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เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง เทคนิคการใหคําปรึกษา โดย รศ.มัลลวีร   อดุลวัฒนศิริ 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552  เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ  อาคารขวญัมอ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใหคาํปรึกษา” ของสถาบัน The Act  
**************************************************** 

ทักษะการใหคําปรึกษา 
ทักษะการใหคําปรึกษา คือความสามารถหรือความชํานาญในการสื่อสาร ทั้งการใชภาษาทาทางและภาษาพูด  

ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญของผูใหคําปรึกษาในการชวยเหลือบุคคลที่มีความทุกขหรือผูรับคาํปรึกษาให 
1) มีความไววางใจและมีทัศนคติที่ดีตอผูใหคําปรึกษาและการปรึกษา  
2) เขาใจปญหา  สาเหตุของปญหาและความตองการของตัวเอง 
3) แสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรูสึกและการปฏิบัติตนเพื่อใหมีชีวิตที่ดีขึ้น  
นักจิตวิทยาดานการปรึกษานําเสนอทักษะการใหคําปรึกษาที่แตกตางกันออกไป  แตโดยรวมแลวทักษะการให

คําปรึกษาที่เปนทักษะพื้นฐานเบื้องตนในการสื่อสารจะประกอบดวยทักษะ ดังตอไปนี้ 

 
1. ทักษะการใสใจ (Attending Skill) 

ความหมาย 
การใสใจเปนพฤติกรรมของผูใหคําปรึกษาที่แสดงออกดวยภาษาพูดหรือภาษาทาทาง ซ่ึงบอกถึงความ

กระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูรับคําปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็นความสาํคัญ และการใหเกยีรต ิเพื่อชวยใหผูรับ
คําปรึกษาเกดิความอบอุนใจและไมรูสึกหางเหิน 
             วัตถุประสงค 

1. แสดงความสนใจ เห็นความสําคัญ และใหเกียรติผูรับคําปรึกษา 
2. เปนการแสดงความกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือ 
3. เพื่อชวยเพิ่มพนูความอบอุนใจใหผูรับคําปรึกษา 
การใสใจ  แบงออกเปน 
1. การใสใจโดยการแสดงออกดวยภาษาพดู เปนการพูดตอเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่ผูรับคําปรึกษาไดพูดใหฟงใน

ขณะนัน้ แสดงการรับรูและเขาใจในทศันะและแนวคิดของผูรับคําปรึกษา 
2. การใสใจโดยการแสดงออกดวยภาษาทาทาง เปนการแสดงพฤติกรรมตางๆที่ไมใชคําพูด แตมีความหมายซึ่งสื่อถึง

ความเขาใจและการยอมรับความคิดและความรูสึกของผูรับคาํปรึกษา ภาษาทาทางมีความหมายและน้ําหนกัมากกวาภาษาพูด 
ภาษาทาทางทีผู่ใหคําปรึกษาควรแสดงออกขณะใหคําปรกึษาประกอบดวย 

 2.1 การประสานสายตากับผูรับคําปรึกษา  เปนการแสดงความสนใจในสิ่งที่ผูมาขอรับคําปรึกษากําลังพูดอยู 
แตไมควรจองมองมากเกินไปเพราะจะทําใหผูรับคําปรึกษารูสึกอึดอัดได 

 2.2 การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง  การเคลื่อนไหวและระยะหาง 

• การแสดงออกทางสีหนาที่อบอุน เปนมิตรและสอดรับกบัเรื่องราวของผูรับคําปรึกษา 
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• การวางตวัที่โนมตัวเขาหาผูรับคําปรึกษา  เปนการแสดงความตั้งใจและใสใจ 

• การแสดงออกทางสีหนาและทาทางควรมีความสอดคลอง 

• การนั่งหรือยนืใหมีระยะหางระหวางผูใหและผูรับคําปรึกษาที่พอเหมาะ คือ ประมาณ 3 – 5 ฟุต 
 2.3 น้ําเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมีชีวิตชวีาของน้ําเสียง  การ

เนนคําตองมีความสัมพันธตอส่ิงที่ผูรับคาํปรึกษาไดพูดออกมาแลว 
นอกจากทั้ง 3 ขอที่ไดกลาวมาแลว ใหคําปรึกษาควรแตงกายสุภาพเหมาะสมกับโอกาส 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. ในขณะที่ผูใหคําปรึกษากําลังฟงผูรับคําปรึกษา อยูนั้น ควรประสานสายตากับผูรับคําปรึกษาในลกัษณะที่เปน
ธรรมชาติ หรือพยักหนาเล็กนอยในขณะทีรั่บฟง 

2. ผูใหคําปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากที่ผูรับคําปรึกษาพดูจบ เชน “ครับ คะ อืม” หรือพูดซ้ําประโยคที่ผูรับ
คําปรึกษากลาวไว 

3. ใชคําพูดที่สัมพันธกับคําพูดของผูรับคําปรึกษา โดยไมมกีารขัดจังหวะ จะชวยใหผูรับคําปรึกษาไดสํารวจ
เร่ืองราวของตนเองตอไป และเปนสิ่งที่ยนืยันวาผูใหคําปรึกษากําลังฟงเขาอยูดวยเชนเดียวกนั 

4. ลักษณะทาทางของผูใหคําปรึกษาจะตองมทีาทีผอนคลาย ไมเกร็งหรือเครงเครียด เพราะจะทําใหผูรับคําปรึกษา 
ตึงเครียดไปดวย ควรนั่งโนมตัวไปขางหนาพอสมควร เวนระยะหางประมาณ 3 ฟุต ลักษณะทาทีและการนั่งก็
เปนสิ่งที่สําคัญประการหนึง่ที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใสตอผูรับคําปรึกษา 

ประโยชน 

 ชวยใหผูรับคําปรึกษาลดความประหมา ความวิตกกังวล มีความรูสึกปลอดภัย  อบอุนใจ มั่นใจในการเริ่มเลาประเด็น
ปญหาของตนเอง 
  

