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คูม่อืพฒันาศกัยภาพหมอสุขชมุชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าและกลไก 
การสรา้งเสรมิสุขภาพจติกลุ่มแรงงาน 

“ การสรา้งสุข ลดทุกข ์” 
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             คูม่อืพฒันาศกัยภาพหมอสุขชุมชน เรื่อง “ การใหค้ าปรกึษา ” ฉบบันี้ เกดิขึน้

หลงัจากโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าและกลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติกลุ่มแรงงาน   

“ การสรา้งสุข ลดทุกข ์ ” ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง-

เสรมิสุขภาพ ไดด้ าเนินการผา่นปีแรก ( 2560 ) จนสามารถคดัเลอืกผูน้ าทีม่คีวามพรอ้ม 

และมศีกัยภาพจ านวน 42 คนจากทัง้หมด 91 คน เป็น “ หมอสขุชุมชน” ซึง่จะเป็นกลไก

หลกัในการขยายผลการด าเนินงานในพืน้ทีร่วมทัง้ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่คนในชุมชน

ทีก่ าลงัประสบปัญหา ตอ้งการคนรบัฟัง /ใหค้วามชว่ยเหลอืในเบือ้งตน้   

             โครงการฯจงึไดจ้ดัท าคูม่อืฉบบันี้เพื่อใหห้มอสขุชุมชนใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานและฝึกฝนตนเอง โดยไดค้ดัเลอืกกจิกรรมในหลกัสตูรกลาง 2 กจิกรรมหลกั 

ไดแ้ก่กจิกรรม “กระบวนการใหค้ าปรกึษา” และ “ การสื่อสารเพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการ

เรยีนรู”้ มาปรบัใชเ้พิม่เตมิใหเ้หมาะสม โดยผา่นความเหน็ชอบของนกัวชิาการและที่

ปรกึษาของโครงการฯ รวมทัง้ไดม้กีารทดลองใช ้ ปรบัปรุง  จนเป็นคูม่อืฉบบัสมบูรณ์ที่

พรอ้มน าไปใชป้ระโยชน์ / เผยแพรแ่ก่ผูส้นใจ  

             ขอขอบคุณผูเ้กีย่วขอ้งในการพฒันาคูม่อืฉบบันี้ ไดแ้ก่ คุณอรพนิ วมิลภูษติ 

ผูจ้ดัการโครงการฯ  คุณนวลจนัทร ์ โพธา ทีป่รกึษาโครงการฯ   คุณพชัรนิทร ์ ศรวีลิยั 

ผูป้ระสานงานโครงการฯ  ตลอดจนหมอสุขชุมชนทุกทา่น ทีม่สีว่นชว่ยสนบัสนุนใหก้าร

จดัท าคูม่อืฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

คณะท างานวชิาการ 

20 กรกฎาคม 2562 
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1. กรอบคิดในการจดัท าคู่มือ 

     คูม่อืฉบบันี้ถกูออกแบบภายใตก้รอบคดิส าคญัในการพฒันาผูน้ าชุมชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ

พฒันาศกัยภาพผูน้ าและกลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติกลุ่มแรงงาน “ การสรา้งสุข ลดทุกข ์” 

ซึง่ด าเนินการระหวา่ง 30 กนัยายน 2560 - 30 กนัยายน 2562  ใหม้ศีกัยภาพในการจดัการ

ตนเอง ครอบครวั และชุมชน เพือ่แกปั้ญหาทีส่ง่ผลตอ่ความรูส้กึสุข / ทุกขใ์นชวีติประจ าวนั  

ผา่นการรูเ้ทา่ทนั การเขา้ใจตนเองและสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีเ่ป็นเงื่อนไข/ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบ

ตอ่การเกดิทุกขภาวะ จนสามารถเป็นกลไกส าคญักลไกหนึ่งในการสรา้งสุขภาวะของชุมชน  

โดยมี “ความสามารถในการให้ค าปรึกษา” เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกระบวนการพฒันา  

1.1 วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าคู่มือฯ 

      เพื่อใหอ้าสาสรา้งสุข และหมอสขุชุมชน ตลอดจนผูส้นใจทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการสรา้ง

เสรมิสุขภาพกาย สุขภาพจติ สามารถใชเ้ป็นแนวทางหรอืเป็นตวัอยา่งในการจดักระบวนการ

เรยีนรู ้การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ / พฒันาศกัยภาพในการใหค้ าปรกึษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 

เรื่อง “การให้ค าปรึกษา” 

คู่มือพฒันาศกัยภาพหมอสขุชมุชน 

โครงการ สร้างสขุ ลดทุกข ์  
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1.2 ใครคือ “ อาสาสร้างสขุ ” และ  “ หมอสขุชุมชน ” 

       หมายถงึ ผูน้ าทีผ่า่นการพฒันาศกัยภาพจนสามารถท าหน้าทีพ่ ีเ่ลีย้งในระดบัพืน้ที ่ โดย

มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองเป็นตวัอยา่ง มศีกัยภาพในการอ านวยกจิกรรมการเรยีนรู ้

การใหค้ าปรกึษา ชีแ้นะการสรา้งสุขลดทุกขใ์หก้บัผูน้ าในชุมชน/พืน้ที ่ อกีทัง้สามารถประสาน

เชื่อมโยงการท างานกบัฐานชุมชนและหน่วยงาน ทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม 

เพื่อใหม้ารว่ม /สนบัสนุนกระบวนการท างาน 

1.3  ความหมายและความส าคญัของการให้ค าปรึกษา 

            “ การให้ค าปรึกษา ” เป็นกระบวนการทีช่ว่ยใหบุ้คคลสามารถชว่ยเหลอืตนเองอยา่ง

ยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดวธิหีน่ึง มผีูอ้ธบิาย /ใหค้วามหมายของ “การใหค้ าปรกึษา”

ไวห้ลายลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั เชน่ 

 เป็นกระบวนการชว่ยเหลอืใหบุ้คคลส ารวจตนเองจนเกดิความเขา้ใจตนเองและเกดิ

การลงมอืปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม เพื่อการแกปั้ญหา การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา การบรหิารจดัการชวีติทีเ่หมาะสมจนน าไปสูก่ารพฒันา

ตนเองใหเ้ป็นผูม้คีวามเจรญิงอกงามสว่นบุคคล 

 กระบวนการชว่ยเหลอื ตดิตอ่สื่อสารกนัดว้ยวาจา และกริยิาทา่ทาง ทีเ่กดิจาก

สมัพนัธภาพของผูใ้หค้ าปรกึษาทีม่คีุณลกัษณะ มคีวามรู ้ และมทีกัษะในการให้

ค าปรกึษา กบัผูร้บัค าปรกึษา ทีก่ าลงัประสบความยุง่ยากใจ หรอืมคีวามทุกข ์

ตอ้งการความชว่ยเหลอื ใหส้ามารถเขา้ใจตนเอง เขา้ใจสิง่แวดลอ้ม มทีกัษะในการ

ตดัสนิใจและหาทางออก เพื่อลดหรอืขจดัความทุกขห์รอืความยุง่ยากใจไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ จนสามารถพฒันาตนเองไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ 

1.4  ความแตกต่างของ “ การให้ค าปรึกษา ”  กบั “ การให้ค าแนะน า ” 

       การใหค้ าปรกึษามคีวามแตกตา่งจากการใหบ้รกิารแกไ้ขปัญหาอกีรปูแบบทีน่ยิมใชก้นั 

เชน่ “ การใหค้ าแนะน า ”  คอืเป็น “ กระบวนการ ”  ทีเ่น้นใหผู้ร้บัค าปรกึษาเรยีนรูท้ีจ่ะหา 
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ทางออกในการ “ จดัการปัญหาด้วยตวัเอง ” โดยมเีป้าหมายทีก่ารท าใหผู้ป้ระสบปัญหา  

ไดรู้ ้เขา้ใจ ยอมรบัตนเอง จนกระจา่งแจง้ถงึสาเหตุและผลกระทบของปัญหา  สามารถ

ตดัสนิใจและด าเนินการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

1.5 “ ผู้ให้ค าปรึกษา ” ในบริบทของ “ หมอสขุชุมชน ” 

        การท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาของหมอสุขชุมชนทีโ่ครงการฯคาดหวงันัน้ ไมอ่าจกล่าวได้

วา่จะสามารถเป็น “ ผูใ้หค้ าปรกึษา : COUNSELOR ” ตามนิยามหรอืบรบิทของนกัวชิาการ /

ผูเ้ชีย่วชาญทางจติวทิยา ในแงท่ีต่อ้งผา่นการเรยีนรู ้ ฝึกฝน และพฒันาตนจนเป็นทีย่อมรบั

และผา่นการรบัรองของสถาบนั/องคก์รทีร่บัผดิชอบ แต่จะเป็นผูน้ าในชุมชนทีไ่ดผ้า่นการ

ฝึกอบรม /พฒันามาในระดบัหน่ึง จนมคีวามรู ้ทกัษะปฏบิตั ิมคีวามตัง้ใจและมัน่ใจทีจ่ะน าไป

ขยายผล ใหค้ าปรกึษา /แนะน าแก่สมาชกิในครอบครวั  เพือ่นฝงู คนในชุมชน ใหส้ามารถ

จดัการกบัปัญหา/ประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิความทุกขก์ายทุกขใ์จดว้ยตนเอง ชว่ยชีแ้นะ และรว่ม

คดิหาทางออกทีม่คีวามเป็นไปไดก้่อนทีปั่ญหานัน้ๆจะบานปลายจนเกนิควบคุมหรอืแกไ้ขได ้ 

2. เป้าหมายและวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรู้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรู้ 

1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั หลกัการ       

/ แนวคดิของการใหค้ าปรกึษา ทกัษะส าคญัในการให้

ค าปรกึษา และกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษา 

2. ผูเ้ขา้อบรมตระหนกัถงึความส าคญัของการฝึกฝน

ตนเองเพื่อสามารถใหค้ าปรกึษาอยา่งไดผ้ล 

3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาและใชท้กัษะการให้

ค าปรกึษา ในดา้นการฟังอยา่งใสใ่จ การทวนความ การ 

ใชค้ าถาม การสะทอ้นกลบั การใหก้ าลงัใจ การสรุปความ  

อยา่งเหมาะสมกบับรบิทและขอ้จ ากดัตา่งๆในพืน้ที ่
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3. แนวทางการน าคู่มือไปใช้ 

     คูม่อืฯฉบบันี้สามารถปรบั / แกไ้ขไดต้ามบรบิทและความพรอ้มทัง้ของกลุ่มเป้าหมายและ

ของผูจ้ดัการฝึกอบรม โดยขอเสนอแนวทางกวา้งๆประกอบการพจิารณา/ตดัสนิใจเบือ้งตน้

ก่อนการน าไปใช ้ดงันี้ 

   3.1 กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 

 ผูน้ าโครงการสรา้งสุข ลดทุกข ์ทีผ่า่นการพฒันาเป็น อาสาสาสรา้งสขุ และหมอ

สุขชุมชน 

 ผูน้ าชุมชน ทีม่คีวามสนใจ / ท าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้ าปรกึษาในประเดน็

ปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

   3.2  จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ควรอยูร่ะหวา่ง 15-20 คน 

   3.3  ช่วง/ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
          อยา่งน้อย 2 วนั (11-12 ชัว่โมง)  ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการฝึกอบรม 

   3.4 สถานทีใ่นการฝึกอบรม 
         ควรมพีืน้ทีเ่พยีงพอส าหรบัการท ากจิกรรมในกลุ่มยอ่ย และตดิผลงานกลุ่ม 

   3.5 คณะท างาน /ทมีงานในการฝึกอบรม  ควรประกอบดว้ย 

        1) ทีมบริหารจดัการ ดา้นสถานที ่การใหบ้รกิาร การเงนิ วสัดุ-อุปกรณ์      

          อยา่งน้อย 1 คน 

       2)  ทีมวิทยากร อยา่งน้อย 3 คน แบง่ / เวยีนกนัหน้าทีต่ามความเหมาะสม  

  วทิยากรหลกั / ผูน้ ากระบวนการ 1 คน ท าหน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในการ

ด าเนินการ /อ านวยกระบวนการฝึกอบรมในแตล่ะเนื้อหา /กจิกรรม 

  วทิยากรผูช้ว่ย 1 คน ท าหน้าทีช่ว่ยวทิยากรหลกัในการจดัเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ให้

