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เน�นการทําความเข�าใจปัญหาทางจิตใจ อารมณ� การปรับตัว เพ่ือให�
เกิดการแก� ปัญหาอย�างเหมาะสม เกิดการตระหนักรู��นตนเอง การ
ยอมรับตนเอง ยอมรับผู� อ่ืน ยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังทําให� เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
เน�นสัมพันธภาพและทําให� เกิดความร�วมมือ เน่ืองจากการจะทําให� เกิด
ความเข�าใจตนเอง เข�าใจผู� อ่ืน ปัญหาของตนเอง และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ต�องอาศัยความร�วมมือบนพ้ืนฐานสัมพันธภาพท่ีดี 
เป็นการส่ือสารแบบสองทาง ผู��ห� คําปรึกษาจะรับฟังเป็นสําคัญ รวมไป
ถึงแสดงออกถึงการฟัง เพ่ือเอ้ือให� ผู� รับคําปรึกษาเกิดความเข�าใจ
ตนเอง
การให� คําปรึกษาทางจิตวิทยามีกระบวนการ เป� าหมาย ข้ันตอน ทักษะ
ในการให� คําปรึกษาท่ีต�องได� รับการฝึกฝน 
อาจารย�ท่ีปรึกษาพึงเป็นผู� รับฟังท่ีดี เพราะปัญหาของแต�ละคนมีความ
แตกต�างกัน ปัญหาเดียวกันแต� เป็นปัญหาของบุคคลท่ีมีประสบการณ�
ต�างกัน และมีวิธีการในการแก� ปัญหาท่ีแตกต�างกัน การรับฟังจึงเป็นสิง่
สําคัญท่ีจะนําไปสู�การเข�าใจปัญหาของผู� รับคําปรึกษา และสามารถมอง
เห็นวิธีแก� �ขจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึนของแต�ละบุคคลได�
เช่ือในความสามารถของผู� รับคําปรึกษา ทุกคนเป็นเจ� าของ
ประสบการณ�และชีวิตของตนเอง ดังน้ัน ผู��ห� คําปรึกษาจะเป็นเพียงผู�
เอ้ือให� ผู� รับคําปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก� �ขปัญหาของ
ตนเองได� โดยผู��ห� คําปรึกษาอาจช� วยเป็นผู�เสนอทางเลือกท่ีหลาก
หลายให� แก� ผู� รับคําปรึกษา เน่ืองจากผู� รับคําปรึกษาทุกคนมีความ
สามารถในการจัดการกับปัญหาของตนเอง หากเข�าใจ ยอมรับ และ
พร�อมจะเปล่ียนแปลง
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บทบาทของอาจารย�ท่ีปรึกษา
ในการให� คําปรึกษาแนะแนวด�านการใช� ชีวิต



สร�างสัมพันธภาพ (Rapport)

สํารวจปัญหา 

เข� าใจปัญหา สาเหตุ และความต� องการ

วางแผนแก� ปัญหา

ยุติการปรึกษา

ข้ันตอนการให� คําปรึกษา



สร�างสัมพันธภาพ (Rapport)1.

ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากการให� คําปรึกษา

จะประสบความสําเร็จหรือไม� น้ัน ข้ึนอยู� กับสัมพันธภาพระหว� าง

อาจารย� ท่ีปรึกษาและนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสัมพันธภาพท่ีดี