2. ทักษะการนํา  ( Leading Skill ) 
ความหมาย 
เปนการที่ผูใหคําปรึกษาพูดนําผูรับคําปรึกษาไปในทิศทางที่ผูใหคําปรึกษาคิดวาจะทาํใหผูรับคําปรึกษาไดประโยชน

สูงสุดในการมาขอรับคําปรึกษา 
วัตถุประสงค 
1. กระตุนใหผูรับคําปรึกษากลาที่จะพดูคุยกมากขึ้น 
2. เปดประเด็นปญหาของผูรับคําปรึกษา 
3. ใหผูรับคําปรึกษาเลือกประเดน็ปญหาที่ตองการปรึกษา 
4. กระตุนใหผูรับคาํปรึกษาสํารวจปญหาและนําเสนอความรูสึกของตัวเองมากขึ้น 
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แนวทางปฏิบตั ิ
  1.     กําหนดวตัถุประสงคของการนําใหชัดเจน  วาตองการนําโดยใหอิสระแกผูรับคําปรึกษาในการพูดถึงเรื่องใด

เร่ืองหนึ่งตามที่เขา   
        ตองการ หรือตองการนาํในประเด็นใดประเดน็หนึ่งเฉพาะเจาะจง 

2.  ใชประโยคบอกเลาเพื่อเปนการนําใหผูรับคําปรึกษาพูด 
3. ใชการถามเพือ่ใหผูรับคําปรึกษาแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียดเพิม่เติม 
 

3. ทักษะการถาม (Question Skill) 
   ความหมาย    การถาม เปนการใหผูรับคําปรึกษาไดเลาเรือ่งราวที่ตองการปรึกษา รวมทั้งความรูสึกนึกคิดตลอดจน
ความเชื่อของผูรับคําปรึกษา  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโอกาสผูรับคําปรึกษาไดบอกถึงความรูสึกและเรื่องราวตางๆ  ที่ตองการจะปรกึษา 
2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาไดสํารวจและคิดคํานงึเรื่องราวของตัวเองเพื่อเขาใจตัวเองมากขึน้ 
3. เพื่อใหไดขอมลู  แนวทางแกไขปญหาและแผนการปฏิบัตติามแนวทางดังกลาว 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. กําหนดวัตถุประสงคของการถามวาตองการขอมูลแบบใดจากผูรับคําปรึกษาแลวการตั้งคําถาม ซ่ึงมีอยู 2 
แบบ คือการถามเปดและการถามปด 

       การถามเปด เมื่อตองการใหผูรับคําปรึกษาไดพูดเลาความรูสึกหรือเร่ืองราวของเขาอยางอิสระ มักจะลง
ทายประโยคดวย “อะไร อยางไร” 

         การถามปด เมื่อตองการคําตอบสั้นและเฉพาะเจาะจงมกัจะลงทายประโยคดวย “ ไหม  เหรอ  หรือไม  
หรือยัง  รึเปลา ”  

โดยทั่วไปแลวผูใหคําปรึกษาควรใชคําถามแบบเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาไดตอบตามที่ตองการอยาง
เต็มที่ และจะชวยใหผูรับคําปรึกษาไมรูสึกวาถูกซักถามมากเกินไป จากการถามแบบปด เพราะไดขอมูลนอย ผูใหคําปรึกษา
ตองถามบอยเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ 

     2.     สังเกตและฟงอยางตั้งใจ  หลังจากนั้นสรุป/ทวนซ้ําประเด็นทีต่องการขอมูลและรายละเอยีดกอนแลวจึงตั้ง
คําถาม 

            3.    เมื่อถามแลวใหฟงคําตอบของผูรับคําปรึกษาอยางใสใจ เพือ่รวบรวมขอมูลของผูรับคําปรึกษาไว 
     4. ไมควรถามบอยเกินไป เพราะอาจทําใหผูรับคําปรึกษารําคาญ และตอตานการใหคําปรึกษาได 
     5.   หลีกเลี่ยงการถามดวยคําถาม “ทําไม” เพราะคําถามที่เร่ิมดวย “ทําไม” มักจะทําใหผูรับคําปรึกษารูสึกวาตนเอง

ผิด และคิดหาคําตอบที่เหมือนเปนการแกตวั และคําถาม “ทําไม” ไมไดชวยใหผูรับคําปรึกษาไดเลาระบายความรูสึกทุกข/ไม
สบายใจ ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของการใหคําปรึกษาคือ การใหโอกาสในการเลาระบาย 

    “คุณ 
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4. ทักษะการเงียบ ( Silence Skill) 

               ความหมาย 

การเงียบเปนชวงระยะเวลาระหวางการปรกึษาที่ไมมกีารสื่อสารดวยวาจาระหวางผูใหคํากับผูรับคําปรึกษา  แตยงัคง
มีการสื่อสารทางอารมณและความรูสึก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาไดคดิทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และทําความเขาใจในสิ่งที่เขาพูดหรือรูสึก 
2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาไดหยดุพักหลังจากแสดงอารมณโกรธ เสียใจ เชน บน รองไห  
3. เพื่อแสดงความใสใจและรวมรับรูและเขาใจในอารมณและความรูสึกของผูรับคําปรึกษาที่เกิดขึน้ใน

ขณะนัน้ 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. เมื่อผูรับคําปรึกษานิ่งเงยีบ ผูใหคําปรึกษาควรประเมินวาที่ผูรับคําปรึกษาเงียบนั้น เงียบเพราะสาเหตุใด เชน 

• รูสึกเศรา สะเทือนใจ จนพูดตอไปไมได 

• เหนื่อยลาจากการรองไห หรือเลาระบายความรูสึกที่รุนแรง 

• คิดทบทวนเรือ่งราวของตัวเอง 

• จบประเดน็หรือเร่ืองราวนั้น ๆแลวหรือกําลังคิดถึงเรื่องที่จะพดูตอไป  
ซ่ึงเหตุผลดังกลาวเปนการเงียบที่จะเปนประโยชนตอการใหคําปรึกษา ดังนั้นผูใหคําปรึกษาไมควรรบกวน

ความเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผูรับคําปรึกษาพรอมที่จะพูดตอไป ซ่ึงอาจใชเวลาในการรอคอย 5-10 วินาที หากผูรับ
คําปรึกษาเงียบนานพอสมควรแลวและไมพูดตอ  ผูใหคําปรึกษาอาจดําเนินการดังนี้ 

1)    พูดใหกําลังใจ หรือแสดงความเขาใจ เห็นใจ  
2) สะทอนเนื้อหาและความรูสึกของผูรับคําปรึกษาเกีย่วกับสิ่งที่กําลังพูดถึงกอนที่จะมกีารเงียบเกิดขึน้  
3) ถามถึงความหมายของการเงยีบโดยสรุปเนือ้หาที่พูดถึงกอนที่ผูรับคําปรึกษาจะเงียบไป  
4) ถามถึงความรูสึกของผูรับคําปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พดูถึงกอนที่ผูรับคําปรึกษาจะเงียบไป  
5) หากผูใหคําปรกึษาพิจารณาแลวเห็นวาการที่ผูรับคําปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก 

-   ตอตานการมาพบผูใหคําปรึกษา เพราะถูกบังคับใหมา ผูใหคําปรึกษาควรแสดงความเขาใจ เห็นใจ  และพูดถึง
ความตั้งใจ ความใสใจและเตม็ใจที่จะชวยเหลือผูรับคําปรึกษา รวมทั้งหลักการ วิธีการและประโยชนของการใหคําปรึกษา 
เพื่อชวยใหผูรับคําปรึกษาเกดิทัศนคติที่ดีตอการถูกเชิญพบ และประโยชนที่เขาจะไดรับจากการรับ 

- ประหมา หรือหวาดกลัวตอการถูกเรียกพบ ผูใหคําปรึกษาควรชวนพูดคุยเร่ืองทัว่ไป และแสดงทาทางที่อบอุนเปน
มิตร เพื่อสรางความเปนกันเองใหผูรับคําปรึกษารูสึกผอนคลาย ” 

2. ไมควรพูดเพื่อลดความรูสึกอึดอัดของผูใหคําปรึกษาที่ทนใหมีการเงียบเกิดขึ้นในระหวางการสนทนาไมได  
ใหอดทนตอความเงียบและใชการเงียบใหเปนประโยชนในการใหคําปรึกษา เพราะการฟงผูรับคําปรึกษาอยางสงบ หรือนั่งอยู
กับเขาเงียบ ๆ เมื่อผูรับคําปรึกษามีสภาพอารมณที่รุนแรง เชน โกรธมาก เสียใจมาก รองไห เปนการเปดโอกาสใหเขาไดแสดง
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อารมณอยางเต็มที่โดยไมมีการรบกวนและยังเปนการแสดงวาผูใหคําปรึกษาเขาใจความรูสึกของเขา จะเปนผลดีกับการให
คําปรึกษามากกวาการปลอบโยน หรือซักถามความรูสึกในขณะนั้น 

 

5. ทักษะ การสะทอนกลับ ( Reflection Skill ) 
ความหมาย 
การสะทอนกลับ เปนการบอกความเขาใจของผูใหคําปรึกษาที่มีตอส่ิงที่ผูรับคําปรึกษารูสึก รับรูหรือสนใจที่เปน

ปจจุบันขณะใหคําปรึกษา การสะทอนกลับจะรวมความรูสึกของผูรับคําปรึกษาและเนื้อหาที่ผูรับคําปรึกษาพูดถึง หรือส่ิงที่
ผูใหคําปรึกษาสังเกตเห็นจากกริยาทาทางของผูรับคําปรึกษา และเนื้อหาที่ผูรับคําปรึกษาใหความสําคัญ โดยใชคําพูดของผูให
คําปรึกษาและที่ชัดเจนเขาใจไดงายขึ้น 

วัตถุประสงค 

  1.   เพื่อกระตุนใหผูรับคําปรึกษาแสดงความรูสึกและเปดเผยเรื่องราวของตนเองใหมากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 
    2.  เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเขาใจปญหา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเกิดความเขาใจ ความรูสึกของ

ตัวเองมากขึน้ 
   3.  เพื่อแสดงความสนใจและเขาใจความรูสึกและเรื่องราวของผูรับคําปรึกษา 
               แนวทางปฏิบัต ิ

1. พยายามสังเกตพฤติกรรมของผูรับคําปรึกษาขณะใหคาํปรึกษา เชน ลักษณะคําพูด   น้ําเสียง สีหนา 
         2. หาคําที่ตรงกับความรูสึกของผูรับคําปรึกษามากที่สุด โดยใชภาษาที่เขาใจไดงาย 

                             3. จับประเด็นสําคัญของสิ่งที่ผูรับคําปรึกษาพูด 
        4. รวมความรูสึกและเนื้อหาที่ผูรับคําปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเขาดวยกัน แลวใชคําพูดที่ชัดเจน เขาใจไดงาย โดย

พูดออกไปทนัทีเพื่อสะทอนสิ่งที่ผูรับคําปรึกษากําลังรูสึกหรือรับรู โดยอาจพูดความรูสึกกอนแลวตามดวยเนื้อหาหรือเร่ิมดวย
เนื้อหากอนแลวตามดวยความรูสึก ในการสะทอนความรูสึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา“รูสึก”บอย  

 
6. การซ้ําความ/การทวนความ  ( Paraphrasing Skill ) 

ความหมาย 
การซ้ําความ/การทวนความ เปนการที่ผูใหคําปรึกษาพูดซ้ําในเรื่องที่ผูรับคําปรึกษาบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคง

สาระสําคัญของเนื้อหา หรือความรูสึกไวตามเดิม แตใชคําพูดนอยลง 
              การทวนความ 
 การทวนความ  หมายถึง  การที่ผูใหคําปรึกษาทวนซ้ําในสาระสําคัญที่ผูรับคําปรึกษาไดพูดไปแลว  แตไมไดหมายถึง
การทวนซ้ําตลอดเวลาเหมือนนกแกวนกขนุทอง 
 จุดมุงหมายของการทวนความ  คือ 

