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ค
บทนํา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยการจัดการสอนของผูสอนและ
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน ซึ่งการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ผูเรียนสวนมากเปนวัยรุนตอนปลายหรือ
วัยผูใหญตอนตน โดยมีอายุระหวาง 16-21 ป ซึ่งเปนวัยที่มีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น และเมื่อเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลว จึงมักมีปญหาหลายประการ ทั้งปญหาสังคม ปญหาการเรียน ปญหาครอบครัว
ปญหาความรัก ปญหากับเพื่อน ปญหาสวนตัว ตลอดจนปญหาที่ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย
ดวยเหตุนี้ ปญหาตางๆ ของนักศึกษา จึงมีผลตอสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา ถานักศึกษา
มีปญหามากยอมสงผลทําใหสุขภาพจิตไมดี และมีสมาธิในการศึกษานอยลง จึงทําใหผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนมากตกตํ่า สงผลใหนักศึกษาจํานวนไมนอยถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ และ
พนสภาพการเปนนักศึกษาในที่สุด ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียทางการศึกษาเปนอันมาก
สํานักกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเล็งเห็นควมสําคัญของปญหาดานนี้ จึงไดจัดทําคูมือ
ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางและปฏิบัติในการชวยบรรเทาและแกไขปญหาของนักศึกษา ซึ่งจะชวยให
นักศึกษามีความพรอมในการศึกษ และทําใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดผลดียิ่งขึ้น
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1. ความหมายของการใหคําปรึกษา
การกําหนดความหมายในงานดานการใหคําปรึกษานั้นสามารถ ทําไดหลายแงมุมดวยกัน ขึ้นอยูกับ
ผูกําหนดความหมายวาจะเนนไปทางดานใด
1.1 เนนที่ผูรับคําปรึกษา
ความหมายที่กําหนดขึ้นจะออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงตางๆในตัวของผูรับคําปรึกษา เชน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับคําปรึกษาซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ/ความรูสึกที่
กอใหเกิดปญหาตอตนเองหรือตอผูอื่น เชน ผูรับคําปรึกษาเกิดความรูสึกที่ไมดีตอตนเองจนทําใหไมสามารถ
นําสิ่งที่ดีตางๆของตนออกมาใชเพื่อกอใหเกิดผลดีตอตนเองได ผูใหคําปรึกษาก็ตองทําหนาที่ชวยใหเขาเกิด
ความรูสึกที่ดีตอตนเองตามความเปนจริงและสามารถนําสิ่งที่เขามีอยูมาใชในการพัฒนาชีวิตของตนตอไป
1.2 เนนที่ผูใหคําปรึกษา
ความหมายที่กําหนดขึ้นจะเนนเกี่ยวกับบทบาทตางๆในการใหคําปรึกษาของผูใหคําปรึกษาโดย
มีผูรับคําปรึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญในการกําหนดขอบเขตบทบาทตางๆของผูใหคําปรึกษา ซึ่งตองไมเปน
การเขาไปชวยแกไขปญหาของผูรับคําปรึกษาแตชวยผูรับคําปรึกษาใหเห็นและเขาใจปญหาที่แทจริงของเขา
ชวยใหเห็นชองทางที่จะแกไขและเผชิญกับปญหานั้นรวมทั้งชี้ใหเห็นชองทาง การดําเนินชีวิตตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพในพระเยซูคริสต และมีชีวิตที่เจริญเติบโต
1.3 เนนที่ความสัมพันธระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา
การกําหนดความหมายจะคลุมไปถึงลักษณะของความสัมพันธ คุณภาพ ขอบเขตของความสัมพันธ
และอาจรวมถึงระยะเวลาของความสัมพันธดวย อันเปนการเปดโอกาสแกผูใหคําปรึกษาในการชวยผูรับ
คําปรึกษา ซึ่งการใหคําปรึกษาจะไดผลหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสัมพันธภาพของทั้งสองฝาย