พรอ้มใช ้คอยเสรมิ /เพิม่เตมิวทิยากรหลกั และเป็นพีเ่ลีย้งในกจิกรรมกลุ่มยอ่ย 

   พีเ่ลีย้งกลุ่ม จ านวนเทา่กบัจ านวนกลุ่มยอ่ย  ท าหน้าทีอ่ านวยกระบวนการในกลุ่ม

ยอ่ย สงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมและผลงานของสมาชกิในกลุ่ม 
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   ผูส้งัเกตการณ์ /ผูป้ระเมนิ 1 คน ท าหน้าทีค่วบคุมเวลา ควบคุมกจิกรรมให้

เป็นไปตามขัน้ตอนทีเ่ตรยีมไวอ้ยา่งราบรื่น ขณะเดยีวกนัตอ้งท าหน้าทีป่ระเมนิ

พฤตกิรรม /การแสดงออกของผูเ้ขา้อบรม เพื่อแจง้ตอ่วทิยากรหลกัหากเหน็วา่

ก าลงัจะเกดิปัญหา /มขีอ้สงสยั และใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผลการฝึกอบรม 
 

4. กระบวนการฝึกอบรม /จดักิจกรรมการเรียนรู ้

    กระบวนการทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมถกูออกแบบ โดยเน้น 

    1. การจดั /ใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หค้วามส าคญัตอ่การรูจ้กัและยอมรบัตนเอง และการ

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 

    2. ความตอ่เน่ืองของการฝึกอบรมผูน้ า จากการลงมอืปฏบิตัเิพื่อสรา้งสุข ลดทกุข ์ (จาก

กจิกรรมในคูม่อืพฒันาศกัยภาพผูป้ระสานงานพืน้ทีแ่ละชุมชน การสรา้งเสรมิสุขภาพจติกลุ่ม

แรงงาน การสรา้งสุข ลดทุกข)์ สูก่ารฝึกฝนและเรยีนรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะทีจ่ าเป็นในการท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษา 

     3. การใชป้ระสบการณ์ /การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้อบรมจากความส าเรจ็ในการจดัการปัญหา

เพื่อสรา้งสุข ลดทุกขด์ว้ยตนเอง มาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรบัใชเ้พื่อวางเป้าหมาย บทบาท 

และกระบวนการในการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาทีเ่หมาะสม 

    4.   การประเมนิตนเอง และการก าหนดแนวทางพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษาของผูเ้ขา้

อบรม 

 

         กจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 กจิกรรม ดงัแสดงในผงัหน้าถดัไป  
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ผงัแสดงภาพรวมการจดัการเรียนรู้ 

 ทบทวนบทบาท ศกัยภาพหมอสุขชมชน 

 ทดสอบ และสรุปความรู ้ความเขา้ใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั

การใหค้ าปรกึษา 

 น าเสนอความหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายของการ

ใหค้ าปรกึษาในแง่มุมทางวชิาการ 

 ก าหนดความหมาย เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษา

โดยหมอสุขชุมชน  

 ก าหนดคุณสมบตัขิองหมอสุขชุมชนในการท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษา 

 ประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าที่ใหค้ าปรกึษา 

 ครัง้ที ่1 

    กิจกรรมท่ี 1     ( 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

: หมอสขุชมุชนกบัการให้ค าปรึกษา 

 น าเสนอประเภทและแนวทางส ารวจปัญหา 

 ฝึกปฏบิตัเิป็นผูใ้หค้ าปรกึษาในกลุ่มย่อย 4 คน  

 สรุปผลการฝึก/การเรยีนรู ้

 ประเมนิและสรุปการพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา  

 ก าหนดแนวทางพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา 

 ประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าที่ใหค้ าปรกึษา 

ครัง้ที ่ 2 

 ประเมนิและสรุปผลการฝึกอบรม 

 

กิจกรรมท่ี 4       ( 4 ชัว่โมง) 

: ฝึกปฏิบติัให้ค าปรึกษา 

 ทบทวนกระบวนการ /ทกัษะทีใ่ชแ้กปั้ญหา และ

น าเสนอค าตอบในแบบทดสอบเกีย่วกบั              

“ กระบวนการใหค้ าปรกึษา” 

 กลุ่มย่อย ศกึษาผงัแสดงกระบวนการใหค้ าปรกึษา  

 จดัท าผงัแสดงกระบวนการให้ค าปรกึษาของ     

หมอสุขชุมชนแยกแต่ละพืน้ที ่

 วเิคราะหแ์ละระบุทกัษะทีค่วรใชใ้นแต่ละขัน้ตอน

ของกระบวนการใหค้ าปรกึษา 

กิจกรรมท่ี 3       ( 2 ชัว่โมง ) 

: กระบวนการให้ค าปรึกษา 

 น าเสนอค าตอบของผูเ้ขา้อบรมจากแบบทดสอบ

เกีย่วกบั “ ทกัษะการใหค้ าปรกึษา ” 

 ศกึษาเอกสาร “ ทกัษะการให้ค าปรกึษา ” 

 ประเมนิระดบัทกัษะของตนเอง ครัง้ที ่1 

 ทดสอบความเขา้ใจในการใช ้6 ทกัษะ 

 กลุ่มย่อย ฝึกการใช ้6 ทกัษะ  

 สรุปผลการฝึก /การเรยีนรู ้

กิจกรรมท่ี 2     ( 2 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

: ทกัษะส าคญัท่ีควรใช้ในการ               

ให้ค าปรึกษา 
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5. การประเมินผลการเรียนรู้  สามารถท าไดโ้ดย 

    5.1 การประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ ก่อนการฝึกอบรม โดยใชแ้บบทดสอบ 

    5.2 การประเมนิระหว่างและหลงัการฝึกอบรม  โดยจะสอดแทรกอยูใ่นแตล่ะ
กจิกรรม แบ่งเป็น  

 การประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา  

 การประเมนิระดบัทกัษะการใหค้ าปรกึษา 

   5.3 การประเมนิและสรุปผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
 การประชุมทมีวทิยากรหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมในแตล่ะวนั เพื่อน าขอ้มลูทีส่ะทอ้นถงึ 

การเปลีย่นแปลงของผูเ้ขา้อบรม ทัง้ทีเ่ป็นผลงาน พฤตกิรรม การแสดงออก ฯลฯ 

ระหวา่งรว่มกจิกรรม มาน าเสนอเพื่อสรุปถงึการบรรลุวตัถุประสงคข์องแตล่ะกจิกรรม 

รวมถงึขอ้ด ี/ขอ้ดอ้ยในการจดัการเรยีนรู ้ ปัญหาทีค่วรแกไ้ข /ปรบัปรุง  

 การน าผลการประชุมทมีในแตล่ะวนั และผลการประเมนิตนเองของผูเ้ขา้อบรมมา

ประกอบการพจิารณาเพื่อสรุปผลในภาพรวมอกีครัง้เมื่อเสรจ็สิน้การฝึกอบรมในวนั

สุดทา้ย 
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(ตวัอย่าง) 

ตารางการฝึกอบรม 
 

เวลา 

 

วนั 

08:30 

- 

09:00 

09:00 

- 

10:30 

10:30 

- 

12:00 

12:00 

- 

13:00 

13:00 

- 

14:30 

14:30 

- 

16:30 

16:30 

- 

17:00 

วนัแรก 
รายงาน
ตวั  

 เปิดการฝึกอบรม 
 กจิกรรมที ่1 
  : หมอสุขชุมชน 
กบัการใหค้ าปรกึษา 

 

 

 

อาหาร
กลางวนั 

กจิกรรมที ่2 

: ทกัษะส าคญัทีค่วรใช ้

ในการใหค้ าปรกึษา 

สรุปการ
เรยีนรู้

ประจ าวนั 

วนัทีส่อง 

 

ทบทวน
กจิกรรม
วนัแรก 

 

กจิกรรมที ่3  

: กระบวนการให้
ค าปรกึษา 

กจิกรรมที ่4 

 : ฝึกปฏบิตัใิหค้ าปรกึษา 

สรุปการ
เรยีนรู้

ประจ าวนั 
และ

ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

วตัถปุระสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม 

1. มคีวามรู ้ความขา้ใจเกีย่วกบั ความหมาย เป้าหมาย/

วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษา และคณุลกัษณะของ 

ผูใ้หค้ าปรกึษาในแงมุ่มทางวชิาการ 

2. สามารถปรบัความหมาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และบทบาท

ในการใหค้ าปรกึษาทีเ่หมาะสมกบัการท าหน้าทีห่มอสุขชุมชนได้

อยา่งเหมาะสม 

เวลาท่ีใช้  อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 30 นาท ี
 

เน้ือหา 

1.  ความหมายของการใหค้ าปรกึษา  

2.  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และคุณสมบตัขิองผูใ้หค้ าปรกึษาในแงมุ่มทางวชิาการ  

3.  ความหมาย เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษาโดยหมอสุขชุมชน  

4.  คุณสมบตัขิองหมอสุขชุมชนในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา 
  

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 

1.  ผูน้ ากระบวนการกล่าวตอ้นรบั ชีแ้จงวตัถุประสงค ์และกจิกรรมทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนั 

2.  ใหผู้เ้ขา้อบรมแนะน าตวัคนละ 2 นาท ีพรอ้มบอกเหตุผลวา่ท าไมจงึถกูเสนอชื่อเป็น 

    หมอสุขชุมชน  ( 20 นาท ี) 

3. ผูน้ ากระบวนการ ทบทวนคุณสมบตั ิและบทบาทของหมอสุขชุมชน โดยเน้นใหเ้หน็  

   ความส าคญัของการท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรกึษา (10 นาท)ี 

4. ผูน้ ากระบวนการ ( 60 นาท)ี 

    1) ใหผู้เ้ขา้อบรมท าแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษา  

    2) แจกกระดาษค าตอบคนืใหทุ้กคนโดยไมต่รงกบัเจา้ของ แลว้ใชค้ าถามใหแ้ตล่ะคนอ่าน

และสรุปค าตอบในมอืทีต่รงกบัค าถาม 3 ขอ้แรก 

หมอสุขชมุชน 
กบั 

การใหค้ าปรกึษา 
 



14 
 

 การใหค้ าปรกึษา หมายถงึอะไร 

 การใหค้ าปรกึษากบัการใหค้ าแนะน า เหมอืนหรอืตา่งกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

 ผูจ้ะท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาได ้ควรมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

    3)  บนัทกึประเดน็ /ค าตอบส าคญับนกระดาษชารท์ 

    4)  รวบรวมแบบประเมนิคนืใหท้มีงานเพื่อสรุปค าตอบในขอ้ทีเ่หลอืก่อนสง่คนืเจา้ของ 

5.  ผูน้ ากระบวนการสรุปค าตอบทีไ่ดจ้ากความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรม และเพิม่เตมิ 

 ความหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษา และคุณสมบตัขิองผูใ้ห้

ค าปรกึษาในมุมมองทางวชิาการ ( 15 นาท)ี 

6. ผูน้ ากระบวนการใชค้ าถาม เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมชว่ยกนัใหค้วามหมาย ก าหนดเป้าหมาย

ของการใหค้ าปรกึษา และสรุปคุณสมบตัขิองหมอสุขชุมชนทีจ่ะท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา 

โดยปรบั/ เพิม่เตมิจากทีส่รุปไวใ้นกจิกรรมขอ้ 4 ( 20 นาท ี) 

     1)  ดา้นความหมายของการใหค้ าปรกึษา 

 ความหมายของการใหค้ าปรกึษาทีน่ าเสนอ เหมอืนหรอืตา่งจากทีพ่วกเราไดใ้หไ้ว้

หรอืไม ่อยา่งไร  

 ความหมายของการใหค้ าปรกึษาโดยหมอสุขชุมชน ควรเป็นอยา่งไร  

2)  ดา้นเป้าหมายของการใหค้ าปรกึษา 

 อะไรคอืเป้าหมายส าคญัของการใหค้ าปรกึษาของหมอสุขชุมชน (ในแงข่อง 

จ านวน /ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตการใหค้ าปรกึษา ประเดน็การให้

ค าปรกึษา ฯลฯ)  

     3)  ดา้นคุณสมบตัขิองหมอสขุชุมชนในการใหค้ าปรกึษา 

 หมอสุขชุมชนควรมคีุณสมบตัอิยา่งไรเพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 คุณสมบตั ิ/ศกัยภาพของหมอสขุชุมชนทีม่อียู ่เพยีงพอตอ่การเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา

หรอืไม ่เพราะเหตุใด  

7. ผูน้ ากระบวนการสรุปและน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการอภปิรายอกีครัง้ ( 10 นาท)ี 
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8. ผูเ้ขา้อบรมทบทวนและประเมนิความมัน่ใจของตนในการท าหน้าที ่ใหค้ าปรกึษา แลว้แจง้

ผลการประเมนิตอ่ทมีงาน เพื่อบนัทกึและสรุปผลการประเมนิในภาพรวม  ( 15 นาท)ี 
 

ส่ือและอปุกรณ์ 

1. แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษา 

2. สไลด ์ 

 คุณสมบตั ิและภาระงานของหมอสุขชุมชนตามแนวทางของโครงการฯ  

 ความหมายของการใหค้ าปรกึษา  

 หลกัการ วตัถุประสงค ์และคุณสมบตัขิองผูใ้หค้ าปรกึษา 

3.  แบบประเมนิความมัน่ใจของหมอสุขชุมชนในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา  
 

การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมนิจาก 
1. การแสดงความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ ในการแสดงความเหน็ /การตอบค าถาม 

2. ผลงานจากการท ากจิกรรม ไดแ้ก่ การใหน้ิยาม /ความหมายของการใหค้ าปรกึษา การ

ก าหนดเป้าหมาย และคุณสมบตัขิองผูใ้หค้ าปรกึษาในฐานะหมอสุขชุมชน 
 

ค าแนะน าส าหรบัการน าไปใช้/ประยกุตใ์ช้ 

1. หากเวลามจี ากดั อาจจะใหผู้เ้ขา้อบรมท าแบบทดสอบความรู ้ความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ 

หลงัจากรายงานตวั ระหวา่งรอการเริม่ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ 

2. การประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษา (ตามกระบวนการในขอ้ 8) อาจใช้

เวลาชว่งพกัเบรก หรอืชว่งรบัประทานอาหาร  และหากมเีวลามากพอ ควรใหผู้เ้ขา้อบรมได้

พดูคุยแลกเปลีย่นระหวา่งกนัหลงัเสรจ็สิน้การประเมนิ 

3. ค าตอบของผูเ้ขา้อบรม ขอ้ 4 และ 5 ในแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ ทีท่มีงาน

เป็นผูส้รุปจะน าไปใชใ้นกจิกรรมที ่ 2 และ 3 
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ตวัอย่างส่ือท่ีใช้ 
 

แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา 

ชือ่ – สกุล ............................................................... ........................................ 

 

 

1. “ การใหค้ าปรกึษา ” คอื  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. “การใหค้ าปรกึษา” กบั “การใหค้ าแนะน า” เหมอืนหรอืต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................................................. 

3. ผูท้ าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา  ควรมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทกัษะทีค่วรใชใ้นการใหค้ าปรกึษา มอีะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................................................. 

5. กระบวนการ/ข ัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษา มอีะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ศกัยภาพ 8 ด้าน 

: เป้าหมายหน่ึงของการพฒันาผูน้ าในโครงการ 

  
การเป็นตวัอย่าง 

ในการจดัการตนเอง  เพื่อ

สรา้งสุขลดทุกข ์

  
การบรหิารจดัการทมีและ      

การท างานระดบัพืน้ที/่ชมุชน 

  
การประสานทรพัยากร   

เพื่อสนบัสนุนการท างาน 

การใหค้ าปรกึษาเพื่อเสรมิ

ศกัยภาพในการปรบัพฤตกิรรม

และการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ 

  
การอ านวยกจิกรรมการเรยีนรู้

ระดบักลุ่มและชมุชน 

  
การวางแผน ตดิตาม 

ประเมนิผล และรายงาน 

  
การสื่อสารเพือ่สรา้ง

แรงจูงใจและตระหนกัรู ้

การจดัการและใชข้อ้มูล 

เพื่อการท างาน 

 
 

  
 
  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

  

 
 

  

“อาสาสร้างสขุ”  และ “หมอสขุชุมชน” คอื ผูน้ าทีผ่า่นกระบวนการพฒันาศกัยภาพ

และประสบความส าเรจ็ในการปฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง มคีวามพรอ้มทีจ่ะขยายผล และเป็นพี่

เลีย้งแก่สมาชกิในครอบครวัและชุมชน สามารถอ านวยกจิกรรมการเรยีนรู ้ให้ค าปรึกษา 

ชีแ้นะ ประสานเชื่อมโยงการท างานกบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม

เพื่อการสรา้งสุขลดทุกขใ์นชุมชน /พืน้ที ่  

บทบาทของอาสาสร้างสุข และหมอสขุชมุชน 
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ความหมายของ “การให้ค าปรึกษา” 

 ปรบัจาก www.gotoknow.org/posts/278259 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากบัชวีติประจ าวนั 

ดร.อรนรนิทร์ ขจรวงศ์วฒันา 
 

1. ความหมาย 

“ กระบวนการชว่ยเหลอืใหบุ้คคลส ารวจตนเองจนเกดิความเขา้ใจตนเองและเกดิการลงมอืปฏบิตัอิย่าง

เหมาะสม เพือ่การแกปั้ญหา การปรบัตวั การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา การบรหิารจดัการ

ชวีติอย่างเหมาะสม จนน าไปสูก่ารพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามเจรญิงอกงามส่วนบุคคล ”  

2. วตัถปุระสงค ์ / เป้าหมายของการให้ค าปรึกษา  เพื่อชว่ยผูร้บัค าปรกึษาในเรื่อง 
     1) การส ารวจตนเองและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให้ยอมรบัและเขา้ใจตนเอง 

     2) การลดระดบัความเครยีด และความไม่สบายใจทีเ่กดิขึน้ 

     3) พฒันาทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสงัคม การตดัสนิใจ และการจดัการปัญหาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

     4)  การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์และสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ ื่นไดด้ยีิง่ข ึน้ 

3. คณุสมบติัของผู้ให้ค าปรึกษา (จนี แบร ี2538) 
 

 รูจ้กั และยอมรบัตนเอง  อดทน ใจเยน็ 
 จรงิใจ และตัง้ใจชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น  มที่าทเีป็นมติร มองโลกในแง่ด ี
 ชา่งสงัเกต ไวต่อความรูส้กึของผูอ้ื่น  ใชค้ าพูดไดเ้หมาะสม 
 เป็นผูฟั้งทีด่ ี  มบีุคลกิภาพด ี

  เกบ็รกัษาความลบั 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.gotoknow.org/
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แบบประเมินความมัน่ใจของหมอสขุชมุชน 

ในการท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  
 

ผูป้ระเมนิ...............................………….........................  

วนัทีป่ระเมนิ ................................................................. 

ค าช้ีแจง   โปรดประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาของท่าน โดยเขยีนเครื่องหมาย   

             ลงในชอ่งใตร้ะดบัคะแนนทีต่รงกบัการตดัสนิใจของท่าน  
 

 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 

1. ประสบการณ์ในการท าหน้าที ่
ใหค้ าปรกึษาทีผ่า่นมาของท่าน 

 

 
 

    

 

2. ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั หลกัการ 
ความหมาย และวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
ของการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาในฐานะ 
หมอสขุชมุชน 

 

     

 

3. คุณลกัษณะของท่านทีเ่หน็วา่เหมาะสม 
ในการใหค้ าปรกึษา 

 

     

 

4. ปัจจยัอื่นๆ ทีเ่อือ้อ านวยใหท้า่นสามารถ
ท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาได ้เชน่ การยอมรบั
นบัถอื การมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ใหค้ าปรกึษา โอกาสในการไดฝึ้ก /ปฏบิตั ิ
ฯลฯ เป็นตน้ 

 

     

 

คะแนนรวม   
 

 
 

คะแนนเฉล่ีย  
 

 
 

หมายเหตุ   คะแนนเฉลีย่ ไดจ้ากการน าคะแนนรวมหารดว้ยจ านวนขอ้ 

 

 

คร ัง้ที ่

1 
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วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม 

1. สามารถระบุถงึทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการท าหน้าที ่   

ผูใ้หค้ าปรกึษาได ้

2. สามารถประเมนิและระบุระดบัทกัษะการใหค้ าปรกึษา 

ของตนได ้ 

3. เหน็ความจ าเป็นในการพฒันาทกัษะตา่งๆเพื่อท าหน้าที ่ 

ใหค้ าปรกึษา 
  

เวลาท่ีใช้  อยา่งน้อย  2  ชัว่โมง  30 นาท ี
 

เน้ือหาส าคญั 

1. ทกัษะพืน้ฐานทีค่วรมใีนการใหค้ าปรกึษา (รายละเอยีดอยูใ่นตวัอยา่งสื่อ)   

2. ทกัษะพืน้ฐานทีห่มอสุขชุมชนเหน็วา่จ าเป็นตอ่การท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษา 

   (ไดจ้ากค าตอบในขณะฝึกอบรม) 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 

1. ผูน้ ากระบวนการน าเสนอค าตอบของผูเ้ขา้อบรมเกีย่วกบัทกัษะทีจ่ าเป็นในการท าหน้าทีใ่ห้

ค าปรกึษา (จากค าถามขอ้ 3 ในแบบทดสอบความรู ้ความเขา้ใจฯ) แลว้น าอภปิรายแสดง

ความเหน็ในกลุ่มใหญ่ ( 10 นาท)ี 

 ทกัษะใดบา้งทีค่ดิวา่จ าเป็นจรงิๆส าหรบัหมอสุขชุมชนในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา 

2. ใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมศกึษารายละเอยีดในเอกสาร “ ทกัษะการใหค้ าปรกึษา ” จากนัน้ผูน้ า

กระบวนการจงึใชส้ไลดส์รุป “ 6 ทกัษะส าคญัในการใหค้ าปรกึษา” ( 30 นาท ี) 

3. ผูเ้ขา้อบรมประเมนิระดบัทกัษะตนเอง โดยใหค้ะแนนตัง้แต ่1-5 คะแนน บนัทกึผลในแบบ

บนัทกึ และในตารางทีเ่ตรยีมไวใ้หด้า้นหน้าหอ้งประชุม (15 นาท)ี 

 

ทกัษะส าคญั 
ทีค่วรใช ้
ในการ 

ใหค้ าปรกึษา 
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4. ผูน้ ากระบวนการสรุปผลการประเมนิระดบัทกัษะของผูเ้ขา้อบรม แลว้ใชค้ าถาม (10 นาท ี) 

 จ าเป็นหรอืไม ่ทีทุ่กคนจะตอ้งเก่งทุกทกัษะในตาราง เพราะเหตุใด 

 จ าเป็นหรอืไม ่ทีทุ่กคนจะตอ้งพฒันาทุกทกัษะใหเ้ทา่เทยีมกนั เพราะเหตุใด 

5.  ผูน้ ากระบวนการทดสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรม เกีย่วกบัการใชท้กัษะ 6 รปูแบบใน

การใหค้ าปรกึษา ( 30 นาท)ี โดย 

   1) ใหพ้จิารณาวา่มกีารใชท้กัษะใดในตวัอยา่งการสนทนาระหวา่งผูใ้หค้ าปรกึษา              

กบัผูร้บัค าปรกึษาทีม่ใีห ้ 10 ตวัอยา่ง ตอบลงในสมุดบนัทกึของแตล่ะคน    

   2) เฉลยค าตอบ แลว้ใหร้วมคะแนนทีไ่ด ้ขอ้ละ 1 คะแนน  

   3) ใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมพดูคุยแลกเปลีย่นผลคะแนนของตนเองอยา่งอสิระ 

6.  ผูน้ ากระบวนการเพิม่เตมิความเขา้ใจในสว่นทีเ่หน็วา่ผูเ้ขา้อบรมยงัไมช่ดัเจน (10 นาท)ี 

7.  ปฏบิตักิารฝึกการใชท้กัษะตา่งๆในกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 4 คน ( 30 นาท)ี โดย      