• ส่ือใหผูรับคําปรึกษารูวาผูใหคําปรึกษาเขาใจในเนื้อหาที่เขาพูดไดถูกตอง 

• การเนนขอความที่ควรเนน 
 



 

 

6 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อแสดงถึงความใสใจ ความเขาใจของผูใหคําปรึกษาทีม่ีตอผูรับคําปรึกษา 
2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเปดเผยตัวเองมากขึน้ 
3. เพื่อย้ําใหผูรับคําปรึกษาเขาใจในสิ่งที่ตวัเองพูดไดชัดเจนยิ่งขึ้นจากการฟงสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง    
4.  ชวยใหผูรับคําปรึกษาชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขาตองการพูด 
5. เพื่อตรวจสอบความเขาใหตรงกันของผูใหและผูรับคําปรึกษาในสิ่งที่ผูรับคําปรึกษากําลังพูดถึง 

แนวทางปฏิบตั ิ

ตั้งใจฟงในสิ่งที่ผูรับคําปรึกษาพูด  แลวพจิารณาวาคําพดูใดของผูรับคําปรึกษาที่นาจะเปนประเด็นสําคัญ ที่ควรเนน/
ย้ําเปนพเิศษ เพื่อกระตุนใหผูรับคําปรึกษาไดเลาอยางตอเนื่องหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม ใหพดูขอความ/ประโยค/คําพูดนั้น
ซํ้า โดยอาจจะพูดซ้ําความ/ทวนความตามแนวทางปฏิบัตดิังนี ้

1. ซํ้า/ทวนความนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 
2. ซํ้า/ทวนความเฉพาะประเด็นสําคัญ 

   3.   หลีกเลี่ยงการซ้ําความ/ทวนความบอยๆ เพราะจะทาํใหผูรับคําปรึกษารูสึกอึดอดั หรือเหมือนถูก
ลอเลียนและไมแนใจในความสามารถของผูใหคําปรึกษา 

   4.   ซํ้าความ/ทวนความโดยไมเพิ่มเติมความคิดเห็นของผูใหคําปรึกษาลงไป 
   5.   เมื่อซํ้าความ/ทวนความแลว ใหสังเกตการตอบสนองของผูรับคําปรึกษา ถาผูใหคําปรึกษาซ้ําความ/

ทวนความไดถูกตอง ผูรับคําปรึกษาจะพยกัหนา ตอบรับและพูดหรือขยายความตอ  ในกรณีที่ผูรับคําปรึกษาไมมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง ผูใหคําปรึกษาอาจใชทักษะการถามเปดรวมดวย 

 

7. ทักษะการใหกําลังใจ   
ความหมาย 
การใหกําลังใจ  เปนการแสดงความสนใจ เขาใจในสิ่งที่ผูรับคําปรึกษาพูดและสนับสนุนใหเขาพูดตอไป โดยใช

คําพูดหรือทาทาง    
         วัตถุประสงค 

กระตุนใหผูรับคําปรึกษากระตือรือรนและมั่นใจในตนเอง รวมทั้งตระหนักใน  ความสามารถและคุณคาใน
ตัวเอง 

กระตุนใหผูรับคําปรึกษากลาที่จะคิดและทาํในสิ่งที่ไมเคยคิด หรือทํามากอน 

แนวทางปฏิบตั ิ

                เมื่อผูรับคําปรกึษาเสนอความคิด หรือแนวทางแกไขปญหาทีถู่กตองเหมาะสม หรือผูรับคําปรึกษามีความพรอมที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองแตยังลังเลใจ  ผูใหคาํปรึกษาก็อาจใชการใหกําลังใจ โดยใชแนวทางตอไปนี ้
 1.     มองหนา สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 

2.      ทวนซ้ําคําสําคัญๆ ที่ผูรับคําปรึกษาพูดถึงรวมทั้งยิม้ มองหนา สบตาผูรับคําปรึกษา 
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        3.     ใชคําพูดกระตุนใหผูรับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจ  มีความหวังและกําลังใจที่จะคิดหรือทําในสิ่งที่
ถูกตองเหมาะสมและเปนจรงิได 

   4.    หลีกเลี่ยงการสรางความหวังและการปลอบใจที่ไมอาจเปนจริงได  หรือใชการใหกําลังใจเพือ่กลบ
เกลื่อนความรูสึกทอแทของผูรับคําปรึกษา 

   

8. ทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill ) 
ความหมาย 
การสรุปความ เปนการรวบรวมใจความสําคัญทั้งหมดของความคิด  อารมณ  ความรูสึกของผูรับคําปรึกษาที่เกดิขึน้

ในระหวางใหคําปรึกษาหรือในแตละครั้ง โดยใชคําพดูสั้น ๆใหไดใจความสําคัญทั้งหมด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อย้ําประเด็นสําคัญใหมีความชัดเจนในกรณีที่มีการพูดคุยกันหลายประเด็น 
2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเขาใจเรื่องราวและความรูสึกของตัวเอง 
3. เพื่อใหการใหคําปรึกษาแตละครั้งมีความตอเนื่องกัน 

         4.    เพื่อชวยใหผูรับคําปรึกษาและผูใหคําปรึกษาเขาใจเรื่องราวทีก่ําลังสนทนาไดอยางถูกตองตรงกันและได
ใจความที่ชัดเจน 

แนวทางปฏิบตั ิ

 ผูใหคําปรึกษาพยายามจับประเด็นสําคัญทัง้เนื้อหาที่ผูรับคําปรึกษาพูดและความรูสึกทีผู่รับคําปรึกษาแสดงแลว
ใชคําพูดสั้น ๆ ใหไดใจความครบ โดยอาจใชแนวทางตอไปนี้ 

1. ผูรับคําปรึกษาพูดถึงประเด็นปญหาตาง ๆ หลายประเดน็  ผูใหคําปรึกษาอาจสรุปแตละประเดน็กอนที่
ผูรับคําปรึกษาจะเริ่มประเด็นตอไป 

