การแสดงพฤติกรรมตรงขา้ม  (Reaction  Formation) เป็นการกระท าในส่ิง
ท่ีตรงขา้มกบัแรงขบัท่ีอยูภ่ายในส่วนลึกของจิตใจท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของบุคคล  เช่น  แม่เล้ียงบางคน     
ผูแ้สดงความรักเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างมาก  หรือคอยติดตามปกป้องลูกมิให้ลูกพบความยากล าบาก  
ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ส่วนลึกในจิตใจนั้นมีความชงัลูกเป็นอยา่งยิง่ 
               5.4) การโทษผูอ่ื้น  (Projection)  เป็นการโยนความรู้สึกหรือความต้องการท่ี
ตนเองยอมรับไม่ได ้ ใหเ้ป็นของผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน  เช่น  นกักีฬาท่ีแข่งขนัแลว้พา่ยแพ ้ และไม่ยอมรับ
ความจริงก็จะรู้สึกวา่เพราะคนดูส่งเสียงดงัเกินไปท าใหไ้ม่มีสมาธิ 
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               5.5) การแทนท่ี  (Displacement)  เป็นกลไกท่ีช่วยลดความวิตกกงัวล  โดยการ
เปล่ียนเป้าหมายท่ีตนเองเกิดความรู้สึกไปยงัท่ีอ่ืน  ซ่ึงมีผลเสียต่อตนเองน้อยกว่า  เช่น  เม่ือถูก
หวัหนา้ในท่ีท างานต าหนิ  รู้สึกโกรธแต่ท าอะไรไม่ได ้ แลว้ไปฉุนเฉียวกบัลูกหลานท่ีบา้น 
               5.6) การหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง  (Rationalization)  เป็นการหาเหตุผลท่ีตนเอง
รู้สึกวา่ดีเป็นท่ียอมรับของสังคมมาแทนเหตุผลท่ีแทจ้ริงของพฤติกรรม  บางอยา่งท่ีกระท าลงไปเพื่อ
ป้องกนัการเสียหนา้หรือความรู้สึกอบัอายจากผูค้น  เขา้ท านอง "องุ่นเปร้ียว"  เม่ือไม่สามารถท าส่ิง
ใดไดด้งัใจก็อา้งวา่ส่ิงนั้นไม่ดี  ไม่มีค่าควรแก่ความพยายาม  หรือ “มะนาวหวาน”  เม่ือไดส่ิ้งท่ีไม่พึง
ประสงคม์าก็อา้งวา่ส่ิงนั้นดียิ่ง  ตนอยากไดม้านานแลว้ 
               5.7) การทดแทน  (Sublimation)  เป็นการเปล่ียนความรู้สึกหรือแรงผลกัดนัให้
เป็นรูปแบบท่ีสังคมยอมรับ  เช่น  นายด าชอบความรุนแรงก้าวร้าว  และหาทางออกโดยไปเป็น
นักมวยกลไกการป้องกนัตวัเองวิธีน้ี  ฟรอยด์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า  บรรดาศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงได้ระบายความรู้สึกหรือทดแทนพลงัขับทางก้าวร้าว  หรือแรงขบัทางเพศให้ออกมาใน
รูปแบบของผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค ์
               5.8) การถดถอย (Regression) หมายถึง บุคคลแสดงพฤติกรรมถอยกลบัไปสู่การ
พฒันาขั้นตน้ๆ เม่ือเผชิญกบัความวิตกกงัวล  โดยแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ เช่น
เด็กท่ีตกใจกลวัต่อการเขา้โรงเรียนใหม่ ๆ อาจจะยอ้นกลบัไปแสดงพฤติกรรมอยา่งเด็กเล็ก ๆ เช่น  
ร้องไห้เกาะติดกบัมารดา  ดูดน้ิวมือ  หลบซ่อนหรือแสดงอาการเกาะติดกบัครูผูส้อนต่อเม่ือเขารู้สึก
วา่ปลอดภยั  จึงจะหนักลบัมาแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไดต้ามปกติ 
               5.9) การหนัเขา้หาตนเอง  (Introjection)  กลไกน้ีประกอบดว้ย  การรับหรือการ
ซึมซบัค่านิยมหรือมาตรฐานการกระท าของบุคคลมาเป็นของตนเอง เช่น เด็กท่ีถูกกระท ารุนแรงใน
ครอบครัวในวยัเด็ก  เม่ือเติบโตข้ึนก็ไดแ้สดงพฤติกรรมรุนแรงท่ีเคยไดรั้บมากบับุคคลอ่ืนต่อไปเป็น
วงจรของเด็กท่ีถูกท าของพ่อแม่หรือค่านิยมของผูอ่ื้น  และยอมกระท าตามผูใ้ห้การปรึกษา  แนะน า
ค่านิยมและการกระท าท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเสียใหม่ 
               5.10) การเลียนแบบ  (Identification)  เป็นการเลียนแบบอยา่งโดยอตัโนมติัให้
เหมือนกบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีตนช่ืนชอบโดยไม่รู้ตวั  เช่น  ไวห้นวดหรือไวท้รงผม
แบบเดียวกบัผูน้ าหรือดาราท่ีตนช่ืนชม 
                5.11) การชดเชย  (Compensation)  เป็นกลไกการป้องกนัตนเอง  ซ่ึงสร้างข้ึน
เพื่อเสริมความไม่สมบูรณ์ของตนเองในดา้นร่างกาย  บุคลิกภาพ  หรือสติปัญญา  โดยเสริมสร้าง
ดา้นอ่ืนของตนข้ึนมาแทน  เช่น  คนตวัเล็ก  ก็มกัชดเชยดว้ยการพูดเสียงดงั  และวางตวัเป็นผูน้ าอยู่
เสมอ เป็นตน้ 



22 
 

                กล่าวโดยสรุปกลไกป้องกนัตนเองทั้ง 11 ประการท่ีกล่าวมานั้นจะช่วยบุคคล
เผชิญกับความวิตกกังวล  และป้องกันไม่ให้อีโก้  แตกสลายจนด าเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ กลไก
ป้องกันตนเองบางอย่างจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีข้ึน  ประสบความส าเร็จในชีวิตมากข้ึน         
ถา้ใชไ้ดถู้กทางไม่ก่อให้โทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น  แต่จะตอ้งไม่จมด่ิงอยูใ่นระดบัท่ีไม่ยอมรับความ
จริงมากเกินไป  และกลไกการป้องกนัตนเองทั้งหมดจะประกอบดว้ย  2  คุณลกัษณะท่ีเหมือนกนั
คือ  1.  การปฏิเสธไม่ยอมรับความจริง และ 2.  ด าเนินอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก 
            6) เป้าหมายของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์โดยนกัจิตวิทยาได้แก่  
ชาร์ฟ  (Shart , 2000, p. 47)  ไดก้ล่าววา่ เป้าหมายคือเพื่อปรับเปล่ียนบุคลิกภาพ  หรือเพื่อปรับแกไ้ข
ระบบบุคลิกภาพพื้นฐานของผูรั้บการปรึกษาเพื่อท าให้สภาพปัญหาลดนอ้ยลง  โดยน าส่ิงท่ีถูกเก็บ
กดไวใ้นระดบัจิตใตส้ านึก  ซ่ึงไดแ้ก่  ความคิดความรู้สึก  ความทรงจ าเก็บกดเอาไวน้ั้น  ให้ข้ึนมา
ปรากฎในระดบัจิตส านึก การเปิดเผยส่ิงท่ีเก็บกด  จะท าใหพ้ลงัของการเก็บกดและความพยายามใน
การเก็บกดได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกตอ้ง  สร้างความกลมกลืนกนัเสียใหม่ในเร่ืองท่ีเก็บกดกบั
บุคลิกภาพโดยส่วนรวม  เม่ือผูรั้บบริการเขา้ใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีแทจ้ริงของตนเองดีข้ึน  
เขาก็จะกลบัมาด าเนินชีวิตควบคุมชีวิตของเขาใหม่ได ้ สามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน  สามารถเผชิญกบั
ตนเองและผูอ่ื้นไดใ้นระดบัจิตส านึกอยา่งถูกตอ้ง  โดยอาศยัหลกัแห่งความจริง  คือ  รู้จกัใชห้ลกัการ
และเหตุผลมากข้ึน  ความสามารถดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบใหม่ของบุคลิกภาพของผูรั้บ
การปรึกษา 
               เกณฑ์ทัว่ไปท่ีเป็นเป้าหมายท่ียอมรับว่า  มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาของ
ผูรั้บการปรึกษาก็คือ  ผูรั้บการปรึกษา 
                                6.1) ลดความทุกขล์งไปและใหข้ึ้นในระดบัจิตส านึก  มีการตระหนกัรู้มากข้ึน 
                                6.2) มีการเก็บกดนอ้ยลง 
                                6.3) ลดความตอ้งการท่ีจะพึ่งพาคนอ่ืนใหน้อ้ยลง  พึ่งพาตนเองมากข้ึน 
                                6.4) เพิ่มระดบัความสามารถท่ีจะรับผิดชอบตนเอง 
                                6.5) รับรู้มากข้ึนเก่ียวกบัพลงัของอิด  (ID)  และพร้อมท่ีจะเผชิญความจริง 

     6.6) ประสบความส าเร็จในชีวติส่วนตวัและสังคม  และสามารถเผชิญกบัความ
ทุกขค์วามสุขได ้
              นอกจากน้ี คอเรย ์ (Corey, 1996, pp. 11– 12) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการให้
การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ของฟรอยดว์า่มี 2 เป้าหมาย คือ  1)  การน าเอาส่ิงท่ีอยูใ่นจิตไร้ส านึกให้
มาอยู่ในระดบัจิตส านึก  และ 2)  ท าให้อีโก้เขม้แข็งเพื่อท่ีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะได้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริงมิใชม้าจากสัญชาตญาณเดิม 
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                ส่วนทรรศนะของเนลสัน  โจนส์  (Nelson – Jones, 1998, p. 172)  ไดก้ล่าวถึง
เป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ว่ามี  3  เป้าหมายไดแ้ก่  1.  ให้พลงัขบัทั้งหลาย
แสดงออกมาอย่างอิสระ  2.  ท าให้อีโก้เขม้แข็งอยู่พื้นฐานความเป็นจริง  พร้อมทั้งให้อิดแสดง
ออกมาอยา่งเหมาะสม  และ 3.  เปล่ียนแปลงสาระของซูเปอร์อีโก ้เพื่อท่ีให้แสดงออกในฐานะของ
มนุษยค์นหน่ึงมากกวา่เป็นการแสดงออกท่ีถูกควบคุมโดยมาตรฐานทางศีลธรรมท่ีเขม้งวด 
               จะเห็นได้ว่าทั้ ง  2  ทรรศนะของนักจิตวิทยา  มีความคล้ายคลึงกัน  คือ 
กระบวนการทางจิตวิเคราะห์ก็คือ  การให้การศึกษาใหม่แก่ภาวะอีโก้  ภาวะเก็บกดด ารงอยู่ก็
เพราะว่าอีโก้ของผู ้รับการปรึกษาหรือผู ้ท่ีมีปัญหานั้ นอ่อนแอลง  อย่างไรก็ดีการท าให้ผูใ้ห้             
การปรึกษาจะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาวางโครงสร้างของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเขาใหม่นั้น
จะตอ้งเขา้ไปศึกษาถึงประสบการณ์ในวยัเด็ก คือ ระยะ  6  ปีแรกของชีวิตเป็นส าคญั  ประสบการณ์
ในวยัเด็กจะตอ้งถูกน ามาปรับใหม่  น ามาอภิปราย  และตีความเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาเกิดการหยัง่รู้  
มีความเขา้ใจในตนเองดียิง่ข้ึน 
              เราสามารถกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่า  เป้าหมายของการวิเคราะห์ตามทฤษฎีน้ีก็คือ
ใหบุ้คคลมีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง  ฟรอยดเ์คยกล่าววา่  คนท่ีรู้จกัตนเองไม่เพียงแต่จะไม่เป็นโรค
ประสาทเท่านั้น  แต่ยงัจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งถาวร  ต่อตา้นอนัตรายของความเสเพลไร้ศีลธรรม
ดว้ย    (เฉลิมเกียรติ  ผวินวล,  2552, หนา้ 145)  ในกรณีของผูเ้ป็นโรคประสาท  คือ  ผูท่ี้พยายามเก็บ
กดพลังปรารถนาด้วยการไร้ความคิด  เหตุผล  หากเขารู้จกัตนเองแล้วก็จะช่วยให้เขาสามารถ
เบ่ียงเบนมนัไปสู่ช่องทางอนัเป็นท่ียอมรับไดน้ัน่ก็คือ  การใช้กลไกการป้องกนัตนเองท่ีเหมาะสม
เป็นท่ียอมรับในสังคม  เป็นการกลัน่กรองการยอมรับความเป็นจริง และการซ่ือสัตยต่์อตนเอง  ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขส าคญัต่อการใหก้ารปรึกษาตามแนวทฤษฎีจิตวเิคราะห์ 
 

            7)  แนวปฏิบติัการให้การปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์   
ประกอบดว้ย  ขั้นตอนและเทคนิคในการใหก้ารปรึกษา  ดงัน้ี  (Corey, 1996, pp. 116-121;  Nelson-
Jones, 1998, pp. 171-175) 

7.1) ขั้นตอนการใหก้ารปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์  ประกอบดว้ย 
  -  ขั้นสร้างสัมพนัธภาพ  (Establish  A  Working  Relationship)  กบัผูรั้บการ
ปรึกษา ผูใ้ห้การปรึกษาจะสัมภาษณ์เก่ียวกบัประวติัของผูรั้บการปรึกษาเพื่อให้ได้ภาพของความ
ขดัแยง้ท่ีผูรั้บการปรึกษาก าลงัเผชิญ  และวธีิการแกปั้ญหาท่ีเขาไดพ้ยายามใชม้าแลว้  นอกจากน้ีผูใ้ห้           
การปรึกษาจะตอ้งฝึกให้ผูรั้บการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาออกมา  โดยใช้เทคนิคการระบาย
ความรู้สึกอย่างเสรี  (Free  Association)  และสังเกตพฤติกรรมการแสดงความต่อตา้นในระหว่าง
การระบายความรู้สึกอยา่งเสรีนั้น 
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                  -  การสร้างความ รู้ สึกใหม่ เ ก่ี ยวกับกระบวนการถ่ ายโยงความ รู้ สึก  
(Transference  Process)  ในระหว่างการให้การปรึกษา  อาจจะเกิดภาวะความสัมพนัธ์ท่ีไม่ใช่
ลกัษณะธรรมดา  คือ  ผูรั้บการปรึกษาพูดหรือมีปฏิกิริยาต่อผูใ้ห้การปรึกษาเสมือนบุคคลซ่ึงเคยมี
ความส าคญัในชีวิตของผูรั้บการปรึกษาเม่ือเยาวว์ยั  ซ่ึงฟรอยด์  (Freud)  เรียกว่า  “Transference 
Neurosis”  ก็เพราะวา่  พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการแสดงซ ้ าอยา่งเดียวกบัท่ีเคยประพฤติมาในเยาวว์ยั 
สมยัแรก ๆ ฟรอยด์เรียกว่า  เป็นการระบายออกของความขดัแยง้  แต่ในภายหลงั  “Transference  
Neurosis”  ใชเ้ป็นการบ าบดัหรือการใหก้ารปรึกษาท่ีแทจ้ริง คือ  ท่าทีของผูใ้หก้ารปรึกษา  (ตวัแทน
ของบุคคลท่ีเคยเป็นเหตุของความยุ่งยากในเยาวว์ยั)  ท่ีสงบแต่มีความเห็นใจและปราณีผูรั้บการ
ปรึกษาจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาได้คิด  และฝึกปฏิกิริยาอย่างอ่ืนข้ึนมาแทนซ่ึงจะท าให้ผูรั้บการ
ปรึกษาสามารถแสดงความรู้สึกท่ีเก็บกดไวใ้นอดีตออกมา  แล้วสร้างความรู้สึกใหม่เก่ียวกับ
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีถูกเก็บกดเอาไว ้ โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งใหก้ารยอมรับ  ตอ้งมีลกัษณะท่ีอบอุ่น  
และจะไม่มีการตดัสินพฤติกรรมนั้น ๆ วา่ถูกหรือผิด  ดีหรือเลว และใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการให้การ
ปรึกษาและทา้ยท่ีสุดผูรั้บบริการก็จะสามารถแยกแยะความขดัแยง้ในจิตใตส้ านึกและพร้อมท่ีจะ
เผชิญกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัอยา่งมีสติ 
                    - การยติุ (Termination) จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือรับการปรึกษาท่ีมีปัญหานั้น ๆ  
มีความสบายใจข้ึนเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นความขดัแยง้ในวยัเด็ก  และเร่ิมหาทางแก้ไขความ
ขดัแยง้ดงักล่าวได ้ นอกจากน้ีงานท่ีส าคญัของผูใ้ห้การปรึกษาคือ  แยกแยะการสร้างความรู้สึกกบั
ปัญหาในทางบวกหรือลบให้แก่ผูรั้บการปรึกษาและลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษา
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์  และเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษามีเสรีภาพอย่างเพียงพอท่ีจะพฒันาวิถีทาง
ของตนเอง 
                  7.2)  เทคนิคในการใหก้ารปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์  การใหก้ารปรึกษาแบบ 
จิตวเิคราะห์มีการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ีตอ้งการท่ีจะให้ผูรั้บการปรึกษาตระหนกัรู้  (Awareness)  หย ัง่รู้ 
(Insight)  ถึงพฤติกรรมของตนเองดว้ยสติปัญญา  เขา้ใจอาการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  รู้ถึงกระบวนการ
ท างานของจิตใตส้ านึกท่ีมีต่อพฤติกรรมของตนเอง  ส าหรับเทคนิคพื้นฐานในการให้การปรึกษา
แบบจิตวเิคราะห์ไดแ้ก่ 
  - การเช่ือมโยงอยา่งเสรี  (Free  Association)  เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผูรั้บการ
ปรึกษาระบายความรู้สึกอยา่งอิสระเก่ียวกบัความปรารถนา  ความเพอ้ฝัน  ความขดัแยง้  แรงจูงใจ
ต่าง ๆ ประสบการณ์ในอดีตท่ีรุนแรง  อารมณ์ความรู้สึกท่ียงัคงติดคา้ง  การระบายความรู้สึกอย่าง
เสรีน้ีเป็นวธีิการคน้หาส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาเก็บกดไวใ้นจิตใตส้ านึก  ซ่ึงจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
วเิคราะห์และแปลความหมายเพื่อส่ือใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวของตนเองยิง่ข้ึน 
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  - การวิเคราะห์การถ่ายโยงความรู้สึก  (Analysis  of  Transference)  จะช่วยให้
ผูรั้บการปรึกษาเกิดการหยัง่รู้เก่ียวกบัอิทธิพลของอดีตท่ีมีผลต่อบุคคลภาพในปัจจุบนั  และการแปล
ความหมายของภาวะถ่ายโยงความรู้สึก  จะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจตนเอง  และหาทางออก
ของความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองในวถีิทางท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  -  การวเิคราะห์และการตีความการต่อตา้น  (Analysis  and  Interpretation  of   
Resistance)  จะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาได้ตระหนักถึงเหตุผล  กระบวนการต่อต้านและกลไก
ป้องกนัตวัท่ีเขาใชท้  าใหก้ลา้ท่ีจะเผชิญกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง  ตระหนกัรู้ถึงแรงขบัท่ีเก็บกดไวใ้นจิตไร้
ส านึกและหยัง่รู้วธีิการท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขพฤติกรรมของตนเอง 
  - การวเิคราะห์ความฝัน  (Dream  Analysis)  จะเป็นการเปิดเผยเร่ืองราวต่าง ๆ 
ท่ีถูกเก็บกดเอาไว ้ หน้าท่ีของผูใ้ห้การปรึกษาคือการคน้พบและแปลความหมายของเน้ือหาสาระ
ต่าง ๆ ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นความฝันเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของความฝัน 
  - การตีความ  (Interpretation)  จะช่วยใหผู้รั้บบริการเกิดการหยัง่รู้  ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเขา้ใจตนเองมากข้ึน 
  ในการตีความนั้น  ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถระบุบ่งช้ี  (Pointing  Out)  อธิบาย
หรือแม้กระทั่งสอนให้ผูรั้บการปรึกษาเข้าใจความหมายของพฤติกรรมท่ีปรากฎในความฝัน         
การเช่ือมโยงอยา่งเสรี  การต่อตา้น  และสัมพนัธภาพการปรึกษา ในการตีความนั้น  ควรตีความเป็น
ผูรั้บการปรึกษามีความขดัแยง้เกิดข้ึน  หรือความคบัขอ้งใจก าลงัจะปรากฏออกมาในจิตส านึก 
                   7.3) บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาของทฤษฎีกรรใหก้ารปรึกษาแบบ 
จิตวเิคราะห์  บทบาทท่ีส าคญัของผูใ้หก้ารปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์  มีดงัน้ี  (Corey, 1996, p. 112) 
  - ในการริเร่ิมตน้การให้การปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งสามารถสร้างเสริม
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งมีลกัษณะอบอุ่น  มีการยอมรับ  และจะไม่
มีการตดัสินพฤติกรรมของผูรั้บบริการ 
  - ผูใ้ห้การปรึกษาจะรับฟัง สังเกตและแปลความหมายเร่ืองราวต่าง ๆ ของ
ผูรั้บบริการ 
  - ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องเตรียมตวัผูรั้บการปรึกษาให้มีความสามารถท่ีจะ
เปิดเผยและเผชิญกบัเร่ืองราวหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีปกปิดไว ้ หรือท่ีอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก  ตลอดทั้ง
สามารถถ่ายทอดความวิตกกงัวลออกมาไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูใ้ห้การปรึกษาจะใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ของ
การใหก้ารปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ 
  - ในระหว่างด าเนินการให้การปรึกษา  เพื่อให้ผูรั้บบริการสามารถเข้าใจ
โครงสร้างบุคลิกภาพ  ความผนัแปรของจิตใจ  และสภาพปัญหาของตนเอง  ผูใ้ห้การปรึกษาใน
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ฐานะของผูว้ิเคราะห์  (Analyst)  จ  าเป็นจะต้องสอนผูรั้บการปรึกษา  (Teach  the  Client)  ให้
สามารถเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้เกิดการหยัง่รู้ในปัญหาของตัวเขาเอง  เพิ่มการ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัวิถีทางต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในวิถีทางท่ีเหมาะสมข้ึน  และ
สามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนเองอยา่งมีเหตุผลมากข้ึน  (To  Gain  More  Rational  Control  Over  
His  Life) 
  หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูใ้ห้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ก็คือ  การช่วย
ให้ผูรับการปรึกษาสามารถเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง  ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  และสามารถมี
สัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจดัการกับความวิตกกงัวลในทางท่ี
เป็นไปได ้และสามารถควบคุมแรงขบัและพฤติกรรมท่ีไม่สมเหตุสมผล 
  ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บการปรึกษาให้เกิดข้ึน
ก่อนเป็นประการแรก  จากนั้นจะต้องอาศัยเทคนิคการฟังให้มากและการตีความ  และผูใ้ห้             
การปรึกษาอาจเผชิญกบัการต่อตา้นจากผูรั้บการปรึกษา  ซ่ึงผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งแสดงความใส่ใจต่อ
เร่ืองน้ีและในขณะท่ีผูรั้บการปรึกษาก าลังระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างมากนั้น  ผูใ้ห้           
การปรึกษาจะต้องฟังอย่างตั้ งใจ  คิดวิเคราะห์และตดัสินใจว่าจะตีความออกไปอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  หลกัส าคญัและการตีความก็คือผูใ้ห้การปรึกษาจะจบัประเด็นหรือสาระท่ีซ่อนอยู่ในจิต
ไร้ส านึกของผูรั้บการปรึกษาใหไ้ด ้ ซ่ึงอาจซ่อนอยูใ่นความหมายของความฝันหรือจากการเช่ือมโยง
อยา่งเสรีหรือการระบายความรู้สึกอยา่งอิสระ  และผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งมีความไวต่อความรู้สึก
ของผูรั้บการปรึกษาดว้ย 
  นอกจากน้ี  หน้าท่ีอีกประการหน่ึงคือ  การอภิปรายหรือสอนให้ผูรั้บการ
ปรึกษาทราบถึงความหมายของกระบวนการให้การปรึกษา โครงสร้างของบุคลิกภาพ  พลวตัของ
จิตการวิเคราะห์ปัญหาของผูรั้บปรึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาสามารถเกิด         
การตระหนกัรู้เก่ียวกบัปัญหาของตนเองหลายวิธีท่ีจะเปล่ียนแปลงและสามารถด าเนินชีวิตอยา่งมี
เหตุผลมากข้ึน 
  ยิง่ไปกวา่นั้น  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งค านึงถึงความพร้อมของผูรั้บการปรึกษา
ดว้ยคือ  ผูรั้บการปรึกษาตอ้งมีความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงตนเองและพร้อมท่ีจะปรับพฤติกรรม
และความรู้สึกนึกคิดถา้หากผุใ้ห้การปรึกษาตีความเร็วเกินไป  หรือกระท าในช่วงเวลาไม่เหมาะสม  
ก็จะเกิดการต่อตา้นจากผูรั้บการปรึกษาและไดผ้ลในทางตรงขา้มกบัเป้าหมายในการใหก้ารปรึกษา 
  7.4) สาระส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาท่ีน าไปใชใ้นการใหก้ารปรึกษาบุคคลใน
ภาวะวกิฤต 
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       แนวคิดส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ท่ีจะน าไปใชใ้นการให้          
การปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต ก็คือแนวคิดของเร่ืองจิตใตส้ านึกท่ีบุคคลในภาวะวกิฤตมีปัญหา
เก่ียวกบัอารมณ์ความรู้ท่ีจมด่ิงอยูใ่นระดบัจิตใตส้ านึก  และเร่ืองประสบการณ์ชีวิตท่ีติดยึดอยูต่ ั้งแต่
วยัตน้ของชีวิต  โดยยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ส่ิงเหล่าน้ีจะน าอธิบาย  ส ารวจ  วินิจฉัย  โดยผูใ้ห้การ
ปรึกษาวา่ท าไมบุคคลนั้น หรือเหตุการณ์นั้นกลายเป็นหรือตกอยูใ่นภาวะวิกฤตได ้ ทฤษฎีน้ียงัเป็น
ประโยชน์ในการช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาพฒันาการหยัง่รู้  ถึงสาเหตุของพฤติกรรม  ความคิด  และ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองจนเป็นสถานการณ์วิกฤต นอกเหนือจากน้ี ทฤษฎีการปรึกษา
แบบจิตวเิคราะห์ยงัเอ้ือประโยชน์มากกวา่ทฤษฎีการปรึกษาอ่ืนๆ ในเร่ืองของการสนบัสนุนให้ผูใ้ห้
การปรึกษาหาทางและกระตุน้ให้บุคคลในภาวะวิกฤตไดพ้ฒันาความเขม้แข็งของอีโก ้ ซ่ึงอีโกน้ี้จะ
เป็นตวัสร้างความสมดุลระหวา่งอิดและซุปเปอร์อีโก ้ บุคคลในภาวะวกิฤตใดท่ีมีอีโกแ้ขง็แรงมกัจะ
เผชิญกบัปัญหาความเครียด  วิตกกงัวลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกว่าบุคคลท่ีดีอีโก้อ่อนแอ  ดงันั้น
แนวคิดตามทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์น้ีเหมาะกบัการใหก้ารปรึกษา และช่วยเหลือบุคคลท่ี
มีอาการเครียดจดั ประสบภาวะสูญเสีย และบาดเจบ็ทางอารมณ์และจิตใจ 

 

                     3.2  ทฤษฎกีารปรึกษาแบบแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง  มีสาระส าคัญ  ดงัน้ี 
  1)  ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ

ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  มีดงัน้ี  (Shart, 2012, pp. 214-216; Corey, 2013, pp. 200-201) 
                  -  มนุษยเ์ป็นคนดี  มีความสามารถ มีเหตุผล  มีศกัด์ิศรี เช่ือถือ และไวว้างใจได ้
                  - มนุษย์มีความอิสระ  มีความเป็นตัวเอง  มีความพร้อมท่ีจะน าตนเอง
เปล่ียนแปลงตนเองอยา่งสร้างสรรค ์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยา่งอิสระ และสามารถท่ีจะเลือก
ส่ิงต่าง ๆในชีวติใหก้บัตนเอง 
                 - มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถของตนไปสู่การรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง 
                 - มนุษยต์อ้งการการยอมรับ  ความรัก  และความเอ้ืออาทรจากบุคคลอ่ืน  และ
ตอ้งการไดรั้บการนบัถือยกยอ่ง 
                  - มนุษยอ์าจเกิดความวิตกกงัวลได้  หากไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง  ไม่มี
ความมัน่ใจ  ขาดวฒิุภาวะ  มีความนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง  และประสบการณ์ไม่สอดคลอ้งกนั  และมี
ความรู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า 
               สรุปไดว้า่  ทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางน้ีมองมนุษยใ์น
ดา้นบวก  โดยมองวา่มนุษยทุ์กคนเป็นคนดี  มีความสามารถ  มีศกัด์ิศรี  มีพื้นฐานความรู้สึกไวใ้จใน
ความสามารถของผูรั้บการปรึกษาวา่ทุกคนมีความสามารถในการคิด  สามารถเขา้ใจตนเองและน า
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ตนเองได้  ผูรั้บการปรึกษามีศักยภาพท่ีจะตระหนักรู้ถึงปัญหา  และวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหา             
แต่มนุษยจ์ะเกิดความวิตกกงัวลได ้ หากความคิดระหว่างตวัตนตามการรับรู้ของตนเองกบัตวัตน
ตามประสบการณ์จริงไม่สอดคลอ้งกนั 
             2) เป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  คือ   
การช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาน าตนเองได ้ ก าหนดเกณฑ์ของตวัเองท่ีเคยปฏิเสธหรือบิดเบือนมาก่อน  
ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจตนเองตามความเป็นจริง  รับผิดชอบตนเองสามารถปฏิบติัภารกิจได้เต็ม
ประสิทธิภาพ (Fully  Functioning  Person)  เน้นความส าคญัท่ีตวับุคคลไม่ใช่ปัญหาของเขา  ตาม
ทรรศนะของโรเจอร์ส  เป้าหมายของการให้การปรึกษา  ไม่ใช่เฉพาะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษา
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองเท่านั้น  แต่ยงัมุ่งช่วยผูรั้บการปรึกษาให้เกิดความงอกงามสามารถจดัการกบั
ปัญหาท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน  หลงัจากท่ีผูรั้บการปรึกษา
ได้รู้จกัตนเองอย่างถ่องแท ้ เม่ือส่ิงอ าพรางหรือการบิดเบือน  เสแสร้งถูกขจดัออกไปแล้ว  ผูรั้บ     
การปรึกษาจะมีการเปิดรับประสบการณ์  เกิดความไวว้างใจตนเอง  ประเมินตนเอง  และพร้อมท่ีจะ
พฒันาตนเองตลอดเวลา ซ่ึงคุณลกัษณะทั้ง 4 ประการดงักล่าว  แสดงวา่บุคคลมีการรู้จกัตนเองอย่าง
ถ่องแทแ้ลว้  (รัญจวน ค าวชิรพิทกัษ ์ 2554, หนา้ 15-16)   
                กล่าวโดยสรุป  เป้าหมายของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็น
ศูนยก์ลาง  (Sharf, 2000, p. 218 ; Corey, 1996, pp. 202-203)  คือ  เพื่อช่วยใหผู้รั้บบริการ ดงัน้ี 
  1.  เขา้ใจและยอมรับตนเองอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
  2.  เปิดรับประสบการณ์ โดยพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ในแง่มุมต่าง ๆ  
ไม่ปกป้องหรือบิดเบือนหากประสบการณ์ท่ีเผชิญนั้น ๆ ไม่เป็นท่ีพึงประสงค ์
  3. เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีตนคิดหรือตดัสินใจ  และลงมือท าโดยไม่ลงัเล 
  4. มีความเป็นตวัของตวัเอง  มีเหตุมีผล  รับผิดชอบต่อตนเอง  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง 
  5. มีความรู้สึกมีอิสระท่ีจะคิดจะท า  โดยไม่กา้วก่ายสิทธิของบุคคลอ่ืน 
  6. มีความยดืหยุน่  พร้อมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  7. สร้างสรรคต์นเองใหเ้จริญงอกงาม  และพฒันาตนใหมี้ประสิทธิภาพ  ตลอด
ทั้งมีสุขภาพจิตดี 
            3) แนวปฏิบติัการใหก้ารปรึกษาของทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษา
เป็นศูนยก์ลาง  ประกอบดว้ย  ขั้นตอนและเทคนิคในการใหก้ารปรึกษา  ดงัน้ี 
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3.1) ขั้นตอนการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  โดยทัว่ไป
แลว้ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั  3  ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนของการสร้างสัมพนัธภาพ  ขั้นตอนของ
การด าเนินการใหก้ารปรึกษา และขั้นตอนของการยติุการปรึกษา 
  - ขั้นตอนของการสร้างสัมพนัธภาพ  ระยะเร่ิมตน้ของการให้การปรึกษาจะมี
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาควรสร้างบรรยากาศท่ี
ผอ่นคลายและมีความเป็นกนัเองระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บการปรึกษา ซ่ึงจะกระท าผา่นการส่ือสารโดย
ใชว้จันภาษา อวจันภาษา  หรือภาษาท่าทางระยะเร่ิมตน้ของการใหก้ารปรึกษาเป็นช่องของการสร้าง
พื้นฐานให้มัน่คง  ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งหลีกเล่ียงการขู่เข็ญคุกคามให้มากท่ีสุด  พยายามสร้าง
พื้นฐานในการใหก้ารปรึกษาดว้ยการเขา้ใจความรู้สึก  การยอมรับนบัถือ  และความอบอุ่นใจ 
  การเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในลกัษณะของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  อาจแสดงออก
ด้วยการตอบสนองผูรั้บการปรึกษาเพื่อส่ือสารถึงความเข้าใจในตวัเขา  ถ้ าผูใ้ห้การปรึกษาไม่
สามารถเขา้ใจผูรั้บการปรึกษาอยา่งถูกตอ้งแลว้ก็ไม่สามารถช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาแกปั้ญหาท่ีตรง
จุดได ้ ผูใ้ห้การปรึกษาตามแนวผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  ยงัตอ้งเร่ิมตน้กระบวนการให้การ
ปรึกษาด้วยการยอมรับนับถือความศรัทธาในตวัผูรั้บการปรึกษาว่า  เขาจะสามารถแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัของเขาเอง  เม่ือผา่นกระบวนการให้การปรึกษาไปแลว้  ผูใ้ห้การปรึกษาท่ีมีความ
ศรัทธาและยอมรับนบัถือในศกัยภาพของผูรั้บการปรึกษาจะตอ้งเป็นผูต้ระหนกัถึงความเป็นหน่ึง
เดียว  (Uniqueness)  และการเป็นผูมี้ความสามารถของผูรั้บการปรึกษา  ส าหรับความอบอุ่นของ
ผูรั้บการปรึกษาจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูใ้หก้ารปรึกษาแสดงการดูแลเอาใจใส่  (Caring) 
  - ขั้นตอนของการด าเนินการปรึกษา  การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็น
ศูนยก์ลางเร่ิมตน้จากการกระตุน้ให้ผูรั้บการปรึกษาได้ส ารวจตนเอง  หลงัจากท่ีผูใ้ห้การปรึกษา
สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับผูรั้บการปรึกษาด้วยการสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงของการให้การ
ปรึกษาดว้ยการเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  การยอมรับนบัถือ  และความอบอุ่นใจต่อผูรั้บการปรึกษาแลว้  
ผูรั้บการปรึกษาก็จะสามารถส ารวจตนเองไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน  ผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถกระตุน้ผูรั้บการ
ปรึกษาให้ส ารวจตนเองให้มากข้ึนด้วยการใช้ช้ีเฉพาะเจาะจง  (Concreteness)  ความจริงแท้  
(Genuineness)  และการเปิดเผยตนเอง  (Self-Disclosure) 
  การช้ีเฉพาะเจาะจง  หมายถึง  การท่ีผู ้รับการปรึกษาระบายหรือพูดถึง
ความรู้สึกหรือประสบการณ์ของเขาออกมาอย่างเฉพาะเจาะจง  ไม่วกไปวนมาหรือพูดคลุมเครือ  
ผูใ้ห้การปรึกษาควรส่งเสริมให้มีการช้ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งในส่วนของผูรั้บและผูใ้ห้การปรึกษา  ใน
ส่วนของผูใ้ห้การปรึกษาพึงระมดัระวงัไม่กล่าวเสริมเพิ่มเติม  ผูรั้บการปรึกษาพูดหรือกล่าวออกมา
อยา่งไรผูใ้หก้ารปรึกษาก็สนองตอบเท่านั้น  ไม่ควรกล่าวเสริมเพิ่มเติมอยา่งอ่ืนอีก 
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  ความจริงแท ้ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ีวา่  หมายถึง  การแสดงความเป็น
ตวัของตวัเองเปิดเผยตนเอง  เปิดเผยถึงความคิดและความรู้สึกท่ีแทจ้ริง  ความจริงใจในท่ีน้ีหมายถึง
ค าพูดท่ีกล่าวออกมามีความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดภายใน  ความจริงใจของผูใ้ห้การปรึกษา
จะน าไปสู่ความไวเ้น้ือเช่ือใจและความเช่ือใจ  และกระตุน้ให้ผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจตนเองได้
ลึกซ้ึงมากข้ึน อย่างไรก็ตามคาร์คฟัฟ์  (Carkhuff) ไดใ้ห้ขอ้เตือนในเร่ืองของการใช้ความจริงใจวา่  
ถา้ผูรั้บการปรึกษาไม่สามารถใช้ความจริงใจของผูใ้ห้การปรึกษามาเป็นประโยชน์ในการส ารวจ
ตนเองแล้ว  บางทีความจริงใจนั้นเองกลบัมาท าความระคายเคืองให้กับผูรั้บการปรึกษาเสียเอง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ผูใ้ห้การปรึกษาใชค้วามจริงใจเร็วเกินไป  และผูรั้บการปรึกษา  ไม่สามารถน า
ความจริงใจของผูใ้หก้ารปรึกษามาด าเนินการต่อไปในการส ารวจตนเอง 
  - ขั้นตอนของการยติุการใหก้ารปรึกษา  เกิดข้ึนในช่วงหลงัของการให ้ 
การปรึกษา เป็นการยุติการให้การปรึกษาแต่ละคร้ัง  เป็นการยุติการให้การปรึกษาแต่ละราย               
ศิริบูรณ์  สายโกสุม  (2554, หน้า 237-238)  กล่าวถึง  การยุติการให้การปรึกษาว่า  ในการให้การ
ปรึกษาแต่ละคร้ังควรมีการก าหนดเวลาไว ้ เช่น  45  หรือ  50  นาที  ถา้ใชเ้วลามากเกินไปในการให้
การปรึกษาแต่ละคร้ัง  ทั้ งผูใ้ห้และผูรั้บการปรึกษาจะหมดสมาธิในการรับฟังแต่ถ้าการให้การ
ปรึกษาแต่ละคร้ังใชเ้วลานอ้ยเกินไป เช่น 10-15 นาที  ก็ไม่เพียงพอท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาจะท าความรู้จกั
ผูรั้บการปรึกษา  ถา้ไม่มีการตกลงก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน  ผูรั้บการปรึกษามกัยืดเวลาท่ีจะระบุ
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของตนเองออกมา  ในการยุติการให้การปรึกษา  ทั้งผูใ้ห้และผูรั้บการปรึกษาควรที
การตระหนกัวา่การยุติการให้การปรึกษาก าลงัจะเกิดข้ึน  และเม่ือมีการยุติการให้การปรึกษาแต่ละ
คร้ัง  ทั้งผูใ้ห้และผูรั้บการปรึกษาไม่ควรน าขอ้มูลใหม่เขา้มาพูดคุยในช่วงน้ี  ถา้มีการน าขอ้มูลใหม่
มาเสนอในช่วงน้ี  ผูใ้หก้ารปรึกษาควรเสนอให้น ามาพูดคุยในคร้ังต่อไป  แต่อาจมีขอ้ยกเวน้ในกรณี
ผูรั้บการปรึกษาเสนอปัญหาท่ีวิกฤตหรือบีบคั้นจนเขาทนไม่ได้อีกต่อไป  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจใช้
ขอ้ความสั้น ๆ ส่งสัญญาณให้ผูรั้บการปรึกษารู้ว่าจวนเวลาท่ีจะยุติการให้การปรึกษาแลว้ให้ช่วง
จงัหวะท่ีผูรั้บการปรึกษาหยดุน่ิง 
  นอกจากน้ีโรเจอร์ส  (Rogers)  ไดก้ล่าวา่เง่ือนไขท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีจะให้
เกิด  การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของผูรั้บการปรึกษาในระหวา่งการให้การปรึกษาหรือการบ าบดัมี             
6 ประการ   (Six  Necessary  and  Sufficient  Conditions  for  Therapectic  personality  Change)  
ดงัน้ี  (Shart, 2000:219-223) 
  ประการท่ีหน่ึง  บุคคล 2  คน  คือ  ผูใ้ห้การปรึกษา  และผูรั้บการปรึกษามี
ขอ้ตกลงร่วมกนั  (Agreement)  โดยผูรั้บบริการตอ้งการความช่วยเหลือจากผูใ้ห้การปรึกษา  และ
พร้อมท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจในการแกปั้ญหา  ส่วนผูใ้ห้การปรึกษาจะเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการพูดถึง
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ปัญหาของตนเอง  และจะท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้อ้ืออ านวย  (Facilitator)  ให้การปรึกษาด าเนินการไปได้
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
  ประการท่ีสอง  ผู ้รับการปรึกษาอยู่ในภาวะท่ีไม่สอดคล้องในตนเอง 
(Incongruence  of  Self)  กบัประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน  ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความวติกกงัวล 
  ประการท่ีสาม  ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องเอ้ืออ านวยให้ผูรั้บบริการเกิดภาวะ
สอดคลอ้งในตนเอง  (Congruence  of  Self)  กบัประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 
  ประการท่ีส่ี  ผูใ้ห้การปรึกษาให้การยอมรับผูรั้บการปรึกษาโดยปราศจาก
เง่ือนไข  หรือยอมรับผูรั้บบริการอยา่งไม่มีเง่ือนไข  (Unconditional  Positive  Regard)  คือ  ผูใ้หก้าร
ปรึกษาจะให้การยอมรับ  (Acceptance)  และให้ความเอาใจใส่  (Caring)  ประเด็นปัญหาของ
ผูรั้บบริการ  และเช่ือในความสามารถของผูรั้บบริการว่า  สามารถจะแกปั้ญหาของตนเอง  และ
สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
  ประการท่ีห้า  ผูใ้ห้การปรึกษาให้ความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความรู้สึกของ
ผูรั้บการปรึกษาอยา่งแทจ้ริง  (Accurate  Empathic  Understanding)  โดยสามารถเขา้ใจโลกของผูรั้บ
การปรึกษาตามทรรศนะของเขาและสามารถส่ือใหผู้รั้บการปรึกษารับรู้และเขา้ใจได้ 
  ประการท่ีหก  การให้การปรึกษา  จะมีประสิทธิภาพหรืออย่างน้อยก็จะ
ประสบความส าเร็จ  หากผูใ้ห้การปรึกษาสามารถส่ือให้ผูรั้บบริการรู้ว่าผูใ้ห้การปรึกษา  มีความ
เข้าใจ ผู ้การปรึกษาด้วยความเห็นอกเห็นใจและยอมรับผู ้รับการปรึกษาอย่างไม่มีเง่ือนไข  
(Communication  Empathic  understanding  and  Unconditional  Positive  Regard  the  Client) 
  อย่างไรก็ตาม  โรเจอร์ส  (Rogers)  เน้นว่าคุณภาพของสัมพนัธภาพระหว่าง
ผูใ้ห ้  การปรึกษา และผูรั้บการปรึกษาตลอดระยะเวลาในการใหก้ารปรึกษาเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะ
เอ้ืออ านวยให้บรรลุเป้าหมายของการให้การปรึกษานอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีจ าเป็นและส าคญัของ
การใหก้ารปรึกษาทั้ง 6  ประการขา้งตน้ 
  นอกจากน้ี  ในการให้การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางน้ี  ผูใ้ห้
การปรึกษาจะเนน้ท่ีตวัผูรั้บการปรึกษาเป็นส าคญั  มิใช่เนน้ท่ีปัญหา  จะเนน้ความรู้สึกของผูรั้บการ
ปรึกษาท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  และผูรั้บการปรึกษาจะเป็นผูต้ ัดสินแก้ไขปัญหาเองทั้ งส้ิน  
ส่วนตวัผูใ้ห้การปรึกษาก็จะเป็นผูเ้อ้ืออ านวยยอมรับผูรั้บการปรึกษาว่ามีความสามารถท่ีจะจดัการ
กบัปัญหาไดด้ว้ยตนเอง เอาใจใส่  ตลอดจนใส่ใจ  จริงใจ และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจตนเอง  เขา้ในปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่  สามารถแกปั้ญหาเองได ้ และในท่ีสุด
สามารถพฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ีศกัยภาพแห่งตน  (Fully  Functioning  Person) 
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  3.2) เทคนิคในการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลางใหก้ารปรึกษา
แบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  มีเป้าหมายท่ีจะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษารู้จกัและเขา้ใจตนเอง
อย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  และสามารถพฒันาตนเองอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพแห่งตน  ดงันั้น
เทคนิคท่ีส าคญัในการให้การปรึกษานั้น  โรเจอร์ส  (Rogers)  จึงเน้นท่ีคุณภาพของสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล  (The  Quality  of  Interpersonal  Relationship)  ซ่ึงก็คือระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและ
ผูรั้บบริการเทคนิคดงักล่าวน้ี  จะเป็นการแสดงออกและการส่ือสารท่ีจะส่ือใหผู้รั้บการปรึกษาทราบ
วา่  ผูใ้หก้ารปรึกษายอมรับและเคารพในความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่าของผูรั้บการปรึกษามีความเขา้ใจ
ความคิดความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการได้ท าความเขา้ใจ  ได้สัมผสักบั
ความรู้สึกของตนเอง  และยอมรับตนเอง  พร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง  ดงันั้นเทคนิคท่ีส าคัญของ       
การใหก้ารปรึกษา  สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  (Corey, 1996, pp. 207-208) 
  - การยอมรับ  (Acceptance)  โดยผูใ้ห้การปรึกษาจะท าหน้าท่ีรับฟังเร่ืองราว
ต่าง ๆ ของผูรั้บการปรึกษา  โดยไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ ออกไป  ไม่ทว้งติง  หรือไม่ให้ความมัน่ใจ
เพียงแสดงออกดว้ยการพยกัหนา้เบาๆ หรือใชค้  าพูดท่ีแสดงวา่ผูใ้หก้ารปรึกษาก าลงัฟังดว้ยความใส่
ใจ  ตั้งใจ 
  - การสะทอ้นความรู้สึก  (Reflection  of  Feeling)  เทคนิคน้ีจะช่วยใหผู้รั้บการ
ปรึกษาไดส้ัมผสัและเขา้ใจความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
   - การทวนค า (Paraphrasing) หรือการสะทอ้นเน้ือหา (Reflecting  of  Content)  
จะช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองราวของตนเอง 
  - การท าให้เกิดความกระจ่าง  (Clarification)  จะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาเกิด
ความกระจ่างมากข้ึน  น าไปสู่ความเขา้ใจตนเองทีละเล็กละนอ้ย  และค่อยๆยอมรับส่ิงท่ีเคยปฏิเสธ
หรือไม่ยอมรับมาก่อน  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่  ผูรั้บการปรึกษาในช่วงเวลานั้นอาจจะสับสน ไม่
เขา้ใจตนเอง  การมองโลกและการรับรู้อาจจะบิดเบือนจากความเป็นจริง 
  - การเงียบและการฟัง  (Silence  and  Listening)  การฟังอยา่งตั้งใจและ 
ใส่ใจจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาพร้อมท่ีจะเล่าเร่ืองราวของเขา  ส่วนการเงียบเพียงช่วงสั้น ๆ จะช่วย
ให้ผูรั้บการปรึกษาไดคิ้ดใคร่ครวญถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ของตนเอง  ไดคิ้ดโตต้อบ  หรือคิดแกปั้ญหา
ของตนเอง  ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ัมผสัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงในขณะนั้นของตนเอง 
  - การใชค้  าถาม  (Questioning)  หากผูใ้ห้การปรึกษาใชค้  าถามในรูปปลายเปิด
จะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจตนเองได้เขา้ใจเร่ืองราวของตนเองมากข้ึน  พร้อมท่ีจะคิดหา
เหตุผล  และรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะตอบค าถาม  ส่วนค าถามปิดนั้น  เป็นเพียงต้องการให้ผูรั้บการ
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ปรึกษาตอบวา่  ใช่หรือไม่ใช่  หรือยอมรับกบัปฏิเสธ  หากผูใ้หก้ารปรึกษาใชใ้หถู้กจงัหวะ  ก็จะเกิด
ประโยชน์  แต่มิใช่ใชจ้นพร ่ าเพร่ือ  หรือบ่อยเกินไป 
  - เทคนิคการสรุป  (Summarizing)  ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถช่วยเน้นความคิด
ต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายในระหว่างการให้การปรึกษาให้มีความชดัเจนข้ึน  ในส่วนของผูใ้ห้การ
ปรึกษาการสรุปจะช่วยให้เขาตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้ท่ีผูใ้ห้การปรึกษามีต่อผูรั้บการ
ปรึกษา  และการสรุปการให้การปรึกษาในคร้ังท่ีผา่นมา  ก่อนให้การปรึกษาคร้ังใหม่  จะก่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการใหก้ารปรึกษาโดยเฉพาะในส่วนของผูรั้บการปรึกษาเกิดความมัน่ใจและอบอุ่น
ใจวา่ผูใ้ห้การปรึกษาให้ความใส่ใจและให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีเขาพูดตลอดเวลา  การสรุปจากการ
ใหก้ารปรึกษา  อาจจะเป็นขอ้ความยาวก็ได ้ โดยหยบิยกเอาจุดเด่น และเร่ืองราวทัว่ไปของเน้ือหาท่ี
พูด  หรือความรู้สึกในขณะท่ีพูดหรืออาจเป็นการสรุปกระบวนการในการช่วยเหลือวา่ไดด้ าเนินไป
ถึง ไหนแลว้ 
            4)  บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาของทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษา
เป็นศูนยก์ลาง  ผูใ้ห้การปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางมี
บทบาทท่ีส าคญัดงัน้ี  (Corey, 1996, p. 203;  Nelson-Jones, 1998, pp. 36 - 39) 
                 4.1) การให้การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  จะให้ความส าคญั
กบัเจตคติของผูใ้หก้ารปรึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการปรึกษามากกวา่ความรู้  ทฤษฎี หรือเทคนิค  ทั้งน้ี
เช่ือวา่  เจตคติท่ีดีต่อการให้การปรึกษาของผูใ้ห้การปรึกษาจะเอ้ือประโยชน์แก่ผูรั้บการปรึกษาใน
การปรับเปล่ียนบุคลิภาพของตนเอง 
                 4.2) โดยพื้นฐานแล้ว  ผู ้ให้การปรึกษาจะใช้ตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการ
เปล่ียนแปลง (Counselor  uses  Himself  as  an  Instrument  of  Change)  ในการพบกับผูรั้บการ
ปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาจะไม่แสดงท่าทางบทบาทว่าเป็นผูใ้ห้การปรึกษา “Role  is  to  Without  
Role)  แต่จะสร้างบรรยากาศของการใหก้ารปรึกษา  เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาเจริญงอกงาม 
                  4.3) ผูใ้หก้ารปรึกษา  จะสร้างสรรคส์ัมพนัธภาพของการช่วยเหลือเพื่อให้ผูรั้บ
การปรึกษามีอิสระในการส ารวจ  (Explore)  เร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวติท่ีเขาเคยประสบ  แต่ปัจจุบนัเขา
อาจจะนึกไม่ถึง หรือบิดเบือนหรือไม่ยอมรับส่ิงนั้นโดยให้ผูใ้ห้การปรึกษาจะไม่ต่อตา้น แต่จะให้
การยอมรับ ผูรั้บการปรึกษาโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  ให้เกียรติผูรั้บการปรึกษายอมรับวา่
เขาก็มีศกัด์ิศรี มีคุณค่า  ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และยอมรับวา่ประสบการณ์ของแต่
ละคนเป็นเร่ืองซบัซอ้น  ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความคิด อารมณ์ และการด าเนินชีวติของแต่ละบุคคล 
                  4.4) ผูใ้หก้ารปรึกษามีบทบาทส าคญัในการรับรู้ความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษา  
ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งไวต่อความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษา และมีความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ
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ดว้ยความเขา้ใจ  เขา้ใจวา่ผูรั้บการปรึกษาคิดอะไร  มีความรู้สึกอยา่งไร  และเกิดประสบการณ์อะไร
ในส่ิงท่ีเขารับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของเขาเอง  หมายความว่า  ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถเขา้ถึงโลก
ของผูรั้บการปรึกษาและทา้ยท่ีสุด  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บการปรึกษารับรู้วา่ผูใ้ห้การ
ปรึกษา  เขา้ใจผูรั้บการปรึกษา แต่ตดัสินใจใด ๆ นั้น  จะตอ้งเป็นของผูรั้บบริการ 
                  4.5)  ผูใ้ห้การปรึกษามีบทบาทส าคัญ  คือ  ให้ความเอาใจใส่ต่อผูรั้บการ
ปรึกษาซ่ึงโรเจอร์ส เรียกว่า  เป็นการให้การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข  ซ่ึงหมายความว่า  ยอมรับ
ผูรั้บบริการในลกัษณะท่ีเขาเป็นตวัของเขาเอง  ให้คุณค่าต่อผูรั้บบริการฐานะเป็นบุคคลหน่ึง  และ
พยายามท่ีจะเขา้ใจผูรั้บการปรึกษาโดยไม่มีการตดัสินพฤติกรรมใด ๆ ของเขา 
                  4.6) ผูใ้ห้การปรึกษา  จะตอ้งแสดงออกดว้ยความจริงใจในการให้การปรึกษา  
และโดยส่วนตัวของผู ้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีภาวะของการมีความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง
สอดคล้องกบัประสบการณ์แห่งตน  (Congruence)  และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ ในชีวิตได้
สมบูรณ์  (Fully  Functioning  Person)  ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้ให้การปรึกษาสามารถโต้ตอบและมี
ปฏิสัมพนัธ์ผูรั้บการปรึกษา ในฐานะท่ีเป็นบุคคลคนหน่ึงไม่ใช่เฉพาะการแสดงบทบาทการเป็นผูใ้ห้
การปรึกษาเท่านั้น  คุณสมบติัดงักล่าวของผูใ้หก้ารปรึกษาจะเอ้ือประโยชน์ต่อการใหก้ารปรึกษา  ท่ี
จะช่วยให้ผูรั้บบริการรู้จกัและเขา้ใจโลกของตนเองอยา่งแทจ้ริง  และพร้อมท่ีจะสร้างสรรคชี์วิตให้
เจริญงอกงามข้ึน 
                  สรุป บทบาทของผูใ้ห้การปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผูรั้บการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ผูใ้ห้การปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็น
ศูนยก์ลางมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ ให้ความส าคญักบัเจตคติของผูใ้ห้การปรึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
ปรึกษามากกวา่ความรู้ ใชต้วัเองเป็นอุปกรณ์ในการเปล่ียนแปลง ช่วยเหลือเพื่อใหผู้รั้บการปรึกษามี
อิสระในการส ารวจ  เร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิต ไวต่อความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษา  ให้ความเอาใจใส่
ต่อผูรั้บการปรึกษา  และแสดงออกดว้ยความจริงใจในการใหก้ารปรึกษา   
                             5)  ทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางแก่บุคคลในภาวะ
วกิฤต   

                  แนวคิดส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางท่ีจะ
น าไปใชใ้นการใหก้ารปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวกิฤต  ก็คือ  เร่ืองการมองทางบวกและยอมรับอยา่ง
ไม่มีเง่ือนไขความเอาใจใส่  ความเห็นอกเห็นใจ  ความจริงใจ  ความอ่อนโยน  การรับฟัง  อยา่งไม่
ตดัสินของผูใ้หก้ารปรึกษา  จะช่วยใหบุ้คคลในภาวะวกิฤตไดพ้ฒันาความไวว้างใจ  ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  การเห็นคุณค่าในตนเอง  ความเขา้ใจในตนเอง  การยอมรับตนเอง  และสามารถปรับเปล่ียน
ตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์พร้อม และเจริญงอกงามหาทางออกจากภาวะวกิฤตของเขาได ้
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       3.3 ทฤษฎกีารปรึกษาแบบเกสตัสท์  มีสาระส าคญั  ดงัน้ี 
            1) ทรรศนะเก่ียวกบัธรรมชาติมนุษยข์องทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตสัท์  

ชาร์ฟ  (Sharf, 2000: 247-249)  และคอเรย์  (Corey, 1996: 224-225)  ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับ
ธรรมชาติมนุษย ์ คือ 

                1.1) มนุษยมี์เสรีภาพท่ีจะเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง  ขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะ
รับผดิชอบต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองได ้

                 1.2) มนุษย์สามารถท่ีจะเป็นอิสระจากอดีตท่ีไร้สาระ  และมีชีวิตอยู่อย่าง
สมบูรณ์กบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