1.4 เนนที่ขบวนการในการใหคําปรึกษา
การกําหนดความหมายจะมุงไปที่ขั้นตอนการใหคําปรึกษากับลักษณะของการใหคําปรึกษา เชน
หากลักษณะการใหคําปรึกษาเปนแบบการสอน ก็จะเนนที่การเตรียมการสอน เนื้อหา อุปกรณ ขั้นตอน
การสอน จํานวนคนที่จะเรียน เปาหมายของการสอน/การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลโดยเปาหมายที่กําหนดไว
สําหรับแตละคนอาจแตกตางกันไปเพราะลักษณะปญหาของแตละคนไมเหมือนกัน
สรุป นอกจากการกําหนดความหมายทั้ง 4 ประการนี้ ยังมีแนวทางอื่นๆอีก เชน การกําหนด
ความหมายตามขบวนการในการเปลี่ยนแปลงของผูมารับคําปรึกษาหรือตามผลของการใหคําปรึกษาและอื่นๆ

อีกตามปรัชญาของผูใหคําปรึกษาที่แตกตางกัน โดยลวนมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกผูมา
รับคําปรึกษาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา
2.1 เพื่อใหมีการติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา เพื่อเปนการสรางความอบอุนใจและ
พรอมจะชวยเหลือนักศึกษา
2.2 เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําใหกับนักศึกษาในปญหาดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาสามารถคลายกังวล
กับปญหาตางๆ
2.3 เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการใหนักศึกษามีความเขาใจกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 เพื่อชวยสงเสริมนักศึกษาใหสามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยและแกปญหาได
อยางเหมาะสม
3. หลักการของการใหการปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจ มีดังนี้
เชื่อที่วา มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได บทบาทของผูใหการปรึกษาจึงเปน
การชวยใหผูรับบริการมีโอกาสใชศักยภาพพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิดขึ้นได การให
การปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจเปนเรื่องของการชวยผูรับบริการใหหลุดออกจากภาวะความลังเล ไปสูความ
เชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางคงที่และถาวร ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญดังนี้
3.1 แสดงความเขาใจผูรับบริการ ( Express Empathy ) โดยการฟงอยางตั้งใจที่จะเขาใจความรูสึก
ไมตัดสิน ไมวิจารณ ชวยใหเขาใจถึงความลังเล และมีผลในการสรางแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลง
3.2 ชวยใหการรับบริการเห็นถึงความขัดแยง ( Develop Discrepancy ) ทําใหเห็นชองวาง
ระหวางพฤติกรรมปจจุบัน กับสิ่งที่ตองบรรลุ จะชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
3.3 หลีกเลี่ยงการทะเลาะ ขัดแยงหรือเอาชนะ ( Avoid Argumentation ) ซึ่งถือวาเปนสิ่งไร
ประโยชน
3.4 โอนออนตามแรงตาน ( Roll with Resistance ) เพื่อเปลี่ยนการรับรูหรือมุมมองของ
ผูรับบริการ แตไมไดบังคับใหเห็นคลอยตาม
3.5 สนับสนุนความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของผูรับบริการ (Support Self – Efficacy)
โดยสื่อใหผูรับบริการรูวาสามารถประสบความสําเร็จได ซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคัญยิ่ง
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4. ประเภทของการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้
4.1. การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล (Individual Counseling)
การใหคําปรึกษาประเภทนี้เปนแบบที่ไดรับความนิยม และถูกนํามาใชในหนวยงานตางๆ การให
คําปรึกษาจะเปนการพบกันระหวางผูใหคําปรึกษา 1 คน กับผูขอคําปรึกษา 1 คน โดยรวมมือกัน การให
คําปรึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูขอรับคําปรึกษาใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจปญหา และสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง หรือเพื่อใหสมาชิกในองคการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
ทําให คนในองค การได ต ระหนั กถึ งความรู สึ กเกี่ ย วกับ ปฏิ กิริ ย าและการแสดงออกของอารมณ ของตนและ
ผูอื่น เขาใจความสําคัญของทัศนคติ ความเชื่อ คานิ ยม แรงจูงใจ พฤติกรรมตาง ๆของบุคคล เขาใจ
ความสําคัญของการเสริมแรงและการตอตานการเปลี่ยนแปลง คนสามารถกําหนดเปาหมายและการประพฤติ
ปฏิบัติของตนเองได
4.2 การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling)
การใหคําปรึกษาประเภทนี้ หรืออาจเรียกวาการใหคําปรึกษาเชิงกระบวนการ เปนกระบวนการที่
บุคคลที่มีความตองการหรือปญหาที่คลายกันหรือตรงกัน ตองการปรับปรุงตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
ตองการจะแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งรวมกัน มารวมกันเปนกลุมเพื่อปรึกษาหารือซึ่งกันและกันโดยมีผูให
คําปรึกษาเปนผูชวยเหลือกลุม สมาชิกในกลุมประมาณ 7 - 9 คน ตอผูใหคําปรึกษา 1 คนสมาชิกในกลุม
เปนผูพิจารณากําหนดปญหา แสดงออกเกี่ยวกับความรูสึกและความคิดเห็นของแตละคนเปนการไดระบาย
ความรูสึกและความคิดเห็นของแตละคน เปนการไดระบายความรูสึกขัดแยงในจิตใจไดสํารวจตนเอง ไดฝกการ
ยอมรับตนเอง กลาที่จะเผชิญปญหาและไดใชความคิดในการแกปญหา หรือปรับปรุงตนเองกับทั้งที่ไดรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และไดตระหนักวาผูอื่นก็มีความขัดแยงหรือความคิดเห็นเชนเดียวกับตนไมใชเขาคน
เดียวที่มีปญหาและอยางนอยยังมีอีกคนหนึ่งคือ ผูใหคําปรึกษาที่ยอมรับและเขาใจเขา ผูใหคําปรึกษาจะให
ขอพิจารณา ใหคําแนะนําวาเพื่อใหกลุมเขาใจปญหาที่เปนอยู ชวยกันคิดหรือปรึกษาหารือในทางเลือกแนว
ทางแกไขปญหา แตกลุมตองตัดสินในเลือกทางเลือกในการแกปญหาเอง วิธีการใหคําปรึกษาแบบนี้สมาชิก
ของกลุมจะรวมกันคิด แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อใหเกิดความคิดเห็นตางกัน และการกระทําตางกัน ทําใหการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมือกัน การทํางานก็มีประสิทธิภาพ และอีกประการหนึ่งการใชวิธีนี้จะเปนการเปดโอกาสให
สมาชิกในกลุมแตละคนเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแตละคนไดเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ซึ่งทําใหเขาเกิด
ความภาคภูมิใจวาตนเองสามารถใหขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนแกกลุมได ตัวอยางของการใหคําปรึกษาเปน

กลุม เชน การใหคําปรึกษาเปนกลุมแกคนงานที่มีปญหาเกี่ยวกับนโยบายใหมหรือมีความตองการที่จะปรับปรุง
วิธีการทํางาน เปนตน
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5. คุณลักษณะของผูใหบริการคําปรึกษา ดังนี้
5.1 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
(1) มีมนุษยสัมพันธ
(2) มีความรับผิดชอบ
(3) ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(4) มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
(5) มีความเมตตากรุณา
(6) ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนักศึกษา
(7) มีความประพฤติเหมาะสม และเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
(8) พรอมอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา
(9) มีความคิดในเชิงบวก
5.2 คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ
(1) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