2.  กอนจบและเริ่มการใหคําปรึกษาในแตละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง 
      3.  คร้ังสุดทายกอนยุติการใหคําปรึกษา 

4. ขอใหผูรับคําปรึกษาเปนผูสรุป โดยมีผูใหคําปรึกษาชวยเสริมในสวนสําคัญที่ผูรับคําปรึกษามิไดกลาวถึง 
หรือขาดหายไป 

 

9. ทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา (Giving Information and Advising Skill ) 
ความหมาย 

 การใหขอมูล  เปนการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับขอมูลหรือรายละเอียดตางๆที่จําเปนแกผูรับคําปรึกษา    
                การใหคําแนะนํา  เปนการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาใหแกผูรับคําปรึกษา   
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรู  ขอมูลและรายละเอียดตางๆที่จําเปนแกผูรับคําปรึกษา   
2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเขาใจปญหาของตนเองและใช 
3. เพื่อใหผูรับคําปรึกษามีขอมูลประกอบการตัดสินใจ  
4. เพื่อใหผูรับคําปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนกึไมถึง  

แนวทางปฏิบตั ิ

 การใหขอมูล 
 1. ขอมูลที่ใหควรชัดเจน ถูกตอง ครบถวน ใชภาษางายๆ 
 2. ผูใหคําปรึกษาควรตรวจสอบความรูและความตองการเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะใหขอมูลจากผูรับคําปรึกษากอนใหขอมูล  
เพื่อประหยัดเวลาและเปนการใหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หลังจากใหขอมูลแลวผูใหคําปรึกษาควรตรวจสอบวาขอมูลที่ใหนั้น  ผูรับคําปรึกษา เขาใจถูกตองหรือไม โดยใช
วิธีใหผูรับคําปรึกษาทวนซ้ํา 

การใหคําแนะนํา 
1. ใหคําแนะนาํเมื่อพิจารณาอยางรอบคอบแลววาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูรับคําปรึกษา   

                2. ควรจะใหโอกาสผูรับคําปรึกษาพิจารณาวาวิธีปฏิบัตินั้นเปนที่พอใจ  เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
หรือไม 

3. หลังจากใหคําแนะนําแลวผูใหคําปรึกษาควรจะใหโอกาสผูรับคําปรึกษา พิจารณาวาคําแนะนําเปนที่พอใจ 
เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดหรือไม  หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอคําแนะนํานัน้วา  มีความ
คิดเห็นหรือความรูสึกอยางไร 

ขอควรระวัง 
การใหคําแนะนํามีขอเสียอยูหลายประการ เชน หากผูรับคําปรึกษาไมชอบก็จะปฏิเสธและมีทัศนคตทิางลบตอการให

คําปรึกษาและผูใหคําปรึกษา  หรือถาผูรับคําปรึกษาไดรับคําแนะนําแลวนําไปปฏิบัติและไมไดรับผลก็จะโทษผูใหคําปรึกษา  
หากไดรับผลดีผูรับคําปรึกษาก็จะมาใหมอีก  เปนการสรางความรูสึกผูกพันและพึ่งพิง  นอกจากนี้การใหคําแนะนํามีโอกาสที่
จะเกิดความเขาใจไมตรงกนัได 

แมผูใหคําปรึกษาจะเปนผูมีบทบาทมากในการแนะนํา  ผูใหคําปรึกษาตองตระหนกัไวเสมอวาในที่สุดแลวผูรับ
คําปรึกษาจะตองเปน 
ผูตัดสินใจเลือกเอง 
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 10. ทักษะการชี้ผลท่ีตามมา (Pointing Outcome Skill )  
           

              ความหมาย   
 การชี้ผลท่ีตามมา  เปนการชีใ้หผูรับคําปรึกษาไดเห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด  การตัดสินใจ การวางแผนและ
การปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเปนไดทั้งเหตกุารณที่เกดิขึ้นในใจเขาหรือเหตกุารณ
ภายนอก ซ่ึงทําใหพฤติกรรมที่เปนปญหาคงอยูรุนแรงขึ้นหรือลดลง  เชน  

1. ดานอารมณความรูสึก  เชน  รูสึกดี ไมด ี กลุมใจ  สับสน  ไมมั่นใจ  ฯลฯ 
2. ดานรางกาย  เชน  ใจเตน  ปวดศีรษะ  ทองผูก  เจ็บปวย  ฯลฯ 
3. ดานพฤติกรรม  การปฏิบัติตัว  กิจกรรมที่ทํา 
4. ดานความคดิ  ทัศนคติ  ความเชื่อ 
5. ดานสิ่งแวดลอม  เชน  เวลา  เหตุการณ  สถานที่  เงิน  ทรัพยสิน  ฯลฯ 
6. ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน  เชน  ทําใหมีปญหากับเพื่อน  ญาติ  เพื่อนรวมงาน  
การชี้ผลท่ีตามมาอาจทําได  2  ทาง  คือ   

 1. การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก เปนการชี้ใหผูรับคําปรึกษา เห็นขอดีและประโยชนที่  จะที่จะไดรับ  เปนการ
สนับสนุนใหผูรับคําปรึกษากลาตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว  
 2 . การชี้ผลที่ตามมาในทางลบ เปนการบอกถึงผลที่ไมดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจาการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูรับคําปรึกษารับรูถึงผลดีและผลเสียของการคิด  การตัดสินใจ  การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้ง
ในทางลบและทางบวก 

2. เพื่อใหผูรับคําปรึกษาตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

แนวทางปฏิบตั ิ  
 1.  ทวนซ้ําหรือสะทอนความรูสึกเพื่อใหแนใจวาผูรับคําปรึกษาไดเขาใจเหตกุารณไดถูกตอง 
 2.  ใหผูรับคําปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของตนเอง  
 3.  ผูใหคําปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรบัรูของตนเอง  
 4.  สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 
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 แผนภูมิการใหคําปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตอนรับที่อบอุนและเปนมิตร 