    1) ใหแ้ตล่ะคนจบัฉลากตวัอยา่งเรื่องราวทีม่าขอค าปรกึษา  

    2) เวยีนกนัใชข้อ้ความในฉลากเพื่อฝึกใชท้ัง้ 6 ทกัษะจนครบทุกคน  

    3) หากสงสยัหรอืไมแ่น่ใจ ใหข้อค าแนะน าจากพีเ่ลีย้งกลุ่ม 

8. ผูน้ ากระบวนการสุม่ถามผูเ้ขา้อบรม 2-3 คน จากนัน้จงึใชส้ไลดส์รุปและเน้นย า้

ความส าคญัของการฝึกฝนตนเองใหส้ามารถใชเ้ทคนิค/ทกัษะต่างๆอยา่งหลากหลาย 

เหมาะสมกบับรบิทของผูม้าขอรบัค าปรกึษา และสถานการณ์ขณะนัน้ ( 15 นาท ี) 
 

ส่ือและอปุกรณ์ 

1.  เอกสาร “ ทกัษะการใหค้ าปรกึษา ” 

2.  สไลดส์รุป “ 6 ทกัษะส าคญัในการใหค้ าปรกึษา” 

3.  ตารางบนัทกึผลการประเมนิระดบัทกัษะการใหค้ าปรกึษา (ส าหรบัผูเ้ขา้อบรม) 

4.  ตารางสรุประดบัทกัษะการใหค้ าปรกึษาของผูเ้ขา้อบรม(ส าหรบัวทิยากร) 

5.  ตวัอยา่งการสนทนาระหวา่งผูใ้หค้ าปรกึษากบัผูร้บัค าปรกึษา 10 ขอ้ 

6.  ฉลากขอ้ความ / เรื่องราวทีม่าขอรบัค าปรกึษา 10 ขอ้ความ (สามารถท าส าเนา หรอืเพิม่

ขอ้ความขึน้ใหม ่หากมผีูเ้ขา้อบรมมากกวา่ 10 คน ) 



22 
 

 

การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมนิจาก 

1. พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ ในการรว่มแสดงความคดิเหน็     

/ การตอบค าถามในระหวา่งการท ากจิกรรม 

2. ผลงานจากการท ากจิกรรม 

 ผลการประเมนิระดบัทกัษะทีม่อียูเ่ดมิ 

 ผลการทดสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรม เกีย่วกบัการใชท้กัษะ 6 รปูแบบ 

 ขอ้สงัเกตจากการฝึกทกัษะรายบุคคลของแตล่ะกลุ่ม  
 

ค าแนะน าส าหรบัการน าไปใช้/ประยกุตใ์ช้ 
ควรใหผู้เ้ขา้อบรมไดใ้ชเ้อกสาร “ ทกัษะการใหค้ าปรกึษา ” เป็นแนวทางในการพดูคุย

แลกเปลีย่นขณะฝึกปฏบิตัใินกลุ่มยอ่ย เพือ่เน้นย า้ใหเ้กดิความเขา้ใจในการใชท้กัษะเหล่านัน้

ใหม้ากยิง่ขึน้  
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ตวัอย่างส่ือท่ีใช้ 
 

ทกัษะการให้ค าปรึกษา 
ทีม่า :  หลกัการและความรูท้ ัว่ไป เทคนิคการใหค้ าปรกึษา 

www.ubu.ac.th>web>files_up 

   คอื  ความสามารถหรอืความช านาญในการสื่อสาร ทัง้การใชภ้าษาทา่ทางและภาษาพูด เป็น

เครื่องมอืส าคญัของผูใ้หค้ าปรกึษาในการชว่ยเหลอืบุคคลทีม่คีวามทุกขห์รอืผูร้บัค าปรกึษา 

1. การฟังอย่างใส่ใจ 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการแสดงออกของผูใ้หค้ าปรกึษาดว้ยการตัง้ใจฟัง และใชภ้าษาพดู
หรอืท่าทางทีบ่อกถงึความกระตอืรอืรน้ในการใหค้วามชว่ยเหลอื โดย
การแสดงความสนใจ การเหน็ความส าคญั และการใหเ้กยีรต ิชว่ยให้
ผูร้บัค าปรกึษาเกดิความอุ่นใจ ไม่รูส้กึห่างเหนิ 

 การแสดงความใสใ่จ สามารถท าไดโ้ดยการนิ่งฟังอยา่งตัง้ใจ และ
แสดงออกใน 3 ลกัษณะ 

     1. การแสดงออกดว้ยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องในเรื่องเดยีวกนักบัที่ 
ผูร้บัค าปรกึษาพดูใหฟั้งในขณะนัน้ โดยใชค้ าพดูทีแ่สดงถงึการรบัรู้
และเขา้ใจในทศันะ มุมมอง แนวคดิของผูร้บัค าปรกึษา 

    2.  การแสดงออกดว้ยท่าทาง เพือ่สื่อถงึความเขา้ใจและยอมรบัความคดิ 
ความรูส้กึของผูร้บัค าปรกึษา ประกอบดว้ย 
  1) การสบตา เพื่อแสดงความสนใจในสิง่ทีก่ าลงัรบัฟัง 
  2)  การแสดงออกดว้ยสหีน้าท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง 

 แสดงออกทางสหีน้าทีอ่บอุน่ เป็นมติรและสอดรบักบัเรื่องราวของ  
ผูร้บัค าปรกึษา 

 วางตวัโดยโน้มตวัเขา้หา แสดงถงึความตัง้ใจและใส่ใจ 
 นัง่หรอืยนืในระยะเหมาะสม ประมาณ 3-5 ฟุต 

   3) การใชน้ ้าสยีง จงัหวะ ความดงั/ระดบัเสยีงในการพดู  และการเน้นค า  
      ควรมคีวามสมัพนัธก์บัสิง่ทีไ่ดร้บัฟัง 

 

1. ควรประสานสายตากบัผูร้บั-
ค าปรกึษาอย่างเป็นธรรมชาต ิ 
หรอืพยกัหน้าเลก็น้อยขณะรบัฟัง 
2. พูดตอบรบัเมื่อผูร้บัค าปรกึษา
พูดจบ เชน่ “ ครบั” “ค่ะ” “อมื..” 
หรอืทวนซ ้าสิง่ทีผู่ร้บัค าปรกึษา  
ไดก้ล่าวไว ้
3. ใชค้ าพูดทีส่มัพนัธก์บัค าพูดของ
ผูร้บัค าปรกึษา  ไมม่กีารขดัจงัหวะ 
ซึ่งจะชว่ยใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดพู้ด
ถงึเรื่องราวของตนอยา่งต่อเนื่อง 
และมัน่ใจวา่มคีนตัง้ใจฟังตนอยู่ 
4. แสดงท่าททีีผ่อ่นคลาย ไม่เกรง็
หรอืเคร่งเครยีด เพราะจะท าให้
ผูร้บัค าปรกึษาเกรง็หรอืตงึเครยีด
ไปดว้ย 
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2. การใช้ค าถาม 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดบ้อกถงึความรูส้กึ
และเรื่องราวต่างๆ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการส ารวจและท า
ความเขา้ใจตนเองใหม้ากขึน้  จนผูใ้หค้ าปรกึษาสามารถ
รบัรูข้อ้มูล สาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ 

 รูปแบบการใชค้ าถาม 2 รูปแบบ 
1) การถามแบบเปิด ใชเ้มื่อตอ้งการใหผู้ร้บัค าปรกึษา 
เล่าความรูส้กึหรอืเรื่องราวของตนอย่างอสิระ มกัลงทา้ย
ประโยคดว้ย “ อะไร อยา่งไร?” 
2) การถามแบบปิด เมือ่ตอ้งการค าตอบสัน้ และ
เฉพาะเจาะจง แต่จะไดข้อ้มูลน้อย และตอ้งถามบ่อย มกั
ลงทา้ยประโยคดว้ย “ ไหม เหรอ หรอืไม่ หรอืยงั รเึปล่า?” 

 โดยทัว่ไปควรใชค้ าถามแบบเปิด เพือ่ใหผู้ร้บัค าปรกึษาได้
ตอบตามทีต่อ้งการอย่างเตม็ที ่ไม่รูส้กึกดดนัวา่ถูกซกัมาก
เกนิไป  

 

1. ก าหนดวตัถุประสงคว์า่ตอ้งการขอ้มูล 
แบบใดแลว้เลอืกใชค้ าถามแบบเปิด และ
แบบปิดใหเ้หมาะสม 
2.สงัเกต ฟังอย่างตัง้ใจ จากนัน้จงึสรุป  /
ทวนซ ้าประเดน็ทีต่อ้งการก่อนตัง้ค าถาม 
3.ตัง้ใจฟังค าตอบ เพื่อรวบรวมขอ้มูลของ
ผูร้บัค าปรกึษาตามทีก่ าหนดไว ้
4. ไม่ควรถามบอ่ยเกนิไป เพราะอาจท าให้
ผูร้บัค าปรกึษาร าคาญ และต่อตา้นการให้
ค าปรกึษาได ้
5.หลกีเลีย่งการถามดว้ยค าวา่ “ ท าไม? ” 
เพราะจะไม่ชว่ยใหผู้ร้บัค าปรกึษารูส้กึวา่
ตวัเองผดิ และคดิหาค าตอบทีเ่หมอืนเป็น
การแกต้วั  
 

 

3. การซ า้ความ/ทวนความ 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาพูดซ ้าในเรือ่งทีไ่ดฟั้ง
อกีครัง้หนึ่ง โดยคงสาระส าคญัของเนื้อหาหรอื
ความรูส้กึไว ้แต่ใชค้ าพูดน้อยลง  

 เป็นการชว่ยใหผู้ร้บัค าปรกึษาพดูไดอ้ย่าง
ชดัเจนและตรงประเดน็ 

 เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจในสิง่ทีก่ าลงั    
พูดถงึใหต้รงกนั สือ่ใหผู้ร้บัค าปรกึษารูว้า่    
ผูใ้หค้ าปรกึษาเขา้ใจในสิง่ทีเ่ขาพูดอย่างถกูตอ้ง 
เน้นขอ้ความ/ประเดน็ทีค่วรเน้น 

 

1. ตัง้ใจฟัง แลว้พจิารณาวา่ค าพดูใดทีน่่าจะเป็นประเดน็
ส าคญัทีค่วรเน้น /ย ้า เพือ่กระตุน้ใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดเ้ลา่
อย่างตอ่เนื่อง หรอืใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ  
2. ใหพู้ดขอ้ความ/ประโยค หรอืค าพดูนัน้ๆซ ้า โดย  
 ซ ้า /ทวนความทัง้หมด โดยเปลีย่นเฉพาะ     

สรรพนาม 
 ซ ้า /ทวนความเฉพาะประเดน็ส าคญั 
 ไม่เพิม่เตมิความเหน็ของผูใ้หค้ าปรกึษาลงไป 

3.หลกีเลีย่งการซ ้า /ทวนความบ่อยๆ เพราะจะท าให้
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ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 ผูร้บัค าปรกึษารูส้กึอดึอดั หรอืเหมอืนถกูลอ้เลยีน  
 

4.ใหส้งัเกตการตอบสนองของผูร้บัค าปรกึษา  
 หากซ ้า/ทวนความไดถู้กตอ้ง ผูร้บัค าปรกึษาจะ

พยกัหน้า ตอบรบั หรอืขยายความตอ่ 
 หากไม่มปีฏกิริยิาตอบสนอง ผูใ้หค้ าปรกึษาควร

ใชก้ารถามเขา้ชว่ย 
 

 

4. การสะท้อนกลบั 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการบอกถงึความสนใจและเขา้ใจ ของผูใ้ห้
ค าปรกึษาตอ่สิง่ทีผู่ร้บัค าปรกึษารูส้กึ /รบัรู ้ใน 
ขณะนัน้ เป็นการรวบรวมทัง้ความรูส้กึและเนื้อหา
ทีผู่ร้บัค าปรกึษาไดพ้ดูถงึ หรอืสิง่ทีผู่ใ้หค้ าปรกึษา
ไดส้งัเกตเหน็จากทา่ทางกริยิาของผูร้บัค าปรกึษา 
รวมถงึเนื้อหา/ประเดน็ส าคญั โดยใชค้ าพูดของ
ผูใ้หค้ าปรกึษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

 เป็นการกระตุน้ใหผู้ร้บัค าปรกึษาแสดงความรูส้กึ
และเปิดเผยเรื่องราวของตนใหม้ากขึน้ หรอื
ชดัเจนขึน้ 

 เป็นการท าใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดเ้ขา้ใจปัญหา 
สาเหตุ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตลอดจนเกดิความ
เขา้ใจความรูส้กึของตวัเองมากขึน้ 

