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Abstract 
 The purpose of this paper is to introduce the book “The Art of Integrative Counseling  
(3rd ed)” by Gerald Corey, written in 2013. The author wrote this book in order to guide readers 
in helping clients throughout the cognitive, emotive, and behavioral domains. Furthermore, 
readers can apply integrative concepts in every stage of the counseling process : initial, middle 
and closing stages. In addition, the author pointed out for the readers how to develop themselves 
to be integrative counselors by supposing the reader to be a client. The author presented 2 cases 
as examples of applied integrative theories into practice at the end of every chapter. However, 
this book is not appropriate for persons who do not have enough knowledge in theories of 
counseling and integrative approaches. Also, this integrative model does not have adequate 
research support. 
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บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน”  
(พิมพ์ครั้งที่ 3)1 

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําหนังสือ “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน” ของ 
Gerald Corey ในปี 2556 หนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการผสมผสานทางแนวคิดทฤษฎี
ของจิตวิทยาการปรึกษา โดยเน้นการผสมผสานทฤษฎีให้มีความครอบคลุมด้านการช่วยเหลือทั้งด้านความคิด 
อารมณ์และพฤติกรรมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการนําแนวคิดแบบผสมผสานมาใช้ในกระบวนปรึกษาทั้งขั้นเริ่มต้น 
ขั้นดําเนินการ และขั้นยุติการปรึกษา นอกจากน้ันยังมีการนําเสนอเน้ือหาด้านการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น
นักจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้รับบริการอีกด้วย ใน
ตอนท้ายของ แต่ละบทของหนังสือเล่มน้ีมีการนําเสนอการประยุกต์ใช้การปรึกษาแบบผสมผสานกับผู้รับบริการ
รายกรณีจํานวน 2 รายเพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของการประยุกต์ใช้วิธีการแบบผสมผสานกับผู้รับบริการได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า หนังสือเล่มน้ีไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
และแนวทางการผสมผสาน และแนวคิดของหนังสือยังขาดงานวิจัยที่มาสนับสนุน 
 
คําสําคัญ: จิตวิทยา การปรึกษา ผสมผสาน 
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บทนํา 
 แนวโน้มของแวดวงด้านจิตวิทยาการปรึกษา
สมัยใหม่ได้มุ่งไปสู่การผสมผสานทางทฤษฎีและ
เทคนิคด้านการให้คําปรึกษามากขึ้น จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันนักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาคลินิก
และนั กจิ ต บํ า บัดส่ วนใหญ่มองตนเอง ว่ า เ ป็น
นักจิต วิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบําบัดแบบ
ผสมผสานและเลือกใช้การปรึกษาและการทําจิต
บําบัดแบบผสมผสานเป็นวิธีการหลักในการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ (Consoli & Jester, 2005, Hollanders, 
1999; Norcross & Goldfried, 2005) 