จะช� วยลดความตึงเครียด เพิม่ความรู� สึกผ�อนคลาย ไว� วางใจ

ทําให� นักศึกษาเปิดใจและให� ความร�วมมือกับอาจารย� ท่ีปรึกษา

ในขณะท่ีสัมพันธภาพท่ีดี�ม� ดีจะส� งผลให� นักศึกษาเกิดความ

รู� สึกกังวลไม� กล� าปรึกษา หรือเกิดความรู� สึกต� อต� านไม� ร�วมมือ

ทําให� การให� คําปรึกษาดําเนินไปอย�างไม� ราบร่ืน และอาจส� งผล

ต� ออารมณ�ความรู� สึกของอาจารย� ท่ีปรึกษาในกรณีท่ีนักศึกษา

แสดงอากัปกิริยาต� อต� านออกมา เช� น หงุดหงิด โมโห ไม� อยาก

ให� ความช� วยเหลือนักศึกษาได�



แสดงความพร�อมและความยินดีท่ีจะให� ความช� วยเหลือนักศึกษา

ต� อนรับอย�างจริงใจและอบอุ� น เป็นมิตร 

ต้ังใจและใส� �จ 

สังเกตการแสดงออกท้ังคําพูดและกิริยาท� าทาง 

ตอบสนองต� อผู� รับการปรึกษา เช� น พยักหน�า สบตา 

ยอมรับอย�างไม� มีเง่ือนไข 

การใช� คําถามท่ีเอ้ือให� เล� าเร่ืองและเล่ียงการด� วนตัดสินหรือพูดแทรก

การสร�างสัมพันธภาพ ทําได� ดังน้ี 



2. สํารวจปัญหา 

ปัญหาท่ีทําให� นักศึกษาเกิดความไม� สบายใจหรือความทุกข� �จ

อาจจะมาจากความไม� สอดคล� องระหว� างความจริงกับการรับรู�

ความจริงกับความต� องการ หรือ ปัญหาอาจจะมาจากการไม�

เข� าใจตนเอง การไม� ยอมรับความจริงบางอย�าง หรืออาจจะมา

จากปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย การทําความเข� าใจปัญหา อาจารย�

ท่ีปรึกษาจึงควรรวบรวมข� อมูล สิ่งท่ีเป็นปัญหา เพ่ือให� ผู� รับการ

ปรึกษาได�ทบทวนเพ่ือทําให� เกิดเข� าใจตนเอง เข� าใจผู� อ่ืน และ

เข� าใจปัญหาของตนเองเพิม่มากข้ึน

         



       การสํารวจปัญหา มีเทคนิคการให� คําปรึกษาท่ี

เก่ียวข� องด� วยกันหลายเทคนิค ยกตัวอย�างเช� น

      - การต้ังคําถาม โดยคําถามท่ีดีจะนําไปสู� คําตอบท่ี

ถูกต� อง ซ่ึงคําถามท่ีเหมาะสมกับการสํารวจปัญหา ได� แก�

คําถามปลายเปิด เช� น “จากเร่ืองท่ีเล� ามาท้ังหมด มีเร่ือง

อะไรบ� างท่ีเป็นกังวลมากท่ีสุดในตอนน้ี” 

      - การสะท� อนความรู� สึก เพ่ือให� นักศึกษาทบทวน

อารมณ�ความรู� สึกของตนเองจากการสะท� อนของอาจารย� ท่ี

ปรึกษา อันจะนําไปสู� การค� นพบสาเหตุของปัญหาต� อไป เช� น

“การท่ีเพ่ือนล� อเลียนทุกวัน ทําให� คุณรู� สึกเสียใจ” 



3. เข� าใจปัญหา สาเหตุ และความต� องการ

 เม่ืออาจารย� ท่ีปรึกษาและนักศึกษาร�วมกันค� นหาว� าอะไร

คือ ปัญหาท่ีแท� จริง หลังจากน้ันอาจจะจัดอันดับว� าปัญหา

ใดเป็นปัญหาท่ีต� องการแก� �ขก� อน หลัง เม่ือนักศึกษาได� มี

โอกาสสํารวจตัวเอง ท้ังความคาดหวัง การรับรู�  ความคิด

และความรู� สึก การพิจารณากระบวนการภายในเหล� าน้ี จะ

ทําให� เกิดการตระหนักรู��นตนเอง เข� าใจตนเองและนํามา

ซ่ึงการยอมรับ เห็นสาเหตุ รวมไปถึงความเข� าใจต� าง ๆ  

 ก็จะทําให� เกิดการเปล่ียนแปลง แก� �ขปัญหาของตนเองได�



4. วางแผนแก� ปัญหา

 เม่ือนักศึกษาได�มองเห็นปัญหาของตนเอง และเห็นสาเหตุ

รวมท้ังยอมรับสิ่งท่ีเป็นปัญหา หลังจากน้ีก็จะทําให� เกิดความ

ร�วมมือกันในการแก� ปัญหา โดยพิจารณาจาก ความหลาก

หลายของทางเลือก ข� อดี-ข� อเสียของทางเลือก และ การ

เลือกวิธีการแก� ปัญหา ในข้ันตอนการวางแผนแก� ปัญหาน้ี

ทักษะท่ีจําเป็นในข้ันตอนน้ี�ด� แก�  การให� ข� อมูล การเสนอแนะ

การสรุปความ และการให� กําลังใจ



  ให� ผู� รับการปรึกษาได� มี�อกาสสรุปสิ่งท่ีเกิดข้ึนระหว� างการ
ปรึกษา 
  ตรวจสอบ ความเข� าใจ รวมท้ังทบทวนการตัดสินใจ และ
วิธีการต� าง ๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติต� อ 
  ให� ข� อมูลเพิม่เติม 
  สอบถามเพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลง หรือการนัดหมาย
คร้ังต� อไป เป็นต�น