 

 

1. พยายามสงัเกตพฤตกิรรมของผูร้บัค าปรกึษาใน
ขณะนัน้ เชน่ ลกัษณะการพดู น ้าเสยีง สหีน้าทา่ทาง 
2.หาค าทีต่รงกบัความรูส้กึของผูร้บัค าปรกึษามากทีสุ่ด 
โดยใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย 
3.จบัประเดน็ส าคญัทีผู่ร้บัค าปรกึษาพดู 
4.รวบรวมความรูส้กึและเนื้อหาทีผู่ร้บัค าปรกึษาพูดถงึ 
/แสดงออกเขา้ดว้ยกนั แลว้ใชค้ าพูดใหม่ทีช่ดัเจน 
เขา้ใจงา่ย โดยพูดออกไปทนัทเีพื่อสะทอ้นถงึสิง่ทีผู่ร้บั
ค าปรกึษาก าลงัรูส้กึหรอืรบัรู ้โดยอาจพูดถงึความรูส้กึ
ก่อน แลว้ตามดว้ยเนื้อหา หรอืเริม่ดว้ยเนื้อหากอ่นแลว้
ตามดว้ยความรูส้กึ 
5. ควรหลกีเลีย่งการใชค้ าวา่ “ รู้สึก ” บ่อยครัง้ในการ
สะทอ้นกลบั 
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5. การให้ก าลงัใจ 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการแสดงความสนใจ เขา้ใจในสิง่ที่
ผูร้บัค าปรกึษาพดู และใชค้ าพูดหรอื
ท่าทางสนบัสนุนใหพู้ดตอ่ไป  

 เป็นการกระตุน้ใหผู้ร้บัค าปรกึษา
กระตอืรอืรน้และมัน่ใจในตนเอง ตระหนกั
ในความสามารถและคุณค่าของตวัเอง 
กลา้ทีจ่ะคดิและท าในสิง่ทีไ่ม่เคยคดิหรอื
ท ามาก่อน 

 

เมื่อผูร้บัค าปรกึษาเสนอความคดิ หรอืแนวทางแกปั้ญหาที่
เหมาะสม หรอืเมือ่แสดงความพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุง /พฒันา
ตนเอง แต่ยงัลงัเลใจ ผูใ้หค้ าปรกึษาอาจใชก้ารใหก้ าลงัใจ โดย 
 มองหน้า สบตา ผงกศรีษะ ตอบรบัสัน้ๆ 
 ทวนซ ้าค าส าคญัๆทีผู่ร้บัค าปรกึษาพดูถงึ 
 ใชค้ าพูดกระตุน้ใหเ้กดิความมัน่ใจ มคีวามหวงัและ

ก าลงัใจทีจ่ะคดิหรอืท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม        
และเป็นจรงิได ้

 หลกีเลีย่งการสรา้งความหวงัและการปลอบใจในสิง่ทีไ่ม่
อาจเป็นจรงิได ้รวมทัง้หลกีเลีย่งการใหก้ าลงัใจเพื่อ   
กลบเกลื่อนความรูส้กึทอ้แทข้องผูร้บัค าปรกึษา 
 

 

6. การสรปุความ 

ความส าคญั / หลกัการ 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

 

 เป็นการรวบรวมใจความส าคญัทัง้หมดของความคดิ 
อารมณ์ ความรูส้กึของผูร้บัค าปรกึษาทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
ใหค้ าปรกึษาในแต่ละครัง้ โดยใชค้ าพูดสัน้ๆใหไ้ด้
ใจความส าคญัทัง้หมด  

 เป็นการชว่ยใหผู้ใ้หแ้ละผูร้บัค าปรกึษาเขา้ใจเรือ่งราวที่
สนทนากนัอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงกนั  

 ชว่ยย ้าประเดน็ส าคญัทีเ่กดิขึน้ ในกรณทีีพู่ดคุยกนัหลาย
ประเดน็ 

 เป็นการท าใหก้ารใหค้ าปรกึษาในแต่ละครัง้มคีวาม
ต่อเนื่องกนั 
 

 

1. กรณทีีผู่ร้บัค าปรกึษาพูดถงึประเดน็ปัญหา
ต่างๆหลายประเดน็  ผูใ้หค้ าปรกึษาควรสรุป
แต่ละประเดน็ก่อนทีจ่ะเริม่ประเดน็ตอ่ไป 
2. กรณทีีม่กีารใหค้ าปรกึษาหลายครัง้ ควรใช้
การสรุปความทัง้กอ่นจบ และเริม่ตน้ในแต่ละ
ครัง้ รวมถงึครัง้สุดทา้ยกอ่นยุตกิารให้
ค าปรกึษา 
3. ขอใหผู้ร้บัค าปรกึษาเป็นผูส้รุป โดยผูใ้ห้
ค าปรกึษาชว่ยเสรมิ /เพิม่เตมิในส่วนส าคญัที่
ขาดหายไป 
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การฟัง 
อยา่งใสใ่จ 

• ประสานสายตา 
• ถามในจุดทีส่งสยั 
• ไม่แทรก / ขดั 
• ไม่เปลีย่นเรื่อง 
• ใส่ใจอารมณ์ 
• แสดงสหีน้าท่าทาง

ตอบสนอง 

การใชค้ าถาม 

• ค าถามปลายเปิด 
• ค าถามปลายปิด 

การ 
ทวนความ 
ใชค้ าของผูพ้ดู 

การ 
สะทอ้นกลบั 

สะทอ้นอารมณ์  
+  

เนื้อหา 

การ 
ใหก้ าลงัใจ 

• ส ารวจ /จบัความรูส้กึ 
• คน้หาขอ้ด ี
• สนบัสนุนขอ้ด ี

การ 
สรปุความ 

สรุปประเดน็ส าคญัที่
เกีย่วขอ้ง 
กบัปัญหา 

6 ทกัษะส ำคญัในกำรใหค้ ำปรกึษำ 
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ตารางบนัทึกผลการประเมินระดบัทกัษะการให้ค าปรึกษา 
(ส าหรบัผูเ้ขา้อบรม) 

 

ชือ่ –สกุล ............................................................. ........วนัทีท่ าการประเมนิ ....................................... 

 
 

 ครัง้ที ่

 
ระดบัทกัษะ ( 1 : น้อยท่ีสดุ  5 : มากท่ีสดุ) 

 
การฟัง 

อย่างใส่ใจ 
การ 

ใชค้ าถาม 
การ 

ทวนความ 
การ 

สะทอ้นกลบั 
การให้
ก าลงัใจ 

การ 
สรุปความ 

เฉล่ีย 
 

1        
 

2        
 
 

หมายเหตุ :    ครัง้ที ่1 : ประเมนิตอนท ากจิกรรมที ่2  

                                                                                                                       ครัง้ที ่2 : ประเมนิตอนท ากจิกรรมที ่4  
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        ตารางสรปุระดบัทกัษะการให้ค าปรึกษาของผู้เข้าอบรม  (ส าหรบัวทิยากร)  

 
อนัดบัท่ี / 
ช่ือ- สกลุ 

 

ระดบัทกัษะ ( 1 : น้อยท่ีสดุ  5: มากท่ีสดุ) 
 

การฟัง 
อย่างใส่ใจ 

การใช ้
ค าถาม 

 

การ 
ทวนความ 

 

การ 
สะทอ้นกลบั 

การ 
ใหก้ าลงัใจ 

การ 
สรุปความ 

เฉล่ีย 

ครัง้ที่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที ่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที ่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที ่
1 

ครัง้ที ่
2 

ครัง้ที ่
1 

ครัง้ที ่
2 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               

รวม               

เฉล่ีย               

หมายเหตุ :    ครัง้ที ่1 : ประเมนิตอนท ากจิกรรมที ่2  

                                                                                                                                                                                                                          ครัง้ที ่2 : ประเมนิตอนท ากจิกรรมที ่4
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ตวัอย่างการสนทนาระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากบัผู้รบัค าปรึกษา 

 

ข้อ 
 

ตวัอย่าง 
 

เฉลย 
 

1 

 

เอ : ทุกวนันี้กห็่วงแต่ลูก เคา้เรยีบจบแลว้แต่ยงัไม่มงีานท าเป็นชิน้เป็นอนั  
เทีย่วเตร่ไปวนัๆ กลวัวา่จะไปเจอเอาคนไม่ด ี
 

บี : คุณห่วงทีลู่กไม่มงีานท า 
 

การทวนความ 

2 

 

เอ : ผมร าคาญเมยีผมมากๆเลย ท าอะไรเหมอืนไมไ่วใ้จกนั ไมไ่วห้น้ากนั ซกั
โน่นซกันี่ ตอบยงัไงกไ็ม่เขา้ใจ ถามซ ้าซาก จนไม่รูจ้ะหาค าตอบยงัไงใหคุ้ณเธอ
พอใจ 
 

บี : แลว้คดิวา่อะไรเป็นสาเหตุทีท่ าใหภ้รรยาตอ้งคอยซกัคอยถามคุณล่ะ.. 
 

การใชค้ าถาม 

3 

 

เอ : กย็อมรบันะวา่ตวัเองงานเยอะ ทัง้งานหลวงงานราษฎร ์จนไม่มเีวลาดูแล
ครอบครวั พอลูกมปัีญหา เขาถงึไม่บอกอะไรเรา ออกไปกบัเพื่อน ตดิเพือ่น ไม่
ยอมกลบับา้น 
 

บี : งานคุณเยอะจนไมม่เีวลาดูแลลูก  
 

การทวนความ 

4 

 

เอ : หนี้สนิทีม่ใีนตอนนี้ กเ็ป็นหนี้ทีแ่ฟนกูเ้อามาซื้อรถใหล้กูเคา้ทีเ่กดิกบัเมยี
เก่าเอาไวใ้ชท้ ามาคา้ขาย ไอเ้รามาอยูก่บัเคา้ จะท าเป็นไม่รูไ้ม่ชีก้ไ็มไ่ด ้ไม่ชว่ย
กต็อ้งชว่ย ไม่อยากทะเลาะกนัเรื่องลูกเขาลกูเรา 
 

บี : คุณกงัวลเรือ่งภาระหนี้สนิ แต่ไมอ่ยากพูดถงึใหปั้ญหาลามไปเรือ่งอืน่ 
 

การสะทอ้นกลบั 

5 

 

เอ : มน้ีองทีท่ างานมาขอใหไ้ปค ้าประกนัเงนิกูส้หกรณ์ เหน็เป็นคนด ีขยนั
ท างาน ใจกอ็ยากปฏเิสธนะ กลวัเบีย้วหนี้ แต่จะไม่ชว่ยกจ็ะหาวา่ไม่มนี ้าใจ  
 

บี : มวีธิอีืน่อกีหรอืไม่ ทีคุ่ณจะชว่ยเคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปค ้าประกนั.. 
 