 เหตุผลส่วนหน่ึงเน่ืองจากทฤษฎีการปรึกษา
ส่วนใหญ่น้ันยังไม่ครอบคลุมการมองธรรมชาติของ
มนุษย์ทั้ ง  3 ด้านหลัก  (ความคิด  อารมณ์และ
พฤติกรรม) และยังไม่มีทฤษฎีใดที่ถูกพิสูจน์ได้อย่าง
ชัดเจนว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบุคคล
ทุกคนได้ดีกว่าทฤษฎีอ่ืน ดังน้ัน การบูรณาการทาง
ทฤษฎีการปรึกษาให้มีความครอบคลุมในการอธิบาย 
ทํ านายและบําบัด ช่วยเหลื อ บุคคลใ ห้มี ความ
ครอบค ลุมธรรมชา ติ ของม นุษ ย์ น้ั น เ ป็นสิ่ งที่ 
นักจิตวิทยาการปรึกษาควรให้ความใส่ใจ ทว่าอย่างไร
ก็ตาม หนังสือในปัจจุบันที่เขียนเกี่ยวกับการปรึกษา
และจิตบําบัดแบบผสมผสานกลับพบได้ไม่มาก
เท่าที่ควร ดังน้ัน หากผู้ อ่านที่มีความสนใจด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาควรจะต้องทําการศึกษาหนังสือ
เล่มน้ีเพราะเป็นหนังสือที่เขียนถึงการบําบัดแบบ
ผสมผสานได้อย่างครอบคลุมในกระบวนการปรึกษา
ต้ังแต่ขั้นเริ่มต้น ขั้นดําเนินการ และขั้นยุติการปรึกษา 
และเห็นภาพในการนําไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนกับ
ผู้รับบริการที่ต้องให้ความช่วยเหลือ 
  นอกจากน้ันหนังสือเล่มน้ียังได้ให้แหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ิมเติมในท้ายบทของแต่ละบทไม่ว่าจะเป็น
หนังสือ ตําราหรืองานวิจัยให้กับผู้ที่สนใจต้องการ

ศึกษาต่อยอดในเน้ือหาแต่ละบทที่ผู้เขียนนําเสนอ 
พร้อมกันน้ี ผู้ เขียนยังได้มีแผ่นดีวีดีที่สาธิตการ
ปรึกษาแบบผสมผสานกับผู้รับบริการแบบรายกรณี
จํานวน 2 รายคือ รูท (Ruth) และ สแตน (Stan) ซึ่ง
ผู้ อ่านสามารถรับชมดีวีดีเ พ่ือประกอบการอ่าน
หนังสือหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้หลังจากที่
ผู้อ่านได้ซื้อหนังสือมาแล้ว  
 ในส่วนของประวัติผู้เขียนน้ัน ศาสตราจารย์
เจอรัล คอร์เรย์ (Gerald Corey) เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในสาขาบริการมนุษย์และการปรึกษาที่ 
California State University at Fullerton ได้รับ
รางวัลศาสตราจารย์ ดี เ ด่นแห่งปี  (Outstanding 
Professor) ในปี ค.ศ. 1991 จาก California State 
University at Fullerton ศาสตราจารย์เจอรัล คอร์เรย์ 
ได้เขียนหนังสือด้านจิตวิทยาการปรึกษาที่ตีพิมพ์
เผยแพร่แล้วถึง 16 เล่มและแปลเป็นภาษาต่างๆ      
ไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหรับ อินโดนีเซีย โปรตุเกส ตุรกี 
เกาหลี จีน ญี่ ปุ่น สเปน รัสเซียและเกาหลี และ
หนังสือเล่มน้ีก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่เขา
เขียน  
 อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มน้ีของศาสตราจารย์
เจอรัล คอร์เรย์ ได้อาศัยประสบการณ์การทํางานด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาของตนเองเป็นแนวทางในการ
เขียนโดยศาสตราจารย์เจอรัล คอร์เรย์ ได้อธิบายไว้
อย่างชัดเจนว่าตัวเขาน้ันมีความคิดความเช่ือพ้ืนฐาน
เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์และการให้ความ
ช่วยเหลือผู้รับบริการตามแนวทางการปรึกษาแบบ 
อัตถิภาวนิยม(Existential Counseling) แต่ขณะ 
เดียวกัน ก็ผสมผสานวิธีการหรือเทคนิคจากทฤษฎีการ
ปรึกษาอื่นๆ เช่น การบําบัดแบบเกสตัลท์และละคร
บําบัด เป็นต้น มาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
ปรึกษาทางจิตวิทยา ศาสตราจารย์เจอรัล คอร์เรย์ 
