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การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี และสามารถดำรงชีวติ ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขเป็นหน้าทีอ่ ย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันจึงได้กำหนดให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่ง
ขององค์ประกอบคุณภาพ การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือให้นกั ศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหา
ทีเ่ ผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปญ
ั หา หรือ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสม และเพือ่
การปรับตัวทีด่ ใี นอนาคต
ในการให้คำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาจะต้องใช้ทักษะอย่าง
หลากหลายทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั ทักษะแต่ละทักษะมี
คุณประโยชน์แตกต่างกัน ผูใ้ ห้คำปรึกษาต้องเลือกใช้แต่ละทักษะ
ตามเหตุการณ์และความจำเป็น และควรใช้หลากหลายทักษะ
เพื่อให้คำปรึกษาได้ผลเป็นอย่างดี QA NEWS จึงขอนำทักษะ
ในการให้คำปรึกษามานำเสนอ ทักษะเหล่านี้ ได้แก่
1. ทักษะการฟัง (Listening)
เป็นทักษะที่ผู้ให้คำปรึกษาแสดงความเอาใจใส่ต่อภาษา
พูด และภาษาท่าทางของผู้ขอรับคำปรึกษาโดยการประสาน
สายตา พยักหน้า หรือการตอบรับ การทำหน้าที่เป็นผู้ฟังควร
ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ตัง้ ใจฟัง เป็นการฟังอย่างมีสมาธิ โดยการประสานสายตา
แสดงความเอาใจใส่ต่อเนื้อหาสาระ ความรู้สึก รวมทั้งสังเกต
ท่าทาง และน้ำเสียงประกอบด้วย
- ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ ยกเว้นเมือ่ ผูร้ บั คำปรึกษาพูดมาก
และวกวน จึ ง ใช้ ก ารสรุ ป ประเด็ น เป็ น ช่ ว ง ๆ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจ
- ไม่เปลี่ยนเรื่อง และติดตามประเด็นปัญหาของผู้ขอรับ
คำปรึกษา
- ให้เวลากับการฟัง ไม่แสดงการรีบ หรือมองดูนาฬิกา หรือ
ทำงานอื่น
2. ทักษะการถาม (Questioning)
เป็ น การได้ ม าซึ ่ ง ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ของ
ผู้ขอรับคำปรึกษา และช่วยให้เข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และ

เรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น การใช้คำถามอาจใช้ได้ทั้งคำถาม
ปลายปิดเมื่อต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจง หรือคำถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด ข้อควรระวังในการใช้
คำถาม คือ
- ไม่ ค วรใช้ ค ำถามที ่ ข ึ ้ น ต้ น ว่ า "ทำไม" เพราะดู เ ป็ น
การประเมินหรือตัดสินผู้อื่นมากเกินไป ฟังแล้วอาจทำให้เกิด
การต่อต้านได้
- อย่าถามตลอดเวลา เพราะจะทำให้ผู้ขอรับคำปรึกษา
รูส้ กึ เหมือนถูกสอบ
- การถามควรสลับด้วยการฟัง อาจมีการทวนสรุปหรือ
สะท้อนความรูส้ กึ เป็นระยะ ๆ

