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การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง มาจากชื่อในภาษาอังกฤษว่า Reality Therapy
บุคคลส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษา แบบพิจารณาความเป็นจริง คือ วิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (William
Glasser) จิตแพทย์ชาวอเมริกัน เขาเริ่มงานด้านจิตเวชโดยใช้วิธีการบ�ำบัดแบบจิตวิเคราะห์ และพบว่า
วิธีการบ�ำบัดแบบจิตวิเคราะห์ ยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก ไม่สามารถช่วยผู้รับค�ำปรึกษาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลาสเซอร์สนใจอย่างมาก
ต่อปัญหายุวอาชญากร เขาเปิดคลินิกส่วนตัว จากการท�ำงานกับเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาต่างๆ เขาจึงพัฒนา
วิธีการให้ค�ำปรึกษาที่มุ่งแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเยาวชนให้ได้อย่างรวดเร็ว เขาจึงเสนอวิธีการ
ให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง มุ่งฝึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเอง
รู้จักเป้าหมายในการแก้ปัญหาและรับผิดชอบที่จะช่วยตนเองให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น โดยไม่พยายาม
แก้ตัวต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง เรียนรู้ถึงผลของพฤติกรรมว่าเมื่อตนเองไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขย่อมไม่ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การลงมือปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายได้

แนวความคิดที่ส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
กลาสเซอร์ มีความเชื่อว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีและมีความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง
สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดว้ ยตนเอง มนุษย์ตอ้ งการความรักจากผูอ้ นื่ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ให้ความรัก ความเอาใจใส่ตอ่ ผูอ้ นื่ ได้ดว้ ย มนุษย์มคี วามต้องการด้านจิตใจ มีความต้องการทีจ่ ะมีเอกลักษณ์
ของตนเอง ส�ำหรับเอกลักษณ์มลี กั ษณะเป็นไปได้ ๒ ทิศทาง คือเอกลักษณ์ดา้ นความส�ำเร็จ และเอกลักษณ์
ด้านความล้มเหลว มนุษย์ทกุ คนจะรูส้ กึ รักตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองมีคา่ และสามารถรักและเห็นคุณค่าของ
ผูอ้ นื่ ได้กต็ อ่ เมือ่ เขารูส้ กึ ว่าตนเองมีเอกลักษณ์ดา้ นความส�ำเร็จในชีวติ รูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะ
ท�ำสิง่ ต่างๆ ได้ เข้าใจและมองเห็นแนวทางทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในชีวติ ทีว่ างไว้ในแต่ละช่วงวัย ความรูส้ กึ
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โดดเดี่ยว ว้าเหว่ ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม เกิดจากการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเอง
มีเอกลักษณ์ด้านความล้มเหลวอยู่อย่างมากมาย ไม่มีก�ำลังใจที่จะเผชิญปัญหา ไม่กล้ารับผิดชอบที่จะ
มุง่ มัน่ อดทนแก้ไขปัญหาต่างๆ กลาสเซอร์ยำ�้ ว่า ความรักและการยอมรับจึงเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญยิง่
ต่อการพัฒนาเอกลักษณ์ของมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคคลรู้สึกว่า เขาประสบผลส�ำเร็จในการกระท�ำ
สิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถของเขาจะช่วยพัฒนาเอกลักษณ์ด้านความส�ำเร็จ ช่วยให้บุคคลเชื่อมั่นใน
ตนเอง รับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิต รู้จักวางเป้าหมายที่เป็นไปได้
ในชีวิต

พัฒนาการของบุคลิกภาพ
กลาสเซอร์ เน้นความส�ำคัญในช่วง ๐ – ๑๐ ปี ว่าเป็นช่วงชีวติ ทีส่ ำ� คัญต่อการก่อตัวของบุคลิกภาพ
ซึ่งในช่วงนี้บ้านและโรงเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากบุคคลที่ใกล้ชิดเด็ก คือ พ่อแม่
ครู และคนอื่นที่อยู่รอบข้างมีส่วนที่จะสร้างเสริมบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเอกลักษณ์ด้านความส�ำเร็จ
แก่เด็กได้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ทักษะที่จ�ำเป็นในชีวิตที่จะท�ำให้รู้จักพึ่งตนเอง พอใจ
และมั่นใจที่จะใช้ความสามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาและควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ นอกจากนี้ยังจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึง
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีด่ ี มีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั มีทกั ษะทางสังคมทีจ่ ะสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่
