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คํานํา

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณพรอมนั้น มีองคประกอบหลายประการ
การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆ ถือเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางการเรียนรูใหกับนักศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวยบรรเทาและแกไขปญหาของนักศึกษาตามสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

งานใหคําปรึกษา สํานักกิจการนักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีปญหาไดคลายความกังวลและรูสึกอบอุนใจเม่ือไดแจงปญหาของตน ตลอดจนชวยแกไข
ปญหาของนักศึกษา ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา และทําใหการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดผลดียิ่งข้ึน

สํ านัก กิจการนักศึกษา หวั งว า คู มือการให คําปรึกษานักศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการใหคําปรึกษาตอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่นตอไป.
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ค

บทนํา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยการจัดการสอนของผูสอนและ
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน ซึ่งการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ผูเรียนสวนมากเปนวัยรุนตอนปลายหรือ
วัยผูใหญตอนตน โดยมีอายุระหวาง 16-21 ป ซึ่งเปนวัยท่ีมีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น และเม่ือเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลว จึงมักมีปญหาหลายประการ ท้ังปญหาสังคม ปญหาการเรียน ปญหาครอบครัว
ปญหาความรัก ปญหากับเพ่ือน ปญหาสวนตัว ตลอดจนปญหาท่ีใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย

ดวยเหตุนี้ ปญหาตางๆ ของนักศึกษา จึงมีผลตอสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา ถานักศึกษา
มีปญหามากยอมสงผลทําใหสุขภาพจิตไมดี และมีสมาธิในการศึกษานอยลง จึงทําใหผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนมากตกตํ่า สงผลใหนักศึกษาจํานวนไมนอยถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ และ
พนสภาพการเปนนักศึกษาในท่ีสุด ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียทางการศึกษาเปนอันมาก

สํานักกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นควมสําคัญของปญหาดานนี้ จึงไดจัดทําคูมือ
ฉบับนี้ข้ึนมา เพ่ือใชเปนแนวทางและปฏิบัติในการชวยบรรเทาและแกไขปญหาของนักศึกษา ซึ่งจะชวยให
นักศึกษามีความพรอมในการศึกษ และทําใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดผลดียิ่งข้ึน
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1. ความหมายของการใหคําปรึกษา

การกําหนดความหมายในงานดานการใหคําปรึกษานั้นสามารถ ทําไดหลายแงมุมดวยกัน ข้ึนอยูกับ
ผูกําหนดความหมายวาจะเนนไปทางดานใด

1.1 เนนท่ีผูรับคําปรึกษา
ความหมายท่ีกําหนดข้ึนจะออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงตางๆในตัวของผูรับคําปรึกษา เชน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับคําปรึกษาซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ/ความรูสึกท่ี
กอใหเกิดปญหาตอตนเองหรือตอผูอ่ืน เชน ผูรับคําปรึกษาเกิดความรูสึกท่ีไมดีตอตนเองจนทําใหไมสามารถ
นําสิ่งท่ีดีตางๆของตนออกมาใชเพ่ือกอใหเกิดผลดีตอตนเองได ผูใหคําปรึกษาก็ตองทําหนาท่ีชวยใหเขาเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอตนเองตามความเปนจริงและสามารถนําสิ่งท่ีเขามีอยูมาใชในการพัฒนาชีวิตของตนตอไป

1.2 เนนท่ีผูใหคําปรึกษา
ความหมายท่ีกําหนดข้ึนจะเนนเก่ียวกับบทบาทตางๆในการใหคําปรึกษาของผูใหคําปรึกษาโดย

มีผูรับคําปรึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญในการกําหนดขอบเขตบทบาทตางๆของผูใหคําปรึกษา ซึ่งตองไมเปน
การเขาไปชวยแกไขปญหาของผูรับคําปรึกษาแตชวยผูรับคําปรึกษาใหเห็นและเขาใจปญหาท่ีแทจริงของเขา
ชวยใหเห็นชองทางท่ีจะแกไขและเผชิญกับปญหานั้นรวมท้ังชี้ใหเห็นชองทาง การดําเนินชีวิตตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพในพระเยซูคริสต และมีชีวิตท่ีเจริญเติบโต

1.3 เนนท่ีความสัมพันธระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา
การกําหนดความหมายจะคลุมไปถึงลักษณะของความสัมพันธ คุณภาพ ขอบเขตของความสัมพันธ