การใชค้ าถาม 

6 

 

เอ : ผมเอาทุกทางทีไ่ดเ้งนิ ใครจา้งใหท้ าอะไรกท็ าหมด เงนิทีไ่ดส้่วนใหญ่กใ็ห้
ลูก เคา้อยากไดอ้ะไรกต็ามใจเคา้ เราเกบ็ไวใ้ชเ้ฉพาะทีจ่ าเป็น 
 

บี : คุณท าไดทุ้กอย่างเพือ่ลกู 
 

การสรุปความ 
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ข้อ 
 

ตวัอย่าง 
 

เฉลย 
 

7 

 

เอ : สามเีป็นคนกวา้งขวาง เพือ่นเยอะ ตกเยน็เป็นตอ้งตัง้วงเหลา้ไม่ทีบ่า้นก็  
ทีร่า้น นานๆเขา้ถงึไม่มเีพื่อนมากก็นิเองคนเดยีว จากวนัละไมก่ีแ่กว้ ตอนนี้  
ไม่เมาไมเ่ลกิ ลูกกบ็อกพ่อเหมน็เหลา้ ไมย่อมใหอุ้ม้ เพื่อนกแ็อบมาเตอืนๆวา่ 
ใหดู้แลสามหีน่อย 
 

บี : คุณยงัโชคดนีะทีม่เีพือ่นด ีคอยดูแลตกัเตอืนกนั 
 

การใหก้ าลงัใจ 

8 

 

เอ : ชอบกนิหมูกระทะกนัมากๆค่ะ ทัง้ผวัทัง้เมยี อยา่งน้อยอาทติยล์ะครัง้ กนิ
แลว้มคีวามสขุ มาเครยีดเอาตอนชัง่น ้าหนกั ฮา่ๆๆๆๆ 
 

บ ี: คุณมคีวามสุขทีไ่ดก้นิของทีช่อบ แต่กก็ลวัอว้น 
 

การสะทอ้นกลบั 

9 

 

เอ : เป็นห่วงเขา เมือ่กอ่นเป็นแม่บา้นดูแลเรากบัลูก อยู่แต่ในครวั พอตอ้งมา
เป็นผูใ้หญ่บา้นกต็อ้งปรบัตวัโน่นนี่นัน่ พอเราคอยสอน คอยเตอืนกม็าขึน้เสยีง 
ไม่ใหเ้ราเขา้ไปยุ่ง 
 

บ ี: ลกึๆแลว้ เคา้กร็ูน้ะวา่คุณเป็นห่วง  
 

การใหก้ าลงัใจ 

10 

 

เอ : พอเกษยีณออกมาแลว้ คนทีเ่คยพูดคยุทกัทาย พนิอบพเิทา เสนอตวัท า
โน่นนี่ใหก้เ็ปลีย่นไป บางคนเดนิสวนกนักท็ าเป็นไม่เหน็ เหมอืนไม่รูจ้กั พอเรา
เขา้ไปทกักต็อบเหมอืนเสยีไมไ่ด้ ทัง้ๆทีค่นพวกนี้เราเคยชว่ยอะไรไวเ้ยอะ ถา้
ไม่ไดเ้ราป่านนี้กย็งัไมม่งีานท า จะกูส้หกรณ์กไ็ปชว่ยค ้าประกนัให ้จะแต่งเมยีก็
ไปสู่ขอให ้พอเราหลดุออกจากต าแหน่งหน้าที ่เคา้คงคดิวา่การเป็นประชาชน
เตม็ข ัน้คงไม่มปีระโยชน์อะไรกบัเคา้อกีแลว้ กไ็ดแ้ต่ท าใจยอมรบัมนั 
 

บ ี: คุณน้อยใจ แต่กพ็ยายามท าใจกบัการทีม่คีนปฏบิตักิบัคุณเปลีย่นไป
หลงัจากเกษยีณ ไม่ใหค้วามส าคญักบัคุณเหมอืนเมือ่ก่อน 
 

การสรุปความ 
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ตวัอย่างฉลากข้อความ/ เรื่องราวของผู้เข้ามารบัค าปรึกษา 

1 

 

ทุกวนันี้กห็่วงแต่ลูก เคา้เรยีบจบแลว้แต่ยงัไม่มงีานท าเป็นชิน้เป็นอนั เทีย่วเตร่ไปวนัๆ กลวั
วา่จะไปเจอเอาคนไม่ด ี
 

2 

 

ผมร าคาญเมยีผมมากๆเลย ท าอะไรเหมอืนไมไ่วใ้จกนั ไมไ่วห้น้ากนั ซกัโน่นซกันี่ ตอบยงัไง
กไ็ม่เขา้ใจ ถามซ ้าซาก จนไม่รูจ้ะหาค าตอบยงัไงใหคุ้ณเธอพอใจ 
 

3 

 

กย็อมรบันะวา่ตวัเองงานเยอะ ทัง้งานหลวงงานราษฎร ์จนไมม่เีวลาดูแลครอบครวั พอลูกมี
ปัญหา เขาถงึไม่บอกอะไรเรา ออกไปกบัเพือ่น ตดิเพื่อน ไม่ยอมกลบับา้น 
 

4 

 

หนี้สนิทีม่ใีนตอนนี้ กเ็ป็นหนี้ทีแ่ฟนกูเ้อามาซือ้รถใหลู้กเคา้ทีเ่กดิกบัเมยีเก่าเอาไวใ้ชท้ ามา
คา้ขาย ไอเ้รามาอยู่กบัเคา้ จะท าเป็นไม่รูไ้ม่ชีก้ไ็ม่ได ้ไม่ชว่ยกต็อ้งชว่ย ไม่อยากทะเลาะกนั
เรื่องลูกเขาลูกเรา 
 

5 

 

มน้ีองทีท่ างานมาขอใหไ้ปค ้าประกนัเงนิกูส้หกรณ์ เหน็เป็นคนด ีขยนัท างาน ใจกอ็ยาก
ปฏเิสธนะ กลวัเบีย้วหนี้ แต่จะไม่ชว่ยกจ็ะหาวา่ไม่มนี ้าใจ  
 

6 

 

ผมเอาทกุทางทีไ่ดเ้งนิ ใครจา้งใหท้ าอะไรกท็ าหมด เงนิทีไ่ดส้่วนใหญ่กใ็หลู้ก เคา้อยากได้
อะไรกต็ามใจเคา้ เราเกบ็ไวใ้ชเ้ฉพาะทีจ่ าเป็น 
 

7 

 

สามเีป็นคนกวา้งขวาง เพื่อนเยอะ ตกเยน็เป็นตอ้งตัง้วงเหลา้ไม่ทีบ่า้นกท็ีร่า้น นานๆเขา้ถงึ
ไม่มเีพื่อนมากก็นิเองคนเดยีว จากวนัละไมก่ี่แกว้ ตอนนี้ไม่เมาไม่เลกิ ลูกกบ็อกพอ่เหมน็
เหลา้ ไม่ยอมใหอุ้ม้ เพื่อนกแ็อบมาเตอืนๆวา่ใหดู้แลสามหีน่อย 
 

8 

 

ชอบกนิหมูกระทะกนัมากๆค่ะ ทัง้ผวัทัง้เมยี อย่างน้อยอาทติยล์ะครัง้ กนิแลว้มคีวามสุข มา
เครยีดเอาตอนชัง่น ้าหนกั ฮ่าๆๆๆๆ 
 

9 

 

เป็นห่วงเขา เมื่อก่อนเป็นแม่บา้นดูแลเรากบัลูก อยู่แต่ในครวั พอตอ้งมาเป็นผูใ้หญ่บา้นก็
ตอ้งปรบัตวัโน่นนี่นัน่ พอเราคอยสอน คอยเตอืนกม็าขึน้เสยีง ไม่ใหเ้ราเขา้ไปยุ่ง 
 

10 

 

พอเกษยีณออกมาแลว้ คนทีเ่คยพดูคุยทกัทาย พนิอบพเิทา เสนอตวัท าโน่นนี่ใหก้เ็ปลีย่นไป 
บางคนเดนิสวนกนักท็ าเป็นไม่เหน็ เหมอืนไม่รูจ้กั พอเราเขา้ไปทกักต็อบเหมอืนเสยีไมไ่ด ้
ทัง้ๆทีค่นพวกนี้เราเคยชว่ยอะไรไวเ้ยอะ ถา้ไมไ่ดเ้ราป่านนี้กย็งัไมม่งีานท า จะกูส้หกรณ์กไ็ป
ชว่ยค ้าประกนัให ้จะแต่งเมยีกไ็ปสู่ขอให ้พอเราหลุดออกจากต าแหน่งหน้าที ่เคา้คงคดิวา่
การเป็นประชาชนเตม็ข ัน้คงไมม่ปีระโยชน์อะไรกบัเคา้อกีแลว้ กไ็ดแ้ต่ท าใจยอมรบัมนั 
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วตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหผู้ร้ว่มกจิกรรมสามารถใชป้ระสบการณ์จากการเรยีนรู ้

และการฝึกปฏบิตัทิีผ่า่นมา น าเสนอผงัแสดงกระบวนการ      

ใหค้ าปรกึษา ขัน้ตอน และเทคนิคทีค่วรใชใ้นแตล่ะขัน้ตอน    

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

เวลาท่ีใช้  อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  

เน้ือหาส าคญั 
1. เทคนิค / วธิกีารทีผู่น้ าไดใ้ชป้ฏบิตัเิพื่อสรา้งสุข ลดทุกข ์ของโครงการฯ 

2. กระบวนการ ขัน้ตอน และเทคนิคทีค่วรใชใ้นแตล่ะขัน้ตอนของการใหค้ าปรกึษา 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
1. ผูน้ ากจิกรรมน าเสนอ (15 นาท)ี 

    1)  เทคนิค /วธิกีารทีผู่น้ าไดใ้ชป้ฏบิตัเิพื่อสรา้งสุข ลดทุกขใ์นปีที ่1ของโครงการฯ  

 การรูจ้กัและยอมรบัตนเอง 

 กระบวนการแกปั้ญหา  

2)  กระบวนการ /ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษาทีส่รุปไดจ้ากค าตอบขอ้ 5 ในแบบทดสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจฯของผูเ้ขา้อบรม ( จากกจิกรรมที ่1 ) 

2. ผูน้ ากระบวนการใชค้ าถาม ใหผู้เ้ขา้อบรมแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ (10 นาท)ี 

 เราจะสามารถใชส้ิง่เหล่านี้ในการใหค้ าปรกึษาไดบ้า้งหรอืไม่  อยา่งไร 

3. แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้อบรมตามพืน้ที ่ท ากจิกรรมตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้  ( 45 นาท)ี 

   1) ศกึษาตวัอยา่งผงัแสดงขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษาทีแ่จกให ้ เพื่อพดูคยุและรว่มกนั      

ลงความเหน็วา่ กระบวนการใหค้ าปรกึษาในพืน้ทีข่องตนควรมขี ัน้ตอนอะไรบา้ง   

   2) จดัท าผงัแสดงขัน้ตอนลงในกระดาษชารท์ และน าเสนอในทีป่ระชุมใหญ่ 

กระบวนการ 
ใหค้ าปรกึษา 
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4. พีเ่ลีย้งกลุ่มและผูเ้ขา้อบรมชว่ยกนัวจิารณ์ /ใหข้อ้เสนอแนะตอ่ผลงานทีน่ าเสนอ แลว้ให้

เจา้ของผลงานปรบัแกไ้ขอกีครัง้ (15 นาท ี) 

5.  ผูน้ ากระบวนการใชก้ระดาษชารท์สรุปขัน้ตอนส าคญัๆในกระบวนการใหค้ าปรกึษาทีแ่ต่

พืน้ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้จากนัน้ใชค้ าถามน าอภปิราย แลว้บนัทกึต าตอบทีไ่ดต้รงพืน้ทีใ่กล้

กบัแตล่ะขัน้ตอน ( 25 นาท)ี 

 ในแตล่ะขัน้ตอน ในฐานะผูใ้หค้ าปรกึษา เราควรใชเ้ทคนิคหรอืทกัษะดา้นใดบา้ง 

6. ผูน้ ากระบวนการสรุปผลทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมทัง้หมดอกีครัง้ โดยเน้นย า้วา่

กระบวนการ ขัน้ตอน หรอืเทคนิคทีใ่ชส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดเวลาโดยค านึงถงึความ

เหมาะสมและความแตกตา่งของพืน้ทีแ่ละตวับุคคล  (10 นาท)ี 
 

ส่ือและอปุกรณ์ 

1. สไลดแ์สดงเทคนิค /กระบวนการทีใ่ชส้รา้งสุข ลดทุกข ์ของผูน้ าโครงการฯ ปีที ่1 

2. กระบวนการ /ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษาจากค าตอบขอ้ 5 ในแบบทดสอบความรู ้       

ความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรม ก่อนเริม่กจิกรรมที ่1 

3. เอกสาร ตวัอยา่งผงัแสดงขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษา 

4. สไลด ์/ กระดาษชารท์สรุปขัน้ตอนส าคญัในการใหค้ าปรกึษาทีน่ าเสนอโดยผูเ้ขา้อบรม 
 

การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมนิจาก 

1. พฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งการฝึกอบรม การแสดงออกถงึความสนใจ การมสีว่นรว่ม 

การใหเ้หตุผลประกอบการแสดงความคดิเหน็  การตอบค าถาม ฯลฯ 

2. ผลงาน /ผงัแสดงกระบวนการและเทคนิคการใหค้ าปรกึษาของแตล่ะพืน้ที ่

ค าแนะน าส าหรบัการน าไปใช้/ประยกุตใ์ช้ 
   พีเ่ลีย้งกลุ่มควรใหเ้วลามากพอส าหรบัการเชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ 

ประสบการณ์ ของสมาชกิแตล่ะคนในกลุ่ม ก่อนใหช้ว่ยกนัออกแบบกระบวนการใหค้ าปรกึษา  
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ตวัอย่างส่ือท่ีใช้ 

 

สไลดแ์สดงเทคนิค/กระบวนการท่ีใช้สร้างสขุ ลดทุกข ์ของผู้น าโครงการ ปีท่ี 1 
 

 

1. การรู้จกัตนเอง  

 ฉนัคอืใคร 

 เรอืชวีติ 

 หน้าต่าง 4 บาท  

ตามแนวคดิของโจ ฮาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนอ่ืนรู ้

คนอ่ืนไม่รู ้

ตวัเองรู ้ ตวัเองไม่รู ้

 

เปิดเผย 

( Open Area ) 

 

 

จดุบอด 

(Blind Area ) 

 
 

ปกปิด 

(Hidden Area ) 

 

 

อวิชชา 

(Unknown Area ) 
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2. การรู้ปัญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การรู้วิธีแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

   กงัวลเร่ืองอะไร ? 

