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องคความรูในการดําเนินการ จัดการความรู ประจําป งป.54
เรื่อง “แนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเปนรายบุคคล”
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.
ชื่อองคความรู
บริการใหคําปรึกษา (Counseling Service)
บริการแนะแนวในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จสมความมุงหมายหรือไม ยอมขึ้นอยูกับบริการใหคําปรึกษา
เปนสําคัญ ถือกันวาบริการใหคําปรึกษานี้ เปนหัวใจของโครงการแนะแนว
อีริคสัน ไดใหนิยามวา “การใหคําปรึกษา หมายถึงกระบวนการทั้งหมดในการชวยเหลือบุคคลผูมีปญหา
หรือมีความตองการตางๆ ใหบรรลุจุดหมายที่เขาปรารถนาและกระบวนการใหคําปรึกษายอมหมายความรวมถึง
1. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลผูมีปญหา
2. การปรึกษาหารือกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีปญหา
3. การสัมภาษณ
4. การใหบุคคลผูมีปญหาทําขอทดสอบ การใหคะแนนขอทดสอบ และการแปลผลของการทดสอบนั้น
5. การพยายามหาสนเทศเพิ่มเติม หรือการพยายามแหลงวิทยากร ซึ่งจะสงตัวผูมีปญหาไปขอความ
ชวยเหลือ
6. การประเมินผลของกระบวนการใหคําปรึกษา
7. การติดตามผลและการประเมินผลของการชวยเหลือ
8. การเขียนรายงาน หรือการบันทึกผลของการใหคําปรึกษา”
Rogers (1952) กลาววา การใหคําปรึกษา (counseling) เปน “กระบวนการที่โครงสรางของอัตตา
ไดรับ การผ อนคลายในสภาพที่ป ลอดภัย ภายใตบ รรยากาศและสัม พันธภาพในการให คําปรึก ษา และทําให
ประสบการณเดิมที่ผูรับปรึกษาไมสามารถเผชิญหรือยอมรับได ไดถูกนํามารับรูและผสมผสานกัน เปนการรูจัก
ตนเองในแนวทางใหมที่ถูกตอง”
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หลักการในการใหการปรึกษา (Principles of Counseling)
1. มุงใหเกิดการชวยเหลืออยางมีกระบวนการ คือ
1.1 ครูทุกๆ คนในโรงเรียนควรจะเขาใจวา การใหคําปรึกษาเปนกิจของผูที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาดี
แลว ผูที่จะใหคําปรึกษาแกนักเรียน จะตองมีความรูและทักษะในการใหคําปรึกษา เขาถึงปญหา ซึ่งมีแนวทางวา
ผูใหการปรึกษาจะตองทําความเขาใจกับปญหาโดยพูดคุย
ซักถาม เพื่อใหไดคําตอบวาปญหาของผูรับการปรึกษาคืออะไรจากตัวผูรับการปรึกษาเอง ซึ่งผูรับการปรึกษาจะตอง
มีโอกาสรวมคิดตัดสินใจวาปญหาแทจริงของเขาคืออะไรและปญหานั้นๆ ยอมตองมีที่มา ในสวนของผูใหการปรึกษา
ควรรูจักเชื่อมโยงปญหาของผูรับการปรึกษาในปจจุบันเขากับปญหาอื่นๆ ที่คาดวาจะตามมา เชน ปญหาจิตใจ-สังคม
เปนตน
1.2 ในการใหคําปรึกษาจะตองคํานึงถึงเด็กทั้งคน ปญหาตางๆ ของนักเรียน เพื่อวิเคราะหสถานการณ
ปญหา เมื่อไดปญหามาแลวทั้งผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา จะตองรวมกันวิเคราะหวาที่มาหรือสาเหตุของ
ปญหานั้นมาจากปจจัยอะไร เกิดขึ้นไดอยางไร การรูที่มาของปญหาจะทําใหหาทางออกของปญหาไดงายขึ้น
1.3 ในการใหคําปรึกษา จะตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อจะไดวางแผนชวยเหลืออาจมี
บุคลากรอื่นๆ มารวมดวย ในลักษณะของการปรึกษาหารือกัน (conference) ตามสถานการณปญหาของผูรับการ
ปรึกษาและผูรับการปรึกษาพรอมจะรับแผนนั้นๆ ไดดวย
1.4 วัตถุประสงคขั้นตนของการใหคําปรึกษา ก็เพื่อชวยแกไขการปรับตัวของนักเรียนใหดีขึ้น
ในขั้นตอนนี้หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ ของแนะแนวในชั้นเรียนและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด เชน กิจกรรมชมรม