อย่างจริงจังและมั่นคง เด็กควรได้รับการกระตุ้นให้ฝึกอย่างถูกวิธี ทดลองปฏิบัติ และรู้จักประเมินผล
จากการปฏิบตั นิ นั้ น�ำมาวิเคราะห์ถงึ จุดทีค่ วรแก้ไข เด็กก็จะได้เรียนรูท้ จี่ ะรับค่านิยม ทัศนคติทดี่ เี หมาะสม
จากประสบการณ์ ที่มีคุณค่า พ่อแม่และครูคอยแนะน�ำให้ก�ำลังใจ ให้ความรักและการยอมรับ รู้จักวาง
กฏเกณฑ์ที่จ�ำเป็นแก่เด็กอย่างมีเหตุผล ไม่ยอมรับการแก้ตัว การไม่กล้ารับผิดชอบต่อการกระท�ำของ
ตัวเอง และต้องไม่รบั ผิดชอบแทนเด็กในสิง่ ทีเ่ ขาควรท�ำได้แล้วตามวุฒภิ าวะของเขา ถ้าพ่อแม่และครูจดั
สภาพแวดล้อมทางบ้านและทางโรงเรียนให้เด็กได้พัฒนาได้ตามนี้ เด็กก็จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นบุคคล
ที่มีวุฒิภาวะรู้จักพึ่งตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วางเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามความเป็นจริง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
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จุดมุ่งหมายของการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริงเพื่อช่วยให้บุคคลรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหา และมี
ทักษะในการคิดแก้ปญ
ั หาโดยพิจารณาความเป็นจริง มีการวางโครงการในอนาคตไม่ปล่อยชีวติ ให้ลอ่ งลอย
ไปวันๆ และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการไปตามโครงการที่วางไว้ มีความคิดพัฒนาตัวเอง เพื่อมีวุฒิภาวะที่จะ
ช่วยตัวเองได้ บอกกับตัวเองอยูต่ ลอดเวลาว่าเกิดมาท�ำไม ต้องการอะไรในชีวติ ด�ำเนินชีวติ ไปตามความ
ต้องการของตัวเองโดยไม่กระทบสิทธิของคนอืน่ มีการใคร่ครวญ พิจารณาว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร
อะไรไม่ควรสิ่งใดพึงกระท�ำ สิ่งใดควรละเว้น มีความตระหนักในคุณค่าของตน ว่าเป็นคนที่มีประโยชน์
สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ มอบความรักให้กับบุคคลอื่น ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า
สรุปความว่า การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ช่วยให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษา
ได้เผชิญความจริง สนับสนุนให้บคุ คลรูจ้ กั ตนเอง (identity) มีความรับผิดชอบ (responsibility) พิจารณา
สิง่ ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง (reality) และรูจ้ กั ประเมินสิง่ ถูกผิด (right and wrong) ซึง่ องค์ประกอบ
เหล่านี้จะน�ำไปสู่การมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (self respect) น�ำไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา

บทบาทของผู้ให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง จะต้องสร้างความเป็นมิตร ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ
อันใกล้ชิดกับผู้รับค�ำปรึกษา มีความรักและเอาใจใส่ผู้รับค�ำปรึกษาด้วยการกระท�ำแบบกัลยาณมิตร
มีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าการช่วยให้บุคคลพิจารณาความเป็นจริง เป็นวิธีช่วยให้บุคคลเรียนรู้วิธี
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่เต็มใจและเปิดใจ อภิปรายเรื่องต่างๆ กับผู้รับค�ำปรึกษา
ตลอดจนให้ความอบอุ่น เปิดเผย มีความจริงใจและคิดบวก มองโลกในแง่ดี เป็นตัวอย่างของคนที่มี
ความรับผิดชอบในการกระท�ำของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น แนะแนววิธีที่ควรปฏิบัติแก่ผู้รับ
ค�ำปรึกษา โดยการสอนโดยตรง ด้วยการเป็นแบบให้ หรือโดยการสนทนากันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินชีวติ และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน รวมความถึงประเด็นต่างๆ ทีน่ า่ สนใจช่วยกันวางโครงการเพือ่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสนับสนุนให้ผู้รับค�ำปรึกษามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
โครงการที่วางไว้ โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ค�ำปรึกษานับถือศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ผู้รับค�ำปรึกษาในการน�ำไปสู่เอกลักษณ์แห่งความส�ำเร็จ ในขณะเดียวกันผู้ให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณา
ความเป็นจริง จะต้องเป็นตัวอย่างของการนับถือตนเองและการรักตนเอง
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ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง มีดังต่อไปนี้
		 ๑. ขั้นตอนสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับค�ำปรึกษา
จนผู้รับค�ำปรึกษาตระหนักว่าผู้ให้ค�ำปรึกษายอมรับ เข้าใจและสนใจผู้รับค�ำปรึกษา ในการนี้ผู้ให้
ค�ำปรึกษาจะต้องให้ความเป็นกันเองและความอบอุ่นแก่ผู้รับค�ำปรึกษา สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
ความจริงใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ก�ำลังใจผู้รับค�ำปรึกษาว่าเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และ
ชี้แจงให้ผู้รับค�ำปรึกษาเข้าใจกระบวนการให้ความช่วยเหลือนี้ ส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณา
ความเป็นจริงนี้ ผู้ให้ค�ำปรึกษากับผู้รับค�ำปรึกษาจะต้องใกล้ชิดกันมาก โดยให้ผู้รับค�ำปรึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
		 ๒. ขั้นตอนการช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้ส�ำรวจความต้องการของตนเอง ว่าเขาต้องการอะไร
ในอนาคต
		 ๓. ขั้นตอนการช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาอธิบายชีวิตประจ�ำวันของเขา เน้นในปัจจุบันไม่พูดถึง
อดีต
		 ๔. ขั้นตอนการช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้ประเมินพฤติกรรมของตนเอง ผู้รับค�ำปรึกษาควรจะ
ได้พิจารณาคุณภาพของสิ่งที่ตนได้กระท�ำ และพิจารณาว่าพฤติกรรมในปัจจุบันของตนสามารถสนอง
ความต้องการได้หรือไม่ การใคร่ครวญหรือประเมินพฤติกรรมของตน จะเป็นการน�ำผูร้ บั ค�ำปรึกษาเข้าสู่
สภาพความเป็นจริง ได้พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ลักษณะการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
ลักษณะการให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง ให้ความส�ำคัญต่อสภาวะปัจจุบนั ไม่ใช่อดีต
เพราะอดีตของบุคคลเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือปัจจุบันและอนาคต อดีตจะน�ำ
มากล่าวถึงในการให้คำ� ปรึกษาเฉพาะทีเ่ กีย่ วโยงกับพฤติกรรมในปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
ค่านิยม โดยผูร้ บั ค�ำปรึกษาประเมินพฤติกรรมตนเองว่าการมีพฤติกรรมดังกล่าวน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ หรือ
ความล้มเหลวในชีวิต ไม่ให้ความส�ำคัญกับจิตไร้ส�ำนึก แต่เน้นการรับรู้ที่จิตส�ำนึก การที่ผู้รับค�ำปรึกษา
ไม่ประสบความส�ำเร็จในเป้าหมายหรือสิ่งที่ตนต้องการ เนื่องจากความไม่รับผิดชอบ การไม่วางแผน
ให้ดีพอที่จะท�ำให้บรรลุความส�ำเร็จ ฉะนั้น จึงควรแก้ไขที่พฤติกรรมปัจจุบัน และความรับผิดชอบต่อ
การกระท�ำของตนเอง กลาสเซอร์ย�้ำว่าผู้ให้ค�ำปรึกษาไม่ควรใช้วาจาต�ำหนิ หรือแสดงท่าทีเบื่อหน่าย
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พฤติกรรมของผู้รับค�ำปรึกษา เพราะนั่นเป็นการลงโทษ เพราะการลงโทษไม่ใช่วิธีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการลงโทษในความล้มเหลวจะเป็นผลให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาพัฒนาเอกลักษณ์
ด้านความล้มเหลวขึ้นในตนเอง ให้ความส�ำคัญของความรับผิดชอบ บทบาทของผู้ให้ค�ำปรึกษาแบบ
พิจารณาความเป็นจริงจึงเปรียบเหมือนครูทสี่ อนผูร้ บั ค�ำปรึกษาให้สำ� รวจการใช้ชวี ติ ของเขาในแต่ละวัน
สอนให้เขาวางแผนที่จะน�ำชีวิตไปสู่ความส�ำเร็จ ลงมือปฏิบัติตามความเป็นจริงและรับผิดชอบต่อการ
กระท�ำของตนเอง รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริงจะใช้เทคนิคต่อไปนีใ้ นการให้คำ� ปรึกษา นอกเหนือจาก
เทคนิคพื้นฐาน
		 ๑. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับค�ำปรึกษา
ให้คงอยู่ตลอดไป การทักทาย แสดงความเป็นมิตร มีเมตตา แสดงความจริงใจต่อกัน รักษาความลับ
ให้เกียรติผู้รับค�ำปรึกษา ให้ความรักไม่แสดงอาการรังเกียจ ยอมรับผู้รับค�ำปรึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
สัมพันธภาพเช่นนีจ้ ะท�ำให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาเต็มใจทีจ่ ะเปิดเผยเรือ่ งราวความรูส้ กึ กับทัง้ ร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มที่
		 ๒. เทคนิคการตัง้ ค�ำถาม เป็นการให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาส�ำรวจตนเองเกีย่ วกับความคิด และความ
รู้สึกของตน กับทั้งได้ประเมินตนเองและวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนแนวทางในการด�ำเนิน
ชีวติ การใช้คำ� ถามอย่างถูกต้องเหมาะสมจะมีสว่ นช่วยได้มาก เพราะจะช่วยให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาเน้นเกีย่ วกับ
สิ่งที่เขาคิด และรู้สึก ช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้ระบุวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการเปลี่ยนเอกลักษณ์แห่ง
ความล้มเหลว ไปสู่เอกลักษณ์แห่งความส�ำเร็จ ประเภทค�ำถามมีทั้งค�ำถามแบบตอบสั้นๆ เจาะจง
ลงไป ค�ำถามแบบเปิดตอบได้ไม่จ�ำกัดขอบเขต แต่มุ่งให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และความรู้สึก
ในประเด็นต่างๆ
		 ๓. เทคนิคการพูดแบบเผชิญหน้า ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะพูดแบบเผชิญหน้ากับผู้รับค�ำปรึกษา
