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คำนำ

ก

 งานแนะแนวเปนงานหลักที่สำคัญและจำเปนอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ 
การเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรได้ แต่จาก 
สภาพการณ์ที่ปรากฏ พบว่า มีปจจัยซึ่งไม่เอื้อให้สถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เปนผลต่อ 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก
และมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา 
การแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ยังประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดทำเอกสาร
ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้ 
 เล่ม 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต  
 เล่ม 2 มาตรฐานการแนะแนว  
 เล่ม 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครู 
  และผู้บริหารการศึกษา  
 เล่ม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน  
 เล่ม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน 
 เล่ม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา 
 เล่ม 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เล่ม 8 การให้คำปรึกษา   
 เล่ม 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหวงัเปนอยา่งยิง่วา่ เอกสารชดุนีจ้ะชว่ยใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัต ิ
ในการพัฒนาเยาวชนได้เปนอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปญญา ความสามารถ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการ 
จัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ 
การค้นคว้า และเปนส่วนเสริมสร้างเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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คำชี้แจง

 เอกสารชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทยเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านงบประมาณ ป 2558 โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ  

กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรและประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน เพื่อให้

ศึกษานิเทศก์ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการแนะแนว มีแนวทางในการชี้แนะ (Coaching) 

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสาร 

ชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเพิ่มเติม 

กระบวนการ หลักการ วิธีการแนะแนว เสริมสร้างความมั่นใจ ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

เยาวชนให้บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสมาคม

แนะแนวแห่งประเทศไทย เปนผู้คัดสรร จัดทำ เรียบเรียง ทั้ง 9 เล่ม ดังกล่าว 

 หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เปนพลเมืองและพลโลก

ที่มีคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 (นายภาสกรพงษ์สิทธากร)

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทนำ

 สภาพสังคมในปจจุบันมีความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเปนอยู่ ความคิดตลอดจนค่านิยม 

ของคนในสังคม ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันที่เคยมีมาในอดีต เปลี่ยนเปนต่างคนต่างอยู่  

เหน็แกต่วั แกง่แยง่แขง่ขนัและเอารดัเอาเปรยีบกนัเพือ่ความอยูร่อด นยิมวตัถ ุสงัคมวา้เหว ่การไปมาหาสูก่นั

น้อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลงและการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น สภาพดังกล่าวทำให้คนในสังคม 

เกิดความคับข้องใจ ขัดแย้งในใจ วิตกกังวล เหน็ดเหนื่อย ว้าวุ่น เครียดและเปนทุกข์กับชีวิตมากขึ้น

ดังนั้นการแสดงความสนใจ เข้าใจ เห็นใจ ห่วงใย เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือกัน โดยการรับฟง

ปญหา ปลอบใจ ให้กำลังใจ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปญหาให้ผ่อนคลายจึงเปนสิ่งที่ผู้มีความทุกข์

ต้องการ เพราะเปนสิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้คนในสังคมดำเนินชีวิตอยู่ได้ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์หรือสับสน 

ทางอารมณ์และจิตใจ ให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถคิดและตัดสินใจในการหาทางออก

และวางแผนแกไ้ขปญหาหรอืความทกุขไ์ดด้ว้ยตวัเอง สามารถพฒันาตนและปรบัตวัในการดำเนนิชวีติ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการปรกึษาเชงิจติวทิยาจะไมม่คีำตอบสำเรจ็รปูหรอืวธิกีารแกป้ญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง 

สำหรับปญหาต่าง ๆ แนวทางการแก้ปญหาในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปญหา  

โดยผูร้บัการปรกึษาจะเปนผูต้ดัสนิใจเลอืกแนวทางแกป้ญหาดว้ยตวัเอง เขาจะวเิคราะห ์ทำความกระจา่ง 

ในปญหาและตรวจสอบแนวคิดการแก้ปญหาของเขาเองโดยเน้นปจจุบัน เพื่อให้เขาอยู่ในโลก 

ของความเปนจรงิและสามารถคน้หาแนวทางแกไ้ขปญหาทีเ่ปนไปได ้ ในกระบวนการนี ้ ผูใ้หก้ารปรกึษา

จะใช้กลวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม หรือแบบครอบครัว 

เพือ่เอือ้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สง่เสรมิทกัษะการเผชญิปญหา การตดัสนิใจ และการแกไ้ข

ปญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงสัมพันธภาพ 

 ในเอกสารเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเปน 5 บท ดังนี้ คือ 

 บทที่ 1 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์

และลกัษณะของการปรกึษาเชงิจติวทิยา ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปรกึษาเชงิจติวทิยา ผลทีเ่กดิจากการปรกึษา 

เชิงจิตวิทยา ประเภทของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา จรรยาบรรณ 

ของผู้ให้การปรึกษา ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และแนวทางการเลือกใช้ทฤษฎีการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา 

ง



 บทที่ 2 ทักษะเบื้องต้นของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย ทักษะการใส่ใจ 

ทกัษะการนำ ทกัษะการฟง ทกัษะการถาม ทกัษะการเงยีบ ทกัษะการสะทอ้นกลบั ทกัษะการทวนซำ้ 

ทักษะการให้กำลังใจ ทักษะการสรุปความ ทักษะการให้ข้อมูลและคำแนะนำ และทักษะการชี้ผล 

ที่ตามมา 

 บทที่ 3 การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมายของการปรึกษา

เชิงจิตวิทยารายบุคคล บทบาทหน้าที่และการเตรียมตัวของผู้ให้การปรึกษา ขั้นตอนการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา และตัวอย่างการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่แสดงขั้นตอนและทักษะการปรึกษา 

 บทที่ 4 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประกอบด้วย ความนำ การปรึกษาแบบกลุ่ม

ลักษณะของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของผู้ให้และผู้รับการปรึกษา ขั้นตอน

และเทคนิคการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เพื่อแก้ไขพฤติกรรม

สูบบุหรี่ของนักศึกษาตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี และการให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้าง

ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ 

 บทที่ 5 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ประกอบด้วย ความหมายของครอบครัว

วงจรชีวิตครอบครัว ความหมายและความสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว แนวคิด 

เกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดพื้นฐานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ลำดับขั้นในการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาครอบครัว เทคนิคพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ แนวคิดที่สำคัญที่ใช้ในการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวของเวอร์จิเนีย ซะเทีย (Virginia Satir) เทคนิคหรือเครื่องมือที่สำคัญ 

ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว และตัวอย่างหนังสือและแบบฟอร์มต่าง ๆ 

  

จ
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

1) §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (The American Association, Divisionof Counseling 

Psychology, Committee on Definition, 1956, Cited in Thompson, Rudolph and 

Henderson, 2004) กำหนดความหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาว่า เปนกระบวนการ 

ช่วยเหลือบุคคลให้เอาชนะอุปสรรค เพื่อการเจริญเติบโตส่วนบุคคล ด้วยการเผชิญกับอุปสรรค 

และพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล 

 Burks and Shefflre (1979 Cited in George & Cristiani, 1995) สรุปความหมาย

ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาว่า หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เกิดจากสัมพันธภาพ 

ทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา โดยผู้ให้การปรึกษา

ควรมีลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีความรู้และทักษะในการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษา ซึ่งเปนผู้ที่กำลังประสบความยุ่งยากใจ 

หรอืมคีวามทกุขแ์ละตอ้งการความชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ใจตนเอง เขา้ใจสิง่แวดลอ้ม มทีกัษะในการตดัสนิใจ

และหาทางออกเพื่อลดหรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เปาหมายที่ต้องการด้วยการสนทนา 

 กรมวชิาการ (2545) กำหนดความหมายของการปรกึษาเชงิจติวทิยาวา่ เปนกระบวนการ 

ช่วยเหลือบุคคลให้สามารถรู้จัก เข้าใจและยอมรับตนเอง จนเกิดความกระจ่างในปญหาของตนเอง 

สามารถวางแผนและหาแนวทางตัดสินใจแก้ปญหาด้วยตนเองได้ 

 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนกระบวนการให้ความช่วยเหลือ

บุคคลด้วยการสนทนาหรือการพูดคุยกันอย่างมีเปาหมาย โดยผู้ให้การปรึกษาจะเปนผู้ช่วย 

สร้างบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนใช้ทักษะ ขั้นตอน และทฤษฎีของการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา เพื่อให้ผู้มีปญหาหรือผู้รับการปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่นใจว่าได้รับการยอมรับ และเกิด

ความรู้สึกไว้วางใจ พร้อมที่จะเปดเผยความรู้สึกหรือปญหาของตน เกิดการเรียนรู้สาเหตุของปญหา 

ที่กำลังเผชิญอยู่จนสามารถตัดสินใจและแก้ไขปญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

บทที่1



2 การใหคำปรึกษา 

2) §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนแนวทางช่วยเหลือบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ที่ 

เผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคเกิดแรงจูงใจที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไขด้วยการที่ได้พูดคุยกัน จนทำให้

เขาเข้าใจ และเห็นปญหาของตนเอง มองเห็นแนวทางแก้ไขและดำเนินการแก้ไขปญหาได้ด้วยตนเอง

เอื้อให้ผู้รับการปรึกษา วิเคราะห์ ทำความกระจ่างในปญหาและตรวจสอบแนวคิดการแก้ปญหา 

ของเขาเอง มีอิสระในการเลือกและ สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือของผู้ให้การปรึกษาได้ ผลของ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่สำคัญ คือ ผู้รับการปรึกษาเจริญงอกงามและได้พัฒนาตน 

 

3) «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา 

 1. สำรวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 

 2. ลดระดับความเครียดและความไม่สบายใจที่ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อม 

 3. พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และการจัดการกับปญหาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ต่าง ๆ มากขึ้น มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดีขึ้น 

 

4) ≈—°…≥–¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“  

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีลักษณะดังนี้ คือ (จีน, 2538; กรมสุขภาพจิต, 2540; 

Gladding, 1996) 

 1. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาประกอบด้วยผู้ให้การปรึกษาและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

หรือผู้รับการปรึกษา เปนการตอบสนองในทันทีที่ผู้ขอรับการปรึกษาได้เล่าระบายเรื่องราวหรือปญหา

ของตนจบลง 

 2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่คนปกติที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเรื่องส่วนตัว สังคม อาชีพการงานและการศึกษา โดยเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

ความคิด ความเชื่อ อารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล 

 3. การปรกึษาเชงิจติวทิยาใชก้ารสนทนาหรอืการสือ่สารสองทางระหวา่งผูใ้หก้ารปรกึษา

กับผู้รับการปรึกษาเปนเครื่องมือสำคัญของการปรึกษา 

 4. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเน้นคุณค่าของความเปนมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน

ต้องการเปนคนดี รวมทั้งยอมรับศักยภาพว่ามนุษย์สามารถตัดสินใจและแก้ไขปญหาได้ด้วยตนเอง  
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 5. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง โดยมี 

ขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือและแต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ขั้นตอน 

อาจเรียงตามลำดับหรือไม่ก็ได้ บางขั้นตอนอาจต้องทำซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะแก้ไขปญหาได้เปนที่

พอใจ 

 6. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษา ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความรู้สึกไว้วางใจและกล้าเปดเผยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การปรึกษา 

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 7. การปรึกษาเชิงจิตวิทยามีทฤษฎี ขั้นตอนและทักษะการปรึกษาให้เลือกใช้ได้ 

ตามความเหมาะสมกับลักษณะของปญหาและธรรมชาติของผู้รับการปรึกษา 

 8. การปรกึษาเชงิจติวทิยาเนน้ปจจบุนั เพือ่ใหผู้ร้บัการปรกึษาอยูใ่นโลกของความเปนจรงิ

และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขที่เปนไปได้ 

 9. การปรกึษาเชงิจติวทิยาไมม่คีำตอบสำเรจ็รปูตายตวั เพราะการปรกึษาเปนทัง้ศาสตร์

และศิลป วิธีการแก้ปญหาในแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปญหา  

โดยผู้รับการปรึกษาจะเปนผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปญหาด้วยตนเอง 

 10. ผู้ให้การปรึกษาต้องให้เกียรติและยอมรับผู้ที่มาขอรับการปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ไม่ตัดสิน ไม่ประเมินและไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิผู้รับการปรึกษา 

 11. ผู้ให้การปรึกษาจะต้องเปนผู้ที่มีความรู้เรื่องการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีทักษะในการ

ปรึกษาและต้องเชื่อว่าผู้รับการปรึกษามีศักยภาพที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขปญหาของเขาได้เอง 

 นอกจากนี้ Burnard (1992) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาไว้ว่า ในกระบวนการปรึกษาจะต้องมีการพบกันของบุคคลอย่างน้อยสองคน 

คือ ผู้ให้และผู้รับการปรึกษามีการติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง โดยสองฝายรับรู้ถึง

สถานการณ์ของการปรึกษาและมีความตั้งใจที่จะติดต่อกัน สัมพันธภาพนี้ไม่ใช่เรื่องของการพบปะ

สังสรรค์ทางสังคม แต่เปนการติดต่อเพื่อช่วยเหลือกันโดยวิชาชีพ รวมทั้งจะต้องมีสถานที่ให้การ

ปรึกษาที่เหมาะสมผู้ที่สนใจจะนำการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปใช้ควรตระหนักว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 • ไม่ใช่การให้คำแนะนำโดยผู้ให้การปรึกษา 

 • ไม่ใช่การบำบัดรักษา 

 • ไม่ใช่เครื่องมือในการเยียวยาคนไข้ที่เจ็บปวยด้านสุขภาพจิตรุนแรง 

 • ไม่ใช่การที่คน 2 คน มาพบกัน แล้วก็พูดและพูด 

 คนโดยทั่วไปมักจะสับสนระหว่างการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการให้คำแนะนำ 

จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดของการให้คำแนะนำไว้ด้วย เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของคำทั้ง 2 คำ 

ได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 



4 การใหคำปรึกษา 

 การให้คำแนะนำ ไม่มีหลักการ ขั้นตอนและจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความทุกข์ 

หรือไม่สบายใจนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้แก้ไขปญหา แต่เปน 

 • การพูดปลอบใจ 

 • การให้คำแนะนำ ให้ข่าวสารข้อมูล 

 • การสอนสิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่ผู้แนะนำคิดว่าถูกต้อง 

 • การแนะนำวิธีการแก้ไขปญหาที่ผู้แนะนำเคยใช้กับผู้อื่น หรือที่ตนเองใช้แล้วได้ผลดี

จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 

 • การแนะนำที่ผู้ให้ความช่วยเหลือมักจะเสนอความช่วยเหลือ ก่อนได้รับการร้องขอ 

 • การแนะนำอาจทำให้ผู้ที่มีความทุกข์หรือไม่สบายใจต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น  

 

5) √–¬–‡«≈“∑’Ë „™â „π°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนบริการทางวิชาชีพมีทฤษฎี ทักษะและขั้นตอน 

ที่กำหนดไว้ชัดเจน จึงจำเปนต้องมีการกำหนดเวลาในการให้บริการไว้ เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถ

ให้บริการแก่ผู้รับบริการรายอื่นได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การที่ผู้รับการปรึกษารู้ว่ามีเวลาเท่าใดในการ

ปรึกษา จะทำให้ผู้รับบริการเห็นความสำคัญของการนำเสนอปญหาในเวลาที่กำหนดไว้มากขึ้น 

และยังเปนการช่วยให้การให้ปรึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Petterson and Nisenholz (1995) ได้เสนอว่า เวลาที่ควรใช้ในการให้การปรึกษา

แต่ละครั้งไว้ ดังนี้ 

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแก่ผู้ใหญ่ควรใช้เวลา 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

 • การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแก่เด็กควรใช้เวลา 20-30 นาที 

 • การปรึกษาเชิงจิตยาแบบกลุ่มและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบครอบครัว  

อยู่ระหว่าง 90 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 

 George and Cristiani (1995) เสนอแนะระยะเวลาในการให้บริการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาไว้ ดังนี้  

 • เด็กอายุ 5-7 ป ควรใช้เวลา ประมาณ 20 นาที 

 • เด็กอายุ 8-12 ป ควรใช้เวลา ประมาณ 30 นาที 

 • ผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 12 ปขึ้นไป ควรใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 

 • สำหรับการปรึกษาในโรงเรียน ควรใช้เวลา ประมาณ 1 คาบเรียน 

 นอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นว่าการให้การปรึกษาแต่ละราย ควรใช้ระยะเวลา 

อย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 1 ป 
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  Meier and Davis (1993) เสนอแนะว่าควรใช้เวลาในการให้การปรึกษารายบุคคล 

ครั้งละประมาณ 45-50 นาที สำหรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มนั้นควรใช้เวลาครั้งละ  

60-90 นาที และการให้การปรึกษาแต่ละรายหรือกลุ่ม ควรอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

 ส่วน Brown and Srebalus (1996) ให้ความเห็นว่า การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

รายบุคคล ควรใช้เวลาใการปรึกษาอยู่ระหว่าง 30-45 นาทีต่อครั้ง โดยให้คำนึงถึงอายุของผู้รับ 

การปรึกษาและเสนอแนะด้วยว่า ในการให้การปรึกษาแต่ละรายอาจใช้เวลา 1-3 สัปดาห์ นอกจากนี้

ยังเสนอความเห็นเกี่ยวการปรึกษาแบบกลุ่มไว้ว่า จำนวนสมาชิกที่เหมาะสมในการปรึกษาควร 

อยู่ระหว่าง 6-8 คนและควรให้การปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 60-90 นาที ในการให้การปรึกษา

แต่ละรายควรให้การปรึกษาในช่วงเวลา 6-8 สัปดาห์ 

 จะเห็นได้ว่านักจิตวิทยาการปรึกษาได้เสนอแนะระยะเวลาในการให้การปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา ทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่มและแบบครอบครัวในแต่ละครั้ง และแต่ละรายไว้ 

ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ดงันัน้ครผููใ้หก้ารปรกึษา ควรใชด้ลุยพนิจิวา่ควรใชร้ะยะเวลาเทา่ใดจงึเหมาะสม

กับนักเรียนแต่ละวัย ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงลักษณะของปญหาด้วยว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อย

เพียงใด 
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 Gavanaugh (1982 cited in การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, 1996) ได้อธิบายถึงผล 

ที่ควรเกิดขึ้นจากการปรึกษาไว้ว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะต้องเปนประสบการณ์ใหม่ของผู้รับ 

การปรึกษาที่ทำให้เขามองเห็นตนเองและชีวิตในแง่มุมที่ต่างจากเดิมทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก

และพฤติกรรม ผลที่เกิดจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

 1. ผู้รับการปรึกษาสามารถยอมรับความเปนจริงได้ว่าปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ตนเองมีส่วน

ที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้การแก้ปญหาเปนไปได้ง่ายขึ้น 

 2. ผูร้บัการปรกึษามคีวามคดิ ความเชือ่ หรอืการกระทำทีต่า่งจากทีเ่คยคดิ เชือ่หรอืทำ 

การเข้าใจปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปญหาแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยน

หรือพัฒนาความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เช่น มีความกล้าตัดสินใจ มีความเปนตัวเองมากขึ้น รู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้ เปนต้น 

 3. บุคคลในสังคมแวดล้อมของผู้รับการปรึกษาควรให้กำลังใจ สนับสนุน และ 

มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษา เพื่อให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเกื้อหนุนให้เขาพัฒนา

ตนเองในดา้นตา่ง ๆ เพราะปญหาของผูท้ีม่าขอรบัการปรกึษาจำนวนมากเกดิจากการขาดสมัพนัธภาพ 

ที่ดีกับบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย 
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 การให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้รับการปรึกษา 

 • ได้แนวทางการแก้ไขปญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

 • ลงมือปฏิบัติตามข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปญหาที่ได้จากการปรึกษา  

 • ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตน 
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 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารถแบ่งได้หลายประเภท ในเอกสารนี้จะกล่าวถึง  

3 ประเภท ดังนี้ 

 1. การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล คือ กระบวนการที่ช่วยให้มีการสำรวจและหา 

ข้อสรุปเกี่ยวกับปญหาส่วนตัวและสถานการณ์ที่เปนความต้องการของแต่ละบุคคล โดยผู้ให้ 

การปรึกษาทำหน้าที่เปนผู้เอื้ออำนวยให้ผู้ที่มารับการปรึกษาเข้าใจตัวเองและโลกอย่างถูกต้อง 

ชัดเจน จากการที่ทั้งผู้ให้และผู้รับการปรึกษาสำรวจความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษา 

สำรวจสัมพันธภาพกับผู้อื่น ตลอดจนหาทางเลือกในการแก้ไขปญหาและตัดสินใจเลือกให้ดี 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ปจจุบันของผู้รับการปรึกษา (Individual Counseling, 1995) 

 2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม คือ กระบวนการให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มคน 

ที่มีปญหาในชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้นำกลุ่มจะมุ่งประเด็นของความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคลและปญหาของสมาชกิ นอกจากนีส้มาชกิในกลุม่เองกม็บีทบาทในการพยายามชว่ยเหลอื

ซึ่งกันและกันตามแนวทางที่ผู้นำกลุ่มวางไว้ ในแต่ละครั้งของการเข้ากลุ่มผู้นำกลุ่มมีบทบาทเด่น 

ในการนำ เพื่อให้การปรึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่วนจำนวนสมาชิกในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบกลุ่มที่จะทำให้สมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการรับและ 

ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ ควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 8 คน (Jacobs, Masson & Harvill, 

1998)  

 3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว คือ กระบวนการให้ความช่วยเหลือครอบครัว 

ทั้งครอบครัว ไม่เฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ถูกกล่าวว่ามีพฤติกรรมที่มีปญหาเพราะถือว่าครอบครัว

เปนระบบ ๆ หนึ่ง ปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจึงเปนของส่วนรวมและเปนความรับผิดชอบ 

ของทุกคนในครอบครัว ที่จะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข โดยความช่วยเหลือของผู้ให้การปรึกษาที่มี

คุณสมบัติส่วนตัวและวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ในสภาวะที่สมดุล และทำหน้าที่

ของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ อันเปนแนวทางที่จะพัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้มีความเปนตัว

ของตัวเอง สามารถสื่อสารได้ดีและสามารถสร้างสัมพันธภาพและปรับตัวได้ดีทั้งในครอบครัว 

และสังคมภายนอก (เมธินินทร์ ภิณูชน. 2539.)  
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 การเลือกใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม  

หรือการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับคำปรึกษา ลักษณะของปญหา 

และสถานการณ์ หากเปนปญหาส่วนตัวที่ลึกซึ้งและมีปญหาอารมณ์ร่วมด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

รายบุคคลน่าจะเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากมีเวลาสำรวจปญหาและสาเหตุอย่างเต็มที่ แต่ถ้า 

เปนปญหาที่คล้ายคลึงกันและผู้รับการปรึกษาเปนวัยรุ่น การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 

มีความเหมาะสมกว่าเพราะวัยรุ่นชอบที่จะพูดคุยกับวัยรุ่นด้วยกันมากกว่าพูดคุยกับผู้ใหญ่ นอกจากนี้

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มยังเปดโอกาสให้วัยรุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเกิด 

การเรียนรู้มากขึ้นจากการฟงข้อคิดเห็นหรือแนวทางแก้ไขปญหาจากสมาชิกอื่นในกลุ่ม 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเปนประโยชน์มากในการนำไปใช้ในสถานศึกษา 

ที่ผู้เรียนอยู่ในวัยรุ่น เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เนื่องจากปญหา 

ทีห่ลากหลาย เชน่ ปญหาเกีย่วกบัสมัพนัธภาพของสมาชกิในครอบครวั ปญหาการเรยีน ปญหากบัเพือ่น  

เพราะสามารถช่วยผู้เรียนได้ครั้งละหลายคนพร้อม ๆ กัน 

 ส่วนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบครอบครัวไม่ได้มุ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เฉพาะผู้ที่ระบุว่ามีปญหาแต่จะช่วยให้ครอบครัวทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม เปาหมายเหล่านี้จะเปนจริงได้

ก็ต่อเมื่อมีการช่วยเหลือให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

การสื่อสาร การแก้ไขความขัดแย้ง การแก้ไขการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวเองและกับระบบ

ภายนอก เช่นเครือญาติ เพื่อนฝูง และที่ทำงาน เปนต้น 
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 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนทั้งศาสตร์และศิลป ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาควรจะได้

ทำความเข้าใจกับหลักของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และยึดถือเปนแนวทางในการช่วยเหลือบุคคล

หลักสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยสรุปมีดังนี้ 

 1. ยึดผู้รับการปรึกษาเปนหลัก 

 2.  เน้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา  

 3.  เข้าใจและยอมรับในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับการปรึกษา 

 4. ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินผู้รับการปรึกษา  

 5. เน้นที่ความเปนจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์  

 6. มีการโต้ตอบที่เหมาะสมและเปนจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์  

 7. ปญหาแต่ละปญหามีความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ เช่น ปญหา

ด้านเศรษฐกิจอาจเปนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปญหาครอบครัว ปญหาการปรับตัวก็อาจเชื่อมโยงไปถึง

ปญหาการเรียนและปญหาการเลือกอาชีพได้ เปนต้น 
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 8. ต้องคำนึงเสมอว่าปญหาอย่างเดียวกัน แต่ต่างบุคคลและต่างสิ่งแวดล้อมกัน  

วิธีแก้ปญหาย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ 

แตกต่างของสภาพแวดล้อม 

 9. ผู้รับการปรึกษาจะต้องเปนผู้ค้นหาสาเหตุของปญหาตลอดจนหาแนวทางแก้ไข 

และตัดสินใจเลือกทางแก้ไขปญหาด้วยตนเอง ผู้ให้การปรึกษาอาจช่วยชี้ทางออกหลาย ๆ ทางให้  

แต่การตัดสินใจควรเปนของผู้รับการปรึกษา 

 10. การปรกึษาเชงิจติวทิยาจะตอ้งกระทำไป โดยความสมคัรใจของผูม้าขอรบัการปรกึษา 

ไม่มีการบังคับหรือขอร้อง 

 11. การปรกึษาเชงิจติวทิยาตอ้งยดึหลกัในการใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัได ้ปญหาบางอยา่ง

ที่ไม่อยู่ในความสามารถของผู้ให้การปรึกษาที่จะช่วยแก้ไขได้ ก็ไม่ควรกระทำไปโดยขาดความมั่นใจ 

ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเปนผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือต่อไป 

 12. การให้การปรึกษาต้องให้แก่ทุกคนที่มีปญหาและต้องการความช่วยเหลือ โดย 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 

 

9) ®√√¬“∫√√≥¢ÕßºŸâ „Àâ°“√ª√÷°…“ 

 สมาคมแนะแนวแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดจรรยาบรรณของผู้ให้การปรึกษาไว้ ดังนี้  

 (Ivery, 1980 อ้างถึงใน วัชรี, 2533) 

 1. ให้เกียรติและความเมตตาช่วยเหลือผู้ขอรับคำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถ 

 2. รักษาความลับของผู้รับการปรึกษา 

 3. ไม่ให้คำปรึกษาซ้อนกับผู้ให้การปรึกษาอื่น 

 4. ไม่ระบุชื่อ รายละเอียดที่อาจทำให้ผู้รับการปรึกษาเสียหาย ในข้อเขียน บทความ 

หรือการสอน 

 5. ชี้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการ กลวิธี และข้อจำกัดของการปรึกษาแก่ผู้รับ 

การปรึกษา 

 นอกจากนี้ สมาคมการให้การปรึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Counseling 

Association : ACA) ได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

โดยยึดหลักการสำคัญ 2 ด้าน คือ 1) มาตรฐานทางด้านจรรยาบรรณ (Ethical Standards)  

2) มาตรฐานทางด้านการปฏิบัติ (Standard of Practice) ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ผู้อยู่ในวิชาชีพ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทยควรใส่ใจเปนพิเศษ ดังนี้ (Neurug, 2003) 

 1. ต้องให้การปรึกษาที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของตน บนพื้นฐานของการศึกษา 

การอบรม การฝกปฏิบัติและประสบการณ์การปรึกษา 
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 2. พึงหลีกเลี่ยงการปรึกษาเมื่อสภาวะของร่างกาย จิตใจและอารมณ์มีแนวโน้ม 

ที่จะเปนอันตรายต่อผู้รับการปรึกษาและผู้อื่น  

 3. พงึหลกีเลีย่งการเปดเผยขอ้มลูทีเ่ปนความลบัของผูร้บัการปรกึษา การรกัษาความลบั

ของผู้รับการปรึกษาสามารถยกเว้นได้ เมื่อการเปดเผยนั้นทำเพื่อปองกันอันตรายที่มีความชัดเจน 

ที่จะเกิดกับผู้รับการปรึกษาและผู้อื่น หรือเมื่อได้รับการร้องขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การ 

เปดเผยข้อมูลนั้นต้องไม่เปนอันตรายต่อผู้รับการปรึกษาและต่อสัมพันธภาพของการปรึกษา 

 4. พงึหลกีเลีย่งการมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัผูร้บัการปรกึษาทกุรปูแบบ และหลกีเลีย่ง

การให้การปรึกษาแก่ผู้ที่ตนมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย 

 5. ในกรณีที่ผู้ให้การปรึกษาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษาต่อได้  

จะต้องมีการส่งต่อผู้รับการปรึกษาไปยังผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 สำหรบัประเทศไทยคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2553) ไดก้ำหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวไว้ ดังนี้ 

 1.  ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเปนสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 3. เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

โดยเสมอหน้า 

 4. มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 5. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

 6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

 7. ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนเองและส่งต่อไปยังบุคคล 

ที่เหมาะสม 

 8. รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

 9. เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 

 

10) ∑ƒ…Æ’°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยามีทฤษฎีการปรึกษามากกว่า 450 ทฤษฎี (Gabbard, 1995) 

Neukrug (2003) ได้จัดกลุ่มทฤษฎีการปรึกษา โดยรวมแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ต่าง ๆ และจำแนกเปน 4 กลุ่มแนวคิด ดังนี้ 

 1. กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Approaches) 

 2. กลุ่มมนุษยนิยม-ภวนิยม (Existential-Humanistic Approaches) 

 3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approaches) 

 4. กลุ่มการรู้คิด (Cognitive Approaches) 
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 Patterson and Welfel (2000) ได้เสนอความเห็นว่า ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นมี 6 ทฤษฎี คือ 

 1. ทฤษฎีผู้รับการปรึกษาเปนศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling )  

 2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalytic Counseling) 

 3. ทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม (Trait-Factor Counseling) 

 4. ทฤษฎีเกสตอล (Gestalt Counseling) 

 5. ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Counseling) 

 6. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ( Behavioral Counseling) 

 และหลังจากศึกษาทบทวนในรายละเอียดของทฤษฎีการปรึกษาแล้ว Patterson and 

Welfel ได้สรุปว่า ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง 6 ทฤษฎี สามารถแบ่งออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1) ทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ซึ่งเปนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบไม่นำทาง 

ที่เน้นการให้ความสำคัญแก่ผู้รับการปรึกษา 

 2) ทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับความคิดซึ่งเปนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบนำทาง 

ที่เน้นการให้ความสำคัญแก่ผู้ให้การปรึกษา โดยแต่ละทฤษฎีมีความต่อเนื่องกัน ดังรายละเอียด 

ในภาพที่ 1 

Person-Centered  

Counseling 

Psychoanalytic 

Counseling 

Trait-Factor 

Counseling 

Gestalt 

Counseling 

Cognitive 

Counseling 

Behavioral 

Counseling 

Affective 

Nondirective 

Client-Controlled 

Cognitive 

Directive 

Counselor-Controlled 

ภาพที่ 1 Continuum of Counseling Theories (Patterson & Welfel, 2000) 
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 ในที่นี้จะกล่าวโดยสรุปถึงทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถ

ใช้ได้ง่ายและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในปจจุบัน ตามข้อสรุปของ Patterson and Welfel 

(2000) จำนวน 6 ทฤษฎี โดยจะกล่าวถึงใน 3 ประเด็นหลัก ตามแนวคิดของ Scissons (1993) คือ 

1) ปรัชญาและเปาหมายของการปรึกษา 2) กระบวนการของการปรึกษา และ 3) เทคนิคการปรึกษา  

เพื่อเปนแนวทางในการนำทฤษฎีการให้การปรึกษาไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎี ปรัชญาและเปาหมาย กระบวนการ เทคนิค

    1. ผู้รับการปรึกษาเปน

ศูนย์กลาง 

(Person-Centered 

Counseling) 

ปรัชญา

- มนุษย์เปนผู้ที่มีคุณค่า  

มีศักดิ์ศรีมีความปรารถนา

ที่จะพัฒนาตนให้เจริญ

สูงสุด 

- มนุษย์มีเหตุผล มีความ

สามารถในการแก้ไขปญหา

และสามารถตัดสินใจ 

ด้วยตนเอง หากเขาได้รับ

การยอมรับและมีความ 

ไว้วางใจ 

เปาหมาย

1. ช่วยผู้รับการปรึกษา 

ค้นหาความหมาย 

ทีน่า่พงึใจในชวีติของตนเอง 

2. พัฒนาตนในด้านอื่น

ควบคู่ไปกับการช่วย 

แก้ปญหาที่กำลังเผชิญอยู่ 

3. ยอมรับอารมณ์และ

ความรู้สึกทุกข์ กังวล 

สับสนและขัดแย้ง 

ของตนเองได้มากขึ้น 

4. ยอมรับและเห็นคุณค่า

ในตัวเอง รวมทั้งตั้งความ

คาดหวังจากทั้งคนอื่น 

และตนเองที่เปนจริงได้ 

1. สร้างบรรยากาศ 

ที่เปนมิตร และปลอดภัย

เอือ้อำนวยใหผู้ร้บัการปรกึษา 

 ก. สำรวจชีวิต/

เหตุการณ์ที่ทำให้ต่อต้าน

หรือหลอกตัวเอง 

 ข. ยอมรบัความแตกตา่ง 

ของการรับรู้ของเขา 

กับความเปนจริงที่เขา

เผชิญอยู่ 

 ค. แสดงอารมณ์/ 

ความรูส้กึผดิ กลวั วติก

กงัวล และอารมณ์/ 

ความรู้สึกด้านลบอื่น ๆ 

2. ใส่ใจ/ให้ความสำคัญ

กับการรับรู้ตนเองและ 

การรับรู้โลกของผู้รับ 

การปรึกษา 

3. ไม่กำหนดเปาหมาย 

ที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ 

ผู้รับการปรึกษา 

1. การฟงอย่างใส่ใจ 

และแปลความหมาย 

ในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษา

ต้องการสื่อ 

2. การใช้ภาษาท่าทาง 

ที่แสดงถึงความใส่ใจ เช่น 

การสบตา 

3. แสดงการยอมรับ 

การแสดงออกทางอารมณ์

ของผู้รับการปรึกษา 

อย่างไม่มีเงื่อนไข 

4. การสะท้อนผล 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับ 

การปรึกษาเปดเผยและ

ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริง

ของตนเอง 
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ทฤษฎี ปรัชญาและเปาหมาย กระบวนการ เทคนิค