- Co กับ Cl ไมรูจัก / คุนเคย - Co กับ Cl รูจัก / คุนเคยกนัแลว 
  

แผนภูมิการใหคําปรึกษาครั้งที่ 1 

- Co แนะนําตัวเอง 
- ให Cl แนะนําตัวเอง 

- ชวนคยุเร่ืองทั่วไป 1-2 นาที 
- นําเขาสูประเด็นการปรึกษาทํา 
- ความเขาใจเรื่องการใหคําปรึกษา 

Cl ปฏิเสธการรับคําปรึกษา 

- ย้ําเรื่องการรักษาความลับ 
- ช้ีแจงประโยชนของการรับคําปรึกษา 

- แสดงความหวังด ีและเตม็ใจชวย 
- ช้ีแจงประโยชนของการรับคําปรึกษา 
- ยุติการใหคําปรึกษา / สงตอ 

- สํารวจและทําความเขาใจปญหา 
- หาผลกระทบที่เกิดจากปญหา 
- คนหาความตองการของ Cl 
- กําหนดเปาหมายที่เปนจริงได

สรุปและยุติการใหคําปรึกษาครั้งที่ 1 

Cl ลังเลที่จะขอรับคําปรึกษา 

หมายเหตุ Co = ผูใหคําปรึกษา 
            Cl = ผูรับคําปรึกษา 
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แผนภูมิการใหคําปรึกษาครั้งท่ี 2 – กอนสุดทาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

การตอนรับที่อบอุนและเปนมิตร 

สรุปเรื่องที่พูดคุยในครั้งที่ผานมา ติดตามงานที่มอบหมายให (ถามี) 

พิจารณาเปาหมายการใหคําปรึกษารวมกนัอีกครั้ง 

กระตุนให Cl คิดแนวทาง/วิธีการแกไขปญหาเพื่อไปสูเปาหมาย 

ชวนคุยเร่ืองทั่วไป 1-2 นาที 

สรุปแนวทาง/วิธีการแกไขปญหาแตละแนวทาง/วิธีการใหชัดเจน 

กระตุนให Cl คิดขอดีและขอดอยของแตละแนวทาง / วิธีการ 

ให Cl ตัดสินใจเลือกแนวทางเอง 

รวมกันวางแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
- ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติ 
- ระยะเวลาที่จะใชในการปฏิบัติ 
- วิธีประเมินผลการปฏิบัติ 
- แนวทางปองกนั/แกไขปญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติ

สนับสนุนใหทําขอตกลงรวมกับ Co วาจะปฏิบัติตามแผน 

ใหกําลังใจและความมั่นใจแก Cl วาจะสามารถปฏิบัติไดตามแผน 

หมายเหตุ Co = ผูใหคําปรึกษา 
            Cl = ผูรับคําปรึกษา 

ติดตามผล
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แผนภูมิการใหคําปรึกษาครั้งสุดทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตอนรับที่อบอุนและเปนมิตร 

Cl มีพฤติกรรม/การรับรูดีขึ้นแลว Cl ไมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ใหกําลังใจและความมั่นใจวา Cl สามารถจัดการ

กับปญหาตาง ๆ ไดดวยตวัเองแลว 

ชวนคุยเร่ืองทั่วไป 1-2 นาที 

สรุปการใหคําปรึกษาทั้งหมดและการติดตามผล 

ให Cl สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากการรับคําปรึกษา 
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม 
- ความรูสึก/การรับรู 

แสดงความเตม็ใจที่จะชวยเหลือในประเดน็
ปญหาอื่นๆถา Cl ตองการ 

ยุติการใหคําปรึกษา ยุติการใหคําปรึกษา / สงตอ 

กอนยุตกิารใหคําปรึกษาแตละครั้ง สรุปและใหกําลังใจวา Cl จะบรรลุตามเปาหมายได 
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 ตัวอยางการใหคําปรึกษาทีแ่สดงขัน้ตอนและทักษะการใหคําปรึกษา 

 
สถานการณ  อาจารยที่ปรึกษาสังเกตพบวานักเรียนในหองคนหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป  คือขาดเรียนบอย  ไมสง

งานและผลการเรียนลดลง  จึงเรียกนักเรียนเขาพบ 

ขั้นสรางสัมพันธภาพ 
นักเรียน  : สวัสดีคะอาจารย   
อาจารย  : จะ  นั่งกอนซิ ( ยิ้ม ช้ีที่เกาอี้ : ทักษะการใสใจ) 
นักเรียน  : อาจารย ใหเพือ่นไปตามหนมูามีอะไรหรือคะ 
อาจารย  : ครูอยากคุยดวยนะ เปนยังไงบางชวงนี้  สบายดีหรือเปลา  

(ทักษะการใสใจและการถาม) 
นักเรียน  : ก็สบายดีคะอาจารย 
อาจารย   : อือ  ครูนึกวาหนูไมสบายเห็นไมคอยมาโรงเรียน  (ทักษะการใสใจ) 
นักเรียน  : เออ.... ที่จริงก็..ไมคอยสบายนัก... 
อาจารย  : ไมคอยสบาย เปนอะไรเหรอ (ทักษะซ้ําความและการถาม) 
นักเรียน : คือ..ก็ไมไดปวยอะไร..  ตอนนี้..หน…ู 
อาจารย  :  .............(ทักษะการเงยีบ )... 
นักเรียน  : คือ....หน…ู 
อาจารย : เธออาจจะกําลังลังเลวาควรเลาหรือไม  แลวแตเธอนะ  แตถาเธอกลัวเร่ืองการรักษาความลับ  ครูรับรองวา 

จะไมนําเรื่องของเธอไปเปดเผยใหใครฟงอยางแนนอน และการไดเลาเรื่องที่เราไมสบายใจใหใครสักคน 
ที่เปนหวงและหวังดตีอเรา  มันจะทําใหเรารูสึกดีขึ้น  เพราะอยางนอยก็มีคนรับ (ทักษะการจัดการ ) 