3. ทักษะการเงียบ (Silence)
เป็นทักษะทีส่ นับสนุนให้ผขู้ อรับคำปรึกษาพูดต่อไปเรือ่ ย ๆ
ผู้ให้คำปรึกษาเพียงแต่แสดงสีหน้าและกิริยาว่ากำลังสนใจฟัง
เข้าใจและรับรูส้ ง่ิ ทีผ่ ขู้ อรับคำปรึกษาพูดออกมา การเงียบจะช่วย
ให้ผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของผู้ขอรับคำปรึกษามาก
ยิง่ ขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังคงมีการสือ่ สารด้วยท่าทาง เช่น
การพยักหน้า การประสานสายตา ข้อควรระวัง คือ
- อย่าใช้ทกั ษะนีต้ ดิ ต่อกันนานเกินไป จนผูข้ อรับคำปรึกษา
รูส้ กึ อึดอัด
- ในขณะทีใ่ ช้ทกั ษะการเงียบ จะต้องใช้ทกั ษะการสังเกต เพือ่
ดูทา่ ทางของผูข้ อรับคำปรึกษาควบคูไ่ ปด้วย และใช้ทา่ ทางแสดง
ให้เห็นว่ากำลังรับฟังด้วยความสนใจ และเข้าใจในสิ่งที่กำลัง
ปรึกษาอยู่
- เมื่อผู้ขอรับคำปรึกษายังไม่พร้อมที่จะพูด ก็ไม่ควรพูด
ทำลายความเงียบเสียเอง เพราะอาจขัดขวางความรูส้ กึ ต่าง ๆ ที่
กำลังพรั่งพรูให้หยุดชงักลง แต่ถ้าผู้ขอรับคำปรึกษานิ่งเงียบ
นานเกินไป ควรใช้คำพูดกระตุน้
4. ทักษะการทวนซ้ำ (Restatement)
เป็นการให้ผขู้ อรับคำปรึกษาได้ตรวจสอบสิง่ ทีต่ นแสดงออก
โดยผูใ้ ห้คำปรึกษาทวนคำพูดหรือทวนประเด็นสำคัญเพือ่ ให้เข้าใจ
ตรงกันในเรือ่ งทีก่ ำลังพูด ข้อควรระวัง คือ
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- อย่าเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความหมายสิ่งที่ผู้ขอรับ
คำปรึกษาพูด
- หลีกเลีย่ งการพูดซ้ำไปซ้ำมา
- ถ้าผู้ขอรับคำปรึกษาสับสนและรู้สึกวิตกกังวลไม่ควรใช้
ทักษะการทวนซ้ำ
5. ทักษะการใส่ใจ (Attention)
เป็นการแสดงความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้เกียรติผขู้ อรับ
คำปรึกษา โดยการแสดงออกด้วยคำพูด หรือภาษาท่าทาง เพือ่ ให้
เกิดความรูส้ กึ อบอุน่ และไม่รสู้ กึ ห่างเหิน
6. ทักษะการทำความกระจ่าง (Clarifying)
เป็นทักษะที่ใช้เมื่อผู้ขอรับคำปรึกษาพูดจาสับสนหรือวกวน
ผูใ้ ห้คำปรึกษาจะต้องช่วยให้ผขู้ อรับคำปรึกษาเกิดความกระจ่างชัด
ในประเด็นนัน้ ๆ โดยผูใ้ ห้คำปรึกษาต้องตัง้ ใจฟังและจับเรือ่ งราว
ให้ได้ หากไม่เข้าใจคำศัพท์ที่ผู้ขอรับคำปรึกษาใช้ควรสอบถาม
เพือ่ ความแน่ใจว่าเข้าใจสิง่ ทีผ่ ขู้ อรับคำปรึกษาพูดได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งสรุปใจความหรือเรื่องราวเพื่อให้ผู้ขอรับคำปรึกษาได้
กระจ่างขึน้ การใช้ทกั ษะนีผ้ ใู้ ห้คำปรึกษาควรระมัดระวังไม่ให้เกิด
การเบีย่ งเบนประเด็น
7. ทักษะการสะท้อนความรูส้ กึ (Reflection of Feeling)
เป็นการถอดความจากคำพูดของผู้ขอรับคำปรึกษาออกมา
ในเชิงของความรูส้ กึ มากกว่าสาระคำพูด เป็นการช่วยให้ผขู้ อรับ
คำปรึกษาเข้าใจถึงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของตนเอง ข้อควรระวัง คือ
- อย่าพูดซ้ำซาก เพราะจะทำให้ผขู้ อรับคำปรึกษารูส้ กึ ว่าผูใ้ ห้
คำปรึกษาขาดความจริงใจ หรือจนด้วยคำพูดไม่สามารถที่จะ
ใช้คำพูดอืน่ ได้
- อย่าสะท้อนทุกคำพูด หรือย่อคำพูดของผูข้ อรับคำปรึกษา
- ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผู้ขอรับคำปรึกษา
8. ทักษะการตีความ (Interpretation)
เป็นการอธิบายพฤติกรรม ความรู้สึก และอารมณ์ เพื่อ
ขยายความหรือเสริมให้ผขู้ อรับคำปรึกษาเข้าใจในปัญหาของตน
9. ทักษะการสังเกต (Observation)
เป็นทักษะทีใ่ ช้เพือ่ รับรูพ้ ฤติกรรมต่าง ๆ ทีผ่ ขู้ อรับคำปรึกษา
แสดงออกทั ้ ง ทางกิ ร ิ ย าท่ า ทาง คำพู ด ภาษาที ่ ใ ช้ รวมทั ้ ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งความขัดแย้งในคำพูด ความขัดแย้ง
ในพฤติกรรมที่แสดงออก และความขัดแย้งระหว่างคำพูดกับ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ข้อควรระวังในการสังเกต คือ
- ควรเป็นธรรมชาติ และไม่ให้ผถู้ กู สังเกตรูต้ วั
   

- ควรสังเกตกิรยิ าท่าทาง คำพูด การแสดงออก ความรูส้ กึ
- ควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ขอรับคำปรึกษาหลังจากได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับด้วย
10. ทักษะการให้ความมัน่ ใจ (Assurance)
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนแนวคิดให้ผขู้ อรับคำปรึกษารู้
เข้าใจและเกิดความกระจ่างชัดในตนเอง คลายความวิตกกังวล
มีความมัน่ ใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง
- การให้ความมัน่ ใจต้องทำด้วยความจริงใจ โดยใช้ขอ้ มูล
ทีถ่ กู ต้องและสอดคล้องกับสิง่ ทีม่ ใี นตัวผูข้ อรับคำปรึกษา
- ไม่ควรใช้เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้ขอรับ
คำปรึกษา
- ไม่ควรใช่เพื่อสร้างความหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของ
ความจริง
11. ทักษะการสรุปความ (Summarization)
เป็นการรวบรวมข้อความ ประเด็น และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การให้ ค ำปรึ ก ษา เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ผ ู ้ ข อรั บ คำปรึ ก ษาและผู ้ ใ ห้
คำปรึกษาเข้าใจเรือ่ งราวทีก่ ำลังสนทนาได้อย่างถูกต้องตรงกัน
และได้ใจความทีช่ ดั เจน
ทีม่ า :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารแนะแนว ชุด
กลวิธีสู่การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฉบับที่ 2 "ทักษะการให้
คำปรึกษา (1)". กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารแนะแนว ชุด
กลวิธีสู่การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฉบับที่ 3 "ทักษะการให้
คำปรึกษา (2)". กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
ทักษะการให้คำปรึกษาดังกล่าวข้างต้น คงจะเป็นประโยชน์
ต่ออาจารย์ และบุคลากรของสถาบันในการให้คำปรึกษา
แก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิต
ในสังคมได้
ผู้สนใจเอกสาร “ทักษะการให้คำปรึกษา” ทั้ง 2 เล่ม
ดูได้จากหน้า e_book/บทความวิชาการ เว็บไซต์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
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