หรือกิจกรรมที่เขาสนใจ
1.5 การใหคําปรึกษายอมมุงหมายใหนักเรียนเปนผูตัดสินใจไดดวยตัวเอง ซึ่งเขาจะตองเปน
ผูรับ ผิดชอบในการตัดสินใจของเขาอยางเต็มที่ สรุปผลการชวยเหลือหลัง ยุติกิจกรรม ผูที่เปนฝายสรุป ผลการ
ชวยเหลือ ควรเปนผูรับการปรึกษาเอง และผูใหการปรึกษาควรตองใชทักษะอยางแยบยลในการสังเกตวาผูรับการ
ปรึกษามีความรูสึกอยางไรตอกิจกรรมที่ไดรับ อันอาจแสดงออกทั้งทาที วาจา วาพอใจ หรือไมพอใจกิจกรรม
บางครั้งอาจพบวาผูรับการปรึกษา พูดวาพอใจกิจกรรม แตถาสังเกตลึกๆ อาจยังไมพอในกับกิจกรรมนั้นๆ ก็ได แต
พูดเพื่อเอาใจผูใหบริการหรือผูใหการปรึกษาหรืออาจตองการใหมีกิจกรรมอื่นๆ อีก แตบังลังเลใจไมกลาบอกแกผูให
การปรึกษา เหลานี้ผูใหการปรึกษาตองมีความไวในการสังเกตและวิเคราะห
1.6 ในการใหคําปรึกษา นักเรียนจะไดรับการดําเนินการตามที่เขาตัดสินใจ
1.7 ในการใหคําปรึกษา นักเรียนควรเปนผูสมัครใจมาขอรับการปรึกษาเอง

-32. ควรปฏิบัติตอผูรบั การปรึกษาแตละบุคคลอยางที่เขาเปนอยู (individualization) กลาวคือ ผูให
การปรึกษาจะตองปฏิบัติตอผูรับบริการแตละคนแตกตางกัน เพราะผูรับการปรึกษาแตกตางกันดวยหลายๆ ปจจัย
เชน แตกตางกันดวยภูมิหลัง การเลี้ยงดูสั่งสอนปรัชญาชีวิต คานิยม วัฒนธรรม เปนตน ฉะนั้นการใหการปรึกษา
ก็จะตางกันดวยตามบุคลิกภาพตามสภาพปญหา ตามศักยภาพ ตามโอกาส ฯลฯ ของผูร ับการปรึกษา
3. กระบวนการใหการปรึกษาจะเกิดขึ้น ดวยความยินยอมพรอมใจของผูรับการศึกษาที่เต็มใจจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆ ไมใชเปนการบังคับ
4. การใหการปรึกษาตองการใหผูรับการปรึกษาเขาใจตนเอง สามารถเลือกและตัดสินใจไดดวย
ตนเอง โดยที่เขาจะเปนฝายรับผิดชอบในการตัดสินใจของเขาทุกเรื่อง
5. ใหโอกาสผูรับการปรึกษาไดแสดงออกอยางอิสระ โดยผูใหการปรึกษาจะตองศึกษาทําความ
เขาใจถึงการแสดงออกทางความรูสึก ของผูรับการปรึกษา เพราะการแสดงออกเหลานั้นมีความหมาย ทั้งนี้ตอง
ยอมรับการแสดงความรูสึกของเขาดวย ถาเขาทอแทก็กระตุนใหแสดงออกโดยการพูดคุย ระบายความในใจออกมา
6. ยอมรับพฤติกรรมของผูรับการปรึกษา ไมวาพฤติกรรมนั้นจะมีจุดเดน หรือจุดดอยการมี
บรรยากาศแหงการยอมรับจะชวยใหผูรับการปรึกษารูจักขจัดกลไกในการปองกันตนเอง (defense mechanism) ที่
มีมากเกินไป รวมทั้งรูจักสภาพแวดลอมและสังคมรอบขางดีขึ้น และในสวนของผูใหการปรึกษาจะไดรับขอเท็จจริง
มากขึ้น
7. รักษาความลับของผูรับการปรึกษา การที่ผูรับการปรึกษามาพบผูใหการปรึกษาแสดงวาเขายัง
เขาความไววางใจ และเชื่อวาปญหาของเขาจะถูกคลี่คลายไปในทางที่เหมาะควรประการสําคัญก็คอื ความลับของเขา
จะไมถูกแพรงพรายเวนแตในกรณีที่ผูรับการปรึกษาจะอนุญาต เชน ใหขอมูลแกผูรวมกระบวนการชวยเหลือ หรือ
นําไปบรรยายแกนักเรียนนักศึกษาโดยไมระบุชื่อเสียงจนทําใหผูรับการปรึกษาเกิดความเสียหาย
8. ไมยึดถือคานิยมของผูใหการปรึกษาเปนหลักในการตัดสินใจวาเขาดีหรือไมดี แตตองศึกษาปญหา
และพฤติกรรมตางๆ ของผูรับการปรึกษาตามหลักวิชา โดยศึกษาและวิเคราะหปญหาไปพรอมๆ กันกับผูรับการ
ปรึกษา เพื่อเขาจะไดเรียนรูตนเองมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในสภาพที่เปนจริง ผูใหการปรึกษายากที่จะแยกคานิยม
และความเชื่อออกไปจากสัมพันธภาพที่มีตอผูรับการปรึกษาโดยเด็ดขาด แตผูใหการปรึกษาสามารถจะใหผูรับ การ