    

    

2. จิตวิเคราะห์ 

(Psychoanalytic 

Counseling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิเคราะห์บุคคลและ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม 

(Trait-Factor 

Counseling) 

ปรัชญา

- พฤติกรรมของมนุษย์ 

เกิดจากแรงจูงใจในระดับ

จิตสำนึกและจิตไร้สำนึก 

- มนุษย์กำจัดความทุกข์ 

ความผิดหวังและความ 

เจ็บปวดที่รุนแรง 

ที่ไม่สามารถทนได้ไปไว้ 

ในจิตไร้สำนึก โดยใช้ 

กลวิธีปองกันจิตใจตนเอง 

เช่น การเก็บกด เพื่อให้ 

พ้นจากการตระหนักรู้ 

โดยที่สาเหตุของความทุกข์

หรือความผิดหวัง 

ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

เปาหมาย

เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา 

1. เข้าใจสาเหตุของ 

พฤติกรรมตนเองที่เกิดจาก 

ความขัดแย้งในจิตใจ  

ลดความวิตกกังวล และ 

ลดการใชก้ลวธิปีองกนัจติใจ

ตนเอง 

2. ใชเ้หตผุลในการพจิารณา 

สิ่งต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง 

3. ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหม ่

ปรัชญา

- มนุษย์มีสติปญญา 

สามารถพัฒนาความคิด 

ทักษะพิเศษ ความสนใจ

และทัศนคติที่จะนำไปใช้ 

ในการตัดสินใจได้เอง 

1. การพูดคุยอย่างอิสระ

เพื่อสำรวจสภาพการณ์ 

ของปญหาที่เกี่ยวพันกับ

ความคิด ความรู้สึก 

และเหตุการณ์ที่เจ็บปวด 

ขัดแย้งที่เก็บกดไว้ 

2. การกระตุ้นให้ผู้รับ 

การปรึกษาขจัดหรือแก้ไข

ประสบการณ์ที่เจ็บปวด 

หรือความขัดแย้งที่อยู่ใน

จิตไร้สำนึกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้วิธีการแก้ปญหา 

ด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 6 ขั้นตอน คือ 

1. การวเิคราะหข์อ้มลู โดย 

การรวบรวมและตรวจสอบ

ข้อมูลของผู้รับการปรึกษา 

1. การตีความหมาย 

2. การวิเคราะห์ความฝน 

3. การวิเคราะห์คำพูด 

ที่พลั้งเผลอ 

4. การเชื่อมโยงเสรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การรวบรวมข้อมูล 

2. การแนะนำ 

3. การอภิปราย 

4. การกระจ่างความ 
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- การรู้จักวิเคราะห์

คุณลักษณะของตนเอง 

และความต้องการของโลก

จะทำให้มนุษย์สามารถ

วางแผนและมีชีวิตที่ดี 

และเปนประโยชน์ 

เปามาย

ช่วยให้ผู้รับการปรึกษา 

1. รู้จักวิธีสำรวจตนเอง 

2. รู้จักแสวงหาข้อมูล 

จากสิ่งแวดล้อม  

3. ได้เรียนรู้กระบวนการ

ตัดสินใจ แก้ปญหาและ 

การวางแผนโครงการอนาคต

อย่างมีระบบ ผ่านการคิด

วิเคราะห์โดยถี่ถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา

- มนุษย์ไม่สามารถจัดการ

กับอดีตและอนาคตได้  

แต่สามารถจัดการกับ

ปจจุบันได้ 

- มนุษย์มีความสามารถ 

ที่จะรับผิดชอบตนเองได้ 

เปาหมาย

1. กระตุ้นให้ผู้รับ 

การปรึกษาพัฒนาตน 

2. การสังเคราะห์ข้อมูล 

เปนการสรุปข้อมูลที่

รวบรวมได้เพื่อให้เห็นภาพ

โดยรวมของผูร้บัการปรกึษา 

3. การวินิจฉัยเพื่อหา

สาเหตุของปญหา 

4. การทำนายการพฒันาการ 

ในอนาคตเกี่ยวกับ 

ความเจริญงอกงาม 

ของผู้รับการปรึกษา 

5. การให้การปรึกษา  

เพื่อพัฒนาและช่วยให้ผู้รับ 

การปรึกษากำหนดแนวทาง

การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง 

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา

ทักษะใหม่ ๆ รวมไปถึง 

การปรับเปลี่ยนเจตคติ 

6. การติดตามผลเพื่อเฝาดู

การเจริญงอกงามของผู้รับ

การปรึกษาและให้ความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีที่  

ผู้รับการปรึกษาไม่สามารถ

พัฒนาต่อไปได้ 

1. การให้ผู้รับการปรึกษา

สนใจความรู้สึกของตนเอง 

2. การให้ผู้รับการปรึกษา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3. การให้ผู้รับการปรึกษา

ตระหนกัถงึจดุแขง็ของตนเอง 

และใช้จุดแข็งนั้นให้เปน

ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเผชิญหน้า 

2. กลวิธีที่นี่และเดี๋ยวนี้ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ 

4. กลวิธีเก้าอี้ว่างเปล่า 

5. การแสดงพฤติกรรม 

ที่เหมาะสม 

6. การใช้สรรพนาม 

ส่วนบุคคล “ฉัน” และ 

“เธอ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เกสตอล 

(Gestalt Counseling) 
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5. การรู้คิด 

(Cognitive Counseling) 

 

2. กระตุ้นให้ผู้รับ 

การปรึกษาพิจารณา 

ความแตกต่างที่เกิดขึ้น 

ในการคิดและความรู้สึก

เกี่ยวกับชีวิตที่นำไปสู่

ประสบการณ์ 

และความก้าวหน้า 

ที่ถูกสกัดกั้น 

3. กระตุ้นให้ผู้รับ 

การปรึกษาตระหนักใน

ภาวะปจจุบันของตนเอง

และพึ่งตนเอง 

ปรัชญา

- ความคิด อารมณ์ และ

การกระทำของมนุษย์ 

มีความสัมพันธ์และเปนเหตุ

เปนผลกัน 

- มนุษย์เกิดมาพร้อมกับ

ความคิดที่มีและไม่มีเหตุผล 

- ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล

เปนเหตุให้มนุษย์ 

เกิดความทุกข์ 

- มนุษย์มีความสามารถ 

ที่จะเปลี่ยนกระบวนการคิด 

อารมณ์และพฤติกรรม 

เพื่อลดความทุกข์ 

เปาหมาย

ช่วยผู้รับการปรึกษา 

1. เปลี่ยนความเชื่อที่ไม่มี

เหตุผลซึ่งเปนเหตุของการ

เกิดอารมณ์ทางลบ 

2. ยอมรบัความไมส่มบรูณ์ 

แบบของตนเองและการ 

ทำสิ่งที่ผิดพลาดได้ 

3. เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่

อย่างสงบด้วยตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การมอบหมายงาน

เกี่ยวกับการคิดและการ

กระทำให้ 

2. ใช้จินตนาการ 

3. การแสดงบทบาทสมมติ 

4. การสอนให้คิดอย่างมี

เหตุผล 

5. การไม่สนใจพฤติกรรม

ในอดีตและการแสดง

อารมณ์ 

6. การยอมรับผู้รับ 

การปรึกษาและต่อต้าน

ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มุ่งที่ความเชื่อที่ไร้

เหตุผลว่าเปนเหตุของ

พฤติกรรมที่เปนทุกข์ 

2. การท้าทายผู้รับ 

การปรกึษาใหค้ดิ 

เปนเหตเุปนผล 

3. ใช้คำถามปลายเปด 

4. การสอนให้คิดอย่าง

เปนเหตุเปนผล 

5. การวางเงือ่นไขพฤตกิรรม 

6. มอบหมายงาน/ 

การบ้านให้ทำ 

7. ใช้การจินตนาการ

สถานการณ์และบทบาท 

สมมติ 

8. การสาธิตให้ผู้รับ 

การปรึกษาเข้าใจธรรมชาติ

ของการคดิทีเ่ปนเหตเุปนผล 
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1. การนำเสนอตัวแบบ 

2. การวางเงื่อนไขการ

เรียนรู้ใหม่ โดยกลวิธี 

เสริมแรง 

3 .การฝกพฤติกรรม 

กล้าแสดงออก 

4. การใช้กลวิธีขจัด 

ความรู้สึกวิตกกังวล 

อย่างเปนระบบ 

 

1. สำรวจเพื่อทำความ

เข้าใจสภาพการณ์ที่ทำให้

เกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา  

2. กำหนดเปาหมาย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้รับการปรึกษา 

3. กำหนดกลยุทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร่วมกัน ระหว่างผู้ให้ 

และผู้รับการปรึกษา 

4. ประเมินผลการให้ 

การปรึกษา เพื่อให้ 

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

และยุติการให้การปรึกษา 

 

4. คิดอย่างมีเหตุผล 

ปรัชญา

- พฤติกรรมส่วนใหญ่ 

ของมนุษย์เกิดจากการ 

เรียนรู้และมนุษย์สามารถ

ควบคุมพฤติกรรมได้ 

- พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เกิดจากการเรียนรู้แบบ 

ผิด ๆ 

เปาหมาย

เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม 

2. คิดอย่างมีเหตุผล 

และสามารถวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์

ที่เกิดก่อนหรือหลังการเกิด

พฤติกรรมทีเ่หมาะสม 

6. พฤติกรรมนิยม 

(Behavioral Counseling) 

 

11) ·π«∑“ß°“√‡≈◊Õ°„™â∑ƒ…Æ’°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนสิ่งจำเปนที่ผู้ให้การปรึกษาพึงยึดถือเปนหลัก 

ในการปฏบิตัใินประเดน็ทีเ่กีย่วกบัจดุประสงคข์องการปรกึษาเชงิจติวทิยา บทบาทของผูใ้หก้ารปรกึษา 

กลวิธีที่ใช้ในการให้การปรึกษา (วัชรี, 2549) ซึ่ง Combs (1989, อ้างถึงใน กรรณิการ์, 2544)  

เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ 

 1. มีความรอบด้านสมบูรณ์ 

 2. มีความแม่นยำ 

 3. เข้าใจได้ง่ายและเปนระบบ 

 4. มีความคงเส้นคงวา 

 5. เหมาะสมในการแก้ปญหา 

 6. ตอบสนองต่อข้อมูลและสภาพการณ์ใหม่ 
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 การที่ผู้ ให้การปรึกษาจะเลือกใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งสำหรับให้การปรึกษานั้น  

ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องของทฤษฎีกับปญหาของผู้รับการปรึกษา รวมทั้ง

ลกัษณะหรอืธรรมชาตขิองผูร้บัการปรกึษา และอาจตอ้งพจิารณาในเรือ่งความถนดั หรอืความชำนาญ

ของผู้ให้การปรึกษาในการใช้ทฤษฎีนั้น ๆ ด้วย ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรเลือกใช้ทฤษฎีที่ยุ่งยากเกินไป 

นอกเสียจากว่าใช้ทฤษฎีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วไม่ได้ผล 

 นกัจติวทิยาการปรกึษาเชงิจติวทิยาใหข้อ้คดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารปรกึษาไวว้า่ ไมม่ทีฤษฎใีด

ที่สมบูรณ์และสามารถแก้ไขปญหาได้ทุกเรื่อง ในหลายกรณีจึงอาจต้องผสมผสานหลายทฤษฎี 

เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา จึงเปนที่มาของ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผสมผสานแนวคิดของหลาย ๆ ทฤษฎีเข้าด้วยกัน Scissons (1993)  

ให้ความหมายคำว่า ผสมผสาน (Eclectic) ว่าหมายถึง “การดึงมาจากหลายแหล่ง” และเขาเสนอ

ความเห็นว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผสมผสาน (Eclectic Orientation) หมายถึง การปรึกษา 

ที่มีการนำปรัชญา เปาหมาย กระบวนการและเทคนิคของการปรึกษาจากหลาย ๆ แนวคิดทฤษฎี 

มาใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของปญหาของผู้รับการปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้การให้การปรึกษา 

เชิงจิตวิทยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเกี่ยวกับแนวคิดของ Patterson and Welfel (2000) ที่ได้แบ่ง

ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ 

ซึ่งเปนการให้การปรึกษาแบบไม่นำทางที่เน้นการให้ความสำคัญแก่ผู้รับการปรึกษา และ 2) ทฤษฎี 

ที่ให้ความสำคัญกับความคิด ซึ่งเปนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบนำทางที่เน้นการให้ความสำคัญ 

แก่ผู้ให้การปรึกษา ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง 2 ประเภท เพื่อความเข้าใจ

ที่ตรงกัน กล่าวคือ ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาไม่ว่าผู้ให้การปรึกษาจะใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใด

ก็ตาม สิ่งที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน คือ กระบวนการปรึกษาที่มีลักษณะของการนำโดยตรง 

ของผู้ให้การปรึกษา ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของผู้รับการปรึกษา โดยการ

กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาพูด เล่า อธิบายหรือแสดงความรู้สึกออกมา สนับสนุนให้หาแนวทาง 

การแก้ไขปญหา การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เปนต้น 

ซึ่งเปนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบนำทาง แต่ในส่วนของการตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธีการ 

แก้ไขปญหา ผู้ให้การปรึกษาจะมอบหมายให้เปนหน้าที่ของผู้รับการปรึกษา แม้ว่าในบางกรณีผู้ให ้

การปรึกษาจะพิจารณาแล้วแน่ใจว่า แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปญหาที่ถูกต้องควรทำอย่างไรก็ตาม  

สิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาสามารถทำได้คือการเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจของผู้รับการปรึกษาโดยที่ไม่ได้

ตั้งใจจะเข้าไปแทรกแซง แต่เข้าไปแทรกแซงเพราะเปนแนวทางหรือแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา (Scissons, 1993) 
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 เพื่อให้การนำแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้วิธีการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบไม่นำทางในระยะแรกของการปรึกษา 

เพื่อเปดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึกและความคับข้องใจเกี่ยวกับปญหา 

ของตนอย่างอิสระและใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบไม่นำทางในขั้นของการหาแนวทางแก้ไขปญหา 

เพื่อเปดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะของปญหา รวมทั้ง 

การตดัสนิใจเลอืกแนวทางแกไ้ขปญหาดว้ยตนเอง ยกเวน้ในกรณทีีผู่ร้บัการปรกึษาไมม่ศีกัยภาพเพยีงพอ 

ผู้ให้การปรึกษาก็อาจใช้วิธีการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบนำทางร่วมด้วย แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า 

ควรใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบนำทางในสถานการณ์ที่จำเปนและใช้ในขอบเขตที่จำกัดเพียง 

เพื่อนำไปสู่เปาหมายที่วางไว้เท่านั้น เช่น กรณีที่ผู้รับการปรึกษามีปญหายุ่งยากมากในการปรับตัว 

ไม่สามารถแก้ไขปญหาได้ด้วยตนเอง เปนต้น 

 ทฤษฎีีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแต่ละทฤษฎี มีปรัชญา เปาหมาย กระบวนการและ

เทคนิคที่แตกต่างกันไปในแต่ละทฤษฎี การเลือกใช้ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงควรพิจารณา 

ให้เหมาะสมและความสอดคล้องกับปญหาของผู้รับการปรึกษา ลักษณะหรือธรรมชาติของผู้รับ 

การปรึกษา และอาจพิจารณาในเรื่องความถนัดหรือความชำนาญของผู้ให้การปรึกษาด้วย 

 



18 การใหคำปรึกษา 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การให้คำปรึกษาเรียนรู้-ครูทำได้.กรุงเทพฯ : คุรุสภา  

 ลาดพร้าว. 

กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข. (2540). คู่มือการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์.กรุงเทพฯ :  

 ม.ป.ส. 

กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์. (2544). ทฤษฎีการบำบัด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  

 มหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553). ชุดฝกอบรมแนะแนว โครงการยกระดับ

 คุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จนี แบรร์.ี (2538). คูม่อืการฝกทกัษะการใหค้ำปรกึษา. กรงุเทพฯ : โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั. 

วัชรี ทรัพย์มี. (2549). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. (2554). เทคนิคการให้คำปรึกษา : การนำไปใช้.พิมพ์ครั้งที่ 4.ขอนแก่น :  

 คลังนานาวิทยา.  

เมธินินทร์ ภิณูชน. (2539). การให้คำปรึกษาครอบครัวเบื้องต้น. ภาควิชาการแนะแนว 

 และจิตวิทยาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Brown, D. & Srebalus, D. J. (1996). IntroductiontoCounsellingProfession. Boston :  

 Allyn. 

Gabbard, G. D. (1995). Are all Psychotherapies Equally Effective? TheMeaning

 Letter, Journal of Counselling Psychology 3 (1), 1-2. 

George, R. L. & Cristiani, T. S. (1995). Counseling : Theory and Practice. 4th ed.  

 Boston : Allyn and Bacon. 

Gladding, S. T. (1996). Counseling : A Comprehensive Profession.New Jersy :  

 Merrill. 

Jacobs, Ed E., Masson R. L. & Harvill, R. L. (1998). GroupCounseling:Strategies&

 Skills. 3rd ed. London : Brooks/Cole.  

Meier, S. T. & Davis, S. R. 1993. TheElementaryofCounseling. 2nd ed. California :  

 Brooks/Cole.  

บรรณานุกรม



การใหคำปรึกษา 19

Neukrug, E. (2003). TheWorld of the Counselor. 2nd ed. Australia; Pacific Grove,  

 California : Brooks/Cole. 

Patterson, L. E. & Welfel, E. R. (2000). TheCounselingPractice. 5th ed. Australia :  

 Brooks/Cole. 

Peterson, J. V. & Nisenholz, B. (1995). Orientation to Counseling. 2nd ed.  

 Massachusetts : Allyn & Bacon. 

Scissons, E. H. (1993). CounselingforResults:PrinciplesandPracticesofHelping.  

 California : Brooks/Cole. 

Thomson, C. L., Rudolph, L. B., & Henderson, D. (2004 ).CounselingChildren.6th ed.  

 Belmont : Brooks/Cole.  

 



20 การใหคำปรึกษา 

ทักษะเบื้องต้นของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ ความสามารถหรือความชำนาญในการสื่อสาร 

ทั้งการใช้ภาษาท่าทางและภาษาพูดซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญของผู้ให้การปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคล

ที่มีความทุกข์หรือผู้รับการปรึกษาให้ 

 • ไว้วางใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้การปรึกษาและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 • เข้าใจปญหา สาเหตุของปญหา และความต้องการของตัวเอง 

 • แสวงหาแนวทางการปรบัเปลีย่นการคดิ การรูส้กึ และการปฏบิตัตินเพือ่ใหม้ชีวีติทีด่ขีึน้  

 ทักษะการปรึกษาที่เปนทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย

ทักษะต่อไปนี้  

 1. ทักษะการใส่ใจ(AttendingSkill)

  การใส่ใจ เปนพฤติกรรมของผู้ให้การปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูด หรือภาษา

ทา่ทางทีบ่ง่บอกถงึความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะชว่ยเหลอืผูร้บัการปรกึษาโดยการแสดงความสนใจ การเหน็

ความสำคัญ และการให้เกียรติ เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  

  1. แสดงความสนใจเห็นความสำคัญและให้เกียรติผู้รับการปรึกษา 

  2. แสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ 

  3. ช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจให้ผู้รับการปรึกษา 

  การใส่ใจ สามารถแสดงออกด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึ่งภาษาท่าทาง 

ประกอบด้วย การประสานสายตาและการแสดงออก 

  1) ประสานสายตากับผู้รับการปรึกษา แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไป เพราะ 

จะทำให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกอึดอัดได้ 

  2) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

   • การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่นเปนมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับ 

    การปรึกษา 

บทที่2
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   • การโน้มตัวเข้าหาผู้รับการปรึกษาเล็กน้อย เปนการแสดงความตั้งใจ 

    และใส่ใจ 

   • การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่มีความสอดคล้องกับเรื่องราวของ 

    ผู้รับการปรึกษา 

   • การนั่งหรือยืนให้มีระยะห่างระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาที่พอเหมาะ 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. ขณะฟงควรประสานสายตากับผู้รับการปรึกษาและอาจผงกศีรษะรับคำตาม

ความเหมาะสม  

  2. ตอบรับสั้น ๆ หลังจากผู้รับคำปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” หรือพูดซ้ำ

ประโยคที่ผู้รับการปรึกษากล่าวไว้ 

  3. ใช้คำพูดที่สัมพันธ์กับคำพูดของผู้รับการปรึกษาโดยไม่ขัดจังหวะ 

  4. นั่งโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควรและมีท่าทีผ่อนคลาย 

 2. ทักษะการนำ(LeadingSkill)

  การนำ เปนการที่ผู้ให้การปรึกษาพูดนำผู้รับการปรึกษาไปในทิศทางที่ผู้ให้ 

การปรึกษาคิดว่าจะทำให้ผู้รับการปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับการปรึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษากล้าที่จะพูดคุยมากขึ้น 

  2. เปดประเด็นปญหาของผู้รับการปรึกษา 

  3. ให้ผู้รับการปรึกษาเลือกประเด็นปญหาที่ต้องการปรึกษา 

  4. กระตุน้ใหผู้ร้บัการปรกึษาสำรวจปญหาและนำเสนอความรูส้กึของตวัเองมากขึน้ 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำให้ชัดเจน ว่าต้องการนำโดยให้อิสระแก่ผู้รับ

การปรึกษาในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เขาต้องการ หรือต้องการนำในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

เปนการเฉพาะเจาะจง 

  2.  ใช้ประโยคบอกเล่า เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาพูด 

  3. ใช้ประโยคคำถาม เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นหรือ

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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  ตัวอย่าง

  การนำด้วยการใช้ประโยคบอกเล่า

  “หนูจะเริ่มตนเลาสาเหตุของการที่หนูมาพบครูในตอนนี้ไดเลยนะ” 

  “ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง……….เพิ่มเติมอีกสักหนอยซิ” 

  “เมื่อกี้หนูพูดวา……” 

  “ลองยกตัวอยางการกระทำของแมที่ทำใหเธอรูสึกเสียใจสัก 1-2 ตัวอยางซิครับ” 

  การนำด้วยการถาม

  “วันนี้หนูอยากคุยเรื่องอะไรคะ”  

  “เราจะเริ่มที่เรื่องไหนกอนดี ” 

  “มีอะไรอีกไหมที่หนูอยากพูดถึง” 

  “เธอบอกวามีเรื่องกังวลอยูหลายเรื่อง แลวเรื่องไหนที่เธอกังวลมากที่สุดและ

อยากพูดถึงกอนเปนอันดับแรก” 

 3. ทักษะการฟง(ListeningSkill)

  การฟง เปนการรับรู้ความรู้สึก ความคิดและเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาด้วยความ

สนใจใส่ใจ โดยแสดงออกด้วยภาษาท่าทางหรือคำพูด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดและเรื่องราวของผู้รับการปรึกษา 

  2. รวบรวมข้อมูลของผู้รับการปรึกษาเพื่อสะท้อนให้เขาเข้าใจตนเองและหา

แนวทางแก้ไขปญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. แสดงความใส่ใจด้วยภาษาท่าทาง เช่น มองหน้า สบตา ผงกศีรษะรับคำ 

  2. สังเกตสีหน้า ท่าทาง น้ำเสียงของผู้รับการปรึกษา 

  3. ตอบรับสั้น ๆ เช่น อืม ค่ะ ครับ 

  4. พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาเล่าและแสดงออก 

  5. ไม่รีบตีความ ตัดสินหรือสรุปเรื่องราวที่ฟงก่อนที่ผู้รับการปรึกษาจะเล่าเรื่องจบ 

  6. ไม่โน้มน้าว ขัดแย้ง หรือแนะนำผู้รับการปรึกษา  

  7. คิดตาม จับประเด็นสำคัญของเรื่องราวที่ผู้รับการปรึกษาเล่า 

 4. ทักษะการถาม(QuestionSkill)

  การถาม เปนการให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา รวมทั้ง 

ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความเชื่อ การถามแบ่งเปน การถามเปด และถามปด โดยถามเปด  

เมื่อต้องการให้ผู้รับการปรึกษาได้พูด เล่าความรู้สึกหรือเรื่องราวของเขาอย่างอิสระมักจะลงท้าย

ประโยคด้วย “อะไร อย่างไร” และถามปด เมื่อต้องการคำตอบสั้นและเฉพาะเจาะจงมักจะลงท้าย
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ประโยคด้วย “ไหม” “เหรอ” “หรือไม่” “หรือยัง” “รึเปล่า” การถามมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ให้โอกาสผู้รับการปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการ 

จะปรึกษา 

  2. ใหผู้ร้บัการปรกึษาไดส้ำรวจและคดิถงึเรือ่งราวของตนเอง เพือ่เขา้ใจตนเองมากขึน้ 

  3. ให้ได้ข้อมูล แนวทางแก้ไขปญหา และแผนการแก้ไขปญหา 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับการปรึกษา

โดยทั่วไปแล้วผู้ให้การปรึกษาควรใช้การถามเปด เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้ตอบตามที่ต้องการ 

อย่างเต็มที่และไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไปจากการใช้คำถามปด 

  2. สังเกตและฟงอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นสรุปหรือทวนซ้ำประเด็นของข้อมูลและ

รายละเอียดที่ผู้รับการปรึกษาบอกก่อนแล้วจึงตั้งคำถาม 

  3. เมื่อถามแล้วให้ฟงคำตอบของผู้รับการปรึกษาอย่างใส่ใจ เพื่อรวบรวมข้อมูล

ของผู้รับการปรึกษาไว้ 

  4. ไม่ควรถามบ่อยเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้รับการปรึกษารำคาญและต่อต้าน 

การให้การปรึกษาได้ 

  5. หลีกเลี่ยงการถามด้วยคำถาม “ทำไม” เพราะมักจะทำให้ผู้รับการปรึกษารู้สึก

ว่าตนเองผิดและคิดหาคำตอบที่เหมือนเปนการแก้ตัว 

การถามปด การถามเปด

“วันนี้เราคุยกันเรื่องเรียนของหนูก่อนดีไหม” 

“หลังจากคุยกันครั้งก่อนหนูได้ทำ…แล้วหรือยัง”  

“เธอไม่ชอบเขาเหรอ” 

“เธอไม่ต้องการให้เขาทำแบบนั้นใช่ไหม” 

“วันนี้หนูอยากคุยเรื่องอะไร” 

“หลังจากคุยกันวันก่อนหนูทำอะไรไปบ้างแล้ว”  

“เธอรู้สึกอย่างไรกับเขา”  

“เธอต้องการให้เขาทำอย่างไร”  

  ตัวอย่าง

  ตัวอย่างการถามคำถาม“ทำไม”

  นักเรียน : ผมโกรธมากจนทนไมไหวผมก็เลยผลักเขาลมลง 

  ครู   : ทำไมเธอไมเดินหนีไป (เธอเปนคนผิดที่ไมหาวิธีแกปญหาอยางอื่น 

     ที่สรางสรรค) 

  นักเรียน : ......ก็เขาแกลงผม เขา…..............(แกตัว) 
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 5. ทักษะการเงียบ(SilenceSkill)

  การเงยีบ เปนชว่งระยะเวลาระหวา่งการปรกึษาทีไ่มม่กีารสือ่สารดว้ยวาจา ระหวา่งผู้

ให้กับผู้รับการปรึกษา แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ให้ผู้รับการปรึกษาได้คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเองและทำความเข้าใจในสิ่งที่

เขาพูดหรือรู้สึก 

  2. ใหผู้ร้บัการปรกึษาไดห้ยดุพกัหลงัจากแสดงอารมณโ์กรธ เสยีใจ เชน่ รอ้งไห ้ฯลฯ 

  3. แสดงความใส่ใจ ร่วมรับรู้ และเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้รับ 

การปรึกษาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. เมือ่ผูร้บัการปรกึษานิง่เงยีบผูใ้หก้ารปรกึษาควรประเมนิวา่เงยีบ เพราะสาเหตใุด 

เช่น 

   • เศร้าสะเทือนใจจนพูดต่อไปไม่ได้ 

   • เหนื่อยจากการร้องไห้หรือระบายความรู้สึกที่รุนแรง 

   • คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง 

   • จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้น ๆ แล้ว หรือกำลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป 

   ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเปนการเงียบที่จะเปนประโยชน์ต่อการให้การปรึกษา ดังนั้น

ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรรบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับการปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป 

ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย 5-10 วินาที หากผู้รับการปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ 

ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะ 

   • พูดให้กำลังใจหรือแสดงความเข้าใจเห็นใจ เช่น “ครูคิดวาครูเขาใจความรูสึก 

    ของหนู” 

   • สะท้อนเนื้อหาและความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพูดถึง 

    ก่อนที่จะมีการเงียบเกิดขึ้น เช่น “เธอนอยใจและก็ผิดหวังที่พอทำอยางนั้น” 

   • ถามถงึความหมายของการเงยีบ โดยสรปุเนือ้หาทีพ่ดูถงึกอ่นทีผู่ร้บัการปรกึษา 

    จะเงียบไป เช่น “พอเราคุยกันถึงเรื่อง…..เธอก็เงียบไปครูไมแนใจวา 

    ที่เธอเงียบไปนี่มันหมายถึงอะไร” 

   • ถามถึงความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึง 

    ก่อนที่ผู้รับการปรึกษาจะเงียบไป เช่น “เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่อง…..แลวหนู 

    ก็เงียบไปตอนนี้หนูกำลังรูสึกอยางไรอยูเหรอ” 
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   หากผู้ให้การปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับการปรึกษาเงียบไปนานนั้น

อาจมีสาเหตุมาจาก 

   • ต่อต้านการมาพบผู้ให้การปรึกษาเพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้การปรึกษา 

    ควรแสดงความเข้าใจ เห็นใจ และพูดถึงความตั้งใจ ความใส่ใจ และเต็มใจ 

    ที่จะช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา รวมทั้งหลักการ วิธีการ และประโยชน์ของ 

    การใหก้ารปรกึษาเพือ่ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาเกดิทศันคตทิีด่ตีอ่การถกูเชญิพบ 

    และประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการรับการปรึกษา เช่น 

    “ครูคิดวาครูเขาใจความรูสึกของเธอที่อยู ๆ ครูก็ขอใหเธอมาพบ...ที่ใหเธอ

มาพบก็เพราะวาครูไดรับทราบเกี่ยวกับ...(เรื่องราวของผูรับการปรึกษา)...ครูเปนหวงและคิดวา 

ถาไดคุยกันจนไดขอมูลทั้งหมดแลว เราอาจจะชวยกันหาแนวทางที่จัดการกับ....(ปญหาของผูรับ 

การปรึกษา)...ไดจึงไดตามเธอมาพบ” 

   • ประหม่าหรือหวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ ผู้ให้การปรึกษาควรชวนพูดคุย 

    เรื่องทั่วไป และแสดงท่าทางที่อบอุ่นเปนมิตรเพื่อสร้างความเปนกันเอง 

    ให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย เช่น 

    “นั่งกอนซิ กินขาวแลวหรือยัง (กรณีที่นัดพบตอนพักเที่ยง)” 

    “วันนี้เดินทางมาที่นี่ยังไงคะ” 

  2. ไม่ควรพูดเพื่อลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้การปรึกษาที่ทนให้มีการเงียบเกิดขึ้น

ในระหว่างการสนทนาไม่ได้ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เปนประโยชน์ในการ 

ให้การปรึกษา เพราะการฟงผู้รับการปรึกษาอย่างสงบ หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบ ๆ เมื่อผู้รับการปรึกษา

มีสภาพอารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก ร้องไห้ เปนการเปดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์

อยา่งเตม็ที ่ โดยไมม่กีารรบกวนและยงัเปนการแสดงวา่ผูใ้หก้ารปรกึษาเขา้ใจความรูส้กึของเขา จะเปน

ผลดีกับการให้การปรึกษามากกว่าการปลอบโยนหรือซักถามความรู้สึกในขณะนั้น 

  ตัวอย่าง

  นักเรียน :  ผมไมแนใจวาผมจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแมไหม…เพราะ…. 

  ครู   :  (เงียบ)……. 

  นักเรียน : …หมอบอกวา….แม…แม…อาจจะ…(น้ำตาไหล) 

  ครู  : (เงียบ)…..........…(สงกระดาษซับน้ำตาให )…. 