และอาจรวมถึงระยะเวลาของความสัมพันธดวย อันเปนการเปดโอกาสแกผูใหคําปรึกษาในการชวยผูรับ
คําปรึกษา ซึ่งการใหคําปรึกษาจะไดผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับสัมพันธภาพของท้ังสองฝาย

1.4 เนนท่ีขบวนการในการใหคําปรึกษา
การกําหนดความหมายจะมุงไปท่ีข้ันตอนการใหคําปรึกษากับลักษณะของการใหคําปรึกษา เชน

หากลักษณะการใหคําปรึกษาเปนแบบการสอน ก็จะเนนท่ีการเตรียมการสอน เนื้อหา อุปกรณ ข้ันตอน
การสอน จํานวนคนท่ีจะเรียน เปาหมายของการสอน/การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลโดยเปาหมายท่ีกําหนดไว
สําหรับแตละคนอาจแตกตางกันไปเพราะลักษณะปญหาของแตละคนไมเหมือนกัน

สรุป นอกจากการกําหนดความหมายท้ัง 4 ประการนี้ ยังมีแนวทางอ่ืนๆอีก เชน การกําหนด
ความหมายตามขบวนการในการเปลี่ยนแปลงของผูมารับคําปรึกษาหรือตามผลของการใหคําปรึกษาและอ่ืนๆ



อีกตามปรัชญาของผูใหคําปรึกษาท่ีแตกตางกัน โดยลวนมีเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกผูมา
รับคําปรึกษาในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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2. วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา
2.1 เพ่ือใหมีการติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา เพ่ือเปนการสรางความอบอุนใจและ

พรอมจะชวยเหลือนักศึกษา
2.2 เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําใหกับนักศึกษาในปญหาดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคลายกังวล

กับปญหาตางๆ
2.3 เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการใหนักศึกษามีความเขาใจกฎ ระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 เพ่ือชวยสงเสริมนักศึกษาใหสามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยและแกปญหาได

อยางเหมาะสม

3. หลักการของการใหการปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจ มีดังนี้
เชื่อท่ีวา มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองได บทบาทของผูใหการปรึกษาจึงเปน

การชวยใหผูรับบริการมีโอกาสใชศักยภาพพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิดข้ึนได การให
การปรึกษาแบบสรางแรงจูงใจเปนเรื่องของการชวยผูรับบริการใหหลุดออกจากภาวะความลังเล ไปสูความ
เชื่อม่ันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางคงท่ีและถาวร ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญดังนี้

3.1 แสดงความเขาใจผูรับบริการ ( Express Empathy ) โดยการฟงอยางตั้งใจท่ีจะเขาใจความรูสึก
ไมตัดสิน ไมวิจารณ ชวยใหเขาใจถึงความลังเล และมีผลในการสรางแรงจูงใจท่ีจะเปลี่ยนแปลง

3.2 ชวยใหการรับบริการเห็นถึงความขัดแยง ( Develop Discrepancy ) ทําใหเห็นชองวาง
ระหวางพฤติกรรมปจจุบัน กับสิ่งท่ีตองบรรลุ จะชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได

3.3 หลีกเลี่ยงการทะเลาะ ขัดแยงหรือเอาชนะ ( Avoid Argumentation ) ซึ่งถือวาเปนสิ่งไร
ประโยชน

3.4 โอนออนตามแรงตาน ( Roll with Resistance ) เพ่ือเปลี่ยนการรับรูหรือมุมมองของ
ผูรับบริการ แตไมไดบังคับใหเห็นคลอยตาม

3.5 สนับสนุนความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองของผูรับบริการ (Support Self – Efficacy)
โดยสื่อใหผูรับบริการรูวาสามารถประสบความสําเร็จได ซึ่งเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญยิ่ง
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4. ประเภทของการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้

4.1. การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล (Individual Counseling)
การใหคําปรึกษาประเภทนี้เปนแบบท่ีไดรับความนิยม และถูกนํามาใชในหนวยงานตางๆ การให