เช่ือว่าการผสมผสานด้านการให้คําปรึกษานั้นขึ้นอยู่
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กับแต่ละบุคคล ผู้ให้คําปรึกษาสามารถเลือกทฤษฎี
การปรึกษาที่มองแล้วว่ามีความสอดคล้องกับความ
เช่ือของตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ แล้ว
ทําการศึกษา ฝึกฝนตนเองตามทฤษฎีการปรึกษานั้น
ให้มากที่สุด จากน้ันก็เริ่มบูรณาการทฤษฎีที่ตนยึดถือ
เป็นหลักกับทฤษฎีการปรึกษาอ่ืนๆ ที่มีแนวคิด
ใกล้เคียงกันในการนํามาใช้กับผู้รับบริการ ดังน้ัน 
เป้าหมายของผู้เขียนหนังสือเล่มน้ีคือจะเอ้ือให้ผู้อ่าน
สามารถพัฒนาการปรึกษาแบบผสมผสานตาม
แนวทางของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์
เจอรัล คอร์เรย์ ได้เน้นยํ้าว่าผู้อ่านหนังสือเล่มน้ีควร
จะต้องมีพ้ืนฐานด้านจิตวิทยาการปรึกษามาแล้วเป็น
อย่างดีจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน้ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ันหนังสือเล่มน้ี
ยังเหมาะสมกับการใช้ประกอบในการเรียนการสอน
รายวิชาด้านจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง เน่ืองจากเน้น
การนําทฤษฎีด้านจิตวิทยาการปรึกษาหลายทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ 
 
เนื้อหา 
 หนังสือประกอบด้วยเน้ือหา 13 บท จํานวน 
175 หน้า ในแต่ละบท ผู้เขียนได้อธิบายเน้ือหาตาม
หัวข้อของบทไว้ในช่วงแรกหรือส่วนต้น ต่อมาจึง
สมมติให้ผู้อ่านเป็นผู้รับบริการในช่ัวโมงของการให้
คําปรึกษา โดยผู้เขียนจะสวมบทบาทเป็นผู้ให้การ
ปรึกษา การบําบัดจะใช้คําถามให้ผู้อ่านได้สํารวจ
ตนเองในแง่มุมต่างๆ และผู้เขียนได้ยกตัวอย่างวิธีการ
ช่วยเหลือ (intervention) ในปัญหาของแต่ละกรณี
ของผู้อ่านโดยเน้นที่การผสมผสานแนวคิดและเทคนิค
จากทฤษฎีการปรึกษาต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ในส่วนท้าย
จะเป็นการนําเสนอการสาธิตช่วยเหลือผู้รับบริการ
แบบรายกรณีคือกรณีของรูท และกรณีของสแตน 
โดยเน้นที่การผสมผสานทฤษฎีการปรึกษาในการให้

ความช่วยเหลือเช่นกัน ในแต่ละบทจะมีการนําเสนอ
หนังสือหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้อ่านที่มีความ
สนใจอยากศึกษาเพ่ิมเติมให้มากขึ้นตามหัวข้อของ
บทน้ัน เช่น ในบทที่ 4 เป็นเร่ืองของการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย ในตอนท้ายของบทท่ี
4 ผู้เขียนก็จะมีหนังสือหรือแหล่งข้อมูลที่แนะนําให้
ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็นของการ
ช่วยเหลือผู้รับ บริการที่มีความหลากหลาย เป็นต้น 
และส่วนของท้ายเล่ม ผู้ เขียนได้นําเสนอรายช่ือ
หนังสือแนะนําสําหรับผู้สนใจศึกษาเพ่ิมเติมโดยจะมี
การเขียนเครื่องหมายดอกจันไว้หน้าช่ือผู้ เขียน
หนังสือที่ศาสตราจารย์เจอรัล คอร์เรย์ เห็นว่าผู้อ่าน
ควรจะต้องไปศึกษาเพ่ิมเติมอย่างย่ิงไว้ให้ด้วย  
 ในส่วนของรายละเอียดหนังสือในแต่ละบท
มีลักษณะดังน้ี 
 บทที่ 1 เริ่มต้นการให้คําปรึกษา ในบทน้ี
เน้นที่การเชิญชวนให้ผู้ อ่านได้ค้นหาทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาหลักที่ตนเองยึดถือ ที่มีความ
สอดคล้องกับความคิดความเช่ือและบุคลิกภาพของ
ตนเอง ผู้เขียนได้ใช้คําถามต่างๆ เพ่ือเอ้ือให้ผู้อ่านได้
ลองสมมติตนเองว่าหากตนต้องมาเป็นผู้รับบริการ
การปรึกษาทางจิตวิทยา ในช่วงเร่ิมต้นของการ
ปรึกษาจะเป็นอย่างไร นอกจากน้ันผู้เขียนยังอธิบาย