  นักเรียน : แม...แมอาจจะ…อยูกับพวกเรา…ไดไมนาน…(รองไห) 

  ครู  : (เงยีบ)…..ครเูขาใจความรูสกึของเธอ.............ในเมือ่ตอนนีแ้มของเธอ 

     ยังอยู เธอคิดวาเธอจะทำอะไรใหแมชื่นใจไดบางละ 
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 6. ทักษะการสะท้อนกลับ(ReflectionSkill)

  การสะท้อนกลับ เปนการบอกความเข้าใจของผู้ให้การปรึกษาที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับ 

การปรึกษา รู้สึกรับรู้หรือสนใจที่เปนปจจุบันขณะให้การปรึกษา การสะท้อนกลับ จะรวมความรู้สึก

และเนื้อหาที่ผู้รับการปรึกษาพูดถึงหรือสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาสังเกตเห็นจากกิริยาท่าทางของผู้รับ 

การปรึกษาโดยใช้คำพูดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาแสดงความรู้สึกและเปดเผยเรื่องราวของตนเอง 

ให้มากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจปญหารวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่ เกิดขึ้น 

ตลอดจนเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น 

  3. แสดงความสนใจและเข้าใจความรู้สึกและเรื่องราวของผู้รับการปรึกษา 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. สังเกตพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาขณะให้การปรึกษา เช่น ลักษณะคำพูด  

น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง  

  2. จับประเด็นสำคัญของสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาพูด  

  3. รวมความรู้สึกและเนื้อหาที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกและพูดถึงเข้าด้วยกัน

แล้วใช้คำพูดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายโดยพูดออกไปทันทีเพื่อสะท้อนสิ่งที่ผู้รับการปรึกษากำลังรู้สึก 

หรือรับรู้ โดยอาจพูดความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วยเนื้อหาหรือเริ่มด้วยเนื้อหาก่อนแล้วตามด้วย 

ความรู้สึก ในการสะท้อนความรู้สึกผู้ให้การปรึกษาควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่า “รู้สึก” บ่อย ๆ 

  ตัวอย่าง

  นักเรียน : พอกับแมทะเลาะกันตลอดผมไมรูวาเมื่อไหรครอบครัวของผม 

     จะอยูกันอยางสงบสุขแบบครอบครัวอื่นเขาบาง 

  กรณีที่1สะท้อนความรู้สึกก่อน

  ครู   :  เธอไมมีความสุขที่ตองอยูในทามกลางความขัดแยงของพอแม 

  กรณีที่2สะท้อนเนื้อหาก่อน

  ครู   :  การที่พอแมไมปรองดองกันทำใหเธอไมมีความสุข 

 

 7. ทักษะการทวนซ้ำ(ParaphrasingSkill)

  การทวนซำ้ เปนการทีผู่ใ้หก้ารปรกึษาพดูซำ้ในเรือ่งทีผู่ร้บัการปรกึษาบอกอกีครัง้หนึง่ 

โดยคงสาระสำคัญของเนื้อหาหรือความรู้สึกไว้ตามเดิมและใช้คำพูดน้อยลง แต่ไม่ใช้การทวนซ้ำ 

ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
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  1. แสดงถึงความใส่ใจความเข้าใจผู้รับการปรึกษา 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาเปดเผยตัวเองมากขึ้น 

  3. ย้ำให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดชัดเจนยิ่งขึ้นจากการฟงสิ่งที่ 

ตัวเองพูดอีกครั้ง  

  4. ตรวจสอบความเข้าให้ตรงกันของผู้ ให้และผู้รับการปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับ 

การปรึกษากำลังพูดถึง 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. ทวนซ้ำคำพูดทั้งหมดของผู้รับการปรึกษา โดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 

  2. ทวนซ้ำเฉพาะประเด็นสำคัญ 

  3. ไม่ควรทวนซ้ำบ่อยๆและไม่เพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้ให้การปรึกษาลงไป 

  4. สังเกตการตอบสนองของผู้รับการปรึกษา ถ้าทวนซ้ำได้ถูกต้องผู้รับการปรึกษา

จะพยักหน้าตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ แต่ถ้าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับการปรึกษา 

ควรใช้ทักษะการถามเปดต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

  ตัวอย่าง

  นักเรียน : ผมไมรูวาจะจัดการกับชีวิตของผมตอไปอยางไรดี บางครั้ง 

     อยากจะออกไปหางานทำใหไดประสบการณกอนขณะเดียวกัน 

     ก็คิดวา...นาจะเรียนใหจบ ๆ ไป แต...ก็ไมแนใจวาจะเรียนจบไหม 

  กรณีที่1ทวนซ้ำทั้งหมดเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม

  ครู   : เธอไมรูวาจะตัดสินใจอยางไรดีระหวางออกไปทำงานเพื่อหา 

     ประสบการณกับเรียนตอจนจบ แตก็ไมแนใจวาจะเรียนจบไหม 

  กรณีที่2ทวนซ้ำโดยสรุปแต่คงสาระสำคัญไว้

  ครู   : เธอตัดสินใจไมไดวาทางเลือก 2 ทางนั้นทางไหนเหมาะกับตัวเธอ 

 8. ทักษะการให้กำลังใจ(EncouragementSkill)

  การให้กำลังใจเปนการแสดงความสนใจเข้าใจในสิ่ งที่ผู้ รับการปรึกษาพูด 

และสนับสนุนให้เขาพูดต่อไปโดยใช้คำพูดหรือท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษากระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง รวมทั้งตระหนัก 

ในความสามารถและคุณค่าในตัวเอง 

  2. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษากล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดหรือทำมาก่อน 
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  แนวทางปฏิบัติ

  เมื่อผู้รับการปรึกษาเสนอความคิดหรือแนวทางแก้ไขปญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม

หรือมีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ ผู้ให้การปรึกษาก็อาจใช้การให้กำลังใจ  

โดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 

  1. มองหน้าสบตายิ้ม ผงกศีรษะตอบรับสั้น 

  2. ทวนซ้ำคำสำคัญ ๆ ที่ผู้รับการปรึกษาพูดถึง รวมทั้งยิ้ม มองหน้าสบตา 

ผู้รับการปรึกษา 

  3. ใช้คำพูดกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความมั่นใจ มีความหวังและกำลังใจ 

ที่จะคิดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และเปนจริงได้ 

  4. ไม่ควรสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเปนจริงได้ 

  ตัวอย่าง

  “นอยคนนักจะคิดไดอยางเธอ ครูเชื่อวาเธอจะสามารถจัดการกับเรื่องยุง ๆ นี้ 

ไดอยางแนนอน” 

  “ทำตอไปเถอะแมผลจะออกมาไมดีอยางที่หวังทั้งหมดแตทุกอยางก็คลี่คลาย 

ไปมากแลว” 

 9. ทักษะการสรุปความ(SummarizingSkill)

  การสรุปความ เปนการรวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์  

ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปรึกษา ก่อนจบหรือเริ่มการปรึกษาแต่ละครั้ง

โดยใช้คำพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ย้ำประเด็นสำคัญให้มีความชัดเจนในกรณีที่มีการพูดคุยกันหลายประเด็น 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเอง 

  3. ช่วยให้การปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน 

  4. ช่วยให้ผู้รับและผู้ให้การปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่กำลังสนทนาได้อย่างถูกต้อง

ตรงกันและได้ใจความที่ชัดเจน 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. ผู้รับการปรึกษาพูดถึงประเด็นปญหาต่าง ๆ หลายประเด็น ผู้ให้การปรึกษา 

อาจสรุปแต่ละประเด็นก่อนที่ผู้รับการปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป 

  2. ขอให้ผู้รับการปรึกษาเปนผู้สรุปโดยมีผู้ให้การปรึกษาช่วยเสริมในส่วนสำคัญ 

ที่ผู้รับคำปรึกษามิได้กล่าวถึง หรือขาดหายไป 

  3. สรุปก่อนจบและเริ่มการปรึกษาในแต่ละครั้งในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง 

  4. สรุปครั้งสุดท้ายก่อนยุติการปรึกษา 
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  ตัวอย่างที่1ผู้ให้การปรึกษาสรุป

  ครู  : จากที่เราคุยกันมาหนูกังวลเรื่อง…….เพราะ……..และหนูอยาก  

     (ตองการ) ให………เรากำลังชวยกันคิดวิธีการเพื่อใหเปนไปอยางที่ 

     หนูตองการเพิ่งจะคิดไดวิธีเดียวเองคือ……แตเวลาที่เราจะพูดคุยกัน 

     หมดแลวงั้นครูจะขอใหหนูมาพบครูอีกในวัน……เวลา……เพื่อเรา 

     จะไดมาชวยกันคิดหาวิธีการอื่น ๆ ตอไป 

  ตัวอย่างที่2ผู้ให้คำปรึกษาขอให้ผู้รับคำปรึกษาสรุป

  ครู  : กอนทีจ่ะหมดเวลาคยุกนัในวนันีค้รจูะขอใหหนสูรปุวา่เราคยุอะไรกนั 

     ไปบาง  

 

 10. ทกัษะการใหข้อ้มลูและคำแนะนำ(GivingInformationandAdvisingSkill)

  การให้ข้อมูล เปนการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ 

ที่จำเปนแก่ผู้รับคำปรึกษา ส่วนการให้คำแนะนำ เปนการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปญหา 

ให้แก่ผู้รับการปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  การให้ข้อมูล

  1. ให้ความรู้ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเปนแก่ผู้รับการปรึกษา  

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจปญหาของตนเอง 

  3. ให้ผู้รับการปรึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

  4. ให้ผู้รับการปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึง 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้ภาษาง่าย ๆ 

  2. ตรวจสอบความรูเ้ดมิในเรือ่งทีจ่ะใหข้อ้มลูจากผูร้บัการปรกึษากอ่น เพือ่การใหข้อ้มลู 

มีประสิทธิภาพ 

  3. หลังจากให้ข้อมูลแล้ว ควรตรวจสอบว่าผู้รับการปรึกษา เข้าใจถูกต้องหรือไม่ 

โดยให้ผู้รับการปรึกษาทวนซ้ำ 

  การให้คำแนะนำ

  - ให้คำแนะนำเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปน

สำหรับผู้รับการปรึกษา และให้โอกาสผู้รับคำปรึกษาพิจารณาว่าคำแนะนำนั้นเหมาะสมกับตนเอง 

สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หรืออาจถามความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อคำแนะนำนั้น  
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   ตัวอย่าง

  • “กอ่นทีค่รจูะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่ง........ครอูยากทราบวา่หนเูขา้ใจเกีย่วกบั  

   เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง” 

  • “ในส่วนไหนของเรื่อง..............ที่หนูคิดว่ายังไม่รู้และต้องการรายละเอียดเพิ่ม” 

  • “สำหรบัแนวทางทีจ่ะจดัการเรือ่ง.......ครคูดิวา่ควรจะ.......หนคูดิวา่อยา่งไรคะ” 

  ข้อควรระวัง

  การให้คำแนะนำ มีข้อควรระวังอยู่หลายประการ เช่น หากผู้รับการปรึกษาไม่ชอบ

ก็จะปฏิเสธและมีทัศนคติทางลบต่อการปรึกษา หรือถ้าผู้รับการปรึกษาได้รับคำแนะนำ แล้วนำไป

ปฏบิตัแิละไมไ่ดร้บัผลดกีจ็ะโทษผูใ้หก้ารปรกึษา หากไดร้บัผลดผีูร้บัการปรกึษากจ็ะมาใหมอ่กีเปนการ 

สร้างความรู้สึกผูกพันและพึ่งพิง ผู้ให้การปรึกษาต้องตระหนักไว้เสมอว่าผู้รับการปรึกษาจะต้องเปน 

ผู้ตัดสินใจเลือกเอง 

 11.ทักษะการชี้ผลที่ตามมา(PointingOutcomeSkill)

  การชี้ผลที่ตามมา เปนการเน้นให้ผู้รับการปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจาก 

การคิด การตัดสินใจ การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้

อาจเปนได้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งทำให้พฤติกรรมที่เปนปญหา 

คงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง การชี้ผลที่ตามมาทำได้ 2 ทาง คือ การชี้ผลที่ตามมาในทางบวกเปนการ 

ชีใ้หผู้ร้บัการปรกึษาเหน็ขอ้ดแีละประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั เปนการสนบัสนนุใหผู้ร้บัการปรกึษากลา้ตดัสนิใจ

หรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ส่วนการชี้ผลที่ตามมาในทางลบเปนการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษ 

ที่อาจจะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ใหผู้ร้บัการปรกึษารบัรูถ้งึผลดแีละผลเสยีของการคดิ การตดัสนิใจ การวางแผน 

และการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  แนวทางปฏิบัติ

  - ทวนซ้ำหรือสะท้อนความรู้สึก ก่อนให้ผู้รับการปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสีย 

ที่จะตามมาจากการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติของตนเอง หรือผู้ให้การปรึกษาเปนผู้ชี้ผลที่ตามมา  

หากผู้รับการปรึกษาไม่สามารถชี้ผลที่ตามมาด้วยตนเองได้ 
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  ตัวอย่าง

  นกัเรยีน : “ผมไมเรียนแลว ผมเบื่อ.. เบื่อทุกอยางเลย.. ผมจะไปจากทุกคน  

     ไปตามทางของผม แลวผมก็จะไมติดตอกับใครเลย...และก็ไมไป 

     ที่บานดวย อาจารยคอยดูนะ” 

  กรณีที่1ผู้รับการปรึกษาชี้ผลที่ตามมา

  ครู  : “ถาหนูทำอยางที่บอก ลองคิดซิวา พอกับแมหนูจะเปนอยางไร” 

  กรณีที่2ผู้ให้การปรึกษาชี้ผลที่ตามมา

  ครู  : “ถาเธอทำอยางที่บอก พอกับแมเธอคงจะผิดหวังและเสียใจมาก” 

 ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้น ผู้ให้การปรึกษาควรเลือกใช้ทักษะการปรึกษา 

ให้เหมาะสมกับลักษณะปญหา และควรใช้ทักษะให้หลากหลาย ไม่ใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งบ่อยเกินไป  
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล

1) §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“√“¬∫ÿ§§≈ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล คือ กระบวนการที่ช่วยให้มีการสำรวจและ 

หาข้อสรุปเกี่ยวกับปญหาส่วนตัวและสถานการณ์ที่เปนความต้องการของแต่ละบุคคล โดยผู้ให้ 

การปรึกษาทำหน้าที่เปนผู้เอื้ออำนวยให้ผู้ที่มารับการปรึกษาเข้าใจตัวเองและโลกอย่างถูกต้อง 

ชัดเจน จากการที่ทั้งผู้ให้และผู้รับคำปรึกษาสำรวจความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษา 

สำรวจสัมพันธภาพกับผู้อื่น ตลอดจนหาทางเลือกในการแก้ไขปญหาและตัดสินใจเลือกให้ดี 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ปจจุบันของผู้รับการปรึกษา (Individual Counseling, 1995) 

 

2) ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ „Àâ°“√ª√÷°…“ 

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาที่สามารถช่วยผู้ที่มีความทุกข์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ช่วยเหลือผู้มารับการปรึกษาด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่ 

 2. เข้าใจสภาพแวดล้อมและความแตกต่างของบุคคล 

 3. ฟงอย่างตั้งใจและใส่ใจ 

 4. พูดน้อยโดยพูดเท่าที่จำเปนและเปนประโยชน์ต่อผู้มารับการปรึกษา 

 5. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษามั่นใจในตัวเอง ว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพของตัวเอง 

ในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ 

 6. ให้ผู้มารับการปรึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและยอมรับฟงความคิดเห็น 

 7. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจด้วยตนเองและปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

 8. ส่งต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ในสาขานั้น ๆ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปญหาได้ 

 9. จดบันทึกทุกครั้งที่มีการให้การปรึกษาเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ 

และการศึกษาค้นคว้า 

บทที่3
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 นอกจากนี้ Geldard (1989) ได้เสนอแนะว่า อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพควรจะทำให้เกิดขึ้นในการให้การปรึกษา คือ ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกดีขึ้น 

หรือสบายใจขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเปนบทบาทหน้าที่ในเบื้องต้น ส่วนบทบาทหรือหน้าที่อื่น ๆ คือ 

 1. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเรียนรู้ที่จะพึงพอใจในตนเองมากขึ้น 

 2. ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษามัน่ใจตวัเองและสามารถใชศ้กัยภาพของตวัเองในการตดัสนิใจ

เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 3. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 

ทุกครั้งที่มีปญหา 

 4. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพของเขา 

 

3) °“√‡µ√’¬¡µ—«¢ÕßºŸâ „Àâ°“√ª√÷°…“ 

 การเตรียมพร้อมของผู้ให้การปรึกษามีส่วนช่วยให้การปรึกษาประสบความสำเร็จ  

ผู้ให้การปรึกษาจึงควรเตรียมพร้อมในเรื่องต่อไปนี้  

 การเตรียมตัวในเรื่องทั่วไป

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 2. ศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดของผู้รับการปรึกษาไว้ล่วงหน้า (กรณีที่นัดหมายไว้) 

 3. เตรียมกระดาษทิชชูไว้สำหรับผู้รับการปรึกษาที่เกิดอารมณ์เศร้า สะเทือนใจ 

แล้วร้องไห้ 

 4. ตรงต่อเวลานัดหมายทั้งในช่วงของการเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้การปรึกษา  

 5. หลีกเลี่ยงการนัดหมายอื่นในเวลาเดียวกันกับที่มีนัดให้การปรึกษา (กรณีที่ผู้รับ 

การปรึกษานัดหมายไว้ล่วงหน้า) 

 การเตรียมสถานที่

 สถานที่ให้การปรึกษาที่เปนสัดส่วน สามารถเก็บความลับได้ จะทำให้ผู้รับการปรึกษา

เกิดความมั่นใจและกล้าเปดเผยเรื่องราวของตนเอง รวมทั้งจัดสถานที่ให้สะอาด สงบ หาเก้าอี้ 

ที่นั่งสบายวางไว้ในลักษณะที่เปนมุมฉากกันระหว่างที่นั่งของผู้ให้และผู้รับการปรึกษา โดยจัดตั้ง 

ในระยะที่ไม่ห่างหรือใกล้กันมากนัก ระยะที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3-5 ฟุต โดยอาจสังเกต 

จากท่าทางของผู้รับการปรึกษาว่า ระยะห่างเท่าใดที่ทำให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกสบายและผ่อนคลาย  

ซึ่ง Geldard (1989) เสนอความเห็นว่า การจัดที่นั่งสำหรับการปรึกษาที่เหมาะสม คือ การจัดที่นั่ง

ให้เปนมุมฉากกันระหว่างที่นั่งของผู้ให้และผู้รับการปรึกษา โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเพื่อเอื้ออำนวย

ให้การสื่อสารเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในภาพที่ 1   
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ภาพที่ 1 การจัดที่นั่งสำหรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

 Thompson et al. (2004) ได้เสนอแนวทางการจัดที่นั่งสำหรับการปรึกษาไว้ 3 แบบ 

ดังรายละเอียดในภาพการจัดที่นั่งสำหรับการปรึกษา 

การจัดที่นั่งแบบที่ 1 

การจัดที่นั่งแบบที่ 2 
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การจัดที่นั่งแบบที่ 3 

 

 นอกจากนี้ Thompson et al. (2004) ยังสรุปว่า การจัดที่นั่งรูปแบบที่ 1 และ 2 

เปนการจัดที่นั่งสำหรับการให้การปรึกษาที่ไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากรูปการจัดที่นั่งแบบที่ 1  

มีโตะเปนสิ่งกีดขวางการสื่อสาร ส่วนการจัดที่นั่งรูปแบบที่ 2 เปนการจัดที่นั่งที่ผู้ให้และผู้รับ 

การปรึกษานั่งเผชิญหน้ากัน ซึ่งจะทำบรรยากาศของการให้คำปรึกษาตึงเครียดและอาจทำให้รับ 

การปรึกษาเกิดความรู้สึกอึดอัดได้ การจัดที่นั่งรูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบที่เหมาะสม เอื้อให้การปรึกษา

ดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะการที่ผู้รับการปรึกษานั่งบริเวณมุมโตะจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถ

เปลี่ยนอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวแขนขาได้อย่างอิสระพอสมควร ซึ่งจะทำให้ผู้รับการปรึกษาไม่รู้สึก

อึดอัด และอยู่ในระยะห่างที่ผู้ให้การปรึกษาสามารถแสดงความเข้าใจ เห็นใจและปลอบโยน โดยการ

แตะหรือสัมผัสมือหรือแขนของผู้รับการปรึกษาได้  

 จะเห็นได้ว่าการจัดที่นั่งรูปแบบที่ 3 ตามแนวคิดของ Thompson el al. (2004) 

เปนการจัดที่นั่งที่ค่อนข้างเหมาะสมกับอุปนิสัยของคนไทยที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก โดยเฉพาะ 

การเล่าเรื่องราวที่เปนปญหาของตนเองให้ผู้อื่นฟง ดังนั้น การจัดที่นั่งให้มีมุมของโตะบังมือ ขา เท้า 

และร่างกายบางส่วนของผู้รับการปรึกษาไว้บ้าง จะช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกปลอดภัย 

และผ่อนคลายขึ้น โดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาที่มีลักษณะนิสัยขี้อายหรือเปนเด็ก แต่ในการปฏิบัติ 

เพื่อให้การปรึกษาในสถานการณ์จริงนั้น สถานที่ให้คำปรึกษาอาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ 

เช่น การปรึกษาที่ม้านั่งบริเวณระเบียงอาคาร บริเวณม้าหินอ่อน ดังภาพที่ 2 แต่หลักการสำคัญ 

ของการเลือกสถานที่ในการปรึกษา คือ ควรเปนสถานที่ไม่มีผู้อื่นได้ยินการสนทนาของผู้ให้และผู้รับ

การปรึกษา  
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ภาพที่ 2 สถานที่ใหการปรึกษาตามสถานการณจริง 

 

4) ¢—ÈπµÕπ°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“ 

 ขั้นตอนของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้การช่วยเหลือ

บุคคลสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปรึกษาได้เปนอย่างดี เพราะขั้นตอนการปรึกษา 

เปนตัวกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน ช่วยให้การปรึกษาดำเนินไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นการสร้างสัมพันธภาพ

  การเริ่มต้นพบกันครั้งแรกของผู้ให้และผู้รับการปรึกษาเปนสิ่งที่สำคัญมาก  

เพราะการเริ่มต้นพบกันที่เปนไปด้วยความอบอุ่นเปนกันเองจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความรู้สึก

ประทับใจและไว้วางใจ พร้อมที่จะเปดเผยเรื่องราวของตนเองและร่วมมือในการปรึกษา ทำให้ 

การปรึกษาบรรลุเปาหมายได้ง่ายขึ้น การสร้างสัมพันธภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ลดความประหม่าและวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษา 

  2. สร้างความรู้สึกคุ้นเคยและเปนกันเองระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษา 

  3. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  4. ให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความมั่นใจต่อการปรึกษาและไว้วางใจผู้ให้การปรึกษา 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  2. ลุกขึ้นต้อนรับหรือเดินไปรับ และเชิญให้นั่ง 

  3. แนะนำรายละเอียดของตัวเองสั้น ๆ เช่น ชื่อ บทบาทหน้าที่ เปนต้น  

  4. ขอใหผู้ร้บัการปรกึษาแนะนำขอ้มลูสว่นตวัทีส่ำคญั เชน่ ชือ่ ชัน้เรยีนทีก่ำลงัศกึษา 

  5. พูดคุยเรื่องทั่วไป เช่น สภาพดินฟาอากาศ เหตุการณ์ที่กำลังเปนที่สนใจ  

สภาพหรือลักษณะการเรียน  
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  6. ให้ผู้รับการปรึกษาเล่าสาเหตุที่มาขอรับการปรึกษา 

  7. แจง้ขอบขา่ย ลกัษณะ กระบวนการปรกึษาเชงิจติวทิยา ตลอดจนบทบาทหนา้ที่

ของผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาตามความเหมาะสม 

  8. เน้นเรื่องการรักษาความลับ 

  9. ฟงและใส่ใจผู้รับการปรึกษา 

  ตัวอย่าง

  นักเรียน : คุณครูขา วางมั้ยคะ 

  ครู : อาวจี๊ด...(ยิ้ม)...วางคะ เขามานั่งกอนซิ 

  นักเรียน : ขอบคุณคะ 

  ครู : ไมไดเจอกันตั้งหลายวัน เปนยังไงบาง 

  นักเรียน : ก็ดีอยูคะ 

  ครู : ตะกี้ถามวาครูวางมั้ย มีอะไรจะคุยกับครูเหรอคะ 

 

 2. ขั้นสำรวจ ทำความเข้าใจปญหา ผลกระทบ ความต้องการ และกำหนด

เปาหมายที่เปนจริงได้

  เปนขั้นตอนที่สำคัญและอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้รับการปรึกษา

ส่วนใหญ่จะมีความสับสนทางอารมณ์หรือมีการรับรู้ที่บิดเบือนจากความเปนจริง เช่น อคติ  

เข้าข้างตนเอง หรือใช้กลไกปองกันตนเองสูง ไม่ยอมเปดเผยข้อมูลและรายละเอียดส่วนตัว  

ในบางกรณีจึงอาจต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการในขั้นนี้มากกว่า 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. ให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจถึงปญหาและสาเหตุที่แท้จริง รวมทั้งผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาค้นหาความต้องการและตั้งเปาหมายที่สามารถทำได้จริง 

  3. ให้กำลังใจและความมั่นใจในการแก้ไขปญหาให้แก่ผู้รับการปรึกษา 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าระบายความรู้สึกและเรื่องราวของตนเอง  

รวมทั้งผลกระทบของปญหาที่ได้รับ 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษากำหนดเปาหมายที่เปนไปได้ 

  3. เงียบ ฟง สังเกต และใส่ใจ ทวนซ้ำ สะท้อนกลับ สรุป ให้กำลังใจ แสดงความ

เห็นอกเห็นใจ 
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  ตัวอย่าง

  ครู  : มีอะไรใหครูชวย วามาเลยลูก 

  นักเรียน  : ……. 

  ครู  : แลวหนูคิดวา เรื่องนี้มีสาเหตุมาจากอะไรเหรอ 

  นักเรียน  : ……. 

  ครู  : ถาปลอยใหเปนอยางนี้ตอไปมันจะมีผลอยางไรกับหนูบางละ 

  นักเรียน  : ……. 

  ครู  : หนูอยากใหครูชวยยังไงละ 

  นักเรียน  : ....... 

 

 3. ขั้นหาแนวทางแก้ไขปญหา

  แนวทางแก้ไขปญหาที่กำหนดโดยผู้รับการปรึกษาจะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึก 

ภาคภูมิใจในตนเอง ผู้ให้การปรึกษาควรกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาคิดเองและตัดสินใจเลือกวิธี 

ที่เหมาะสมกับตัวเอง ขั้นหาแนวทางแก้ไขปญหามีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1.  ให้ผู้รับการปรึกษามีแนวทางแก้ไขปญหาที่เหมาะสม สามารถทำได้จริง 

  2. หาข้อดี ข้อเสียของแนวทางแก้ไขปญหา 

  3. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาคิดวิธีแก้ไขปญหาหลาย ๆ วิธี 

  2. ผู้ให้การปรึกษาเสนอแนะวิธีแก้ไขเพิ่มเติม 

  3. ให้ผู้รับการปรึกษาบอกข้อดี ข้อเสียของวิธีแก้ไขปญหาแต่ละวิธี ถ้าข้อมูล 

ไม่เพียงพอ ผู้ให้การปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วให้ผู้รับการปรึกษาเลือกวิธีที่เหมาะสม 

 

  ตัวอย่าง

  ครู  : หนูคิดวามีวิธีไหนบางในการแกปญหาเรื่องนี้ 

  นักเรียน  : ..................... 

  ครู  : แตละวิธีมีขอดีและขอเสียอยางไรบางละ 

  นักเรียน  : …………………. 

  ครู  : แลววิธีไหนที่ควรนำไปใชมากที่สุดละ 

  นักเรียน  : …………………. 
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 4. ขั้นวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

  การปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปญหาที่ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจเลือกไว้ในขั้นที่ 3 

เปนสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การให้การปรึกษามีคุณค่า และจะเปนประโยชน์มากขึ้น ถ้ามีการทำ 

ข้อตกลงระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาว่าจะปฏิบัติตามแผน เพราะจะช่วยกระตุ้น 

ให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความตั้งใจและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตาม ขั้นวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. กำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของการปฏิบัติ เพื่อให้เปนไปตามแนวทาง 

การแก้ไขปญหาที่ผู้รับการปรึกษาเลือกไว้ 

  2. กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการแก้ไขปญหา 

  3. กำหนดแนวทางการประเมินผลการแก้ไขปญหา 

  4. สร้างความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปญหา 

  แนวทางปฏิบัติ

  1. กระตุ้นผู้รับการปรึกษาให้กำหนดขั้นตอนและรายละเอียดของการปฏิบัติ 

ในการแก้ไขปญหา 

  2. ให้กำลังใจ และช่วยทำความกระจ่างเกี่ยวกับการวางแผนแก้ปญหา 

  3. ชักชวนให้ทำข้อตกลงว่าจะปฏิบัติตามแผน 

  ตัวอย่าง

  ครู  : ถางั้น หนูจะไปคุยกับเพื่อนตอนไหน 

  นักเรียน  : ................. 

  ครู  : หนูจะคุยประเด็นไหนบางละ 

  นักเรียน  : ................. 

  ครู  : ดีมากเลย ครูเชื่อวาหนูตองทำไดอยูแลวละ  

 

 5. ขั้นยุติการให้คำปรึกษา

  เมื่อการปรึกษาดำเนินไปจนหมดเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง/ในแต่ละราย  

หรือในกรณีที่ผู้รับการปรึกษามีท่าทีต่อต้าน/ไม่ร่วมมือในการปรึกษา ก็ให้ยุติการปรึกษา โดยให้ 

ดำเนินการด้วยความนุ่มนวล อบอุ่น เปนมิตร และแสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 

ในโอกาสต่อไปถ้าผู้รับการปรึกษาต้องการ การยุติการปรึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

  1. จบการปรึกษาในแต่ละครั้ง หรือแต่ละราย 

  2. ให้กำลังใจและความมั่นใจแก่ผู้รับการปรึกษา 
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  แนวทางปฏิบัติ

  1. ส่งสัญญาณว่าใกล้จะหมดเวลา เช่น ดูนาฬกา บอกจำนวนเวลาที่เหลือตามที่

กำหนดไว้ เมื่อเหลือเวลาประมาณ 5-10 นาที 

  2. ให้ผู้รับการปรึกษาสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยกันมา โดยผู้ให้การปรึกษาช่วย 

เพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป 

  3. ให้กำลังใจและแสดงความมั่นใจว่า ผู้รับการปรึกษาจะจัดการกับปญหาได้ 

  4. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปญหาได้ ก็เปดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษานัดหมาย

กำหนดวัน เวลาในการปรึกษาครั้งต่อไป  

   5. ในกรณีที่ปญหาไม่ได้รับการคลี่คลายให้ส่งต่อผู้รับการปรึกษาไปยังผู้เชี่ยวชาญ 

โดยให้ข้อมูลที่จะเปนประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้รับการปรึกษาในการขอรับการปรึกษาจาก 

ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

  ตัวอย่าง

  ครู  : (ดูนาฬกา) เอาละ ตอนนี้เรามีเวลาเหลือประมาณ 5 นาที  

     เทาที่เราคุยกันมา หนูชวยสรุปหนอยซิ เพื่อใหเราเขาใจตรงกัน  

  นักเรียน  : .......................  

  ครู  : ดีมากคะ ครูเชื่อวาหนูตองทำไดแน ๆ ครูเปนกำลังใจใหนะ  

     ถาไดผลอยางไร มาเลาใหครูฟงบางนะคะ  

 

 ในหลายกรณี ปญหาของผู้ขอรับการปรึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขปญหาให้เสร็จสิ้น

ภายในการปรึกษาครั้งเดียว หากไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียวได้ ในการปรึกษา 

ครั้งต่อไป ควรเริ่มต้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ขอนำเสนอ 

รายละเอียดของการปรึกษาในแต่ละครั้งตามแผนภูมิการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อไปนี้ 
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•กรณีที่ไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขปญหาให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว

 

แผนภูมิการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครั้งที่1

การต้อนรับที่อบอุ่นและเปนมิตร

CoกับClไม่รู้จัก/คุ้นเคยกัน CoกับClรู้จัก/คุ้นเคยกันแล้ว

- Coแนะนำตัวเอง
- ให้Clแนะนำตัวเอง

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป1-2นาที
- นำเข้าสู่ประเด็นการปรึกษา
- ทำความเข้าใจเรื่องการให้การปรึกษา

Clลังเลที่จะขอรับการปรึกษา Clปฏิเสธการรับการปรึกษา

- ย้ำเรื่องการรักษาความลับ
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับการปรึกษา

- แสดงความหวังดีและเต็มใจช่วย
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับการปรึกษา
- ยุติการให้การปรึกษา/ส่งต่อ

- สำรวจและทำความเข้าใจปญหา
- หาผลกระทบที่เกิดจากปญหา
- ค้นหาความต้องการของCl
- กำหนดเปาหมายที่เปนจริงได้
- ฯลฯ

สรุปและยุติการให้การปรึกษาครั้งที่1
หมายเหตุ
Co=ผู้ให้การปรึกษา
Cl=ผู้รับการปรึกษา

- แสดงความหวังดีและเต็มใจช่วย
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับการปรึกษา
- ยุติการให้การปรึกษา/ส่งต่อ
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การต้อนรับที่อบอุ่นและเปนมิตร

ชวนคุยเรื่องทั่วไป1-2นาที

ติดตามงานที่มอบหมายให้(ถ้ามี)สรุปเรื่องที่พูดคุยในครั้งที่ผ่านมา

ร่วมกันวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
- ระยะเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติ
- วิธีประเมินผลการปฏิบัติ
- แนวทางปองกนั/แกไ้ขปญหาทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตัติามแผน

สนับสนุนให้ทำข้อตกลงร่วมกับCoว่าจะปฏิบัติตามแผน

หมายเหตุ
Co=ผู้ให้การปรึกษา
Cl=ผู้รับการปรึกษา

แผนภูมิการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครั้งที่2-ก่อนสุดท้าย

ใหก้ำลงัใจและความมัน่ใจแก่Clวา่จะสามารถปฏบิตัไิดต้ามแผน

นัดหมายการปรึกษาครั้งต่อไป

สรุปและยุติการปรึกษาแต่ละครั้ง

พิจารณาเปาหมายการปรึกษาร่วมกันอีกครั้ง

กระตุน้ให้Clคดิแนวทาง/วธิกีารแกไ้ขปญหาเพือ่ไปสูเ่ปาหมาย

สรปุแนวทาง/วธิกีารแกไ้ขปญหาแตล่ะแนวทาง/วธิกีารใหช้ดัเจน

กระตุน้ให้Clคดิขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของแตล่ะแนวทาง/วธิกีาร

ให้Clตดัสนิใจเลอืกแนวทางเอง

ก่อนยุติการปรึกษาแต่ละครั้งสรุปและให้กำลังใจว่า Cl จะบรรลุตามเปาหมายได้ 
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แผนภูมิการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครั้งสุดท้าย

การต้อนรับที่อบอุ่นและเปนมิตร

ชวนคุยเรื่องทั่วไป1-2นาที

สรุปรายละเอียดของการปรึกษาทั้งหมดและการติดตามผล

ให้Clสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากการรับการปรึกษาเช่น
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม
- ความรู้สึก/การรับรู้

Clมีพฤติกรรม/การรับรู้ดีขึ้นแล้ว Clไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น/แก้ปญหาไม่ได้

ให้กำลังใจและความมั่นใจว่าCl

สามารถจัดการกับปญหาต่างๆ

ได้ด้วยตัวเองแล้ว

แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ

ในประเด็นปญหาอื่นๆ

ถ้าClต้องการ

ยุติการปรึกษา ยุติการปรึกษา/ส่งต่อ

หมายเหตุ
Co=ผู้ให้การปรึกษา
Cl=ผู้รับการปรึกษา
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•กรณีที่สามารถหาแนวทางแก้ไขปญหาให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว

การต้อนรับที่อบอุ่นและเปนมิตร

CoกับClรู้จัก/คุ้นเคยกันแล้วCoกับClไม่รู้จัก/คุ้นเคยกัน
- Coแนะนำตัวเอง
- ให้Clแนะนำตัวเอง

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป1-2นาที
- นำเข้าสู่ประเด็นการปรึกษา
- ทำความเข้าใจเรื่องการปรึกษา

Clลังเลที่จะขอรับการปรึกษา
- ย้ำเรื่องการรักษาความลับ
- ชี้แจงประโยชน์ของการปรึกษา

- สำรวจและทำความเข้าใจปญหา
- หาผลกระทบที่เกิดจากปญหา
- ค้นหาความต้องการของCl
- กำหนดเปาหมายที่เปนจริงได้

- กระตุ้นให้Clคิดแนวทาง/วิธีการแก้ไขปญหาเพื่อไปสู่เปาหมาย
- สรุปแนวทาง/วิธีการแก้ไขปญหาแต่ละแนวทาง/วิธีการให้ชัดเจน
- กระตุ้นให้Clคิดข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแนวทาง/วิธีการ
- ให้Clตัดสินใจเลือกแนวทางเอง

ร่วมกันวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
- ระยะเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติ
- วิธีประเมินผลการปฏิบัติ
- แนวทางปองกัน/แก้ไขปญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามแผน

สนับสนุนให้ทำข้อตกลงร่วมกับCoว่าจะปฏิบัติตามแผน

ให้กำลังใจและความมั่นใจแก่Clว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามแผน

ยุติการปรึกษา

หมายเหตุ
Co=ผู้ให้การปรึกษา
Cl=ผู้รับการปรึกษา
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 สถานการณ์ครูประจำชั้นสังเกตพบว่านักเรียนในห้องคนหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ 

ขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งงาน และผลการเรียนลดลง จึงเรียกนักเรียนพบ 

 ขั้นสร้างสัมพันธภาพ

 นักเรียน  : สวัสดีคะอาจารย  

 ครู  : จะ นั่งกอนซ ิ(ยิ้ม ชี้ที่เก้าอี้ : ทักษะการใส่ใจ) 

 นักเรียน  : อาจารย ใหเพื่อนไปตามหนูมามีอะไรหรือคะ 

 ครู  : ครูอยากคุยดวยนะ เปนยังไงบางชวงนี้ สบายดีหรือเปลา 

   (ทักษะการใส่ใจและการถาม) 

 นักเรียน : ก็สบายดีคะอาจารย 

 ครู : อือ ครูนึกวาหนูไมสบายเห็นไมคอยมาโรงเรียน (ทักษะการใส่ใจ) 

 นักเรียน : เออ....ที่จริงก็..ไมคอยสบายนัก... 