5. ยุติการปรึกษา

 
เม่ือการให� คําปรึกษาบรรลุเป� าหมาย การพูดคุยก็จะต� องยุติลง
โดยสามารถยุติการปรึกษาได�  ดังน้ี 



การฟัง 

ทักษะการให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น

        การฟังในท่ีน้ี หมายถึง ผู��ห� คําปรึกษาต�องฟังสิง่ท่ี

ผู� รับคําปรึกษาส่ือสารด�วยวาจาและส่ือสารด�วยภาษากาย 

 โดยฟังให� ครบท้ัง 3 ด�าน คือ พฤติกรรม ความคิด และ

ความรู�สึก 

        เพ่ือให� ทราบว�าผู� รับคําปรึกษามีความคิดหรือทัศนคติ

ต�อสิง่ท่ีเกิดข้ึนอย�างไร และมีความรู�สึกอย�างไรต�อสิง่ท่ีเกิดข้ึน 

ภาษากายท่ีผู��ห� คําปรึกษาต�องสังเกต ได�แก�
 - การแสดงออกบนใบหน�า (Facial Expression)
 - อากัปกิริยา (Gestures)
 - การเคล่ือนไหวของร�างกาย (Body Movement)
 - การวางตัว (Posture)
 - ทิศทางของการสบตา (Visual Orientation)
 - ระยะห� างของพฤติกรรม (Spatial Behavior)
 - ลักษณะท่ีปรากฏ (Appearance)
 - การออกเสียงท่ี�ม� เป็นภาษาพูด (Nonverbal
Vocalizations)



เทคนิคการฟังเพ่ือเข�าใจ

 ฟังอย�างต้ังใจ ไม� ทํางานอ่ืน น่ังดีๆ ฟัง ตามองคู� สนทนา 

 ให� เขาเห็นว�าเราฟัง และ ใส� �จ 

ฟังจนเข�าใจจริงๆ อย�าแกล� งเข�าใจ พยักหน�าบ�าง ส� งเสียง  

 เล็กน�อยแต�พองาม เพ่ือกระตุ�นและเปิดทางให� เขาพูดให� มาก

ท่ีสุด ทําให� เขาเห็นว�าเราอยากเข�าใจจริงๆ และใส� �จ

อย�าขัดคอ แม� จะไม� เห็นด�วยกับบางเร่ืองท่ีเขาพูด อย�าขัดคอ

(อย�าพูดแทรก) แม� จะรู�อยู�เต็มอกว�า "มันม่ัวละ" อย�าขัดคอ

แม� จะไม� เข�าใจท่ีเขาพูด ให� อดใจเอาไว� ฟังอย�างเดียว อย�าขวาง

ทางกระแสความคิดและคําพูดท่ีพร่ังพรู ปล�อยให� �หลออกมา

เม่ือแน��จว�าเขาจะฟังเรา (หลังจากเราฟังเขามาแล� วอย�างเต็ม

ท่ี) หากสงสัยอะไรค� อยถาม ถามเพ่ือความกระจ� างของตนเอง

ถามเพราะความอยากเข�าใจจริงๆ ระวังอย�าไปล้ําเส�น ไม�

ซักฟอก ไม� �ล� เบ้ีย ไม� �ล�ต�อน

บอกเขาว�าเราเข�าใจเขา แต�หากบางเร่ืองเป็นเร่ืองใหญ� ก็อาจจะ

ต�องมีการปรึกษาหลาย ๆ ฝ� ายก� อน

1.

2.

3.

4.

5.

(จากหนังสือ วัยรุ�น 4.0 โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ�)

ทักษะการให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น (ต�อ)



การต้ังคําถามปลายเปิด 

ทักษะการให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น (ต�อ)

         คําถามปลายเปิด หมายถึง คําถามท่ี�ม� สามารถ

ตอบได� เพียง “ใช� ” หรือ “ไม� �ช� ” และส� งเสริมให� คู� สนทนา

มี�อกาสส่ือสารมากข้ึน เช� น “เหตุการณ�ท่ีบ�านเป็นอย�างไร

บ�าง” “รู�สึกอย�างไรบ�าง”

 