                 1.3) มนุษยพ์ยายามต่อสู้และแสวงหาทางชีวิต  เรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบในส่ิงท่ี
คิด  รู้สึก  และกระท าลงไป  เป็นในส่ิงท่ีตวัเองเป็นอยู ่ ณ  ปัจจุบนั  มากกวา่พยายามท่ีจะเป็นในส่ิง
ท่ีควรเป็นสามารถสร้างทางเลือก และด ารงชีวติอยูอ่ยา่งเตม็ไปดว้ยความหมาย 
                           2) เป้าหมายทางทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตลัท ์ เพิร์ลส์  (Sharf, 2000: 256  
อา้งจาก  Paris, 1969 b)  จาคอบ  ยอนเทฟ  และชินเกอร์  (Corey, 1996 : 231-232  อา้งจาก  Jacob, 
1989 ; Yontef,1993;  and  Zinker, 1978)  ได้กล่าวถึงเป้าหมายของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
เกสตลัท ์คือ เพื่อช่วยใหผู้รั้บบริการ ดงัน้ี 
                  2.1) ตระหนักรู้ความรู้สึกของตนเองในสภาวะปัจจุบนั  คือท่ีน้ีและเด๋ียวน้ี  
(Here  and  Now)  โดยมีหลกัการวา่ บุคคลท่ีปรับตวัไม่ไดคื้อ  บุคคลท่ียดึติดหรือคิดถึงแต่อดีตหรือ
อนาคตการคิดถึงอดีตเป็นการหลีกหนีปัจจุบนั  การคิดถึงอนาคตเป็นการสร้างความวิตกกังวล  
ฉะนั้นตอ้งช่วยใหผู้รั้บบริการปล่อยวางอดีต  ไม่คาดหวงัอนาคต  และอยูก่บัปัจจุบนัอยา่งมีความสุข 
                  2.2) ตระหนกัรู้  รู้จกัและเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจและยอมรับจุดดอ้ย  จุดเด่นของ
ตนเองตระหนกัถึงศกัยภาพในความเป็นมนุษยข์องตน  รู้วา่ตวัเองมีความสามารถในการท่ีจะท า  ใน
การท่ีจะเป็นพอๆกบัท่ีรู้ว่าตวัเองไม่สามารถท า  ไม่สามารถเป็น  และไม่พยายามท าในส่ิงท่ีไม่
สามารถท าได ้ไม่เพอ้ฝันไปกบัความคิดและเป้าหมายท่ีตวัเองไม่สามารถไปถึงได ้ ตลอดทั้งยอมรับ
ตนเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง 
   2.3) สามารถแสดงความรู้สึกและความปรารถนาของตนเองไดอ้ยา่งเปิดเผย
เต็มท่ี  โดยไม่มีการยบัย ั้งหรือคิดวา่เป็นส่ิงท่ีผิด  มีความมัน่คงเพียงพอท่ีจะยอมให้ผูอ่ื้นรู้วา่  ตนเอง
คิดหรือรู้สึกหรือปรารถนาอะไรในขณะนั้น  สามารถรับผดิชอบชีวิตของตนเอง  มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง  ไม่โยนความรับผิดชอบไปท่ีผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นบุคคลใกลชิ้ดหรือส่ิงแวดล้อม
ภายนอก  และจะตระหนกัเสมอวา่ตนคนเดียวเท่านั้นท่ีจะรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนกระท า ส่ิงท่ีตนคิด 
พูด หรือรู้สึก 
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  2.4) สามารถแสดงความไม่พอใจของตนเองได้อย่างเปิดเผย  จะไม่เก็บกด
ความรู้สึกไม่พอใจ  จะแสดงออกและปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นตวัเองท่ีแทจ้ริง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้น  
จะเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตวัของตวัเอง  สะทอ้นให้เห็นวา่  ตนเป็นใคร  ท าอะไร  ไม่ไดเ้ป็นไป
ตามท่ีคนอ่ืนคิดวา่  “ควรจะเป็น” 
  2.5) สามารถสัมผสักบัตวัเองและโลกแห่งความเป็นจริง  สัมผสัไดก้บัการรับรู้  
ความรู้สึกของตวัเองกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวั  การตระหนกัรู้นั้น  จะไม่ปะปนไปดว้ยโลกแห่งความ
เพอ้ฝัน  จะรับรู้ตระหนกัรู้แต่ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง  หรือสัมผสักบัความเป็นจริง 
                   2.6) ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดว้ยความยดืหยุน่ เป็นไปตามความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึน 
   2.7) ยอมรับทุกส่ิงท่ี เป็นธรรมชาติของตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็นความคิด  
ความรู้สึกหรือบางส่ิง บางอยา่งในตวัเอง  และสามารถใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูพ่ฒันาความเจริญงอกงาม
ใหแ้ก่ตนเอง 
   2.8) ยอมรับและรับผิดชอบทั้งดา้นความคิด  ความรู้สึก  และการกระท าของ
ตนเอง  โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
   2.9) เปล่ียนพฤติกรรมจาการพึ่งพาผูอ่ื้น  หรือส่ิงแวดล้อมมาพึ่งพาตนเอง  
และเพิ่มศกัยภาพความสามารถในการเป็นผูรั้บและผูใ้หค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม 
            3)  แนวปฏิบัติการให้การปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตัลท์   
ประกอบดว้ยขั้นตอน และเทคนิคในการใหก้ารปรึกษาดงัต่อไปน้ี 
                 3.1 ขั้นตอนทัว่ไปของการให้การปรึกษาแบบเกสตลัท์ มีสาระส าคญัดังน้ี  
(ลิขิต  กาญจนาภรณ์, 2554, หนา้ 20-22;  Corey, 1996, pp. 22 - 36)  
                                  -  ขั้นตอนการให้การปรึกษาแบบเกสตลัท์เร่ิมตน้จากการท่ีผูใ้ห้การปรึกษา
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บการปรึกษา  โดยการแสดงความเป็นกนัเองในดา้นการทกัทาย  การใช้
ภาษาท่าทางท่ีแสดงถึงการยอมรับ เป็นการยิม้ การแสดงอาการสดช่ืนและเต็มใจสร้างสัมพนัธภาพ
ด้วย ให้ผู ้รับการปรึกษาอยู่ในภาวะผ่อนคลาย  ท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม  กรณีท่ีมี              
การคุ้นเคยกันแล้วก็จะเร่ิมต้นจากการทบทวนสาระ  การให้การปรึกษาในคร้ังก่อนเพื่อเป็น           
การอุ่นเคร่ือง 
                  - ขั้นตอนต่อไป คือ การให้ผูรั้บการปรึกษาเปิดประเด็นต่อพฤติกรรมท่ีเขา
ตอ้งการการปรึกษาหรือปัญหาชีวิตท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  ในขั้นตอนน้ีผูรั้บการปรึกษาอาจ
แสดงอารมณ์  เช่น  หวัเราะ  ร้องไห้  ตะโกน  ในขั้นตอนน้ีผูใ้ห้การปรึกษาจะใช้เทคนิคต่าง ๆ ใน
การให้การปรึกษาตามวตัถุประสงค์ของเกสตลัท์  ผูใ้ห้การปรึกษามีบทบาทส าคญัในการช้ีแนะ  
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ชกัชวน  หรือออกค าสั่งให้ผูรั้บการปรึกษาคิด  ปฏิบติัและประเมินตนเองเป็นระยะในระหว่างให้
การปรึกษา  และ 
                                  - ในตอนสุดทา้ยก็จะให้ผูรั้บการปรึกษาสรุปสาระท่ีเขาจะตอ้งปฏิบติัและคิด
เพื่อการเขา้ใจพฤติกรรมของตน  รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมของตนเองดว้ยว่าไดก้า้วหน้าไป
ระดบัใด 
                 3.2) การใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัทมี์ 7  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย 
                        (1) สร้างสัมพนัธภาพ เป็นขั้นตอนของการให้ความสนใจซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจดีทั้ง  2  ฝ่าย  การสร้างสัมพนัธภาพท่ีหลายรูปแบบเป็นการสร้างสัมพนัธภาพ
ระหว่างผูใ้ห้การปรึกษากบัผูรั้บการปรึกษา  ซ่ึงเกสตลัท์จะเรียกสัมพนัธ์ภาพแบบ “l-Thou”  เป็น
ความสัมพนัธภาพท่ีทั้ง  2  ฝ่ายใหค้วามสนใจซ่ึงกนัและกนั  ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  สัมพนัธภาพอีก
แบบหน่ึงคือ  สัมพนัธภาพระหวา่งผูรั้บการปรึกษากบัคุณลกัษณะภายในของเขาเอง  เขามีความรับรู้
เขา้ใจตวัเขาเองอยา่งไร 
       ส าหรับในกระบวนการใหก้ารปรึกษาในขั้นตอนน้ี  ผูใ้หก้ารปรึกษาเร่ิมตน้
โดยการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีเป็นกันเอง  และให้เร่ิมต้นจากการไวว้างใจกับผูรั้บการปรึกษา  
พฤติกรรมของผูใ้ห้การปรึกษาไดแ้ก่  การพูดเชิญชวน  การพูดตอ้นรับ  การเร่ิมตน้เป็นผูท้กัทาย
ก่อน  การเชิญ  ให้นัง่  เป็นการใชภ้าษาท่าทางท่ีแสดงถึงการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  เช่น  ยิม้  แสดง
อาการกระตือรือร้น  การสบตา  การจดัท่ีนัง่ให ้
       จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสัมพนัธภาพน้ีจดัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัส าหรับ
การให้การปรึกษา  เพราะน าไปสู่การยอมรับ  การลดความกา้วร้าว  การเปิดเผยตนเอง  การสร้าง
สัมพนัธภาพจะตอ้งเร่ิมตน้จากทั้ง  2  ฝ่าย  คือ  ผูใ้หก้ารปรึกษา  และผูรั้บการปรึกษา 
        (2) กระบวนการท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  ในขั้นตอนน้ีต่อเน่ืองจาก 
การสร้างสัมพนัธภาพแลว้  ก็จะท าให้ผูรั้บการปรึกษามีความรู้สึกวา่ตนเองมีพลงังานภายในหรือมี
ก าลงัใจเพียงพอท่ีจะท าให้ตนเองมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ในขณะเดียวกนัผูใ้ห้การ
ปรึกษาก็มีการยอมรับวา่ตนเองมีพลงัพร้อมท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
         ส าหรับในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีดีนั้นจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะ
ว่ามีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงมิใช่ลกัษณะท่ีแสดงว่าพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง  ซ่ึงเท่ากบัเป็น    
การบงัคบั  ดงันั้นในขั้นตอนน้ีผูใ้ห้การปรึกษาจึงจะตอ้งไม่มุ่งประเด็นไปท่ีปัญหา  ความสับสน    
ความขดัแยง้  ภาวะวิตกกงัวล  หรือภาวะอารมณ์เศร้าของผูรั้บการปรึกษา  แต่จะตอ้งหาลู่ทางให้
ผูรั้บการปรึกษารับรู้และเขา้ใจในปัญหาของตนเองอย่างแทจ้ริง  และยอมรับว่าตนมีความพร้อม      
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มีความตอ้งการเปล่ียนแปลง  ความตอ้งการเปล่ียนแปลงตอ้งเป็นความตอ้งการของผูรั้บการปรึกษา                 
ในขั้นตอนน้ีผูใ้หก้ารปรึกษาช้ีน าใหผู้รั้บการปรึกษาส ารวจท าความรู้จกักบัตวัเองในดา้นต่าง ๆ 
        (3) ขั้นการยนืยนั  การไดส้ร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและการรับรู้เขา้ใจวา่ 
ตนเองจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ขั้นตอนของการยืนยนัหรือรับรู้หรือเขา้ใจในความเป็นจริงว่า
ผูรั้บการปรึกษาจะตอ้งตดัสินใจท าอะไร  เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บการปรึกษายอมรับหรือยืนยนัในปัญหา
ต่างๆ ของเขา  เช่น  พูดว่า  “ใช่แลว้”  (ใช่ค่ะ, ใช่ครับ)  หรือ  “ความจริงมนัเป็นอยา่งน้ี...”  “ดิฉนั 
(ผม)  ยอมรับวา่....”  ค  าพูดเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับขั้นตอนน้ี  เพราะจะท าให้ผูรั้บการปรึกษา
ยอมรับ    ในความเป็นจริง  และภาวะการตระหนกัรู้ในปัจจุบนัของตน 
        (4) การท าปัญหาให้กระจ่าง  การยอมรับในความเป็นจริงต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนก็จะน าไปสู่ความชดัเจนของปัญหาวา่ปัญหาคืออะไร  เป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบ
เกสตลัท์มิได้  อยู่ท่ีการส่งเสริมให้ผูรั้บการปรึกษาสนใจต่อปัญหาใดปัญหาหน่ึง  เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือการเลือกอยา่งใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่ตอ้งการให้ผูรั้บการปรึกษาท าความ
ชัดเจนต่อปัญหาหรือความขัดเย ้งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเขาในขณะนั้ น  ภายหลังจากผ่าน
กระบวนการใหก้ารปรึกษาตามแนวเกสตลัทแ์ลว้  ผูรั้บการปรึกษาตอ้งสามารถตดัสินใจเลือกในส่ิง
ท่ีตนเองตอ้งการไดด้ว้ยตวัเอง  โดยเหตุน้ีการมีความเขา้ใจต่อปัญหาของตนอยา่งชดัเจนจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็น 
       (5) การเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม  ในกระบวนการใหก้ารปรึกษาแบบ 
เกสตลัท ์ จะมีใบสั่งยาหรือสูตรส าเร็จรูปท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาจะพึงมอบใหแ้ก่ผูรั้บการปรึกษา  ท านอง
เดียวกับการตดัสินใจเลือกของผูรั้บการปรึกษา  ดังนั้น  เม่ือผ่านขั้นตอนการท าความเข้าใจต่อ
ประเด็นปัญหาอยา่งกระจ่างชดัแลว้ผูรั้บการปรึกษาก็จะตดัสินใจเลือกแนวทางของเขาเอง  มิใช่จาก
ผูใ้หก้ารปรึกษา 
       (6) การท าใหผู้รั้บการปรึกษามีความมัน่ใจ  ในขั้นตอนน้ีผูใ้หก้ารปรึกษา 
แสดงออกเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษามีความมัน่ใจ  แต่แนวทางการเลือกของเขา  เป็นขั้นตอนของการ
ให้ก าลงัใจ  การส่งเสริมให้มีพลงัอ านาจในตนเอง  ในขั้นตอนน้ีมิไดห้มายความวา่ผูใ้ห้การปรึกษา
จะเป็นผูรั้บประกนัหรือท าให้มัน่ใจวา่การตดัสินใจของผูรั้บการปรึกษาดีแลว้  แต่เป็นขั้นตอนของ
การสนบัสนุนใหผู้รั้บการปรึกษาเขา้ใจวา่ตนเองมีความสามารถท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ได ้
        (7) การทดลองปฏิบติั  เป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ห้การปรึกษาเปิดโอกาสให้ผูรั้บ
การปรึกษาทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง  เช่น  ให้มีประสบการณ์ในภาวะตระหนกัรู้  การอยู่ในภาวะ
ท่ีน่ีและขณะน้ีการใหแ้สดงความรับผดิชอบหรือการควบคุมตวัเองทั้งในดา้นกายและอารมณ์  ความ 
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ส าเร็จของการทดลองปฏิบติัก็คือ ท าให้ผูรั้บการปรึกษามีก าลงัใจ มีชีวิตชีวา และมองเห็นวา่ปัญหา
ทั้งหลายของตนสามารถแกไ้ขเยยีวยาได ้
            4)  เทคนิคในการใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัท ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการใหก้ารปรึกษา
แบบเกสตลัท ์ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ตรงใหก้บัผูรั้บบริการ  ท่ีจะไดส้ัมผสัความรู้สึกและ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัความรู้สึก  อารมณ์  และพฤติกรรมของตนเองมากข้ึน  มีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีส าคญั
ดงัน้ี  (Corey, 2013, pp. 241-246; ลิขิต  กาญจนาภรณ์, หนา้ 22 - 26) 
                 4.1) การเผชิญ  (Confrontation)  จะช่วยใหผู้รั้บบริการใส่ใจกบัความคิด  
ความรู้สึก  หรือการกระท าท่ีขดัแขง้ของตนเองมากข้ึน 
                 4.2) เกมการสนทนา  (Game  of  Dialogue)  ในระหวา่งการใหก้ารปรึกษาเม่ือ 
ผูรั้บการปรึกษาแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั  ผูใ้ห้การปรึกษาจะให้เขาแสดง
บทบาททั้ง 2  ลกัษณะโดยให้แสดงออกมาในรูปแบบการสนทนา  การสนทนาจะท าให้ผูรั้บบริการ
น าความขดัแยง้มาเปิดเผยและความขดัแยง้น้ีอาจน ามาพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
                 4.3) ใหแ้สดงบทกลบักนั  (Reversal  Techniques)  ในวธีิน้ีผูรั้บการปรึกษาตอ้ง
แสดงพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมท่ีเป็นปกติวิสัยของตน  เช่น  คนท่ีพูดเสียงดงัก็ให้พูด
เสียงกระซิบ  พูดเสียงเบา  คนท่ีชอบพูดค าหยาบก็ให้พูดค าสุภาพ  คนท่ีหน้าบ้ึงตึงก็ให้ยิ้มแยม้       
ฝึกให้หวัเราะ  ฝึกให้เดินชา้ หรือเร็วฝึกให้นัง่น่ิง ๆ  แลว้ส ารวจสภาพแวดลอ้มรอบตวั  หากพบว่า
เขาก าลงัตีโพยตีพายหรือท าเสียงเอะอะโวยวายสั่งใหค้่อย ๆ ยิม้หลงัจากร้องไหแ้ลว้ 
                4.4) การสัมผสัความรู้สึกของตนเอง  หรือการอยูก่บัความรู้สึกนั้น ๆ  (Staying  
with  Feelings)  เป็นวิธีการท่ีตอ้งการให้ผูรั้บบริการไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง เช่น  ไดรั้บรู้ถึง
ความเจ็บปวดสะเทือนใจกบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ  โดยการให้เขาเผชิญกบัความรู้สึกในขณะนั้น  อยู่กบั
ความรู้สึกท่ีเจบ็ปวดสะเทือนใจนั้น  การไดเ้ผชิญและไดส้ัมผสัความรู้สึกนั้น  นอกจากจะเป็นความ
กล้าหาญท่ีจะเอาชนะอุปสรรคแล้ว  ยงัแสดงถึงการไม่หลีกเล่ียงส่ิงท่ีท าให้เจ็บปวด  พร้อมท่ีจะ
เผชิญและรับผดิชอบตนเองมากข้ึน 
                  4.5) การน าให้เกิดการตระหนกัรู้  (Directed  Awareness)  ผูใ้ห้การปรึกษาใช้
ค  าถามน าใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัรู้ภาวะ  “ท่ีน่ี และขณะน้ี” 
                  4.6) การแสดงบทบาทการกล่าวโทษหรือต าหนิผูอ่ื้น  (Playing  the  Projection)  
เม่ือไรก็ตามท่ีผูรั้บการปรึกษาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเขาก าลงัระบุเหตุกล่าวต าหนิโทษคนอ่ืนหรือ
เหตุการณ์  เพื่อปัดความรับผดิชอบและไม่รับความจริง  ผูใ้หก้ารปรึกษาสั่งใหผู้รั้บการปรึกษาแสดง
บทบาทการกล่าวต าหนิโทษออกมาจริง ๆ  แสดงออกถึงเจตคติและความรู้สึกลึก ๆ  ท่ีเขาก าลงั
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ต าหนิโทษ  เช่น  เม่ือผูรั้บการปรึกษากล่าหาวา่คนอ่ืนอวดดี  หรือเยอ่หยิง่ก็ใหเ้ขาแสดงบทบาทกิริยา
อาการท่ีแสดงถึงการอวดดี  เยอ่หยิง่เหล่านั้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
                 4.7) ให้แสดงบทบาทว่าตนเองต้องเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียว  (Assuming  
Responsibility)  “ขา้พเจา้รับผิดชอบแต่ผูเ้ดียว”  เป็นเทคนิคท่ีผูใ้ห้การปรึกษาก าหนดให้ผูรั้บการ
ปรึกษาแสดงบทบาทวา่ตนเองตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ  ผูใ้ห้การปรึกษา  ออกค าสั่งให้ผูรั้บการปรึกษา
เติมเต็มประโยคให้เกิดความสมบูรณ์  พูดว่า  “..........และผม/ดิฉัน/หนู/  ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบใน
เร่ืองน้ี”  ทุก ๆ ขอ้ความท่ีเขาพูดออกมา  โดยเฉพาะขอ้ความท่ีมีนยัส าคญัแสดงถึงความเป็นปัญหาท่ี
จะต้องได้รับการแก้ไข  วตัถุประสงค์ของวิธีการน้ีก็เพื่อช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาได้ตระหนักว่า        
ตวัเขาคนเดียวเท่านั้นท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อความคิดความรู้สึกและการกระท าของเขาเอง  รวมทั้ง
ใหเ้กิดภาวะตระหนกัรู้ใน  “ท่ีน่ี และขณะน้ี”  ดว้ยในคราวเดียวกนั 
                 4.8) “ขอบอกอะไรคุณสักอยา่งไดไ้หม”  (May  I   feed  you  a  Sentence?)   
วิธีน้ีผูใ้ห้การปรึกษาท าให้ผูรั้บการปรึกษาได้ตระหนักรู้ในอารมณ์  ความรู้สึก  เจตคติ หรือการ
กระท าท่ีเขาพยายามหลีกเล่ียง  หรือปฏิเสธ  โดยการพูดเตือนใจ  เตือนสติ  กระตุ้นให้รู้จกัคิด
ไตร่ตรองให้รอบคอบ  อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า  ค  าพูดลกัษณะน้ีพูดออกมาตรงๆ โดยเฉพาะ
ค าพูดท่ีผูรั้บการปรึกษาคิดไม่ถึงหรือไม่ตระหนกัรู้ วตัถุประสงค์ของวิธีน้ีเน้นถึงบทบาทของผูใ้ห้
การปรึกษาท่ีจะต้องเป็นผูน้ า  ช้ีแนะแก่ผูรั้บการปรึกษาโดยการออกค าสั่ง  ให้ค  าพูดเตือนสติ  
นอกจากนั้นยงัมีเป้าหมายเพื่อดึงใหผู้รั้บการปรึกษามาใส่ใจในภาวะปัจจุบนัของตวัเอง 
                 4.9) ไม่มีค  าถาม  (No  Question)  เป็นบทบาทของผูใ้ห้การปรึกษาท่ีจะตอ้งฟัง
อย่างละเอียดถ่ีถว้น  และติดตามเร่ืองราวท่ีเขาเล่าอย่างต่อเน่ือง  การท าเช่นน้ีก็จะท าให้รู้ไดว้่าเขา
ตอ้งการถามอะไรการฟังมิใช่เพื่อตอ้งการหาขอ้มูลวา่อะไรเป็นอะไร  แต่เป็นการหลีกเล่ียงการสร้าง
ขอ้ค าถาม  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจตอ้งเสนอแนะผูรั้บการปรึกษาวา่  “พูดให้ตรงประเด็นวา่  ส่ิงท่ีคุณ
ตอ้งการบอกคืออะไร”  โดยวิธีน้ีจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาไดมี้โอกาสเผชิญกบัส่วนของอตัตาท่ีเขา
ตอ้งการปฏิเสธ 
                 4.10) การท างานของความฝัน  (Dream  Work)  ตรงกนัขา้มกบัแนวคิด 
จิตวิเคราะห์ผูใ้ห้การปรึกษาตามแนวเกสตลัทจ์ะไม่ท านายฝัน  แต่กลบัส่งเสริมให้ผูรั้บการปรึกษา
น าเอาความฝันยอ้นกลบัไปสู่ชีวิตปกติและเขา้ไปมีส่วนร่วมในฝันนั้น  ประหน่ึงว่าความฝันนั้น
ก าลงัเกิดข้ึนในขณะน้ี  ผูท่ี้ฝันจะกลายเป็นผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในความฝัน  การท าแบบน้ีจะท า
ให้ผูฝั้นกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของความฝันในแต่ละบุคคล  อารมณ์  วตัถุ  และองค์ประกอบ
ทั้งหลาย  สาระของการสนทนาในความฝันก็จะเป็นบทบาทส่วนตวัของผูรั้บการปรึกษาท่ีตอ้งการ
ฉายภาพสะทอ้นออกไป 
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  โดยสรุป  จุดเด่นของการให้การปรึกษาตามแนวเกสตลัทคื์อ  การใชว้ิธีการท่ี
จะน าใหผู้รั้บการปรึกษาเกิดการรับรู้ตนเองและสภาพแวดลอ้ม  ตามสภาพท่ีเป็นจริง  ใหต้นเองเป็น
ท่ีพึ่งของตน  โดยแสดงออกทางดา้นความคิด  อารมณ์  เจตคติและการกระท า  ให้สามารถควบคุม
ตวัเองและสามารถจดัระบบชีวิตของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมการให้การปรึกษาจะ
เนน้ท่ีกระท าใหส้ามารถใชพ้ลงังานภายในของตนเองออกมาอยา่งรับผดิชอบและสร้างสรรค ์
            5)  บทบาทของผูใ้หก้ารปรึกษาของทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัท์    
เลวทิสกี กบัเพิร์ลส์  (Levitsky  &  Perts,  1970  อา้งถึงใน;  ลิขิต  กาญจนาภรณ์,  2554, หนา้ 17-18)   
ไดเ้สนอแนะหลกัการ  6  ประการเพื่อเป็นค าแนะน า  ส าหรับขอ้ปฏิบติัของผูใ้ห้การปรึกษาแบบ
เกสตลัท ์ ดงัน้ี 
                  5.1) การส่งเสริมใหผู้รั้บการปรึกษามีภาวะท่ีน่ีและขณะน้ี 
                  5.2) ส่งเสริมให้ผูรั้บการปรึกษา  มีประสบการณ์ตรงตามสภาวะเป็นจริง
มากกว่าท่ีจะให้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การพูดถึงส่ิงนั้นส่ิงน้ี การวิเคราะห์  การให้เหตุผล  การ
ประมาณ เหตุการณ์ 
                  5.3) ใหค้วามส าคญัต่อการใหผู้รั้บการปรึกษาคน้พบตวัเองดว้ยตวัเอง 
                  5.4) ใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัรู้ในภาวะปัจจุบนัของเขา 
                  5.5) ให้ผูรั้บการปรึกษาน าเอาภาวะความคบัขอ้งใจ  (Frustration)  ออกมาใช้
อยา่งชาญฉลาด 
                  5.6) ส่งเสริมใหผู้รั้บการปรึกษาภาวะความรับผดิชอบและการเลือก  เช่น  
การตดัสินใจ  วธีิคิด  เป็นตน้ 
  สรุปได้ว่า สาระส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาท่ีจะน าไปใช้ในการให้การ
ปรึกษาบุคคลในภาวะวิกฤต  แนวคิดส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตลัท์ท่ีจะน าไปใช้ใน
ระบบให้การปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวิกฤต  ก็คือ  แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคัญกับการมี
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ลดการพูดถึงปัญหาความสับสน  ความขดัแยง้  ความเจ็บปวด  
การแสดงออกท่ีมากเกินความจริงหรือส่ิงท่ีคา้งคาใจ  เช่น  ความโกรธ  ความอาฆาต  ความรู้สึกผดิ  
ความระทมทุกข ์ เทคนิคตามทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตลัทจ์ะช่วยบุคคลในภาวะวกิฤตใหห้ลุดพน้
จากปัญหาชีวติเหล่าน้ี  และน าไปสู่การปรับตวัท่ีสมดุลไดด้ว้ยตนเอง 
 