   มีอาการเป็นอย่างไร ?  

   ถ้าปล่อยไว้จะเป็นอย่างไร? 

1 

3 

2 

เทคนิค 3 ค าถาม 

ผลกระทบ 

ตวัเอง ครอบครวั สงัคม 

กระบวนการแก้ปัญหา 

 
1 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

2 

การระบปัุญหา 

 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

 การคดัเลือกปัญหาท่ีจะด าเนินการแก้ไข 

การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ 

การวางแผนแก้ปัญหา 

การก าหนดและเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา 

การวิเคราะหห์าสาเหตแุละผลกระทบของปัญหา 

การสรปุและประเมินผลการแก้ปัญหา 
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สาเหตหุลกั 1 สาเหตหุลกั 3 

ผลกระทบหลกั 1 ผลกระทบหลกั 

ผลกระทบย่อย 

ผลกระทบย่อย 

ผลกระทบย่อย 

ผลกระทบหลกั 2 

ผลกระทบย่อย 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 

ปัญหา 

? 

ต้นไม้ปัญหา : Problem 

Tree 

สาเหตหุลกั 2 

สาเหตุยอ่ย  

สาเหตุยอ่ย  

สาเหตุยอ่ย  

สาเหตุยอ่ย  
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ผงัแสดงกระบวนการ /ขัน้ตอนให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการให้ค าปรึกษา 

การต้อนรบั /ท าความรู้จกั

อย่างอบอุ่นและเป็นมิตร 

ยงัไม่รูจ้กั/ไมคุ่น้เคยกนั 
 แนะน าตวัเอง 

รูจ้กั/คุน้เคยกนัแลว้ 

 ย ้าเรื่องการรกัษาความลบั 

 ชีแ้จงประโยชน์ของการรบัค าปรกึษา 

ลงัเลใจทีจ่ะขอรบัค าปรกึษา ปฏเิสธการรบัค าปรกึษา 

 แสดงความหวงัด ีเตม็ใจช่วย 

 ชีแ้จงประโยชน์ของการรบัค าปรกึษา 

 ยุตกิารใหค้ าปรกึษา / ส่งต่อ 

การติดตามผล 

ใหผู้ร้บัค าปรกึษาสรุปสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

 วถิชีวีติ /พฤตกิรรม 

 ความรูส้กึ /การรบัรู ้

มพีฤตกิรรม 

/ การรบัรูด้ขี ึน้ 

 ใหก้ าลงัใจและความมัน่ใจ

ว่าสามารถจดัการกบั

ปัญหาได้ดว้ยตนเองแลว้ 

 ยุตกิารใหค้ าปรกึษา 

ไม่มพีฒันาการ 

ทีด่ขี ึน้ 

 แสดงความเตม็ใจทีจ่ะ

ช่วยเหลอืในประเดน็อื่น    

ทีผู่ร้บัค าปรกึษาต้องการ 

 ยุตกิารใหค้ าปรกึษา 

/ ส่งต่อ 

 คุยเรื่องทัว่ไป(1-2 นาท)ี 

 น าเขา้ประเดน็การปรกึษา 

 ท าความเขา้ใจ 

เรื่องการใหค้ าปรกึษา 

น าเข้าสู่การให้ค าปรึกษา 

 ส ารวจและท าความขา้ใจปัญหา 

 หาสาเหตุและผลกระทบของปัญหา 

 คน้หาความต้องการของผูร้บัค าปรกึษา 

 กระตุ้นใหผู้ร้บัค าปรกึษาคดิหาแนวทาง    

/ วธิแีกไ้ขปัญหาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

 สรุปแต่ละแนวทาง /วธิกีารใหช้ดัเจน 

 ใหผู้ร้บัค าปรกึษาตดัสนิใจเลอืก

แนวทาง/วธิแีกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 

 กระตุ้นใหผู้ร้บัค าปรกึษาคดิขอ้ด ี  

/ขอ้ดอ้ยในแต่ละแนวทาง /วธิกีาร 

 ร่วมกนัวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ

 ท าขอ้ตกลงในการปฏบิตัติามแผน 

 ใหก้ าลงัใจและความมัน่ใจ 

ว่าจะสามารถปฏบิตัไิดต้ามแผน 

เร่ิมกระบวนการให้ค าปรึกษา 
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ตวัอย่างสไลด ์/ ชารท์สรปุขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาของผูเ้ข้าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขัน้ตอน 
ของกระบวนการ 
ให้ค าปรึกษา 

5. การยติุการให้ค าปรึกษา 

4. การวางแผนปฏิบติั 

3. การหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา 

2. การส ารวจและท าความเข้าใจกบัปัญหา 

1. การสร้างสมัพนัธภาพ 

5 
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วตัถปุระสงค ์เพื่อใหผู้ร้ว่มกจิกรรม 

1. สามารถใช ้/ประยุกตใ์ชก้ระบวนการ ขัน้ตอน เทคนิค   

   และทกัษะตา่งๆขณะใหค้ าปรกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ตระหนกัถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการท าหน้าที ่ 

   ใหค้ าปรกึษาอยา่งเป็นกระบวนการ  

3. สามารถก าหนดแนวทางพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา    

   ของตนได ้ 
 

เวลาท่ีใช้  อยา่งน้อย 4 ชัว่โมง 
 

เน้ือหาส าคญั 

การฝีกปฏบิตัเิพื่อใช ้/ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะเกีย่วกบั 

 หลกัการ ความหมาย คุณสมบตัขิองผูใ้หค้ าปรกึษา 

 เทคนิคและกระบวนการใหค้ าปรกึษา 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
1. ผูน้ ากระบวนการทบทวนกจิกรรมทีผ่า่นมา และเพิม่เตมิ (15 นาท)ี 

 ประเภทของปัญหาทีเ่กดิกบัผูข้อรบัค าปรกึษา 

 แนวทางในการส ารวจปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูข้อรบัค าปรกึษา 

2. ผูน้ ากระบวนการระบุวตัถุประสงคแ์ละใชผ้งัชีแ้จงการฝึกปฏบิตั ิ( 10 นาท ี) 

   1) แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิตั ิกลุ่มละ 4 คน เวยีนกนัฝึกฝนตามหน้าทีจ่นครบทุกคน 

                 คนที ่1 : ท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรกึษา 

                 คนที ่2 : ท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัค าปรกึษา 

                 คนที ่3 และ 4 : ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้งัเกตการณ์และประเมนิ โดย 

                          คนที ่3 : ประเมนิผลดา้นกระบวนการ ทกัษะ / เทคนิคทีใ่ช ้

                          คนที ่4 : ประเมนิภาพรวม บรรยากาศ การใชน้ ้าเสยีง ภาษากาย ฯลฯ 

ฝึกปฏบิตั ิ
ใหค้ าปรกึษา 
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    2)  ผูร้บัค าปรกึษา ก าหนดเรื่อง / ประเดน็ทีจ่ะขอรบัค าปรกึษาดว้ยตนเอง  

         หรอืขอรบัประเดน็ตวัอยา่งจากพีเ่ลีย้งกลุ่ม  

      3)  ผูใ้หค้ าปรกึษา ระบุทกัษะ / เทคนิคทีต่วัเองตัง้ใจจะพฒันาในการฝึกครัง้นี้ โดยใช ้

          ผลการประเมนิตนเองทีไ่ดท้ าไวใ้นกจิกรรมที ่2 ประกอบการพจิารณา 

    4)  ผูส้งัเกตการณ์ พดูคุยตกลงกนัในการท าหน้าที ่ รวมถงึการควบคุมเวลา 

    5)  การจดัการเวลาในแตล่ะรอบการฝึก รวม 30นาท ีแบ่งเป็น 

 เวลาในการเตรยีมตวั 5 นาท ี

 เวลาในการพดูคุยปรกึษา 15 นาท ี

 เวลาในการสรุปและประเมนิผล 10 นาท ี

3. ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตักิารใหค้ าปรกึษา โดยผูน้ ากระบวนการและทมีงาน / พีเ่ลีย้ง เขา้รว่ม

สงัเกตการณ์อยูใ่นแตล่ะกลุ่ม ( 2 ชัว่โมง) 

4. เมื่อการฝึกเสรจ็สิน้ ใหแ้ตล่ะกลุ่มสรุปผลการเรยีนรู ้และน าเสนอ  โดยมพีีเ่ลีย้งกลุ่มให้

ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิในตอนทา้ย ( 25 นาท)ี 

 สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้

 กระบวนการ/ขัน้ตอน เทคนิคทีใ่ช/้ปรบัใช ้

 สิง่ทีค่วร /ไมค่วรท าขณะใหค้ าปรกึษา 

5. ผูน้ ากระบวนการสรุปและเพิม่เตมิ ( 5 นาท ี) 

 กบัดกัของผูใ้หค้ าปรกึษา 

6. ผูเ้ขา้อบรมประเมนิทกัษะการใหค้ าปรกึษาครัง้ที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบผลกบัการประเมนิ 

   ครัง้แรก ( 10 นาท)ี 

7.  ผูน้ ากระบวนการใชค้ าถาม 

 มทีกัษะใดบา้งทีเ่ราจ าเป็นตอ้ง ฝึกฝน หรอืพฒันาเพิม่ขึน้ ท าอยา่งไร 
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8. ผูเ้ขา้อบรมบนัทกึแนวทางในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานของการใหค้ าปรกึษาลงในแบบ

บนัทกึทีแ่จกให ้ แลว้จบัคูพ่ดูคยุแลกเปลีย่นถงึความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิพรอ้มปรบัแกไ้ข

ใหเ้หมาะสม ( 15 นาท)ี 

9. ผูน้ ากระบวนการสุม่ใหผู้เ้ขา้อบรมเสนอผลงานพืน้ทีล่ะ 1 คน  จากนัน้เน้นย า้ถงึความ

จ าเป็นในการฝึกฝนดว้ยตนเองผา่นการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั และผา่นการท าหน้าทีผู่ใ้ห้

ค าปรกึษา (15 นาท)ี  

10. ผูน้ ากระบวนการ /ทมีงานประเมนิผลการฝึกอบรม ( 15 นาท ี) โดย  

 ใหผู้เ้ขา้อบรบประเมนิความมัน่ใจของตนในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา ครัง้ที ่2 

จากนัน้น ามาสรุปและเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิครัง้แรก 

 น าการพดูคุยในกลุ่มใหญ่ ถงึเหตุผลและความเป็นไปไดข้องแตล่ะคนในการให้

ค าปรกึษาในฐานะหมอสุขชุมชน 

11.  ผูน้ ากระบวนการ สรุปภาพรวมและผลการฝึกอบรม โดยเทยีบเคยีงกบัเป้าหมาย /

วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้( 10 นาท ี)   
         
ส่ือและอปุกรณ์ 
1.  สไลด ์ 

 ประเภทของปัญหาทีเ่กดิกบัผูข้อรบัค าปรกึษา 

 แนวทางในการส ารวจปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูข้อรบัค าปรกึษา 

 กระบวนการ /ขอ้ตกลงในการฝึกปฏบิตัเิป็นผูใ้หค้ าปรกึษา 

 กบัดกัของผูใ้หค้ าปรกึษา 

2.  ตวัอยา่งประเดน็ / รายละเอยีดของผูข้อรบัค าปรกึษา 

3.  แบบประเมนิการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษา (ส าหรบัผูส้งัเกตการณ์ประเมนิ) 