การสะท�อนความรู�สึก 

          การสะท�อนความรู�สึก หมายถึง การสะท�อนให�

ผู� รับคําปรึกษาทราบว�าผู��ห� คําปรึกษามีความเข�าใจต�อ

ความรู�สึกของผู� รับคําปรึกษาอย�างไร และเป็นการแสดงออก

ซ่ึงความเข�าใจในตัวผู� รับคําปรึกษาอย�างลึกซ้ึง เช� น “คุณ

รู�สึกโกรธมาก” (สะท�อนหลังจากท่ีรับฟังเร่ืองราวของผู� รับ

คําปรึกษาแล� ว)

 



 การสรุป 

ทักษะการให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น (ต�อ)

         การสรุป เป็นการรวมประเด็นสําคัญของเร่ืองราวท่ี

ผู� รับคําปรึกษาได�กล� าวถึง ปกติการสรุปอาจดูเหมือนเป็น

หน�าท่ีของผู��ห� คําปรึกษา แต�กลยุทธ� ท่ีเหมาะสมกว�าคือการ

ขอให� ผู� รับคําปรึกษาเป็นผู�สรุป เช� น “วันน้ีท่ี�ด�คุยกันมา ลอง

สรุป�ห� ฟังหน�อยได��หมคะ ว�าวันน้ี�ด�แนวทางอะไรบ�าง” 

 

        "หากเรารู�ว�าอีกฝ� ายทรมานเพราะความรุนแรง 

เราจะมองอีกฝ� ายด�วยสายตาแห� งความกรุณา

        เม่ือคุณรักใครบางคน สิง่ท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณสามารถให� �ด�

คือการมีตัวตนของคุณ คุณจะสามารถมีความรักได�อย�างไร

ถ�าคุณไม� �ด�อยู�ตรงน้ัน"

- ติช นัท ฮันห�  -

 



การให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น 
กรณีนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร�า

แม� �รคซึมเศร�าจะไม� �ช� สาเหตุของการฆ� าตัวตายของทุก

กรณีท่ีเคยเกิดข้ึน แต� ผู�ป� วยโรคซึมเศร�าถือว� าเป็นกลุ� ม

เปราะบางท่ีต� องให� ความดูแลช� วยเหลือด� านจิตสังคมใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมจากบุคคลรอบข� าง โดยอาจารย� ท่ี

ปรึกษาสามารถมีส� วนช� วยเหลือด� านจิตสังคมให� แก�

นักศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร�าได�  ดังน้ี

มีมุมมองต� อโรคซึมเศร�าอย�างถูกต� อง1.

 การคิดว� าโรคซึมเศร�าเป็นโรคท่ีนักศึกษาคิดไปเองหรือ   

 มีมุมมองว� าโรคซึมเศร�าเกิดจากความอ� อนแอไม� สู� ชีวิต  

 มุมมองเช� นน้ีเป็นมุมมองท่ี�ม� สอดคล� องกับความเป็นจริง

อาจารย� ท่ีปรึกษาจึงควรศึกษาทําความเข� าใจเก่ียวกับ   

 โรคซึมเศร�าควบคู� �ปกับการดูแลให� ความช� วยเหลือ

นักศึกษา 



อาการโดยท่ัวไปของโรคซึมเศร� า
 

ท่ี ม า :  พนม เก ตุมาน .  (มปป) .  กา รช� วย เห ลือ นัก ศึกษา ท่ี มี � รค ซึม เศ ร� า

อารมณ��ม� สนุกสนาน ไม� ร�าเริงเหมือนเดิม ไม� มีความสุข

เบ่ือ ท� อแท�  เครียด หงุดหงิด และเศร�า

หมดความสนใจในสิ่งต� างๆ เบ่ือสิ่งท่ีเคยทําแล� วสนุกหรือ 

 มีความสุข กลายเป็นไม� อยากทําอะไร ไม� อยากเจอใคร

เบ่ืออาหาร น้ําหนักลดลงมาก (หรือบางคนกินมากเพ่ือให�

หายเครียด จนน้ําหนักเพิม่ข้ึน)

นอนไม� หลับ หลับๆต่ืนๆ หรือต่ืนเร็วกว� าเดิม ๒ - ๓

ช่ัวโมงแล� วนอนต�อไป�ม� �ด�  (แต� บางคนนอนมากข้ึน

เน่ืองจากไม� อยากทําอะไร นอนแต� ก็�ม� หลับ)

เหน่ือยหน�าย อ� อนเพลีย ไม� มีแรง ไม� อยากทําอะไร

ความคิดช� า การเคล่ือนไหวช� า

สมาธิความจําเสีย ต้ังใจทํางานไม� �ด�  ลังเลตัดสินใจลําบาก

คิดว� าตัวเองไร�ค� า ทําผิด ทําไม� ดี คิดต� อตัวเองไม� ดี

คิดอยากตายและฆ� าตัวตาย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



การให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น 
กรณีนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร�า (ต�อ)