                     3.4 ทฤษฎกีารปรึกษาแบบภวนิยม  มีสาระส าคญั  ดงัน้ี 
             1) ทรรศนะเก่ียวกบัธรรมชาติมนุษยข์องทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม  
(Corey, 1996: 171-172;  อา้งถึงใน ชูศรี  เลิศรัตน์เดชากุล, 2545: 10-11  ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับ
ธรรมชาติมนุษยด์งัน้ี 
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                 1.1) มนุษยมี์คุณค่า  มีเอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของตนเอง  มีอิสระ   
มีเสรีภาพในการเลือกกระท าหรือไม่กระท า  และมีความรับผดิชอบ  ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกนั
ทั้งทางดา้นชีวภาพและประสบการณ์ของชีวติ  และด ารงชีวติอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี และมีเกียรติ 
                 1.2) มนุษยมี์ศกัยภาพท่ีจะตระหนกัรู้ตนเอง คือ  รับรู้เก่ียวกบัตนเอง  รับรู้ถึง
อนัตรายและการคุกคามจากภายนอก  หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 
                 2.3) มนุษยมี์เสรีภาพในการเลือกตดัสินชะตาชีวิตของตนเอง  และรับผิดชอบ
ต่อการกระท า  และส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตน 
                 1.4) มนุษยไ์ม่ใช่ตวัตนท่ีคงท่ี  แต่อยูใ่นสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง  มีความยืดหยุน่
และมีววิฒันาการอยูต่ลอดเวลา 
                 1.5) มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  โดยท่ีไม่อาจจะแยกออกจากการ
ด ารงชีวติของบุคคลอ่ืน ๆในสังคม  รวมถึงสรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลก 
                  1.6) มนุษย์แสวงหาค้นหาความหมายของชีวิต  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
คน้หาและสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน  โดยใช้ความกลา้ท่ีจะเป็น  กลา้ท่ีจะมีชีวิตอยู่ดว้ยตวัเองตาม
ล าพงั  สามารถด ารงชีวติอยา่งท่ีตนตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  และมีความเขม้แขง็ในการมองโลก 
                  1.7) มนุษยมี์ลกัษณะของความวิตกกงัวล  โดยมีความรู้สึกว่าจะตอ้งพยายาม
ต่อตา้นส่ิงท่ีจะมาท าลายการด ารงอยู่ของตน  มนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะเผชิญกบัความวิตกกงัวลหรือ
ความรู้สึกผิด  เพราะความวิตกกงัวลเปรียบเสมือนเง่ือนไขในการด ารงชีวิต  ความวิตกกงัวลท่ีไม่
มากเกินไป  จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง  มีอิทธิพลต่อความเจริญงอกงามของ
ชีวิต  ในทางตรงกนัขา้มความวิตกกงัวลท่ีมีมากจนเกินไป  จะท าให้วุ่นวายใจ  สับสน  ขาดความ
กระตือรือร้น  ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  ทอ้ถอยในชีวติ  และไม่เห็นคุณค่าในชีวติ 
            2)  เป้าหมายของทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบภวนิยม   
            การให้การปรึกษาแบบภวนิยมพฒันามาจากหลากหลายแนวคิดของนกัภวนิยม            
บางแนวคิดอาจจะแตกต่างขดัแยง้  หรือสอดคลอ้งกนั  อย่างไรก็ตามนกัภวนิยมแต่ละคนต่างให้
ความส าคญักบัศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย ์ เสรีภาพ การเลือก และความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล 
             นอกจากน้ี  นกัภวนิยมมองวา่ปัญหาของมนุษยเ์กิดจากการท่ีมนุษยไ์ม่สามารถใช้
เสรีภาพท่ีตนมีอยู่อย่างเต็มท่ี  ไม่ตระหนักในคุณค่า  และการมีอยู่ของตน  รวมทั้ งหลีกเล่ียง               
การรับผดิชอบต่อตนเองและส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตน  ปัญหาเหล่าน้ีท าใหม้นุษยด์ าเนินชีวิตดว้ยความรู้สึก     
ส้ินหวงั  ทอ้แท ้ และไม่เห็นคุณค่าในตนเอง 
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            ดงันั้น  เป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบภวนิยมจึงเน้นท่ีการช่วยเหลือให้
ผูรั้บผดิชอบมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  และช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาคน้ควา้  และพฒันาความหมาย
ในชีวติดงัน้ี 
  2.1) ช่วยให้ผู ้รับการปรึกษารับรู้ถึงเสรีภาพในการเลือก  (Freedom  of  
Choice) สามารถใช้เสรีภาพของตนในการเลือกส่ิงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกบัมีความ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเลือก  (Freedom  and  Responsibility)  ว่าจะส่งผลต่อการด ารงอยู่ของตน
อยา่งไร 
  2.2) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีศกัยภาพท่ีจะตระหนกัรู้ในความเป็นตวัเอง  
(Capacity  for  Self-Awareness) 
  2.3) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดค้น้หาความหมาย  จุดหมาย  ค่านิยม  และ
เป้าหมายในชีวติ (The  Search  for  Meaning,  Purpose,  Values  and  Goals) 
  2.4) ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาคน้พบเอกลกัษณ์ของตน และสร้างสัมพนัธภาพท่ีมี
ค ว า มหม า ย กับ บุ ค คล อ่ื น   (Discovering  One’ s  Identity  and  Establishing  Meaningful  
Relationships  with  Others) 
  2.5) ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาสามารถตระหนกัวา่ ความวิตกกงัวล เปรียบเสมือน
เง่ือนใขในการด ารงชีวิต  (Anxiety  as  a  Condition  of  Living)  โดยเห็นว่าในการด ารงชีวิตนั้น
บุคคลยอ่มเกิดความวิตกกงัวลข้ึนได ้ความวติกกงัวลท่ีไม่มากเกินไปจะเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลเกิดการ
เปล่ียนแปลง  โดยทางตรงกนัขา้มความวติกกงัวลท่ีมีมากเกินไป  จะท าใหบุ้คคลรู้สึกเหน่ือยหน่าย 
  2.6) ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาสามารถตระหนกัถึงความตายและความไม่มีอยู่
หรือไม่ด ารงอยู่  (Awareness  of  Death  and  Non-being)  โดยให้ตระหนักว่า  ความตายเป็นส่ิง
ส าคญัใน    การคน้หาความหมายและจุดหมายในชีวิต  การเผชิญกบัความตายดว้ยการวิเคราะห์
พิจารณาจะน ามาสู่การมีชีวิต  ให้สามารถยอมรับวา่  ความตายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ เม่ือบุคคล
ใดตระหนกัถึงความตายอยา่งแทจ้ริง  จะท าให้สามารถด าเนินชีวิตในแต่ละวนัอยา่งเขม้แข็ง  และมี
ก าลงัใจอยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ โดยตดัส่ิงต่างๆ ท่ีไม่มีความส าคญัออกไป  การปฏิเสธความ
ตายเป็นการแสดงวา่บุคคลนั้นรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเพียงเล็กนอ้ย  ด าเนินชีวติอยา่งวา่งเปล่า  
ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวติ 
  2.7) ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษามีชีวิตอยูก่บัปัจจุบนั  “ท่ีน่ีและขณะน้ี  (Here  and  
Now)”  โดยให้ผูรั้บการปรึกษาตระหนักว่า  การกระท าท่ีผูรั้บการบริการประพฤติปฏิบติัและ
ความรู้สึกท่ีผูรั้บการปรึกษารู้สึกในปัจจุบนัเท่านั้น  แสดงถึงการด ารงอยู ่ (Being)  ส่วนอดีตนั้นไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้ อนาคตก็เป็นส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง 
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                  กล่าวโดยสรุป  เป้าหมายของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยมเนน้ท่ีการ
ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษารับรู้ถึงเสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเลือก  มีความ
ตระหนกัในการเป็นตวัของตวัเองกระตุน้ให้ผูรั้บการปรึกษารู้จกัแสวงหาความหมาย  จุดมุ่งหมาย  
ค่านิยมและเป้าหมายในชีวิต  รวมถึงการคน้พบเอกลกัษณ์ของตนเอง และสร้างสัมพนัธภาพท่ีมี
ความหมายกบับุคคลอ่ืน ให้กลา้และเผชิญกบัความวิตกกงัวลอีก  ทั้งตระหนกัว่าความตายเป็นส่ิง
ส าคญัต่อการคน้หาความหมายและจุดหมายในชีวิต ตลอดจนช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาชีวิตอยู่กบั
ปัจจุบนั 
           3)  ขั้นตอนการใหก้ารปรึกษาแบบภวนิยม  (The  Initial  Phase) 
  3.1) ขั้นเร่ิมตน้ในการให้การปรึกษา  เป็นขั้นของการสร้างสัมพนัธภาพท่ีเต็ม
ไปดว้ยความเคารพระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา  อีกทั้งมีการแสดงออกท่ีเป็นตวัของ
ตวัเองอย่างแทจ้ริงระหว่างผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา  ในขั้นน้ี  ผูใ้ห้การปรึกษาจะให้
ความช่วยเหลือผูรั้บบริการในการท าความกระจ่างเก่ียวกบัความเช่ือในการมองโลก  การคน้หา
ความหมายของภาวะชีวติหรือความรู้สึกของการมีชีวติในปัจจุบนั  (Existence)  โดยผูรั้บการปรึกษา
ส ารวจตรวจสอบค่านิยามและความเช่ือของตนเอง  รับรู้  และตระหนกัถึงความมีอยูห่รือการด ารง
อยู่ของตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาได้รู้จกัตวัเองได้ตระหนักถึงความเป็นตวัของตวัเอง        
ไดค้น้หาความหมาย  และเป้าหมายในชีวติ 
  อย่างไรก็ตาม  เป็นส่ิงท่ียากยิ่งท่ีผูรั้บบริการจะปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวทั้งน้ีเพราะวา่  ผูรั้บการปรึกษาส่วนมากตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูใ้ห้การปรึกษา
ใหช่้วยแกปั้ญหา โดยปัญหาของผูรั้บบริการนั้นส่วนมากจะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน  หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้ม  เช่น  ผูรั้บการปรึกษาอาจจะเสนอปัญหาวา่  “ท าไมคนอ่ืนเขาคิดอยา่ง
นั้นแสดงอาการอยา่งนั้น”  ซ่ึงท าใหผู้รั้บการปรึกษาไม่สบายใจหรือทุกขใ์จ  หรืออาจจะเสนอปัญหา
วา่  “คน ๆ นั้นท าไมไม่รับผิดชอบกบัการกระท าของตนท่ีมากา้วก่ายชีวิตของผูรั้บบริการ”  “ท าให้
ผูรั้บการปรึกษาคิดมากและรู้สึกเหน่ือยหน่ายชีวติ” 
  จะเห็นได้ว่า  ปัญหาของผูรั้บการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีผูรั้บบริการ
รับรู้วา่เกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืน  สาเหตุเป็นเพราะบุคคลอ่ืน  ในกรณีดงักล่าวน้ี  ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้ง
ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น  การสะทอ้นความรู้สึก  การใช้ค  าถามปลายเปิด  เพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาได้
สัมผสักบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเองเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และกระจ่างในเร่ืองราวต่าง ๆ 
เหล่านั้นมากยิง่ข้ึน 
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  3.2) ขั้นด าเนินการใหก้ารปรึกษา คือ ระยะตอนกลางของการใหก้ารปรึกษา   
(The Middle  Phase)  ในขั้นน้ี  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะกระตุน้ใหผู้รั้บการส ารวจ  คน้หา  ส่ิงท่ีมีคุณค่าใน
ตวัเองในปัจจุบนั  เพื่อจะไดท้ราบวา่  ขณะน้ีตวัเองเป็นอยา่งไร  จะตดัสินใจวา่  จะด ารงชีวติอยา่งไร  
จะมีชีวิตในปัจจุบนัอย่างมีคุณค่าอย่างไร  และชีวิตอนาคตจะเป็นเช่นใด  การด าเนินการให้การ
ปรึกษาด าเนินไปบนพื้นฐานของแนวความคิดแบบภวนิยมและเน้นการรับรู้ในปัจจุบนั  ท่ีน่ี  และ
เด๋ียวน้ี  (Here  and  Now)  โดยมีขั้นตอนทัว่ไปในการใหก้ารปรึกษา  ดงัน้ี 
                         (1) ท าความเขา้ใจกบัประสบการณ์ของผูรั้บการปรึกษา 
                         (2) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดรั้บรู้และตระหนกัถึงความมีอยูข่องตน 
                         (3) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หาความหมาย และแสวงหาเป้าหมายในชีวติ 
                         (4) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดรั้บรู้และใหเ้สรีภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี 
                         (5) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อตน 
                         (6) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความรับผดิชอบ และต่อการกระท าของตนเอง 
                          (7) ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความเช่ือมนัในการตดัสินใจ  และมุ่งมัน่ท่ี 
จะน าตนเองสู่จุดมุ่งหมายท่ีตนเลือก เม่ือผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจตนเองแลว้ก็ให้เขาได้ก าหนด
ทางเลือกของตวัเอง ชัง่น ้ าหนกัระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ  พิจารณาผลของทางเลือกท่ีเลือกวา่จะมีผล
เกิดข้ึนตามมาอยา่งไรก่อนจะตดัสินใจเลือก  ซ่ึงกระบวนการน้ีจะน าไปสู่การรับรู้มิติใหม่ของชีวิต  
ท าให้มีความเขา้ใจลึกซ้ึงเก่ียวกบัมิติใหม่ของชีวิตมากข้ึน และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนค่านิยามและ
เจตคติท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ใหม่ท าใหเ้ขา้ใจตวัเองมากยิง่ข้ึน 
  3.3) ขั้นตอนสุดทา้ยของการให้การปรึกษา  (The  Final  Phase)  ในขั้นตอนน้ี  
ผูใ้ห้การปรึกษาช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดค้น้พบแนวทางท่ีมีเป้าหมาย  และมีคุณค่าส าหรับตวัเขา
เองให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้เขาได้น าส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตนเองไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต  ซ่ึง
เป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบภวนิยมน้ี  ก็ตอ้งการให้ผูรั้บการปรึกษาไดเ้ลือกส่ิงท่ีมีคุณค่า
ให้แก่ตนเอง  และรับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง  ตลอดทั้งเพื่อใหผู้รั้บการปรึกษาไดรั้บรู้
วา่  เขามีศกัยภาพและความเขม้แขง็ท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
  เทคนิคการให้การปรึกษาแบบภวนิยม  การให้การปรึกษาแบบภวนิยม          
จะเนน้ถึงสัมพนัธภาพและคุณภาพของสัมพนัธภาพของการให้การปรึกษา  จะให้ความส าคญัและ
เนน้ถึงความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก  ส่วนเทคนิคนั้นเป็นอนัดบัท่ี  2  รองลงมา  ผูใ้ห้การปรึกษาแบบ
ภวนิยมจะเลือกใชเ้ทคนิคของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น  ส่ิงท่ีส าคญัคือ  ผูใ้ห้
การปรึกษาจะตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อผูรั้บการปรึกษา มีศรัทธา และเช่ือมัน่ในความสามารถของผูรั้บการ
ปรึกษา  และเช่ือมัน่ว่าผูรั้บการปรึกษาสามารถเลือกทางชีวิตของตนเองไดแ้ละรับผิดชอบต่อการ
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ด ารงชีวิตของตนเอง  เพียงแต่ผูใ้ห้การปรึกษาจะเป็นผูค้อยกระตุ้นให้ส ารวจตรวจสอบให้รู้จกั
ทางเลือก  เพิ่มการตระหนกัรู้  ให้ก าลงัใจแก่ผูรั้บบริการดว้ยความจริงใจ  เขา้ใจอยา่งเห็นอกเห็นใจ  
แมว้า่ในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการเผชิญ  ก็เพื่อตอ้งการใหผู้รั้บการปรึกษาตระหนกัรู้ใน
เร่ืองนั้น ๆ มากยิง่ข้ึน 
  สรุปไดว้่า  ผูใ้ห้การปรึกษาแบบภวนิยมนั้น  ส่วนมากจะเลือกใชเ้ทคนิคบาง
เทคนิคของทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาแบบอ่ืน ๆ  โดยค านึงถึงเร่ืองราว  สภาพปัญหา  และตวัผูรั้บการ
ปรึกษาเป็นส าคญั  เทคนิคท่ีน ามาใชส่้วนมากไดแ้ก่  การสะทอ้นความรู้สึก  การใชค้  าถามปลายเปิด 
การเผชิญ  การท าให้กระจ่าง  การให้ก าลงัใจ  การเช่ือมโยงอย่างเสรี  การลดความรู้สึกอ่อนไหว
อย่างเป็นระบบ  (Systematic  Desensitization)  หรือการขจดัความรู้สึกหวาดวิตกอย่างเป็นระบบ  
และ การปรับโครงสร้างความคิดใหม่  ดงันั้นเทคนิคของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยมนั้น
จะเนน้ท่ีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีจริงใจและซ่ือสัตยอ์ยา่งแทจ้ริงระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษากบัผูรั้บการ
ปรึกษาให้ความส าคญัและเนน้ถึงความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงเลือกให้เทคนิคตามมาโดยผูใ้ห้
การปรึกษา  สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของการให้การ
ปรึกษา 
  ส าหรับบทบาทของผูใ้ห้การปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม  
บลอคเกอร์  (Blocker, 1987 : 211)  กล่าวว่า  ถึงแมว้่าการให้การปรึกษาแบบภวนิยมจะมีลกัษณะ    
ท่ีคลา้ยคลึงกบัการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  แต่บทบาทของผูใ้ห้การปรึกษา  นั้น
จะเพิ่มจากการท่ีผูค้อยรับฟัง  (Passive)  สะทอ้นความรู้สึกและเป็นดงักระจกสะทอ้นมาเป็นบทบาท        
ผูด้  าเนินกระบวนการมากข้ึน  (Active)  มีการเคล่ือนไหวมากข้ึน และบางคร้ังแสดงการตอบสนอง
ดว้ยท่าทางอยา่งตรง ๆ  (Confrontation  Posture)  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะเนน้ความส าคญัในการสนทนา
กับผูรั้บการปรึกษาด้วยความซ่ือสัตย์อย่างแท้จริง  (Deeply  Honest) เท่า ๆ กับการใส่ใจและ
ความเห็นใจโดยเช่ือวา่สัมพนัธภาพท่ีมีคุณค่าระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา 
  วชัรี  ทรัพยมี์  (2553, หนา้ 84)  ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูใ้ห้การปรึกษาแบบ
ภวนิยม สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  1. ผูใ้ห้การปรึกษากระตุน้ให้ผูรั้บการปรึกษาตั้งเป้าหมายในชีวิตและมุ่งมัน่ท่ี
จะไปสู่เป้าหมายโดยช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดต้ระหนกัในศกัยภาพของตนเอง 
  2. ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งเขา้ใจเอกลกัษณ์และช่วยให้เอกลกัษณ์ของผูรั้บการ
ปรึกษาเด่นชดัข้ึน  ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจกรอบความคิดของผูรั้บการปรึกษาและน าไปสู่การเขา้ใจตนเอง
ของผูรั้บการปรึกษา 
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  3. ผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูรั้บการปรึกษา 
  4. ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ไวว้างใจและส่งเสริมให้ผูรั้บการ
ปรึกษา  แสวงหาความหมายในชีวติ 
  5. ผูใ้ห้การปรึกษาไม่เนน้กลวิธีให้บริการปรึกษาวิธีใดวิธีหน่ึง  โดยเฉพาะวิธี
ให้ความช่วยเหลืออาจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลหรือแมแ้ต่ในคนเดียวกนั  วิธีท่ีใช้ในการให้การ
ปรึกษาอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงเวลา 
  6. ผูใ้ห้การปรึกษาจะยุติการให้การปรึกษาเม่ือผูรั้บการปรึกษาสามารถทนต่อ
ความกระทบกระทัง่ในชีวติไดดี้ข้ึน  และหาวธีิการแกปั้ญหาและพฒันาตนเองดีข้ึน 
  สรุปไดว้า่ สาระส าคญัของทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมท่ีจะน าไปใชใ้นการ
ให ้  การปรึกษาบุคคลในภาวะวกิฤต  ก็คือ  เร่ืองการใหค้วามส าคญักบัมิติของความทุกขท่ี์หลีกเล่ียง
ไม่ไดบ้นเง่ือนไขของความเป็นมนุษย ์ ไดแ้ก่  ความตาย และการสูญเสีย  ความแปลกแยกในการ
ด ารงอยู ่ และความรู้สึกผดิ  และผูใ้หก้ารปรึกษาตามทฤษฎีน้ีจะพยายามช่วยเหลือใหบุ้คคลในภาวะ
วิกฤตได้เรียนรู้ท่ีจะแยกแยะประเด็นปัญหาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อให้รับรู้เก่ียวกบัปัญหานั้นๆ  
อยา่งมีสติและหาทางออกอยา่งเหมาะสมตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้น  ให้ผูต้กอยูใ่นภาวะ
วิกฤตตระหนักรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อชีวิตเขา  และมีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต  เพราะแนวคิดตามทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมน้ีจะเก่ียวขอ้งอย่าง
กบัการให้บุคคลยอมรับวา่ปัญหาต่าง ๆ มากมายท่ีเกิดข้ึน  มีสาเหตุมาจากตวัเอง  และให้บุคคลนั้น
ยอมรับท่ีจะมีความรับผดิชอบและการตระหนกัรู้ในปัญหาของตนเอง  
 

4. ข้ันตอนการให้การปรึกษาและการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 

 ขั้นตอนการให้การปรึกษาและการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย                 
2 ขั้นตอน  คือ 1)  ขั้นเตรียมความพร้อม  และ  2)  ขั้นการใหก้ารปรึกษาและช่วยเหลือ  ดงัน้ี 
 1.  ขั้นเตรียมความพร้อม  ประกอบดว้ย  การสัมภาษณ์เพื่อสร้างสัมพนัธภาพและช้ีแจง
จุดมุ่งหมายของการปรึกษา  เพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้  และเพื่อประเมินปัญหาดงัน้ี 
       1.1 การสัมภาษณ์เพื่อสร้างสัมพนัธภาพและช้ีแจงจุดมุ่งหมายของการปรึกษา 
                        ผูใ้ห้การปรึกษาเร่ิมต้นการพบกันคร้ังแรกกับผูรั้บการปรึกษา  ด้วยความจริงใจ      
ให้เกียรติ  มองในแง่บวกและยอมรับไปตามท่ีเขาเป็น  รับฟังทุกความคิดเน้นของผูรั้บการปรึกษา
ดว้ยความเคารพดว้ยความเขา้ใจ  และพยายามเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บการปรึกษา 
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                        1.2) การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
    ผูใ้ห้การปรึกษาเร่ิมใช้ค  าถามท่ีเฉพาะเจาะจง  เพื่อคน้หาและรวบรวมข้อมูล

เบ้ืองตน้ของผูรั้บการปรึกษา  เพื่อคน้พบวา่อะไรคือปัญหาวกิฤตท่ีส าคญั  อะไรเป็นเหตุให้เกิดภาวะ
วิกฤตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะวิกฤต  ในบางกรณี  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลประวติัครอบครัว  ประวติัการศึกษา  ประวติัการท างาน  ประวติัสุขภาพ  และประวติัการฆ่า
ตวัตายหรือประวติัการก่อความรุนแรงอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
                        1.3) การสัมภาษณ์เพื่อประเมินปัญหา 
                               ส่ิงท่ีผู ้ให้การปรึกษาควรจะประเมินในบุคคลท่ีประสบภาวะวิกฤต ก็คือ  
ประเมินเหตุการณ์ท่ีเป็นภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท่ีเขาประสบความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมของผูรั้บ
การปรึกษาต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ความเข้มแข็งและกลไกการปรับตวัแก้ปัญหาของเขาหรือ
ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจปกติต่อไป  การใส่ใจกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว  การเผชิญ
กบัความเครียดหรือประสบกบัเหตุการณ์วิกฤตในอดีตท่ีผ่านมา  วิธีการท่ีเคยใช้ในการเผชิญกบั
ความกลวั  ความโกรธ  ความเจ็บปวด  การสูญเสีย  และความลม้เหลว  ส่ิงใดท่ีช่วยหรือไม่ช่วยใน
การเผชิญกับความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน  การเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน  รวมทั้ งแหล่ง             
การสนบัสนุนและแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู ่
        นอกจากน้ี  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจจะตอ้งค านึงถึงการประเมินตวัผูรั้บการปรึกษาใน
ภาวะวกิฤต ใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นอารมณ์  ดา้นสติปัญญาหรือความคิด  ดา้นสังคม/เศรษฐกิจ  และ
ดา้นจิตวญิญาณ  เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเพื่อวางแผนใหก้ารปรึกษาและช่วยเหลือต่อไป 
 2.  ขั้นการใหก้ารปรึกษาและช่วยเหลือ  ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 
        2.1) วางพื้นฐานส าหรับการให้การปรึกษาและช่วยเหลือในคร้ังนั้น ๆ โดยแจง้ให้
ผูรั้บการปรึกษาทราบเป้าหมายของการพูดคุยกนัในคร้ังน้ี  บทบาทหน้าท่ีหาผูใ้ห้การปรึกษา และ
ผูรั้บการปรึกษา การปรึกษาความลบัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  เป็นตน้ 
        2.2) ค้นหาปัญหาหลักท่ีผูรั้บการปรึกษาต้องการแก้ไข  และจ าเป็นเร่งด่วนและ
สาเหตุของการเกิดปัญหานั้น  ตลอดจนคน้หาความคิดความรู้สึก  และปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดข้ึน
ของผูรั้บการปรึกษาและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขา 
        2.3) หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาใน
ขั้นตอนน้ี  ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจใชท้กัษะการปรึกษาเบ้ืองตน้  และทกัษะเฉพาะจากทฤษฎีการปรึกษา
ต่าง ๆ มาเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของปัญหาและพาผูรั้บการปรึกษาจนไดค้  าตอบของวิธีการ
แกปั้ญหา 
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         2.4) ยุติการปรึกษาหรือส้ินสุดการให้การปรึกษา  จะเกิดข้ึนต่อเม่ือปัญหาวิกฤตท่ี
เกิดข้ึนไดรั้บแกไ้ขหรือไดรั้บการส่งเสริมให้ดีข้ึน  ผูรั้บการปรึกษาพึงพอใจตามเป้าหมายท่ีมาของ
รับการปรึกษา  เขา้ใจพฤติกรรม  การกระท า  ความคิด  ความรู้สึกของตนเองมากยิง่ข้ึน  ไดเ้รียนรู้วา่
ส่ิงใดควรกระท า  ส่ิงใดไม่ควรกระท า  และจะท าอยา่งไรท่ีจะหลีกเล่ียงไม่เกิดปัญหาอีก  เรียนรู้ท่ีจะ
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องกล่าวถึงการยุติการปรึกษา  และ
สรุปผลใหผู้รั้บการปรึกษาไดรั้บทราบ 
       2.5) ติดตามผลและประเมินผลการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งติดตามผลและ
ประเมินผลการให้การปรึกษาและช่วยเหลือเป็นระยะๆ เพื่อประเมินว่าผูรั้บการปรึกษาสามารถ
กลบัไปปฏิบติัตวัไดต้ามเป้าหมายหรือไม่มีประเด็นปัญหาใดเกิดข้ึนอีกกบัผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้      
การปรึกษาจะไดห้าทางใหก้ารช่วยเหลือหรือแกไ้ขไดท้นั 
        สรุปได้ว่า ขั้นตอนการให้การปรึกษาและการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน  คือ 1)  ขั้นเตรียมความพร้อม  และ  2)  ขั้นการใหก้ารปรึกษาและช่วยเหลือ  
ผูใ้ห้การปรึกษาเร่ิมตน้การพบกนัคร้ังแรกกบัผูรั้บการปรึกษา  ดว้ยความจริงใจ ให้เกียรติ ตลอดจน
ค้นหาปัญหาหลักท่ีผูรั้บการปรึกษาต้องการแก้ไข  และเรียนรู้ท่ีจะป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน            
ในอนาคต  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งกล่าวถึงการยติุการปรึกษา  และสรุปผลใหผู้รั้บการปรึกษาต่อไป 
 
5. ทกัษะและเทคนิคทีจ่ าเป็นในการให้การปรึกษาบุคคลในภาวะวกิฤต 

 ทกัษะ และเทคนิคท่ีจะไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก ลดัดาวรรณ    
ณ ระนอง (2560, หนา้ 85) ผูซ่ึ้งเป็นวิทยากรให้กบับุคคลในภาวะวิกฤต  ไดส้รุปเก่ียวกบัทกัษะและ
เทคนิคดงักล่าวไวว้า่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการปรึกษาอยา่งสูงสุด  ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งผา่น
การฝึกฝน  อบรม  ฝึกปฏิบติั  น าไปใชใ้นสถานการณ์จริง  และประเมินผลการใชท้กัษะดว้ยตนเอง  
ทุกคร้ัง 
 ส าหรับทกัษะ และเทคนิคท่ีจะน ามาขยายความเพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ห้การปรึกษาแก่
บุคคลในภาวะวิกฤตไดแ้ก่  1)  ทกัษะการใส่ใจ  2)  ทกัษะการฟัง  3)  ทกัษะการถาม  4)  ทกัษะการ
ทวนความ  5)  ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก  6)  ทกัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ  7)  ทกัษะการสรุป
ความ  8)  ทกัษะการยุติ  9)  เทคนิคการให้การบา้น  10)  เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ  และ            
11)  เทคนิคการฝึกสมาธิ 
 5.1.  ทกัษะการใส่ใจ 
                 ทกัษะการใส่ใจเป็นตวัเสริมแรงท่ีมีพลงัอยา่งมากในการให้การปรึกษา  ผูรั้บการปรึกษา
และให้ความร่วมมือ  มีความกระตือรือร้นมากข้ึนในกระบวนการการให้ความช่วยเหลือเป็นการ



50 
 

กระตุน้ให้ผูรั้บการปรึกษาเล่าถึงความคิด  ความรู้สึกโดยอิสระ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูรั้บการ
ปรึกษาไดค้น้หาตามวถีิทางของเขา  และยงัเป็นการสร้างความรับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนในการสัมภาษณ์  
น่ีคือความแตกต่างระหวา่งการให้ความช่วยเหลือและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  โดยทัว่ไปในการ
ใหค้วามช่วยเหลือจะมีการใหแ้ละรับความคิดเห็นและการถามความรู้สึกมากกวา่และลึกซ้ึงกวา่ 
 ทกัษะการใส่ใจมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี  (Cormier and Hackney, 2008, p.232) 

(1)  เพื่อวางรากฐานการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูรั้บการปรึกษา 
(2)  เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ใหด้ าเนินต่อไป 
(3) เพื่อส่ือสารถึงความสนใจ  เอ้ืออาทร 
(4) เพื่อบอกใหท้ราบวา่ไดย้นิ  เห็นในส่ิงท่ีเขาพูด 
(5) เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับนบัถือ 
 การใส่ใจอาจแสดงออกไดด้งัต่อไปน้ี (Cormier and Nurius, 2003, p. 55) 

      การแสดงออกทางสีหนา้  ใบหนา้ของคนเราเป็นพื้นฐานของการส่ือสารภาวะอารมณ์ 
จะช่วยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัปฏิกิริยาของอีกฝ่ายท่ีมีต่อเรา  การแสดงออกทางใบหนา้ของผูใ้ห้
การปรึกษาจะส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูรั้บการปรึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีเราไดรั้บจาก
ผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาใช้การแสดงออกทางสีหน้าเพื่อเสริมแรงทางบวกหรือทางลบ  
พฤติกรรมการพูดของผูรั้บการปรึกษา  การแสดงออกทางสีหน้าอาจแบ่งได้แก่  1) การประสาน
สายตา  2) การผงกศีรษะ  3) การยิม้  4) การเลิกคิ้ว  และ 5) การแสดงสีหนา้ปกติเม่ือฟังเร่ืองราวท่ีน่า
ต่ืนเตน้ ตกใจ เป็นตน้  การแสดงออกทางสีหนา้  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     1) การประสานสายตาท่ีดีช่วยเสริมแรงใหผู้รั้บการปรึกษาส่ือสารไดง่้ายข้ึนนั้น   
ควรประกอบดว้ยการมองโดยตรงและเปล่ียนสายตาบา้ง  ไม่จบัจอ้งท่ีจุดเดียว  มีการพกัสายตาบ่อย 
ๆ มองไปท่ีผูรั้บการปรึกษาขณะพูด  บางคร้ังอาจมองเลยไปยงัส่ิงของแต่ไม่ไกลไปจากตวัผูรั้บ             
การปรึกษา  และเล่ือนสายตากลบัมาจบัท่ีผูรั้บการปรึกษา  มองดว้ยท่าทีท่ีเป็นธรรมชาติ 
       2) ผงกศีรษะ  แสดงวา่ก าลงัมีการรับฟังดว้ยความสนใจจดจ่อ  อยา่งไรก็ตาม  ถา้ท า
มากเกินไปอาจท าให้เกิดความร าคาญ  การผงกศีรษะเป็นคร้ังคราวพร้อมกบัการประสานสายตา
อย่างเหมาะสมท าให้ผูรั้บการปรึกษาเกิดความมัน่ใจในความตั้งใจ  และความรับผิดชอบของผูใ้ห้             
การปรึกษา 
       3)  การต่ืนตวั  สีหนา้แสดงความต่ืนตวัและตอบสนองการส่ือสารท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
การแสดงออกทางสีหนา้ของผูใ้หก้ารปรึกษา อาจช่วยเป็นกระจกเงาให้ผูรั้บการปรึกษาไดต้ระหนกั
ถึงความรู้สึกของตนขณะเดียวกนัเป็นการแสดงถึงการยอมรับในตวัผูรั้บการปรึกษา  สีหน้าท่ีไร้
ความรู้สึก  ปราศจากการแสดงออก  ย่อมแสดงถึงการขาดความสนใจ  ขาดการตระหนกัถึงผูรั้บ      
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การปรึกษา  การแสดงออกท่ีสังเกตได้มากท่ีสุดคือ  การยิ้ม  การยิ้มอย่างเหมาะสมมีอิทธิพล        
อย่างมากในการให้ความช่วยเหลือ  การเลิกคิ้วท าหน้าผากยน่ ๆ สามารถส่ือสารถึงการไม่ยอมรับ
การเลิกคิ้ว ในบางคร้ังบางคราวส่ือสารว่าไม่สามารถติดตาม หรือท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีพูดใน     
บางจุด 
      4) ร่างกาย  การส่ือสารทางร่างกายมักเป็นกุญแจส าคัญท่ีแสดงถึงระดับของ
ความเครียดท่ีเรารู้สึก  ท่าทางท่ีผอ่นคลายบอกถึงความรู้สึกสบายทั้งต่อสถานท่ีในการใหก้ารปรึกษา
และหัวขอ้ท่ีก าลงัสนทนา  การท่ีผูใ้ห้การปรึกษาโน้มตวัไปหาผูท่ี้เราให้การปรึกษาเพียงเล็กน้อย  
แสดงถึงความพร้อมท่ีจะรับฟังและให้ความสนใจเก่ียวขอ้ง  อยูใ่นท่าท่ีผอ่นคลาย  ท าตวัตามสบาย  
ไม่แสดงความเครียด  ไม่เกร็ง  เป็นกนัเอง  เป็นธรรมชาติ มือและแขนอยูใ่นท่าทีผอ่นคลาย  ไม่นัง่
กอดอกหรือมืออยู่ไม่สุข ระยะห่างระหว่างผูใ้ห้การปรึกษา และผูรั้บการปรึกษาอาจต้องใช้การ
สังเกต ทดลองดูว่าระยะไหนมีความเหมาะสมท่ีสุดระหว่างบุคคลทั้งสอง  โดยดูถึงปฏิกิริยาของ
ผูรั้บการปรึกษาวา่ส่งสัญญาณของความเครียด  ความอึดอดัหรือไม่  โดยทัว่ไปแลว้ระยะห่างท่ีนอ้ย
กว่า  3  ฟุต  จะท าให้รู้สึกอึดอดัไม่สบาย  เพราะเราถูกวางเง่ือนไขทางสังคม  ไม่ให้ติดต่อกนัใน
ระยะใกลชิ้ดเกินไป 
      5) พฤติกรรมการพูด  ส่ิงท่ีเราพูดจะมีผลกระทบต่อผู ้รับการปรึกษาในทันที  
พฤติกรรมการตอบสนองของผูใ้หก้ารปรึกษาสามารถหล่อหลอม และวางรูปทิศทางการตอบสนอง
ของผูรั้บการปรึกษา  การพูดของผูใ้ห้การปรึกษาควรสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาพูด  โดยไม่
ถามค าถามซ่ึงเบนหวัขอ้การพูดไปสู่ทิศทางใหม่  หรือเพิ่มเติมความหมายของส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษา
พูดแต่อาจเอ่ยเป็นค าพูดหรือวลีท่ีสะทอ้นถึงส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาพูดเพื่อเน้น หรือขยายความคิด  
หรือแสดงการรับรอง  เป็นการช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาคน้หา และมีความมัน่ใจวา่เราก าลงัฟังอยู ่
      6) น ้าเสียง  น ้าเสียงท่ีน่าฟัง  ไม่แสดงความต่ืนเตน้เสียงไม่สูงไปหรือต ่าไป  ท าใหผู้รั้บ
การปรึกษาเกิดความแน่ใจวา่เรารู้สึกผ่อนคลาย  พร้อมในการรับฟังปัญหาของเขา  เราอาจกระตุน้
การพูดดว้ยค าพูดหรือวลีสั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกบัการผงกศีรษะหรือการประสานสายตา  
เช่น  อืมม ์ อยา่งไรก็ตาม  การใชม้ากเกินไป ท าให้เกิดความน่าเบ่ือ  หมดความหมาย  เป็นเสมือน
นกแกว้นกขนุทอง และอาจท าใหเ้กิดผลทางลบได ้
 5.2 ทกัษะการฟัง 

                    การฟังดูเหมือนเป็นเพียงการรับเอาเน้ือหาท่ีผูรั้บการปรึกษาไดส่ื้อสารออกมา  แต่โดย
แทจ้ริงแลว้การฟังเป็นกระบวนการท่ีมีความต่ืนตวั  เป็นการตอบสนองขอ้ความทั้งหมด  มนัไม่เพียง
เป็นการรับฟังดว้ยหูถึงค าพูดของผูรั้บการปรึกษาเท่านั้น  แต่ยงัตอ้งประกอบดว้ยการใชส้ายตาดูภาษา
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ท่าทาง  เป็นการรับรู้ส่วนรวมทั้งหมด  ดงัท่ีแบรมเมอร์  (Brammer 1993, p.82) ไดเ้รียกวา่  เป็นการรับ
ฟังดว้ยหูท่ีสาม 