นักเรียน  : หนู..ก็..มีเร่ืองไมคอยสบายใจนิดหนอยนะคะ 
อาจารย  : ที่วามีเร่ืองไมคอยสบายใจ  มีอะไรที่ครูพอจะชวยไดครูก็ยินดีนะ  

(ทักษะการซ้ําความและทกัษะการใสใจ) 
ขั้นสํารวจและทําความเขาใจปญหา  ความตองการของผูรับคําปรึกษา  และกําหนดเปาหมายที่เปนจริงได 

นักเรียน : คือ..วาตอนนีห้นู...ไมคอยสบายใจเรื่องทางบานคะ   
อาจารย : ไมสบายใจเรื่องที่บาน  มีอะไรเหรอ  (ทักษะการซ้ําความและทักษะการถาม) 
นักเรียน : คือวา..คุณพอของหนูตองไปทํางานที่ตางจังหวดันะคะ  หนูเลยตองอยูบานกับคุณแม  2  คน  แตทีนี้   

คุณแมเปนคนที่ชอบออกสังคม  ไมคอยไดอยูบาน  เวลาตอนเย็นหนกูลับบานก็ไมคอยไดเจอคุณแมเลย   
ขาวเยน็หนกู็ตองหากินเองคนเดียว  เชามาคุณแมกไ็ปทํางาน 

อาจารย : แลวหนูรูสึกอยางไร  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : หนูก็..เหงา  เซง็  เบื่อ  ก็เลยออกไปขางนอกไปอยูที่หอเพือ่น  จะไดมีเพือ่นคุย  มีเพื่อนกินขาว    
อาจารย : ที่คุณแมไมคอยอยูบาน หนูตองกินขาวคนเดียวบอยๆ มันทําใหหนูเหงา  ก็เลยตองออกไปหาเพื่อน   

(ทักษะการสะทอน) 
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นักเรียน : คะ   
อาจารย : ไปอยูกับเพื่อนแลวเปนอยางไรบาง  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : ก็ดีคะ  แตบางทีหนูก็..เกรงใจเคา  แบบวาบางทีแฟนเคาก็มาหา  หนูคดิวาเคาอาจจะอยากมีความเปนสวนตวั

บาง  แลวเคากช็อบออกไปเที่ยวกลางคืนกบัแฟนเคาดวย  เวลาเคาไปเคาก็ชอบชวนหนูไปดวย  หนกู็ไมอยาก
ไปแตไมรูวาจะปฏิเสธเคายังไง  จะอยูคนเดยีวก็เหงาก็เลย..ไปก็ไป  พอตอนเชาหนกูต็ื่นมาโรงเรียนไมไหว...  
แลวเคากย็ังแนะนําเพื่อนของแฟนใหรูจกักับหนู  เคาบอกหนวูา...ใหหนูรีบมีแฟนจะไดไมตองเหงาอยูคน
เดียว 

อาจารย : แลวหนูมีความคิดวายังไงกบัคําแนะนําของเขาจะ  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : ก็ดีนะคะอาจารย  หนูเห็นเวลาเคาอยูดวยกนัเคาก็มีความสุขดี  แตอีกใจหนึ่งหนูกว็าไมดี  เวลาเคาทะเลาะกนั

ก็นากลัว  แบบวา..เคาโดนแฟนตดีวยนะคะอาจารย  แลวเพื่อนเคาแตละคนที่แนะนําใหหนูรูจกัเนี่ย  นากลัว
กวาแฟนเพื่อนหนูอีก  หนูไมแนใจวาจะมแีฟนดีไหม  

อาจารย : จากที่หนูเลามาทั้งหมด  หนคูิดวาถาหนูใชชีวิตอยางนี้ตอไปจะเปนยังไงจะ   
( ทักษะชี้ผลที่ตามมา) 

นักเรียน : ก็……………………  
อาจารย  : ………….. (ทักษะการเงียบ) 
นักเรียน : ก็คง……จะตองเขาไปอยูในกลุมเที่ยว  กนิเหลา  สูบบุหร่ี  ความจริงแลวเพื่อนหนู...แตกอนเคากไ็มไดเปน

แบบนี้หรอกคะ  เคาพึ่งมาเปนตอนคบกับแฟนคนนีแ้หละ  
 อาจารย  : นั่นซิ  ถาหนยูงัไปหาเพื่อนคนนี้ ไปเทีย่วตอนกลางคืนแลวก็อยูในกลุมนี้บอยๆ.. 

(ทักษะการซ้ําความ ) 
นักเรียน: หนู...คง...แย...  เพราะตั้งแตหนูไปเทีย่วกบัพวกเคา  โรงเรียน..กไ็มคอยไดมา  มกีารบาน มีงานคาง 

เยอะไปหมด คะแนนของหนูก็แยลงแทบจะทุกวิชา   
อาจารย : ครูดีใจนะที่หนูคิดไดแบบนี ้ แลวหนูคิดวาหนูจะทําอยางไรตอไป   

(ทักษะการใหกําลังใจและการถาม) 
นักเรียน : หนูวาจะเลิกไปหาเคาที่หอ  แลวก็.....อยูบานแทน 

อาจารย :  เปนความคิดที่ดีมากเลย เออ..แตวา  หนบูอกครูวา...ทีอ่อกไปหาเพื่อนเพราะวา   เหงาตองอยูบานคนเดยีว  
แลวถาหนูไมออกไปหาเคา..จะอยูบาน  หนูจะเปนยังไง  
 (ทักษะการสรุปความและการถาม) 

นักเรียน : ก็คงจะเหงา..แลวก็เหงามาก...  
 