มีความขัดแย้งกันในความคิด ความรู้สึก เพื่อให้ผู้รับค�ำปรึกษาทบทวนประเด็นนั้นอีกครั้งหนึ่ง หรือเพื่อ
ให้ผู้รับค�ำปรึกษาเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตน การพูดแบบเผชิญหน้านี้ต้องรอให้สัมพันธภาพ
ดีเสียก่อน มิฉะนั้นจะกลายเป็นการท�ำลายสัมพันธภาพ
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		 ๔. เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องไม่ก้าวร้าว หรือประชดประชัน แต่จะพูด
ในลักษณะอารมณ์ขันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมหนึ่งของชีวิต ซึ่งจะท�ำให้บรรยากาศคลายความตึงเครียด
ลงไป ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค�ำปรึกษา และผู้รับค�ำปรึกษาให้เกิดความเป็นกันเองและ
อบอุ่นน่าไว้วางใจ การให้ค�ำปรึกษาจึงด�ำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องระวังที่จะไม่ใช้อารมณ์
ขันที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ความขัดแย้ง หรือความรู้สึกว่าได้รับการดูถูก
		 ๕. เทคนิคการสอน การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง ซึ่งด�ำเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ ๑ เป็นขั้นที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาและผู้รับค�ำปรึกษาได้มีส่วนร่วมกันในการพิจารณาว่า
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง พฤติกรรมใดไม่เป็นไปตามสภาพความ
เป็นจริง
		 ขัน้ ตอนที่ ๒ เป็นขัน้ ทีผ่ ใู้ ห้คำ� ปรึกษาสะท้อนให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาได้ตระหนักว่าพฤติกรรมใด คือ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
		 ขั้นตอนที่ ๓ เป็นขั้นที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาสอนให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้เรียนรู้วิธีการที่จะเติมเต็มความ
ต้องการของตนเองในสภาวะที่เป็นจริง
		 ในทุกขั้นตอนผู้ให้ค�ำปรึกษาจะใช้การพูดในทางบวกการให้แรงเสริมทางบวก
		 ๖. เทคนิคการชีป้ ระเด็น ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาชีป้ ระเด็นให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาได้เห็นความไม่รบั ผิดชอบ
ของตน
		 ๗. เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ ผู้ให้ค�ำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับค�ำปรึกษาว่าจะสนอง
ความต้องการของตนได้อย่างไร จะวางโครงการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอย่างเป็นระบบ
ได้อย่างไร
		 ๘. เทคนิคการเปิดเผย ผู้ให้ค�ำปรึกษาช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาเปิดเผยประสบการณ์ ความคิด
ปัญหาอุปสรรคของเขา
		 ๙. เทคนิคการตีความ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาตีความพฤติกรรมของผูร้ บั ค�ำปรึกษา หรือตีความสีหน้า
ท่าทาง ค�ำพูดของผูร้ บั ค�ำปรึกษา เพือ่ ให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาเข้าใจและมองสิง่ ต่างๆ กว้างขึน้ เข้าใจพฤติกรรม
เพิม่ ขึน้ การตีความจะท�ำให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และเป็นแรงจูงใจทีช่ ว่ ยให้ผรู้ บั
ค�ำปรึกษาได้ตระหนักในตนเอง ช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้ภาพพจน์ใหม่เกี่ยวกับตนเอง
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		 ๑๐. เทคนิคการท�ำสัญญา ซึง่ เป็นการท�ำระหว่างผูร้ บั ค�ำปรึกษาและผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา เพือ่ ด�ำเนิน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามโครงการที่จัดท�ำขึ้น การท�ำสัญญาทางพฤติกรรมเพื่อท�ำความตกลง
ร่วมกัน โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ในสัญญาจะระบุถงึ การเสริมแรง การท�ำสัญญานี้
สามารถประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมที่มีปัญหาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ปัญหาการสูบบุหรี่ ลดน�้ำหนัก และ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง ใช้ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ บั ค�ำปรึกษาในฐานะบุคคลทีม่ คี วาม
สามารถ มีศักยภาพ และสามารถรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเอง ไม่ให้ความสนใจกับวิธีการของ
จิตวิเคราะห์ จึงไม่ใช้วิธีการถ่ายโยงความรู้สึก ไม่ให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีต แต่ให้
ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น จริงใจในการให้
ค�ำปรึกษา การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริงให้ความส�ำคัญกับจิตส�ำนึก และไม่ให้ความส�ำคัญ
กับจิตไร้ส�ำนึก มุ่งให้ผู้รับค�ำปรึกษาอยู่กับความเป็นจริงในชีวิต

การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริงแก่วัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่วัยหนุ่มสาว แต่ถ้าติดตามข่าวสารจาก
สื่อมวลชนต่างๆ จะมีความรู้สึกหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นห่วงลูกหลาน เพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก่อปัญหา
สังคมไม่เว้นแต่ละวัน ไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่พอ่ แม่ และ
คนทั่วไปในสังคมด้วย เช่น เข้ากลุ่มมั่วสุมเสพยาเสพติด ขับรถแข่งบนถนนหลวง ยกพวกตีกัน บางคนใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะมีค่านิยมทางวัตถุ ติดการพนันฟุตบอล จนเป็นหนี้สินต้องลักขโมยเพื่อหาเงินมาใช้
หนี้ หรือเล่นเกมส์จนเสียการเรียนหรือแม้แต่ปัญหาชู้สาวท�ำให้ตั้งครรภ์ หรือท�ำแท้ง หรือคลอดแล้วน�ำ
ทารกไปทิ้ง วัยรุ่นบางคนหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย วัยรุ่นจึงเป็นช่วงวัยหนึ่งที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องต้องคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือให้วัยรุ่นก้าวพ้นช่วง
วัยนี้ได้อย่างราบรื่น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยวัยรุ่นได้ก็คือ การให้ค�ำปรึกษา เพราะการให้ค�ำปรึกษาเป็น
กระบวนการทีผ่ ใู้ ห้คำ� ปรึกษาต้องใช้สมั พันธภาพ ช่วยเหลือผูร้ บั ค�ำปรึกษา ให้สามารถเข้าใจตนเองเข้าใจ
สภาพแวดล้อม และปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่ ท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หา และ ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด�ำเนิน
ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การให้คำ� ปรึกษาวัยรุน่ จึงมีเป้าหมายเพือ่ ให้วยั รุน่ ได้รจู้ กั ตนเองและเข้าใจตนเอง เข้าใจสิง่ แวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันผู้คนในสังคม ผู้ที่จะ
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ช่วยเหลือวัยรุ่นโดยการให้ค�ำปรึกษาหรือเรียกว่าผู้ให้ค�ำปรึกษา อาจจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อน
หรือผู้ใกล้ชิดวัยรุ่น โดยที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ได้แก่
ธรรมชาติของวัยรุ่น และแนวทางปฏิบัติในการให้ค�ำปรึกษา

ธรรมชาติของวัยรุ่น
การที่จะเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาดังนี้
พัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่น
วัยรุน่ จะมีการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว ความเปลีย่ นแปลงภายนอกทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
คือ รูปร่างหน้าตา ส่วนสูง และมีลักษณะทางเพศขั้นที่สอง วัยรุ่นชายมีการหลั่งอสุจิและวัยรุ่นหญิง
มีประจ�ำเดือน และความเปลีย่ นแปลงภายใน ได้แก่ ต่อมใต้สมอง ผลิตฮอร์โมนเกีย่ วกับส่วนสูงและผลิต
ฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นให้ต่อมเพศท�ำงาน คือรังไข่ ท�ำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ส่วนอัณฑะ
ท�ำหน้าที่ผลิตอสุจิ และฮอร์โมนเพศชาย เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นสิว และมีกลิ่นตัว พัฒนาการ
ด้านร่างกายนี้ มักจะท�ำให้วัยรุ่นมีความวิตกกังวล บางครั้งหงุดหงิด และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
การช่วยเหลือวัยรุ่นจึงควรให้ค�ำปรึกษาให้วัยรุ่นเข้าใจ และยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของ
ตนเอง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของวัยรุ่น ท�ำให้วัยรุ่นคลายความวิตกกังวล และควรให้วัยรุ่นทราบ
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาการด้านอารมณ์ของวัยรุ่น
การแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่นท�ำให้บางครั้งมีผู้เรียกวัยรุ่นว่า “วัยพายุบุแคม” ที่เป็นเช่นนี้
เพราะวัยรุ่นมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่า หวือหวา ซึ่งสาเหตุที่ส�ำคัญเป็นผลมาจาก
พัฒนาการด้านร่างกาย อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องปรับตัวทั้งทางด้านส่วนตัว ครอบครัว เพื่อน และการ
เรียนท�ำให้วยั รุน่ ทีป่ รับตัวไม่ได้ เกิดความเครียด ท�ำให้อารมณ์ไม่มนั่ คง เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้าย จนบางครัง้ ท�ำให้
เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ บางครั้งส่งผลต่อสุขภาพกาย เช่นปวดศรีษะ ปวดท้อง ฯลฯ ดังนั้น ถ้าวัยรุ่น
บอกพ่อแม่ ว่า “ปวดหัว” พ่อแม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ มักจะหายาแก้ปวดหัวมาให้รับประทาน ซึ่งการท�ำ
เช่นนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และอาจจะแก้ปัญหาผิดทาง เพราะการที่บอกว่า “ปวดหัว” ไม่ได้