 การฟังมีความส าคัญและคุณค่าลึกซ้ึงยิ่งกว่าการช่วยให้เกิดความเข้าใจบุคคลอ่ืน  
พฤติกรรมการฟังโดยตวัของมนัเองแลว้  ได้ส่ือสารขอ้ความท่ีส าคญัไปยงับุคคลท่ีเรารับฟังดว้ย       
การฟังดว้ยความใส่ใจเป็นการแสดงถึงความชอบ  การยอมรับอย่างสูง  เท่ากบับอกบุคคลผูน้ั้นวา่     
คุณมีความส าคญัต่อฉนัอยา่งแทจ้ริง  และส่ิงท่ีคุณพูดเป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าหรับฉนั 
 การรับฟังอย่างแท้จริงด้วยความเห็นอกเห็นใจ  แม้จะไม่ได้ท  าอะไรมากไปกว่านั้ น           
ก็อาจช่วยใหเ้กิดความเจริญงอกงามได ้ ในความหมายน้ีไม่วา่ใครก็ตามท่ีเพียรพยายามให้การรับฟัง
อย่างจดจ่อในปัญหาของบุคคลอ่ืนในช่วงขณะนั้น  นั่นได้แสดงถึงความหมายของการให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งสมบูรณ์ 
 โรเจอร์ส  (Rogers) กล่าวถึงคุณค่าทางจิตบ าบัดของการฟังไวใ้นงานเขียนมากมาย        
เขาบรรยายถึงอิทธิพลของการฟังไวด้งัน้ี 
 “หลายคร้ังหลายหนในชีวิตท่ีฉันเกิดความรู้สึกเหมือนกบัจะระเบิด  เพราะหาทางออก
ให้กบัปัญหาไม่ได ้ เสมือนอยู่ในวงัวนแห่งความเจ็บปวดรวดร้าว  หรือถูกครอบง าดว้ยความรู้สึก
หมดคุณค่า  ส้ินหวงั  จมด่ิงลงสู่ความพิกลพิการทางจิต  ฉันคิดว่าฉันยิ่งกว่าโชคดีท่ีได้พบผูท่ี้
สามารถได้ยินและเข้าใจความหมายอย่างลึกซ้ึงยิ่งไปกว่าตวัฉัน  เขารับรู้โดยไม่ตดัสินวินิจฉัย  
ประเมินค่าหรือตรวจสอบ  เขาเป็นแค่รับฟัง  ช่วยให้เกิดความกระจ่าง  และตอบสนองการส่ือสาร
ของฉันในทุกระดบั  ฉันสามารถบ่งถึงหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือคุณรู้สึกเจ็บปวดและมีใคร    
สักคน ได้ยินคุณอย่างแท้จริงโดยไม่พยายามตดัสินคุณ  ไม่พยายามจะรับผิดชอบแทนคุณหรือ
พยายามท่ีจะหล่อหลอมคุณ  มนัช่วยให้คุณรู้สึกดีข้ึนอย่างแท้จริง  ในช่วงเวลาเหล่าน้ีมันช่วย      
ผ่อนคลายความเครียด  และเปิดโอกาสให้ฉันได้ปลดปล่อยความรู้สึก หวาดกลัวความรู้สึกผิด       
ส้ินหวงั  สับสน  น่ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ท่ีฉนัมี  เม่ือมีผูรั้บฟังและไดย้ินส่ิงท่ีฉนัเล่า  มนั
ช่วยให้ฉันสามารถรับรู้โลกในวิถีทางใหม่  และก้าวเดินต่อไป  มันน่าประหลาดใจท่ีความรู้
นานาประการท่ีสุดจะเลวร้ายกลายเป็นส่ิงท่ีสามารถทนทานได ้  เพียงมีใครสักคนรับฟังเราอย่าง
แทจ้ริง  มนัดูน่ามหศัจรรยก์บัปัญหาซ่ึงดูตีบตนักลบัมองเห็นทางออกเพียงมีใครสักคนรับฟัง  ส่ิงท่ีดู
สับสนกลบัพลนัแกไ้ขไดแ้ละดูแจ่มชดัข้ึนเม่ือมีคนเขา้ใจเรา  ฉนัมีความประทบัใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีได้
สัมผสัถึงความเขา้ใจ ความเห็นอกเห็นใจและการรับฟังอย่างสนใจจดจ่ออนัเต็มไปดว้ยความเอ้ือ
อาทรน้ี  (Rogers, 1958, pp. 225–226) 
 จากขอ้ความขา้งตน้คงช่วยอธิบายไดอ้ยา่งดีวา่  ท าไมการฟังจึงมีผลกระทบอยา่งมากมาย
ต่อตวัผูรั้บการปรึกษา และผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งมีทกัษะการฟัง 
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 จุดมุ่งหมายของการฟังนั้น  ผูเ้ร่ิมสัมภาษณ์ในการให้การปรึกษามกัถามตวัเองวา่  ควรท า
ความเข้าใจอะไรเพื่อให้เกิดความปรารถนารับฟังอย่างแท้จริง  แน่นอนว่าคงไม่มีค  าตอบถึง
องคป์ระกอบทั้งหมดได ้ เน่ืองจากมีตวัแปรมากมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง  อยา่งไรก็ตาม  เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ควรจะรับฟ้งดว้ยความเขา้ใจในส่ิงต่อไปน้ี 
       1) การรับรู้ตนเองของผูรั้บการปรึกษา ความคิด  ความรู้สึกต่อตนเอง 
       2) ความคิด  ความรู้สึกต่อคนอ่ืนในโลกของเขาโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความส าคญั
ส าหรับเขารวมทั้งความคิดและความรู้สึกต่อบุคคลโดยทัว่ไป 
       3) มีการรับรู้บุคคลอ่ืนตามแบบแผนของความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั  คนอ่ืนคิดและรู้สึก
ต่อเขาอยา่งไร  โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความส าคญัในชีวติของเขา 
       4) การรับรู้ต่อสภาพการณ์ท่ีตนหรือผูส้ัมภาษณ์หรือทั้ง 2 ฝ่ายตอ้งการอภิปรายวา่เขา
คิดอะไรและรู้สึกอยา่งไรต่อส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
       5) แรงบนัดาลใจ  ความทะเยอทะยานและเป้าหมายของผูรั้บการปรึกษา 
       6) เขาใชก้ลไกป้องกนัตนเองอยา่งไร 
       7) กลไกท่ีเขาใชใ้นการจดัการแกปั้ญหา  หรือขาดศกัยภาพในการจดัการแกปั้ญหา 
       8) ค่านิยมและปรัญชาชีวิตของผูรั้บการปรึกษา 
                       ในการรับฟัง  เราจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการรับฟังท่ีมีความต่ืนตวั  ยิม้  พยกัหนา้   
กระตือรือร้น  สนใจ  โดยกฎของการฟังในการสัมภาษณ์มีดงัต่อไปน้ี 
        การมองไปยงับุคคลท่ีเราพูดดว้ย  ไม่จบัตอ้งมากไปเพราะจะท าให้รู้สึกว่าไปรุกล ้า
อาณาเขตส่วนตวั  ไม่น้อยเกินไปจนรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความสนใจมองไปยงัตวับุคคลเม่ือเราเร่ิมพูด
บางส่ิงหรือเม่ือมีค าถามสั้น ๆ มองเม่ือบุคคลนั้นเร่ิมพูด  แสดงความลงัเลหรือใกลจ้ะยติุการพูด 
           การยิม้  ไม่ตอ้งท าตลอดเวลาหรือท านอ้ยเกินไป โดยนาน ๆ อาจจะยิม้ออกมาสักคร้ัง  
แต่เพียงพอจะแสดงใหเ้ห็นถึงความต่ืนตวั  การรับฟัง  รวมทั้งไมตรีจิตท่ีมีต่อผูรั้บการปรึกษา 
       การพยกัหนา้  แสดงในอตัราท่ีเหมาะสมไม่มากไป  เป็นการเคล่ือนไหวศีรษะแสดง
การยอมรับ  บอกถึงการติดตามเร่ืองราวท่ีก าลงัเล่า  เป็นการกระตุน้ใหผู้พู้ดด าเนินการพูดต่อไป 
       การออกเสียง  แสดงความตั้งใจรับฟังใกลเ้คียงกบัการส่ือสารดว้ยภาษาท่าทางไดแ้ก่  
อืมม ์ อ๋อ  เออ  มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกบัการมอง  ยิม้  พยกัหนา้  เพื่อใหผู้พู้ดเดความแน่ใจวา่ติดตาม
รับฟัง  การพูดของเขา 
       การใช้ค  าพูด  แสดงถึงความสนใจ  ติดตามด้วยค าพูดสั้ น ๆ กระตุน้  ช้ี  สอบถาม  
แนะค า หรือวลีซ่ึงแสดงวา่เรารับรู้ขอ้ความท่ีเขาส่งมาและตอ้งการจะให้เล่าต่อไป  ไดแ้ก่  ฉนัเขา้ใจ
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วา่คุณหมายความวา่อยา่งไร  แน่นอน  ใช่  ฉนัรู้  ต่อไป และแลว้  ออ้  ถา้งั้น  ตายจริง  นัน่ไง  ใช่แลว้  
และน่าประหลาด  เป็นตน้ 
       การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรรับฟังดว้ยความเขา้ใจและมีการตอบสนองแสดงถึง
ความเขา้ใจน้ีโดยการท าให้กระจ่าง  การทวนความ  การสะทอ้น  หรือ การสรุป  การท าให้กระจ่าง
มกัออกมาในรูปของค าถาม  และใช้หลงัจากผูรั้บการปรึกษาพูดขอ้ความท่ีคลุมเครือ  เพื่อให้เ กิด
ความชัดเจนยิ่งข้ึน  การทวนความเป็นการพูดเน้ือหานั้นใหม่ด้วยค าพูดของผูใ้ห้การปรึกษาเอง     
การสะทอ้นเป็นการพูดถึงความรู้สึกท่ีผูพู้ดแสดงออกมา  การสรุปเป็นการขยายการตอบสนองดว้ย
ความเขา้ใจ  ทั้งหมดน้ีเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  ช่วยลดการปกป้องตนเองและความกลวัของ
ผูรั้บการปรึกษา  ท าใหเ้ขาพร้อมจะเปิดเผยตนเองมากข้ึนช่วยสรรสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมซ่ึงเอ้ือ
ใหเ้กิดความเจริญงอกงาม  ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด  และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางบวก
ของผูรั้บการปรึกษา 
       สรุปไดว้่ากระบวนการของการฟังประกอบดว้ย  3  ส่วนดว้ยกนั  กล่าวคือ  การรับ
ขอ้ความ  การน าขอ้ความนั้นมาเช่ือมโยงท าความเขา้ใจ  และส่งขอ้ความออกมาขอ้ความแต่ละ
ขอ้ความซ่ึงผูรั้บการปรึกษาส่งออกมา  (ค าพูดหรือภาษาท่าทาง)  เป็นส่ิงเร้า  หลงัจากผูรั้บการ
ปรึกษาส่งขอ้ความผูใ้หก้ารปรึกษารับขอ้ความนั้น  เป็นกระบวนการท่ีมองไม่เห็นวา่ผูใ้หก้ารปรึกษา
รับอะไรหรือรับอยา่งไร ความลม้เหลวในการรับเกิดข้ึนเม่ือผูใ้หก้ารปรึกษาไม่มีความสนใจจดจ่อ 
        เม่ือรับขอ้ความแลว้ผูใ้หก้ารปรึกษาน าขอ้มูลท่ีรับมาด าเนินการเป็นกระบวนการ  ซ่ึง
มองไม่เห็นเช่นกันเพราะอยู่ภายในจิตใจของผูใ้ห้การปรึกษา  เป็นกระบวนการของการคิด  
ใคร่ครวญถึงความหมายของขอ้ความนั้นความผิดพลาดในการด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  มกัเกิดจาก
อคติหรือจุดบอดท าให้มีความเขา้ใจหรือตีความผิดไปจากความเป็นจริง  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจไดย้ิน
เพียงส่ิงท่ีตนตอ้งการ ไดย้นิแทนความหมายท่ีแทจ้ริงซ่ึงส่งออกมา 
       กระบวนการสุดทา้ยเก่ียวกบัการส่งขอ้ความของผูใ้ห้การปรึกษาออกมาทางค าพูด
และภาษาท่าทาง  ผูใ้ห้การปรึกษาควรมีทกัษะในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาในการส่ง
ขอ้ความเป็นส่ิงแกไ้ขง่ายกว่ากระบวนการของการรับขอ้มูลและด าเนินการ  เพราะเป็นพฤติกรรม
ภายนอก  และสามารถเรียนรู้ทกัษะของการตรวจสอบการฟัง  อย่างไรก็ตาม  กระบวนการฟัง
ทั้งหมดท่ีกล่าวตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนมีความสามารถในการรับฟังอยา่งแทจ้ริง 
 

 5.3 ทกัษะการถาม 
    ทกัษะการถามมกัจะใชใ้นกรณีท่ีผูรั้บการปรึกษามีปัญหาท่ีทบัซอ้นกนัหลายประเด็น 

โดยส่วนใหญ่แลว้  การใชค้  าถามเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัมากเป็นพิเศษ  เพราะดีกว่า
ค าถามท่ีสะเปะสะปะมากมายแต่ไม่มีคุณภาพ  และไม่เป็นประโยชน์ต่อการให้การปรึกษา  ดงันั้น  
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ขอ้เตือนใจส าหรับผูใ้หก้ารปรึกษาก็คือ  คิดใหดี้ก่อนท่ีจะถามออกไป  และอยา่ถามมากจนคลา้ยกบั
จะเป็นการครอบง าการตอบของเขา  อีกทั้งท าให้ผูรั้บการปรึกษาตอ้งกลายเป็น “จ าเลย”  ในการมา
ปรึกษา 
   นอกจากน้ีขอ้เตือนใจอ่ืน ๆ ในการถามค าถามก็คือ  อยา่ถามค าถามเน่ืองดว้ยความอยาก
รู้อยากเห็นของตวัเอง  โดยเฉพาะถ้าไม่เก่ียวกับการปรึกษา  และเม่ือใช้ค  าถามเม่ือใดให้ระวงั
ลกัษณะของการถาม  ทั้งภาษากายและน ้ าเสียงท่ีใช ้ อยา่ให้เป็นการขู่  บีบบงัคบัให้ตอบ  หรือถาม
น าให้เขาตอ้งตอบตามท่ีเราตอ้งการ  โดยเฉพาะค าถามว่า “ท าไม”  นกัจิตวิทยามืออาชีพจะไม่ใช้  
เพราะมกัจะเป็นลกัษณะของการต าหนิ  วพิากษว์จิารณ์มากกวา่เป็นค าถาม  เช่น “ท าไม  พูดเท่าไรก็
ยงัไม่เขา้ใจ?”  ประโยคน้ีไม่ใช่ค าถาม  แมจ้ะใช้ค  าว่าท าไม  แต่เป็นลกัษณะของการดูหม่ินผูพู้ด
มากกวา่ ถา้เราจ าเป็นตอ้งรู้สาเหตุของการกระท าใหใ้ชค้  าถามวา่  “เพราะเหตุใด”  จะดูดีกวา่ใชค้  าพูด
วา่ “ท าไม” 
   ทกัษะการถามในท่ีน้ีจะขอน าเสนอการถามเก่ียวกบัความรู้สึก และปฏิกิริยาทางร่างกาย
การถามเก่ียวกบัความคิด  การถามเก่ียวกบัการส่ือสาร และการกระท า  และการใช้ค  าถามแทรก
ระหวา่งการฟังอยา่งตั้งใจ 
                    การถามเก่ียวกบัความรู้สึกและปฏิกิริยาทางร่างกาย 
    บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บการปรึกษาใช้ค  าพูดท่ีแสดงความรู้สึกแต่ไม่ชัดเจน  การตั้งค  าถามจะ
ช่วยท าให้เรารู้ถึงความเฉพาะเจาะจงของส่ิงท่ีเขาพูดได ้ คือ ค าถามในท่ีน้ีจะช่วยท าให้เกิดความ
กระจ่างในส่ิงท่ีก าลงัเกิดกบัเขา  หรือบางคร้ังเขาอาจจะไม่แน่ใจในความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน  หรือใช้
ค  าพูดไม่ตรงกบัส่ิงท่ีก าลงัเกิด  การตั้งค  าถามเพื่อความชดัเจนจะช่วยให้เราเขา้ใจสภาวะของเขา
ได้มาก  สมมุติว่า  เขาบอกว่า  “ฉันเซ็งจงั”  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจจะถามว่า  “เม่ือคุณบอกว่า เซ็ง      
คุณหมายถึงอะไร?”  หรือ  เม่ือคุณบอกว่าเซ็ง  คุณมีการแสดงออกทางร่างกายหรือความรู้สึก
อยา่งไร?”  หรือ  “กรุณาบอกใหช้ดัเจนอีกนิดไดไ้หมวา่  “เซ็งอะไร?  หรือเซ็งใคร?”  และหลงัจากท่ี
เขาไดอ้ธิบายให้เราไดฟั้งเพิ่มข้ึนแลว้เราก็อาจจะตรวจสอบดูวา่  ส่ิงท่ีเขาบอกนั้นมีปรากฎการณ์ทาง
ร่างกาย และอารมณ์เกิดข้ึนดว้ยหรือไม่  เช่น อาจจะพูดวา่  “ยงักินไดน้อนหลบัอยูห่รือไม่?”  เป็นตน้ 
      ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งช่วยใหผู้รั้บการปรึกษามีความชดัเจนในส่ิงท่ีเกิดกบัสภาวะทาง
กายและจิตใจของเขา  ดงัตารางต่อไปน้ี 

                      ตารางแสดงตวัอยา่งของค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก และปฏิกิริยาทางร่างกาย 
      

- คุณเร่ิมรู้สึกเช่นน้ีมาตั้งแต่เม่ือไร? 
- เล่าใหดิ้ฉนัฟังเก่ียวกบัความรู้สึก  “เหงา”  ของคุณหน่อยคะ? 
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- เม่ือรู้สึกโกรธ  คุณมีการแสดงออกอยา่งไรบา้งคะ? 
- ช่วงหลงั ๆ ท่ีเกิดเหตุการณ์น้ี  ความรู้สึกของคุณเป็นอยา่งไร  และวนัน้ีคุณรู้สึกอยา่งไร? 
- มีความรู้สึกอ่ืนท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัความรู้สึกน้ีบา้งไหม? 
- ขณะน้ีคุณก าลงัรู้สึกอยา่งไร? 
- ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองนานหรือไม่  และนานเท่าไหร่แลว้? 
- ความรู้สึกเบ่ือขณะน้ีรุนแรงแค่ไหน  ถา้คิดเป็นระดบัจาก  1  ถึง  10  คุณอยูใ่นระดบัไหน 

 
 

                     การถามเก่ียวกบัความคิด 
     ผูใ้ห้การปรึกษาอาจถามค าถามท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาไดพู้ดเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เขาคิดอยู่เรียกว่า  “การคิดออกมาดงั  ๆ”  หมายถึงการส่งเสริมให้เขาพูดเก่ียวกบัความคิดท่ีก าลงั
เกิดข้ึนภายในออกมา  เป็นค าพูดในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  สมมุติวา่เขาก าลงัมีความวิตกกงัวลวา่
จะถูกใหอ้อกจากงาน  ผูใ้หก้ารปรึกษาก็จะบอกใหเ้ขาพูดถึงความกงัวลของเขาออกมาอยา่งชา้ ๆ ไม่
รีบร้อน  ทั้งความคิดท่ีกงัวล  รวมถึงความรู้สึกท่ีตามมาจากความกงัวลนั้นดว้ย 
    หลายคร้ังท่ีผูรั้บการปรึกษาไม่ตระหนักว่าความคิดและความรู้สึกน้ีเก่ียวข้องกัน         
เขาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกอึดอดั  ผูใ้ห้การปรึกษาก็จะขอให้เขาพิจารณาว่าความคิดอะไรบา้งท่ีเกิด
ก่อนหรือพร้อมกบัความอึดอดั  หรือถา้ไม่ใช่ความรู้สึกก็อาจจะเป็นพฤติกรรม  เช่นเราอาจจะถาม
เขาวา่  “เม่ือคุณตดัสินใจหนีออกจากบา้นนั้น  คุณคิดอะไรตอนนั้น?”  หรือ  “ในช่วงท่ีหนีออกจาก
บา้นนั้น อะไรเกิดข้ึนกบัจิตใจของคุณ?”  และถา้เขายงังงๆ  ไม่กระจ่างเราก็อาจจะช่วยโดยกล่าว
ท านองวา่  “มีบา้งไหม ท่ีเป็นความคิดหรือภาพท่ีเกิดกบัใจคุณในขณะนั้น”  เป็นตน้ 
    นอกจากน้ีเรายงัสามารถใชค้  าบางค าท่ีแทนระดบัความคิด  เช่น  เร่าร้อน  น่ิงสงบ  หรือ
เยือกเยน็  เป็นตน้  ในลกัษณะน้ี  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจจะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจถึงความ
รุนแรงหรือร้อนรุ่มของความคิดท่ีน าไปสู่ความรู้สึกท่ีไม่ดีและพฤติกรรมท่ีสร้างความเสียหายให้แก่
ตวัเขา  เช่น ความคิดท่ีนึกวา่สามีนอกใจ  อาจท าให้เขารู้สึกเร่าร้อนทุรนทุราย  ซ่ึงอาจน าไปสู่ความ
เคียดแคน้  และถา้รุนแรงมากๆ ก็อาจจะท าให้เกิดพฤติกรรมการลา้งแคน้ดว้ยวิธีต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การพูดท่ีหยาบคายหรือพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวกบัสามีก็เป็นได ้ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

               ตารางแสดงลกัษณะของค าถามท่ีจะมุ่งไปสู่การส ารวจความคิดของผูรั้บการปรึกษา 

- คุณคิดอยา่งไรก่อน / ในขณะท่ี/และหลงัการลาออกจากงาน? 
- อะไรท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจก่อนท่ีคุณจะรู้สึกเช่นน้ี? 
- มีภาพอะไรเกิดข้ึนในใจเม่ือเหตุการณ์น้ีบา้งหรือไม่? 
- คุณคิดอยา่งไรก่อน / ในขณะท่ี/และหลงัการลาออกจากงาน? 
-  
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- อะไรท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจก่อนท่ีคุณจะรู้สึกเช่นน้ี? 
- มีภาพอะไรเกิดข้ึนในใจเม่ือเหตุการณ์น้ีบา้งหรือไม่? 
- ค่อย ๆ คิดดูชา้ ๆ วา่อะไรเกิดข้ึนในช่วงท่ีเกิดวกิฤตนั้น  ไม่ตอ้งรีบร้อน 
- ความคิดในลกัษณะน้ี  เกิดข้ึนกบัคุณบ่อยหรือไม่? 
- เม่ือเขา  (เธอ)  บอกใหคุ้ณออกจากงาน  คุณคิดอยา่งไร? 
- ความคิดหลายอยา่งท่ีเกิดกบัใจคุณนั้น  ความคิดใดท่ีรุนแรงท่ีสุด? 
- คุณคิดวา่  เธอ  (เขา)  คิดอยา่งไรกบัคุณ? 
- คุณกลวัหรือกงัวลอะไรอยูใ่นขณะน้ี? 
- คุณคิดวา่ตวัเองมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนอะไรบา้ง? 
- มีความทรงจ าอะไรท่ีผดุข้ึนมาบา้งไหม  เม่ือนึกถึงสถานการณ์นั้น ๆ? 
- มีความคิดอะไรหรือภาพอะไรปรากฏในใจบา้งหรือไม่? 
- นอกจากน้ี  เราอาจจะถามค าถามอ่ืนท่ีจะน าไปสู่ความกระจ่างในการ  “พูดกบัตนเอง”  

รวมทั้งกฎเกณฑ ์และการมองโลกของเขาไดอี้กดว้ย 

     
                     ในการให้การปรึกษานั้น  มีขอ้สังเกตว่า  ถา้เราให้เขาส ารวจผ่านขอ้มูลพื้นฐานไปสู่
การเขา้ใจความหมายและการรับรู้ได ้ เราจะสามารถช่วยให้เขาไดมี้ความเขา้ใจในความคิดของเขา
เองในระดบัท่ีลึกซ้ึงได ้ และขอ้มูลท่ีเขาคน้ได ้ มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีมีความหมายท่ีซ่อนเร้นอยู ่  หรือ
อาจจะเป็นในลกัษณะของสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายส าหรับเขาก็ได ้ เช่น  เขาอาจจะคิดสรุปเอาเอง
วา่การไม่ไดรั้บการ์ดวาเลนไทน์จากสามี  หมายถึงการท่ีสามีหมดรักในตวัเขา  คือ  เขาเอาดอกไม้
หรือของขวญัเป็นสัญลกัษณ์แห่งความรัก  เม่ือไม่ไดส่ิ้งนั้น  ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  ก็จะสรุปว่า
สามีไม่รัก  ดงันั้นการเขา้ไปล่วงรู้ถึงสัญลกัษณ์ท่ีผูรั้บการปรึกษายึดถือ  ตลอดจนใช้ค  าถามเพื่อ
เสาะหาความหมายสัญลกัษณ์ท่ีผูรั้บการปรึกษายึดถือ  ตลอดจนใช้ค  าถามเพื่อเสาะหาความหมาย
ส่วนตวัของเขา  จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีเราจะตอ้งเขา้ใจเพราะมนัเก่ียวกบัความสุข  ความทุกขข์องเขา  
และขอ้ส าคญั  ตวัเขาเท่านั้นจึงจะบอกเราไดว้า่  ส่ิงใดคือส่ิงท่ีเขายึดถือในชีวิต  การถามค าถามเพื่อ
ส ารวจดูความหมายส่วนตวัหรือสัญลกัษณ์ท่ีเขาเห็นวา่ส าคญัน้ีอาจจะตอ้งถามดว้ยค าพูดท านองว่า 
“ดิฉนัก าลงัสงสัยวา่  (ดอกไม ้ หรือ  การ์ด).... น้ี  ส าคญักบัคุณอยา่งไร?  คุณมองวา่มนัเป็นตวัแทน
ส่ิงใด?  และเหตุใดมนัจึงส าคญัส าหรับคุณมากเช่นน้ี?” 
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                     การถามเก่ียวกบัการส่ือสารและการกระท า 
     ค  าถามอีกกลุ่มจะมุ่งเน้นในเร่ืองของการส่ือสารและพฤติกรรมของผูรั้บการปรึกษา  
โดยทัว่ไปการส่ือสารของเขามกัจะกวา้ง ๆ คลุมเครือไม่เฉพาะเจาะจง  ท าให้เราเห็นภาพไม่ชดัและ
ท าให้การแก้ไขอาจไม่ได้ผลตามท่ีควร  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผูใ้ห้การปรึกษายงัไม่มีความ
ช านาญในการมองปัญหา  ก็อาจจะปล่อยให้ความคลุมเครือนั้นมีอยูต่่อไป  และไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ในท่ีสุด  ดงัตารางต่อไปน้ี  

                   ตารางแสดงตวัอยา่งค าถามท่ีมุ่งประเด็นของการส่ือสาร และการกระท า 
      

- คุณแสดงออกอยา่งไรในสถานการณ์น้ี? 
- คุณพูดอะไรออกไปบา้ง? 
- เวลาพูด  น ้าเสียงของคุณเป็นอยา่งไร? 
- เวลาพูด  ภาษากายของคุณส่ืออะไรออกไป? 
- คู่สนทนา  (เขาหรือเธอ)  มีปฏิกิริยาอยา่งไรเม่ือคุณท าส่ิงน้ีไป (ใหบ้่งถึงสถานการณ์

เฉพาะ)   
- เวลาคุณไม่พอใจ  คุณมีรูปแบบการแสดงออก  (ส่ือสาร)  อยา่งไรกบัเขา? 
- อะไรเกิดข้ึนเม่ือคุณแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  ออกไป? 
- คุณแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นบ่อยหรือไม่? 
- ส่วนใหญ่แลว้จะแสดงออกกบัใคร  (และท่ีไหน)? 
- ในแต่ละวนั  /เดือน / ปี  คุณไดแ้สดงออก.......? 
- ในก่ีนาที / ชัว่โมงท่ีคุณแสดงออก......ของแต่ละวนั? 

 
    นอกจากน้ีเราอาจจะถามค าถามต่อเน่ืองจากกลุ่มค าถามขา้งบน  โดยใหผู้รั้บการปรึกษา
ไดแ้สดงออกมาหรือเป็นลกัษณะสาธิตให้เราดูเป็นตวัอย่าง  เช่น  อาจจะขอให้เขาลองแสดงออก  
โดยใหส้มมุติวา่ตวัเราเป็นคู่กรณีของเขา  และใหเ้ขาลองพูดกบัเราเหมือนกบัเวลาท่ีเขาพูดกบับุคคล
ท่ีเป็นปัญหานั้น  และให้เราลองสังเกตภาษาพูด และภาษากายของเขา  และบอกให้เขาไดรั้บรู้ว่า    
เรารู้สึกอยา่งไร 
    การใชค้  าถามแทรกระหวา่งการฟังอยา่งตั้งใจ 
     บางคร้ังการถามค าถามท่ีติดต่อกันหลาย ๆ ค าถามอย่างต่อเน่ือง  อาจจะท าให้เกิด
ความรู้สึกอึดอดัแก่ผูรั้บการปรึกษา  ถ้าเป็นเช่นนั้น  เราอาจจะถามค าถามสลบักบัการสะทอ้น
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ความรู้สึก  ก็น่าจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกอย่างดูนุ่มนวลลง  ทั้งยงัเป็นการตรวจดูว่าเราได้รับฟังอย่าง
ถูกตอ้งหรือไม่ดว้ย  ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

                ตารางแสดงการตั้งค  าถามสลบัดว้ยการสะทอ้นความรู้สึกสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
         

ลิสาพนกังานของธนาคารแห่งหน่ึง  อาย ุ 27  ปี  มาหาผูช่้วยเหลือดว้ยเร่ืองท่ีเธอไม่สามารถเขา้
กบัเพื่อนร่วมงานได ้
ลิสา                            :     ฉนัก าลงัไม่สบายใจเร่ืองท่ีฉนัเขา้กบัเพื่อนในท่ีท างานไม่ได ้
ผูใ้หก้ารปรึกษา          :     คุณก าลงักงัวลในเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณกบัเพื่อนท่ีท างาน   
                                         คุณกรุณาเล่าเร่ืองของคุณให้ดิฉนัไดท้ราบมากกวา่น้ีไดไ้หมคะ 
ลิสา                            :     ค่ะ  คือท่ีธนาคารมีคนท างานในแผนกของดิฉนั  6  คน  รู้สึกทุกคนเขา 
                                         เขา้กนัไดดี้  นอกจากดิฉนั 
ผูใ้หก้ารปรึกษา          :     ทุกคนเขาเขา้กนัไดน้อกจากคุณ  เขาแสดงกบัคุณอยา่งไรหรือ? 
ลิสา                            :     คือเขาก็ไม่ไดแ้สดงออกกบัดิฉนัตรง ๆ แต่ถา้ดิฉนัไม่ไปพูดกบั 
                                         พวกเขาก่อน  ก็จะไม่มีใครมาพูดกบัดิฉนัเลย 
ผูใ้หก้ารปรึกษา          :     หมายความวา่  คุณไม่ไดถู้กดึงเขา้ไปร่วมกลุ่มกบัพวกเขา  แต่ไม่ใช่วา่ 
                                         พวกเขาไม่ชอบคุณ  ดิฉนัเขา้ใจถูกหรือไม่คะ? 
ลิสา                            :     ค่ะ 
ผูใ้หก้ารปรึกษา          :     แลว้คุณมีพฤติกรรมต่อพวกเขาอยา่งไรคะ? 
ลิสา                            :     ดิฉนัก็เลยไม่ใคร่ไปสุงสิงกบัพวกเขา  เม่ือเขาไม่พูดกบัเรา  ก็เลยถอย 
                                         ห่างออกมาดว้ย  ดิฉนัก็รู้สึกกลวั ๆ พวกเขาเหมือนกนั 

  
     ผูใ้ห้การปรึกษาจ าเป็นตอ้งฟังอยา่งระมดัระวงั  และแสดงความเคารพในส่ิงท่ีผูรั้บการ
ปรึกษาพูดออกไป  จะสังเกตไดว้่า  จากตวัอย่างขา้งบน  ค าถามแต่ละค าถาม  ควรจะเป็นค าถามท่ี
ต่อเน่ืองจากค าพูดประโยคสุดทา้ยของผูรั้บการปรึกษาเพื่อการต่อเน่ืองจากส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน  และยงั
แสดงวา่ผูใ้ห้การปรึกษามีการรับฟังท่ีดีอีกดว้ย  และเม่ือการตั้งค  าถามส้ินสุดลง  ปัญหาไดถู้กท าให้
กระจ่างข้ึนแลว้เพื่อความสมบูรณ์ของการสรุป  ผูใ้ห้การปรึกษาก็ควรจะสรุปประเด็นท่ีส าคญัและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสรุปดว้ยทุกคร้ัง 
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 5.4 ทกัษะการทวนความ                
                 การทวนความ  คือการทวนประโยค หรือวลีท่ีผูพู้ดไดพู้ดออกมาในลกัษณะหรือประโยค 
ท่ีต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อย  แต่ในบางวาระ  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจจะใชค้  าเดิมหรือวลีเดิม  ท่ีผูรั้บ
การปรึกษาไดพู้ดออกมา  เป็นการตอกย  ้าหรือเพื่อสร้างความมัน่ใจในส่ิงท่ีพูดมานั้นอีกคร้ัง 
                  ตวัอย่างเช่น  หากผูพู้ดไดเ้ขา้ใจบางส่ิงบางอย่างท่ีน่าสนใจ  เราอาจจะย  ้าค  าพูดของเขา  
อีกคร้ัง  สมมุติว่า  เขาพูดว่า  “ฉันไม่เคยรู้เลยว่า  จริง ๆ แลว้พ่อรักฉันมากท่ีสุด”  ผูใ้ห้การปรึกษา
อาจจะพูดทวนเช่นนั้น  ก็เป็นเพราะเราเห็นแลว้เคยรู้มาก่อนวา่  พอ่รักคุณท่ีสุด  “ท่ีเลือกทวนเช่นนั้น  
ก็เป็นเพราะเราเห็นแลว้วา่  ความรู้สึกน้ีเป็นส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษาเพิ่งไดรู้้และเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ
เขา  การทวนความไม่ควรเป็นการทวนท่ีเหมือนกนัทุกค าพูด  เพราะอาจจะท าให้มีลกัษณะคลา้ย
ลอ้เลียนหรือเป็นนกแกว้นกขนุทอง  และคงไม่มีใครชอบท่ีมีคนมาพูดแบบนกแกว้กบัเราเป็นแน่ 
   นอกจากน้ี  การทวนความยงัหมายถึง การฟังค าพูดของผูรั้บการปรึกษาและสามารถจบั
ประเด็นหลกั  (ไม่ใช่ประเด็นย่อย)  และส่งขอ้ความกลบัไปอย่างชดัเจน  กระชบั  และไม่เยิ่นเยอ้   
ในมุมมองภายในของผูรั้บการปรึกษา  การทวนความนั้น  เราอาจจะใช้ค  าพูดเดิมบางค าของคู่
สนทนาได้  และเม่ือปรับเป็นประโยคใหม่  ก็จะต้องคงความหมายเดิมไวโ้ดยไม่เปล่ียนแปลง  
ตวัอยา่ง    ของการทวนความไดแ้ก่ 
  