4.  แบบประเมนิระดบัทกัษะการใหค้ าปรกึษาของผูเ้ขา้อบรม ครัง้ที ่2  

     (ใชแ้บบประเมนิฯเดมิในกจิกรรมที ่2)  

5.  แบบบนัทกึแนวทางพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา 

6.  แบบประเมนิความมัน่ใจของหมอสุขชุมชนในการท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา (ครัง้ที ่2 ) 
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การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมนิจาก 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้ขา้อบรมระหวา่งการท ากจิกรรม เชน่ ความสนใจ ความตัง้ใจ  

การมสีว่นรว่ม ฯลฯ 

2. สรุปจากแบบประเมนิตา่งๆทีใ่ชใ้นการอบรม 
 

ค าแนะน าส าหรบัการน าไปใช้/ประยกุตใ์ช้ 

หากมเีวลาในการฝึกอบรมจ ากดั ผูป้ระสานงาน /ผูร้บัผดิชอบสามารถน ากจิกรรมนี้ไปท าใน

พืน้ทีไ่ด ้ 

  
 

ตวัอย่างส่ือท่ีใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาดความรู้ ความเข้าใจ 

 ปัญหาด้านอารมณ์ ความรู้สึก 

 ขาดแนวทางในการปฏิบติั/ทกัษะ 

 ตดัสินใจไม่ได้ 

ประเภทของปัญหาท่ีเกิดกบัผูข้อรบัค าปรึกษา 

ให้ข้อมูล 

ให้ก าลงัใจ 

เสนอแนะ  
/ฝึกทกัษะ การพิจารณา

ทางเลือก 
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 ความรุนแรง 
 ความรูส้กึ 
 ความคดิ 

การส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผู้ขอรบัค าปรึกษา 

1. ภมิูหลงั 
เท่าท่ีจ าเป็น 

2.องคป์ระกอบ 
ของปัญหา 

รปูแบบของ 
การเกดิปัญหา 

ผลกระทบ 
ตอ่ตวัเอง 

พฤตกิรรม 
ของตวัเอง 

สมัพนัธภาพ 

 ครอบครวั 
 เพื่อน 
 ผูร้่วมงาน 

 คนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ศกัยภาพ  วธิจีดัการปัญหาในปัจจุบนั 
 วธิจีดัการปัญหาในอดตี 
 ผูใ้หก้ารช่วยเหลอื 

การฝึกปฏิบติัเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ผูใ้ห้ค าปรึกษา 

 : ระบุทกัษะที ่ 
 ตอ้งการพฒันา 

ผูร้บัค าปรึกษา  
: ก าหนดเอง 
/รบัประเดน็จากพีเ่ลีย้ง 

ผูส้งัเกตการณ์และประเมิน  
: ตกลงการหน้าที ่

กระบวนการ ทกัษะ 
เทคนคิ 

ภาพรวม 
บรรยากาศ 
ภาษากาย  

 

 
 

  

1 

 
 

  

2 

 

 
 

3 

 

 

 
 

4 

  

 

 

 เวลาเตรยีมตวั 5 นาท ี

 เวลาในการพดูคุยปรกึษา 15 นาท ี
 เวลาในการสรุปและประเมนิผล 10 นาท ี
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ตวัอย่างประเดน็/รายละเอียดของผูข้อรบัค าปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ป้าน้อย : ปัญหาสขุภาพ 

          อายุ 50 ปี อยูใ่นชุมชนตัง้แตเ่กดิ อาชพีขายขนมหวาน ชา่งพดู รูทุ้กเรื่อง ทุกความ-

เคลื่อนไหวในชุมชน  สนใจผูค้นรอบขา้ง แตไ่มส่นใจดแูลตวัเอง  

          ป้าน้อยเริม่ป่วยเป็นโรคความดนัสูง และไขมนัในเลอืดสงูมาหลายปีแลว้ เขา้รบัการ

รกัษาโดยใชส้ทิธิบ์ตัรทอง แตก่ไ็มส่ามารถควบคุมอาการเจบ็ป่วยไดจ้นเป็นทีพ่อใจ และมี

แนวโน้มทีจ่ะเป็นโรคเบาหวานตามมา หลงัจากปิดแผงขายขนมในตลาด ป้ามกัจะใหร้างวลั

ตวัเองโดยการกนิขนมทีข่ายไมห่มด รวมทัง้ของทีซ่ือ้มาเพิม่จากตลาด แลว้นอนดทูวีี

รายการโปรดจนหลบัไป ปล่อยใหก้ารดแูลบา้นชอ่งเป็นของลูกสาวทีห่ยา่ขาดกบัสามหีลาย

ปีแลว้เอาลูกกลบัมาอยูด่ว้ย และเป็นผูช้ว่ยป้าในการเตรยีมของทีจ่ะท าขายในวนัรุง่ขึน้ 

1. หนูแดง : ติดเพ่ือน 

อายุ 15 ปี เป็นวยัรุน่ ทนัสมยั แตม่นีิสยัใจน้อย ขีน้้อยใจ ไมอ่ดทนตอ่การถกูต าหนิ 

ตเิตยีน หรอืการถกูซกัไซใ้หต้อบค าถาม 

    หนูแดงถกูทีบ่า้นวา่กล่าวตกัเตอืนบ่อยครัง้ ทีไ่มส่นใจการเรยีน ถกูเปรยีบเทยีบวา่เรยีน   

ไมเ่ก่งเหมอืนพีส่าว และไมม่นี ้าใจชว่ยงานทีบ่า้นซึง่เป็นรา้นขายของช า ใชเ้วลาคุยโทรศพัท ์

แชทไลน์กบัเพื่อนตลอดเวลา หากถกูดา่วา่กจ็ะหนีไปคา้งบา้นเพื่อนสนิท 
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4. ตาผล  : ปัญหาหน้ีสิน 

     อายุ 62 ปี สายตาไมด่ ีพดูน้อย อกีๆอกัๆ  มอีาชพีรบัจา้งเลก็ๆน้อยๆ เป็นคา่อาหาร 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และคา่เหลา้โรงทีต่อ้งดื่มทุกเยน็  

     ตาผลปลูกกระต๊อบอยูต่ามล าพงัทา้ยทีน่าของเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ชว่ยดแูลแปลงผกั 

แปลงนาของเพื่อนเป็นการตอบแทนน ้าใจ มหีนี้สนิกอ้นใหญ่ทีเ่กดิจากการกูย้มืเพือ่นมา

ใหลู้กชายคนเดยีวใชเ้ป็นทุนเปิดรา้นอาหารทีต่า่งจงัหวดั แตป่ระสบความลม้เหลวและ

โยนความรบัผดิชอบในการใชห้น้ีใหค้นเป็นพอ่   ดว้ยอายุและสภาพรา่งกายทีเ่ป็นอยู ่    

ท าใหต้าผลไมส่ามารถท างานหาเงนิมาใชห้น้ีจ านวนนัน้ไดใ้นเวลาทีต่กลงกนั เพื่อน

เจา้ของเงนิกไ็มพ่อใจ คอยทวง คอยป่าวประกาศใหค้นอื่นๆระวงัตาผลจะมายมืเงนิ     

ตาผลเลยยิง่รูส้กึวา่ตวัเองโดดเดีย่ว ไมรู่จ้ะไปพึง่ใคร กต็อ้งหนัเขา้หาเหลา้ 

 

5. ปัญหาของตวัเอง 

       

3. พ่ีนวล : ปัญหาความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

         อายุ 35 ปี เป็นผูน้ า พดูจาอ่อนหวาน ยิม้งา่ย ท างานเพื่อสงัคม เป็นประธานกลุ่ม

และอาสาสมคัรเกอืบทุกกลุม่ทีก่่อตัง้ขึน้ในชุมชน มคีวามมัน่ใจสงู งานเยอะ ไมม่เีวลา 

ทุกๆวนัจะยุง่ยากกบัการตดิตอ่ประสานงาน การประชุม ฯลฯ  

         ภาระในการดแูลความเป็นอยูข่องคนในครอบครวัของพีน่วลตกอยูก่บัพีศ่กัดิ ์สามี

ทีย่อมออกจากงานพนกังานรสีอรท์ใกลบ้า้นมาท าหน้าทีแ่มบ่า้น ดแูลพีน่วลและลูกชาย

อายุ 15 และ 10 ปี ลูกทัง้ 2 คนตดิพอ่มาก ท าอะไรดว้ยกนัตลอด พีศ่กัดิก์ร็กัลูกมาก

เชน่กนั มอีะไรกจ็ะพดูคุยกนัระหวา่งพอ่ลูก จนพีน่วลรูส้กึวา่ตนไมม่คีวามส าคญั ไมม่คีน

สนใจ วา่อะไรกไ็มม่ใีครฟัง เป็นแคค่นหาเงนิเขา้บา้น 
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แบบประเมินการท าหน้าท่ีผู้ให้ค าปรึกษา  
 (ส าหรบัผูส้งัเกตการณ์เป็นผูป้ระเมนิ) 

                   ผูใ้หค้ าปรกึษา  .............................................................. 

                    ผูร้บัค าปรกึษา  ............................................................... 

                    ผูส้งัเกตการณ์  ...................................................................... 
 

ทกัษะ 
/เทคนิคท่ีใช้ 

 

จ านวนครัง้ 
ท่ีใช้ 

 
จดุเด่น/ข้อดี 

 

 
ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 

 
1. การฟังอย่างใส่ใจ
  
   

   

 
2. การใชค้ าถาม 
 
 

 

 
3. การทวนความ 
 
 

 

 
4. การสะทอ้นกลบั 
 
 

 

 
5. การใหก้ าลงัใจ 
 

 

 
6. การสรุปความ 
 

 

 
7. อื่นๆ(ระบุ) 
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แบบบนัทึกแนวทางในการพฒันาทกัษะการให้ค าปรึกษา 

ของ............................................................ 
 

ทกัษะท่ีจ าเป็นต้องรบัการพฒันา และแนวทางการพฒันา 

ทกัษะท่ีจะ
พฒันา 

 

แนวทางการพฒันา (ระบรุายละเอียด) 
 

ดว้ยตนเอง 
โดยเพื่อน/กลุ่ม/

ทมี 
โดยผูรู้/้

ผูเ้ชีย่วชาญ 
อื่นๆ (ระบุ) 

 

 
1. 
 

    
 
 
 
 

 
 

2. 

    
 

 
 
 
 

 
 

3. 

    

 
 
 
 

 
 

4. 

    

 
 
 
 

 
 

5. 
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แบบประเมินความมัน่ใจของหมอสขุชมุชน 

ในการท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  
 

ผูป้ระเมนิ...............................………….........................  

วนัทีป่ระเมนิ ................................................................. 

ค าช้ีแจง   โปรดประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาของท่าน โดยเขยีนเครื่องหมาย   

             ลงในชอ่งใตร้ะดบัคะแนนทีต่รงกบัการตดัสนิใจของท่าน  
 

 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 

1. ประสบการณ์ในการท าหน้าที ่
    ใหค้ าปรกึษาทีผ่า่นมาของท่าน 

 

 
 

    

 

2. ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ 
ความหมายและวตัถุประสงค ์/เป้าหมาย 
ของการท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาในฐานะ 
หมอสขุชมุชน 

 

     

 

3. คุณลกัษณะของท่านทีเ่หน็วา่เหมาะสม 
ในการใหค้ าปรกึษา 

 

     

 

4. ปัจจยัอื่นๆ ทีเ่อือ้อ านวยใหท้า่นสามารถ
ท าหน้าทีผู่ใ้หค้ าปรกึษาได ้เชน่ การยอมรบั
นบัถอื การมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ใหค้ าปรกึษา โอกาสในการไดฝึ้ก /ปฏบิตั ิ
ฯลฯ เป็นตน้ 

 

     

 

คะแนนรวม   
 

 
 

คะแนนเฉล่ีย  
 

 
 

หมายเหตุ   คะแนนเฉลีย่ ไดจ้ากการน าคะแนนรวมหารดว้ยจ านวนขอ้ 
 

 

คร ัง้ที ่

2 
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ส ำนักงำนโครงกำร : สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SADA) 

                         โครงกำรเชียงใหม่วิวเพลส 2 อำคำร B-04 หมู่ที่ 1 ถนนมหดิล  

                           ต ำบลป่ำแดด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

                           โทรศพัท์/โทรสำร : 053  200  208  

                           E-mail : sada.project2561@gmail.com 

                           Website : www.sadathai.org 

                           Facebook : sadathailand 