 ครู : ไมคอยสบายเปนอะไรเหรอ (ทักษะการทวนซ้ำและการถาม) 

 นักเรียน : คือ..ก็ไมไดปวยอะไร..ตอนนี้..หนู… 

 ครู :  .............(ทักษะการเงียบ) 

 นักเรียน  : คือ....หนู… 

 ครู  : เธออาจจะกำลังลังเลวาควรเลาหรือไม แลวแตเธอนะ แตถาเธอกลัว 

   เรื่องการรักษาความลับ ครูรับรองวาจะไมนำเรื่องของเธอไปเปดเผย 

   ใหใครฟงอยางแนนอน และการไดเลาเรื่องที่เราไมสบายใจใหใครสักคน 

   ที่เปนหวงและหวังดีตอเรา มันจะทำใหเรารูสึกดีขึ้น เพราะอยางนอยก็มี 

   คนรับฟง (ทักษะการให้ข้อมูล) 

 นักเรียน  : หนู..ก็..มีเรื่องไมคอยสบายใจนิดหนอยนะคะ 

 ครู : ที่วามีเรื่องไมคอยสบายใจ มีอะไรที่ครูพอจะชวยไดครูก็ยินดีนะ  

   (ทักษะการทวนซ้ำและการใส่ใจ) 

 ขั้นสำรวจและทำความเข้าใจปญหา ความต้องการของผู้รับคำปรึกษา และกำหนด

เปาหมายที่เปนจริงได้

 นักเรียน : คือ..วาตอนนี้หนู...ไมคอยสบายใจเรื่องทางบานคะ  

 ครู : ไมสบายใจเรือ่งทีบ่าน มอีะไรเหรอ (ทกัษะการทวนซำ้และการถาม) 

 นักเรียน : คือวา...คุณพอของหนูตองไปทำงานที่ตางจังหวัดนะคะ หนูเลยตอง 

   อยูบานกับคุณแม 2 คน แตทีนี้ คุณแมเปนคนที่ชอบออกสังคม ไมคอย 

   ไดอยูบาน เวลาตอนเย็นหนูกลับบานก็ไมคอยไดเจอคุณแมเลย ขาวเย็น 

   หนูก็ตองหากินเองคนเดียว เชามาคุณแมก็ไปทำงาน 
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 ครู  : แลวหนูรูสึกอยางไร (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : หนกู.็..เหงา เซง็ เบือ่ กเ็ลยออกไปขางนอกไปอยูทีห่อเพือ่น จะไดมเีพือ่นคยุ  

   มีเพื่อนกินขาว 

 ครู : ที่คุณแมไมคอยอยูบาน หนูตองกินขาวคนเดียวบอย ๆ มันทำใหหนูเหงา  

   ก็เลยตองออกไปหาเพื่อน (ทักษะการสะท้อนกลับ) 

 นักเรียน : คะ 

 ครู  : ไปอยูกับเพื่อนแลวเปนอยางไรบาง (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : ก็ดีคะ แตบางทีหนูก็...เกรงใจเคา แบบวาบางทีแฟนเคาก็มาหา หนูคิดวา 

   เคาอาจจะอยากมีความเปนสวนตัวบาง แลวเคาก็ชอบออกไปเที่ยว 

   กลางคืนกับแฟนเคาดวย เวลาเคาไปเคาก็ชอบชวนหนูไปดวย หนูก็ 

   ไมอยากไปแตไมรูวาจะปฏิเสธเคายังไง จะอยูคนเดียวก็เหงาก็เลย... 

   ไปก็ไป พอตอนเชาหนูก็ตื่นมาโรงเรียนไมไหว...แลวเคาก็ยังแนะนำเพื่อน 

   ของแฟนใหรูจักกับหนู เคาบอกหนูวา...ใหหนูรีบมีแฟนจะไดไมตองเหงา 

   อยูคนเดียว 

 ครู  : แลวหนูมีความคิดวายังไงกับคำแนะนำของเขาจะ (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : ก็ดีนะคะอาจารย หนูเห็นเวลาเคาอยูดวยกันเคาก็มีความสุขดี แต 

   อกีใจหนึง่หนกูว็าไมด ี เวลาเคาทะเลาะกนักน็ากลวั แบบวา...เคาโดนแฟนต ี

   ดวยนะคะอาจารย แลวเพื่อนเคาแตละคนที่แนะนำใหหนูรูจักเนี่ย นากลัว 

   กวาแฟนเพื่อนหนูอีก หนูไมแนใจวาจะมีแฟนดีไหม  

 ครู : จากที่หนูเลามาทั้งหมด หนูคิดวาถาหนูใชชีวิตอยางนี้ตอไปจะเปนยังไงจะ 

   (ทักษะการชี้ผลที่ตามมา) 

 นักเรียน : ก็…………………… 

 ครู : …………..(ทักษะการเงียบ) 

 นักเรียน : ก็คง……จะตองเขาไปอยูในกลุมเที่ยว กินเหลา สูบบุหรี่ ความจริงแลว 

   เพื่อนหนู...แตกอนเคาก็ไมไดเปนแบบนี้หรอกคะ เคาพึ่งมาเปนตอน 

   คบกับแฟนคนนี้แหละ  

 ครู : นั่นซิ ถาหนูยังไปหาเพื่อนคนนี้ ไปเที่ยวตอนกลางคืนแลวก็อยูในกลุมนี้ 

   บอย ๆ...(ทักษะการทวนซ้ำ) 

 นักเรียน : หนู...คง...แย...เพราะตั้งแตหนูไปเที่ยวกับพวกเคา โรงเรียน...ก็ไมคอย 

   ไดมา มีการบาน มีงานคางเยอะไปหมด คะแนนของหนูก็แยลงแทบจะ 

   ทุกวิชา  
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 ครู : ครูดีใจนะที่หนูคิดไดแบบนี้ แลวหนูคิดวาหนูจะทำอยางไรตอไปละ 

   (ทักษะการให้กำลังใจและการถาม) 

 นักเรียน : หนูวาจะเลิกไปหาเคาที่หอ แลวก็.....อยูบานแทน 

 ครู : เปนความคิดที่ดีมากเลย เออ..แตวา หนูบอกครูวา...ที่ออกไปหาเพื่อน 

   เพราะวาเหงาตองอยูบานคนเดยีว แลวถาหนไูมออกไปหาเคา...จะอยูบาน  

   หนูจะเปนยังไง 

   (ทักษะการให้กำลังใจ การสรุปความ และการถาม) 

 นักเรียน : ก็คงจะเหงา..แลวก็เหงามากดวยคะ...  

 ขั้นหาแนวทางแก้ไขปญหา

 ครู : นั่นสิ อยูบานก็เหงา ไปหาเพื่อนก็ดูจะอันตราย แลวหนูคิดวาจะทำ 

   อยางไร (ทักษะการสรุปความและการถาม) 

 นักเรียน  : ก็คงดูทีวี ฟงเพลง ไปตามภาษา เรื่อยเปอย 

 ครู  : ดทูวี ีฟงเพลง แลวหนคูดิวาจะหายเหงาไหม (ทกัษะการทวนซำ้และการถาม) 

 นักเรียน : มนัก.็..ไมหายเหงาหรอกคะอาจารย ทีห่นไูปเทีย่วผบักบัเพือ่น ๆ ความจรงิ กด็ ี 

   หายเหงา เพื่อนเยอะดี อยูบานแลวเซ็ง ไปคางหอเพื่อนบางก็ดี 

 ครู : ไปเที่ยวผับ แลวก็ไปคางหอเพื่อนตอ ถาพอแมกลับมาแลวรูวาหนู 

   ไมอยูบานหนคูดิวาจะเกดิอะไรขึน้ (ทกัษะการทวนซำ้และการชีผ้ลทีต่ามมา) 

 นักเรียน : ……….(เงียบ)…พอกับแมคงโมโหมาก เพราะเคยบอกวาอยาไปไหน 

   ตอนกลางคนื ไมใหไปคางบานคนอืน่…หากไมไดขออนญุาต อา…ทำไงดคีะ 

 ครู : นั่นซิ ทำไงดีละ (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : ชางเหอะ จะไดรูมัง่วา คนเรากเ็หงา กก็ลวัเปนเหมอืนกนัทีต่องอยูคนเดยีว 

 ครู : ฟงดูเหมือนกับวา ที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนดึก ๆ ดื่น ๆ เนี๊ยะ นอกจาก 

   จะเหงาแลวหนูยังกลัวที่ตองอยูคนเดียวตอนกลางคืน แลวก็จะประชด 

   คุณแมดวย (ทักษะการสรุปความ) 

 นักเรียน : ..........(เงียบ กมหนา น้ำตาไหล) 

 ครู : ……..สงกระดาษซับน้ำตาให......(ทักษะการเงียบและการใส่ใจ) 

 นักเรียน : หนูเหงา....(สะอื้น) หนูอยากให...แมมีเวลาใหหนูบาง 

 ครู : ……..สงกระดาษซับน้ำตาให......(ทักษะการเงียบและการใส่ใจ)......... 

   หนูเคยบอกหรือทำอะไรใหคุณแมรูบางวา...หนูเหงา แลวก็อยากใหเขา 

   อยูกินขาวดวยในตอนเย็น (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : ไมคะ.. 

 ครู : ที่ไมบอกเนี๊ยะ เพราะอะไรเหรอ (ทักษะการทวนซ้ำและการถาม) 
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 นักเรียน : ทำไมตองใหบอกดวย แมก็ตองรูซิวา ลูกที่ไหน ๆ เขาก็อยากใหแมอยูดวย 

   ทั้งนั้นแหละ 

 ครู : เปนไปไดไหมที่คุณแมจะคิดวาหนูอยูเองคนเดียวได เขาจึงออกงานสังคม 

   บอย ๆ แลวอีกอยาง...ตัวหนูเองก็ไมเคยบอกหรือทำใหเขารูวาอยากให 

   เขาอยูดวย (ทักษะการถามและการสรุปความ) 

 นักเรียน : หนู..ไมรู 

 ครู : แลวหนูคิดยังไง ถาจะบอกความตองการใหคุณแมรู (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : ก็...นาจะ...ดีเหมือนกันคะ 

 ขั้นวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 ครู : ถาดี.....หนูจะลองบอกคุณแมดูไหม แลวถาจะบอกหนูอยากจะบอก 

   คุณแมวายังไงดีละ (ทักษะการทวนซ้ำและการถาม) 

 นักเรียน : ก็…บอกวา... หนูอยากใหคุณแมออกงานตอนเย็นใหนอยลง และมีเวลา 

   ใหหนูบาง กินขาวเย็นกับหนูบาง แคอาทิตยละ 2-3 วันก็พอแลว 

 ครู : ดีคะ..(ยิ้ม ผงกศีรษะ).. แลวความรูสึกของหนูที่ตองอยูคนเดียวละ  

   จะบอกไหม (ทักษะการให้กำลังใจและการถาม) 

 นักเรียน : บอกดีไหมคะ...บอกดีกวาหนูจะบอกวา...หนูเหงาแลวก็กลัวดวยที่ตอง 

   อยูคนเดียว 

 ครู : อือ... ถาหนูพูดแบบนี้กับคุณแม หนูคิดวาคุณแมจะวายังไง  

   (ทักษะการถาม) 

 นักเรียน : คุณแมก็คง…จะอยูบานกับหนูมากขึ้น เพราะหนูก็ไมไดเรียกรองอะไร 

   มากมาย 

 ครู : อื่ม…ครูก็คิดอยางนั้นแหละแลวตอนนี้รูสึกยังไงบาง 

   (ทักษะการให้กำลังใจและการถาม) 

 นักเรียน : ก็ดีคะ โลง ๆ ดี ขอบคุณมากนะคะอาจารย 

 ครู : ครูวาถาหนูทำตามอยางที่หนูคิด ทุกอยางนาจะดีขึ้น แลวจะพูดกับคุณแม 

   วันไหนดีละ (ทักษะการให้กำลังใจและการถาม) 

 นักเรียน : เย็นนี้เลยคะอาจารย คุณแมกลับดึกยังไงหนูก็จะรอ 

 ขั้นยุติการให้คำปรึกษา

 ครู : ดีแลวคะ รีรอไปก็ไมมีประโยชนอะไร ไดผลเปนยังไงก็มาเลาใหครูฟงนะ 

   (ทักษะการให้กำลังใจและการใส่ใจ) 

 นักเรียน : คะ...อาจารย ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีคะ 

 ครู : ไมเปนไรจะ ครูยินด ี
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม

1) §«“¡π” 

 การปรึกษาแบบกลุ่ม (group counseling) ได้ถูกนำมาปรับใช้เปนพื้นฐาน 

ทางจิตวิทยาในการดำเนินการเสริมสร้างหรือการเปลี่ยนพฤติกรรม จากการสร้างความสัมพันธ์ 

(relationship) การสังเกต (observation) การกระตุ้นความสนใจ (stimulation) การให้กำลังใจ

และการส่งเสริม (encouragement) เพื่อช่วยให้ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตระหนักรู้ถึงปญหา 

ในพฤติกรรมเก่า และมีความพร้อมในการเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งในบทนี้

กล่าวถึงการปรึกษาแบบกลุ่ม ลักษณะของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม บทบาทหน้าที่ 

ของผูใ้หก้ารปรกึษา บทบาทหนา้ทีข่องผูร้บัการปรกึษา ขัน้ตอนและเทคนคิการใหก้ารปรกึษาแบบกลุม่ 

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เพื่อแก้ไขพฤติกรรมสูบบุหรี่ของนักศึกษาตามแบบจำลอง

ข้ามทฤษฎี และการให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

2) °“√ª√÷°…“·∫∫°≈ÿà¡ 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลปกติ 

(Ohlsen, 1977) ที่มีปญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (Shertzer & Stone, 1981) และมีจำนวน

สมาชิกไม่มากเกินไป (Gladding, 1998) โดยให้สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมีส่วนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น ร่วมความรู้สึก เข้าใจตนเอง และสามารถแก้ไขปญหาตัวเองได้ จึงเปนกระบวนการ 

เพื่อการปองกันและการเยียวยา (Corey, 2008) การดำเนินการเปนความลับของกลุ่มจะไม่เปดเผย

ต่อบุคคลอื่น  

บทที่4
ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน* 

*อาจารย์สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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เอกสารอ้างอิง

 การปรึกษาเชิงแบบกลุ่มจึงเปนกระบวนการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปญหาในลักษณะ

เดียวกัน โดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคของการปรึกษา 

แบบกลุ่มเพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มร่วมตัดสินใจ ร่วมความรู้สึก ความคิดเห็น และมีพฤติกรรม 

ตามความมุ่งหมายของแต่ละกลุ่ม เปนการปรึกษาเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถแก้ไขปญหาตัวเอง 

ได้โดยการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการแก้ไขปญหาหรือพฤติกรรม (Venkatach, 2007)  

 คำอธิบายดังกล่าวทำให้เห็นว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีลักษณะของ 

สมาชิกกลุ่ม ดังนี้ 

 1) สมาชิกกลุ่มจำนวนไม่มากได้รวมตัวกันโดยความสมัครใจ และให้ความช่วยเหลือ

แก่สมาชิกกลุ่มที่มีปญหาคล้ายคลึงกัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวความคิดที่ดีกว่า  

ดังนั้น นักจิตวิทยา แกรดดิ้ง (Gladding, 1994) จึงเห็นว่าการปรึกษาแบบกลุ่มทางจิตวิทยา 

เปนพื้นฐานในการรวมกลุ่มเพื่อให้การปรึกษาทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเปนกลุ่มฝกอบรม กลุ่มการเรียนรู้ 

กลุ่มจิตบำบัด กลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีการบำบัดทางจิตวิทยาเกสตัลท์ (gestalt therapy) 

พฤติกรรมปญญานิยม (cognitive behaviour) พฤติกรรมแสดงออกทางอารมณ์ที่มีเหตุผล 

(rational emotive behaviour) หรือละครบำบัด (psychodrama) เหล่านี้เปนวิธีการเทคนิค 

ทางจิตวิทยา (Corey, 2008)  

 2) สมาชิกกลุ่มมีปญหาในลักษณะคล้ายคลึงกันและไม่สามารถแก้ไขปญหาได้ อีกทั้ง

การเขา้กลุม่เพือ่ตอ้งการจะปรบัปรงุตนใหม ่ ดงันัน้ ลกัษณะของสมาชกิกลุม่จงึตอ้งมปีญหาในลกัษณะ

เหมือนกันและคล้ายคลึงกันด้วย ในการนี้ตามผลงานการวิจัยของนักจิตวิทยา (Xiao & Wu, 2006) 

ได้นำแบบจำลองข้ามทฤษฎีมาใช้ในการปรึกษาแบบกลุ่ม ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่  

จึงได้คัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีปญหาในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

 3) การปรึกษาแบบกลุ่มมุ่งหมายให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการยอมรับพฤติกรรม

ตนเอง มีการพัฒนาตัวเองและแก้ไขปญหาจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงในสมาชิกกลุ่ม 

ที่เข้าร่วมกัน 

 4) การปรึกษาแบบกลุ่ม มุ่งให้สมาชิกกลุ่มแก้ไขปญหา ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจกัน

และยอมรับในการเข้าร่วมปรึกษาของกลุ่มทำให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจตนเองและผลักดันให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม แนวความคิดและความรู้สึกในทางที่ดีขึ้น จึงทำให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่ม  

มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่าง ๆ ในพฤติกรรมที่เปนปญหา โดยสามารถแสดงความ

คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ได้ แสดงว่าการปรึกษาแบบกลุ่มสมาชิกของ

กลุ่มแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจอยู่ในสภาพปกติเหมือนกับบุคคลทั่วไป โดยมิได้เปน

บุคคลที่เปนโรคจิตหรือจิตบกพร่องแต่อย่างใด  
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 ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเอาการปรึกษาแบบกลุ่มมาปรับใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรม  

ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมที่มีปญหา มิใช่กลุ่มบุคคลที่เปนโรคจิตหรือจิตบกพร่องแต่อย่างใด  

ดังปรากฏตามผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักจิตวิทยา (Jonsdottir, Geirsdottir, & 

Sveinsdottir, 2004; Department of Nursing Studies, 2005) ซึ่งเปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง

ในการเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี  

 

3) ≈—°…≥–¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“·∫∫°≈ÿà¡ 

 การปรึกษาแบบกลุ่มเริ่มจากกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ โดยจัดตั้งองค์กรขึ้น เรียกว่า

สมาคมให้การปรึกษาอเมริกัน (American Counseling Association) ในป ค.ศ. 1973 อีกทั้ง

องค์กรในกลุ่มต่าง ๆ และในมหาวิทยาลัย ในภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาสังคมสงเคราะห์ได้ใช้ 

การปรึกษาแบบกลุ่มแก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มมีปญหาทางสังคมและพฤติกรรม กลุ่มติดสุราและกลุ่ม 

ติดบุหรี่ (กาญจนา ไชยพันธุ์, 2541. 2549; สำนักพัฒนาสุขภาพจิต, 2546) การปรึกษาแบบกลุ่ม 

ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นในเรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการให้การปรึกษา เทคนิคในการให้การปรึกษา

ต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายของกลุ่มและปญหาของสมาชิกกลุ่มมากขึ้น (Corey, 2008)   

 จำนวนสมาชิกกลุ่ม : จอร์จ และคริสเตียนิ นักจิตวิทยา (George & Cristiani, 1990) 

เห็นว่าการปรึกษาแบบกลุ่ม เปนการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่วนผู้เชี่ยวชาญ

การปรึกษาแบบกลุ่ม แกลดดิ้ง (Glading, 1994) เห็นว่าการให้การปรึกษาแก่สมาชิกที่มีปญหา

คล้ายคลึงกัน ควรมีขนาดกลุ่ม 8-12 คน อย่างไรก็ตาม ในยุคของการพัฒนาทางจิตวิทยาด้วยการ

ปรึกษาแบบกลุ่มสมัยใหม่ คอเรย์ (Corey, 2008) นักจิตวิทยาเห็นว่าขนาดสมาชิกกลุ่มในการปรึกษา

มีจำนวนเท่าใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของกลุ่ม ปญหาของกลุ่ม 

และประสบการณ์ของผู้ให้การปรึกษาในการกำหนดจำนวนและขนาดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของ 

การคำปรึกษานั้น ๆ  

 ระยะเวลาของการปรึกษา : แกรดดิ้ง (Glading, 1994) ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา 

เห็นว่า การปรึกษาแบบกลุ่มควรใช้เวลาครั้งละ 60-90 นาที ในแต่ละสัปดาห์ และควรให้การปรึกษา

จำนวน 10 ถึง 12 ครั้ง สถานที่และห้องให้การปรึกษาต้องมีความเงียบและมีไว้เพื่อกิจกรรม 

การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยเฉพาะ ควรจัดกลุ่มในรูปวงกลมเพื่อสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะได้แสดง

ความคิดเห็น มีความรู้สึกร่วมกันและตระหนักในคุณค่าของการปรึกษาร่วมกัน ส่วน คอเรย์ (Corey, 

2008) เห็นว่าระยะเวลาการให้การปรึกษาย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่ม ปญหาของกลุ่มและ 

ความชำนาญของผู้ให้การปรึกษา ซึ่งการปรึกษาสัปดาห์ละครั้งเปนแบบที่ใช้กันในการให้การปรึกษา

แบบกลุ่มโดยทั่วไป แต่สำหรับเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นสมควรให้การปรึกษาถี่ขึ้นเปนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

โดยใช้เวลาให้การปรึกษาสั้น ๆ ไม่ใช้เวลานาน สำหรับผู้ใหญ่สมควรให้การปรึกษาสัปดาห์ละครั้ง  

ใช้เวลา 90 นาที เปนเวลา 6 สัปดาห์ 
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4) ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ „Àâ°“√ª√÷°…“ 

 ผู้ให้การปรึกษามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม มีความจำเปน 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคของการปรึกษาเปนอย่างดีในด้านการสร้าง 

ความสัมพันธ์ (relationship) การสังเกต (observation) การกระตุ้นความสนใจ (stimulation) 

การให้กำลังใจและการส่งเสริม (encouragement) โดยมีบทบาทสำคัญในการให้การปรึกษาจูงใจ 

ให้สมาชิกกลุ่ม ได้เห็นถึงปญหาตนเองที่ต้องแก้ไข ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีปญหาในเริ่มแรก และไม่สามารถ

แก้ไขปญหาตนเองได้ จนกว่าผู้ให้การปรึกษาจะใช้เทคนิคของกระบวนการให้การปรึกษา เพื่อให้ 

ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตระหนักรู้ถึงปญหาในพฤติกรรมเก่าที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมในการ 

เปลี่ยนพฤติกรรมเก่าไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่า และไม่ย้อนกลับสู่พฤติกรรมเดิม (Corey, 2008) 

 นอกจากนี้ ผู้ให้การปรึกษายังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการให้สมาชิกกลุ่ม 

มีส่วนร่วมในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่ง คอเรย์ (Corey, 2008) ได้เสนอแนะและสรุปบทบาท

หน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาที่พึงปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

 1) สร้างความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่ม ให้มีการรับฟง การแสดงความคิดเห็น  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน และการเปดเผย 

ความรู้สึกระหว่างสมาชิกกลุ่ม  

 2) ปฐมนิเทศให้สมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วม 

ในการรับคำปรึกษา การรักษาความลับ และการแสดงความจริงใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 3) สร้างพลังกลุ่มในการให้คำปรึกษาที่มีความจริงใจ เปนกันเอง มีความเชื่อมั่น 

ไว้วางใจและเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม  

 4) ผู้ให้การปรึกษาต้องมีทักษะสำคัญในการฟง มีความสนใจ และใส่ใจในความ  

รู้สึกนึกคิดของสมาชิกที่แสดงออก 

 5) ผู้ให้การปรึกษาแจ้งขั้นตอนในการให้คำปรึกษาให้สมาชิกทราบในขั้นตอนแต่ละขั้น 

 

5) ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√÷°…“ 

 สมาชิกกลุ่มมีบทบาทสำคัญต่อการปรึกษาแบบกลุ่มทางจิตวิทยา จากการศึกษา 

ทางวิชาการของ คอเรย์ (Corey, 2008) พบว่าการแสดงออกทางพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม

โดยธรรมชาติแล้วมี 4 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (helping behaviour) 

พฤติกรรมต่อต้าน (resisting behaviour) พฤติกรรมควบคุมชักใยผู้อื่น (manipulating 

behaviour) และพฤติกรรมเชิงอารมณ์ (emotional behaviour) ซึ่งสมาชิกกลุ่มควรมีความเข้าใจ

ในพฤติกรรมสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่มและได้รับประโยชน์จากกลุ่ม  
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 บทบาทหน้าที่ของผู้รับการปรึกษาในการสร้างความสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างสมาชิก

สร้างความไว้วางใจและการยอมรับกันในกลุ่มเปนปฏิสัมพันธ์ ในการร่วมกันแก้ไขปญหา 

ของสมาชิก เนลสัน (Nelson, 1993) ได้เสนอแนวทางที่เปนบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มไว้ดังนี้ คือ 

 1) การตั้งใจรับฟง (deep listening) เปนการฟงโดยมีความเข้าใจสิ่งที่สมาชิกกลุ่ม 

ได้พูดและพิจารณาว่าสมาชิกกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร มีความเห็นอย่างไร เปนการฟงทั้งเนื้อหา 

และความรู้สึกของสมาชิก 

 2) การช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้พูด (helping another to talk) สมาชิกกลุ่มต้องช่วย 

ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้พูดและแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกโดยเปดเผย 

 3) การอภปิรายพฤตกิรรมทีเ่ปนปญหา (discussing problem or concerns) ของกลุม่ 

โดยสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายถึงปญหาในพฤติกรรมตนเองและให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นอภิปรายถึงปญหา

เดียวกันดังกล่าวและวิธีการแก้ปญหา 

 4) การพูดเกี่ยวกับความรู้สึก (discussing feeling) เปนการแสดงออกถึงความรู้สึก 

ในปญหาของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีวิธีการแก้ไขอยู่ก่อนแล้วหรือมีวิธีการแก้ไขโดยแนวทางอื่น 

 5) การกล่าวยืนยัน (confirming) เมื่อสมาชิกกลุ่มได้กล่าวมาแล้ว จะให้สมาชิกคนอื่น

ในกลุ่มหยิบยกขึ้นพูดกล่าวอีกครั้งเพื่อทบทวนเรื่องราวที่เปนปญหาอีกครั้งหนึ่ง 

 6) การวางแผน (planning) เปนวิธีการที่ทำให้สมาชิกมีแผนในการแก้ไขปญหาหรือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่า 

 

6) ¢—ÈπµÕπ·≈–‡∑§π‘§°“√„Àâ°“√ª√÷°…“·∫∫°≈ÿà¡ 

 ในการดำเนินการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษามีบทบาทสำคัญในการ 

ใหก้ารปรกึษาแบบกลุม่ในเบือ้งตน้ เปนกระบวนการทีช่ว่ยเหลอืผูร้บัการปรกึษาทีม่ปีญหาคลา้ยคลงึกนั 

หรือมีความต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน (Counseling Center, 2007) เปนการ 

มุ่งหมายให้ผู้รับการปรึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีกว่า โดยผู้รับการปรึกษามีโอกาสสำรวจ

ตนเอง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การเผชิญหน้า และรับการปรึกษาจากผู้ให้การปรึกษา 

หรือความเห็นของสมาชิกกลุ่มที่มีความอบอุ่น จริงใจ การยอมรับ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

และมีความไว้วางใจกัน (Gladding, 1994; George & Christiani, 1990) 

 คอเรย์ (Corey, 2008) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

แบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดกลุ่ม ขั้นตอนเริ่มต้น ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน

ดำเนินการ และขั้นตอนสุดท้ายการยุติกลุ่ม ดังนี้  
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 1) ขั้นตอนการจัดกลุ่ม: ผู้ให้การปรึกษาจะกำหนดประเภทของสมาชิกกลุ่ม ลักษณะ

ของกลุ่ม การจัดหาสมาชิกกลุ่มที่มีปญหาคล้ายคลึงกัน ขนาดจำนวนของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

และหลักเกณฑ์ข้อบังคับของกลุ่ม  

  เวนคาเทซ (Venkatech, 2007) เสนอแนะขัน้ตอนการจดักลุม่เปน 3 แนวทาง ดงันี ้

คือ 

  1) ดำเนินการให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบเกี่ยวกับกลุ่ม โดยคำแนะนำ ประกาศ 

หรือปายโฆษณา 

  2) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่มีปญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  3) ทำให้สมาชิกได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ปญหาของกลุ่ม วิธีการดำเนินการ 

ของกลุ่ม และผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 

 2) ขั้นตอนเริ่มต้น : เปนขั้นตอนของการปรับเข้ากับสภาวะของสมาชิกกลุ่มให้มี 

ความคุน้เคยกนั และสมาชกิไดเ้รยีนรูห้นา้ทีแ่ละวตัถปุระสงคข์องกลุม่ อยา่งไรกต็าม ในขัน้ตอนเริม่ตน้ 

สมาชิกกลุ่มจะมีความวิตกกังวล (anxiety) และมีความรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัย (insecurity) ทำให้เกิด

สภาพการปองกันตนเองและแรงต่อต้าน และเกิดลังเลใจ (tentative) ในการเปดเผยตนเองมากน้อย

เพียงใด และจะไม่เปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ หรือเข้าใจตนเองผิดแปลกไปได้ จึงต้องมี

พื้นฐานความไว้วางใจ ความคุ้นเคยภายในกลุ่ม และความรับผิดชอบของกลุ่ม (Corey, 2008) 

  ความไว้วางใจของสมาชิกกลุ่ม การสร้างความไว้วางใจภายในสมาชิกกลุ่ม  

เปนพื้นฐานสำคัญของความเข้าใจซึ่งกันและกันในสมาชิกกลุ่ม ทำให้เกิดความเชื่อใจไม่ก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาในทางลบ และเปนการส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกกลุ่ม การสร้างความไว้วางใจ

ของสมาชิกกลุ่มจึงเปนขั้นเริ่มต้นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการให้การปรึกษาให้เปนไป 

อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง (Corey, 2008) 

  ความคุ้นเคยภายในกลุ่ม เปนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มให้รู้จัก 

คุ้นเคยกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน ทำให้เกิดความเข้าใจกันไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ตอบสนอง 

ในเชิงลบ สมาชิกที่เข้าร่วมมีความอบอุ่นและรู้สึกมีความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกันอย่างเปดเผยเปนกันเอง การสร้างความคุ้นเคยภายในกลุ่มจึงเปนพื้นฐานสำคัญเริ่มต้น 

ในการสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงปลอดภัยในการให้การปรึกษากลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างยิ่ง (Trotzer, 1989) 

  ความรับผิดชอบของกลุ่ม เปนการพัฒนาสมาชิกกลุ่มให้มีการยอมรับตนเอง 

และผู้อื่น ซึ่ง ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1989) เห็นว่าการรับผิดชอบนั้นได้รวมถึงการยอมรับตนเอง 

และความรับผิดชอบตนเองในการแก้ไขปญหาเข้าด้วยกันเปนทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

ต่อการให้การปรึกษากลุ่ม ด้วยเหตุนี้ คอเรย์ (Corey, 2008) จึงเห็นว่าความรับผิดชอบกลุ่ม 

มีความสำคัญและเปนบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษาที่ต้องทำให้เกิดภายในกลุ่ม 
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 3) ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง:เปนระยะทีส่มาชกิกลุม่เกดิความวติกกงัวล ความขดัแยง้

และการควบคุม การท้าท้ายผู้นำกลุ่ม และการต่อต้าน จึงเปนบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษา 

ในการแก้ไขปญหาดังกล่าว (Venkatech, 2007) 

  ความวิตกกังวล จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงภายในความรู้สึกของ

สมาชิกมีการปองกันตนเอง สมาชิกกลุ่มจะมีความวิตกกังวลและสร้างคำถามในใจว่าสมาชิกคนอื่น ๆ 

จะไม่เข้าใจตนเอง มีความวิตกกังวลในการแสดงออก การเปดเผยตนเอง และมีความกลัวว่า 

การประเมินหรือการตัดสินใจ การแสดงออกของตนเองอาจไม่ถูกต้องหรือสร้างความเข้าใจผิด 

แก่สมาชิกคนอื่น ๆ (Corey, 2008) 

  ความขัดแย้งและการควบคุม ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแยกตัว 

ออกห่างจากกลุ่ม การปดบังความรู้สึกไว้ สมาชิกจะมีความรู้สึกขัดแย้งด้วยวิธีการติติงเสนอแนะ 