      ตัวอย่างการทวนความ  (นักเรียนกบัครูฝึก) 
    นกัเรียน    “อาจารยค์รับ  ผมพยายามเตะบอลอยา่งท่ีอาจารยบ์อก   แต่ผมก็ยงัท าไม่ได”้ 
     ครูฝึก    “เหมือนกบัวา่เธอพยายามท าอยา่งท่ีครูสอน  แต่มนัก็ไม่ไดผ้ล” 
    ตัวอย่างการทวนความ (ผู้ติดยากบัผู้คุมประพฤติ) 
     ผูติ้ดยา    “ตั้งแต่ผมออกมาจากศูนย ์ ผมก็พยายามเลิกเสพแต่พอเพื่อนเก่าเขาเจอผม   
                                       เขาก็ดึงผมไปเสพอีกจนไดค้รับ 
    ผูคุ้มประพฤติ     “คุณพยายามหยดุยาแต่ก็ใจอ่อนเม่ือถูกเพื่อนชกัจูง” 

   จะเห็นได้ว่า  การพูดทวนความท่ีดี  จะท าให้ผู ้พูดได้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด              
อย่างถูกตอ้งของตวัเอง  บางทีจะชดัเจนเสียยิ่งกว่าท่ีเจา้ของพูดเสียอีกเราจะรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่      
เม่ือได้พูดออกไปแล้ว  ถ้าตรงตามท่ีผูรั้บการปรึกษาพยายามส่ือ  เขาจะมีท่ีท่าผงกศีรษะยอมรับ  
หรือใชค้  าพูดประเภท  “ใช่ครับ”  “เป็นเช่นน้ันจริง ๆ” 
  ส าหรับผูใ้ห้การปรึกษามือใหม่  การท่ีจะมีทกัษะทวนสรุปท่ีดี  อาจจะท าได้โดยการ
ฝึกฝนบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ และเม่ือขณะก าลงัให้การปรึกษาพยายามอย่าพูดสวนออกไป       



61 
 

เร็วนกั  ให้เวลากบัตวัเองไดคิ้ดและปรับประโยคให้สละสลวย  นอกจากน้ีก็พยายามใชท้กัษะน้ีทั้ง
ในเวลาใหก้ารปรึกษา และนอกเวลาในการพูดทัว่ ๆไปบา้ง  เพื่อฝึกซอ้มใหช้ านาญมากข้ึน 
 

 5.5 ทกัษะการสะทอ้นความรู้สึก 
                  การสะท้อนความรู้สึกก็คือ  การทวนสรุปทางด้านอารมณ์ของผู ้รับการปรึกษา              
การสะทอ้นความรู้สึกถือได้ว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดของการฟังอย่างจดจ่อ  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี  1  การบ่งบอกถึงอารมณ์  (Identifying  feelings) 
 ก่อนท่ีจะถึงขั้นของการสะท้อนความรู้สึก  ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องท าความรู้จกักับ
อารมณ์ให้ถูกตอ้งและแยกแยะอารมณ์ของประโยคให้เป็นเสียก่อนจะเห็นได้ว่า  เรามกัใช้ค  าว่า  
“รู้สึก”  ปะปนกบั  “ความคิด”  เช่น  “ฉนัรู้สึกวา่ฝนคงตกวนัน้ี”  แต่จริง ๆ แลว้เราตอ้งการจะบอกวา่  
“ฉนัคิดวา่ฝนคงตกวนัน้ี”  แต่ถา้เราพูดวา่  “ฉนัรู้สึกโกรธท่ีเธอมากล่าวหาฉนั”  ประโยคหลงัน้ีเป็น
ประโยคของความรู้สึกของผูพู้ดท่ีแทจ้ริง  คนท่ีหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ  จึงตอ้งรู้จกัแยกแยะ
ค าพูดท่ีแสดงออกถึงความคิด  และอารมณ์น้ีให้ออกจากกันอย่างถูกต้องเสียก่อน  ก่อนการไป
สะทอ้นความรู้สึกของผูพู้ดต่อไปน้ีจะเป็นการฝึกเพื่อช่วยให้เราไดรู้้จกักบัอารมณ์ท่ีถูกตอ้งเม่ืออยู่
กบัผูรั้บการปรึกษา 
 หดัสังเกตจากภาษากาย 
 ท่าทางหน้าตา  การแสดงออกถึงความรู้สึกบนใบหน้า  จะช่วยเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีท าให้
เราไดเ้ขา้ถึงอารมณ์ท่ีแทจ้ริงของผูพู้ด  เช่นเม่ือเขานัง่ลง  เราจะสังเกตเห็นว่าใบหนา้ของเขาแสดง
ลักษณะอารมณ์ภายในด้วยเช่นกัน  เช่น  ถ้าเขาหงุดหงิดเขาอาจจะนั่งเกร็ง  ถ้ากังวลก็อาจจะ
ผุดลุกผุดนั่ง  หรือนั่งตวัตรงมือก าแน่น  แสดงอารมณ์เครียด  เป็นตน้  ถ้าเราช่างสังเกต  เราจะ
ไดเ้ปรียบตรงท่ีเราได ้ “อ่าน”  เขาออกตั้งแต่ก่อนท่ีเขาจะเล่าเร่ืองออกมา  แต่หากเร่ืองท่ีเขาเล่าเกิด
ขดัแยง้กบัภาษากายของเขาก็ให้เรายึดภาษากายเป็นหลกั  เพราะภาษากายจะมีความส าคญักวา่ภาษา
พูด  เช่น  ถา้เขาบอกวา่เขาให้อภยัลูกเขาแลว้  แต่ส าเนียงดุดนั  หนา้ตายงัแสดงความโกรธอยู ่ เราก็
คงตอ้งยึดภาษากายวา่  ปากเขาพูดอยา่งหน่ึง  แต่อารมณ์หรือใจท่ีแสดงออกกลบัเป็นไปในทางตรง
ขา้มกบัท่ีพูด 
 น ้าเสียง 
 น ้าเสียงก็เป็นอีกทางหน่ึงของการส่ือสารท่ีจะท าใหเ้ราทราบไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  บุคคล 
ก าลงัรู้สึกในขณะนั้นอยา่งไร  ตวัอยา่งเช่น  คนท่ีตกใจ  กงัวลใจ  โกรธ  จะมีน ้าเสียงท่ีต่างออกไปจาก
คนท่ีอารมณ์ดี  หรือคนท่ีไม่รู้จกัตนเองไม่เขา้ใจตนเอง  ก็มกัจะมีน ้าเสียงท่ีเรียบเฉย  หรือห่างเหิน 
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 ค าพูดท่ีแสดงความรู้สึก  และวลี 
 วธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหเ้ราไดรู้้ถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของบุคคลอ่ืนก็คือ  ใหพ้ยายามหดั 
ฟังค าพูดและวลีท่ีแสดงความรู้สึก  ค าพูดท่ีแสดงความรู้สึกได้แก่ สุข  เศร้า  โกรธ  ฉุน  น้อยใจ  
เหงา  เซ็ง  เบ่ือ  เป็นตน้  ส่วนวลีท่ีแสดงความรู้สึกไดแ้ก่  หนา้ชา  กลืนไม่เขา้คลายไม่ออก  เป็นตน้             
ความจริงถา้เราฟังท่ีเขาพุดอยา่งตั้งใจ  เราจะจบัค าพูดท่ีแสดงความรู้สึกเหล่าน้ีออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน  
โดยไม่ตอ้งถามซ ้ าวา่  “คุณก าลงัรู้สึกอยา่งไร?”  ทั้ง ๆ ท่ีเขาเพิ่งพูดจบลง 
 ค าพูดท่ีแสดงถึงสภาวะทางร่างกาย 
 บางคร้ังผูใ้หก้ารปรึกษาจะสังเกตไดว้า่  มีค  าพูดประเภทสภาวะทางร่างกายอยูใ่นการ 
พูดของผูรั้บการปรึกษา  เช่น  ค  าพูดประเภท  “หวัใจจะวายตาย”  “แทบจะลม้ทั้งยนื”  หรือ  “ล าคอ   
ตีบตนัไปหมด”  เป็นตน้ 
 ค าเปรียบเปรยท่ีแสดงความรู้สึก 
 การใชค้  าเปรียบเปรยแสดงความรู้สึก  ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าใหเ้ราสามารถใช ้
ในการส่ือสารให้ค  าปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ค  าเปรียบเปรยหลายคร้ังจะเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์  และ
ถา้ใชถู้กกาลเทศะ  จะท าให้เขา้ถึงสภาวะของจิตใจผูรั้บการปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น  “เหมือนยก
ภูเขาออกจากอก”  “แทบแทรกแผน่ดินหนี”  หรือ  “ดงัฟ้าฟาดลงมาท่ีตวั”  เป็นตน้ 
 เทคนิคการสะทอ้นความรู้สึก 
 เทคนิคการสะทอ้นความรู้สึก  เป็นเทคนิคท่ีส าคญั และใช้กนัอย่างแพร่หลายในการ
ปรึกษาวธีิการใชเ้ทคนิคน้ี  จะเร่ิมจากประโยคท่ีเป็นบุรุษสรรพนาม  เช่น  “คุณก าลงับอกวา่....”  คือ
เร่ิมจากมุมมองภายในของผูรั้บการปรึกษา  ส่วนใหญ่นกัจิตวิทยามืออาชีพมกัเร่ิมประโยคดว้ยค าวา่  
“คุณก าลังรู้สึกว่า”  และตามด้วยค าพูดหรือวลีท่ีแสดงความรู้สึก  บางคร้ังเราก็ไม่ต้องเร่ิมจาก          
“คุณรู้สึก....”  เสมอไป  ถ้าจะใช้เพียงแค่  “คุณดีใจท่ี...”  ก็น่าจะเพียงพอ  โดยไม่ต้องใส่ค าว่า             
คุณก าลงัรู้สึกดีใจ  แต่ถา้เราสามารถหาค าอ่ืนท่ีต่างออกไปจากค าท่ีผูรั้บการปรึกษาใช ้ ก็จะยิง่ดี 
 ขอ้สังเกตก็คือ  ในการสะทอ้นความรู้สึกน้ี  ถ้าเราสามารถจบัความรู้สึกใหญ่ได้และ
สะทอ้นออกไปจะดีกวา่เรา สะทอ้นความรู้สึกยอ่ย  ๆ ท่ีไม่ส าคญั  จะช่วยท าให้ผูรั้บการปรึกษารู้วา่
เราเขา้ใจเขาจริง ๆ  
 นอกจากน้ี  การสะทอ้นควรสะทอ้นความรู้สึกท่ีรุนแรงท่ีสุดของผูพู้ดเพราะความรู้สึก
อาจมีหลายระดับ  ตั้ งแต่รุนแรง  เช่น  “ถ้าฆ่าได้คงฆ่าเสียแล้ว”  (ความรู้สึกโกรธท่ีรุนแรง)  
ความรู้สึกปานกลาง  เช่น  เบ่ือและเซ็ง  หรือความรู้สึกเล็กนอ้ย  เช่น  อดนอ้ยใจไม่ได ้ เป็นตน้  และ
ถา้ผูรั้บการปรึกษาไดพู้ดถึงความรู้สึกหลายๆอยา่งท่ีคลา้ย ๆ กนั  ก็ใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาสะทอ้นเฉพาะ
ความรู้สึกท่ีส าคญัเท่านั้น 
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 ในบางกรณี  ผูรั้บการปรึกษาอาจมีความรู้สึกท่ีปะปนกันหลายอย่าง  บางทีก็อาจจะ
ตรงกนัขา้มกนั  เช่น  ทั้งรัก  ทั้งชัง  หรือดีใจและเสียใจผสมกนัไป  เม่ือได้ฟังเช่นนั้น  ผูใ้ห้การ
ปรึกษาจะตอ้งไวต่อความรู้สึกท่ีอาจจะขดัแยง้กนัเหล่าน้ี  และสะทอ้นให้ผูรั้บการปรึกษาเห็นส่วน
ต่าง ๆ ของความรู้สึกของเขาอยา่งขดัเจน  แต่บ่อยคร้ังผูรั้บการปรึกษาก็อาจจะพูดถึงความรู้สึกของ
เขาออกมาไม่ถูกเพราะอาจจะไม่เคยพูด  หรือไม่เคยสังเกตความรู้สึกท่ีเกิดกบัตวัเองเลย  ถา้เป็น
เช่นนั้น  ผูใ้ห้การปรึกษาคงจะตอ้งช่วยให้ผูรั้บการปรึกษารู้จกัวิธีส่ือสารความรู้สึกของเขาออกเป็น
ค าพูด  เพื่อใหเ้ขาตระหนกัในความรู้สึกของตวัเองใหม้ากข้ึนนัน่เอง 
 อีกแนวทางหน่ึงก็คือ  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจสะทอ้นให้ผูรั้บการปรึกษาไดรู้้ถึงสาเหตุของ
ความรู้สึกของเขา  เพราะความรู้สึกจะเกิดข้ึนโดยไม่มีสาเหตุย่อมไม่ได้  ดงันั้นผูใ้ห้การปรึกษา
อาจจะเร่ิมประโยคดว้ยค าวา่  “คุณรู้สึก...เพราะ...”  เม่ือพูดประโยคน้ีออกไป  ก็เท่ากบัวา่เราเขา้ไป
รับรู้โลกในมุมมองภายในของเขานัน่เอง 
 อยา่งไรก็ตาม  เม่ือไดส้ะทอ้นความรู้สึกออกไปแลว้  เราจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบดูว่า  
การสะทอ้นท่ีไดพู้ดไปนั้นมีความถูกตอ้งเพียงใด  เพราะไม่ใช่ผูใ้ห้การปรึกษาทุกคนจะสามารถ
สะทอ้นไดต้รงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูรั้บการปรึกษา  การตรวจสอบความถูกตอ้งอาจท าไดโ้ดย
การพูดจบประโยคโดยการท าเสียงให้สูงข้ึนสักเล็กน้อย  คลา้ยประหน่ึงการถามค าถาม  หรือใน
บางคร้ังก็อาจจะถามตรง ๆ เช่น  “ผมพูดมาน้ี ถูกตอ้งหรือไม่ครับ?”   “ฉนัมองวา่คุณก าลงั...”  และ
ต่อดว้ยค าพูดความรู้สึก  ในกรณีท่ีไม่แน่ใจ  ผูใ้หก้ารปรึกษาก็อาจจะถามเขาตรง ๆ วา่  “ฉนัพยายาม
ฟังว่า  คุณก าลงัมีความรู้สึกอย่างไร แต่ยงัไม่แน่ใจนัก”  แต่ในบางคร้ังท่ีจะสะทอ้นความรู้สึกท่ี
ขดัแยง้กนั  ก็อาจจะพูดออกไปตรง ๆ อีก  เช่นกนัวา่  “คุณบอกวา่  คุณไม่สนใจเขา  แต่พอเขาจากไป
จริง ๆ คุณกลบัมานัง่ร้องไห”้ 
 เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของเทคนิคการสะทอ้นความรู้สึกก็คือ  ตอ้งการให้ผูรั้บการปรึกษา
ไดมี้การเรียนรู้เก่ียวกบัตวัเองให้มากข้ึน  ไม่วา่จะเป็นการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกละอายใจ  โกรธ  
เจ็บปวด  และกงัวล  เป็นตน้  แต่ในการรู้จกัตวัเองนั้น  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งมีความละเอียดในการ
สะทอ้น  อยา่ใชค้  าพูดท่ีรุนแรงหรือตรงเกินไป  เพราะอาจท าให้ผูรั้บการปรึกษารับไม่ได ้ คือ  ผูใ้ห้
การปรึกษาจะตอ้งดูถึงความเหมาะสมและระดบัการสะทอ้นให้พอดีกบัสภาวะทางจิตของผูรั้บ    
การปรึกษา  บางคร้ังการสะทอ้นด้วยค าพูดท่ีถูกตอ้งแต่ก่อนเวลาอนัควรอาจท าให้เกิดความรู้สึก
คุกคาม  เกิดความหวาดกลวัและไม่กลา้กลบัมาปรึกษาอีกก็มีได ้
 การสะทอ้นความรู้สึกท่ีผูใ้ห้การปรึกษาสามารถน าไปใชก้บัผูรั้บการปรึกษาได ้ แต่มิได้
หมายความวา่ การสะทอ้นจะจ ากดัอยูเ่พียงแค่รูปแบบท่ีใหน้ี้เท่านั้น  ตวัอยา่งท่ีแสดงไวเ้ป็นเพียงแค่
กา้วแรกท่ีอาจจะน าไปใช้  เพื่อช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดมี้ประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ 
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และรวมทั้งการสะทอ้นความรู้สึกดว้ย ถา้ท าอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างความ
เขา้ใจใหเ้กิดต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ เปรียบดัง่ลูกคล่ืนท่ีทยอยเขา้ฝ่ังลูกแลว้ลูกเล่า  การสะทอ้นความรู้สึก
จะสามารถช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดมี้ความเขา้ใจในตนเอง  และพฒันาไปสู่เป้าหมายไดใ้นท่ีสุด 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ตวัอยา่งของการสะทอ้นความรู้สึก 
      

     -     ค  าพูดท่ีสะทอ้นความรู้สึก 
            ผูรั้บการปรึกษา               :    ดีใจจริง 
            ผูใ้หก้ารปรึกษา               :    คุณมีความสุขมาก                
     -     วลีท่ีแสดงความรู้สึก 
            ผูรั้บการปรึกษา               :    ผมไม่คิดวา่เขาจะท ากบัผมไดเ้ช่นน้ี 
           ผูใ้หก้ารปรึกษา                :    รู้สึกผดิหวงัในตวัเขา 
     -    ปฏิกิริยาสะทอ้นทางภาษากาย 
           ผูรั้บการปรึกษา               :     ทอ้งผมป่ันป่วนไปหมด 
           ผูใ้หก้ารปรึกษา               :     คุณรู้สึกอึดอดัแน่นทอ้ง 
     -     มีหลายอารมณ์ปะปนกนั  
           ผูรั้บการปรึกษา               :     ผมไม่ทราบวา่จะอธิบายไดอ้ยา่งไรมนัรู้สึกเจบ็ใจไปหมด 
           ผูใ้หก้ารปรึกษา               :     เสียใจ  โกรธ  แคน้ใจ  นอ้ยใจ  มีอะไรท่ีตรงกบัท่ีคุณรู้สึกไหม? 
     -    สะทอ้นความรู้สึก และเหตุผลของความรู้สึกนั้น 
           ผูรั้บการปรึกษา               :     เวลานึกข้ึนมาทีไร  ฉนัก็ยงัรู้สึกท่ีจะโกรธไม่ไดว้า่เขาหลอกฉนั 
           ผูใ้หก้ารปรึกษา               :     คุณยงัโกรธเขาอยูเ่พราะคุณคิดวา่เขาหลอกคุณ 

 

 ค าพูดใหก้ าลงัใจสั้น ๆ 
 เม่ือเวลาผูใ้ห้การปรึกษาให้การสะทอ้นแก่ผูรั้บการปรึกษานั้น  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชป้ระโยค
ยาว ๆ เสมอไป  และก็ไม่จ  าเป็นอีกเหมือนกนัท่ีจะตอ้งสะทอ้นทุกประโยคท่ีผูรั้บการปรึกษาพูด          
เราอาจจะใชภ้าษากายท่ีดีส่ือออกไปหรือการพูดเสริมแรงสั้นๆ  การพูดเสริมแรงสั้น ๆ จะช่วยท าให้
ผูรั้บการปรึกษาอยากพูดต่อไปเร่ือย ๆ และยงัเป็นการแสดงวา่ ผูใ้หก้ารปรึกษาก าลงัรับฟังเขา  ก าลงั
อยูก่บัเขา  แต่มีขอ้ควรระวงัวา่ค าพูดสั้น ๆ เหล่าน้ี  อาจใชเ้พื่อผลทางดีหรืออาจไม่ดีก็ได ้ ผลในทาง
ดีจะช่วยเสริมแรงเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษากลา้ท่ีพูด และส ารวจตวัเองจากมุมมองภายในของเขา  แต่
ถา้ใชใ้นทางท่ีผิดอาจจะกลายเป็นความพยายามของผูใ้ห้การปรึกษาจะควบคุมส่ิงท่ีผูรั้บการปรึกษา
พยายามส่ือออกมาโดยไม่รู้ตวั 
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 ตวัอยา่งของการใชค้  าพูดเสริมแรงสั้น ๆ 
      
     อืมม ์                          ใช่                          ถูกแลว้                    เยีย่มมาก 
     ค่ะ/ครับ                     เชิญพูดต่อ              คุณพูดถูก                จริง ๆ ดว้ย 
     อธิบายไดเ้ลย             แลว้ไงต่อ              ชดัเจนมาก               เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
     เขม้แขง็มาก               ดีมาก                      เก่งจริง                    ฯลฯ 

 
 5.6 ทกัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ 
  ทกัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ  เป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นของผูใ้หก้ารปรึกษาเป็น
ทกัษะท่ีผูใ้ห้การปรึกษาช่วยให้ผูรั้บการปรึกษามีก าลงัใจ  เต็มใจท่ีจะเล่าเร่ือง  หรือด าเนินการตาม
ความคิดเห็นของตน 
   ความหมายของค าวา่  การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ  หมายถึง  การแสดงท่าทางหรือค าพูดท่ี
เป็นการรับรองหรือเห็นด้วยกบัส่ิงท่ีได้รับการบอกเล่าหรือการเสนอแนะมา  ดงันั้นค าว่าทกัษะ    
การสนบัสนุนหรือการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจจึงหมายถึง  ทกัษะในการแสดงอาการเห็นชอบ  ใหก้าร
รับรอง และใหก้ าลงัใจทั้งดว้ยท่าทางหรือค าพูด 
  สรุปไดว้่า  ทกัษะการสนบัสนุนให้ก าลงัใจ  หมายถึง  ทกัษะในการแสดงท่าทางหรือ
ค าพูดของผูใ้ห้การปรึกษาท่ีท าให้ผูรั้บการปรึกษามีก าลงัใจ  เช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนโดยการให้      
การยอมรับและใหค้วามมัน่ใจ 
 การท่ีผูใ้หก้ารปรึกษามีทกัษะในการสนบัสนุนจะท าใหเ้กิดผลดี  3  ประการคือ 
 1. ท าใหผู้รั้บการปรึกษามีความรู้สึกวา่ตนกบัผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นพวกเดียวกนั  ท าให ้
พร้อมท่ีจะเล่าความจริงหรือขอ้มูลให้แก่ผูใ้ห้การปรึกษาฟังอยา่งไม่ปิดบงั  ผลดีท่ีเกิดข้ึนคือ  ท าให้
ผูใ้หก้ารปรึกษาไดท้ราบขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง  การเสนอแนะหรือการมีปฏิกิริยาต่อปัญหาของผูรั้บ
การปรึกษาก็จะท าใหส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ท าใหผู้รั้บการปรึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน  เพราะอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็มี 
ความรู้สึกว่ายงัมีคนท่ีมีความคิดเห็นเช่นเดียวกนัตน  ท าให้มีก าลงัใจท่ีจะผจญปัญหา และหาทาง
แกปั้ญหาดว้ยตนเองมากข้ึน 
 3. การสนบัสุนของผูใ้หก้ารปรึกษาเท่ากบัเป็นการใหเ้กียรติผูรั้บการปรึกษาในฐานะ 
บุคคลท่ีมีความคิดเห็นของตนเอง 
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 ทกัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 1. เพื่อเป็นการใหก้ าลงัใจแก่ผูรั้บการปรึกษาในการจะหาทางเพื่อแกปั้ญหาของตน 
ได้ด้วยตนเอง  การได้รับการสนับสนุนแนวความคิดของตนท าให้ผูรั้บการปรึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ปัญหาและบางคร้ังอาจจะเกิดความทอ้แทห้มดก าลงัใจ  คิดวา่ตนเป็นคนไม่มีค่า  ทางท่ีจะแกปั้ญหา
ของตนเองนั้นไม่มีแลว้  แต่เม่ือความคิดเห็นของตนไดรั้บการสนบัสนุนจะท าให้เกิดก าลงัใจท่ีจะ
ต่อสู้ปัญหาของตนเองต่อไปได ้
 2. เพื่อสร้างความไวว้างใจของผูรั้บการปรึกษาต่อผูใ้หก้ารปรึกษา  การท่ีผูใ้หก้ารปรึกษา 
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดเห็นของผูรั้บการปรึกษาบางคร้ังจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาเกิด
ความรู้สึกวา่  ผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นพวกเดียวกบัตนโอกาสท่ีจะใหค้วามร่วมมือจึงมีมากข้ึน 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้สนอความคิดเห็นมากข้ึน  การใหก้าร 
สนบัสนุนความคิดของผูรั้บการปรึกษาจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาพยายามคิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
เพื่อขอใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาไดพ้ิจารณามากข้ึน 
 วธีิการใชท้กัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ 
 การใชท้กัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจนั้น  ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจจะมีแนวทางในการใช้
ดงัน้ี 
 1. ถา้หากเป็นการพบปะกนัอยา่งมีการนดัหมายกนัไวก่้อน  และผูใ้หก้ารปรึกษามีเวลาใน
การเตรียมตวัและเตรียมค าถามไวล่้วงหนา้  เม่ือผูรั้บการปรึกษาตอบตรงกบัประเด็นหรือแนวทางท่ี
ก าหนดแลว้ควรหาทางสนบัสนุน 
 2. ถา้หากเป็นการพบปะโดยท่ีผูรั้บการปรึกษาเขา้มาปรึกษาโดยไม่ไดน้ดัหมาย  ผูใ้ห้ 
การปรึกษาควรจะให้ผูรั้บการปรึกษาเสนอปัญหา  แนวทางแกไ้ข  ถา้หากทางใดท่ีตรงและน่าจะ
เป็นไปไดค้วรท าการสนบัสนุนทนัที 
 ตวัอยา่งวธีิใช ้  
 สนับสนุนความคิด 

    ผูใ้หก้ารปรึกษา :   เร่ืองคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ท่ีเธอสอบไดน้อ้ยนั้น   
 เธอจะท าอยา่งไรล่ะ 