ถึงความสําคัญของประเด็นต่างๆท่ีต้องพิจารณาเมื่อ
เริ่มต้นการปรึกษา ได้แก่ การลงนามยินยอมเข้ารับ
การปรึกษาทางจิตวิทยา การประเมินผู้รับบริการ
ในช่วงเริ่มต้น และการพิจารณาระยะเวลาการ
ปรึกษาให้มีความเหมาะสม  จากน้ันผู้ เขียนได้
นําเสนอกรณีศึกษาของรูทโดยให้ข้อมูลประวัติทั่วไป 
ปัญหาที่มาพบ ประวัติทางจิตสังคม เสนอแนะทฤษฎี
หรือเทคนิคการปรึกษาที่เหมาะสมในการนํามาใช้
ในช่วงเร่ิมต้นของการปรึกษา ตัวอย่างเช่น การ
ปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การบําบัด
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แนวสตรี นิยมและ วิ ธีการ บํา บัดหลั งสมัย ใหม่ 
(Postmodern) ต่อมาเป็นการนําเสนอกรณีของส
แตนโดยเน้นที่การประเมินผู้รับบริการเพ่ือที่จะ
นําไปสู่การวางแผนด้านการปรึกษาต่อไป เ ช่น 
ความคิดอยากทําร้ายตนเอง ทรัพยากรทางบวกและ
ความเข้มแข็งของผู้รับบริการ เป็นต้น 
 บทที่ 2 สัมพันธภาพในการบําบัด ในบทน้ี
เน้นถึงความสําคัญของสัมพันธภาพในการบําบัดว่า
เป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อผลการปรึกษาและการทํา
จิตบําบัดไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบใด ผู้เขียน
ได้ใช้คําถามและใช้กรณีศึกษาเพ่ือเอ้ือให้ผู้อ่านพัฒนา
แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและ
การต้ังเป้าหมายในการบําบัดร่วมกับผู้รับบริการ 
 บทที่ 3 การต้ังเป้าหมายการบําบัด ผู้เขียน
ได้นําเสนอเป้าหมายการบําบัดในแต่ละทฤษฎีไว้
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของเป้าหมาย
การบําบัดในแต่ละทฤษฎีและผู้อ่านจะได้นําแนว
ทางการบําบัดของทฤษฎีการปรึกษานั้นมาใช้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้รับบริการได้อย่าง
เหมาะสมตามระยะของการบําบัด ตัวอย่างเป้าหมาย
การบําบัดในแต่ละแนวคิด ได้แก่ การบําบัดแบบจิต
วิเคราะห์ การบําบัดแบบแอดเลอร์ การบําบัด
แบบอัตถิภาวนิยม การบําบัดแบบเน้นบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง การบําบัดแบบเกสตัลท์ พฤติกรรมบําบัด 
การบําบัดการคิดและพฤติกรรม การบําบัดแบบเน้น
ความจริง การบําบัดระยะสั้นแบบเน้นการแก้ปัญหา 
การบําบัดแบบเล่าเรื่อง และการบําบัดแบบสตรีนิยม 
โดยผู้เขียนได้แบ่งเป้าหมายการบําบัดออกเป็น 3 แบบ 
คือ เป้าหมายแบบเน้นความคิด (Cognitive goals) 
เป้าหมายแบบเน้นอารมณ์ (Affective goals) และ
เป้าหมายเน้นพฤติกรรม (Behavior goals) 
 บทที่ 4 การช่วยเหลือผู้รับบริการท่ีมีความ
หลากหลาย  บทน้ีเน้นที่การประยุกต์ใช้การปรึกษา

แบบผสมผสานในการช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลาย และต่างวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
รสนิยมทางเพศ เช้ือชาติ ชนช้ันทางสังคม ศาสนา 
ภาวะทุพพลภาพ และภาษาซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี ต่างก็มี
ผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ผู้ เขียนเน้นถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรมว่ามีผลต่อพฤติกรรมทั้ง
ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการ ดังน้ัน ผู้ให้การ
ปรึกษาควรตระหนักถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อกระบวนการปรึกษาด้วย มีการอธิบายถึงทฤษฎี
การปรึกษาแต่ละทฤษฎีว่ามีมุมมองต่อการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่หลากหลายไว้อย่างไร นอกจากน้ัน