คุกคามสมาชิกคนอื่นตลอดเวลา ทั้งนี้เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการแสดงตัวเปนผู้นำ  

การแข่งขัน การอวดรู้ด้วยการคุกคาม เสนอแนะผู้อื่น โดยไม่เต็มใจที่จะเปดเผยตนเอง และ 

สร้างสถานการณ์ควบคุมซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกัน (Trotzer, 1989)  

  ความท้าทายผู้นำกลุ่ม ผู้นำกลุ่มมักตกอยู่ในความสงสัยของสมาชิกกลุ่มว่า 

ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความรู้ความสามารถ 

จะช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มโดยการให้การปรึกษาจริงหรือไม่ (Corey, 2008) จึงมีความจำเปน 

ที่ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษาต้องใช้การเผชิญหน้า ด้วยวิธีการพูดคุยถึงความรู้สึกของผู้นำกลุ่ม 

และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้นำกลุ่มอย่างเปดเผยหรือให้สมาชิกกลุ่ม

แสดงความคิด วิพากษ์วิจารณ์ได้โดยตรง หรือการถามหรือให้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นได้ 

(Trotzer, 1989) 

  ความรู้สึกต่อต้าน เปนความรู้สึกส่วนลึกของสมาชิกกลุ่มในระยะเริ่มแรกที่สมาชิก

มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ การสร้างภูมิปองกันตนเองไม่อยากเปดเผยตนเอง การหลีกเลี่ยง 

การแสดงความรู้สึกส่วนลึก ความรู้สึกต่อต้านผู้นำกลุ่ม ทำให้เกิดการไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มกับ 

สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ จึงเปนบทบาทสำคัญของผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษาในการใช้การเผชิญหน้า 

(confrontation) ด้วยการยอมรับในความรู้สึกต่อต้านของสมาชิกกลุ่มเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

ซึ่งผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษาต้องแสดงออกอย่างเปดเผยให้รู้ถึงการให้การปรึกษาเพื่อการ 

แก้ไขปญหาของสมาชิกกลุ่มอย่างจริงใจ เพื่อการแก้ไขปญหาร่วมกันโดยปราศจากความวิตกกังวล  

ไม่ลังเลใจ มีความไว้วางใจกัน มีความคุ้นเคยกัน เปนกันเองในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปดเผย 

(Corey, 2008) 

 4) ขั้นตอนดำเนินการ : เปนขั้นตอนของการดำเนินการที่ได้รวมประสบการณ์ 

ในปญหาในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาในขั้นตอนริเริ่มในการสร้างความไว้วางใจของสมาชิกกลุ่ม การสร้าง

ความคุ้นเคยของสมาชิกกลุ่ม การรับผิดชอบของกลุ่ม และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในระหว่าง
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การผ่านขั้นตอนเหล่านี้ สมาชิกกลุ่มได้ร่วมความรู้สึกส่วนลึกรวมเข้ากับกลุ่มว่าตนเปนส่วนหนึ่ง 

ของกลุ่ม เหมือนเปนการรวมความรู้สึกของกลุ่มเปนความคิดเดียวกัน และการนำผลไปสู่การเปลี่ยน

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งเปนขั้นตอนสำคัญของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 

(Venkatech, 2007; Corey, 2008) 

  การให้การปรึกษาในขั้นตอนการดำเนินการ นักจิตวิทยาคอเรย์ (Corey, 2008)  

ได้เสนอแนะเทคนิค ดังนี้ 

  ความไว้วางใจและการยอมรับ : สมาชิกในขั้นดำเนินการเกิดความไว้วางใจ 

ในระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกันและผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษา ความไว้วางใจจึงเปนปจจัย 

เชิงประจักษ์ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม และการยอมรับตามความเต็มใจไม่มีท่าทีของ 

การต่อต้านในความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกของสมาชิกกลุ่มอย่างเปดเผย และมีความจริงใจต่อกัน 

ในการแก้ไขปญหา ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในความรู้สึกที่เปนส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความรู้สึก

สบายใจและมีความปลอดภัยในการเข้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มยอมรับโครงสร้างของกลุ่มและบทบาท 

ของผู้นำกลุ่มในการขั้นการดำเนินงานของกลุ่ม 

  การมีส่วนร่วมในความรู้สึก: สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนร่วมในความรู้สึกของสมาชิกอื่น

ในประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยมีความสนใจและยอมรับในประสบการณ์ที่ผ่านมาของสมาชิก  

ซึ่งมีส่วนร่วมในความรู้สึกนั้น มีความสงสาร ให้การสนับสนุน ให้ความอบอุ่น ให้ความเห็นอกเห็นใจ 

และมีความรู้สึกร่วมกันในการเผชิญหน้ากับปญหาเหล่านั้นเพื่อการแก้ไขปญหาที่สมาชิกมีอยู่ 

  ความคุ้นเคยสนิทสนม : ในขั้นตอนของการดำเนินการ ซึ่งสมาชิกกลุ่มสร้าง 

ความคุ้นเคยสนิทสนมกัน จะให้ความร่วมมือกัน มีความต้องการในการแก้ไขปญหา ซึ่งเปนผลผูกพัน

ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มในปญหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงที่เปนภาระหน้าที่ภายในกลุ่ม

ในการอภิปรายปญหาของสมาชิกกลุ่มเพื่อแก้ไขปญหา 

  ความหวัง : ความหวังของสมาชิกกลุ่มนำไปสู่การแก้ไขปญหาที่มีอยู่ของสมาชิก 

ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอดีต ความหวังการเข้ากลุ่มของสมาชิกจึงเปนวิธีการก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

ในขั้นดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ซึ่งสมาชิกจะได้ผลประโยชน์จากกลุ่มมากที่สุด 

หากเข้าใจในสิ่งที่เปนความหวังสำหรับตนเองและสิ่งที่ตนได้คาดหวังไว้จากผู้อื่นก่อนการตัดสินใจ 

เปนแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปญหาได้ 

  ความอิสระในประสบการณ์ : ความแตกต่างในประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม 

ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนที่แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถแก้ไขปญหาตนเองได้ ซึ่งสมาชิก 

ที่มีประสบการณ์สูงกว่าย่อมเปนแนวทางของสมาชิกที่มีประสบการณ์ที่ต่ำกว่าและนำไปใช้ 

เปนแนวทางในการแก้ไขปญหาได้ 
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  การระบายอารมณ์ : การระบายอารมณ์ของสมาชิกกลุ่มด้วยการแสดงความ 

คิดเห็นเปนการคลายความรู้สึกที่เก็บกดไว้ เพื่อได้ระบายอารมณ์ด้วยการพูด การแสดงออกอย่าง 

เปดเผยเปนการปลดเปลื้องทางอารมณ์ในความรู้สึกที่มีอยู่ ซึ่ง แยลอม (Yalom, 2005) เห็นว่า

เปนการบำบัดทางจิตโดยการระบายอารมณ์ความเครียดออกมาของสมาชิกแต่ละคน เปนการ

แสดงออกทำให้ได้เข้าใจในประสบการณ์จากสมาชิกและได้เปนพื้นฐานนำไปปรับการตัดสินใจแก้ไข

ปญหาจากประสบการณ์ที่ได้มา 

  การสร้างปญญาขึ้นใหม่ : การรับรู้หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์เปนแรงจูงใจ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ทางปญญา (cognitive) จึงเปนสาระสำคัญที่ประกอบด้วย 

การอธิบาย (explaining) การทำให้กระจ่าง (clarifying) การแปลความหมาย ซึ่งโครงสร้างต่าง ๆ 

ในการเรียนรู้ทางปญญามีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ และการแก้ไขปญหา  

(Corey, 2008) 

  ข้อผูกพันการเปลี่ยนแปลง : ในการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มต้องมีความเชื่อมั่น 

ในการเปลี่ยนแปลง แต่ความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เพียงพอ สมาชิกกลุ่มต้องตัดสินใจว่า

จะเปลี่ยนอะไรและจะเปลี่ยนอย่างไร จึงต้องมีแผนงานในการดำเนินการแก้ไขปญหา และมีข้อผูกพัน

ที่สมาชิกต้องยอมรับว่าต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ ไขปญหานั้น  

ข้อผูกพันจึงเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปญหาที่เกิดขึ้น (Corey, 2008)  

  การเปดเผยตนเอง : การเปดเผยตนเองของสมาชิกกลุ่มทำให้สมาชิกกลุ่ม 

เปนตวัของตวัเองมากขึน้ การพดูเกีย่วกบัปญหาของตนเองอยา่งเปดเผย ทำใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากกลุม่ 

คือ ได้รับรู้ปญหาทางอารมณ์ของตน เปนการลดการปองกันตนเอง อีกทั้งก่อให้เกิดความไว้วางใจ 

ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปญหาที่เกิดขึ้น 

  การเผชิญหน้า : เปนการแสดงออกโดยมีความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา 

ในลักษณะที่เปนการหยั่งรู้ไม่ได้มีการขู่เข็ญบังคับ ทำให้สมาชิกแก้ไขปญหาของการต่อต้านหรือ 

การท้าท้ายของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบต่อปญหาของตนเอง อันเกิดจากปฏิกิริยา

สะท้อนกลับจากสมาชิกภายในกลุ่ม การเผชิญหน้าจึงช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

เกิดการยอมรับการเรียนรู้และยอมรับความช่วยเหลือ ทำให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจกันมากขึ้น 

  การปอนคำถามกลับ : เปนบทบาทของผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษาใช้เปน

กลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่ม โดยสมาชิกคนหนึ่งตั้งคำถามขึ้น ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การ

ปรึกษาจะไม่ตอบคำถามเอง แต่จะปอนคำถามกลับให้สมาชิกคนอื่นตอบหรือปอนคำถามกลับไปให้

สมาชิกที่ตั้งคำถามเปนผู้ตอบเองว่ามีความคิดหรือความเห็นอย่างไร (Claiborn, Goodyear & 

Horner, 2002) วิธีการดังกล่าวเปนการสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน

และเกิดปฏิกิริยาภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Moran, Stockton & Wittngham, 2004) 
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 5) ขั้นตอนสุดท้ายและการยุติกลุ่ม : เปนขั้นตอนการให้การปรึกษาที่สนับสนุน 

ให้สมาชิกสามารถแก้ไขปญหาภายในกลุ่มได้ เพื่อสมาชิกนำไปใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่ดีกว่าภายนอกกลุ่ม จึงเปนบทบาทและหน้าที่ของผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษาที่จะช่วยให้สมาชิก 

มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมและสมาชิกต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการ

ชว่ยเหลอืสนบัสนนุใหก้ำลงัใจในการแกไ้ขปญหาใหล้ลุว่งสำเรจ็ไปไดก้อ่นมกีารยตุกิลุม่ (Corey, 2008 : 

Haslam & lawrence, 2004) 

  เวนคาเทซ (Venkatech, 2007) เห็นว่าในขั้นตอนสุดท้ายและการยุติกลุ่มเปน 

การสรุปการรวมกลุ่มและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการเข้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มอาจมีความรู้สึก

กังวลจากการที่ต้องออกจากกลุ่ม อย่างไรก็ตาม สมาชิกต้องมีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากการที่สมาชิกได้เข้ากลุ่มในการเรียนรู้พฤติกรรมและปญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

และนำไปปรับใช้ภายนอกกลุ่ม ซึ่งผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้การปรึกษามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน 

ให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรม 
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 นักจิตวิทยา (Corey, 2008) เห็นว่า การให้การปรึกษาแบบกลุ่มสามารถเปนพื้นฐาน

นำมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางจิตวิทยาในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

กระบวนการ ขั้นตอน และมีแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญหาพฤติกรรมเฉพาะ และ 

เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ทดลอง ประยุกต์ใช้ 

กระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อแก้ไขปญหาพฤติกรรมสูบบุหรี่ของนักศึกษา และเสริมสร้าง

ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 7.1 การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เพื่อแก้ไขพฤติกรรมสูบบุหรี่

ของนักศึกษาตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี

  ตามวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษานั้น ซึ่งตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี 

(transtheoretical model) เปนกระบวนการในการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาในการเปลี่ยน

พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่ ให้ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมตามขั้นตอน 

การเปลี่ยนแปลง โดยการผลักดันให้ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมีความพร้อมในการเคลื่อนไปแต่ละขั้น 

ตัง้แตข่ัน้กอ่นการพเิคราะหไ์ตรต่รองจนถงึขัน้การรกัษาสภาพ เปนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากขัน้หนึง่ 

ไปสู่อีกขั้นหนึ่งในแต่ละขั้นตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรม (Prochaska, 

Norcross, 2007; Carlo, Diclemente, & Scott, 2007) ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหรือการให้การ

ปรึกษาแบบกลุ่ม (group counseling) หรือรายบุคคล (individual counseling) ตามแบบจำลอง

ข้ามทฤษฎี (Jonsdottir, Geirsdottir, & Sveinsdottir, 2004) 
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 ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม บุคคลที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีความพร้อม 

(readiness) ความสมัครใจและความเต็มใจ (willingness) ในการเปลี่ยนพฤติกรรมตามขั้นตอน 

การเปลี่ยนแปลงจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง (Prochaska, Norcross, 2007; Carlo, Diclemente, 

& Scott, 2007) โดยมีขั้นตอนการให้การปรึกษาตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี ดังนี้ 

  7.1.1 ขั้นตอนคัดเลือกกลุ่ม

   การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเปนการให้การปรึกษาแก่สมาชิกที่มีปญหา

พฤติกรรมที่มีปญหา ในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ต้องเปนบุคคล 

ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยกัน แมลลิน (Mallin, 2002) เห็นว่าในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 

คุณลักษณะของกลุ่มเปนเรื่องสำคัญ จำต้องคัดเลือกสมาชิกที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และมีปญหา

อย่างเดียวกันโดยใช้มาตรวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ เคจ (CAGE questionnaire of smoking) 

ซึ่งเปนผลงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ (Lairson, Harrist, Martin, Ramby, Rustin & Swint, 

1996) เพื่อให้ได้ลักษณะของสมาชิกกลุ่มที่มีปญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่คล้ายคลึงกัน 

   การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีตามผลงาน 

การศกึษาวจิยั (Jonsdottir, Geirsdottir, & Sveinsdottir, 2004) ในการเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่ 

เปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มกับผู้ปวยโรคปอดจากการสูบบุหรี่

จำนวน 85 คน กลุ่มละ 10-15 คน และให้การปรึกษาเฉพาะกับผู้ปวยที่มีความพร้อมและสมัครใจ

เท่านั้น การให้การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีใช้เวลา  

30 ถึง 60 นาที และมีการติดตามผลทุกสัปดาห์โดยทางโทรศัพท์  

   ผลงานการศึกษาวิจัย (Department of Nursing Studies, 2005)  

ในการศึกษาการเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ปกครอง เปนการศึกษาเชิงกึ่งทดลองมีกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมโดยการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีและใช้เวลาให้การปรึกษา 

30 นาที ในเวลา 1 เดือน และติดตามผลทางโทรศัพท์ภายหลังจากหนึ่งสัปดาห์และมีการทดสอบผล

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  

  7.1.2 ขั้นเริ่มต้นดำเนินการ

   การดำเนินการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี 

ดังกล่าว ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคของการให้การปรึกษา

เปนอย่างดีในด้านการสร้างสัมพันธภาพ (relationship) การสังเกต (observation) การกระตุ้น

ความสนใจ (stimulation) การให้กำลังใจและการส่งเสริม (encouragement) โดยมีบทบาท 

ที่สำคัญในการให้การปรึกษาจูงใจให้ผู้ซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เห็นถึงปญหาของพฤติกรรมตนเอง 

ซึ่งผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเริ่มแรกจะไม่รู้และไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เปนปญหา จนกว่าผู้ให้ 

การปรึกษาจะใช้เทคนิคของกระบวนการให้การปรึกษาตามโปรแกรมของแบบจำลองข้ามทฤษฎี 
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(Jonsdottir, Geirsdottir, & Sveinsdottir, 2004) เพื่อให้ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตระหนักถึง 

ปญหาในพฤตกิรรมเกา่ทีเ่กดิขึน้ และมคีวามพรอ้มในการเปลีย่นพฤตกิรรมเกา่ไปสูพ่ฤตกิรรมใหมท่ีด่กีวา่  

   นอกจากนี้ ผู้ให้การปรึกษายังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการให้ผู้ที่จะ

เปลี่ยนพฤติกรรมการได้ผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี 

(Canadian Pharmacists Association, 2006) โดยผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจำลอง 

ข้ามทฤษฎีในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต้องมีความสมัครใจและความเต็มใจ (willingly) ดังนั้น  

ผู้ให้การปรึกษาจึงมีบทบาทในการเสริมสร้างความพร้อม (readiness) แก่ผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรม  

อนัเปนสาระสำคญัในการเปลีย่นพฤตกิรรมตามแบบจำลองขา้มทฤษฎ ี (Prochaska & Norcross, 2007) 

ดว้ยการสรา้งการยอมรบัและความเชือ่มัน่ไวว้างใจ (trust and acceptance) การแสดงความรูส้กึรว่มกนั

และความเอาใจใส่ (empathy and caring) ความคุ้นเคยใกล้ชิด (intimacy) การมีความหวัง 

(hope) การระบายอารมณ์ (catharsis) การมีข้อผูกพัน (commitment) มีความรับผิดชอบ 

(responsibility) ความรู้สึกปลอดภัย (security) ในการปรึกษาแบบกลุ่มเบื้องต้น (Haslam & 

lawrence, 2004) 

  7.1.3 ขั้นตอนการให้การปรึกษา

   1)ขั้นก่อนการพิเคราะห์ไตร่ตรอง

    ในขั้นก่อนการพิเคราะห์ไตร่ตรอง (pre-contemplation) เปนการ

ให้การปรึกษาเพื่อการยกระดับจิตสำนึก ที่ทำให้ผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เข้าใจและเรียนรู้ข้อเท็จจริง

ในปญหาพฤติกรรมจากข้อมูล ข่าวสาร แนวความคิดและการแนะแนวที่สนับสนุนการเปลี่ยน

พฤติกรรมใหม่ โดยวิธีการของการสังเกต การเผชิญหน้า การตีความ การซักประวัติบำบัด  

    การผอ่นคลายความรูส้กึ (dramatic relief) เปนการใหก้ารปรกึษา 

ที่ทำให้อารมณ์ในทางลบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้หมดไปโดยวิธีการละครบำบัด การปลดเปลื้อง

ความโศกเศร้า การแสดงบทบาทสมมติ  

    การประเมินสิ่งแวดล้อมใหม่ (environmental reevaluation)

เปนการให้การปรึกษาที่ทำให้ได้รับรู้ผลสะท้อนจากสังคมว่าพฤติกรรมที่เปนปญหาเปนการทำลาย 

สิ่งแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิด เปนการกระตุ้นให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและคิดเลิกพฤติกรรมเก่า

โดยการฝกฝนใส่ใจในข้อมูล (empathy training documentaries) ถึงพิษภัยของปญหาพฤติกรรม

ที่เปนปญหา 
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   2)ขั้นการพิเคราะห์ไตร่ตรอง

    ขั้นการพิเคราะห์ไตร่ตรอง (contemplation) เปนการให้การ

ปรึกษาด้วยการให้ประเมินตนเองใหม่ เพื่อให้ผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมตระหนักว่าการเปลี่ยนพฤติกรรม 

มีความสำคัญเปนเอกลักษณ์ส่วนหนึ่ งของบุคคลโดยวิธีการสร้างความชัดเจนในคุณค่า  

การจินตนาการ ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แก้ไขได้  

   3)ขั้นการตระเตรียมการ

    ขั้นการตระเตรียมการ (preparation) เปนการให้การปรึกษา เพื่อ 

ปลดปล่อยตนเองและกระตุ้นให้กำหนดวันแน่นอนเลิกพฤติกรรมเก่าที่เปนปญหาในวันสำคัญ  

โดยการทำข้อตกลงผูกพันที่จะเลิกสูบบุหรี่โดยใช้กระบวนการตัดสินใจและสัญลักษณ์บำบัด  

   4)ขั้นการกระทำ

    ขัน้การกระทำ (action) เปนการใหก้ารปรกึษาในการจดัการเสรมิแรง

เพื่อเปนกำลังใจแก่ผู้เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการให้รางวัลเมื่อมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางบวก 

และมีการงดรางวัลเมื่อมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางลบ เปนการให้การเสริมแรงภายใน 

และภายนอก (overt and covert reinforcement) และการให้รางวัลแก่ตนเอง  

    สัมพันธภาพในการช่วยเหลือ (helping relationship) เปนการ

ให้การสนับสนุนทางสังคมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีการให้การสนับสนุน โดยบุคคล 

ผู้ใกล้ชิดผู้เปลี่ยนพฤติกรรม หรือผู้บำบัด (therapeutic alliance) ผู้ให้การปรึกษา (counseler) 

การสนับสนุนทางสังคม (social support) การให้ความช่วยเหลือโดยกลุ่มเพื่อน (self-help 

groups) 

    การสร้างเงื่อนไขต่อต้าน (counter conditioning) เปนการทำ

พฤติกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนพฤติกรรมเก่าที่ไม่ดี เช่น การผ่อนคลาย การลดความเคยชิน  

การยืนยันข้อผูกพัน การสร้างความรู้สึกในทางบวกให้กับตนเอง การใช้มือทำกิจกรรมอื่น 

แทนพฤติกรรมเก่า 

    การควบคุมสิ่งกระตุ้น (stimulus control) เปนการหลีกเลี่ยง 

สิง่กระตุน้ทีก่อ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่ โดยวธิกีารกำหนดสิง่แวดลอ้มของตนเอง (restructuring 

one’s environment) การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง (avoiding high risk cues) 

    สว่นการปลดปลอ่ยทางสงัคม (social liberation) จะใชก้บัทกุขัน้ตอน

การเปลี่ยนแปลงเปนการทำให้รู้ว่าบรรทัดฐานทางสังคมเปนตัวกำหนดการพฤติกรรม เปนต้นว่า 

การไม่สูบบุหรี่ โดยวิธีการให้สิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ในการเรียกร้องตามข้อกฎหมาย (advocating for 

rights of repressed) การให้อำนาจ (empowering) การให้นโยบายการแทรกแซง (policy 

intervention) การจำกัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
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   5)ขั้นการรักษาสภาพ

    ขั้นการรักษาสภาพ (maintenance) เปนการให้การปรึกษาในการ

จัดการเสริมแรงเพื่อเปนกำลังใจแก่ผู้เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการให้รางวัลเมื่อมีการเปลี่ยนพฤติกรรม 

ไปในทางบวกและมีการงดรางวัลเมื่อมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางลบ เปนการให้การเสริมแรง

ภายในและภายนอก (overt and covert reinforcement) และการให้รางวัลแก่ตนเอง  

    สัมพันธภาพในการช่วยเหลือ เปนการให้การสนับสนุนทางสังคม 

เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีการให้การสนับสนุนโดยผู้บำบัด (therapeutic alliance) 

ผู้ให้การปรึกษา (counseler) การสนับสนุนทางสังคม (social support) การให้ความช่วยเหลือ 

โดยกลุ่มเพื่อน (self-help groups) 

    การสร้างเงื่อนไขต่อต้าน เปนการทำพฤติกรรมอื่นที่เหมาะสม

ทดแทนพฤติกรรมเก่าที่ไม่ดี เช่น การผ่อนคลาย การลดความเคยชิน การยืนยันข้อผูกพัน การสร้าง

ความรู้สึกในทางบวกให้กับตนเอง การใช้มือทำกิจกรรมอื่นแทนพฤติกรรมเก่า 

    การควบคุมสิ่งกระตุ้น เปนการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิด

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยวิธีการกำหนดสิ่งแวดล้อมของตนเอง (restructuring one’s 

environment) การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง (avoiding high risk cues) 

    ส่วนการปลดปล่อยทางสังคม จะใช้กับทุกขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

เปนการทำให้รู้ว่าบรรทัดฐานทางสังคมเปนตัวกำหนดการพฤติกรรม โดยวิธีการให้สิทธิของผู้อื่น 

ในการเรียกร้องตามข้อกฎหมาย (advocating for rights of repressed) การให้อำนาจ 

(empowering) การให้นโยบายการแทรกแซง (policy intervention) การจำกัดพื้นที่ห้ามไว้ใน 

ที่สาธารณะ 

  7.1.4 ผลการประยกุตใ์ชก้ารใหก้ารปรกึษาแบบกลุม่ตามแบบจำลองขา้มทฤษฎี

   ผลการประยกุตใ์ชก้ารใหก้ารปรกึษาแบบกลุม่ตามแบบจำลองขา้มทฤษฎี

ในการวจิยัเชงิทดลองเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมสบูบหุรีข่องนกัศกึษาพบมกีารเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่

ของนักศึกษาในกลุ่มทดลองในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในขั้นตอน 

การเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลง ดุลยภาพในการตัดสินใจและสมรรถนะส่วนตน 

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .000) ซึ่งจากการ

ทดลองดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า 

    1) เทคนคิและกลยทุธต์า่ง ๆ การใหก้ารปรกึษาแบบกลุม่ตามแบบจำลอง 

ข้ามทฤษฎีในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กันและ 

มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหลังการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ทำให้ 

นักศึกษาได้เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลง สูงกว่าก่อนได้รับการปรึกษาและกลุ่มควบคุม  

ซึ่งในขั้นก่อนการพิเคราะห์ไตร่ตรอง ผู้เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่รู้ถึงปญหาพฤติกรรมตนเองและได้รู้ถึง
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ปญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่คิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้นการพิเคราะห์ไตร่ตรองและกำหนด 

วันเลิกสูบบุหรี่ในขั้นการตระเตรียมการ โดยได้เลิกหรือลดการสูบบุหรี่ตามวันที่กำหนดเลิกสูบบุหรี่ 

ในขั้นการกระทำและการปองกันการย้อนกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ในขั้นรักษาสภาพ จึงเห็นว่าการปรึกษา

แบบกลุ่มเปนพื้นฐานการเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีมีเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ 

เปนกระบวนการทีท่ำใหม้กีารเปลีย่นพฤตกิรรมตามขัน้ตอนจากพฤตกิรรมเกา่ไปสูพ่ฤตกิรรมใหมท่ีด่กีวา่  

     จากการทดลองชี้ให้เห็นว่าหลังการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบ

จำลองข้ามทฤษฎีในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มทดลองหลังการทดลองได้เปลี่ยนพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ลดลงสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .000) 

    2) การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม

ตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีมีกลยุทธ์ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ด้วยการกำหนดวันที่แน่นอนในการ 

เลิกสูบบุหรี่โดยการทำข้อตกลงผูกพันตนเองและได้เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามวันที่กำหนดไว้ 

ในข้อตกลงผูกพันและมีการวางแผนที่แน่นอนชัดเจนว่าเมื่อเลิกสูบบุหรี่มีแผนการปองกันการย้อน

กลับมาสูบบุหรี่อีกด้วยวิธีใดเพื่อทำให้บุคคลที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้เสริมสร้างความ 

เชื่อมั่นในสมรรถนะส่วนตนโดยการได้รับการปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

กระบวนการดังกล่าวนี้เปนกระบวนการสำคัญนำไปสู่การเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้  

     นอกจากนี้ กลยุทธ์สัมพันธภาพการช่วยเหลือ การจัดการเสริมแรง  

การกระทำเงื่อนไขต่อต้านและการควบคุมสิ่งกระตุ้น ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทำให้บุคคล 

ผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรม มีการปองกันการย้อนกลับมาสูบบุหรี่อีก คงไว้ซึ่งพฤติกรรมใหม่ตามแนวทาง

การให้การปรึกษาตามแบบจำข้ามทฤษฎีอย่างเปนรูปธรรมได้ จึงเห็นได้ว่าหลังการทดลอง 

ให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในกลุ่มทดลองผู้เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 

(p < .000) 

 7.2 การให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณ

และความฉลาดทางอารมณ์

  การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเปนพื้นฐานสำคัญนำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของมนุษย์ (Nelson, 1993)  

ซึ่งความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนการเสริมสร้างความฉลาดภายใต้พลังจิตในระบบประสาท 

ของสมองภายในเปนศูนย์กลางของเชาว์หรือความฉลาด แสดงออกถึงการเปนตัวตนมนุษย์ที่ใช้ 

แก้ปญหาในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ การปรับเปลี่ยน

สถานการณ ์พฤตกิรรมการคดิ การเรยีนรู ้ความรูส้กึ ความเขา้ใจ และความเหน็อกเหน็ใจ เหน็คณุคา่ชวีติ 

(Zohar & Marshall, 2000) การมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงย่อมสามารถเข้าใจตนเอง 

จากภายในสู่ภายนอกในการประเมินประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปญหามากกว่าผู้อื่น 
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(Nelson, 2010) ซึ่งประกอบด้วย การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking) การสร้าง

ความหมายบุคคล (personal meaning production) การตระหนักรู้ความจริง (transcendental 

awareness) และการเปดกว้างจิตสำนึก (conscious state expansion) 

  ส่วนการให้การปรึกษาความฉลาดทางอารมณ์เปนการเสริมสร้างความสามารถ 

ของบคุคลในการรบัรูแ้ละเขา้ใจอารมณต์นเองและความรูส้กึผูอ้ืน่ เปนการจดัการควบคมุอารมณต์นเอง

และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตนเองในการบริหารจัดการอารมณ์ หรืออารมณ์ 

ที่เกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ (Goleman, 1998) สร้างแรงกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

การสร้างสรรค์การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างเปนสุข (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)  

ซึ่งประกอบได้แก่ การตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness) การคุมอารมณ์ตนเอง (self-regulation) 

ทักษะทางสังคม (social skill) การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น (empathy) และ แรงจูงใจ (motivation) 

  การให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ ให้แก่สมาชิกที่มีีความพร้อม (readiness) ความสมัครใจและความเต็มใจ 

(willingness) และมีความเชื่อมั่น มีขั้นตอน ดังนี้  

  7.2.1 ขั้นตอนคัดเลือกกลุ่ม

   การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเปนการให้การปรึกษาแก่สมาชิกที่มีปญหา

พฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนั เปนตน้วา่พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา ซึง่คณุลกัษณะของกลุม่เปนเรือ่งสำคญั  

จำต้องคัดเลือกสมาชิกที่มีเกรดการเรียนต่ำใกล้เคียงกันในลักษณะการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน โดยการ

คัดเลือกด้วยวิธีการให้ตอบคำถามในพฤติกรรมการเรียนและเกรดการเรียน และทำการคัดเลือกกลุ่ม

ด้วยวิธีการสุ่มกระจายทางสถิติตามจำนวนของสมาชิกที่ต้องการให้การปรึกษา 

  7.2.2 ขั้นเริ่มต้นดำเนินการ

   การดำเนินการให้การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

ในกระบวนการและเทคนิคของการให้การปรึกษาเปนอย่างดีในด้านการสร้างสัมพันธภาพ 

(relationship) การสังเกต (observation) การกระตุ้นความสนใจ (stimulation) การให้กำลังใจ

และการส่งเสริม (encouragement) โดยมีบทบาทที่สำคัญในการให้การปรึกษาจูงใจให้ผู้ซึ่ง 

จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เห็นถึงปญหาของพฤติกรรมตนเอง ซึ่งผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเริ่มแรก

จะไม่รู้และไม่เข้าใจพฤติกรรม จนกว่าผู้ให้การปรึกษาจะใช้เทคนิคของกระบวนการให้การปรึกษา

ตามโปรแกรม (treatment) ของการเสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาด 

ทางอารมณ์ (Wigglesworth, 2003) เพื่อให้สมาชิกตระหนักรู้ในพฤติกรรมที่ดีกว่า 

   นอกจากนี้ ผู้ให้การปรึกษายังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้าง 

ความพร้อม (readiness) และความเชื่อมั่น (trust) แก่สมาชิก อันเปนสาระสำคัญในการ 

เสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ (Wigglesworth, 2003) ด้วยการ

สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นไว้วางใจ (trust and acceptance) การแสดงความรู้สึกร่วมกัน 
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และความเอาใจใส่ (empathy and caring) ความคุ้นเคยใกล้ชิด (intimacy) การมีความหวัง 

(hope) การระบายอารมณ์ (catharsis) การมีข้อผูกพัน (commitment) มีความรับผิดชอบ 

(responsibility) ความรู้สึกปลอดภัย (security) ในการปรึกษาแบบกลุ่มเบื้องต้น (Corey, 2008) 

  7.2.3 เทคนิคการให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาด

ทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์

   การให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาดทางจิตวิญญาณ

และความฉลาดทางอารมณ์เปนให้การปรึกษากลุ่มสมาชิกในขั้นความฉลาดทางจิตวิญญาณและ 

ความฉลาดทางอารมณ์ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

   1)ขั้นตอนเบื้องต้น

    ในเบือ้งตน้ ผูใ้หก้ารปรกึษาสรา้งความสมัพนัธก์นัระหวา่งสมาชกิกลุม่

และสร้างพลังกลุ่มในการร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ 

    (1) ผู้ให้การปรึกษาชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตามโปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ และให้กลุ่มสมาชิก

เขา้ใจการเสรมิสรา้งความฉลาดทางจติวญิญาณและความฉลาดทางอารมณโ์ดยการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

    (2) ผูใ้หก้ารปรกึษาชีแ้จงใหส้มาชกิทราบถงึหลกัเกณฑ ์กฎ ขอ้บงัคบั 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 

สัปดาห์ละกี่ครั้งรวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง ครั้งละกี่นาทีในทุก ๆ ของวันใดของทุกสัปดาห์ อีกทั้งรายละเอียด

ต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม 

    (3) การสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกด้วยกัน  

การให้สมาชิกแนะนำตนเองเพื่อให้เปนที่รู้จักคุ้นเคยระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    (4) การสร้างความไว้วางใจและการยอมรับระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

เกี่ยวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

การรักษาความลับของเพื่อนสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

    (5) การสรา้งบรรยากาศทีด่มีคีวามเปนกนัเองในการเขา้รว่มกจิกรรม 

เพือ่ใหส้มาชกิทีเ่ขา้กลุม่กลา้แสดงความคดิเหน็ กลา้แสดงความรูส้กึเกีย่วกบัพฤตกิรรมตา่ง ๆ ทีผ่า่นมา

ให้ทุกคนได้รับฟงเพื่อปรึกษาแก้ไขปญหาซึ่งกันและกัน 

    (6) การสร้างพลังกลุ่มในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ  

ความฉลาดทางอารมณ์ เปนเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ 

สมาชิกกลุ่มต้องสนใจและตั้งใจฟงโดยเปดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกทุกคนได้พูด แสดงความคิดเห็น 