 ผูรั้บการปรึกษา  :  ผมคิดวา่ผมจะไปพบอาจารยค์ณิตศาสตร์ดีไหมครับ 
 ผูใ้หก้ารปรึกษา  :  เป็นความคิดท่ีดี  เธอควรจะไปปรึกษาท่าน 
 เป็นการสนบัสนุนในความคิดเพื่อให้เกิดการกระท าท่ีถูกตอ้ง อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหา 
ของผูรั้บการปรึกษา 
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     รับรองการกระท า 
     ผูรั้บการปรึกษา     :  อาจารยค์รับ  เร่ืองการหางานท านอกเวลาผมปรึกษาพอ่ผมแลว้ 
                                                      ครับ 
     ผูใ้หก้ารปรึกษา :  ดีมาก  เป็นครู  ครูก็จะท าเหมือนเธอนั้นแหละ แลว้พอ่เธอวา่ 
      อยา่งไรละ 
     เป็นการรับรองการกระท าของผูรั้บการปรึกษาว่าส่ิงท่ีเขาท านั้นเป็นการกระท าท่ี
ถูกตอ้งและเม่ือรับรองแลว้ควรตามต่อไปดว้ยเพื่อให้ประเด็นของเร่ืองติดต่อกนัไป  แสดงวา่ ผูใ้ห้
การปรึกษามีความสนใจในเร่ืองของผูรั้บการปรึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการใช้ทกัษะสนับสนุน  ให้ก าลังใจในการใช้ทักษะ
สนบัสนุนใหก้ าลงัใจนั้นมีขอ้สังเกตบางประการดงัน้ี 
 1.  ทกัษะการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชไ้ปพร้อม ๆ  กบัทกัษะอ่ืนจะแยก 
ออกจากทกัษะอ่ืน ๆ ไม่ได ้ กล่าวคือ  ในการให้การปรึกษานั้นผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งพยายามใช้
ทกัษะต่าง ๆ ของตนให้ดูผสมผสานกนัเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  การสนบัสนุนความคิดหรือรับรอง
การกระท าของผูใ้หก้ารปรึกษาก็เช่นกนั  จะตอ้งท าใหส้อดคลอ้งกนักบัทกัษะอ่ืน ๆ 
 2.  ความจริงใจของผูใ้หก้ารปรึกษา  การสนบัสนุนความคิดหรือการกระท าของผูรั้บ 
การปรึกษา  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งกระท าดว้ยความจริงใจ 
 3. การสนบัสนุนควรแสดงออกทั้งดา้นภาษาท่าทาง (Nonverbal)  และภาษาพูด  (Verbal)   
การแสดงออกดว้ยภาษาทั้งสองทางจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาเห็นจริงเห็นจงัไปกบัการสนบัสนุนวา่
ผูใ้หก้ารปรึกษาท าไปดว้ยความจริงใจ 
 5.7 ทกัษะการสรุปความ 
 การสรุปความเป็นการรวบรวมประเด็นส าคัญทั้ งความคิดและความรู้สึกท่ีผู ้รับ                
การปรึกษาส่ือสารทั้งโดยการพูดด้วยวาจา  และท่าทางหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกในขณะนั้น        
มาประมวลกนัเป็นค าพูดสั้ น ๆ เพื่อช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาและผูใ้ห้การปรึกษาได้เขา้ใจเร่ืองราว           
ท่ีก าลงัสนทนากนัไดถู้กตอ้งตรงกนั และไดค้วามท่ีชดัเจนข้ึน 
 การสรุปความน้ีมีความหมายกวา้งขวางกวา่การทวนความหรือการถอดความ  ทั้งน้ีเพราะ
ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจขยายความเพื่อใหผู้รั้บการปรึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีกระจดักระจายหรือสับสนให้
เป็นเร่ืองราวท่ีกระจ่างชดัเจนข้ึน  แต่การขยายความน้ีผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งไม่น าความคิดอ่ืนหรือ
ประเด็นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาเพิ่มเติม  ดงันั้นการสรุปความจึงยงัอาจใชเ้ป็นศูนยร์วมขอ้มูลซ่ึงไดจ้าก
การทวนความ  ทั้งขอ้มูลเชิงความคิด และความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาอีกดว้ย  ซ่ึงในกระบวนการ
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ให้การปรึกษาน้ี  จะช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจความคิดและความรู้สึกของตนเองให้ถ่องแท้
ยิง่ข้ึน   
 นอกจากนั้ นผู ้ให้การปรึกษาอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการสรุปความทั้ งในระหว่าง              
การสนทนาเพื่อการปรึกษาหรือสรุปความเพื่อยุติการอภิปรายในประเด็นหน่ึง  ๆ ก่อนท่ีจะไปสู่        
การอภิปรายในประเด็นอ่ืนต่อไปหรืออาจสรุปความก่อนให้การปรึกษาในคร้ังต่อมา  เพื่อช่วย
เช่ือมโยงความคิด และเน้ือหาท่ีไดอ้ภิปรายในคร้ังก่อน 
 ดงันั้น  ในการสรุปจึงสามารถกระท าได้หลายขั้นตอน  และผูใ้ห้การปรึกษาอาจสรุป
สาระส าคญัของเน้ือหา หรือเร่ืองราวท่ีผูรั้บการปรึกษากล่าวมาทั้งหมด  (Cotent)  รวมทั้งสังเกต
กิริยาอาการ  น ้ าเสียง  ท่าทาง  ความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาขณะท่ีพูด  (Feeling)  และผูใ้ห้การ
ปรึกษาอาจสรุปความเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาได้ทราบว่า ในขณะนั้นกระบวนการให้การปรึกษา  
(Process)  ไดด้ าเนินไปอยา่งไรดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างท่ี  1  เป็นการสรุปทั้งเน้ือหา  ความรู้สึกและกระบวนการใหก้ารปรึกษา  เช่น 
 ผูใ้หก้ารปรึกษา   :     คุณไดพู้ดเก่ียวกบังานใหม่ท่ีคุณอยากท า  ส่ิงท่ีคุณชอบและไม่ชอบ 
                                                        ในงานเก่าของคุณ  รวมทั้งอภิปรายถึงงานในอุดมคติของคุณ   
                                                         นอกจากน้ียงักล่าวถึงโครงการท่ีคุณจะท าในอนาคตขณะน้ีคุณ 
                                                         พร้อมหรือยงั  ท่ีจะพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาคิด 
                                                         เก่ียวกบัการวางแผนงานใหม่ของคุณ 
 ตัวอย่างท่ี  2  เป็นการสรุปเน้ือหาและความรู้สึก  เช่น 
 ผูใ้หก้ารปรึกษา  :   จากการท่ีหนูพูดถึงครอบครัว  โรงเรียนและการเรียนของหนู   
   หนูมีความรู้สึกวา่หนูลม้เหลวในเร่ืองเหล่าน้ีทั้งหมด  
 ตัวอย่างท่ี  3  เป็นการสรุปเน้ือหาส าคญัจากการใหก้ารปรึกษาคร้ังแรก  เพื่อเช่ือมโยง 
                                           เน้ือหาในการใหก้ารปรึกษาคร้ังต่อมา   
 ผูใ้หก้ารปรึกษา  :  คราวท่ีแลว้เราไดคุ้ยกนัเก่ียวกบัปัญหาของหนูท่ีไม่มีเพื่อนสนิท   
   จึงท าใหห้นูรู้สึกวา้เหวา่  หนูรู้สึกวา่เพื่อนไม่สนใจ  ไม่อยากจะ 
   สังสรรคก์บัหนู  และเราไดว้างวตัถุประสงคไ์วแ้ลว้  คราวน้ีเรา 
   มาช่วยกนัพิจารณาดูวา่จะใชว้ธีิใดจึงจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น   
   ครูคิดวา่เราอาจจะเร่ิมจาก... 
 ในการท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาจะสรุปความนั้น  ผูใ้หก้ารปรึกษาควรจะก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การสรุปความชดัเจนทุกคร้ังว่าจะสรุปความในเร่ืองใด  หรือจะสรุปความในขั้นตอนใด  โดยอาจ
พิจารณาจากการตั้งถามแก่ตนเองก่อนจะสรุปความวา่จะสรุปความเพื่อจุดมุ่งหมายใดต่อไปน้ีคือ 
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 สรุปความเพื่อตรวจสอบ  ความเขา้ใจระหว่างผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาเพื่อ
ช่วยใหท้ราบวา่การใหก้ารปรึกษาด าเนินไปตามเป้าหมายของการใหก้ารปรึกษาหรือไม่ 
 สรุปความเพื่อกระตุน้  เตือนใหผู้รั้บการปรึกษาไดส้ ารวจตนเองหรือศึกษาประเด็นนั้น ๆ 
อยา่งละเอียดรอบคอบมากข้ึนหรือไม่ 
 สรุปความเพื่อรวบรวม  ความคิดและความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษายงัสับสนกระจดั
กระจายใหช้ดัเจนข้ึนหรือไม่ 
 สรุปความเพื่อน าไปสู่การอภิปราย  ท่ีลึกซ้ึงในแต่ละประเด็นของปัญหาให้ชดัเจนข้ึน
หรือไม่ 
 สรุปความเพื่อสนบัสนุน  และให้ก าลงัใจหรือให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บการปรึกษาว่าการ
สัมภาษณ์ไดด้ าเนินไปไดด้ว้ยดีหรือไม่ 
 สรุปความเพื่อเตรียม  ให้ผูรั้บการปรึกษาพร้อมท่ีจะเร่ิมการให้การปรึกษาระยะตน้ของ
การใหก้ารปรึกษาในคร้ังต่อไปหรือไม่ 
 จากประเด็นท่ีส าคญัดังกล่าว  ถ้าผูใ้ห้การปรึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายไวใ้นใจก่อน    
ทุกคร้ังว่าจะสรุปความในจงัหวะใดของการให้การปรึกษา  หรือจะสรุปความเม่ือใดหรือเพื่อ
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในประเด็นใด  ก็จะช่วยให้การสรุปความของผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการ
ปรึกษาบรรลุเป้าหมายของการใหก้ารปรึกษามากข้ึน 
 5.8 ทกัษะการยติุ 
                  การยติุใหก้ารปรึกษา  เป็นการยติุการสนทนาหรือการปรึกษาท่ีไดท้  ามาแต่ละคร้ัง  และ 
เป็นการยุติกระบวนการให้ความช่วยเหลือ  ทั้งน้ีโดยผูใ้ห้การปรึกษาและผูรั้บการปรึกษาไดร่้วมกนั
อภิปรายและท าความตกลงร่วมกันว่า  ควรจะมีการวางแผนด าเนินการต่อไปหรือจะส้ินสุด
กระบวนการให้การปรึกษาเน่ืองจากผูรั้บการปรึกษาไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ หรือเม่ือผูรั้บ
การปรึกษาสามารถแกปั้ญหาของตนไดแ้ลว้ 

     จากความหมายดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่การยติุการให้การปรึกษา  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้น
หน่ึงของกระบวนการให้การปรึกษา  และผูใ้ห้การปรึกษาจะยุติการให้การปรึกษาในลกัษณะท่ี
ส าคญั  2  ประการคือ 
 1. การยุติการให้การปรึกษาแต่ละคร้ัง  ผูใ้ห้การปรึกษาควรจะบอกผูรั้บการปรึกษาทราบ
ตั้งแต่ในระยะแรกของการปรึกษาวา่  ในการให้การปรึกษาแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาเท่าใด  และเม่ือใกล้
จะหมดเวลาท่ีก าหนด  ผูใ้ห้การปรึกษาก็จะบอกให้ผูรั้บการปรึกษารู้ว่าจนจะหมดเวลาท่ีนดัหมาย
กนัแล้ว  โดยอาจกล่าวในจงัหวะท่ีผูรั้บการปรึกษาหยุดน่ิง  หรือในช่วงท่ีผูใ้ห้การปรึกษาได้พูด
ขอ้ความท่ีเป็นการสรุปประเด็นส าคญั ๆ ของการปรึกษาแลว้หลงัจากนั้นผูใ้ห้การปรึกษาอาจกล่าว
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ขอ้ความสั้น ๆ เช่น “รู้สึกวา่เวลาของเราวนัน้ีหมดลงแลว้”  หรือ  “ขณะน้ีการพูดคุยของเราก าลงัจะ
ส้ินสุดลงแลว้  จากการท่ีพูดคุยกนัมาในวนัน้ีคุณพอจะสรุปไดไ้หมวา่เราพูดเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง” 
 2.  การยติุการใหก้ารปรึกษาแต่ละราย  หลงัจากไดมี้การใหก้ารปรึกษาระยะหน่ึงแลว้   
ซ่ึงอาจจะเป็นการพบกนัสัปดาห์ละคร้ัง  หรือสองสัปดาห์ต่อคร้ัง  หรือหลงัจากการให้การปรึกษา     
ไปแลว้  ทั้งผูใ้ห้การปรึกษา และผูรั้บการปรึกษาเห็นพอ้งกนัว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการมา
ขอรับการปรึกษาแล้ว  โดยเปิดเผยกนัในระหว่างผูใ้ห้การปรึกษากับผูรั้บการปรึกษาควรจะยุติ     
การให้การปรึกษาแลว้  ทั้งน้ีเพราะผูรั้บการปรึกษาสามารถแกปั้ญหา  หรือตดัสินใจหรือพฒันาตน
ไดต้ามเป้าหมายแลว้ 
 บางทีผูใ้หก้ารปรึกษาอาจยติุการใหก้ารปรึกษาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  เช่น  จากการพบกนั
สัปดาห์ละคร้ังมาเป็นสองสัปดาห์ต่อคร้ัง  เดือนละคร้ัง  และสามเดือนต่อคร้ังทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ผูรั้บ
การปรึกษาสามารถช่วยตนเองได้ดีข้ึนหรือค่อยๆ พฒันาตนเองข้ึน  และในขณะเดียวกนัก็จะได้
ติดตามผลการให้การปรึกษาไปในเวลาเดียวกนัอีกดว้ย  หรือในกรณีท่ีผูใ้ห้การปรึกษาพิจารณาเห็น
วา่ควรจะส่งตวัผูรั้บการปรึกษาไปรับความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืนต่อไป 
 ในการให้การปรึกษาไม่วา่จะเป็นไปตามแนวความเช่ือของทฤษฎีใดก็ตามยอ่มประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไป  แต่กระบวนการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่มนั้น  การยุติการให้การปรึกษาเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัขั้นตอนหน่ึงของ   การให้ความ
ช่วยเหลือ การยุติการให้การปรึกษาทั้ง  2  ลกัษณะดงักล่าว  มีความส าคญัต่อกระบวนการให้การ
ปรึกษาในประเด็นท่ีส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดเ้รียนรู้ท่ีจะรับผดิชอบและใชช่้วงเวลาของการใหก้ารปรึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาไดท้ราบผลของการสนทนาหรือการใหก้ารปรึกษาท่ีผา่นมาได้
ชดัเจนข้ึน 
 จุดมุ่งหมายของการยติุการใหก้ารปรึกษา  ไดแ้ก่ 
 1. เพื่อกระตุน้ใหผู้รั้บการปรึกษาคาดการณ์ไดว้า่การใหก้ารปรึกษาก าลงัอยูใ่นขั้นตอนใด 
 2. เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาสามารถรับผดิชอบต่อตนเองภายในขอบเขตท่ีวางไว ้
 3. เพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาทราบล่วงหนา้วา่การใหค้วามช่วยเหลือมีขอบข่ายเพียงใด 
 4. เพื่อช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาและผูใ้ห้การปรึกษาร่วมกนัสรุปผลการให้การปรึกษาให้
ชดัเจนข้ึน 
 5. เพื่อช่วยใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาสามารถจดัเวลา  และวางแผนการใหค้วามช่วยเหลือแก่รับ
การปรึกษารอบคอบยิง่ข้ึน 
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 6. เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บการปรึกษาวา่สามารถท่ีจะปรับตวัและด าเนิน
ชีวติต่อไปได ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูใ้หก้ารปรึกษาอีก 
 การยติุการใหก้ารปรึกษา  มีวิธีการท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. ขัน้เตรียมการ  ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจก าหนดระยะเวลาของการใหก้ารปรึกษาแต่ละคร้ัง  
เช่น  ให้เวลาประมาณ 40–50  นาที  และเม่ือผูใ้ห้การปรึกษาสังเกตเห็นว่ายงัมีเวลาอีกไม่มากนัก  
และผูรั้บการปรึกษาหยุดน่ิงไม่กล่าวเร่ืองอ่ืนต่อ  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจใช้ช่วงเวลาน้ี  ให้ผูรั้บการ
ปรึกษาสรุปถึงประเด็นส าคญัท่ีไดส้นทนากนัมาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาวา่มีความกา้วหนา้ไปมาก
นอ้ยเพียงใด  หรือควรจะสรุปการวางแผนในการช่วยเหลือต่อไปอยา่งไรเพื่อช่วยใหผู้รั้บการปรึกษา
เขา้ใจประเด็นท่ีกล่าวมาแลว้  และตนควรจะปฏิบติัต่อไปอยา่งไร  หรือควรจะมาพบผูใ้หก้ารปรึกษา
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือต่อไปเม่ือใด 
 2. ขั้นส่ือความ ในการท่ีจะยุติการให้การปรึกษานั้น  ผูใ้ห้การปรึกษาอาจใช้วิธีการส่ือ
ความเพื่อให้ผูรั้บการปรึกษาทราบว่าควรจะยุติการให้การปรึกษานั้นอาจกระท าได้  2  ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 
      2.1 การบอกกล่าวดว้ยค าพูด ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจบอกผูรั้บการปรึกษาอยา่งตรงไปตรง 
มา  ดว้ยถอ้ยค าสั้น ๆ เช่น  “วนัน้ีเราไดคุ้ยกนัมานานพอสมควรแลว้  รู้สึกวา่เวลาของเรา   ในวนัน้ี
หมดลงแลว้”  หรือ  “ควรรู้ไหมคะวา่  การพุดคุยกนัของเราในวนัน้ีหมดลงแลว้”  หรือ  “คุณรู้ไหม
คะวา่การพูดคุยกนัของเราในวนัน้ีไดป้ระโยชน์มาก  แต่เราจ าเป็นตอ้งหยดุไวแ้ค่น้ีก่อน”  “วนัน้ีเรา
คุยกนัเท่าน้ีก่อนนะคะแลว้พบกนัใหม่วนัพุธหนา้  เวลาเดียวกนัน้ีนะคะ 
      2.2 การบอกกล่าวดว้ยภาษาท่าทาง  ภาษาท่าทางของผูใ้หก้ารปรึกษามีความส าคญัต่อ 
ความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บการปรึกษาเท่าเทียมกบัการใชค้  าพูด  และในบางคร้ังอาจมีความหมายยิ่ง
กว่าการใช้ค  าพูด  เช่น  ในขณะท่ีก าลังให้การปรึกษาอยู่  ผูใ้ห้การปรึกษามองอยู่ท่ีนาฬิกาอยู่
ตลอดเวลายอ่มท าให้ผูรั้บการตีความไดว้า่ผูใ้หก้ารปรึกษาเตือนวา่จะหมดเวลาแลว้  หรืออาจตีความ
ไดว้่าผูใ้ห้การปรึกษาไม่เต็มใจ  หรือไม่อุทิศเวลาในการให้ความช่วยเหลือแก่ตน  ซ่ึงความรู้สึกน้ี
อาจท าให้ผูรั้บการปรึกษามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผูใ้ห้การปรึกษาได ้ ดงันั้น  ในขณะให้การปรึกษานั้น  
ผูใ้ห้การปรึกษาควรจะระมดัระวงัภาษาท่าทางของตนด้วย  เช่น  หลงัจากผูใ้ห้การปรึกษาสรุป
ประเด็นส าคญัแลว้ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจหยุดพุดชัว่ครู่แลว้ยิม้ให ้ ประสานสายตากบัผูรั้บการปรึกษา  
พร้อมทั้งนดัหมายวนัเวลาในการพบคร้ังต่อไป  เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้่า ในการยุติการให้การปรึกษาดว้ยภาษท่าทางนั้นควรกระท าดว้ยท่าทีท่ีเป็น
มิตรจะช่วยสร้างวามรู้สึกอบอุ่นใจและใหเ้กียรติแก่ผูรั้บการปรึกษาเช่น  การยิม้ให ้ การพยกัหนา้รับ       
การใช้สายตาท่ีอ่อนโยน  และการเดินออกมาส่งผูรั้บการปรึกษา  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ผูรั้บ         
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การปรึกษามีเจตคติท่ีดีต่อผูใ้ห้การปรึกษา  และมีก าลงัใจท่ีจะพฒันาตนไปสู่เป้าหมายของการ
ปรึกษา  หรือการปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการอนาคตท่ีไดว้างไว ้
 
6. ลกัษณะของบุคคลในภาวะวกิฤต 

 ลกัษณะของบุคคลในภาวะวิกฤต เม่ือบุคคลอยู่ภายใตภ้าวะวิกฤตบุคคลนั้นย่อมแสดง
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติ  และจะมีปฏิกิริยาต่อปัญหาหรือการเผชิญปัญหาท่ี
แตกต่างกนัตามพื้นฐานบุคลิกภาพและประสบการณ์ 
 ฮาล์เพิร์น (Haopern, Quoted in Slaikeu, 1984, p. 17; อา้งถึงใน สุชาดา  รัชชูกูล, 2541, 
หนา้ 86)  ไดศึ้กษาพบวา่ บุคคลท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤตจะมีลกัษณะอาการ ดงัน้ี 
 1. รู้สึกเหน่ือยหน่ายและอ่อนเพลีย 
 2. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 3. มีความตอ้งการไม่ส้ินสุด 
 4. รู้สึกวุน่วายสับสน 
 5. เกิดอาการผดิปกติในร่างกาย 
 6. เกิดความวติกกงัวล 
 7. ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานไดต้ามปกติ 
 8. ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทในครอบครัวได ้
 9. ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีทางสังคมได ้
 10. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมได ้
 ฮอฟ (Hoff, 1978, pp. 34-39; อา้งถึงใน โสภา อ่อนโอภาส, 2538, หน้า 24-25) ได้ช้ีให้ 
เห็นวา่  บุคคลท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤตจะมีลกัษณะของความคิด ความรู้สึก และการกระท าท่ีแตกต่าง
ไปจากภาวะปกติ มีความวิตกกงัวล  ซ่ึงลกัษณะอาการดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางความคิด เช่นมีความคิดวกวนกบัปัญหานั้น หรือมีความคิดท่ีไม่เป็นระบบ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลนั้น ๆ บุคคลท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤตจึงไม่สามารถท าหนา้ท่ีการ
งานไดอ้ยา่งปกติ  และบางคร้ังอาจถอนตวัออกไปจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
 จากลกัษณะดงักล่าวน้ี จะเห็นได้ว่าภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลล้วนเป็นส่ิงท่ี
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะการด า เนินชีวิตของบุคคลนั้ น ๆ มีผลให้รูปแบบการใช้
ชีวิตประจ าวนัตอ้งเปล่ียนแปลงไป และหากบุคคลใดตอ้งตกอยู่ในภาวะวิกฤต บุคคลนั้นก็จะมี
ลักษณะอาการท่ีผิดปกติมากข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้นวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือท่ีเหมาะสม และทนั
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เหตุการณ์แลว้ อาจช่วยใหบุ้คคลนั้นสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีผดิพลาดได ้ตลอดจนสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดต่้อไป 
 ชนิดของภาวะวกิฤต 
 ลดัดา แสนสีหา (2541, หน้า 146) ไดแ้บ่งภาวะวิฤตเป็น 2 ชนิด ตามองค์ประกอบของ
สาเหตุการเกิดภาวะวกิฤต ไวด้งัน้ี 
 1. ภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุภายในบุคคล (Internal Crisis หรือ Developmental 
Crisis หรือ Maturational Crisis) เป็นภาวะวิกฤตท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการของบุคคล ซ่ึงอาจเรียกได้
ว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีคาดหวงัได ้(Anticipated Crisis) เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระยะช่วงวยัต่าง ๆ 
ตามพฒันาการของชีวิต เช่น วยัเข้าเรียน วยัรุ่น วยัท างาน การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีลูก 
เกษียณอาย ุและภาวะใกลต้าย เป็นตน้ 
 2. ภาวะวกิฤตท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอกตวับุคคล (External Crisis หรือ Situation Crisis) 
เป็นภาวะวิกฤตท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมภายนอกตัวบุคคลอาจเรียกได้ว่า เป็นภาวะวิกฤตท่ี
คาดหวงัไม่ได้ (Unanticipated Crisis) ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดภาวะวิกฤตนั้น ๆ หรือ
อาจจะเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของบุคคลนั้น เช่น อุบติัเหตุ       
การผา่ตดัการเจ็บป่วยท่ีรักษาหายยากหรือไม่หาย เช่น ป่วยเป็นเอดส์ หรือมะเร็งระยะสุดทา้ย ภาวะ
สูญเสีย  การหย่าร้าง การเปล่ียนงาน การตกงาน การถูกลกัพา การถูกข่มขืน การถูกลอบท าร้าย     
การถูกปลน้จ้ี การถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ รวมถึงการประสบภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น น ้ าท่วม ไฟไหม ้   
สึนามิ แผน่ดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด เป็นตน้ 
 สาเหตุการเกดิภาวะวกิฤต 
 ฮอฟ (Hoff, 1984, pp. 38-48,  อา้งถึงใน โสภา  อ่อนโสภา, 2538, หนา้ 24-25)  ไดอ้ธิบาย
และแบ่งสาเหตุของการเกิดภาวะวกิฤตออกเป็น 3 ประการดงัน้ี 
 1. สถานการณ์ (Situational Origins) ไดแ้ก่ 
     1.1  สภาพแวดลอ้ม เช่น การเกิดไฟไหม ้หรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
     1.2  บุคลิกภาพส่วนตวัหรือสภาพร่างกาย เช่นการสูญเสียอวยัวะแขน-ขา จากอุบติัเหตุ 
หรือความเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
     1.3  ความสัมพนัธ์ส่วนตวัหรือสังคม เช่นการสูญเสียคนรัก หรือการหยา่ร้าง เป็นตน้ 
 2. ภาวะการณ์เปล่ียนแปลง (Transition State Origins)  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
     2.1 พฒันาการของมนุษย ์เป็นการเปล่ียนแปลงจากช่วงวยัหน่ึงไปสู่อีกวยัหน่ึง ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถหลบเล่ียงได ้เช่นการเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กไปสู่วยัรุ่น เป็นตน้     
                     2.2 การเปล่ียนแปลงสถานภาพบทบาททางสังคม เช่น การตอ้งออกจากงาน   เป็นตน้ 
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 3. โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม (Cultural/Social-Structural Origins) ค่านิยม 
ทางวฒันธรรมและโครงสร้างทางสังคมก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนในลกัษณะต่าง ๆ ได ้เช่น   
การลกัขโมย การข่มขืน การถูกท าร้ายร่างกาย เป็นตน้ 
 ดงันั้น สาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤตนั้น จะเห็นไดว้า่เป็นการเกิดไดท้ั้งจากปัจจยัภายใน 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากตวับุคคล เช่นการเปล่ียนแปลงตามพฒันาการตามวยั และจากปัจจยัภายนอก 
เช่นโครงสร้างทางสังคมวฒันธรรมและจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่นไฟไหม ้น ้ าท่วม ซ่ึงบางคร้ัง        
ลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้เหตุการณ์เหล่าน้ีมกัน ามาซ่ึงความรู้สึกสูญเสียและ
เกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัจนบุคคลไม่อาจตั้งตวัได ้ 

7. การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 

 สรียา  สุกจัน่ (2529, หน้า 35, 39; อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2560,  หน้า 259) 
กล่าววา่ การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจในระยะเวลา  
สั้น ๆ ท่ีกระท าอยา่งรีบด่วนเพื่อช่วยเหลือบุคคลในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และเรียกความสมดุล   
คืนมา ทั้งน้ีการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤตดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ีคือ 
 1. บรรเทาอาการภาวะวกิฤตต่าง ๆ ใหล้ดนอ้ยลง 
 2. พยายามท าใหบุ้คคลกลบัคืนสู่ระดบัหรือสภาพดงัเดิม หรือดีกวา่ก่อนเกิดภาวะวกิฤต 
 3. พยายามท าให้บุคคลท่ีเผชิญกบัภาวะวิกฤตมีความเขา้ใจเหตุการณ์หรือสาเหตุของ
ภาวะวกิฤตนั้น ๆ 
 4. ใหค้รอบครัวและชุมชนสนบัสนุนช่วยเหลือบุคคล ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหภ้าวะวิกฤต
กลบัมาเกิดซ ้ าอีก 
 5. ช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงภาวะวกิฤตทั้งในอดีตและปัจจุบนักบัความ 
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้

 องคป์ระกอบท่ีท าใหบุ้คคลเขา้สู่ภาวะวกิฤต 
 องค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเข้าสู่ภาวะวิกฤต ซ่ึงจากการศึกษาของ อากีเลอร่า และ      

แมสชิค  (Aquilera & Messick, 1982, p. 64; อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2560,  หน้า 26-27) 
กล่าวไวว้า่ บุคคลเม่ือประสบกบัเหตุการณ์บางอยา่งในชีวิต เหตุการณ์นั้นไม่ไดเ้ป็นสาเหตุให้บุคคล
เข้าสู่ภาวะวิกฤตในทนัที ก็จะช่วยให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล ไม่เกิดวิกฤตกาล องค์ประกอบ
ดงักล่าวประกอบดว้ย 1) การรับรู้เหตุการณ์ตามความเป็นจริง 2) การไดรั้บความช่วยเหลือจากระบบ
เก้ือหนุนค ้าจุน และ 3) การใชก้ลไกแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 
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 เม่ือบุคคลประสบเหตุการณ์บางอยา่ง หากมีองคป์ระกอบดงักล่าวครบสมบูรณ์จะช่วย 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ในท่ีสุดจะกลับคืนสู่ภาวะสมดุลเป็นปกติเช่นเดิม แต่หากบุคคลขาด
องค์ประกอบทั้ง  3 ประการ นอกจากปัญหาความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ภาวะ
ความไม่สมดุลจะด าเนินต่อไปจนกระทัง่บุคคลเขา้สู่ภาวะวกิฤต ดงัแผนภาพ ต่อไปน้ี 
 
           
         
                            
                
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                          
                                                                                     
                   
                                                                             
                                                                                  
            
 
 
 
 

ภาพที ่2   แสดงองคป์ระกอบการเขา้สู่ภาวะวกิฤตของบุคคล 
 

ทีม่า:  Aguilera and Messick, Crisis Intervention: Theory and Methodology. St.: Poise: The C.V.  
          (Mosby, 1982, p.64) 

มนุษย ์

ภาวะความสมดุล 

ภาวะความไม่สมดุล 

ปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข 

ความตอ้งการกลบัคืนสู่ความสมดุล 

มีระบบเก้ือหนุนค ้าจุนเพียงพอ 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสมดุล 

ขาดระบบเก้ือหนุนค ้าจุน 

ใชก้ลไกแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

รับรู้เหตุการณ์ตามจริง 

ขาดปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสมดุล 

ความสมดุลกลบัคืน 

ไม่เกิดภาวะวกิฤต 

ไม่รับรู้เหตุการณ์ตามจริง 

ใชก้ลไกแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

ปัญหายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ความไม่สมดุลด าเนินต่อไป 

เกิดภาวะวกิฤต 

เหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิด เหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิด 

ประกอบกบั 

หรือ 

หรือ 

ประกอบกบั 

ผล 
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 วธีิการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 
 วิธีการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต เพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลท่ีเผชิญกบัภาวะวิกฤต
ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย การด าเนินการจากวิธีใดใน 3 วิธีคือ (โสภา  อ่อนโอภาส, 2538, หนา้ 41-
44) 
 1. การใหค้วามช่วยเหลือในคนกลุ่มใหญ่ (Generic  Approach) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งให ้
การศึกษาแก่คนเป็นกลุ่มหรือคนจ านวนมาก ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ ให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงสาเหตุ การแสดงออก ตลอดจนวิธีการเตรียมตวั
เตรียมใจเพื่อเผชิญกบัเหตุการณ์สภาวะวกิฤต ซ่ึงพบวา่เม่ือเกิดภาวะวกิฤตบุคคลจะปรับตวัไดดี้ข้ึน 
 2. การใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (Individual  Approach)  เป็นการมุ่งใหค้วาม 
ช่วยเหลือบุคคลท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตให้สามารถแก้ปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู่โดยเร็ว วิธีการน้ีจะ
มุ่งเนน้ท่ีปัญหาปัจจุบนัและวธีิการแกปั้ญหาเป็นหลกัใหญ่ 
 3. วธีิการช่วยเหลือดว้ยวธีิกระบวนการกลุ่ม (Crisis  Group)  โดยบุคคลซ่ึงประสบภาวะ 
วิกฤตเขา้ร่วมกลุ่มกนัโดยมีนกับ าบดัเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขภาวะวกิฤตของแต่ละบุคคลโดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกและกระบวนการกลุ่ม 
 วิธีการให้ความช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตทั้ง 3 วิธีในขา้งตน้ต่างมีจุดประสงค์และ
วิธีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการจะเลือกใช้วิธีการใดในการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีอยูใ่น
ภาวะวกิฤตจึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นส าคญั  
 นอกเหนือจากน้ีแลว้การมีเทคนิคและทกัษะในการด าเนินการยงัถือเป็นอีกส่ิงท่ีจะช่วย
ให้การด าเนินการให้ความช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ดงัท่ี โกแลน 
(Golan, 1978, pp. 98-108, อา้งถึงใน ลดัดาวรรณ ณ ระนอง, 2560, หนา้ 38) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการ
ช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤตวา่สามารถกระท าไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 
 1. การช่วยเหลือทางตรง 
     1.1 การใหผู้ป้ระสบภาวะวิกฤตไดร้ะบายอารมณ์ความรู้สึกซ่ึงจะช่วยลดภาวะวกิฤต
ของบุคคลนั้น ๆ ลงได ้
     1.2 การใชอิ้ทธิพลโดยตรง เช่นการใหค้  าแนะน าและกล่าวตกัเตือนอยา่งสม ่าเสมอ 
     1.3 พลวตัรและพฒันาการของความเขา้ใจ เป็นการช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจในบุคลิกภาพ
ของตนเอง  ซ่ึงมีผลท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาตอบโตต่้อภาวะวกิฤตในแบบอยา่งของตนเอง  รวมไปถึง
ความเขา้ใจในกลไกการปรับตวัท่ีน ามาใช ้อนัจะท าใหเ้ขา้ใจบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ได ้
 2. การช่วยเหลือทางออ้ม 
     2.1 จดัหาทรัพยากรทางสังคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลือในกรณีจ าเป็น 
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     2.2 ประสานงานและร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีวชิาชีพอ่ืน ๆ โดยอาศยัการท างานเป็นทีม 
เพื่อหาทางร่วมมือกนัลดภาวะวกิฤตของผูรั้บบริการ 
     2.3 อาศยัความร่วมมือกบัสมาชิกในครอบครัวดว้ยการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให ้
เขม้แขง็และมีความรู้ ความเขา้ใจในการช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดภาวะวกิฤต 
 ดงันั้น วิธีการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต เพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลท่ีเผชิญกบัภาวะ
วิกฤตด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย การด าเนินการจากวิธี การให้ความช่วยเหลือในคนกลุ่มใหญ่ หรือ  
การใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และวธีิการช่วยเหลือดว้ยวธีิกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงมีเทคนิคและ
ทกัษะในการด าเนินการยงัถือเป็นอีกส่ิงท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลในภาวะ
วกิฤตเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไดแ้ก่ การช่วยเหลือทางตรง และการช่วยเหลือทางออ้ม เป็นตน้ 
 