ขั้นหาแนวทางแกไขปญหา 
อาจารย : นั่นสิ  อยูบานก็เหงา  ไปหาเพื่อนก็ดจูะอันตราย  แลวหนคูิดวาจะทําอยางไร   

(ทักษะการสรุปความและการถาม) 
นักเรียน : ก็คงดูทีวี  ฟงเพลง  ไปตามภาษา  เร่ือยเปอย 
อาจารย : ดูทีวี  ฟงเพลง  แลวหนูคิดวาจะหายเหงาไหม  (ทักษะการทวนซ้ําและการถาม) 
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นักเรียน : มันก็...ไมหายเหงาหรอกคะอาจารย  ที่หนูไปเที่ยวผับกับเพื่อนๆ ความจริง ก็ดี  หายเหงา  เพื่อนเยอะดี อยู
บานแลว เซ็ง  ไปคางหอเพื่อนบางก็ด ี

อาจารย  : ไปเที่ยวผับ  แลวก็ไปคางหอเพื่อนตอ  ถาพอแมกลับมาแลวรูวาหนไูมอยูบานหนูคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น 
(ทักษะการซ้ําความและการชี้ผลที่ตามมา ) 

นักเรียน  : ……….(เงียบ)… พอกับแมคงโมโหมาก  เพราะเคยบอกวาอยาไปไหนตอนกลางคืน  ไมใหไปคางบาน 
คนอื่น….หากไมไดขออนุญาต  อา…ทําไงดีคะ 

อาจารย  : นั่นซิ ทําไงด ี(ทักษะการถาม) 
นักเรียน  : ชางเหอะ จะไดรูมั่งวา คนเราก็เหงา  ก็กลัวเปนเหมือนกนัที่ตองอยูคนเดียว 
อาจารย  : ฟงดูเหมือนกบัวา ที่หนไูปเที่ยวกับเพื่อนดึกๆดื่นๆเนีย๊ะนอกจากจะเหงาแลวหนูยังกลัวที่ตองอยูคนเดียวตอน

กลางคืน แลวก็จะประชดคณุแมดวย( ทักษะการตีความ) 
นักเรียน : ..........(เงียบ กมหนา  น้ําตาไหล) 
อาจารย  : ……..   สงกระดาษซับน้ําตาให......(ทกัษะการเงียบและการใสใจ ) 
นักเรียน  : หนูเหงา....(สะอื้น) หนูอยากให...  แมมีเวลาใหหนูบาง   
อาจารย  : ……..   สงกระดาษซับน้ําตาให......(ทกัษะการเงียบและการใสใจ )......... 

หนูเคยบอกหรือทําอะไรใหคุณแมรูไหมคะวา...  หนูเหงาแลวก็อยากใหเขาอยูกนิขาวดวยในตอนเย็น 
 (ทักษะการถาม) 

นักเรียน : ไมคะ 
อาจารย : ที่ไมบอกเนีย๊ะ เพราะอะไรเหรอ ( ทักษะการซ้ําความและการถาม) 
นักเรียน : ทําไมตองใหบอกดวย แมก็ตองรูซิวา   ลูกที่ไหนๆเขาก็อยากใหแมอยูดวยทั้งนั้นแหละ 
อาจารย : เปนไปไดไหมที่คุณแมจะคดิวาหนูอยูเองคนเดียวได  เขาจึงออกงานสงัคมบอยๆ   แลวอีกอยาง...ตวัหนเูองก็

ไมเคยบอกหรอืทําใหเขารูวาอยากใหเขาอยูดวย (ทักษะการกระจางความ ) 
นักเรียน  : หนู..ไมรู 
อาจารย : แลวหนูคิดยังไง  ถาจะบอกความตองการใหคุณแมรู  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : ก็...นาจะ...ดีเหมือนกนัคะ 
 

ขั้นวางแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ
อาจารย : ถาดี.....หนูจะลองบอกคุณแมดูไหม  แลวถาจะบอกหนอูยากจะบอกคณุแมวายังไงดลีะ  (ทักษะการซ้ําความ

และการถาม) 
นักเรียน : ก็…บอกวา .. หนูอยากใหคุณแมออกงานตอนเย็นใหนอยลง  และมีเวลาใหหนูบาง  กินขาวเย็นกบัหนูบาง  

แคอาทิตยละ  2-3 วันก็พอแลว 
อาจารย : ดีคะ..(ยิ้ม ผงกศีรษะ )..  แลวความรูสึกของหนูที่ตองอยูคนเดียวละ  จะบอกไหม (ทักษะการใหกําลังใจและ

การถาม ) 
นักเรียน : บอกดีไหมคะ.. บอกดีกวาหนูจะบอกวา...หนูเหงาแลวกก็ลัวดวยที่ตองอยูคนเดยีว 
อาจารย : อือ...  ถาหนูพดูแบบนีก้ับคณุแม  หนูคิดวาคุณแมจะวายงัไง  (ทักษะการถาม) 
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นักเรียน : คุณแมก็คง…จะอยูบานกับหนูมากขึ้น  เพราะหนกู็ไมไดเรียกรองอะไรมากมาย 
อาจารย : อ่ืม…ครูก็คิดอยางนั้นแหละ  แลวตอนนีรู้สึกยังไงบาง 

(ทักษะการใหกําลังใจและการถาม) 
นักเรียน : ก็ดีคะ โลงๆดี   ขอบคุณมากนะคะอาจารย  
อาจารย : ครูวาถาหนูทําตามอยางที่หนคูิด  ทุกอยางนาจะดีขึน้  แลวจะพดูกับคุณแมวันไหนดีละ  (ทักษะการให

กําลังใจและการถาม) 
นักเรียน : เย็นนีเ้ลยคะอาจารย  คุณแมกลับดึกยังไงหนูก็จะรอ 
 

ขั้นยตุิการใหคาํปรึกษา 
อาจารย : ดีแลวคะ  รีรอไปก็ไมมีประโยชนอะไร  ไดผลเปนยังไงก็มาเลาใหครูฟงนะ 

( ทักษะการใหกําลังใจและการใสใจ) 
นักเรียน : คะ... อาจารย  ขอบคุณมากนะคะ   สวัสดคีะ 
อาจารย : ไมเปนไรจะ  ครูยินด ี

 
 

 
 
 
 

แหลงท่ีมา : มัลลวีร อดุลวัฒนศิริ.2552. เทคนิคการใหคาํปรึกษา : การนําไปใช.ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานา. 