ผู้เขียนยังให้ความสําคัญกับการบูรณาการปัจจัยด้าน
จิตวิญญาณในการนํามาใช้ในกระบวนการปรึกษา
ด้วยเช่นกัน 
 บทที่ 5 การจัดการกับภาวะต่อต้าน ผู้เขียน
มองว่าการต่อต้านน้ันเป็นภาวะธรรมดาท่ีเกิดขึ้นได้ใน
กระบวนการปรึกษาและได้อธิบายถึงแนวคิดการ
ปรึกษาแต่ละแบบว่ามองการต่อต้านในกระบวนการ
ปรึกษาเป็นอย่างไร สัญญาณของการต่อต้านคือ
อะไรบ้าง และผู้เขียนมีการเพ่ิมเติมแนวคิดขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลง (Stage of change) และเช่ือมโยงไปยัง
การเกิดภาวะต่อต้านและการเปลี่ยนแปลงของบุคคล  
 บทที่ 6 การปรึกษาแบบเน้นความคิด บท
น้ีผู้เขียนเน้นถึงกลุ่มแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาที่เน้น
การปรับเปลี่ยนความคิดอันได้แก่ การบําบัดแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ของแอลลิส
(Ellis, 2001) และการบําบัดความคิด ของเบค (Beck, 
1995) และการบําบัดแบบแอดเลอร์ซึ่งมีจุดร่วมของ
แนวคิดคือการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้รับบริการ ใน
บทน้ีผู้อ่านก็จะได้มีโอกาสสมมติตัวเองเป็นผู้รับบริการ
และเห็นแนวทางการโต้แย้งความคิดที่ไม่มีเหตุผล และ
นําไปสู่การปรับตัวที่ขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ันใน
ตอนท้ายของบทก็ยังเป็นการประยุกต์กลุ่มทฤษฎี       
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ในการช่วยเหลือผู้รับบริการรายกรณีโดยวิธีการ
บําบัดแบบเน้นความคิด 
 บทที่ 7 การปรึกษาแบบเน้นอารมณ์ ใน
บทที่จะเน้นหนักที่การประยุกต์ใช้การบําบัดแบบ     
เน้นอารมณ์  ของ กรีนเบิร์ก ไรซ์และเอลเลียต 
(Greenberg, Rice, & Elliot, 1993) ในการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ ทั้งในการสมมติผู้อ่านให้เป็นผู้รับบริการ
คนหน่ึงและกับการช่วยเหลือผู้รับบริการรายกรณี
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีการพูดถึงทฤษฎีในกลุ่มที่เน้น
อารมณ์ และกระ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ รั บบริ ก ารสั มผั ส กั บ
ประสบการณ์ (Experiential) อยู่บ้างในการนํามา
ประยุกต์ใช้กับการช่วยเหลือผู้รับริการ เช่น ทฤษฎี
เกสตัลท์ ทฤษฎีการบําบัดแบบเน้นบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง ทฤษฎีการบําบัดแบบอัตถิภาวนิยม เป็นต้น 
 บทที่ 8 การปรึกษาแบบเน้นพฤติกรรม 
บทน้ีเน้นที่การประยุกต์ใช้การบําบัดด้านพฤติกรรม
และการปรึกษาแบบเน้นความจริง มาประยุกต์ใน
การปรึกษาแบบผสมผสาน ในส่วนของการปรึกษา
แบบเน้นความจริงน้ัน มีการประยุกต์หลักการ WDEP 
ของ วับโบลดิง (Wubbolding, 2000) (W=want, 
D=doing, E=evaluation, P=plan) มาใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรม นอกจากน้ันยังยกแนวคิดการบําบัด         
แบบผสมผสานของ ลาซารัส (Lazarus, 2006)         
ที่เรียกว่า BASIC I.D. (B = Behavior, A = Affect, 
S = Sensation, I = Imagery, C = Cognition, 
I=Interpersonal relationship,  D = Drug/ Biology) 
มาใช้เพ่ือเป็นกรอบในการประเมินและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการแบบครอบคลุมทั้งด้านความคิด อารมณ์
และพฤติกรรมด้วย 
 บทที่ 9 แนวคิดการผสมผสาน ผู้เขียนเน้น
ถึงวิธีการผสมผสานด้านแนวคิดทฤษฎีการปรึกษามา
ประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการ โดยมีการยกตัวอย่าง    

แนวทางการผสมผสานไว้ เช่น การผสมผสานทาง
ทฤษฎี (Theoretical integration) การผสมผสาน 
ทางเทคนิค (Technical integration) และการผสม 
ผสานแบบคล้ายกัน (Assimilative integration) 
นอกจากน้ันยังมีการยกตัวอย่างถึงปัจจัยการบําบัดที่
เ ป็ น พ้ื นฐาน อันจะทํ า ใ ห้ ผู้ รั บบริ การ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยน้ีควรจะต้องทําให้เกิดขึ้น     
ในกระบวนการปรึกษาไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีการปรึกษา
แบบใด ผู้ เขียนมีการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีการ
ปรึกษาหลักที่ตนยึดถือคือ การบําบัดแบบอัตถิภาวนิยม 
และมีการบูรณาการกับการบําบัดของเกสตัลท์และ
ละครบําบัดเพ่ือเสริมให้การบําบัดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากน้ันยังผสานกับแนวคิดการบําบัด
ต่างๆ ในการนํามาช่วยเหลือตามมุมมองของผู้เขียน 
ได้แก่ การผสานกับแนวคิดการบําบัดแบบแอดเลอร์ 
พฤ ติกรรม บํ า บัด  การ บํ า บัดแบบใ ช้ รู ปแบบ
หลากหลาย การบําบัดความคิดและพฤติกรรม การ
บําบัดแบบเน้นความจริง การบําบัดระยะสั้นแบบ
เน้นการแก้ไขปัญหา  การสัมภาษณ์แบบสร้าง
แรงจูงใจ การบําบัดแบบสตรีนิยมและการใช้ทฤษฎี
ระบบ โดยสามารถสรุปแนวคิดของผู้เขียนได้ว่า การ
วางแผนการผสมผสานด้านการปรึกษาน้ันควรมีการ
ผสมผสานทั้งการบําบัดด้านอารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรมจึงจะทําให้ เ กิดประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือผู้รับบริการได้ดี อย่างไรก็ดี ผู้เขียนได้ทิ้ง
ท้ายว่าการผสมผสานนั้น ผู้ให้การปรึกษาต้องเข้าใจ
พ้ืนฐานของแต่ละแนวคิดทฤษฎีให้การปรึกษาให้
แม่นยําก่อน มิฉะน้ันการเลือกใช้แบบสุ่มหรือตามใจ
ตนเองโดยปราศจากการฝึกฝนใช้เทคนิคหรือไม่
เข้าใจแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลังเทคนิคอย่างเพียงพอจะ
นําไปสู่ผลเสียต่อกระบวนการให้การปรึกษาได้ 
 บทที่ 10 การจัดการกับภาวะถ่ายโยงและ
การถ่ายโยงย้อนกลับ บทน้ีให้ความสําคัญกับการ
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อภิปรายปัญหาเรื่องการถ่ายโยงและการถ่ายโยง
ย้อนกลับระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้การปรึกษา 
โดยเริ่มที่มุมมองต่อการถ่ายโยงและการถ่ายโยง
ย้อนกลับที่แตกต่างกันในแต่ละแนวคิดของทฤษฎี
การปรึกษา การจัดการกับภาวะถ่ายโยงและภาวะ
ถ่ายโยงย้อนกลับในกระบวนการปรึกษา และ
ความสําคัญการเปิดเผยตนเองของผู้ให้การปรึกษา
ขณะทําการให้การช่วยเหลือ 
 บทที่ 11 การทําความเข้าใจด้านผลกระทบ 
ของอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผู้เขียนมีความเช่ือว่าการทํา
ความเข้าใจอดีตของผู้รับบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ปัจจุบันน้ันมีประโยชน์ในการทําจิตบําบัด และการ
ปรึกษา ถึงแม้ว่าทฤษฎีการปรึกษาในกลุ่มการรู้คิด
พฤติกรรม พฤติกรรมบําบัด การบําบัดแบบเน้น
ความจริงจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับอดีตที่มีผลต่อ
พฤติกรรมปัจจุบันเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม จุดเด่น
ของบทน้ีคือ การให้ผู้อ่านได้ลองสํารวจตนเองเก่ียว
อดีตในมุมมองของทฤษฎีต่างๆ ว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับ
การก่อรูปบุคลิกภาพของตนในปัจจุบันอย่างไร 
นอกจากน้ันผู้ เขียนยังได้เสนอวิธีการจัดการกับ
ปัญหาของผู้รับบริการท้ังในปัจจุบันและอนาคตผ่าน
การผสมผสานทางทฤษฎีการปรึกษากับผู้รับบริการ
รายกรณีอีกด้วย 
 บทที่ 12 การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม บทน้ีผู้ เขียนได้แนะนําวิธีการบําบัดที่
เรียกว่าการบําบัดแบบให้ตัดสินใจใหม่ ซึ่งพัฒนามา
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
วิธีการบําบัดแนวนี้ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ใน
อดีตที่มีผลต่อปัจจุบันโดยเฉพาะการเรียนรู้ภายใน
ครอบครัว นอกจากน้ันผู้เขียนยังได้แสดงให้เห็นถึง
การประยุกต์การบําบัดแบบให้ตัดสินใจใหม่เพ่ือเอ้ือ
ให้ผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม โดย
อาจมีการผสานกับการบําบัดแบบเกสตัลท์ อัตถิ

ภาวนิยม สตรีนิยมและการรู้คิดพฤติกรรมร่วมด้วย
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ชัดเจน
มากขึ้น 
 บทที่ 13 การประเมินและการยุติการ
ปรึกษา ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการยุติกระบวนการ
ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การสมมติว่าผู้อ่านเป็น
ผู้รับบริการและใช้คําถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านเข้าใจ
มุมมองต่อการยุติการปรึกษาและสาธิตการยุติการ
ปรึกษากับผู้รับบริการรายกรณี รวมทั้งมีหัวข้อของ
อนาคตและทิศทางของจิตวิทยาการปรึกษาแบบ
ผสมผสานในอนาคต 
 ส่วนท้ายของหนังสือ ประกอบด้วยกลุ่ม
หนังสืออ้างอิงและหนังสือที่แนะนําให้ผู้อ่านที่สนใจ
ศึกษาเพ่ิมเติมในการปรึกษาทั้งแบบเน้นทฤษฎีใด
ทฤษฎีหน่ึงและแบบผสมผสานวิธี 
บทสรุป: ประโยชน์และการนําไปใช้ 
 หนังสือเล่มน้ีมีการนําเสนอและวิเคราะห์แต่
ละทฤษฎีที่ ใ ช้ ในการปรึ กษาปัจจุ บันไ ด้อ ย่ าง
ครอบคลุมซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ด้านการ
ปรึกษาและจิตบําบัดแบบผสมผสานได้ไม่ว่าจะเป็น
การบําบัดแบบจิตวิเคราะห์  การบําบัดแบบแอดเลอร์ 
การบําบัดแบบอัตถิภาวนิยม การบําบัดแบบเน้น
บุคคลเป็นศูนย์กลาง การบําบัดแบบเกสตัลท์ ละคร
บําบัด การบําบัดแบบเน้นความจริง พฤติกรรมบําบัด 
การบําบัดด้านการรู้คิดและพฤติกรรม การบําบัดแบบ
เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้น การสัมภาษณ์แบบสร้าง
แรงจูงใจ การบําบัดแบบเล่าเร่ือง สตรีบําบัด การ
บําบัดแบบให้ตัดสินใจใหม่ และการบําบัดครอบครัว
แบบเน้นทฤษฎีเชิงระบบ นอกจากน้ันผู้อ่านยังได้มี
โอกาสที่จะได้สวมบทบาทเป็นผู้รับบริการในแต่ละ
บทของผู้เขียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์
กระบวนการปรึกษาแบบผสมผสานกับตนเองและ
นําไปใช้กับผู้รับบริการของตนเองได้ ในส่วนท้ายของ
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แต่ละบทน้ันยังมีการนําเสนอวิ ธีการประยุกต์
กระบวนการปรึกษาตามเนื้อหาหลักของบทในการใช้
กับผู้รับบริการรายกรณีซึ่งในเล่มน้ีคือกรณีของรูท
และกรณีของสแตน  
 ประโยชน์ของหนังสือเล่มน้ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของผู้ เขียนคือช่วยให้ผู้ อ่านมี
แนวทางในการพัฒนาการปรึกษาแบบผสมผสานตาม
แนวทางของตนเองเพราะผู้ เขียนเน้นยํ้าว่าการ
ผสมผสานด้านการปรึกษาน้ันเป็นแบบฉบับเฉพาะใน
ตัวผู้ให้การปรึกษาแต่ละคน ดังน้ันผู้ให้การปรึกษา