และความรู้สึกและได้รู้ถึงปญหาที่คล้ายคลึงกันจนเกิดความไว้วางใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน 



68 การใหคำปรึกษา 

   2)ขั้นตอนการดำเนินการ

    การดำเนินการในการปรึกษาแบบกลุ่มเปนพื้นฐานการสร้างพลังกลุ่ม

ตามกลยุทธ์และเทคนิคในขั้นของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจิตวิญญาณ ดังนี้ 

    (1)ในขั้นความฉลาดทางอารมณ์

     การให้การปรึกษาในขั้นความฉลาดทางอารมณ์ทำให้สมาชิก

สามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเองและความรู้สึกผู้อื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณ์ตนเอง 

และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตนเองในการบริหารจัดอารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดจาก 

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ (Goleman, 1998) การสร้างแรงกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล  

การสร้างสรรค์การทำงานและความสำเร็จในชีวิตอย่างเปนสุข (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000) 

และเปนตัวเร่งเสริมความสำเร็จในชีวิต ความสำเร็จในการศึกษา ในหน้าที่การงาน อันประกอบด้วย

การตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness) การคุมอารมณ์ตนเอง (self-regulation) ทักษะทางสังคม 

(social skill) การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น (empathy) และแรงจูงใจ (motivation) คือ 

     การตระหนกัรูต้นเอง : เปนการใหก้ารปรกึษาและการแนะแนว 

ในการปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกในทางบวก เปนความสามารถส่วนตนในการรู้ความรู้สึก

นึกคิดตนเองที่แท้จริงเพื่อเปนแนวทางในการบูรณการความรู้สึกของคนอื่นเปนกลยุทธ์ทำให้เข้าใจ

และเรียนรู้ความรู้สึกและอารมณ์ตนเอง ในการประเมินตนเองและปรับ และความเชื่อมั่นตนเอง 

ในการปรับความรู้สึกและอารมณ์ให้เข้ากับสถานการณ์  

     การควบคมุอารมณต์นเอง : เปนการใหก้ารปรกึษาและการแนะแนว 

ในการควบคุมอารมณ์ตนเอง หรือการปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่สับสนรุนแรง และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเหตุการณ์ตึงเครียดและรุนแรงได้ การควบคุมอารมณ์ตนเอง  

จงึเปนการควบคมุสถานการณท์ีเ่กดิขึน้โดยการควบคมุอารมณต์นเองจากความวติกกงัวล ความผดิหวงั 

ตกใจ หรอืความกลวั ความรนุแรง ความตงึเครยีดทีเ่ผชญิหนา้ และปรบัตวัเขา้กบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้

เพื่อหาทางแก้ไข 

     ทกัษะทางสงัคม: เปนการใหก้ารปรกึษาและการแนะแนว ในการ

ให้ข้อมูลให้เกิดทักษะทางสังคมในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นไปในทิศทางที่ต้องการ มีทักษะ 

ในการสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้อื่น เปนความสามารถที่รู้ถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ดีและ 

รู้จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจสถานการณ์นั้นเปนกลยุทธ์ทำให้การมองโลกในแง่ดี 

ในการสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้อื่นไปในทิศทางที่ต้องการอย่างมีทักษะ ในลักษณะความเปนผู้นำ 

ในการเปลี่ยนแปลงหรือการประสานงานเพื่อทำงานร่วมหรือความร่วมมือหรือการทำงานเปนทีม  
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     การเขา้ใจความรูส้กึผูอ้ืน่ : เปนการใหก้ารปรกึษาและการแนะแนว

ในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อมีการตัดสินใจในสิ่งใด ๆ เพื่อความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ 

การร่วมมือกับบุคคลอื่นในการทำงาน เพื่อบรรลุความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น 

จึงเปนเรื่องการรู้และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น และปรับตัวเข้าความรู้สึกนั้น ในการดำเนินการ

เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้เปนไปโดยตลอด จึงเปนตัวเชื่อมต่อจากภายใน

ไปสู่ภายนอกในการดำเนินการสู่เปาหมายทุกอย่าง 

     แรงจูงใจ : เปนการให้การปรึกษาและการแนะแนวแรงผลักดัน

จูงใจให้เกิดประโยชน์ และความสำเร็จในการนั้น เปนการสร้างแรงจูงใจตนที่ยึดมั่นในเปาหมาย 

เพื่อประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ แรงจูงใจจึงเปนตัวเร่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการ 

แสดงพฤติกรรมของมนุษย์ เปนพลังสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์จากภายในมาสู่ภายนอก 

ด้วยการกระทำในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จตามความมุ่งหมายแห่งชีวิต 

    (2)ในขั้นความฉลาดทางจิตวิญญาณ

     ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนความฉลาดภายใต้พลังจิต 

ในระบบประสาทของสมองภายใน เปนศนูยก์ลางของเชาวห์รอืความฉลาด แสดงออกถงึการเปนตวัตน

มนุษย์ที่ใช้แก้ปญหาในการดำรงชีวิต ซึ่งการมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงย่อมสามารถเข้าใจตนเอง 

จากภายในสู่ภายนอกในการประเมินประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปญหามากกว่าผู้อื่น

ซึ่งประกอบด้วย การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking) การสร้างความหมายบุคคล 

(personal meaning production) การตระหนักรู้ความจริง (transcendental awareness)  

และการเปดกว้างจิตสำนึก (conscious state expansion) กล่าวคือ 

     การคิดวิจารณญาณ: เปนการให้การปรึกษาและการแนะแนว 

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ใช้ความคิดไตร่ตรองความหมายหรือวัตถุประสงค์หรือการดำรงอยู่ 

ตามหลักความเปนจริงและสิ่งต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินแยกแยะได้  

ไม่ว่าปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในชีวิต เปนการใช้สมาธิ หรือวิจารณญาณในการวิเคราะห์  

การประเมนิขอ้มลูทีร่วบรวมจากการเรยีนรูห้รอืเกดิขึน้จากการสงัเกต ประสบการณ ์การสะทอ้นเหตผุล 

หรือการเชื่อมต่อสื่อสาร นำไปสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจากความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

     การเสร้างความหมายบุคคล : เปนการให้การปรึกษาและ 

การแนะแนวให้มีความสามารถในสร้างเปาหมาย วัตถุประสงค์ ทั้งทางมโนจิตและประสบการณ์ 

ทางกายภาพของสรรพสิ่งรอบข้าง อันสะท้อนถึงความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนกลยุทธ์ทำให้

สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายในชีวิต และแผนการดำเนินการ อีกทั้งเปนการแนะแนว

ให้กำหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายชีวิตที่จะมีขึ้นในอนาคต 
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     การตระหนักรู้ความจริง : เปนการให้การปรึกษาและการ

แนะแนวให้มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจภายในมิติจิตวิญญาณ (spiritual dimension)  

ตามปรากฏการณ์ที่เกิดจริง การรู้ความเปนจริงจึงอยู่กับการตระหนักรู้และประสบการณ์ในส่วนกลาง

ของจิตวิญญาณความฉลาดของตัวเองภายใต้เปาหมายขอบเขตของความมุ่งหมายที่ได้บูรณการ 

ของแต่ละบุคคล เปนความสามารถในการตระหนักรู้ความจริงภายในจิตสำนึก เปนความฉลาด 

ทางจติวญิญาณ จึงเปนกลยุทธ์ทำให้จิตวิญญาณในเชิงลึกในการรับรู้ความจริง การปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ และดำเนนิการใหเ้ปนจรงิในสถานการณน์ัน้ และการแนะแนวใหฝ้กความคดิตนเองใหร้บัรู้

สิง่ทีเ่ปนจรงิ การยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

     การเปดกว้างจิตสำนึก : เปนการให้การปรึกษาและการ

แนะแนว ให้มีความสามารถในการเข้าถึงดุลพินิจของตนเองอย่างเปนกลางและบริสุทธิ์ใจเพื่อความ

ถูกต้องตามสถานการณ์รอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป เปนการมองเห็นการณ์ไกลและรับรู้ประสบการณ์ที่

เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามเปาหมายของความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนกลยุทธ์ทำให้มีจิตสำนึกการ

รอบรู้ ด้วยจิตสำนึกที่เปนกลางบริสุทธ์ ในการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหน้า ในการ

แก้ไขปญหาในสถานการณ์นั้น ๆ 

  7.2.4 ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างความฉลาดทางจิต

วิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์

   การปรกึษาแบบกลุม่เปนพืน้ฐานสำคญัในการประยกุตใ์ชใ้นการเสรมิสรา้ง 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง

การให้การปรึกษาแบบกลุ่มสอดแทรกกลยุทธ์และเทคนิคกลไกของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

และความฉลาดทางอารมณไ์ดผ้ลวา่นกัศกึษาในกลุม่ทดลองการปรกึษาแบบกลุม่ดงักลา่ว มคีวามฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีกว่าและสูงกว่า 

กลุ่มควบคุม 

 

8) ∫∑ √ÿª 

 การให้การปรึกษาแบบกลุ่มได้ถูกนำมาปรับใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนพฤติกรรม  

ด้วยการสอดแทรกกลยุทธ์และเทคนิค (treatment) ต่าง ๆ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งนำมา

ปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ทางจิตวิทยาได้ การปรึกษาแบบกลุ่มจึงเปนกระบวนการ 

พื้นฐานที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลปกติที่มีปญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและมีจำนวนสมาชิก 

ไม่มากเกินไป สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมความรู้สึก เข้าใจตนเอง 

และสามารถแก้ไขปญหาตัวเองได้ โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแก้ไขปญหาพฤติกรรม 

โดยผู้ให้การปรึกษา จึงเปนกระบวนการเพื่อการเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปองกันและ

การเยียวยาทางจิตวิทยา 



การใหคำปรึกษา 71

  ผู้ให้การปรึกษาแบบกลุ่มมีบทบาทสำคัญในการให้การปรึกษาจูงใจให้สมาชิกกลุ่ม 

ไดเ้หน็ถงึปญหาตนเองทีต่อ้งแกไ้ขซึง่สมาชกิกลุม่มปีญหาในเริม่แรกและไมส่ามารถแกไ้ขปญหาตนเองได้

จนกว่าผู้ให้การปรึกษาจะใช้เทคนิคของกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อให้ผู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม

ตระหนักรู้ถึงปญหาในพฤติกรรมเก่าที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมในการเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าไปสู่

พฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่า ส่วนผู้รับการปรึกษาที่เปนสมาชิกมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 

พูดคุยกันระหว่างสมาชิกและสร้างความไว้วางใจและการยอมรับกันในกลุ่มเปนปฏิสัมพันธ์ในการ 

ร่วมกันแก้ไขปญหาของสมาชิกในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

 การดำเนินการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เปนขั้นตอนการจัดกลุ่มกำหนดประเภท 

ของสมาชิกกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ม การจัดหาสมาชิกกลุ่มที่มีปญหาคล้ายคลึงกัน ขนาดจำนวน 

ของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกลุ่มและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของกลุ่ม ก่อนขั้นตอนเริ่มต้นต้องให้ 

สมาชิกกลุ่มมีความคุ้นเคยกัน และสมาชิกได้เรียนรู้หน้าที่และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม  

ในขั้นตอนเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มจะมีความวิตกกังวล และมีความรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัย ทำให้เกิด 

สภาพการปองกันตนเองและแรงต่อต้าน และเกิดลังเลใจในการเปดเผยตนเองมากน้อยเพียงใด  

และจะไม่เปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ หรือเข้าใจตนเองผิดแปลกไปได้ จึงต้องมีการ 

สร้างพื้นฐานความไว้วางใจ ความคุ้นเคยภายในกลุ่ม และความรับผิดชอบของกลุ่ม  

 ในขั้นตอนการดำเนินการเปนขั้นตอนของการดำเนินการที่ได้รวมประสบการณ์ 

ในปญหาต่าง ๆ ทีผ่า่นมาในขัน้ตอนรเิริม่ในการสรา้งความไวว้างใจของสมาชกิกลุม่ การสรา้งความคุน้เคย

ของสมาชกิกลุม่ การรับผิดชอบของกลุ่ม และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในระหว่างการผ่านขั้นตอน

เหล่านี้ สมาชิกกลุ่มได้ร่วมความรู้สึกส่วนลึกรวมเข้ากับกลุ่มว่าตนเปนส่วนหนึ่งของกลุ่มเหมือน

เปนการรวมความรูส้กึของกลุม่ เปนความคดิเดยีวกนั และนำผลไปสูก่ารเปลีย่นพฤตกิรรม ของสมาชกิกลุม่

อยา่งแทจ้รงิ ซึ่งเปนขั้นตอนสำคัญของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม สำหรับขั้นตอนสุดท้ายเปนขั้นตอน

การให้การปรึกษาที่สนับสนุนให้สมาชิกสามารถแก้ไขปญหาภายในกลุ่มได้และวางแผนเพื่อให้ 

สมาชิกนำไปใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีกว่าภายนอกกลุ่ม 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว

1) §«“¡À¡“¬¢Õß§√Õ∫§√—« 

 ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 

เปนสถาบันหลัก และเปนสถาบันแรกในการพัฒนาคน 

 สำหรับความหมายของคำว่า ครอบครัว ตามนโยบายและแผนงานในการพัฒนา

สถาบันครอบครัว (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. 2541 : 6) ได้ระบุไว้ว่า ครอบครัว คือ  

“กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งการพึ่งพิงกัน

ทางสังคมเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมาย หรือทางสายโลหิต ครอบครัวบางครอบครัว

อาจมีลักษณะที่เปนข้อยกเว้นบางประการจากดังกล่าวก็ย่อมได้” ซึ่งข้อยกเว้นอาจหมายรวมถึง 

ครอบครัวที่มีสมาชิกข้ามช่วงอายุอาศัยอยู่ด้วยกัน เช่น ปูย่า ตายาย อาศัยอยู่กับหลาน เปนต้น  

นอกเหนือจากการเปนครอบครัวเดี่ยว ซึ่งที่ประกอบด้วย พ่อแม่ ลูก และครอบครัวขยาย  

ซึ่งนอกจากจะมีพ่อแม่ลูกแล้ว อาจมีปูย่า ตายาย และญาติอาศัยอยู่ร่วมอยู่ด้วย 

 ทุกชีวิตในครอบครัวต่างปรารถนาชีวิตครอบครัวที่มีความสุข โดยจะต้องมีความรัก

ความอบอุ่นระหว่างกันและกัน โดยพฤติกรรมที่แสดงความรัก ความอบอุ่นนั้น ต้องมีลักษณะต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ (Eric Fromm, อ้างอิงใน สายสุรี จุติกุล. 2540 : 15-23) 

 1. ต้องเอาใจใส่ดูแล และเอื้ออาทรกัน 

 2. ต้อง “รู้จัก” คนที่เรารัก 

 3. ต้องเคารพกันและกัน 

 4. ต้องมีความรับผิดชอบ 

 5. ต้องมีความไว้วางใจกันและกัน 

 6. ต้องให้กำลังใจกันและกัน 

 7. ต้องให้อภัยกันและกัน 

 8. ต้องรู้จักสื่อสารในครอบครัว 

 9. ต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพ 

บทที่5
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 10. ต้องมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว 

 11. ต้องรู้จักหน้าที่ในครอบครัว และช่วยเหลือกันและกัน 

 12. มีความใกล้ชิดทางสัมผัสด้วย 

 ลักษณะทั้ง 12 ประการดังกล่าวข้างต้น เปนลักษณะสำคัญที่แสดงออกถึงความรัก 

ที่จะเพิ่มความอบอุ่นและความผูกพันแก่สมาชิกในครอบครัว 

 อย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ไม่ว่าจะเปนสภาพครอบครัว 

ที่มีทั้งครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ต่างคนต่างอยู่ สมาชิกครอบครัวบางคนติดยา 

หรือเสพสารเสพติด ขาดความรัก ความใกล้ชิด ทำให้ครอบครัวไม่เข้มแข็ง อ่อนแอ ความกดดัน 

ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเปนสาเหตุประการหนึ่งของปญหาสังคมในปจจุบัน 

 

2) «ß®√™’«‘µ§√Õ∫§√—« 

 ตาราง1วงจรชีวิตครอบครัว

ระยะต่างๆ ภารกิจที่สำคัญ วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจ

   

   

   

1. เปนผู้ใหญ่เต็มตัว  

 

 

 

 

2. แต่งงานและสร้าง 

ครอบครัวใหม่  

 

 

 

 

3. ครอบครัวที่มีลูกเล็ก  

แยกตัวจากครอบครัวเดิม  

 

 

 

 

อุทิศตนให้กับครอบครัวใหม่  

 

 

 

 

 

ต้อนรับสมาชิกใหม่ (ลูก) 

เข้าสู่ครอบครัว  

ก. เปนตัวของตัวเองและ 

เปนอิสระจากครอบครัวเดิม 

ข. สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

กับบุคคลใหม่ 

ค. ทำงานสร้างฐานะ 

ก. สร้างความสัมพันธ์แบบ 

สามี-ภรรยาที่เหมาะสม 

ข. ปรับความสัมพันธ์ที่มีกับ

ครอบครัวเดิมและเพื่อนฝูง  

เพื่อช่วยให้คู่สมรสอยู่ในระบบ

ครอบครัวใหม่อย่างมีความสุข  

ก. ปรับความสัมพันธ์ระหว่าง 

สามีและภรรยาเพื่อต้อนรับ

สมาชิกใหม่ (ลูก) 

ข. ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับ

บทบาทของพ่อแม่ 

ค. ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างเครือญาติกับลูกของตน 
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ระยะต่างๆ ภารกิจที่สำคัญ วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจ

   

   

   

 ตาราง1(ต่อ)

4. ลูกโตเปนวัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ลูกแยกไปจากครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สู่บั้นปลายของชีวิต 

ส่งเสริมให้ลูกมีความเปนตัว

ของตัวเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับการแยกจากไปของ

สมาชิกเก่า (ลูก) และ 

การเข้ามาของสมาชิกใหม่   

(เขย-สะใภ้) 

 

 

 

 

 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไป

บทบาทของตน เนื่องจาก 

ย่างเข้าสู่วัยชรา 

ก. ปรับความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อแม่และลูก เพื่อให้วัยรุ่น 

เปนอิสระจากครอบครัว 

มากขึ้น 

ข. หันกลับมาให้ความสนใจ 

ในคู่สมรสและอาชีพการงาน 

อีกครั้งหลังจากที่ได้ทุ่มเทให้ลูก

มาเปนเวลานาน 

ค. ดูแลพ่อแม่ซึ่งย่างเข้าสู่ 

วัยชรา 

ก. สร้างความสัมพันธ์

แน่นแฟนกับคู่สมรสของตน 

ข. ปรับความสัมพันธ์ที่มีต่อลูก

ให้เปนแบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ 

ค. ต้อนรับเขย-สะใภ้ และ

หลานเข้าสู่ครอบครัว 

ง. ยอมรับความเสื่อม

สมรรถภาพที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น

รวมทั้งการจากไปของพ่อแม่ 

ก. จัดการกับความสูญเสีย 

(การตายของคู่สมรส ญาติ  

พี่น้อง เพื่อนฝูง) ขณะเดียวกัน 

ก็เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับ

วาระสุดท้ายของชีวิตตนเอง 
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 วงจรชีวิตครอบครัวนี้ ช่วยให้แต่ละครอบครัวได้นำไปสำรวจครอบครัวตัวเอง  

ว่าในแต่ละระยะได้ดำเนินการภารกิจในแต่ละระยะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด พร้อมเสนอแนวทาง 

วิธีปฏิบัติให้บรรลุภารกิจในแต่ละระยะ 

 ระยะที่1เปนผู้ใหญ่เต็มตัว

 ระยะที่ 1 เปนผู้ใหญ่เต็มตัว แยกตัวจากครอบครัวเดิมเปนตัวของตัวเองและเปนอิสระ

จากครอบครัวเดิมสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบุคคลอื่นทำงานสร้างฐานะ แต่บางครอบครัว 

มีลักษณะตรงข้ามกับที่กล่าวมา คือ พยายามผลักดันให้ลูกก้าวสู่ความเปนผู้ใหญ่เร็วเกินไป โดยที่ลูก

ยังไม่พร้อม เช่น พ่อแม่ต้องการให้ลูกที่ยังเรียนไม่จบออกไปหางานทำเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว  

หรือให้แต่งงานออกไปเพื่อไม่ให้เปนภาระกับครอบครัวอีก การออกจากบ้านเร็วเกินไปโดยไม่พร้อม 

จะทำใหล้กูรูส้กึถกูปฏเิสธ รูส้กึขมขืน่ และโกรธ เกดิเปนการตดัขาดทางอารมณ ์(emotional cut off) 

ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก มีปญหาอยู่เปนเวลานานก็ได้ 

 สิ่งสำคัญในระยะนี้คือ การช่วยให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกแบบ 

“ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่” ส่งเสริมให้ลูกมีความเปนตัวของตัวเอง รับผิดชอบตนเองได้อย่างเต็มที่ และพร้อม

ที่จะรับผิดชอบครอบครัวใหม่ของตนในอนาคต ช่วยให้ลูกแยกออกจากครอบครัวได้ โดยไม่เกิด 

การตัดขาดทางอารมณ์ ช่วยให้ลูกมีความผูกพันที่เหมาะสมกับครอบครัวเดิมของตน เพื่อสามารถ

สรา้งความผกูพนัทีเ่หมาะสมกบัครอบครวัใหมไ่ดต้อ่ไป การจากครอบครวัเดมิไปดว้ยความสมัพนัธท์ีด่ี 

จะชว่ยใหล้กูนำประสบการณแ์ละความทรงจำทีด่เีกีย่วกบัครอบครวัเดมิ รวมทัง้คา่นยิมและแบบอยา่ง

ของพ่อแม่ไปใช้ในครอบครัวใหม่ของตนในอนาคต นับเปนการถ่ายทอดคุณค่าแห่งชีวิตจากคนรุ่น 

พ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก และรุ่นหลานต่อไปได้อย่างดี 

 ระยะที่2แต่งงานและสร้างครอบครัวใหม่

 ระยะแตง่งานใหมโ่ดยทีย่งัไมม่ลีกู เปนเวลาทีคู่ส่มรสจะเรยีนรูจ้กักนัและปรบัตวัเขา้หากนั

ไดด้ทีีส่ดุ ทัง้นีเ้พราะยงัไมม่ภีาระและความเครยีดจากการทีต่อ้งเลีย้งดลูกู แมว้า่ในปจจบุนัคูส่มรสใหม ่

มีแนวโน้มที่จะแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่มากขึ้นก็ตาม แต่คู่สมรสส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับพ่อแม่ 

ในระยะแรก โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำกัดทางเศรษฐกิจ 

 การอยู่รวมกันเปนครอบครัวใหญ่ อาจทำให้การใช้ชีวิตในฐานะคู่สมรสมีปญหา ถ้าไม่มี

ขอบเขต (boundary) ที่ชัดเจนระหว่างคู่สมรสใหม่กับเครือญาติของแต่ละฝาย เครือญาติอาจเข้ามา

ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคู่สมรสใหม่มากเกินไป โดยคู่สมรสใหม่ไม่กล้ากำหนดขอบเขตที่ตนเองต้องการ 

ทั้งนี้เพราะความเกรงใจ หรือความรู้สึกว่าตนยังต้องพึ่งพิงครอบครัวเดิมอยู่ บางครั้งขอบเขต 

ที่ไม่ชัดเจนนี้ เกิดเนื่องมาจากความผูกพันที่มากเกินไปกับครอบครัวเดิม และไม่ได้รับการแก้ไข 

ให้เหมาะสมในระยะที่ 1 เช่น ผู้ชายที่มีความผูกพันกับแม่มาก เมื่อแต่งงานแล้วก็ยังไปขลุกอยู่กับแม่

จนไม่มีเวลาให้ภรรยา เปนต้น 
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 คู่สมรสส่วนใหญ่มักจะเข้ามาอยู่ในครัวเรือนของพ่อแม่ฝายหญิง พ่อแม่ฝายชาย 

อาจรู้สึกว่าตนเองถูกตัดขาดจากลูกชาย โดยเฉพาะแม่อาจมีความรู้สึกสูญเสียเกิดขึ้น ส่วนลูกชายเอง

ก็อาจมีความผูกพันกับครอบครัวเดิมของตนน้อยลง จนดูเหมือนว่าครอบครัวใหม่นี้มาแทนที่

ครอบครัวเดิม ปญหาประเภทแม่ผัว-ลูกสะใภ้ อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคู่สมรสไม่จัดการความสัมพันธ์ที่มี 

กับพ่อแม่ของแต่ละฝายเหมาะสม และปญหานี้จะทำให้ครอบครัวใหม่ขาดการประคับประคองที่ควร

ได้รับจากเครือญาติและอาจมีผลเสียต่อคนรุ่นหลานต่อไป 

 การแยกครัวเรือนออกไปอยู่อย่างอิสระเปนทางเลือกที่ดี ตราบเท่าที่ครอบครัวใหม่ 

ยังคงความสัมพันธ์เหมาะสมกับครอบครัวเดิม คู่สมรสหลายคู่มีปญหา “ตัดขาดทางอารมณ์”  

จากครอบครัวเดิม นั่นคือ แยกออกไปโดยไม่ยุ่งเกี่ยวหรือติดต่อกับครอบครัวเดิมเลย การตัดขาด 

แบบนั้นมักทำให้เกิดผลเสียต่อหลายฝาย เช่น ครอบครัวใหม่จะขาดการช่วยเหลือจากครอบครัวเดิม

ในยามจำเปน และครอบครัวเดิมซึ่งพ่อแม่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ก็ขาดการดูแลและเอาใจใส่ที่ควร 

ได้รับจากลูก นอกจากนี้คนรุ่นหลาน (ลูกของครอบครัวใหม่ที่กำลังจะเกิดมา) ก็จะขาดความสัมพันธ์

กับปูย่า ตายาย ทั้ง ๆ ที่ความสัมพันธ์แบบนั้นเปนประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่า ถ้าได้รับการส่งเสริม 

ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

 ระยะที่3ครอบครัวที่มีลูกเล็ก

 ระบบความสัมพันธ์จากที่เคยมีเพียงสองคน (dyad) เปลี่ยนมาเปนสามคน (triad)  

เมือ่มสีมาชกิใหมเ่ขา้มาในครอบครวั ความเครยีดอาจเกดิขึน้ไดถ้า้คูส่มรสไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมาอยา่งเพยีงพอ

สำหรับบทบาทและภาระในฐานะพ่อแม่ ปญหาที่พบบ่อยในระยะนี้คือ การแบ่งหน้าที่และความ 

รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคู่สมรสด้วยกันเองและกับลูก 

 ในต่างประเทศการแต่งงานในปจจุบันเปนแบบ companionate marriage คือ หญิง

และชายแต่งงานด้วยความรู้สึกรักใคร่ชอบพอกัน และใช้ชีวิตคู่อย่างมีสิทธิค่อนข้างเท่าเทียมกัน 

ต่างจากการแต่งงานในสมัยก่อน (traditional marriage) ที่ทำไปด้วยเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ และ 

ชายมีอำนาจสูงสุดในบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีลูกดูเหมือนความสัมพันธ์ของชายหญิงจะกลับเปน 

แบบสมัยก่อน (Cowen และ Cowen 1985) โดยหญิงต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านและงานเลี้ยงลูก

และชายไม่ได้ช่วยเหลือเลย แม้ในบางครอบครัวสามีจะช่วยเหลืองานบ้านบ้างก็ตาม แต่ก็เปนเพียง

ส่วนน้อย ภาระส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับภรรยาซึ่งมักจะต้องทำงานนอกบ้านด้วย ผลที่ตามมาก็คือ 

ความขุน่ขอ้งหมองใจ และความขดัแยง้กนัระหวา่งคูส่มรส เพราะภรรยาจะมคีวามรูส้กึวา่ถกูเอาเปรยีบ 

สามีไม่มีน้ำใจและขาดความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสจะแย่ลง ภรรยาอาจเกิดปญหา

ทางอารมณ์ เช่น เปนโรคซึมเศร้า และสามีก็อาจใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น เพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง 

ทำให้เกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น การนอกใจภรรยา เปนต้น 
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 การที่แม่ต้องเลี้ยงลูกโดยที่พ่อไม่ค่อยมีบทบาทนั้น ทำให้เกิดปญหาหลายอย่าง เช่น  

ลูกติดแม่มากเกินไปและเมื่อโตขึ้นอาจไม่ยอมไปโรงเรียน การไม่ได้ใกล้ชิดพ่อ ทำให้พัฒนาการ 

ทางอารมณ์และสังคมของเด็กไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เด็กจะขาดความมั่นคงในตนเอง ขาดทักษะในการ

เข้าสังคมและการแก้ปญหาต่าง ๆ ในเด็กชายอาจมีการพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศผิดปกติ เนื่องจาก

ใกล้ชิดแม่มากเกินไปและไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชายจากพ่อ ส่วนพ่อก็ขาดความ

มั่นใจในการเลี้ยงลูกจึงทำตัวห่างเหิน ผลที่ตามมาก็คือ ความผูกพันระหว่างพ่อ-ลูกก็ลดลง เกิดการ

เข้าพวกกันระหว่างแม่-ลูก และพ่อถูกกีดกันออกไปให้อยู่คนเดียว 

 ในหลายครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสอาจแย่ลงเพราะต่างฝายต่างไม่มีเวลา

ให้กันอย่างเพียงพอ แน่นอนที่ว่าเวลาอยู่ร่วมกันก็ยังเปนสิ่งจำเปนสำหรับสัมพันธภาพที่ดีของ 

ทั้งสองฝาย ถ้าภรรยาใช้เวลาเลี้ยงลูกมากไป ดูแลลูกอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ไม่มีเวลาให้สามีเลย

สามีก็อาจรู้สึกถูกทอดทิ้ง ความรู้สึกนี้จะทำให้ความสัมพันธ์กับลูกและภรรยาแย่ลง ในอีกแง่หนึ่ง 

ถ้าทั้งคู่ต่างก็ทุ่มเทให้ลูกจนไม่มีเวลาให้กันและกัน ความรู้สึกรักใคร่สนิทสนมที่เคยมีในระยะที่ 2  

ก็จะจืดจางลง ชีวิตเต็มไปด้วยภาระ ไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขตามประสาคู่สมรส ความพึงพอใจ 

ในชีวิตคู่จะลดลง และเกิดปญหาได้ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างพ่อแม่จะทำให้การเลี้ยงดูลูก 

และการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนไปอย่างบกพร่อง 

 นอกจากสภาพครอบครัวและวิธีการเลี้ยงดูลูกจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กแล้ว 

ตัวเด็กเองก็มีความสำคัญด้วย ลูกที่มีปญหาก็มักจะทำให้ครอบครัวมีปญหา เด็กที่มีพื้นอารมณ์ 

แบบเลี้ยงยาก (difficult temperament) จะทำให้พ่อแม่หงุดหงิดใจ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

คู่สมรสและในครอบครัวโดยรวมจะแย่ลงด้วย 

 การวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตจากระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 มักจะทำให้

ความพึงพอใจ ในชีวิตสมรสน้อยลง ภรรยาจะมีความรักและนับถือตนเองน้อยลง สิ่งที่สำคัญในการ

ช่วยเหลือครอบครัว ในระยะนี้ก็คือ ช่วยให้สามีและภรรยาแบ่งหน้าที่และภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาและพลังงานเพียงพอที่จะดูแลความต้องการของตนเองและคู่สมรส มีทักษะ

ในการเลี้ยงลูก และช่วยให้พ่อมีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น 

 ระยะที่4ลูกโตเปนวัยรุ่น

 ระยะนี้ลูกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางร่างกาย สติปญญา อารมณ์และสังคม 

ทั้งยังมีภารกิจทางพัฒนาการหลายประการที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยเฉพาะการสร้างเอกลักษณ์ที่มั่นคง

และความเปนตัวของตัวเอง (autonomy) ครอบครัวก็มีภารกิจทางพัฒนาการที่ต้องกระทำเช่นกัน 

นั่นคือ ครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ บรรทัดฐาน ค่านิยม และความคาดหวังให้เหมาะสม 

ต้องมีการตกลงประนีประนอมกับวัยรุ่นในเรื่องที่มีความเห็นขัดแย้งกันได้ ถ้าทำในจุดนี้ไม่ได้ก็จะเกิด

ความตึงเครียดภายในครอบครัว และส่งผลเสียถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกและการสร้าง 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งเปนสิ่งจำเปนต่อสุขภาพจิตที่ดีของวัยรุ่น 
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 เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ความผูกพันแน่นแฟนที่เคยมีกับพ่อแม่จะลดลง ลูกจะเริ่มห่างจาก

ครอบครวัและไปสรา้งความผกูพนัใหมก่บัผูอ้ืน่ เชน่ เพือ่นฝงูและคร ูเปนตน้ การสรา้งความผกูพนัใหมน่ี ้

เปนสิ่งจำเปน เพราะจะทำให้วัยรุ่นมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และที่สำคัญคือ มีความเปนตัวของตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพิงครอบครัวมากเกินไป 

 การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า เด็กวัยรุ่นมักมีอารมณ์และความรู้สึกแปรปรวนได้ง่าย

ร้อยละ 40 ของเด็กอายุ 14-15 ป เคยมีความรู้สึกเศร้า อยากร้องไห้ และอยากอยู่คนเดียว 

ร้อยละ 20 รู้สึกว่าตนเปนคนไม่มีค่า และร้อยละ 8 เคยมีความคิดอยากตาย การศึกษาใน 

นักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,264 คน โดยใช้แบบสอบถามอาการซึมเศร้า  

The Children’s Depression Inventory (CDI) ฉบบัภาษาไทย พบวา่ รอ้ยละ 75.4 รูส้กึไมม่ใีครรกั 

ร้อยละ 22.6 มีความรู้สึกเศร้า และร้อยละ 0.8 เคยคิดฆ่าตัวตาย ความแปรปรวนทางอารมณ์

ประกอบกับความตึงเครียดหลายประการทำให้วัยนี้มีปญหาพฤติกรรมและอารมณ์เพิ่มขึ้น 

กว่าในวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นส่วนใหญ่พัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ได้เปนอย่างดี 

 สติปญญาของวัยรุ่นพัฒนามากขึ้นกว่าวัยเด็ก ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

หาเหตุผลมีมากขึ้น ความช่างคิด ช่างสงสัยในกฎระเบียบ บรรทัดฐานและค่านิยมของครอบครัว 

โรงเรียนและสังคม บวกกับความรู้สึกที่รุนแรงในวัยนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย (generation gap) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่จะมีความตึงเครียดสูง บางครั้งวัยรุ่นจะแสดง