หมายความว่า เขาจะเจ็บป่วยทางกาย เสมอไป บางครัง้ การทะเลาะกับเพือ่ น การถูกคุณครูดุ การสอบตก
หรืออืน่ ๆ ก็สามารถเป็นเหตุให้ปวดศรีษะได้เช่นกัน สิง่ ทีว่ ยั รุน่ บอกเป็นเพียงพฤติกรรมภายนอก ถ้าพ่อแม่
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ตอบสนองทันทีด้วยการหายามาให้รับประทาน พ่อแม่ก็จะไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของวัยรุ่น พ่อแม่
จึงควรให้คำ� ปรึกษาวัยรุน่ โดยให้วยั รุน่ ได้เล่าเหตุการณ์ เพือ่ ระบายความรูส้ กึ หรือความต้องการ ซึง่ เป็น
พฤติกรรมภายในของวัยรุ่น จะท�ำให้พ่อแม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของวัยรุ่น และพ่อแม่ควรรับฟังด้วย
ความเข้าใจและกระตุ้นให้วัยรุ่นหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม แต่ในบางครั้งเพียงมีผู้รับฟัง วัยรุ่น
ก็รู้สึกดีขึ้นได้ การฟังประเภทนี้เรียกว่า การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้รับฟัง ฟังอย่าง
ตั้งใจ และเข้าใจทุกอย่างที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร แล้วตอบสนองกลับให้ผู้พูดทราบว่า ผู้ฟังเข้าใจเขา
การฟังประเภทนี้ผู้รับฟังจึงต้องมีเวลาเพียงพอที่จะรับฟัง และมีทักษะในการสื่อสารอย่างเข้าใจ
พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น
วัยรุ่นต้องการเป็นอิสระจากผู้ใหญ่ ต้องการการยอมรับจากเพื่อน จึงชอบท�ำตามกลุ่มเพื่อน
ลักษณะทางเพศขั้นที่สองจะท�ำให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความพอใจที่พบปะ
สังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ท�ำงาน พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งจะพัฒนาไปสู่คู่รักต่อไป
พัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ นีม้ กั จะส่งผลให้วยั รุน่ กับผูใ้ หญ่ขดั แย้งกัน ตัวอย่างเช่น เคยมีบนั ทึกของวัยรุน่ คนหนึง่
เขียนไว้ว่า “ครอบครัวฉันมีสมาชิก ๖ คน ฉันเป็นลูกคนที่ ๒ เวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยว พ่อแม่ก็ไม่ยอม
ให้ไป กลัวว่าฉันจะเป็นอะไร ท�ำให้ฉันรู้สึกอึดอัดมาก... ฉันอยากมีอิสระมากกว่านี้อยากให้พ่อแม่เข้าใจ
ว่าฉันดูแลตัวเองได้” การให้คำ� ปรึกษาวัยรุน่ จึงควรให้วยั รุน่ สามารถปรับตัวทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับพ่อแม่ เพือ่ น
(เพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ) และครูได้รู้จักจัดการความขัดแย้ง และสามารถเลือกคบเพื่อน
ที่ดี เพราะเพื่อนที่ดีจะช่วยท�ำให้วัยรุ่นได้แนวคิด และวิธีการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
การสัมภาษณ์นิสิตปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยและมีคะแนนเป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจไว้ว่า
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและประสบปัญหาเขาจะปรึกษาเพื่อน ได้ระบายกับเพื่อน ก็รู้สึกดีขึ้น และเขามีเพื่อน
ที่ขยันเรียน บางทีอยากไปเล่นเกมส์ ไปดูภาพยนตร์ ก�ำลังจะชวนเพื่อนแต่เพื่อนชวนขึ้นมาก่อน ชวนไป
ห้องสมุด เขาก็เลยไปห้องสมุด จึงเห็นได้ว่าเพื่อนสามารถเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นได้ และเพื่อนที่ดี
จะช่วยท�ำให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนเพื่อนท�ำ
พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม ซึ่งเป็นความ
สามารถทางสติปัญญาขั้นสูงสุดตามทฤษฎีของ เพียเจท์ ท�ำให้วัยรุ่นมีความสามารถทางสมองในการคิด
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และแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เพียงแต่วัยรุ่นยังขาดประสบการณ์ ท�ำให้คิดและมีมุมมองเพียง
ด้านเดียว วัยรุน่ จึงมักจะตัดสินสิง่ ต่างๆ ในลักษณะตรงข้าม เช่นไม่ “ถูก” ก็ “ผิด” เหตุผลของการตัดสิน
มาจากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ บางครัง้ ตัดสินบนพืน้ ฐานของอารมณ์ เช่น เมือ่ ขออนุญาตไปกับเพือ่ น
แล้วพ่อแม่ไม่อนุญาต ก็รู้สึกน้อยใจคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก เป็นต้น การให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นในเรื่องนี้จึงควรให้
วัยรุ่นได้ระบายความรู้สึก แสดงความเข้าใจ และสะท้อนให้วัยรุ่นได้เข้าใจพฤติกรรมของพ่อแม่ ในอีก
มุมมองหนึง่ คือ ไม่อนุญาตเพราะรักและเป็นห่วงและถ้าจะท�ำให้พอ่ แม่ไม่เป็นห่วงต้องท�ำอย่างไร ซึง่ จะ
เป็นการพัฒนาการคิดของวัยรุ่นให้คิดอย่างรอบคอบ และคิดในหลายมุมมองมากขึ้น หรือแม้แต่การที่
วัยรุน่ ชืน่ ชอบและเลียนแบบผูม้ ชี อื่ เสียง ทัง้ นักฟุตบอล ดารา นักร้อง ฯลฯ วัยรุน่ ก็จะติดตามและพยายาม
ท�ำตนให้เหมือนกับผู้ที่ตนชื่นชอบ บางครั้งท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากทั้งๆ ที่วัยรุ่นยังไม่สามารถ