ควรเริ่มจากการยึดทฤษฎีการปรึกษาทฤษฎีหน่ึงที่
สอดคล้องกับความความคิดความเช่ือของตนและ
ทําการศึกษาทฤษฎีน้ันให้แตกฉาน จากน้ันจึงบูรณา
การทฤษฎีการปรึกษาอ่ืนๆ มาร่วมกันใช้ โดยควร
ประยุกต์ทฤษฎีที่เน้นการช่วยเหลือแทรกแซงทั้งด้าน
ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมแก่ผู้รับบริการจึงจะ
ทําให้การปรึกษาน้ันเกิดประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน
ผู้ให้การปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีความเปิดกว้างและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการเข้าร่วมฝึกฝนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) ศึกษาเพ่ิมเติมในการปรึกษา
ทฤษฎีต่างๆ อย่างหลากหลายเพ่ือจะได้มีเครื่องมือ
มากขึ้นในการช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
หลากหลายน่ันเอง จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้ให้แนวทาง
กับผู้อ่านไว้ค่อนข้างชัดเจนในการพัฒนาตนเองเป็น
นักจิต วิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบําบัดแบบ
ผสมผสาน ผู้เขียนมีเน้ือหาส่วนท้ายเล่มที่ให้ข้อมูลด้าน
หนังสือที่แนะนําให้ผู้อ่านได้ศึกษาเพ่ิมเติมในทฤษฎี
การปรึกษาที่ตนสนใจทั้งหนังสือที่เป็นการใช้ทฤษฎี
ใดทฤษฎีหน่ึงหรือการประยุกต์ทฤษฎีแบบผสมผสาน
ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ โดยมีการแจ้งแหล่ง
ค้นคว้าสาธิตการปรึกษาแบบผสมผสานในรูปแบบ
ของ DVD (Corey, 2013a)  

 อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของหนังสือเล่มน้ีคือ 
อาจไม่เหมาะในผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษา เพราะจะเน้นด้านการ บูรณาการผสมผสาน
ทางทฤษฎีขั้นสูง นอกจากน้ัน แนวทางการผสม 
ผสานของผู้เขียนหนังสือเกิดจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการปรึกษาเป็นหลัก ดังน้ัน
ในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการ
ปรึกษาเพ่ือการวิจัยอาจทําได้ยากเพราะการเลือกใช้
ทฤษฎีต่างๆ ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการช่วยเหลือใน
ก ร ะบวนก า รป รึ กษ าขึ้ น อ ยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ขอ ง
นักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นหลัก ดังน้ันในปัจจุบันจึง
มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวทางของศาสตราจารย์
เจอรัล คอร์เรย์ (Corey, 2013b) ในการผสมผสาน
ด้านแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาค่อนข้างน้อย 
 ผู้ที่มีความสนใจศึกษาทฤษฎีการปรึกษาแต่
ละทฤษฎีเพ่ิมเติมอาจศึกษาได้จากหนังสือของ
ศาสตราจารย์เจอรัล คอร์เรย์  คือ Theory and 
practice of counseling and psychotherapy 
(9th ed.) (Corey, 2013c) และหนังสือ Theory and 
practice of group counseling (8th ed.) (Corey, 
2012) ในส่วนของผู้สนใจศึกษาด้านการปรึกษาและ
จิตบําบัดแบบผสมผสานเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ใน
หนังสือของนอร์ครอสและโกล ฟรายด์ (Norcross & 
Goldfried, 2005) Handbook of psychotherapy 
integration (2nd ed.) และหนังสือของ สไตรเกอร์
และโกลด์ (Stricker & Gold, 2006) A casebook of 
psychotherapy integration ได้ต่อไป 
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