พฤติกรรมแบบต่อต้านไม่เชื่อฟง (negativism) ดูถูกความคิดเห็นของพ่อแม่ และไม่ต้องการให้พ่อแม่

เข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องของตน แต่บางทีวัยรุ่นก็ทำตัวเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องการให้พ่อแม่สนใจ  

การเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวัน จนทำให้พ่อแม่เกิดความ

สับสน ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรดี อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงนับถือ

บรรทัดฐานและค่านิยมของพ่อแม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว และมีความสัมพันธ์กับ 

พ่อแม่ในเกณฑ์ดี 

 ขณะที่ลูกกำลังเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ก็กำลังเข้าสู่ระยะวิกฤติของชีวิตที่เรียกว่า midlife 

crisis การช่วยเหลือครอบครัวในระยะนี้จึงมีความจำเปนอย่างยิ่ง เปาหมายสำคัญคือช่วยให้พ่อแม่

ควบคุมพฤติกรรมของลูกให้อยู่ในขอบเขต มีการอบรมระเบียบวินัยที่สมควร ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

และให้โอกาสลูกพัฒนาความเปนตัวของตัวเองอย่างเพียงพอ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อพ่อ-แม่-ลูก  

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ การใช้เวลาร่วมกันจะทำให้แต่ละคนรู้จักกัน

มากขึ้น สามารถแบ่งปนความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ และความใฝฝนที่ตนมี ทำให้เกิดความผูกพัน

แน่นแฟนขึ้นในครอบครัว ปญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็คือ ในขณะที่ลูกกำลังต้องการพ่อแม่  

พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องก่อร่างสร้างตัว ความขัดแย้งในความต้องการ

ของคนสองรุ่นนี้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติในวงจรชีวิต อย่างไรก็ตาม ในการช่วยเหลือครอบครัว 

จำเปนต้องช่วยให้ครอบครัวตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและช่วยให้ครอบครัวสามารถบริหารเวลา

ได้อย่างถูกต้อง 



การใหคำปรึกษา 81

 ระยะที่5ลูกแยกไปจากครอบครัว

 ในระยะนี้ลูกเติบโตเปนผู้ใหญ่และแยกออกไปตั้งครอบครัวของตนเอง หรือไม่ก็ออกไป

อยู่ตามลำพังเพื่อการงานหรือการศึกษาต่อ ระยะนี้เปนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของสังคมยุคใหม่ 

ในอดีตครอบครัว ไม่ต้องเผชิญกับสภาพ “รังร้าง” (empty nest) เช่นปจจุบัน เพราะครอบครัว 

มักมีลูกหลายคน และลูก ๆ ก็มักจะอยู่กับครอบครัวแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ตาม แต่ในสังคมยุคใหม่ 

ครอบครัวมีลูกน้อย และลูกมักจะแยกครัวเรือนออกไปเมื่อแต่งงาน ความก้าวหน้าทางการแพทย์ 

ก็ทำให้มีอายุยืนกว่าแต่ก่อน ระยะนี้จึงกลายเปนระยะที่ยาวนานยิ่งกว่าระยะอื่น ๆ 

 การที่ลูกจากไปอาจทำให้พ่อแม่รู้สึกว้าเหว่และถูกทอดทิ้ง หลายคนทำใจไม่ได้ 

และพยายามยึดลูกเอาไว้ด้วยวิธีต่าง ๆ แม่ซึ่งมีความใกล้ชิดลูกมากกว่าพ่อ อาจเกิดปญหาทางจิตใจ 

เช่น ซึมเศร้า หรือเจ็บปวย ทางกายโดยหาสาเหตุไม่ได้ เมื่อลูกเห็นพ่อแม่มีปญหาก็ไม่กล้าแยก 

จากครอบครัวไป เช่น ลูกบางคนอาจหยุดโครงการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือหยุดแผน 

การแต่งงานไว้ก่อนจนกว่าพ่อแม่จะอาการดีขึ้น 

 เมื่อลูกแยกจากไป สามีภรรยาก็ต้องมาอยู่ด้วยกันตามลำพังอีกครั้งหนึ่ง บางคู่อาจรู้สึก

อดึอดัทีต่อ้งมาอยูใ่กลช้ดิกนัมากขึน้ ความขดัแยง้ทีเ่คยถกูซอ่นไว ้ หรอืรอยรา้วทีล่กูเคยชว่ยประสานไว้

อาจมาถึงขั้นแตกหัก ทำให้การหย่าร้างเกิดขึ้นบ่อยในระยะนี้ ผู้ชายเมื่อหย่าร้างไปแล้วก็อาจ 

แต่งงานใหม่เพราะต้องการคนดูแล ส่วนผู้หญิงมักไม่ค่อยแต่งงานใหม่เพราะไม่ต้องการมีภาระ 

เหมือนที่เคยเปนมาในอดีต 

 ชายและหญิงเข้าสู่ระยะนี้ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกัน แม่เคยทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก  

โดยไมท่ำงานนอกบา้นดว้ย อาจเกดิความรูส้กึดอ้ยคา่ เพราะไมไ่ดม้คีวามสำเรจ็ทางการงานทีน่า่ภาคภมูใิจ

เหมือนผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน แต่ผู้หญิงหลายคนอาจภูมิใจที่ตนเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนฝงเปนฝา 

ไปได้ และเข้าสู่ระยะนี้ด้วยความสุข เพราะรู้ว่านี่เปนโอกาสที่จะได้พักผ่อนและทำสิ่งที่ตนอยากทำ 

มานานโดยไม่ต้องมีภาระในการเลี้ยงดูอีก 

 ผูช้ายในวยันีอ้าจรูส้กึเสยีดายเวลาในอดตีทีต่นไมไ่ดใ้กลช้ดิครอบครวั เพราะมวัยุง่อยูก่บั

อาชีพการงาน แม้จะมีเวลามากขึ้นในระยะนี้เนื่องจากอาชีพมีความมั่นคงแล้วก็ตาม แต่ลูกก็เติบโต

ออกจากบ้านไปแล้ว และไม่มีโอกาสจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนม เหมือนตอนเปนเด็กได้อีก 

ความสัมพันธ์กับภรรยาก็อาจมีความห่างเหิน เมื่อต้องมาอยู่ด้วยกันตามลำพังอีกครั้ง ก็อาจรู้สึก 

เหมือนเปนคนแปลกหน้า ผู้ชายหลายคนเริ่มแสวงหาการดูแลเอาใจใส่จากคนภายนอก เช่น  

ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่อายุน้อยกว่า เปนต้น 

 การเปลี่ยนแปลงที่เปนภาระอีกประการหนึ่งในช่วงนี้ก็คือ การเจ็บปวยและเสียชีวิต 

ของเครือญาติที่สูงอายุ เมื่อหยุดจากการเลี้ยงลูก สามีภรรยาก็จะต้องมาคอยดูพ่อแม่ที่กำลังเข้าสู่ 

วัยชราและต้องการการดูแลเปนพิเศษ ระยะนี้อาจมีความเครียดจากเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลซึ่งแพงขึ้นอย่างมากในปจจุบัน 
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 แม้ว่าจะมีความเครียดหลายอย่าง แต่ระยะนี้ก็เปนโอกาสดีที่จะเริ่มต้นชีวิตอย่างมี 

ความสุขขึ้น เพราะภาระในการเลี้ยงลูกหมดไป การเงินคล่องตัวขึ้นเพราะลูกก็พึ่งตนเองได้แล้ว 

เวลาว่างมากขึ้น แต่ละคนมีโอกาสที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือทำในสิ่งที่ตนเองชอบ เช่น 

ไปท่องเที่ยวยังที่ต่าง ๆ เปนต้น ที่สำคัญคือ ระยะนี้เปนโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคู่สมรส 

ให้ดีขึ้น สร้างความรู้สึกเปนเพื่อนที่จะพึ่งพาอาศัยกันในวัยชรา ซึ่งจะมาถึงในระยะต่อไป 

 ระยะที่6สู่บั้นปลายของชีวิต

 ครอบครัวในระยะนี้ต้องเผชิญกับปญหาหลายอย่าง ที่สำคัญคือ การเกษียณอายุ และ

การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด 

 การเกษียณอายุทำให้เกิดความเครียดสำหรับผู้ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน หลายคนอาจเกิด

ความรู้สึก ไร้คุณค่า ไม่มีประโยชน์ และไม่เปนที่ต้องการของใคร สภาพที่ไม่มีงานทำ ไม่มีโอกาส 

สร้างผลงานและไร้ซึ่งตำแหน่ง ทำให้ความมั่นคงในตนเองและเอกลักษณ์ของบุคคลสั่นคลอนได้ 

ความสัมพันธ์กับคู่สมรสจะแย่ลง และอาจเกิดปญหาทางอารมณ์ตามมา 

 การสูญเสียญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะเกิดขึ้นบ่อยในระยะนี้ และจะเปนเครื่องเตือนว่า 

บั้นปลายชีวิตของตนเองก็กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเช่นกัน ในบรรดาการสูญเสียทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นนั้น 

การเสียชีวิตของคู่สมรสทำให้เกิดความเครียดมากที่สุด โดยทั่วไปผู้ชายสูญเสียภรรยา จะมีปญหา 

ในการปรับตัวมากกว่าผู้หญิงที่สูญเสียสามี ทั้งนี้เพราะผู้ชายขาดการดูแลเอาใจใส่ที่เคยได้รับจาก

ภรรยา และไม่สามารถจะดูแลตนเองได้ดี ในขณะที่ผู้หญิงสามารถดูแลตนเองได้ดีกว่า เพราะเคยทำ

หน้าที่ดูแลผู้อื่นมาตลอดเวลา 

 สุขภาพที่ไม่ดีในวัยนี้จะเกิดปญหาทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้เพราะรายได้ลดลงเนื่องจาก

เกษียณอายุ ร่างกายเสื่อมถอยและความสามารถทางสติปญญาที่ลดลง (เช่น สมองเสื่อม หรือ senile 

dementia) ทำให้ความมั่นคงทางจิตใจลดลงด้วย ผู้สูงอายุหลายคนมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า และ 

มีพฤติกรรมถดถอย ความกลัวว่าจะถูกลูกหลานทอดทิ้งอาจทำให้ผู้สูงอายุพยายามรักษาอำนาจ 

ของตนเองเอาไว้ เช่น ผู้ที่มีตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงอาจไม่ยอมสละตำแหน่งให้ลูกชาย ทั้งที่ตน 

ก็ไม่สามารถบริหารงานได้ เพราะเกรงว่าตนเองจะกลายเปนคนไร้ความหมายและไม่มีใครสนใจ 

 แม้จะมีปญหาหลายอย่างแต่ระยะนี้ก็อาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดี โดยเฉพาะ

ประสบการณ์กับคนรุ่นหลาน ผู้สูงอายุหลายคนกลายเปนปูย่า ตายาย ที่หลาน ๆ โปรดปราน 

การเลีย้งหลานในระยะนีจ้ะเปนไปอยา่งผอ่นคลาย ตา่งจากการเลีย้งลกูในอดตีซึง่เตม็ไปดว้ยภาระหนกั 

 การช่วยเหลือครอบครัวในระยะนี้ก็คือ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความหนักแน่นทางจิตใจและ

เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเจ็บปวยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น มีการดูแล

สุขภาพและการจัดการเงินที่ดี สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำตนให้เปนประโยชน์ โดยใช้ประสบการณ์ 

ในอดีตของตนมาชี้นำคนรุ่นต่อไป ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนั้นสังคมจะต้องมีบทบาทด้วยเช่นกัน 

การจัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการทางสุขภาพ และการจัดให้มีที่พักอาศัยอันเหมาะสม  

ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ เปนสิ่งที่จำเปนอย่างยิ่งในปจจุบัน 
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 คุณสมบัติที่จะช่วยให้ครอบครัวทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการไม่ให้

ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงจนกลายเปนวิกฤติการณ์ มีดังนี้ 

 - มีการจัดองค์กรภายในครอบครัว (family organization) อย่างเหมาะสม 

 - มีความสมดุลระหว่างความเปนอิสระและการพึ่งพากัน 

 - มีขอบเขตระหว่างรุ่น (generational boundary) ที่ชัดเจน 

 - สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกมั่นคง และมีความภาคภูมิใจในครอบครัวของตน 

 - มีการส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งตนเองได้ และมีความนับถือตนเอง 

 - รู้จักมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดี (ใช้ reframing) 

 - มีความยืดหยุ่นในบทบาท 

 - สมาชิกสามารถประนีประนอมกันในข้อขัดแย้งและความต้องการของแต่ละฝาย 

 - สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - อุทิศตนให้แก่กัน และสามารถให้การประคับประคองทางอารมณ์แก่กันและกันได้ 

 - เคารพนับถือซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงคุณค่าของกันอย่างแท้จริง 

 - มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน 

 - มีการนับถือศาสนาอย่างแน่นแฟน 

 - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับระบบอื่น ๆ นอกครอบครัว 

 ทั้งหมดนี้เปนลักษณะของครอบครัวที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับภาวะเครียดได้ 

โดยที่ไม่ทำให้หน่วยครอบครัวแตกสลาย 

 

3) §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—« 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ทั้งครอบครัวไม่เฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ที่ถูกกล่าวว่ามีพฤติกรรมที่มีปญหาเพราะถือว่าครอบครัว

เปนระบบ ๆ หนึ่ง ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบครอบครัวจึงเปนของส่วนรวมและเปนความรับผิดชอบ

ของทุกคนในครอบครัวที่จะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข โดยความช่วยเหลือของผู้ให้การปรึกษาที่มี

คุณสมบัติส่วนตัวและวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ในสภาวะที่สมดุลย์ และทำหน้าที่

ของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ อันเปนแนวทางที่จะพัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้มีความเปนตัว

ของตัวเอง สามารถสื่อสารได้ดี และสามารถสร้างสัมพันธภาพและปรับตัวได้ดีทั้งในครอบครัว 

และสังคมภายนอก (เมธินินทร์ ภิณูชน. 2539 : 21) 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวจึงเปนการรวมเอาบุคคลที่มีความผูกพันกันในฐานะ

เปนครอบครัวเข้ามาร่วมด้วย เปนการให้การปรึกษาทั้งครอบครัวไม่ใช่ผู้ที่ถูกระบุว่ามีปญหา 

ครอบครัว ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีความใกล้ชิด ซึ่งได้แก่ พ่อแม่ สามี หรือภรรยา ลูก ญาติพี่น้อง 

และอาจรวมถึงเพื่อนฝูงด้วย การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวไม่ได้เปนเพียงการนำคนทั้งครอบครัว
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มานั่งพร้อมกัน และให้ความช่วยเหลือโดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เท่านั้น แต่การให้คำปรึกษาครอบครัว

เปนแนวความคิดที่พัฒนามาอย่างเปนระบบ ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของมนุษย์ เปนแนวคิดที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนที่มองว่า ปญหาอยู่ที่ภายในตัวบุคคลและต้องแก้ไข

เฉพาะบุคคล การให้การปรึกษาครอบครัวมองว่า ปญหาอยู่ที่ภายนอกตัวบุคคล คือ ที่บริบท 

(context) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมบุคคล และบริบทที่สำคัญที่สุดของบุคคล คือ

ครอบครัว ดังนั้น การนำครอบครัวมาร่วมในการให้คำปรึกษาจึงเปนสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

 เปาหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว คือ การสร้างบริบทแห่งครอบครัว 

ขึ้นใหม่ให้มีกฎ โครงสร้าง และระบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกว่าเดิม ผู้ให้คำปรึกษาไม่ได้มุ่งที่จะ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้ที่ถูกระบุว่ามีปญหา แต่จะช่วยให้ทั้งครอบครัวทำหน้าที่ได้ดี 

กว่าเดิม เปาหมายเหล่านี้จะเปนจริงได้ก็ต่อเมื่อ มีการช่วยเหลือให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ 

ที่ไม่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ในด้านการสื่อสาร การแก้ไขความขัดแย้ง การแก้ไขการปฏิสัมพันธ์

ภายในครอบครัวเอง และกับระบบภายนอก เช่น เครือญาติ เพื่อนฝูง และที่ทำงาน เปนต้น  

 

4) §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—« 

 ครอบครัวเปนสิ่งแวดล้อมแรกของบุคคลประสบการณ์และความสัมพันธ์ในครอบครัว

เปนสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด การมองโลก การมองตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ตลอดจนการกำหนดคุณภาพความสัมพันธ์ที่บุคคลจะมีกับผู้อื่นในอนาคตอีกด้วย นอกจากบุคคล 

จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของครอบครัวแล้ว ตัวบุคคลเองก็มีอิทธิพลต่อครอบครัวด้วย ในขณะเดียวกัน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลกบัสมาชกิในครอบครวัจงึเปนความสมัพนัธส์องทาง มกีารโตต้อบกนัไปมา 

(reciprocal relationship) 

 เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่เปนปญหา การแก้ไขที่บุคคลเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ผลดี 

เท่าที่ควร เพราะไม่ได้คำนึงถึงบริบททั้งหมดที่เขาใช้ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว จึงมี 

ความจำเปนที่จะต้องให้คำปรึกษาครอบครัว เนื่องจาก 

 1. พฤติกรรมที่เปนปญหา ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามลำพัง แต่เกิดขึ้นมาในบริบท 

โดยเฉพาะครอบครัว 

 2. บริบทเปนตัวกำหนดว่า พฤติกรรมจะเปนเช่นไร และเปนตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

รวมทั้งทำให้พฤติกรรมนั้นสิ้นสุดหรือดำเนินอยู่ต่อไปก็ได้ ผู้ให้คำปรึกษาสามารถเข้าใจปญหา 

ของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น ถ้าสามารถมองภาพรวมคือมองความสัมพันธ์ที่มีกับครอบครัวและ 

ให้ครอบครัวเปนหน่วยที่สำคัญของการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาจึงไม่เพียงแต่ให้ผู้รับบริการ 

เล่าเรื่องราวที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกของตนเพียงฝายเดียว แต่จำเปนต้องได้ยินเรื่องราว 

จากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ พร้อมทั้งสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วย 
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โดยการพบทั้งครอบครัวนั่นเอง จึงถือว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อปญหาร่วมกัน ปญหาไม่ได้

อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง ไม่มีใครถูกตำหนิว่าเปนผู้ก่อปญหาขึ้น เพราะการมองปญหาไม่ได้มองในลักษณะ

เหตุผล แต่มองในลักษณะวงจรที่มีการโต้ตอบกันไปมา (feedback loop) ผู้รับบริการและครอบครัว

ต่างก็มีส่วนทำให้เกิดปญหาด้วยกันทั้งสองฝาย การให้คำปรึกษาครอบครัว เปนแนวคิดที่ให้ความ

สำคัญกับบุคคลและครอบครัวคู่ขนานกันไป ให้คำปรึกษาร่วมกัน (parallel approach) ช่วยเหลือ

ทุกคนไปพร้อม ๆ กัน ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง ทุกคนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ เปนการช่วยเหลือ

บุคคลในบริบท ไม่ใช่ดึงออกมาจากบริบท และให้คำปรึกษาแต่เพียงลำพัง เพราะการทำเช่นนั้น

เปนการให้คำปรึกษาในสถานการณ์สมมติ ในชีวิตจริงบุคคลไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่อยู่ใน

บรบิท และบรบิททีส่ำคญักค็อืครอบครวั ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ เปาหมายของการใหก้ารปรกึษาจงึอยูท่ี่

ครอบครัวเปนหลัก ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่า ในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ใดบ้างที่ไม่เหมาะสม 

และจะให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการใดเพื่อให้ครอบครัวทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ถือว่าเมื่อครอบครัว  

ทำหน้าที่ได้ดี ปญหาของผู้ที่ถูกระบุว่ามีปญหาก็จะดีขึ้นด้วย 

 

5) ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§√Õ∫§√—« จะยึดกรอบแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

 1. ลักษณะที่เปนพลวัต (dynamic) หมายถึง ครอบครัวมีคุณสมบัติ มีชีวิตในฐานะ 

ที่เปนหน่วยพื้นฐานของชีวิต นั่นคือ มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มีการเกิด 

การเติบโต การพัฒนาอย่างมีทิศทาง มีความทุกข์ความสุข มีการเริ่มต้น การถดถอยและการสิ้นสุด 

แต่ละครอบครัวต่างก็มีรายละเอียดบนหน้าประวัติศาสตร์ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจาก

ครอบครัวอื่น ๆ อย่างมากมาย 

 2. ครอบครัวในลักษณะที่เปนระบบ (system) หมายถึง ครอบครัวเกิดจากการ 

รวมตัวของบุคคลเข้าด้วยกันเกิดเปนระบบใหม่ คือ ระบบครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยหลายระบบย่อย

ได้แก ่ ระบบย่อยของบุคคล ของสามีภรรยา ของพ่อแม ่ และของพี่น้อง ภายในระบบย่อยจะบ่งบอก 

ถงึตำแหน่งของสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กันกับตำแหน่งอื่น ๆ เมื่อหน่วยย่อยมีการเปลี่ยน ย่อมส่งผล 

ต่อหน่วยย่อยอื่น ๆ และระบบทั้งระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลง

ของระบบรวมกจ็ะสง่ผลกระทบตอ่หนว่ยยอ่ยแตล่ะหนว่ยเชน่กนั ดงันัน้ การเขา้ใจครอบครวัอยา่งลกึซึง้

กต็อ้งพจิารณาสมาชกิแตล่ะคน และความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกินัน้กบัสมาชกิอืน่ภายในครอบครวัดว้ย 

ระบบครอบครวัจดัเปนระบบกึง่ปด ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ ครอบครวัไมไ่ดอ้ยูโ่ดดเดีย่ว แตจ่ะมกีารแลกเปลีย่น

ข้อมูล ข่าวสารกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ครอบครัวจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บทบาทของ

สมาชิกครอบครัวจะได้รับผลกระทบจากระบบต่าง ๆ ภายในสังคม เช่น ระบบชุมชน ระบบโรงเรียน 

ระบบสถาบันศาสนา และระบบอื่น ๆ 
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 3. เปนแหล่งรวมบุคลิกภาพที่มีการปฏิสัมพันธ์ (interacting personality) หมายถึง 

การที่ครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 1 คนมาอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของสภาพต่าง ๆ  

ที่สมาชิกเปนอยู่ และกำลังกระทำอยู่ ซึ่งแต่ละคนก็ยังถือว่า มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

ครอบครัวจึงได้รับผลกระทบจากสมาชิกทั้งในปจจุบันและในอนาคต การปฏิสัมพันธ์ภายใน

ครอบครวัมลีกัษณะการโตก้ลบัไปกลบัมา และมกีฎควบคมุชวีติครอบครวัอยูท่ัง้ทีเ่ปนสากล ยอมรบักนั

ทั่วไปในทุกสังคม กฎที่ถือปฏิบัติเฉพาะกลุ่มชนและกฎพิเศษเฉพาะครอบครัว กฎเหล่านี้แม้ว่าเปนสิ่ง

ที่มองไม่เห็น แต่สามารถสังเกตรูปแบบได้จากการวิเคราะห์วิธีการ เมื่อสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

การทำความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึงบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ภายใต้

เงื่อนไขต่าง ๆ ของสังคมใหญ่ ทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เปนตัวชี้นำ และบังคับให้สมาชิกในครอบครัว 

มีการตอบสนอง 

 

6) ·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—«  

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวมีแนวคิดพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีระบบ ดังนี้ 

 1. เน้นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายนอกจิตใจมากกว่าภายในจิตใจ เพราะปญหาต่าง ๆ 

เกิดขึ้นในบริบท จะต้องวิเคราะห์บริบทร่วมไปด้วยในการให้ความช่วยเหลือ 

 2. เพ่งเล็งที่ระบบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะหน่วยย่อยบางหน่วย มองความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยย่อยในระบบ มองและช่วยเหลือบุคคลร่วมไปกับครอบครัวด้วย 

 3. มองปญหาแบบวงจรไม่ใช่มองแบบเส้นตรง 

 4. สนใจว่าปญหาดำเนินอยู่ได้อย่างไร และมีบทบาทอย่างไรในครอบครัว 

 5. มุ่งที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าความเข้าใจตนเอง 

 ทฤษฎีในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว มีมากมายหลากหลายทฤษฎี เริ่มจาก

ทฤษฎีระบบซึ่งเปนทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะ 

ในหน่วยสังคมที่ซับซ้อน เช่น ครอบครัว ทฤษฎีโครงสร้าง ทฤษฎีีแนวมนุษยนิยม สาระสำคัญของ

แต่ละทฤษฎีจะมีความเกี่ยวเนื่องสืบต่อกันมา แต่โดยส่วนใหญ่การให้การปรึกษาครอบครัวมีแนวคิด 

ที่สำคัญว่า ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมองปญหาในลักษณะที่เปนระบบ (systemic หรือ circular) และ

วางกลยทุธเ์พือ่แกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ สว่นความทกุขย์าก ความเจบ็ปวดหรอืการแสดงออกสว่นบคุคลนัน้ 

ถกูมองวา่เปนเครือ่งวดัอณุหภมูขิองการปฏบิตัหินา้ทีใ่นครอบครวั พฤตกิรรมทีผ่ดิปกตอินัเนือ่งมาจาก

สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนั้น เปนตัวบ่งบอกถึงความไม่สงบภายในครอบครัว ดังนั้น ในการ 

ใหก้ารปรกึษาครอบครวั ผูใ้หค้ำปรกึษาจงึมุง่ไปทีผ่ลลพัธต์า่ง ๆ ของรปูแบบการสือ่สารภายในครอบครวั 

และแนวคดิทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ คอื ความเปนกลาง เปนแนวคดิทีส่รา้งรากฐานของทฤษฎโีดยรวม 

ในเรื่องความเปนกลางเกี่ยวกับการให้การปรึกษา (Counseling neutrality) ซึ่งเปนการแยกผู้ให้ 
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คำปรึกษาออกมาจากการถูกดึงเข้าไปสู่การประสาน และการโต้แย้งกันในครอบครัว ตลอดจน 

การให้เวลาแก่ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อประเมินพลังเคลื่อนไหวภายในครอบครัว ในความเปนกลางนั้น 

ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องไม่แนะนำว่าครอบครัวเปนอย่างไร แต่กลับเปนว่าช่วยให้ครอบครัวพัฒนา 

ความสามารถที่จะหาทางแก้ปญหาให้กับตนเองได้ 

 

7) ≈”¥—∫¢—Èπ„π°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—« 

 ลำดับขั้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว มีดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพเพื่อชี้แจง

จุดมุ่งหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประเมินครอบครัว 

เพื่อกำหนดสมมติฐานในการบำบัด และเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการให้คำปรึกษา

ครอบครัวครั้งต่อไปนี้ 

  1.1 การสัมภาษณ์

   เปาหมายที่สำคัญของการสัมภาษณ์มีดังนี้:

   1) เพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างการเปนพันธมิตรกับสมาชิกครอบครัว

และใหค้ำปรกึษาโดยยอมรบัตามทีเ่ขาเปน รบัฟงความคดิและความรูส้กึของทกุ ๆ คนดว้ยความเคารพ 

ด้วยความเข้าใจและให้การยอมรับตามที่เขาเปน 

   2) เพื่อชี้แจงจุดมุ่งหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ระยะเวลา

ในการให้คำปรึกษา วัน เวลา และสถานที่ในการให้คำปรึกษา และการรักษาความลับของผู้รับ 

คำปรึกษาและของสมาชิกครอบครัว ซึ่งเปนจรรยาบรรณวิชาชีพของนักให้คำปรึกษา 

   3) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับคำปรึกษาและบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง โดยรบัฟงเรือ่งราวตา่ง ๆ จากผูร้บัคำปรกึษา และสมาชกิครอบครวัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทลีะคนฟง

ด้วยความใส่ใจกับมุมมองของแต่ละคนในการเสนอปญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อจะได้รวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งสังเกตและรับรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกแต่ละคน  

เพื่อเปนประโยชน์ต่อการกำหนดสมมติฐานที่คาดว่า จะเปนไปได้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

เพื่อเปนข้อมูลประกอบการกำหนดวิถีทางในการให้คำปรึกษา 

  1.2 การประเมินครอบครัว:

   เพื่อประเมินครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกครอบครัว ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกครอบครัว การสื่อสาร ความผูกพันทางอารมณ์ การตอบสนองทางอารมณ์ การแก้ไข

ปญหา การเผชิญความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว ตลอดทั้งบุคลิกภาพ

ของผู้รับคำปรึกษาโดยการสัมภาษณ์ การเขียนแผนภูมิครอบครัวโดยผู้ให้คำปรึกษาจะเปนผู้เขียน
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แผนภูมิครอบครัวที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติครอบครัว การใช้แบบประเมินการทำหน้าที่

ครอบครัว และหรือการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น การวาดภาพครอบครัว การวาดภาพ  

“บ้าน ต้นไม้ และคน” เปนต้น 

  1.3 การกำหนดสมมติฐานในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว 

   เพื่อกำหนดสมมติฐานหรือแนวทางหรือวิถีทางที่คาดว่า จะเกี่ยวข้อง  

จะเปนไปได้ และจะเปนประโยชน์ต่อการให้คำปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาจะประมวลข้อมูล 

ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้รับการปรึกษาและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการประเมินครอบครัวที่ได้จากการตอบแบบประเมิน หรือการทดสอบ

ทางจิตวิทยา มากำหนดแนวทางหรือวิถีทางในการให้คำปรึกษาต่อไป 

  1.4 การกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการให้คำปรึกษา

   เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่ในการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง จะช่วย 

ให้ผู้รับคำปรึกษา และสมาชิกครอบครัวได้เตรียมตัวและเห็นความสำคัญของการมารับคำปรึกษา

อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดหรือยุติการให้การปรึกษา 

 2. ขั้นการให้การปรึกษา ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะแรกของการให้คำปรึกษา 

ระยะกลางของการให้คำปรึกษา ระยะสิ้นสุดหรือยุติการให้คำปรึกษา ดังสาระสำคัญต่อไปนี้ 

  2.1 ระยะแรกของการให้คำปรึกษา (The Early Phase of Therapy) 

   2.1.1 เปาหมายของระยะแรกของการให้คำปรึกษา คือ เพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการประเมินครอบครัวในขั้นเตรียมความพร้อมว่า 

สอดคล้องกับสภาพปญหาและเหตุแห่งปญหาตามความเปนจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สมมติฐาน 

ที่กำหนดจากขั้นเตรียมความพร้อมก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ หากมีข้อมูลต่าง ๆ ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้รับคำปรึกษามากที่สุด 

   2.1.2 ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และเหตุแห่งปญหา

ครอบครัวซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

    1. สภาพปญหา: สภาพปญหาส่วนมากที่ครอบครัวประสบ 

    2. เหตุแห่งปญหาที่ครอบครัวประสบ ความอ่อนแอและสภาวะ

วิกฤตในครอบครัว ส่วนมากเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ ๆ เช่น ความไม่พร้อมของบิดามารดา โดยเฉพาะ

การมีจิตใจที่ไม่มั่นคง มีปญหาทางอารมณ์ มีปญหาสุขภาพทางกาย มีอายุน้อยตอนมีบุตรธิดา  

หรือมีช่องว่างระหว่างวัยระหว่างบิดามารดา และบุตรธิดามีปญหาทางสังคม ปญหาด้านความรู้ 

และความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือปญหาอื่น ๆ  
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8) ‡∑§π‘§æ◊Èπ∞“π (Basic Techniques) ∑’Ë ”§—≠ Ê ∑’Ë “¡“√∂π”¡“„™â 

 ในระยะแรกและทุก ๆ ระยะของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ผู้ให้คำปรึกษา 

ต้องใช้ทักษะ หรือเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล และการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ได้แก่ 

 (1) การฟง 

 (2) การใช้คำถามปลายเปด 

 (3) การสะท้อนความรู้สึก 

 (4) การทวนคำหรือข้อความ 

 (5) การให้กำลังใจ 

 (6) การตีความเพื่อให้กระจ่างในปญหา 

 (7) การแสดงบทบาทสมมติ 

 (8) การสนทนาโดยใช้เก้าอี้ว่างเปล่าให้เปนตัวแทนของคู่สนทนา และการสลับบทบาท 

 (9) การสื่อสารที่ประสิทธิภาพ โดย 

  - ใช้การสื่อสารที่สอดคล้องกัน หรือรับกัน หรือไปด้วยกัน 

  - การสื่อสารโดยใช้สรรพนาม “ฉัน” หรือ “ชื่อเล่น” หรือ “ชื่อตนเอง”  

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในคำพูดของตน และได้สัมผัสความรู้สึกตนเอง 

 (10) การสรุปการสนทนาเปนระยะ ๆ  

 (11) การสรุปสาระสำคัญ ๆ ก่อนยุติการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง 

 

9) ·π«§‘¥∑’Ë ”§—≠∑’Ë „™â „π°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—«¢Õß‡«Õ√å®‘‡π’¬ ´–‡∑’¬  

 (Virginia Satir) 

 ซะเทีย เปนครู นำข้อดีของทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสาน นอกจากสนใจระบบ 

และโครงสร้างของครอบครัวแล้ว เธอหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาส่วนบุคคล ใช้กิจกรรม 

เปนเทคนิคในการบำบัดรักษา มุ่งเน้นให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน เพิ่มคุณค่า 

เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เธอพบความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจกับการสื่อสาร เธอให้

ความสำคัญกับครอบครัว อิทธิพลของการเลี้ยงดู กระบวนการสื่อสารและผลของความเครียด 

 แนวคิดที่สำคัญ

 1. 3บุคคลแรกในชีวิต(ThePrimaryTriad)

  พ่อ แม่ ลูก 3 บุคคลแรกในชีวิต เปนแนวความคิดพื้นฐานที่สำคัญ การรับรู้โลก 

ครั้งแรกเกิดขึ้นในครอบครัว กลายเปนโลกส่วนหนึ่งที่มาจาก Primary Triad : พ่อ แม่ และลูก  

กลายเปนเครื่องมือแรกในระบบครอบครัว และมีอิทธิพลมากต่อระบบครอบครัว 
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  พ่อแม่ได้สอนให้รู้ถึงกฎระเบียบของการกระทำ ลูกได้เรียนรู้กฎระเบียบของ

ครอบครวั เกีย่วกบัความปลอดภยั, เกีย่วกบัรา่งกายของลกู, ความรกัทีไ่ดร้บั และมีความรัก พ่อแม่ 

คาดหวังและพูดเสมอว่าลูกควรทำอย่างไร แสดงการยอมรับ หรืออาจลงโทษ ลักษณะเฉพาะของลูก

จะมีผลมาจาก Primary Triad การเห็นคุณค่าในตนเอง เปนส่วนประกอบที่สำคัญในอันดับแรก 

ของการพัฒนา 

 ลูกจะได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเปนความทุกข์, ความเจ็บปวด, 