หารายได้ด้วยตนเอง การให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นจึงควรให้วัยรุ่นได้คิดและเลียนแบบบุคคลเหล่านั้นในอีก
มุมมองหนึ่ง เช่นการที่เขาประสบความส�ำเร็จและมีชื่อเสียง เช่นนั้น แสดงว่าเขาต้องมีความพยายาม
และมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความส�ำเร็จ เขาต้องอดทนฝึกซ้อม และเสียสละความสะดวกสบายที่ได้รับ เขาจึงมี
วันนี้ ถ้าวัยรุ่นชื่นชอบเขาก็ควรจะเลียนแบบในมุมมองนี้มากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ดีกับตัววัยรุ่นเอง
การให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่น
การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ช่วยให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาได้พจิ ารณา
ความเป็นจริง ได้รู้จักตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามสภาพความ
เป็นจริง และรูจ้ กั แยกแยะสิง่ ใดควรท�ำ สิง่ ใดไม่ควรท�ำ สิง่ ไหนถูกและสิง่ ไหนผิด ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้
จะท�ำให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษามีความรูส้ กึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่า อันจะน�ำไปสูก่ ารมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา วัยรุน่ เป็น
วัยของการแสวงหาเอกลักษณ์ (Identity) การให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริงจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถมองตนและเห็นตนเองตามความเป็นจริง (Reality) หรือใช้ปัญญา ไม่ใช้
อารมณ์เพียงอย่างเดียว เพราะจะเห็นตนเองเฉพาะทีต่ นอยากเป็น (Ideal self) วัยรุน่ จะค้นพบเอกลักษณ์
ของตน ท�ำให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองและการรูจ้ กั ตนเองตามความเป็นจริง จะเป็นแนวทางสูก่ ารพัฒนา
ตนเองต่อไป การให้ค�ำปรึกษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรน�ำมาใช้เพื่อประคับประคองและช่วยเหลือให้
วัยรุ่นสามารถด�ำเนินชีวิต ในวัยนี้ให้สมกับเป็นวัยที่สดใสวัยแห่งการเรียนรู้ และวัยแห่งความหวังของ
สังคม ซึ่งพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มิใช่เป็นวัยที่มีปัญหาอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจอีก
ต่อไป
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แม้ว่าการให้ค�ำปรึกษาจะเป็นทักษะทางจิตวิทยาที่ต้องได้รับการฝึกเทคนิควิธีการเฉพาะ แต่ผู้
ใกล้ชิดวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู หรือแม้แต่เพื่อนของวัยรุ่น ก็สามารถเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นได้
ซึ่งถ้าผู้ใกล้ชิดวัยรุ่นสามารถให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นได้ ปัญหาของวัยรุ่นจะได้รับความช่วยเหลือ ก่อนที่จะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ และมีความซับซ้อนยากจะแก้ไข ผู้ใกล้ชิดวัยรุ่นสามารถให้ค�ำปรึกษาวัยรุ่นได้
ถ้าปฏิบัติดังนี้
		 ๑. มีความอบอุ่นและเป็นมิตร ผู้ให้ค�ำปรึกษาควรมีท่าทีที่นุ่มนวล อบอุ่น เป็นมิตรและ
หลีกเลี่ยงการต�ำหนิ หรือว่ากล่าว นอกจากการให้ค�ำปรึกษาแล้ว ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูบ่นท�ำให้
เบื่อหน่ายมากกว่า
		 ๒. เข้าใจและเห็นใจวัยรุ่น โดยมีความรู้สึกร่วมกับวัยรุ่นคือรับรู้ความรู้สึก และร่วมรับรู้โลก
ส่วนตัวของวัยรุ่น เสมือนเป็นโลกของผู้ให้ค�ำปรึกษาโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองของผู้ให้ค�ำปรึกษา
		 ๓. ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ คือตั้งใจฟังสิ่งที่วัยรุ่นก�ำลังพูด หรือสื่อสารโดยวิธีอื่นๆ ที่เรียกว่า
ภาษาท่าทางเช่น ใบหน้าที่เศร้าหมองน�้ำเสียงสั่นเครือ มือสั่น ตาแดง หรือร้องไห้ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจ
สิ่งที่วัยรุ่นจะบอก และตอบกลับด้วยท่าทีที่เข้าใจ เช่น พยักหน้า หรืออาจจะสัมผัสเบาๆ (เช่น ลูบศีรษะ
บีบมือ โอบไหล่ ตามความเหมาะสม)
		 ๔. มองทางบวก โดยให้วยั รุน่ มองโลกในแง่ดี มองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขและมีทางออก
ฝึกคิดแง่มุมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะท�ำให้รู้สึกดีกว่าการมองจากมุมเดิมที่ท�ำให้เป็นทุกข์ การมอง
ทางบวกท�ำให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้
		 ๕. ไม่มีอคติ ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตนที่เป็นความชอบ ความพอใจ ที่มีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ต้องมีใจกว้าง พร้อมที่จะยอมรับวัยรุ่นในฐานะบุคคลที่มีศักดิ์ศรี