(2) มีความสามารถในการสื่อสาร
(3) มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของนักศึกษา
(4) มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนักศึกษาเมื่อมีปญหา
5.3 จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา
(1) คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนักศึกษา
(2) รักษาความลับของนิสิตนักศึกษา
(3) พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ
(4) ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาฟงในทางที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
(5) เปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
(6) ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิแกนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอภาค
6. หนาที่ของผูใหคําปรึกษาดานการพัฒนานักศึกษา มีดังนี้
6.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตางๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
6.2 ใหคําปรึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตหากมีปญหาใดที่เกิน
ความสามารถที่จะชวยเหลือได ก็ควรสงนักศึกษาไปรับบริการจากผูเชี่ยวชาญทางดานนั้นโดยตรง
6.3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย
6.4 ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

6.5 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
6.6 ใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
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7. เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ มีดังนี้
7.1 สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
7.2 ใหความสนใจแกนักศึกษา
7.3 ใหความเมตตากรุณาแกนักศึกษา
7.4 แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา
7.5 ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบุคคล
7.6 พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและความตองการของนักศึกษา
7.7 ใหความชวยเหลือนักศึกษาดวยความเต็มใจ
8. เทคนิคที่จําเปนในกระบวนการใหคําปรึกษาแตละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนการสรางความสัมพันธที่ดี ผูใหคําปรึกษา จะตองสรางบรรยากาศที่อบอุน มีมิตรไมตรี รูจัก
กลาวคําตอนรับและ เชื้อเชิญใหนั่งรูจัก พูดคุยใหผอนคลาย เปนการสรางความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นแกผูมาขอ
ความชวยเหลือในเบื้องตน การสื่อใหผูมาขอความชวยเหลือหรือผูรับคําปรึกษา เห็นความตั้งใจจริงของผูให
คําปรึกษา สามารถสื่อให เห็นจาก
ก. การแสดงออกทางสีหนา
- แววตา การประสานสายตา ใหมองผูรับคําปรึกษาในขณะที่เขากําลังพูด มีการพยักหนาบาง เพื่อ
แสดงใหเห็นวาเขาใจผูพูดเบนสายตาไปมองสิ่งอื่นบางเปนครั้งคราว แตไมใชการหลบตา เพราะจะทําให รูสึก
เหมือนไมตั้งใจหรือไมสนใจ และไมใชการจองหนา เพราะจะทําใหผูพูดรูสึกอึดอัด เกิดความเครียด ขึ้นได
ข. การแสดงทาทางการเคลื่อนไหวของรางกาย
-ทําตัวเปนกันเอง ทาทางมีชีวิตชีวา ใบหนายิ้มแยมแจมใส ทําใหเกิดความรูสึกวาพรอมที่จะให
คําปรึกษา และมีความdระตือรือรนที่จะชวยเหลือ
ค. การตอบสนองทางคําพูด
- น้ําเสียง ใชน้ําเสียงสุภาพ นุมนวลแตหนักแนน และควรตอบสนองดวยคําพูดสั้น ๆ บาง เชน คะ
ครับ อืม ใช จะชวยกระตุนผูรับคําปรึกษากลาพูดมากขึ้น การแสดงออกทางกายวาจาใจตามที่กลาวมานี้จะ
ชวยสรางบรรยากาศในการพูดคุยกันอยางเปนกันเองอบอุนสบายใจะเกิดความไววางใจ และ สรางความมั่นใจ