คําปรึกษาจะเปนการพบกันระหวางผูใหคําปรึกษา 1 คน กับผูขอคําปรึกษา 1 คน โดยรวมมือกัน การให
คําปรึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหผูขอรับคําปรึกษาใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจปญหา และสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง หรือเพ่ือใหสมาชิกในองคการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
ทําใหคนในองคการไดตระหนักถึงความรูสึกเก่ียวกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของอารมณของตนและ
ผูอ่ืน เขาใจความสําคัญของทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมตาง ๆของบุคคล เขาใจ
ความสําคัญของการเสริมแรงและการตอตานการเปลี่ยนแปลง คนสามารถกําหนดเปาหมายและการประพฤติ
ปฏิบัติของตนเองได

4.2 การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling)
การใหคําปรึกษาประเภทนี้ หรืออาจเรียกวาการใหคําปรึกษาเชิงกระบวนการ เปนกระบวนการท่ี

บุคคลท่ีมีความตองการหรือปญหาท่ีคลายกันหรือตรงกัน ตองการปรับปรุงตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
ตองการจะแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งรวมกัน มารวมกันเปนกลุมเพ่ือปรึกษาหารือซึ่งกันและกันโดยมีผูให
คําปรึกษาเปนผูชวยเหลือกลุม สมาชิกในกลุมประมาณ 7 - 9 คน ตอผูใหคําปรึกษา 1 คนสมาชิกในกลุม
เปนผูพิจารณากําหนดปญหา แสดงออกเก่ียวกับความรูสึกและความคิดเห็นของแตละคนเปนการไดระบาย
ความรูสึกและความคิดเห็นของแตละคน เปนการไดระบายความรูสึกขัดแยงในจิตใจไดสํารวจตนเอง ไดฝกการ
ยอมรับตนเอง กลาท่ีจะเผชิญปญหาและไดใชความคิดในการแกปญหา หรือปรับปรุงตนเองกับท้ังท่ีไดรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และไดตระหนักวาผูอ่ืนก็มีความขัดแยงหรือความคิดเห็นเชนเดียวกับตนไมใชเขาคน
เดียวท่ีมีปญหาและอยางนอยยังมีอีกคนหนึ่งคือ ผูใหคําปรึกษาท่ียอมรับและเขาใจเขา ผูใหคําปรึกษาจะให
ขอพิจารณา ใหคําแนะนําวาเพ่ือใหกลุมเขาใจปญหาท่ีเปนอยู ชวยกันคิดหรือปรึกษาหารือในทางเลือกแนว
ทางแกไขปญหา แตกลุมตองตัดสินในเลือกทางเลือกในการแกปญหาเอง วิธีการใหคําปรึกษาแบบนี้สมาชิก
ของกลุมจะรวมกันคิด แลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือใหเกิดความคิดเห็นตางกัน และการกระทําตางกัน ทําใหการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมือกัน การทํางานก็มีประสิทธิภาพ และอีกประการหนึ่งการใชวิธีนี้จะเปนการเปดโอกาสให
สมาชิกในกลุมแตละคนเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแตละคนไดเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ซึ่งทําใหเขาเกิด
ความภาคภูมิใจวาตนเองสามารถใหขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนแกกลุมได ตัวอยางของการใหคําปรึกษาเปน



กลุม เชน การใหคําปรึกษาเปนกลุมแกคนงานท่ีมีปญหาเก่ียวกับนโยบายใหมหรือมีความตองการท่ีจะปรับปรุง
วิธีการทํางาน เปนตน
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5. คุณลักษณะของผูใหบริการคําปรึกษา ดังนี้

5.1 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
(1) มีมนุษยสัมพันธ
(2) มีความรับผิดชอบ
(3) ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
(4) มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
(5) มีความเมตตากรุณา
(6) ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนักศึกษา
(7) มีความประพฤติเหมาะสม และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา
(8) พรอมอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา
(9) มีความคิดในเชิงบวก

5.2 คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ
(1) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี
(2) มีความสามารถในการสื่อสาร
(3) มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของนักศึกษา
(4) มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนักศึกษาเม่ือมีปญหา

5.3 จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา
(1) คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนักศึกษา
(2) รักษาความลับของนิสิตนักศึกษา
(3) พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ
(4) ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาฟงในทางท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
(5) เปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา
(6) ปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําปรึกษาวิแกนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอภาค

6. หนาท่ีของผูใหคําปรึกษาดานการพัฒนานักศึกษา มีดังนี้
6.1 ใหคําแนะนําเก่ียวกับบริการตางๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
6.2 ใหคําปรึกษาเบื้องตนเก่ียวกับปญหาทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตหากมีปญหาใดท่ีเกิน

ความสามารถท่ีจะชวยเหลือได ก็ควรสงนักศึกษาไปรับบริการจากผูเชี่ยวชาญทางดานนั้นโดยตรง
6.3 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย
6.4 ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย



6.5 ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
6.6 ใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
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7. เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ มีดังนี้
7.1 สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
7.2 ใหความสนใจแกนักศึกษา
7.3 ใหความเมตตากรุณาแกนักศึกษา
7.4 แสดงความจริงใจเม่ือนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา
7.5 ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบุคคล
7.6 พยายามทําความเขาใจท้ังความรูสึก ปญหาและความตองการของนักศึกษา
7.7 ใหความชวยเหลือนักศึกษาดวยความเต็มใจ

8. เทคนิคท่ีจําเปนในกระบวนการใหคําปรึกษาแตละข้ันตอนมีดังนี้
ข้ันตอนการสรางความสัมพันธท่ีดี ผูใหคําปรึกษา จะตองสรางบรรยากาศท่ีอบอุน มีมิตรไมตรี รูจัก

กลาวคําตอนรับและ เชื้อเชิญใหนั่งรูจัก พูดคุยใหผอนคลาย เปนการสรางความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนแกผูมาขอ
ความชวยเหลือในเบื้องตน การสื่อใหผูมาขอความชวยเหลือหรือผูรับคําปรึกษา เห็นความตั้งใจจริงของผูให
คําปรึกษา สามารถสื่อให เห็นจาก
ก. การแสดงออกทางสีหนา

- แววตา การประสานสายตา ใหมองผูรับคําปรึกษาในขณะท่ีเขากําลังพูด มีการพยักหนาบาง เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาเขาใจผูพูดเบนสายตาไปมองสิ่งอ่ืนบางเปนครั้งคราว แตไมใชการหลบตา เพราะจะทําให รูสึก
เหมือนไมตั้งใจหรือไมสนใจ และไมใชการจองหนา เพราะจะทําใหผูพูดรูสึกอึดอัด เกิดความเครียด ข้ึนได
ข. การแสดงทาทางการเคลื่อนไหวของรางกาย

-ทําตัวเปนกันเอง ทาทางมีชีวิตชีวา ใบหนายิ้มแยมแจมใส ทําใหเกิดความรูสึกวาพรอมท่ีจะให
คําปรึกษา และมีความdระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือ
ค. การตอบสนองทางคําพูด

- น้ําเสียง ใชน้ําเสียงสุภาพ นุมนวลแตหนักแนน และควรตอบสนองดวยคําพูดสั้น ๆ บาง เชน คะ
ครับ อืม ใช จะชวยกระตุนผูรับคําปรึกษากลาพูดมากข้ึน การแสดงออกทางกายวาจาใจตามท่ีกลาวมานี้จะ
ชวยสรางบรรยากาศในการพูดคุยกันอยางเปนกันเองอบอุนสบายใจะเกิดความไววางใจ และ สรางความม่ันใจ
วาจะไดรับการยอมรับและเขาใจของผูใหคําปรึกษาเปนการลดความวิตกกังวลในข้ันแรก และ จะเปนสิ่งจูงใจ
ใหผูรับคําปรึกษากลาเปดเผยความรูสึกหรือปญหาท่ีมีอยูในใจในข้ันตอนตอไป



เม่ือเริ่มตนสรางความสัมพันธไดดีแลว ควรทําความเขาใจเก่ียวกับคําปรึกษา ประโยชน จากการ
ปรึกษา บทบาทของผูใหคําปรึกษา และผูรับคําปรึกษาวา จะตองรวมกันพิจารณาคนหาปญหา และแนวทาง
แกไขปญหารวมกัน
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9. ข้ันตอนการสํารวจและทําความเขาใจปญหา
เทคนิคชวยใหผูรับคําปรึกษามองเห็นคุณคาของตนเอง สามารถสํารวจตนเองจนเกิดความเขาใจ

ปญหาและความตองการท่ีแทจริงของตนเองอยางกระจางแจง พรอมท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ของตนเอง คือ