รวมทั้งความไม่เห็นด้วย และในที่สุด กฎระเบียบที่ได้รับการยอมรับในครอบครัว ก็จะกลายเปน

คุณค่า การอบรมสั่งสอน และหลาย ๆ สิ่งก็จะหล่อหลอมให้เปนส่วนประกอบที่สำคัญในความ 

เปนมนุษย์ 

 เมื่อมองลงไปในระดับบุคคลในครอบครัวแต่ละบุคคล เราสามารถมองบุคคลแต่ละ

บุคคลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวเอง (Self) ผู้อื่น (Other) สภาพแวดล้อม (Context)  

พ่อ แม่

ลูก

Primary
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 ส่วนสีขาว บ่งบอก หรือแสดงถึง รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ หรือ OK ส่วน สีดำ บ่งบอก  

หรือแสดงถึง ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ หรือ NO OK 

 สีขาวทั้งสามส่วน แสดงว่า รู้จัก เข้าใจ ยอมรับ หรือ OK กับ ตัวเอง (Self) ผู้อื่น 

(Other) สภาพแวดล้อม (Context) สำหรับสมาชิกบางคนในครอบครัวอาจจะมีสีดำบางส่วน หรือ 

ทั้งสามส่วน นั้นแสดงให้เห็นถึงการไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ หรือ NO OK กับ ตัวเอง (Self) ผู้อื่น 

(Other) สภาพแวดล้อม (Context) ผู้ให้คำปรึกษา หรือครอบครัวต้องช่วยกันทำให้สมาชิกคนนั้น ๆ 

พัฒนามุมมอง หรือทัศนะในการใช้ชีวิตใหม่ สู่เปาหมาย I am OK and You are OK ชีวิตตนเอง 

ก็จะมีความสุข คนรอบข้างก็จะมีความสุข ครอบครัวก็จะมีความสุข 

 2. วงกลมที่มีระดับชั้น(TheMandala:SELF)

  วงกลมที่มีระดับ หรือ Mandala เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ซะเทียได้แสดงให้เห็น 

ส่วนประกอบภายในและภายนอก มีผลต่อการกระทำของบุคคล พฤติกรรม ความคิดและ 

สภาพร่างกาย ปกติมันไม่แสดงให้เห็น แต่เปนความรู้สึกของตนเอง หรือตนเองรับรู้ได้ 

  ความสมบูรณ์ของแต่ละบุคคล ความต้องการรับรู้ ได้พิจารณาและได้สำรวจ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารับรู้สิ่งที่ยากลำบาก หรือสถานการณ์ที่ต้องบังคับให้เลือกในเวลาใด 

เวลาหนึ่ง เราจะเห็นได้ชัดในส่วนของภายนอก ส่วนภายในหรือภูมิหลังเราอาจละเลยหรือมองข้าม 

Mandala ของตนเอง ในขณะที่เรามีความคิดที่แตกต่าง ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตทั้งภายในและภายนอก 

เราจะพยายามปรับศูนย์กลางในวงกลมของเรา ให้เราเฝาสังเกตตนเอง 

  โครงสร้างของ Mandala เปลี่ยนแปลงได้ มีการเพิ่ม หรือลบวงกลมบางวง 

Mandala ทำให้เราเห็นชีวิตของตนเอง ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ร่างกาย (Physical) 

  2. สติปญญา (Intellectual) 

  3. อารมณ์ (Emotional) 

  4. กระตุ้นความรู้สึก (Sensual) 

  5. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 

COUNTS
OTHER
OUT

COUNTS
SELFOUT

COUNTSOUT
BOTH

SELF&OTHER

COUNTSOUT
SELF,OTHER,
ANDCONTEXT

(Satir,Banmen,GerberandGomori,1991:23)

เราสามารถมองบุคคลในรูปของสภาพแวดล้อม(Context),ตัวเอง(Self)และผู้อื่น(Other)

Self

Context Other

S

C O

S

C O

S

C O

S

C O
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  6. ที่เกี่ยวกับโภชนาการ (Nutritional) 

  7. ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (Contextual) 

  8. จิตวิญญาณ (Spiritual) 

(JohannaSchwab1990:85)

TheSelf

TheBody
TheIntellect
TheEmotions
TheSenses
TheInteractional
TheNutritional
TheContortual
TheSpirtunal

  วงที ่1 เปนสว่นของรา่งกายและระบบภายในรา่งกาย ไมว่า่จะเปนกระดกู กลา้มเนือ้ 

อวัยวะภายใน การหายใจหรือเกี่ยวกับระบบหมุนเวียน เปนความแตกต่างของระบบที่ไปด้วยกัน 

เปนการทำงานที่สวยงามและมีค่ามากของร่างกายและระบบภายใน ถ้าเราสามารถเข้าใจแต่ละส่วน

ของร่างกาย จะเปนข้อมูลที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่อเหนื่อย หิว เครียด หรือมีสัญญาณ 

บางอย่างเตือนให้เราต้องดูแลตัวเองเปนพิเศษ 

  วงที่ 2 เปนส่วนของเชาวน์ปญญา เปนส่วนของการรับรู้จากสมอง บอกให้เราทราบ

เกี่ยวกับข้อมูลภายใน ที่เรามีความคิดและให้ความหมายแก่สิ่งนั่น เราควรได้รับรู้ถึงความดีเลิศในการ

เรียนรู้ของสมองของเรา 

  วงที่ 3 จะบอกถึงอารมณ์ของเรา ความรู้สึกของเรา เราสามารถจำได้และรับรู้ได้ 

ความรู้สึกของเรา เราสามารถควบคุมได้อย่างไร เราสามารถส่งต่อได้อย่างไร ความรู้สึกจะแสดง

อุณหภูมิในปจจุบัน ความรู้สึกจะบอกหรือแสดงความมีคุณค่าในตัวเอง 

  วงที่ 4 แสดงให้เห็นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา เปนเงื่อนไขของอวัยวะภายใน 

เปนอิสระที่จะทำให้เราได้เห็น ได้ฟง ได้สัมผัส ได้รสชาติ ได้กลิ่น ซึ่งบรรจุภายในตัวเราอย่างสวยงาม  
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  วงที ่ 5 แสดงถงึความสมัพนัธข์องบคุคลในโลก เรามปีฏสิมัพนัธเ์ปนธรรมชาตหิรอืไม่ 

เราจะประเมนิคณุภาพของความสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งไร เราไดพ้ฒันาจนกลมกลนืดว้ยตวัเราเองหรอืดว้ยผูอ้ืน่ 

เปนเรื่องของสมาชิกในครอบครัว ทำให้เราสนุก ตลก มีอารมณ์ขัน ผู้อื่นมีชีวิตชีวาและมีความสุข 

  วงที ่6 เกีย่วกบัโภชนาการ การกนิและการดืม่เขา้ไปในรา่งกาย ทา่นเขา้ใจความตอ้งการ

ของร่างกายของท่านหรือไม่ ปจจุบันมีงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกิน การดื่ม 

และความรู้สึกและการกระทำ 

  วงที่ 7 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การได้เห็น ได้ฟง สัมผัส อุณหภูมิ แสงสว่าง สี 

คุณภาพอากาศ ช่องว่างในชีวิต และงาน แต่ละส่วนมีความสำคัญในชีวิต 

  วงที่ 8 เกี่ยวกับจิตวิญญาณ เปนตัวแทนของความสัมพันธ์ในชีวิตของเรา เราได้ใช้

จิตวิญญาณสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

  ในแต่ละส่วน แสดงให้เห็นความแตกต่างของภาระหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ในตัวเรา

ไม่มีส่วนไหนที่ทำหน้าที่ด้วยตัวมันเอง ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อีกทางหนึ่งสามารถ 

พูดได้ว่า บางส่วนมีผลต่อส่วนอื่นทั้งหมด ภาพที่เห็นจะแตกต่างกัน แต่เราต้องทำให้เปนหนึ่งเดียว 

  ถ้าเรามีความรู้เพิ่มขึ้น พัฒนาและสร้างสรรค์ ก็สามารถเปนงานที่ดีในการดูแล

สุขภาพของตัวเองทั้งหมด ดังนี้ 

  1. ดูแลร่างกายของเราอย่างดี ให้ความสนใจ ออกกำลังกายเปนประจำ 

  2. พัฒนาสติปญญาของเราผ่านการเรียนรู้ เราเรียนรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวเรา 

ช่วยกระตุ้นความคิด หนังสือ การกระทำ ประสบการณ์เรียนรู้และโอกาสที่จะสนทนากับผู้อื่น 

  3. คุ้นเคยกับความรู้สึกของเรา 

  4. พัฒนาประสาทสัมผัส เรียนรู้การดูแล และใช้เปนสิ่งสำคัญในตัวเรา 

  5. พัฒนาการแก้ปญหาที่สอดคล้องกัน เปนธรรมชาติ พัฒนาการลงรอยกัน 

  6. เรียนรู้อาหารที่ร่างกายต้องการ จัดเตรียม สำหรับร่างกายแต่ละคน 

  7. เตรียมบรรจุลงในชีวิต งานที่พบเห็น ได้ฟง อุณหภูมิ แสง สี คุณภาพอากาศ

และที่ว่างที่จะส่งเสริมชีวิตให้เต็ม 

  8. รับรู้ความหมายการมีชีวิต แสดงให้เห็นความเต็มและพลังชีวิต 

 3. ภูเขาน้ำแข็งของซะเทีย(ThepersonallcebergoftheSatirModel)

  บุคคลเปรียบเสมือนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ ส่วนที่โผล่พ้นน้ำให้เราเห็นเปนเพียง 1 

ใน 10 ส่วนของทั้งหมด คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เราเห็นได้ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำมีถึง 9 ใน 10 ส่วน

ที่เราไม่สามารถมองเห็น ได้แก่ ความรู้สึก (Feeling) การรับรู้ (Perception) ความคาดหวัง 

(Expectation) ความปรารถนา (Yearning) และตัวตน (Self) 
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  ภูเขาน้ำแข็งของซะเทียนี้ จะช่วยให้สมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ 

ได้หันกลับมาพิจารณาตนเอง วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ ลูก  

ถึงพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกมาในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวได้สัมผัส ได้เห็นที่อยู่

เหนือน้ำ 1 ใน 10 ซึ่งพฤติกรรมเหนือน้ำ 1 ใน 10 ส่วนนี้ มาจากแรงผลักดันใต้ผิวน้ำ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ 

9 ใน 10 ส่วน อันประกอบด้วย ความรู้สึก (Feelings) การกระทำอย่างนี้ การสื่อสารอย่างนี้ อารมณ์ 

ความรู้สึกอย่างไร เราจะได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือ 

ความรู้สึกเกี่ยวกับความรู้สึก (Feelings about feelings) ตนเองเคยเสียใจมากกับคนพูดโกหก 

ในอดีต พอจับได้ว่าสามีหรือลูกพูดไม่จริงหรือปดบังบางเรื่อง เราก็จะโกรธหรือเสียใจมากกว่าปกติ

หลายเท่า ให้อภัยสามีและลูกไม่ได้ ลึกลงไปอีก คือ การรับรู้ (Perceptions) คนเรารับรู้เรื่องราว 

ต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีสะสมไว้ตลอดเวลา เมื่อเรามารับรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีและไม่ดี สอดคล้องหรือ 

ไม่สอดคล้องกับการรับรู้เดิมของเรา ถ้าเราไม่มีสติ ไม่รู้เท่าทันเราก็จะมีปญหากับคนในครอบครัวได้  

ถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปอีกก็คือ ความคาดหวัง (Expectations) สามีก็คาดหวัง ภรรยาก็คาดหวัง  

ลูกก็คาดหวัง ความคาดหวังของแต่ละคนในครอบครัวมีไม่เหมือนกัน ถ้าคาดหวังมากไป สูงไป 

ไม่สอดคล้องกับความเปนจริง ก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้ง่าย สมาชิกในครอบครัว 

จึงต้องมาตรวจสอบความคาดหวังของกันและกัน ให้มันเหมาะสมและเปนไปได้ ส่วนความปรารถนา 

(Yearnings) ตัวตน (Self “I am”) ก็เช่นเดียวกัน 
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 4. ท่าทีการสื่อสาร(CommunicationStances)

  ท่าทีการสื่อสาร เปนเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดและสมาชิกครอบครัว 

ได้ตระหนักรู้หรือรับรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ที่จะสื่อสาร โดยใช้

คำพูด ท่าทาง น้ำเสียง ตลอดทั้งความรู้สึกให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดสัมพันธภาพ 

ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สำหรับรูปแบบของการสื่อสาร จำแนกเปน 

  การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้แก่

  (1) การกล่าวโทษผู้อื่น หรือช่างติ หรือตำหนิผู้อื่น (Blamer) 

   - ภายนอกดูเสมือนมีอำนาจ ภายในรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ประสบความสำเร็จ  

ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ 

  (2) การยอมรับผู้อื่นตลอดเวลาเพื่อต้องการจะเอาใจผู้อื่นเพียงเพื่อให้ผู้อื่นพอใจ 

(Placater) 

   -  ภายนอกเสมือนให้บริการ ภายในไม่มีคุณค่าถ้าไม่ได้ดูแลผู้อื่น 

   - ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ “ฉันอยากให้ใครรักฉัน เข้าใจฉัน” 
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   (3) การยึดติดแน่นกับกฎเกณฑ์และเหตุผลมากเกินไปโดยไม่สนใจความรู้สึก 

ของคนอื่น (Super-reasonable) 

   - ภายนอกเสมือนฉลาด ภายในไม่มั่นคง อ่อนแอ 

   - คุณค่าในตนเองต่ำ 

   (4) การใช้ถ้อยคำที่ขาดความจริงจัง ไม่เข้าเรื่องกัน ไม่ตรงกับปญหาหรือเรื่องราว 

ที่เกิดขึ้น ชอบแสร้งทำเปนไม่เข้าใจ และเปลี่ยนเรื่องที่กำลังถกเถียงหรือสนทนาโดยไม่สนใจว่า 

ใครจะคิดอย่างไร (Irrelevant) 

   - ภายนอกดูเสมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในไม่มีใครแคร์ ไม่มีใครใส่ใจ 

มีความเหงา ขาดจุดมุ่งหมาย คุณค่าตนเองต่ำสุด 

   - บุคคลประเภทนี้ ชอบทำเปนไม่เข้าใจ ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ 
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    ในการให้การปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเปดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษา 

และสมาชิกครอบครัวได้ฝกและเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้คำพูด ท่าทาง 

การแสดงออกและความรูส้กึทีส่อดคลอ้งกนัและสมัพนัธก์บัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ ในลกัษณะนีจ้ะเรยีกวา่ 

เปนลักษณะของคนเข้าใจคน(Congruent)เปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

   - ภายนอกสมดุล ภายในรู้สึกดี คุณค่าในตนเองสูง 

  

10)  ‡∑§π‘§À√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë ”§—≠„π°“√ª√÷°…“‡™‘ß®‘µ«‘∑¬“§√Õ∫§√—« 

 1. การทำแผนภูมิครอบครัว/แผนที่ครอบครัว(genogram/familymap)

  1) การทำแผนภูมิครอบครัว (Genogram) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครอบครัว 

จะช่วยให้ทราบเบื้องหลังของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว 

สภาพอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อกันและกัน กฎเกณฑ์ของครอบครัว 

ฯลฯ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถนำมาทำแผนที่ครอบครัว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัว

อย่างน้อย 3 รุ่น (Generation) หรือ 3 ชั่วอายุคน 

   ผู้ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวจะต้องทำแผนภูมิครอบครัว/แผนที่

ครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพเบื้องหลังของสมาชิกแต่ละคน สามารถตรวจสอบการไหล 

ของกระบวนการทางอารมณ์ของครอบครัวที่เกิดขึ้นในแต่ละรุ่นได้  
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 2) การทำแผนที่ครอบครัว (Family Maps) 

  แผนที่ครอบครัวมีลักษณะคล้ายจีโนแกรม (Genogram) เปนแผนที่ที่ทำให้เห็น

ภาพโครงสร้างของครอบครัวอย่างน้อย 3 รุ่น คือ รุ่นปจจุบันของผู้รับคำปรึกษา รุ่นบิดามารดา  

และรุ่นปูย่า ตายายของผู้ให้คำปรึกษา โดยแผนที่ครอบครัวนี้ผู้ให้คำปรึกษาจะเปนผู้เขียนแผนที่  

ดังกล่าวโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวในชีวิตครอบครัวของ 

ผู้รับคำปรึกษา ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบิดามารดา ปูย่า ตายาย พี่น้องของผู้รับ

คำปรึกษาเช่น ชื่อ อายุ อาชีพ การศึกษา วันที่แต่งงาน วัน เดือน ป เกิด ศาสนา เชื้อชาติ งานอดิเรก 

จำนวนบุตรธิดา สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว ความรู้สึกที่แต่ละคนมีต่อกัน ตลอดทั้ง  

กฎระเบียบ ความเชื่อ เหตุการณ์สำคัญ ๆ ในชีวิต และความลับในชีวิตของสมาชิกแต่ละคน 

 

ตัวอย่างของการทำแผนภูมิครอบครัวและแผนที่ครอบครัวดังต่อไปนี้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำแผนที่ครอบครัว

 

   แทน เพศชาย แทน เพศชาย ติดสิ่งเสพติด 

   แทน เพศหญิง แทน เพศหญิง ติดสิ่งเสพติด 

  

   ,   แทน  เสียชีวิต 

     

    แทน แต่งงานเมื่อ พ.ศ. 2525 

     M2525

 

 

 

 

 

 ลูกสาว คนแรก อายุ 18 ป 

 ลูกชาย เปนลูกคนที่ 2 อายุ 16 ป 

 ลูกสาว คนที่ 3 เปนลูกที่ขอมาเลี้ยงอายุ 10 ป 

16 18 10 
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   เส้น 3 เส้น แทน รักผูกพันกันมาก 

    

   เส้น 2 เส้น แทน รักกัน 

 

   แทน  ขัดแย้งกัน 

   

   แทน ห่างเหินกัน 

    

   แทน รักกัน แต่ขัดแย้งกัน 

 

   แทน รักกันมาก แต่ขัดแย้งกัน 

 

   แทน ชายและหญิง พบรักกันในป 2540  

    และอยู่ด้วยกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรส MET 2540 

ภาพที่1แผนที่ครอบครัวหรือแผนภูมิครอบครัว

30 

18 16 
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  จากแผนภูมิครอบครัว ทำให้ทราบว่า พ่อกับแม่ของผู้รับการบำบัดแต่งงาน 

ใน พ.ศ. 2525 มีลูกสาวคนแรกในป พ.ศ. 2527 มีลูกสาวคนที่ 2 ในป พ.ศ. 2529 และลูกชาย 

ในป พ.ศ. 2532 พ่อกับแม่มีความใกล้ชิดกันมากแต่ชอบทะเลาะกัน แม่มีความใกล้ชิดสนิทสนม 

กับลูกทุกคนดี โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กจะมีความใกล้ชิดกันมากกว่าพี่สาวทั้ง 2 คน ส่วนพ่อ 

จะมีความใกล้ชิดกับลูกสาวมากกว่าลูกชายซึ่งมักจะเกเรทำให้เกิดความขัดแย้งกับพ่อมาก ต่อมาในป 

พ.ศ. 2540 พ่อได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่สาวของพ่อมาก 

และมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ซึ่งพ่อรักและผูกพันมาก จึงทำให้พ่อเกิดความขัดแย้งกับแม่และตา 

เปนอย่างมาก เนื่องจากตารักและผูกพันใกล้ชิดกับแม่มาก 

 2. การตั้งคำถามเวียน(Circularquestioning)

  การตั้งคำถามเวียน เปนเทคนิคที่เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว  

ทำโดยใช้วิธีตั้งคำถามเพื่อที่จะแสดงถึงความรู้สึก และทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละคน 

ในครอบครัวเกี่ยวกับสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น ๆ ช่วยให้ครอบครัวมองเห็น 

ถึงพลวัตต่าง ๆ ที่มีต่อกันในครอบครัว ความเกี่ยวพันของปญหาซึ่งช่วยปองกันมิให้ใครคนใดคนหนึ่ง

มองวา่ ปญหาทีเ่กดิขึน้นัน้เปนปญหาของใครโดยเฉพาะ ทัง้นีเ้พราะปญหาทกุปญหานัน้อาจเกดิมาจาก

ผลกระทบของสิ่งอื่น ๆ ก็ย่อมเปนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามีความเข้าใจถึงความเปนไปของ

สมาชิกคนอื่น ๆ และผู้ให้คำปรึกษาก็จะทราบได้ว่า แต่ละคนมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับปญหา 

ในครอบครัว 

  ประเด็นสำคัญของการตั้งคำถามเวียนก็คือ การค้นหาหลักการ (Premise) ของ

ระบบครอบครัว หลักการนี้เปนความเชื่อที่ยอมที่รับกันในครอบครัวและฝงรากลึกอยู่ในระดับ

จิตใต้สำนึก (out of the reach of conscious mind) หลักการนี้เปนคุณค่าของครอบครัวที่ทำให้

คนในครอบครัวประพฤติปฏิบัติในการคบหาสมาคมกันอย่างที่เปนอยู่ ซึ่งคนในกลุ่มจะต้องพยายาม

ตั้งสติให้ได้ว่าสิ่งนี้คืออะไร โดยคำถามของผู้ให้คำปรึกษาจะมุ่งค้นหาถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้มองเห็นถึง

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

 3. เทคนิคเชือกความสัมพันธ์(Ropes)

  เส้นเชือกจะนำมาใช้แทนสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัว เส้นเชือกแต่ละเส้น

จะมีความยาวประมาณ 5 เมตร และจำนวนเส้นเชือกจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกในครอบครัว

ของผู้รับคำปรึกษา โดยจะผูกเชือกไว้ที่เอวของผู้รับคำปรึกษา และปลายของเส้นเชือกแต่ละเส้นผู้รับ

คำปรึกษาจะนำไปผูกติดกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ทุก ๆ คน โดยระยะห่างของเส้นเชือกระหว่าง

สมาชิกแต่ละคนจะบ่งบอกว่าผู้รับการบำบัดใกล้ชิดหรือห่างเหินจากสมาชิกครอบครัว คนนั้น ๆ  

อีกทั้งความตึงหรือหย่อนของเส้นเชือกจะบ่งบอกถึงความตึงเครียดหรือความใกล้ชิดสนิทสนม 

ระหว่างผู้รับคำปรึกษา และสมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ นอกจากนี้ เงื่อนปมของปลายเชือกที่ผูกแน่น

เปนเงื่อนตายหรือเพียงผูกไว้หลวม ๆ จะแสดงถึงความปรารถนาหรือความต้องการของผู้รับ 
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คำปรึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สมาชิกที่อยู่ปลายเชือกแต่ละเส้นนั้น ผูกพันใกล้ชิดหรือห่างเหิน หรือ 

มีความสำคัญกับผู้รับคำปรึกษามากน้อยเพียงใด และผู้รับคำปรึกษามีความรู้สึกอะไรอย่างไร 

กับสมาชิกคนนั้น ๆ  

 4. เทคนิคปฏิมากรรม(Sculpture)

  การปนเปนเทคนิคที่จะช่วยให้ทราบถึงเหตุการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกครอบครัว ความรู้สึกของสมาชิกแต่ละคนที่มีต่อกัน โดยแสดงออกตามรูปที่ปน 

  ในการใช้เทคนิคการปนนี้ ผู้บำบัดจะให้ดินน้ำมันแก่ผู้รับคำปรึกษา (และหรือ

สมาชิกครอบครัว) โดยให้ผู้รับคำปรึกษาปนสมาชิกครอบครัว รวมทั้งตัวผู้รับคำปรึกษาด้วย และ 

ให้ปนด้วยว่า แต่ละคนกำลังทำอะไร  

  เมื่อผู้รับคำปรึกษาปนเสร็จ ผู้ให้คำปรึกษาจะให้ผู้รับคำปรึกษาเล่าเกี่ยวกับรูปที่ปน

และผู้ให้คำปรึกษาจะแปลผลจากรูปที่ปน โดยพิจารณาจากรูปลักษณะที่ปน ระยะห่างระหว่าง

สมาชิก สีหน้า ท่าทาง สายตา และกิจกรรมที่แสดงออก ซึ่งจะบ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้รับ

คำปรึกษา ตลอดทั้งอารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาที่มีต่อสมาชิกแต่ละคน สัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมหรือห่างเหินระหว่างสมาชิก ตลอดทั้งการมี

กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้รับคำปรึกษากับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ  

  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ให้คำปรึกษาได้จากการแปลผลรูปที่ปน จะเปนข้อมูลที่จะช่วย

นำร่องในการสนทนากับผู้รับคำปรึกษาเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบ 

การให้คำปรึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ให้คำปรึกษาจะไม่แปลผลจากรูปที่ปนให้ผู้รับคำปรึกษาทราบ 

(ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. 2545) 

  นอกจากนี้ เทคนิคการปฏิมากรรม (Sculpting) นั้นยังสามารถใช้ได้กับการให้

สมาชิกครอบครัวแสดงท่าทางต่าง ๆ เพื่อแสดงลักษณะของสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัว

ตามการรับรู้ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่า สมาชิกทุกคนทำตัวเองราวกับดินเหนียวที่ใช้ 

ในการปนสิ่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ได้รับบทบาทให้เปนผู้ปนหรือปฏิมากร 

(sculptor) ทำหน้าที่ปนแต่งท่าทางของคนอื่น ๆ ตามการรับรู้ของผู้นั้น ในกระบวนการนี้ เหตุการณ์

ต่าง ๆ ในอดีตและรูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กระทบต่อครอบครัวจะถูกนำมาปนเพื่อให้สามารถ

รับรู้ได้อย่างเปนรูปธรรมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวซึ่งพ่อติดรายการโทรทัศน์มากและไม่ให้

ความเอาใจใส่ต่อลูกชายเลยซึ่งเปนเหตุการณ์ในอดีต แต่ลูกชายซึ่งขณะนี้โตแล้วและจำได้ว่าตัวเอง 

ไม่ได้รับการเอาใจใส่ รู้สึกถูกทอดทิ้งอาจจะจัดรูปปนออกมาดังนี้ พ่ออาจถูกจัดให้นั่งใกล้กับวัตถุอะไร 

สักอย่างซึ่งเปนสัญลักษณ์ของโทรทัศน์ แล้วลูกชายคนนี้ แยกไปนั่งห่างออกไปอยู่มุมใดมุมหนึ่ง 

ของห้อง เมื่อปนเสร็จแล้วจะได้ภาพนิ่งจำลอง (Still life portrait) ภาพนิ่งจำลองนี้จะช่วยให้สมาชิก

ครอบครัวและผู้ให้คำปรึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การใช้เทคนิค

ประติมากรรมต้องอาศัยขั้นตอน 4 ขั้นตอน และบทบาทประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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  การเลือกเหตุการณ์หรือฉากที่จะเสนอ ผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยสมาชิกครอบครัว 

ที่ได้รับมอบหมายให้เปนผู้ปนในการเลือกเหตุการณ์หรือฉากการเลือกตัวละคร (role players)  

เพื่อแสดงการสร้างงานประติมากรรมซึ่งผู้ปนจะทำหน้าที่ในการจัดสมาชิกแต่ละคนวางตำแหน่ง

เฉพาะทีม่คีวามหมาย หลงัจากปนภาพทีจ่ำลองเสรจ็แลว้ ทัง้ผูป้นและสมาชกิคนอืน่ ๆ ออกจากบทบาท

ที่ถูกปนนั้น แล้วมาร่วมกันอภิปรายถึงประสบการณ์ ความรู้สึก และการหยั่งรู้ (insight)  

ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมประติมากรรมนั้น (เมธินินทร์ ภิณูชน. 2539 : 104-105) 

 5. เทคนิคการมองมุมมองใหม่(Reframing)

  เปนเทคนิคหรือวิธีการที่ให้สมาชิกครอบครัว มองสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือปญหา

ทีเ่กดิขึน้ในภาพทีแ่ตกตา่งจากเดมิ โดยใหส้มาชกิเปลีย่นความคดิใหม ่หรอืมองในกรอบ หรอืในแงม่มุใหม ่

หรือเปลี่ยนการมองใหม่ เปลี่ยนสิ่งที่คิดสิ่งที่รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้มีเหตุผล 

มากยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและเปนไปในทิศทางบวก หรือสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

การมองภาพใหม่จึงทำให้สมาชิกครอบครัวมองปญหาในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยมองมาก่อน ซึ่งจะช่วยให้

สมาชิกครอบครัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกคนอื่นหรือปญหาที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น เช่น  

“เดิมมองการกระทำของแม่ว่า ชอบเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัว” ก็ให้เปลี่ยนความคิดหรือมองการกระทำ

ของแม่เสียใหม่ว่า “แม่เปนห่วงลูก จึงคอยซักถามเรื่องส่วนตัวของลูก”  

 6. เส้นลวดประสบการณ์(thewireexperience)

  จดุประสงคเ์พือ่ใหบ้คุคลไดม้โีอกาสยอ้นกลบัไปดปูระสบการณใ์นอดตีทีแ่ตกตา่งกนั 

ช่วงใดช่วงหนึ่ง ที่เกิดความตึงเครียด หรือช่วยชีวิตที่ผ่านมา โดยใช้เส้นลวดเปนอุปกรณ์ เส้นลวด 

มีคุณสมบัติอ่อน ยืดหยุ่นได้ ดัดได้ง่าย คงรูปอยู่ในสภาพที่เราต้องการได้ อาจใช้เส้นลวดที่มีสีแตกต่าง

กันก็ได้ ตัดให้มีความยาว 9 ฟุต แจกให้คนละ 1 เส้น ขอร้องให้แต่ละคนมองเส้นลวดของตนเอง  

เส้นลวดจะเปนตัวแทนของช่วงชีวิตแต่ละคน หรือเปนตัวแทนช่วงชีวิตทั้งหมดของบุคคลก็ได้ 

ตัวอย่างเช่น ช่วง 10 ปที่ผ่านมา ช่วงที่เกี้ยวพาราสี (The courtship period) ช่วงปของการแต่งงาน 

ช่วงเวลาที่มีลูกคนแรก หรือช่วงอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของประสบการณ์

ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาหลังจากทำเสร็จแล้ว จัดกลุ่มของสมาชิกให้แต่ละคนได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์

ของตนเองผ่านเส้นลวด เพื่อจะได้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว

 

 วันที่.......................เดือน..................................................พ.ศ. ....................................... 

ข้าพเจ้า...................................................................อายุ............ป กำลังศึกษาชั้น................................ 

อยู่บ้านเลขที่……………..ถนน.............................ซอย..........................ตำบล.......................................... 

อำเภอ.......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).....................................................(มือถือ)..................................................... 

 ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับการให้คำปรึกษาจาก..................................................................... 

เปนผู้ให้คำปรึกษา และในการให้คำปรึกษาครั้งนี้จะไม่มีการเปดเผยข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า  

โดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้า หรือมีการเปดเผยตามที่กฎหมาย

กำหนด เพื่อการวินิจฉัย รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ 

   ลงชื่อ......................................................... 

    (......................................................) 

    ผู้รับคำปรึกษา 

 

คำยินยอมของผู้ปกครอง 

 ข้าพเจ้า.........................................................ผู้ปกครองของ............................................ 

 ❑ ยินยอมให้เข้ารับคำปรึกษา 

 ❑ ยินยอมให้มีการบันทึกเสียงในขณะให้คำปรึกษา 

 ❑ ยินยอมให้มีการจดบันทึกเปนลายลักษณ์อักษรในขณะให้คำปรึกษาและถ่ายภาพ 

   ลงชื่อ......................................................... 

    (......................................................) 

    ผู้ปกครอง 

   ลงชื่อ......................................................... 

    (......................................................) 

    ผู้ให้คำปรึกษา 

   ลงชื่อ......................................................... 

    (......................................................) 

    พยาน 
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แบบประเมินทักษะเบื้องต้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว

ชื่อผู้ถูกประเมิน..................................................................................................................................... 

วันที่ประเมิน.......................................................................................................................................... 

สิ่งที่ประเมิน ถูกหลักการแล้ว ข้อเสนอในการปรับปรุง

ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ   

- การเปดการสนทนา   

- การแนะนำตนเอง   

- การแนะนำผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม   

- การเชิญสมาชิกให้แนะนำตนเองต่อกลุ่ม   

ทักษะการใส่ใจ   

- การใช้สายตา   

- ท่านั่งและการโน้มตัว   

- การใช้คำพูด   

- การใช้น้ำเสียง   

ทักษะการให้ข้อมูล   

- การให้ความหมายและความสำคัญ   

 ของการให้คำปรึกษาครอบครัว   

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเปาหมายของครอบครัว   

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่   

 ในการพบกลุ่ม   

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของ   

 ผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม   

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จาก   

 การเข้ากลุ่ม   

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิก 

ในครอบครัว 

  

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ   

  เข้าร่วมกลุ่ม   
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

   ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 

    (.......................................) 

สิ่งที่ประเมิน ถูกหลักการแล้ว ข้อเสนอในการปรับปรุง

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษา

ครอบครัวตามทฤษฎีเวอร์จิเนีย ซะเทีย 

  

เทคนิคที่ใช้   

- แผนที่ครอบครัว   

- การสัมผัส   

- เส้นลวดประสบการณ์   

- การสร้างมุมมองใหม่   
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แบบบันทึกการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว

 

วัน เดือน ป ที่บันทึก..........................................................................เวลา............................................ 

สถานที่................................................................................ชื่อผู้ให้คำปรึกษา....................................... 

ชื่อผู้ขอรับคำปรึกษา 1. .................................................................................................................... 

   2. .................................................................................................................... 

   3. .................................................................................................................... 

   4. .................................................................................................................... 

รายละเอียดในการประเมินครอบครัว (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ปญหาของครอบครัว 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

แนวทางในการช่วยเหลือของผู้ให้คำปรึกษา 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

สรุปผลของการให้คำปรึกษา 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

   ลงชื่อ...........................................ผู้ให้คำปรึกษา 

    (..........................................) 
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คณะผู้จัดทำ
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นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นายภาสกร พงษ์สิทธากร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  ประธานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มแนะแนว 

   โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 

   ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของคณะครุศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่าย 

   ทั่วประเทศ พ.ศ. 2553-2555 
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ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา อุปนายกฝายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม อุปนายกฝายกิจกรรม 

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว  กรรมการกลาง 

อาจารย์กาญจนา ภู่วรวรรณ  กรรมการกลาง 

อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา ผู้ช่วยนายทะเบียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม  กรรมการ 

อาจารย์ปยพรรณ พูนทรัพย์ เลขาธิการ 

อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร  สาราณียกร 
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รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ  ข้าราชการบำนาญ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

อาจารย์เพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
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รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ   

อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว   

อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา 

อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร         
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย


