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การ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาทุกคน 
ทกุระดบั เพราะการให้ค�าปรกึษาเป็นการให้ความช่วยเหลอื

ท่ีผู้บังคับบัญชาพึงมีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ทางเลือก อันจะช่วยให้ได้น�าไปพิจารณาหาทางออกในการแก้ปัญหา
ต่างๆ 

การให้ค�าปรกึษา เป็นบรกิารทีช่่วยให้เกดิสมัพนัธภาพท่ีดรีะหว่าง
ผูใ้ห้ค�าปรกึษากบัผูร้บัค�าปรกึษา เป็นบรกิารทีมี่ต้นทนุน้อยแต่ให้ผลสงู 
เพราะการให้ค�าปรกึษาเป็นการใช้ทนุในเรือ่งเวลา แค่คนน�าค�าปรกึษาไป
ใช้ประโยชน์ก็มีค่ามากมายหลายประการ ทั้งอาจมีค่ามากกว่าการให้
ทรพัย์สนิเงนิทองในหลายกรณี

บางหน่วยงานออกร้านในงานต่างๆ ไม่มสีิง่ของแจกแก่ผูม้าชม
งานนทิรรศการ แต่จดัให้มีบรกิารให้ค�าปรกึษาแนะน�า อันเป็นประโยชน์
จากผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่มคีวามเชีย่วชายเฉพาะด้าน กท็�าให้ผูม้าใช้บรกิารมี
ความรู้สกึทีด่ ีมคีวามประทบัใจ เพราะได้ประโยชน์เป็นแนวทางแก้ปัญหา
ได้ 

การให้ค�าปรกึษาโดยทัว่ไปจะท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษารูจ้กัและเข้าใจ
ตนเอง รบัรูค้วามเป็นไปในสงัคมและสถานการณ์แวดล้อมอย่างถกูต้อง 
แทนทีจ่ะยอมจ�านน เพราะมองเหน็แต่ทางตนัของปัญหาและตดัสนิใจ
คดิแก้ปัญหาด้วยการท�าร้ายตนเอง หรอืทีเ่รยีกกันว่า “คดิสัน้”

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมมีความยุ่งยากซบัซ้อน
มากขึ้น ผู้บังคับบัญชาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้ค�าปรึกษา หรือ
เหนือ่ยหน่ายในการให้ค�าปรกึษาแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา การได้สือ่สารพูดจา
หารอื ในการให้ค�าปรกึษา เป็นโอกาสดทีีจ่ะสร้างความศรทัธาไว้วางใจ
ต่อผูบ้งัคบับญัชา

รปูแบบกำรให้ค�ำปรกึษำ มีได้ 2 รปูแบบ ได้แก่
1.  การให้ค�าปรกึษาแบบเป็นทางการ
2.  การให้ค�าปรกึษาแบบไม่เป็นทางการ
การให้ค�าปรกึษาแนะแนวในทางจิตวทิยา ต้องท�าโดยผูม้คีวาม

รูเ้ฉพาะทาง คอื นกัจติวทิยา แต่การให้ค�าปรกึษาทัว่ไปในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับ
ปัญหาส่วนตวัทีม่ผีลต่อการท�างานก็อยู่ในวสิยัทีผู่บั้งคบับัญชาจะช่วยแก้
ปัญหา หรอืผ่อนคลายความทกุข์ร้อนของผูใ้ต้บังคบับัญชาได้ แม้การรบั
ฟังปัญหาของผูใ้ต้บงัคบับัญชาก็เท่ากับ ช่วยบรรเทาความทกุข์ของเขา

รายการ

ทบทวนเรื่อง

ได้ไม่มากกน้็อย
การให้ค�าปรกึษาอาจเกดิขึน้ใน 2 กรณี ได้แก่
1.  ผูใ้ต้บงัคบับญัชามปัีญหาและปัญหานัน้อาจเป็นผลให้งาน

ทีเ่ขาปฏิบตัอิยู่เสยี ผูบ้งัคบับญัชาจงึพบพูดจาร่วมคดิพิจารณาหาทางแก้
ปัญหาร่วมกนั 

2.  ผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์ร้อนปัญหาส่วนตัว ตัดสินใจ
ขอค�าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ช่วยชี้แนะทางออกในการแก้
ปัญหา

ดงันัน้ในการให้ค�าปรกึษาจะต้องมกีารท�าความเข้าใจและด�าเนนิ
การอย่างระมดัระวังให้เหมาะสม แก่กรณ ีและมคีวามถกูต้องสมบรูณ์

ความเข้าใจในแนวความคิดและความหมาย

1. ตระหนกัรูว่้าการให้ค�าปรกึษาเป็นสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผู้
บงัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา

2. มองเหน็คณุค่าของการให้ค�าปรกึษาว่าเป็นการช่วยเหลือท่ี
มคีวามจ�าเป็น

3. การให้ค�าปรึกษาต้องมีความร่วมมือและเข้าใจกันให้การ
ยอมรบัซึง่กนัและกนั

4. ต้องท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษารูจ้กัตนเอง ยอมรบัตนเองและรบัรู้
สงัคมให้ถกูต้อง

5. ท�าให้ผู ้รับค�าปรึกษาสามารถพิจารณาเลือกใช้ด้วยการ
ตดัสนิใจทีฉ่ลาด

6. ท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษาได้น�าข้อคดิต่างๆ ไปพัฒนาตนเอง

จุดมุ่งหมายของการให้คำาปรึกษา

7. เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการส่วนบุคคลและความเจริญ
ด้านจติใจของผูบ้งัคบับญัชา

8. เป็นการช่วยเสริมสร้างวุฒิภาวะทางด้านการปรับตัวทาง
สงัคมของผูร้บัค�าปรกึษา

9. เป็นการช่วยให้ผูร้บัค�าปรกึษามคีวามตระหนกัรูต้นเองและ
สามารถรบัผดิชอบตนเองได้

10. เป็นการช่วยให้ผูร้บัค�าปรกึษากล้าเผชญิกบัความจริงท่ีมอียู่

“การปฐมนิเทศพนักงานใหม่”
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และมคีวามเอาใจใส่ต่อผูอ่ื้นเพิม่มากข้ึน
11. เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับค�าปรึกษาน�าศักยภาพและความ

สามารถเฉพาะของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวติ
12. เป็นการช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษารู้จักหน้าที่และความรับผิด

ชอบทีจ่ะต้องมต่ีอตนเอง
13. เป็นการช่วยให้ผูร้บัค�าปรกึษาได้ปรบัแก้พฤตกิรรมของตน

ให้ถกูต้องเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้ให้คำาปรึกษา

14. ต้องหมัน่ฝึกฝนทกัษะการฟังอยู่เสมอ
15. มสีหีน้าท่าทางเป็นมิตร
16. ยิม้แย้มแจ่มใสไม่บ้ึงตงึ
17. กริยิาสภุาพเรยีบร้อย
18. น�า้เสยีงนุม่นวลชวนฟัง
19. มกีารทกัทายทีเ่หมาะสม
20. รูจ้กัพดูในสิง่ทีค่วรพดู
21. รูว่้าเมือ่ใดควรพดู เม่ือใดควรฟัง
22. สามารถตัง้ค�าถามเพือ่ให้ได้รบัค�าตอบอย่างมีจุดมุง่หมาย
23. รูจ้กัพดูให้ก�าลงัใจผูร้บัค�าปรกึษา
24. ชอบทีจ่ะช่วยเหลอืคน
25. มไีหวพรบิปฏิภาณและช่างสงัเกต
26. มอีารมณ์ขนัและรูจั้กใช้ไม่มาก ไม่น้อย ถูกจังหวะ
27. มคีวามจรงิใจในการคดิช่วยเหลอืคน
28. มคีวามเชือ่ว่าทกุปัญหาย่อมมีทางแก้ไข
29. มคีวามเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของคน
30. มีความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือคนที่มีทุกและ

ปัญหา

การศึกและวิเคราะห์ปัญหาในการให้คำาปรึกษา

31. ปัญหามสีาเหตจุากเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างไร 
32. ปัญหามสีาเหตจุากงานอย่างไร
33. ปัญหามสีาเหตจุากผูบั้งคบับัญชาอย่างไร
34. ปัญหามสีาเหตจุากเพือ่นร่วมงานอย่างไร
35. ปัญหามสีาเหตจุากผูใ้ต้บังคบับัญชาอย่างไร

หลักการให้คำาปรึกษา

36. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาในเรื่องทั่วไปไม่ใช่ทาง
จติวทิยา

37. มุ่งในการขจัดปัญหาที่เกี่ยวกับงาน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
เรือ่งส่วนตวัของผูใ้ต้บงัคบับัญชา

38. รกัษาข้อมลูทีผู่ใ้ต้บังคบับัญชาให้เป็นความลบั
39. ให้ค�าปรกึษาเฉพาะในเรือ่งส่วนตวัทีผู่ใ้ต้บังคบับัญชาขอค�า

ปรกึษาเท่านัน้
40. ปัญหาซึง่พ้นวสิยัทีผู่บั้งคบับัญชาจะให้ค�าปรกึษาต้องส่งต่อ

ไปยงัผูม้คีวามรูเ้ฉพาะด้าน
41. จดัเวลาและสถานทีใ่ห้เหมาะสม

กระบวนการให้คำาปรึกษา

42. รบัรูปั้ญหาทีแ่ท้จรงิด้วยการซกัถามผูใ้ต้บงัคบับญัชา
43. พิจารณาท�าความกระจ่างในตวัปัญหา
44. เสนอแนวทางเลอืกในการแก้ปัญหา
45. ร่วมกนัวิเคราะห์ความเป็นไปได้
46. เสนอให้ทดลองด�าเนนิการปฏบิตัเิพ่ือแก้ไขปัญหา

เทคนิคในการให้คำาปรึกษา

47. แสดงความเข้าใจในตวัผูร้บัค�าปรกึษา
48. เริม่ต้นจากการรบัฟัง
49. ไม่ด่วนแสดงความคดิเหน็
50. ขอให้ผูร้บัค�าปรกึษาระบสุิง่ทีเ่ป็นปัญหาอย่างชดัเจน
51. แสดงความสนใจด้วยการสบตากบัผูร้บัค�าปรกึษา
52. กระตุน้ให้ผูร้บัค�าปรกึษาระบายความในใจ
53. พยายามเกาะติดประเด็นที่เป็นปัญหา ก่อนเสนอแนวทาง

แก้ไข
54. ให้การสือ่สารกลบัทีมุ่ง่ถงึตวัปัญหามใิช่ตวับคุคล
55. การนิง่ฟังเพ่ือให้ผูร้บัค�าปรกึษาปลดปล่อยความทกุข์ในใจ
56. แสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะร่วมคดิและร่วมแก้ปัญหา

การเตรียมตัวก่อนให้คำาปรึกษา

57. จดัเวลาเพียงพอแก่การให้ค�าปรกึษา 
58. จดัสถานทีใ่ห้เป็นส่วนตวั ปราศจากการ
59. ยนืยนัเวลานดัหมายให้ชดัเจน
60. เลอืกรปูแบบการให้ค�าปรกึษาให้เหมาะสม
61. ทบทวนข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัปัญหาให้ขึน้ใจ
62. ท�าความแน่ใจว่าจะพร้อมรบัฟังปัญหาอย่างปราศจากอคติ
63. คดิหาทางออกของปัญหาไว้หลายแนวทาง เพ่ือเลือกใช้ต่อ

จากการรบัฟังปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ
64. คาดคะเนว่าผูร้บัค�าปรกึษาต้องการอะไรและสามารถจะได้

อย่างทีต้่องการ หรอืไม่
65. คดิล่วงหน้าถงึสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ ก่อน ระหว่าง และ

ภายหลงัการให้ค�าปรกึษา
66. เตรยีมทีจ่ะปรบัเปลีย่นสถานการณ์ เมือ่เกดิอปุสรรคในการ

ให้ค�าปรกึษา
การจะบรรลุวัตถุประสงค์ การให้ค�าปรึกษา ตามบทบาทของผู้

บังคับบัญชา ต่างจากการให้ค�าปรึกษาของนักจิตวิทยา เพราะผู้บังคับ
บญัชายงัมคีวามสมัพนัธ์ กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างต่อเนือ่ง การเร่ิมต้น
จากความจ�าเป็นในการแก้ปัญหาด้วยการให้ค�าปรกึษา พยายามค้นหา
ปัญหาทีแ่ท้จรงิของผูร้บัค�าปรกึษา ค้นหาสาเหตแุห่งปัญหาและส่งเสริม
ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตัง้ใจทีจ่ะแก้ปัญหาของตนด้วยตนเอง เป็นเรือ่งทีจ่ะ
ต้องตดิตามระยะยาวและช่วยให้ก�าลงัใจด้วยการหาทางลดความเครยีด
และช่วยเพิม่เตมิข้อมลู ความรูแ้ละประสบการณ์ให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชามมีมุ
มองทีก่ว้างขวางขึน้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้รบัค�าปรึกษา
ต่อไปอกี เป็นสิง่ทีผู่บ้งัคบับญัชาทกุคนมหีน้าทีซ่ึง่ไม่ควรหลกีเลีย่ง
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