2. หม่ันสังเกตพฤติกรรม 
 หากพบว� าการเขียนรายงาน การปฏิบัติงาน การเข� าเรียน

ผลการเรียนของนักศึกษาเริม่มีปัญหา หรือมีอาการท่ีเข� า

ข� ายการเป็นโรคซึมเศร�า ให� อาจารย� ท่ีปรึกษาสอบถาม

(เป็นการส� วนตัว) รับฟัง และประเมินคัดกรองในเบ้ืองต�น

ด� วยแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต 

3. ใช� การส่ือสารเชิงบวก 

การรับฟัง เข�าใจ สะท�อนความรู�สึก จะช� วยให� นักศึกษาท่ี

เป็นโรคซึมเศร�ามีอาการดีข้ึน ในขณะท่ีการตําหนิจะยิง่

ทําให� รู�สึกผิด และจะไปกระตุ�นให� นักศึกษามีอาการของ

โรคซึมเศร�ามากข้ึน 



การให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น 
กรณีนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร�า (ต�อ)

4. จัดกิจกรรมและประเมินผลตามปกติ 
  อาจารย� ท่ีปรึกษาควรจัดกิจกรรมและการประเมินผล

นักศึกษาท่ีมีอาการของโรคซึมเศร�าให� เหมือนนักศึกษา

คนอ่ืน ๆ โดยอาจยืดหยุ�น แต� �ม� ลดมาตรฐาน รวมถึง

ให� ความช� วยเหลืออย�างมีขอบเขต 

5. ส� งต�อ 

 หากนักศึกษามีอาการมาก ควรให� นักศึกษาส� งใบลาเพ่ือ

พักรักษาตัว และรีบส� งไปยังจิตแพทย�



6. ประสานงานกับผู� เ ช่ียวชาญ 
  อาจารย� ท่ีปรึกษาสามารถประสานงานกับผู� เ ช่ียวชาญ

เช� น นักจิตวิทยา จิตแพทย�ภายนอก เพ่ือสอบถามข� อมูล

เพิม่เติมเก่ียวกับการดูแลให� ความช� วยเหลือนักศึกษาใน

ด� านจิตสังคม เน่ืองจากการรักษาโรคซึมเศร�าจะได�ผลดี

ยิง่ข้ึนเม่ือ ผู�ป� วยโรคซึมเศร�าได� รับการช� วยเหลือท้ังใน

ด� านชีวภาพ เช� น การรับประทานยาตามท่ีแพทย� ส่ัง และ

ด� านจิตสังคม เช� น การอยู��นสิ่งแวดล� อมท่ีมีคนรับฟัง

เข� าใจ ให� กําลังใจ ท้ังน้ี พ้ืนท่ีท่ี�ม� มีนักจิตวิทยาสามารถ

ประสานงานกับนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยได� เช� นกัน 

การให� คําปรึกษาเบ้ืองต�น 
กรณีนักศึกษาเป็นโรคซึมเศร�า (ต�อ)

โรคซึมเศร�า เป็นโรคท่ีพบบ�อยและเป็นสาเหตุส�วนใหญ�ของการฆ�าตัวตาย
เราทุกคนมีส�วนร�วมในการป� องกันได� โดยสังเกตตนเองและคนใกล� ชิดว�า
มีอาการของโรคซึมเศร�าหรือไม�  โดย ผศ.นพ. พนม เกตุมาน แนะนําว�า
โรคน้ี�ม� �ช� �รคจิตโรคประสาท สามารถรักษาหายเป็นปกติ�ด�เหมือนเดิม

ถ�าพบผู�ป� วยซึมเศร�าให� แนะนํามาพบจิตแพทย�เพ่ือการรักษาโดยเร็ว

http://www.facebook.com/rmutlstudentcare


ห� องให� คําปรึกษา ต้ังอยู�ท่ีตึกศึกษาท่ัวไป
128 ถ.ห� วยแก�ว อ.เมือง จ.เชียงใหม�  50300
เปิดทําการ วันจันทร�-ศุกร� (หยุดนักขัตฤกษ�)

เวลาทําการ 08.30 - 16.30 น. 

ติดต�อนักจิตวิทยา กองพัฒนานักศึกษา มทร. ล� านนา

 

 ดูแลสุขภาพใจ มทร. ล� านนา 

053-921444 ต�อ 1402 

@791pxbkv 

nilubon@rmutl.ac.th