และมีความแตกต่างจากผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ซึง่ การมีอคติจะท�ำให้เกิดความล�ำเอียงและขาดเหตุผลทีแ่ ท้จริง
		 ๖. ใช้แนวทางพุทธธรรม ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่น
มีกำ� ลังใจ เพราะมีคนทีเ่ ข้าใจ ให้วยั รุน่ สงบสติอารมณ์ และเมือ่ วัยรุน่ สงบแล้วจึงให้คดิ ใคร่ครวญเหตุการณ์
ต่างๆ ตามความเป็นจริง ยอมรับความจริง และเข้าใจความจริงตามธรรมชาติ
		 ๗. ระลึกเสมอว่า การให้คำ� ปรึกษาไม่ใช่การสอน หรือแนะน�ำ เพราะการให้คำ� ปรึกษาจะท�ำให้
วัยรุ่นได้ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานของการรู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้จริง
ในสถานการณ์นั้นๆ และวัยรุ่นต้องรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเอง แต่การสอนหรือ
การแนะน�ำนั้นมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของผู้สอนหรือผู้แนะน�ำ บางครั้งไม่เหมาะกับสภาพการณ์
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ที่เปลี่ยนไปและอาจจะไม่ได้สนใจในความเป็นตัวตนของวัยรุ่นคนนั้น (เช่น อารมณ์ ความรู้สึก พื้นฐาน
ความเป็นมา บุคลิกภาพของวัยรุ่น เป็นต้น) บางครั้งแนวทางที่สอน หรือแนะน�ำนั้นวัยรุ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ เพราะแนวทางดังกล่าว “ไม่ใช่ตัววัยรุ่นเอง” ตัวอย่างที่ใช้สอนในการช่วยเหลือวัยรุ่น เช่น
การทีบ่ อกว่าวัยรุน่ ชายทีอ่ กหักว่า “อย่าเสียใจไปเลยผูห้ ญิงมีเยอะแยะหาใหม่กไ็ ด้” “ผูห้ ญิงไม่ได้มคี นเดียว
ในโลก” “เขาอาจจะไม่ดพี อส�ำหรับเราก็ได้ หาใหม่ดกี ว่า” เป็นต้น ถ้าใช้การให้คำ� ปรึกษาในการช่วยเหลือ
วัยรุน่ ต้องเริม่ จากการฟังโดยกระตุน้ ให้วยั รุน่ ได้เล่าออกมา เช่น พูดว่า “หน้าตาไม่สบายเลยเป็นอย่างไรบ้าง
เล่าให้ฟังหน่อยซิ” และพยายามเข้าใจสิ่งที่วัยรุ่นบอกหรือสื่อสารออกมา เช่น ถ้าผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นครู
อาจพูดว่า “หนูก�ำลังเสียใจที่คนที่หนูรัก เขาไปมีคนอื่น “ “ยังมีคนอื่นอีกไหมที่ยังรักและเป็นห่วงหนู”
“หนูคิดว่าควรท�ำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น” เป็นต้น
		 ๘. รักษาความลับ เพราะเป็นจรรยาบรรณที่ส�ำคัญในการให้ค�ำปรึกษา ผู้ให้ค�ำปรึกษาพึง
ตระหนักว่า วัยรุน่ ทีม่ าขอค�ำปรึกษาเพราะความไว้วางใจทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา และเรือ่ งทีม่ าขอค�ำปรึกษา
เป็นเรื่องส่วนตัวที่มีความส�ำคัญต่อวัยรุ่นมาก การรักษาความลับของวัยรุ่นจึงส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้
สัมพันธภาพระหว่าง ผู้ให้ค�ำปรึกษากับวัยรุ่นด�ำเนินต่อไปด้วยความไว้วางใจ
การช่วยเหลือวัยรุ่นบางครั้งวัยรุ่นไม่ต้องการอะไร นอกจากต้องการมีคนรับฟังเขาเท่านั้น ดังนั้น
เพียงแต่ผใู้ กล้ชดิ วัยรุน่ ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่ ครู หรือเพือ่ นของวัยรุน่ พอจะได้แนวทางในการให้คำ� ปรึกษา
และการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นเบื้องต้นได้ แต่ถ้าพบว่าปัญหาวัยรุ่นเกินความสามารถที่จะแก้ไข ก็ควร
ส่งต่อให้นักจิตวิทยาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

สรุปท้ายบท
การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง เป็นการช่วยให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาพิจารณาการกระท�ำ
ของตนเอง มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นวิธีการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้ใน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษา เพราะมีการวางโครงการการแก้ไขปัญหาในอนาคต และการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้รับค�ำปรึกษารู้จักตนเอง ส�ำรวจตนเองตามความเป็นจริง
โดยการประเมินพฤติกรรม ค่านิยมที่เรามีอยู่ รู้จักประเมินสิ่งที่ถูกหรือผิด ตลอดจนพิจารณาสิ่งต่างๆ
ตามสภาพความเป็นจริง
การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ผูร้ บั ค�ำปรึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาในระดับ
จิตส�ำนึก ความเข้าใจและการตระหนักในปัญหาของตนไม่เพียงพอ ต้องมีการวางโครงการ ท�ำและ
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มุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ฝึกให้ผู้รับค�ำปรึกษากล้าเผชิญความจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
การวางโครงการแก้ปัญหาของตน ตลอดจนฝึกการรับผิดชอบ และฝึกการควบคุมตนเอง พัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนั้นหลักการของการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณา
ความเป็นจริงยังน�ำไปใช้ได้กับการฝึกอบรมวัยรุ่นในโรงเรียนหรือในครอบครัวได้ด้วย
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