 แนวทางให้การปรึกษาและช่วยเหลือบุคคลในภาวะวกิฤต 
 แนวทางให้การปรึกษาและช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต โดยผูใ้ห้การปรึกษาควรมี
คุณลกัษณะส่วนตวัทั้งดา้นความรู้  ทกัษะและเจตคติ  ดงัต่อไปน้ี  (สังเคราะห์จาก  Corey, 1996: 49,  
Hansen, Rossgerg  &  Cramer,  1994: pp.316-378  อา้งถึงใน ประดินนัท ์ อุปรมยั และลดัดาวรรณ     
ณ ระนอง, 2553, หนา้ 10-12) 
 1. คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นความรู้  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะคือ 
     1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิควธีิ และกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาอยา่งเป็นระบบ 
     1.2 เขา้ใจทฤษฎีการปรึกษาต่าง ๆ ทั้งในดา้นหลกัการ  เป้าหมาย  และกระบวนการ  
ซ่ึงรวมทั้งขั้นตอนและเทคนิค  หรือทกัษะในการใหก้ารปรึกษา 
     1.3 มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัพฒันาการ และการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล 
     1.4 มีความรอบรู้ในเร่ืองการศึกษาต่อและอาชีพต่าง ๆ ในสังคมจนสามารถให้
รายละเอียดท่ีจ าเป็นแก่ผูรั้บการปรึกษาได ้
     1.5 มีความรู้รอบเก่ียวกบัแหล่งวทิยาการ และสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีสามารถให้
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูรั้บการปรึกษาได ้
     1.6 มีความรู้เร่ืองวฒันธรรมของบุคคลในสังคม  และรู้เร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมี
ผลต่อวถีิชีวติของบุคคล 
     1.7 มีความรู้ในเร่ืองการสร้างเป้าหมายท่ีเป็นไปได ้
     1.8 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทการเป็นผูท่ี้ใหก้ารปรึกษาอยา่งกระจ่างแจง้ 
     1.9 มีความรู้เก่ียวกบัวธีิลดความเครียดใหก้บัตนเอง 
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     1.10 มีความรู้ในเร่ืองการสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 
     1.11 มีความรู้ในเร่ืองการสร้างความเช่ือมัน่ให้ตนเองหรือการให้รางวลัแก่ตนเอง 
     1.12 มีความรู้เร่ืองโครงการและการประเมิน 
 2. คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นทกัษะ  ไดแ้ก่คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
     2.1 มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อการรวบรวมขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษาแก่ผูรั้บการปรึกษาแต่ละคนอยา่งเหมาะสม 
     2.2 มีทกัษะในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.3 มีทกัษะในการใหก้ารปรึกษาทุกขั้นตอน  ทั้งแบบเป็นรายบุคคล แบบกลุ่มและ
ปรึกษาครอบครัว 
     2.4 มีทกัษะในการจดัการกบัปัญหาของตนเองได ้
     2.5 มีทกัษะในการเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บท่ีเหมาะสม 
 3. คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นเจตคติ  ไดแ้ก่คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
     3.1 ยอมรับตนเองและมองโลกในทางบวกเสมอ 
     3.2 มีความนบัถือและตระหนกัในคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 
     3.3 มีนิสัยในการไม่ตดัสินและไม่ช้ีน าผูอ่ื้น 
     3.4 ยอมรับขีดจ ากดัของทั้งตนเองและผูอ่ื้น  ท่ีมีอยูต่ามท่ีเป็นจริง 
     3.5 มีวสิัยทศัน์เปิดกวา้งและพร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลง 
     3.6 มีความอดทนต่อส่ิงท่ียงัไม่กระจ่าง  หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเช่ืองชา้ 
     3.7 พร้อมท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และโลกของผูรั้บการปรึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริงโดยไม่น า
ประสบการณ์เฉพาะของตวัหรือโลกของตวัเองเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
     3.8 มีความจริงใจและซ่ือสัตยต่์อตนเองและวชิาชีพ 
     3.9 มีอารมณ์ขนั 
     3.10 มีความมัน่ใจตนเอง 
     3.11 มองชีวติตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  ไม่ยดึติดกบัอดีตท่ีแกไ้ขอะไรไม่ได ้
     3.12 แบ่งปันความรับผดิชอบร่วมกบัผูรั้บการปรึกษาในฐานะผูร่้วมใหข้อ้มูลหรือใน
แนวทางการคิด  ไม่ใช่รับผดิชอบในการตดัสินใจ 
     3.13 ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษยแ์ละรู้จกัใหอ้ภยัในความผดิพลาดของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
     3.14 เห็นความส าคญัของการเป็นคนกระฉบักระเฉงหรือกระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
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 นอกเหนือจากคุณลกัษณะของผูใ้หก้ารปรึกษาทั้ง 3 ดา้น  ดงักล่าวมาแลว้นั้นยงัมีเง่ือนไข
ท่ีจ าเป็นผูใ้หก้ารปรึกษาตอ้งมี  โดยเฉพาะแก่ผูป้ระสบภาวะวกิฤตควรจะตอ้งมีโดยเง่ือนไขท่ีจ าเป็น
มี 3 ประการ  และผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัเง่ือนไขน้ี  คือ  คาร์ล  โรเจอร์ส  นกัจิตวทิยาผูใ้หก้  าเนิดทฤษฎี  
การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง  เง่ือนไข  3 ประการจ าเป็นท่ีผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งมี  
ไดแ้ก่   
 1. ความเขา้อกเขา้ใจ  (Empathy  Understanding)   
 2. ความจริงแท ้ (Genuineness)   
 3. การมองทางบวกอยา่งไม่มีเง่ือนไข  (Unconditional  Positive  Regard)  
 คมเพชร  ฉัตรศุภกุล และผ่องพรรณ  เกิดพิทกัษ์ (2547, หน้า 10-14)  ได้สรุปเก่ียวกบั   
การปรึกษาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ความเขา้อกเขา้ใจ  (Empathy  Understanding)  ในท่ีน้ีจะหมายถึงความเขา้ใจ 
อยา่งแทจ้ริง  (Accurate  Understanding)  องคป์ระกอบท่ีตอ้งพฒันาเช่น  แสดงความปรารถนาท่ีจะ
เขา้ใจ  (Show  Desire  to  Comprehend)  โดยผูใ้ห้การปรึกษาสามารถเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของ
ผูรั้บการปรึกษาอย่างแทจ้ริงสามารถเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บการปรึกษา  และสามารถส่ือให้ผูรั้บการ
ปรึกษารู้ว่าผูใ้ห้การปรึกษาเข้าใจเร่ืองราวและความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดของผู ้รับการปรึกษาให้ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถส่ือข้อความสั้ น  ๆ (A Brief  
Statement) ท่ีสอดคลอ้ง กบัความคิด  ความรู้สึก  และสัมพนัธ์กบัเร่ืองราวท่ีผูรั้บการปรึกษากงัวล
หรือปัญหาต่าง ๆ ของผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาคิดไปกบัผูรั้บการปรึกษา  ติดตามเร่ืองราว
ของผูรั้บการปรึกษาแต่ไม่ใช่คิดใหผู้รั้บการปรึกษา 
 2. ความจริงแท ้(Genuineness) ในท่ีน้ีหมายถึง ความสอดคลอ้ง สมเหตุสมผล (Congruence)   
หรือความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง  องคป์ระกอบของทกัษะคือ  ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งมีพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับการมีบทบาทเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา  (Appropriate  Role  Behavior)  โดยจะต้องไม่เส
แสร้ง  หรือแสดงท่าวา่เป็นผูรู้้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัภาษาถอ้ยค าท่ีแสดงออกไปผูใ้ห้ค  าปรึกษามีความ
จริงแทน้ี้มีการแสดงออกดงัน้ี 
     2.1 ผูใ้ห้การปรึกษาใชภ้าษาท่าทางต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกนัโดยแสดงออกทางการสบตา  
การนัง่  การโนม้ตวัเขา้หาผูรั้บการปรึกษา  ไม่จอ้งมองหรือแสดงท่าทางท่ีไม่จริงใจ 
     2.2 ผูใ้ห้การปรึกษา  แสดงบทบาทของการเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือโดยไม่แสดง
อ านาจหรือแสดงทาทางว่า  “ตนเองเป็นผูรู้้ดี”  ส่วนผูรั้บการปรึกษานั้น  “แย่มาก”  ทั้งน้ีเพราะว่า
ผูรั้บการปรึกษาสามารถสัมผสัไดใ้นส่ิงท่ีผูใ้ห้การปรึกษาท่ีแสดงออกและผูรั้บการปรึกษาอาจไม่
พอใจ  หากผูใ้หก้ารปรึกษาท าท่าสนิทสนมจนเกินไป  หรือใชว้าจา  สายตาไม่เหมาะสม 
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     2.3 ผูใ้หก้ารปรึกษามีความสอดคลอ้ง  (Congruence)  โดยใชค้  าพูด  การแสดงออกและ
ความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกนัและคงเส้นคงวา  (Consistency)  ทั้งน้ีเพราะวา่ หากค าพูดการแสดงออก 
และความรู้สึกไม่สอดคลอ้งกนั  อาจจะท าให้ผูรั้บการปรึกษาสับสน  หรือเขา้ใจผิด  หรือบางคร้ัง  
อาจจะท าใหผู้รั้บการปรึกษาไม่พอใจ 
     2.4 ผูใ้ห้การปรึกษาได้แสดงออกตามธรรมชาติ (Spontaneity) โดยส่ือให้ผูรั้บการ
ปรึกษา ทราบวา่ผูใ้ห้การปรึกษาเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆของผูรั้บการปรึกษาอยา่งแทจ้ริงและเคารพใน
ความเป็นปุถุชนของผูรั้บการปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาจะต้องแสดงออกอย่างจริงใจไม่ใช้เลห์  
เพทุบาย  หรือใชอุ้บายหลอกล่อ 
     2.5 การเปิดเผย  และการไม่ปิดบงัตนเอง  (Openness  and  Self-Disclosure)  ผูใ้ห้การ
ปรึกษาเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองและการไม่ปิดบงัตนเองน้ี  เป็นทกัษะท่ีซับซ้อน  (Complex  
Skills)  เพราะการเปิดเผยหรือไม่ปิดบงัตนเองน้ีเป็นการส่ือขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูใ้ห้การปรึกษา  
ใหผู้รั้บการปรึกษาทราบโดยทัว่ไป  รูปแบบของการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองของผูใ้หก้ารปรึกษา
น้ีจะตอ้งใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาถอ้ยค าเท่านั้น  (Verbal  Channel)  ไม่ควรใชภ้าษา  ท่าทาง  เพราะ
อาจจะท าให้แปลความหมายผิด ๆ  และท าใหเ้ขา้ใจผิดได ้ แมว้า่การเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองของ
ผูใ้ห้การปรึกษาจะช่วยให้บรรยากาศของการให้การปรึกษาดีข้ึน  ช่วยลดระยะห่างของบทบาท  
(Role  Distance)  ระหวา่งผูใ้หก้ารปรึกษาและผูรั้บการปรึกษา  ท าใหรู้้สึกใกลชิ้ดกนัข้ึน และอาจจะ
ช่วยใหผู้รั้บการปรึกษาประทบัใจมากข้ึน  และเขา้ใจปัญหาหรือเร่ืองราวของตนเองดีข้ึน  และพร้อม
ท่ีจะพฒันาวิถีชีวิตของตนเอง  แต่ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งพิจารณาว่า  เม่ือใดจึงจะเหมาะสมท่ีจะ
เปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง  มิใช่วา่ถา้ผูรั้บการปรึกษาตอ้งการทราบ  ก็จะตอ้งบอกผูรั้บการปรึกษา  
อีกทั้งควรฝึกวิธีการพูดเก่ียวกบัการน าประสบการณ์  หรือเร่ืองราวของตนเองมาเปิดเผยวา่  สมควร
จะพูดอะไร  อยา่งไร 
 3. การมองทางบวกอยา่งไม่มีเง่ือนไข (Unconditional  Positive) ในท่ีน้ีจะหมายถึง  
การใหค้วามเคารพ  (Respect)  ในความเป็นปุถุชนของผูรั้บการปรึกษา  การมองในแง่บวก  หมายถึง  
ความสามารถของผูใ้ห้การปรึกษาท่ีจะให้ความนบัถือหรือเห็นคุณค่าของผูรั้บการปรึกษามองว่า
ผูรั้บการปรึกษาเป็นบุคคลท่ีมีค่า  (Worth)  หรือมีคุณค่า  และมีเกียรติ  (Dignity)  ดงันั้นการส่ือสาร
ในแง่บวกท่ีบ่งบอกถึงการให้เกียรติเคารพในความเป็นปุถุชนของผูรั้บการปรึกษาจึงมีความส าคญั  
โดยผูใ้หค้  าปรึกษาแสดงออกดงัต่อไปน้ี 
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     3.1 ขอ้ผูกมดั (Commitment)  ในท่ีน้ีหมายถึง  ความเต็มใจ  (Willing)  ท่ีจะท างานกบั
ผูรั้บการปรึกษา  และสนใจท่ีจะใหก้ารปรึกษา  โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งตรงต่อเวลาท่ีนดัหมายไว ้ 
จะตอ้งรักษาความลบัและตอ้งสามารถใชท้กัษะต่างๆในการใหก้ารปรึกษาเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผูใ้หก้ารปรึกษา 
     3.2 ความพยายามท่ีจะเขา้ใจ  (Effort  to  Understand)  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งแสดงให้
ผูรั้บการปรึกษาเห็นวา่ไดพ้ยายามท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ของผูรั้บการปรึกษาโดยผูใ้ห้การปรึกษา
จะตอ้งใชค้  าถามเพื่อทราบขอ้มูลต่างๆของผูรั้บการปรึกษา  ตอ้งฟังดว้ยความใส่ใจ  รู้จกัใชเ้ทคนิค   
การสะทอ้นความรู้สึก  การทวนค าหรือขอ้ความ  การใหก้ าลงัใจ  การเผชิญ  การตีความ  การเปิดใจ  
และการสรุปและส่ือให้ผูรั้บการปรึกษาทราบโดยใช้ทั้ งภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางว่าผูใ้ห้              
การปรึกษาเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของผูรั้บการปรึกษาอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงผูรั้บการปรึกษาก็สามารถรับรู้ 
ไดว้า่  ผูใ้หก้ารปรึกษาพยายามทุ่มเทความรู้  ความสามารถ  ท่ีเขา้ใจและให้ความช่วยเหลือตลอดทั้ง
เป็นก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
     3.3 เจตคติท่ีจะไม่ตดัสินหรือลงความเห็นว่าดีหรือไม่ดี  (Nonjudgmental  Attitude)  
ในการให้การปรึกษา  ผูใ้ห้การปรึกษาจะไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองในการต าหนิ  วิพากษ์วิจารณ์  
หรือตดัสินการกระท า  ความคิด  ความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาวา่ดีหรือไม่ดี  ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง  
ดงันั้น  ผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งรู้จกัและมีทกัษะในการส่ือความในแง่บวก  พยายามมองดา้นบวกของ
ผูรั้บการปรึกษา  ไม่ต าหนิ  ไม่ประเมิน  ไม่ช้ีน า  หรือไม่ครอบง าความคิดของผูรั้บการปรึกษา  
ตลอดทั้งฝึกท่ีจะใชภ้าษาถอ้ยค าและภาษาท่าทางท่ีแสดงถึงการยอมรับเร่ืองราวของผูรั้บการปรึกษา
ดว้ยความอบอุ่น  และส่ือความดา้นบวกเพื่อมิให้ผูรั้บการปรึกษา  รู้สึกวา่ตนก าลงัถูกต าหนิ  ดงันั้น
ผูใ้ห้การปรึกษาจะตอ้งไม่ตดัสินในเร่ืองใด ๆ ของผูรั้บการปรึกษาแต่ตอ้งส่ือความท่ีจะให้เกียรติแก่
ผูรั้บการปรึกษา  เพราะเขาก็มีสิทธิท่ีจะตดัสินชีวติของตนเอง 
     3.4 ความอบอุ่น  (Warmth)  ผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งแสดงออกถึงความอบอุ่น  โดยแสดง 
ออกถึงความเป็นมิตร  โดยการยิ้ม  ทกัทาย  แสดงท่าทางว่าให้การยอมรับ  ความห่วงใยเอ้ืออาทร  
และเขา้ใจอย่างเห็นอกเห็นใจ  บรรยากาศของการแสดงออกถึงความอบอุ่นน้ีผูรั้บการปรึกษาก็
สามารถสัมผสัความอบอุ่นน้ีได้จากภาษาท่าทางท่ีผูใ้ห้การปรึกษาแสดงออก  ซ่ึงได้แก่  ระดับ
น ้าเสียง การแสดงออกทางใบหนา้  ท่าทาง  การสบตา  การสัมผสั  ระยะนัง่ใกลชิ้ด  หรือไกลเกินไป  
ดงันั้นผูใ้ห้การปรึกษาตอ้งฝึกทกัษะในการแสดงออกท่ี แสดงถึงความอบอุ่น  โดยใช้ภาษาท่าทาง
ดงักล่าวน้ี 
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 กล่าวโดยสรุป  เง่ือนไขส าคญั 3 ประการ  ท่ีมีในการปรึกษาแก่บุคคลในภาวะวิกฤต    
ควรมี  ไดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจหรือความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือประเด็นปัญหาของผูรั้บการ
ปรึกษาอย่างแทจ้ริง  การแสดงออกถึงความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูใ้ห้การปรึกษา  และการมอง
ผูรั้บการปรึกษาในแง่บวกอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 จะเห็นไดว้า่ การปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลางมีเง่ือนไขประกอบดว้ย  ความ
เขา้อกเขา้ใจ  (Empathy  Understanding)  ความจริงแท ้ (Genuineness)  การมองทางบวกอยา่งไม่มี
เง่ือนไข  (Unconditional  Positive  Regard)  โดยผูรั้บการปรึกษาก็สามารถสัมผสัความอบอุ่นน้ีได้
จากภาษาท่าทางท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาแสดงออก โดยผูใ้หก้ารปรึกษาจะตอ้งไม่ตดัสินในเร่ืองใด ๆ ของ
ผูรั้บการปรึกษาแต่ตอ้งส่ือความท่ีจะให้เกียรติแก่ผูรั้บการปรึกษา  เพราะเขาก็มีสิทธิท่ีจะตดัสินชีวติ
ของตนเอง 
 
8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยั เร่ือง บริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่             
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีคน้ควา้เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
 กาญจนา  เดชคุม้ (2541, บทคดัย่อ) ไดด้ าเนินการวิจยั เร่ือง การศึกษาความเครียดของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์             
เพื่อศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และเปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6    ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานครตามตวัแปรเพศ และรายได้
ของครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 850 คน เป็นนกัเรียน
ชาย 361 คน นักเรียนหญิง 489 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินและวิเคราะห์
ความเครียดดว้ยตนเอง ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามสาเหตุของความเครียดซ่ึงผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยงันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยตนเอง 
จ านวน 850 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 770 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.50 เป็น
นกัเรียนชาย 298 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 นกัเรียนหญิง 427 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 แลว้น าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า "ที" การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี แอล เอส ดี (LSD) เพื่อหาความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนมีความเครียดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย 2. นกัเรียนหญิงมีความเครียดมากกวา่นกัเรียนชาย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 3. นกัเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดต่้างกนั มีความเครียดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนท่ีมีรายได้ของครอบครัวต ่ามีความเครียดมากกว่านักเรียนท่ีมี
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รายไดข้องครอบครัวสูง 4. สาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนมีความเครียดอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยมีดงัต่อไปน้ีคือ 1. เวลาในการสอบของโรงเรียนใกลเ้คียงกบัการสอบเขา้มหาวิทยาลยั 2. 
ครอบครัวมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน 3. ตอ้งสอบเขา้มหาวทิยาลยัปิดใหไ้ดเ้พื่อจะไดมี้โอกาสท่ีดีในการหา
งาน 4. ผูน้  าครอบครัวขาดสภาพคล่องทางการเงินในการประกอบอาชีพ 5. บา้นหรือทรัพยสิ์นใน
บา้นถูกน าไปจ านองกบัธนาคาร 6. ไม่เขา้ใจบทเรียน 7. ผูน้  าครอบครัวประสบปัญหาการประกอบ
อาชีพขาดทุน 8. บิดามารดาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบา้นหรือผอ่นบา้น 
 ปิยฉัตร  เทพรัตน์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ด าเนินการวิจัยเร่ือง ผลของการฝึกการให้
ค  าปรึกษาแบบจุลภาคท่ีมีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการให้ค  าปรึกษาในภาวะวิกฤต
ของเจา้หน้าท่ีส านักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามยัพิทักษ์ สภากาชาดไทย กลุ่มตวัอย่างคือ 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย จ านวน 26 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) โปรแกรมฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาแบบจุลภาพ 2) แบบวดัการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการให้ค  าปรึกษาของลาร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1. เจา้หน้าท่ีส านกังาน
บรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทยท่ีเขา้รับการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาแบบ
จุลภาคมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงข้ึนกว่าก่อนรับการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษา
แบบจุลภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2. เจา้หนา้ท่ีส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานา
มยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทยหลงัได้รับการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาแบบจุลภาพ มีระดบัการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาแบบจุลภาพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3. เจ้าหน้าท่ีส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดท่ีจบการฝึกอบรมการใหค้  าปรึกษาแบบจุลภาพมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในระยะหลงัการทดลองและหลงัการทดลอง 1 เดือน หรือระยะติดตามผลสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จินดาภา  พุ่มอ าไพ (2551, บทคดัย่อ) ได้ด าเนินการวิจยัเร่ือง ผลของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยารายบุคคลท่ีมีต่อภาวะความซึมเศร้าและการฆ่าตวัตายในผูป่้วยหญิงท่ีติดเช้ือเอชไอวี ผูว้ิจยั
ใชว้ธีิการปรึกษาเชิงจิตวทิยาตามแนวยึดบุคคลเป็นศูนยกืลางของโรเจอร์สเป็นแนวทางในการรักษา 
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยหญิงท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทยแ์น่ชัดแล้วว่ามีการติดเช้ือเอชไอวีโดย
ไดรั้บการตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอวีดว้ยชุดตรวจแอ๊บบอต ดีเทอร์มีน 1/2 และมารับการรักษาท่ี
คลิกนิกพิเศษ โรงพยาบาลพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 16 ราย เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 ราย กลุ่มทดลอง
ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลจากผูว้ิจยันอกเหนือจากการพยาบาลตามปกติ ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนน
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ภาวะความซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายต ่ากว่าก่อนได้รับการปรึกษา และต ่ากว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01) ในระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ พบวา่ ค่าคะแนนภาวะความ
ซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายของทั้ง 2 กลุ่มลดลง และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.01) 
 เพน็นี  บุญอาษา (2552, บทคดัยอ่) ไดด้ าเนินการวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้วยัรุ่นวยัวิกฤติตามทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนบวัขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ  านวน 60 คน ซ่ึงไดม้าโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบแผนการวิจยัใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า E1 : E2 ค่า t-test (Dependent 
Samples) ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index) และค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั (Co-Efficiency 
of Varinance หรือ ค่า C.V.) ผลการวิจยั พบวา่ กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ วยัรุ่นวยัวิกฤตตามทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้แก่ 1. 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ การออกแบบการเรียนรู้และการจดท าแผนการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีพหุปัญญา 2. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประสิทธิภาพ ค่า E1 : E2 เท่ากบั 92.58 : 
83.16  และ 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ขนิษฐา  แสนใจรักษ์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ด าเนินการวิจยั เร่ือง ในชั่ววูบของการฆ่า      
ตวัตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วทิยาในผูท่ี้ผา่นประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย การวจิยัคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิด ความรู้สึกในขณะกระท าการใดๆเพื่อยุติการมีชีวิตอยู ่และการ
ผา่นพน้ช่วงวกิฤติของผูท่ี้ผา่นประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ
แบบปรากฏการณ์วทิยา การเก็บขอ้มูลใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 8 คน ท่ีเขา้รับการ
รักษาตวัดว้ยสาเหตุการท าร้ายร่างกายตนเองโดยมีเจตนาเพื่อให้ตนเองถึงแก่ชีวิต ณ โรงพยาบาล
เจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่
ความคิด ความรู้สึกในขณะกระท าการใดๆ เพื่อยุติการมีชีวิตอยูป่ระกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกั คือ 1) 
การจมอยูใ่นความทุกขใ์จ 2) ความรู้สึกอบัจน หมดหนทาง 3) การส้ินพลงัในการมีชีวิต 4) การขาด
สติ และการผ่านพน้ช่วงวิกฤติของผูท่ี้ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตวัตาย ประกอบด้วย 3 
ประเด็นหลัก คือ 1) การรับรู้เหตุการณ์ตามความเป็นจริง 2) กระบวนการเยียวยาจิตใจ 3) การ
มองเห็นคุณค่าของเหตุการณ์ ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า สมาชิกภายในครอบครัว ผูใ้ห้การดูแลผู ้
พยายามฆ่าตวัตาย ตลอดจนนกัจิตวิทยาการปรึกษาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อแรงจูงใจในการ
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ฆ่าตวัตาย และกระบวนการเยียวยาจิตใจภายหลงัการพยายามฆ่าตวัตาย นอกจากน้ี อาจพิจารณาน 
าค าสอนประจ าศาสนาของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายมาช่วยให้กระบวนการเยียวยาจิตใจภายหลงัภาวะ
วกิฤติดียิง่ข้ึน 
 ทองเลียน  แฉขุนทด (2556, บทคดัย่อ) ได้ด าเนินการวิจยั เร่ือง การประเมินโครงการ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการศึกษาระดบัประถมศึกษาในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมิน
โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดบัประถมศึกษาใน
สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยการใช้แบบจ าลองของ CIPP ในด้าน
บริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม อ าเภอ (ศศว.อ.) จ  านวน 11 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) จ  านวน 110 คน และ นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 
จ านวน 259 คน รวมทั้งส้ิน 380 คน ซ่ึงไดม้าจากขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร Yamane แลว้สุ่ม
ตวัอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 มาตรา 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จ านวน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1.การประเมินดา้น
บริบท พบว่า โครงการช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั อุบลราชธานี คณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา และวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) 
และนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และสรุปไดว้า่ ไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมิน 2.การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ โครงการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จังหวดัอุบลราชธานี คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) และนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และสรุปไดว้า่ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 3.การประเมินดา้นกระบวนการ พบวา่ โครงการ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาระดบัประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และ
วฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศ.ข.) และนักเรียนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสรุปไดว้่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.การประเมิน
ด้านผลผลิต พบว่า โครงการช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ระดับประถมศึกษาในโรงเ รียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวฒันธรรมอ าเภอ (ศศว.อ.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กศ.ข.) และนกัเรียนท่ีไดรั้บทุน 
 อจัจิมา  อาภานนัท ์(2557, บทคดัยอ่) ไดด้ าเนินการวิจยั เร่ือง ประสบการณ์ทางจิตใจใน
การเขา้ร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีมีศิลปะเป็นส่ือของนิสิตนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้ภาวะวกิฤต
ทางอารมณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจในการเขา้ร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาท่ีมีศิลปะเป็นส่ือของนิสิตนกัศึกษาท่ีมีแนวโน้มภาวะวิกฤตทางอารมณ์และประสบการณ์
ทางจิตใจภายหลังการเข้า ร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีมีศิลปะเป็นส่ือ ผู ้ให้ข้อมูลมี
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกลุ่ม สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละประมาณ 3 ชม. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และ
เป็นผูท่ี้มีค่าคะแนนจากการท าแบบประเมินภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ไทยเพิ่มข้ึนภายหลงัการเขา้ร่วมกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่านิสิตนกัศึกษาท่ีมีแนวโน้มภาวะวิกฤตทาง
อารมณ์ท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาน้ีมีประสบการณ์ทางจิตใจ 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) 
การเปิดเผยตนเองต่อกลุ่ม เม่ือเร่ิมไดแ้สดงออกถึงความเป็นตนเองและรับรู้ถึงการไดรั้บการยอมรับ
จากกลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลก็ยินดีท่ีจะเปิดเผยตวัเองมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินไปของกระบวนการกลุ่ม 
2) การตระหนกัในตนเองผ่านการท างานศิลปะ โดยการท างานศิลปะเป็นส่ิงท่ีดึงให้ผูใ้ห้ข้อมูลมี
โอกาสกลบัมาอยู่กบัตวัเอง ได้ส ารวจอารมณ์ ไตร่ตรองความรู้สึกนึกคิดเพื่อแสดงออกมาผ่าน
อุปกรณ์ศิลปะ 3) การเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกลุ่มท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัสัมพนัธภาพและการท าศิลปะ 
โดยผูใ้ห้ขอ้มูลต่างตระหนกัถึงการเรียนรู้ท่ีตนไดจ้ากการเขา้ร่วมกลุ่มคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดท้  าให้เห็นวา่
การน าการท างานศิลปะมาใชร่้วมดว้ยในกลุ่มมีส่วนช่วยเอ้ือกระบวนการกลุ่มโดยเฉพาะประเด็น
เก่ียวกบัการช่วยลดความประหม่า ความรู้สึกระแวดระวงัในช่วงตน้ของกลุ่มและประเด็นเก่ียวกบั
การเอ้ือให้เกิดการเปิดเผยตนเอง รวมไปถึงประโยชน์ของการท างานศิลปะเพื่อแสดงความคิด
อารมณ์ความรู้สึก ช่วยให้เกิดความผอ่นคลาย     สบายใจ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง
ของผูท่ี้มีแนวโนม้ภาวะวกิฤตทางอารมณ์ 
 วนิดา  นิลวณิชย ์ (2558, บทคดัยอ่) ไดด้ าเนินงานวจิยั เร่ือง  ผลของการใหบ้ริการปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมหนีเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1. หลงัการทดลองพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ
บริการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการลดลง 2. หลงัการทดลองพฤติกรรมหนีเรียนของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองลดลงต ่ากวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม 
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 ดงันั้นจากการคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ส่วนมากจะไดจ้าก
ผลของการใหบ้ริการปรึกษาใหก้บันกัเรียน นิสิตนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้ภาวะวกิฤตทางอารมณ์ จิตใจ 
ผลการวิจยัพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และมีการฝึกอบรมการให้ค  าปรึกษาแบบ   
ต่าง ๆ 
 สรุปบริการปรึกษาวยัรุ่นในภาวะวิกฤต อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีจึงได้
ศึกษาเกี่ยวกบัภาวะวิกฤตเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเกิดส่ิงใดข้ึนบา้ง ส่วนภาวะวิกฤต 
(Crisis) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบท าให้เกิดปัญหาอยา่งเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
ทันท่วงทีได ้ หากผู ใ้ห ้บริการปรึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เด ็กวยั รุ่นที่อยู ่ในภาวะวิกฤต 
ตลอดจนระดบัความเครียดท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและทนัท่วงที
เพื่อลดทอนความรุนแรงที่อาจทวีเพิ่มมากข้ึน และการมีแผนเพื่อป้องกนั แก้ไข และรับมือกบั
ภาวะวิกฤตที่ได้รับการพฒันาให้ใหม่อยู่เสมอถือเป็นส่ิงที่ส าคญัอย่างยิ่งส าหรับครูแนะแนว 
และครูท่ีให้ค  าปรึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาได้ 
 
 