ปรึกษาทราบถึงคานิยมของผูใหการปรึกษาได โดยไมเปนการบังคับใหผูรับการปรึกษาตองมีความเชื่อเหมือนหรือ
กระทําตามผูใหการปรึกษา
การใหคําปรึกษามีหลายระดับ ซึ่ง ขึ้นอยูกับความรูความสามารถของผูใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษามี
ตั้งแตระดับงายๆ คือการใหคําปรึกษาในปญหาทั่วๆ ไป ของอาจารยประจําชั้น อาจารยประจําตอน หรืออาจารย
ประจําวิชา จนกระทั่งถึงปญหาที่ยากลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับซึ่งจะอาศัยอาจารยแนะแนวเปนผูใหคําปรึกษา หรือถา
ยากๆ ตองใชจิตแพทยรักษา

-4-

ระบบในการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษา อาจแยกออกไดเปน 3 แบบ คือ
3.1 แบบนําทาง (Directive Method) คือผูใหคําปรึกษาพยายามศึกษาเรื่องราวตางๆ ของนักเรียน
ผูมีปญหาใหรอบคอบ โดยใชเครื่องมือตางๆ เชน แบบทดสอบ แบบสํารวจความสนใจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ
และกลวิธีอื่นๆ
3.2 แบบไมนําทาง (Non-directive Method) คือผูใหคําปรึกษาพยายามฟงความรูสึกนึกคิดของ
เด็กผูมีปญหาใหมากที่สุด ใชความนิ่งใหมากที่สุด กระตุนใหผูมีปญหาพูดเปนครั้งคราว และพยายามใหความมั่นใจ
แกผูมีปญหาวาเขามีความสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง ภายหลังจากการที่ไดสนทนากันพอสมควรแลว ผูมี
ปญหาจะเกิดความหยั่งเห็น (Insight) ไดเอง และเขาจะเปนผูตัดสินใจแกปญหาของเขาไดเอง แบบนี้บางคนก็นิยม
เรียกวาแบบถือเอาผูมีปญหาเปนสําคัญ (Client-Centered) เจาของทฤษฎีแบบไมนําทางนี้ไดแก Carl R. Rogers
แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
3.3 แบบสายกลาง (Eclectic Method) การใหคําปรึกษาแบบสายกลางหรือแบบเลือกเฟนนี้ เปน
แบบที่เลือกเอากลวิธีของแบบนําทางและแบบไมนําทางมาผสมกันเขา และใชใหเหมาะกับแตละคน หรือแตละ
ปญหา กลวิธีใดดีก็นํามาใช

แนวทางใหการปรึกษา
1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความสัมพันธมีวัตถุประสงคกวางๆ อยู 5 ประการ คือ
1.1 เปนการสรางความสัมพันธ (rapport) ซึ่งกันและกัน
1.2 เปนการระบายความตึงเรียด (tension) ของผูรับการปรึกษา
1.3 เพื่อใหขอมูลบางประการที่เกี่ยวของกับเรื่องราวหรือเกี่ยวกับตัวของผูรับการปรึกษา
1.4 เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูรับการปรึกษาเกิดความเขาใจตนเอง
1.5 เปนการสนับสนุนใหผูรับการปรึกษามีการวางแผนเกี่ยวกับสิ่งตางๆ อยางมีคุณคา
การสรางสัมพันธภาพ มักใชการพูดคุย สนทนา การสัมภาษณ เปนสําคัญ การสัมภาษณเพื่อ
การปรึกษา มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากการสัมภาษณทั่วไป เชน การสัมภาษณผูสอบคัดเลือกเขาทํางาน
เขาศึกษา เขารับทุน ทวาลักษณะเฉพาะของการสัมภาษณเพื่อการปรึกษานั้น มีลักษณะสําคัญ 5 ประการคือ
(1) เปนสัมพันธภาพระหวางบุคคลสองคน คือ ผูสัมภาษณ (interviewer) และผูถูกสัมภาษณ
(interviewee)
(2) ผูสัมภาษณหรือผูใหการปรึกษา ถูกมอบหมายใหมีความรับผิดชอบในการชวยเหลือผูรับการ
ปรึกษาอยางใชหลักการ
(3) พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีใหเกิดแกผูรับการปรึกษา เชน ลดความคับของใจ ลดความตึงเครียด ลดปญหา ทําใหผูรับการปรึกษาสบายใจขึ้น มีความคิดวาชีวิตนี้ยังมีความหวัง
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สนใจเปนอันดับแรกของกระบวนการใหการปรึกษา
(5) ทั้งสองฝายตางมีความสนใจ มีความตั้งใจที่จะทําใหการสัมภาษณนําไปสูการชวยเหลือ และ
ทั้งสองฝายตางชวยกันหาขอสรุปของปญหา หรือความยุงยากของผูรับการปรึกษาใหไดกอนถึงขั้นตอนการชวยเหลือ
2. การซักถาม โดยผูใหการปรึกษามีการซักถามผูรับการปรึกษาหลักๆ อยู 2 ประเด็น คือ
2.1 ปญหา หรืออาการที่ผูรับการปรึกษามี การอธิบายถึงสาเหตุการเกิดปญหาหรืออาการนั้นๆ
ตลอดจนแนวทางแกไขที่ผูรับการปรึกษาคิดวาควรจะดําเนินการตอไป
2.2 การใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน ดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ตามที่ผูรับ
การปรึกษาตองการ
ผูใหการปรึกษาพึงระวังไมใหการซักถาม ทําใหผูรับการปรึกษาคิดไปวาเปนการไตสวนหรือมุงจับผิด จะมี
ผลทําใหสัมพันธภาพเสียไป เกิดความลมเหลวในการใหการปรึกษาได แตผูใหการปรึกษาตองแสดงการซักถามอยาง
จริงใจ ใหโ อกาสผูรับการปรึกษาไดพูดคุยเลาเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเขา สภาพแวดลอมและปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะ
นําไปสูความรวมมือกันในการคนหาสาเหตุของปญหา ซึ่งคาดวาจะนําไปสูการทุเลาเบาบางหรือคลี่คลายปญหาของ
ผูรับการปรึกษาไดในที่สุด ภายหลัง จากผานขั้นตอนการใหความชวยเหลือตามแนวทางของกระบวนการใหการ
ปรึกษาแลว
3. การพูดคุยถึงสภาพการณหรือปญหา เพื่อศึกษาวาผูรับการปรึกษามองปญหาอยางเขาใจเพียงใด
รูจักการสํารวจตนเองหรือไม เพราะการสํารวจตนเอง จะนําไปสูความเขาใจปญหาของเขาไดดีขึ้น นอกจากนั้นยัง
รวมถึงการซักถามความเขาใจโดยสรุปของผูรับการปรึกษาดวย ในความเปนจริง ผูรับการปรึกษาไดคิดเกี่ยวกับ
ปญ หาของเขามาก แตเ ปนเพราะเขายังขาดทัก ษะหรือการสนองตอบที่จําเปน หรือไมส ามารถจะจัดเขาเปน
หมวดหมูไดเขาจึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา ทําใหปญหาแคบเขา ผูใหการปรึกษามีหนาที่ชวยให
เขารูใหไดวาเขาคิดอยางไรกับปญหาของเขาเอง และคิดอยางไรกับทางเลือกของตนเองผูรับการปรึกษามีศักยภาพ
ขนาดไหน มีทรัพยากรอะไรสนับสนุนบาง ผูรับการปรึกษาคิดถึงสิ่งเหลานี้บางหรือเปลา เปนตน
4. ซักถามถึงสภาพอารมณที่เกิดขึ้น และที่คาดวาจะเกิดขึ้นอีก รวมทั้งวิธีการแกไขที่ทําไปแลว ซึ่ง
โดยหลักการแลวทั้งผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา จะตองรวมวางแผนแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพอารมณของ
ผูรับการปรึกษา
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ความรูสึกในระดับลึกซึ่งมีอิทธิพลมาก เพราะบางครั้งเจาของอารมณความรูสึกก็ไมไดตะหนักรูถึงอารมณความรูสึก
อันแทจริงที่แอบแฝง ซอนเรนออกมา
5. ซักถามถึงสภาพการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อจะไดทราบวา ผูรับการปรึกษามีชีวิตความเปนอยู
อยางไร มีการปรับเปลี่ยนอารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือไม กลา
เผชิญปญหา หรือหนีปญหา รูจักการสื่อความหมายในทางสรางสรรคภายในครอบครัวมากนอยเพียงใด เมื่อมี
ปญหาไดพูดคุย ติดตอขอความชวยเหลือจากครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดหรือไม ตองการความชวยเหลืออยางไรบาง
6. สรุปสาระของการพูดคุย และพยายามทําใหผูรับการปรึกษาสบายใจวา การใหการปรึกษาเปน
ความลับ ผูใหการปรึกษาจะตองใหขวัญกําลังใจแกผูรับการปรึกษา ใหรูจักรักษาสุขภาพจิต รูจักการปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับสถานการณ
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