วาจะไดรับการยอมรับและเขาใจของผูใหคําปรึกษาเปนการลดความวิตกกังวลในขั้นแรก และ จะเปนสิ่งจูงใจ
ใหผูรับคําปรึกษากลาเปดเผยความรูสึกหรือปญหาที่มีอยูในใจในขั้นตอนตอไป

เมื่อเริ่มตนสรางความสัมพันธไดดีแลว ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับคําปรึกษา ประโยชน จากการ
ปรึกษา บทบาทของผูใหคําปรึกษา และผูรับคําปรึกษาวา จะตองรวมกันพิจารณาคนหาปญหา และแนวทาง
แกไขปญหารวมกัน
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9. ขั้นตอนการสํารวจและทําความเขาใจปญหา
เทคนิคชวยใหผูรับคําปรึกษามองเห็นคุณคาของตนเอง สามารถสํารวจตนเองจนเกิดความเขาใจ
ปญหาและความตองการที่แทจริงของตนเองอยางกระจางแจง พรอมที่จะนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ของตนเอง คือ
ก. การเปดประเด็น
หลังจากไดสรางความสัมพันธที่ดีกันแลวผูรับคําปรึกษาอาจจะไมรูวาควรเริ่มตนพูดคุยถึง
จุดประสงคที่มา ขอรับคําปรึกษาอยางไรดีผูใหคําปรึกษาอาจเปนฝายเริ่มพูดเชื้อเชิญกอน เชน
" ขอใหคุณรูสึกสบายใจที่จะเริ่มตนพูด "
" คุณคงมีอะไรบางอยางที่จะเลาใหฟง "
" คุณจะพูดอะไรก็ไดที่คุณอยากจะพูด "
" มีอะไรที่ไมสบายใจจะใหดิฉันชวยบางคะ "
ข. การฟง
ผูใหคําปรึกษาตองฟงคําพูดของผูรับคําปรึกษา ดวยความสบายใจ ทําตัวเปนกันเอง และพรอมที่
จะเขาใจอารมณ - ความรูสึกของผูรับคําปรึกษา เพื่อใหผูรับคําปรึกษาไดพูดและระบายความรูสึกตาง ๆที่มีอยู
ในใจออกมา ในขณะเดียวกันนี้ผูฟงจะตองจับใจความสําคัญสังเกตอารมณ และความรูสึกของผูพูดตอเรื่องที่
พูด เพื่อที่จะเขาใจพฤติกรรมของผูรับคําปรึกษาโดยไมมีอคติหรือไมสรุปความเอาเอง การตั้งใจฟงจะชวยให
ผูรับคําปรึกษาพูดออกมาไดมาก ชวยระบายความรูสึกที่เปนทุกขใหคลายลงไปได และยังชวยผูใหคําปรึกษาได
ฟงรายละเอียดของ ปญหามากขึ้น ดังนั้น ผูใหคําปรึกษาจะตองมีสมาธิในการฟง และสนใจติดตามเรื่องราว มี
การสนองตอบทั้งดานกิริยา ทาทาง และคําพูด
ค. การถาม
เปนการแสดงถึงความเอาใจใสตอผูรับคําปรึกษา และชวยใหเขาใจ ปญหาไดชัดเจน และเขาใจ
ผูรับคําปรึกษามากขึ้นตรวจสอบความรูสึกของตนเองเชนขณะนั้นคุณมีความรูสึกอยางไร การตั้งคําถามสวน
ใหญมักเปนคําถามเปดมากกวาคําถามปด คําถามเปด หมายถึง คําถามที่เปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาพูด หรือ

แสดงความ คิดเห็นของตนออกมาไดเต็มที่ตามตองการ มักขึ้นตนหรือลงทายคําวา เพราะเหตุใดอะไร อยางไร
ฯลฯ
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10. ขั้นตอนการยุติการใหคําปรึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ
ก. การยุติการใหคําปรึกษาแตละครั้ง
เปนการยุติการพูดคุยกัน ผูใหคําปรึกษาอาจใชวิธี สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ของการพูดคุย และ
แนวทางที่จะนํากลับไปปฏิบัติ แลวนัดพบกันใหม หรืออาจใหผูรับคํา ปรึกษาเปนผูสรุปเอง เพื่อทบทวนความ
เขาใจในสิ่งที่กําลังพูดคุยกันอยูในขณะนั้น และสามารถที่จะนําไปปฏิบัติ โดยผูใหคําปรึกษาเปนผูใหกําลังใจ
หรือสนับสนุนใหเกิดการ ปฏิบัติตามที่พูดคุยกัน แลวนัดพบกันใหม
ข. การยุติการใหคําปรึกษาแตละราย
เปนการสิ้นสุดการใหความชวยเหลือเมื่อผูรับคําปรึกษาแตละรายสามารถเผชิญและแกไขปญหา
ได ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดํารงชีวิตตอไป ไดอยางปกติสุข ขอควรระวังอาจมีผูรับคําปรึกษาบางรายที่มี
ปญหา รุนแรง มากเกินกวาที่ผูใหคําปรึกษาจะชวยเหลือได เชน ผูรับคําปรึกษามีอาการทางจิตรุนแรง หรือมี
ปญหา ทางกฎหมาย เปนตน จําเปนตองยุติการใหคําปรึกษา และสงตอผูมีหนาที่โดยตรงตอไป

********************************************