ก. การเปดประเด็น
หลังจากไดสรางความสัมพันธท่ีดีกันแลวผูรับคําปรึกษาอาจจะไมรูวาควรเริ่มตนพูดคุยถึง

จุดประสงคท่ีมา ขอรับคําปรึกษาอยางไรดีผูใหคําปรึกษาอาจเปนฝายเริ่มพูดเชื้อเชิญกอน เชน
" ขอใหคุณรูสึกสบายใจท่ีจะเริ่มตนพูด "
" คุณคงมีอะไรบางอยางท่ีจะเลาใหฟง "
" คุณจะพูดอะไรก็ไดท่ีคุณอยากจะพูด "
" มีอะไรท่ีไมสบายใจจะใหดิฉันชวยบางคะ "

ข. การฟง
ผูใหคําปรึกษาตองฟงคําพูดของผูรับคําปรึกษา ดวยความสบายใจ ทําตัวเปนกันเอง และพรอมท่ี

จะเขาใจอารมณ - ความรูสึกของผูรับคําปรึกษา เพ่ือใหผูรับคําปรึกษาไดพูดและระบายความรูสึกตาง ๆท่ีมีอยู
ในใจออกมา ในขณะเดียวกันนี้ผูฟงจะตองจับใจความสําคัญสังเกตอารมณ และความรูสึกของผูพูดตอเรื่องท่ี
พูด เพ่ือท่ีจะเขาใจพฤติกรรมของผูรับคําปรึกษาโดยไมมีอคติหรือไมสรุปความเอาเอง การตั้งใจฟงจะชวยให
ผูรับคําปรึกษาพูดออกมาไดมาก ชวยระบายความรูสึกท่ีเปนทุกขใหคลายลงไปได และยังชวยผูใหคําปรึกษาได
ฟงรายละเอียดของ ปญหามากข้ึน ดังนั้น ผูใหคําปรึกษาจะตองมีสมาธิในการฟง และสนใจติดตามเรื่องราว มี
การสนองตอบท้ังดานกิริยา ทาทาง และคําพูด

ค. การถาม
เปนการแสดงถึงความเอาใจใสตอผูรับคําปรึกษา และชวยใหเขาใจ ปญหาไดชัดเจน และเขาใจ

ผูรับคําปรึกษามากข้ึนตรวจสอบความรูสึกของตนเองเชนขณะนั้นคุณมีความรูสึกอยางไร การตั้งคําถามสวน
ใหญมักเปนคําถามเปดมากกวาคําถามปด คําถามเปด หมายถึง คําถามท่ีเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาพูด หรือ



แสดงความ คิดเห็นของตนออกมาไดเต็มท่ีตามตองการ มักข้ึนตนหรือลงทายคําวา เพราะเหตุใดอะไร อยางไร
ฯลฯ
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10. ข้ันตอนการยุติการใหคําปรึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ

ก. การยุติการใหคําปรึกษาแตละครั้ง
เปนการยุติการพูดคุยกัน ผูใหคําปรึกษาอาจใชวิธี สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ของการพูดคุย และ

แนวทางท่ีจะนํากลับไปปฏิบัติ แลวนัดพบกันใหม หรืออาจใหผูรับคํา ปรึกษาเปนผูสรุปเอง เพ่ือทบทวนความ
เขาใจในสิ่งท่ีกําลังพูดคุยกันอยูในขณะนั้น และสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติ โดยผูใหคําปรึกษาเปนผูใหกําลังใจ
หรือสนับสนุนใหเกิดการ ปฏิบัติตามท่ีพูดคุยกัน แลวนัดพบกันใหม

ข. การยุติการใหคําปรึกษาแตละราย
เปนการสิ้นสุดการใหความชวยเหลือเม่ือผูรับคําปรึกษาแตละรายสามารถเผชิญและแกไขปญหา

ได ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดํารงชีวิตตอไป ไดอยางปกติสุข ขอควรระวังอาจมีผูรับคําปรึกษาบางรายท่ีมี
ปญหา รุนแรง มากเกินกวาท่ีผูใหคําปรึกษาจะชวยเหลือได เชน ผูรับคําปรึกษามีอาการทางจิตรุนแรง หรือมี
ปญหา ทางกฎหมาย เปนตน จําเปนตองยุติการใหคําปรึกษา และสงตอผูมีหนาท่ีโดยตรงตอไป

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




