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จิตวิทยาเบื้องต้นและการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

นางสาวสุรยี์   บุญเฉย   
นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ

กรมสุขภาพจิต



ความเครยีดและการจดัการกับความเครยีด

การสื่อสารแบบสร้างสรรค์
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จิตวิทยาเบื้องต้นและการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

3 การเสริมพลงัอ านาจ



ผลกระทบของความพกิาร

ดา้นร่างกาย

ดา้นจติใจดา้นสงัคม

ดา้นเศรษฐกจิ

เสียบุคลกิภาพ และขอ้จ ากดั
ทางรา่งกายยงัเป็นอปุสรรคใ์นการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ และการด าเนนิชวีิต
ขาดโอกาสการเขา้รบัการบ าบดัฟืน้ฟตูาม
ความเหมาะสม

เศร้าใจ ท้อแท้ หมดหวัง เบื่อหนา่ย อับอาย คิดมาก 
เครียด หวาดระแวง ขาดความมัน่ใจ มองโลกในแงร่้าย 
ส่งผลให้ แยกตัว อยู่ตัวคนเดียว ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวไมด่ ีรู้สึกเปน็ภาระของครอบครัว

ถูกตีตราทางสงัคม (Stigma) ถูกเลอืกปฏบิตัิ
ถูกกีดกันทางสงัคม  เข้าไมถ่งึโอกาสทางสงัคม 
ถูกทอดทิง้ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั กลายเปน็คนเร่ร่อน 

มีรายจ่ายในการักษาพยาบาล 
รายไดล้ดลง  ต้องออกจากงาน  
ไม่สามารถประกอบอาชพีหารายไดไ้ดเ้ตม็ที่ 

1.คนพกิาร 

2.ครอบครัว ……
3.สังคม…….........
4.ประเทศชาติ…….
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ภาวะของอารมณห์รอืความรูส้กึทีเ่กิดขึ้นเมือ่บคุคลตอ้งเผชิญกบัปญัหาต่างๆ และท าใหรู้้สกึถกู
กดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถกูบีบคัน้ เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมนิว่าปญัหา
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจติใจ หรืออาจจะกอ่ใหเ้กิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของ
ร่างกายและจติใจเสยีไป

สาเหตุ 1.สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น กลัวที่จะเริ่มคุยกับเพ่ือนใหม่ กลัวสอบไม่ผ่าน 
การตกเป็นเหยื่อ การท างานในที่อันตราย หรืออยู่ในครอบครัวยากจน เป็นต้น
2.ความเปลีย่นแปลงในชีวิต เช่น การเปลี่ยนสถานศึกษา การเปลี่ยนที่ท างาน 
การโยกย้ายต าแหน่ง การย้ายมาอยู่กับคู่สมรส การสูญเสียบุคคลที่รัก การหย่าร้าง 
3.การเจบ็ป่วย เช่น ใช้ชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรัง ใช้ชีวิตอยู่กับความทุพพลภาพ 
การสูญเสียอวัยวะกะทันหัน เป็นต้น

ความเครียด
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1.หมัน่สังเกตความผดิปกติ ทางรา่งกาย จิตใจ และพฤติกรรม ที่เกิดจาก
ความเครยีด ทั้งนี้อาจใชแ้บบประเมนิและวเิคราะหค์วามเครยีดด้วยตนเองก็ได้

สัญญาณทัว่ไปของความเครียด
• ร่างกาย ปวดท้อง เหนื่อยล้า นอนไม่หลับ เบื่อหรืออยากอาหารผิดปกติ
• จิตใจ ขาดสมาธิ  หลงวันเวลา ความอดทนต่ า ความสามารถการแก้ไขปัญหาลดลง 
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจแย่ลง มองโลกในแง่ร้าย เห็นแต่ด้านลบของสิ่งต่างๆ 

• อารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า โกรธง่าย ฉุนเฉียว
• การรับรูต้นเอง สิ้นหวัง ชีวิตไม่มีจุดหมาย ไร้คุณค่า
• พฤติกรรม ดื่มแอลกอฮอล์ พึ่งพายาเสพติด ขาดความยับยั้งชั่งใจ
• ความสมัพันธ์ เก็บตัว ขัดแย้งกับผู้อื่นง่าย



การประเมินความเครียดดว้ยตวัเอง (ST-5)

ข้อ อาการหรอืความรู้สกึทีเ่กดิในระยะ 2-4 สัปดาห์ แทบไมม่ี บางครั้ง
(1-7 วัน)

บ่อย ครั้ง
(> 7 วัน )

เป็นประจ า
แทบทุกวัน

1 มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรอืนอนมาก 0 1 2 3

2 มีสมาธินอ้ยลง 0 1 2 3

3 หงุดหงิด/ว้าวุ่นใจ 0 1 2 3

4 รู้สึกเบือ่หน่าย เซ็ง 0 1 2 3

5 ไม่อยากพบปะผูค้น 0 1 2 3
คะแนนรวมทุกข้อ 



คะแนน 0-4
เครยีดนอ้ย 
ไม่เครยีด

ดแูลสขุภาพจติใหด้ี
แบบนี้ตลอดไป

คะแนน 5-7
เครยีด

ปานกลาง
ควรฝึกผ่อนคลายความเครยีด และ

จดัการสาเหตุของความเครยีดใหค้ลีค่ลาย

คะแนน 8-9
เครยีด

มาก

คะแนน 10-15
เครยีด

มากท่ีสดุ

การแปรผล (ST-5)

ส่งผลกระทบต่อภาวะรา่งกาย อ่อนแอ เจ็บป่วยงา่ย อาจท าใหเ้กิด
โรควิตกกงัวล ภาวะซมึเศร้า และเสีย่งตอ่การฆา่ตัวตายได ้
ต้องไดร้ับการรกัษาจากแพทย ์ทันทเีพือ่รบัการดแูลตอ่เนือ่งไปอกี 3 - 6 เดือน

คลายเครยีดด้วยวิธทีีท่ าได้งา่ยแตไ่ด้ผลดคีอื การฝึกหายใจคลายเครยีด 
พูดคุยระบายความเครยีดกบัผูท้ีไ่ว้วางใจ  หาสาเหต ุปัญหาและหาวิธแีก้ไข 
หากไมส่ามารถจดัการไดด้้วยตนเอง ควรปรกึษากับผูใ้หก้ารปรกึษาในหนว่ยงานตา่งๆ
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อย่า! หนีปัญหา 
อยา่: คิดแต่จะพึ่งพาผู้อื่นอยูร่่ าไป

อยา่! เอาแต่ลงโทษตัวเอง
อย่า! โยนความผิดใหค้นอื่น

2. หาสาเหตุและลงมือแกไ้ขปญัหานัน้ให้ได้โดยเรว็

จงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้เหตุผลและใช้ความคดิ
พจิารณาใหด้ถี้วน โดย 
• คิดหาสาเหตขุองปัญหาดว้ยใจเป็นธรรม ไม่เขา้ขา้งตวัเอง ไม่โทษคนอ่ืน  
• คิดหาวิธีแกปั้ญหาหลายๆ วิธี ถา้คิดเองไม่ออก อาจปรกึษาผูอ่ื้น
• ลงมือแกปั้ญหาตามวิธีท่ีคิดไว ้อาจตอ้งใชค้วามกลา้หาญ อดทน หรอืตอ้ง

ใชเ้วลาบา้ง อย่าไดท้อ้ถอยไปเสียก่อ
• ประเมินผลดวู่าวิธีท่ีใชไ้ดผ้ลหรอืไม่ ถา้ไม่ไดผ้ล ก็เปลี่ยนไปใช ้วิธีอ่ืน ๆ ท่ี

เตรยีมไว ้จนกวา่จะไดผ้ล
เมือ่แก้ปัญหาได้ กจ็ะหายเครียด และเกดิความภาคภมูใิจ ในตัวเองด้วย
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3. ท าความเขา้ใจกับอารมณค์วามรูส้กึทีเ่กิดขึ้นและเรียนรู้การปรบัเปลีย่นความคดิลบให้เป็นบวก 

❖ท าความเข้าใจตนเอง ท าใจให้สงบยอบรบักับสิง่ที่เกดิขึ้น โดยวิธกีารตา่งๆ เช่น
- ฝึกอยู่กับอารมณ์นั้นสักพัก ท าความเข้าใจและยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความกลัว ความโกรธ  ความคับข้องใจ 

ความดีใจ สุขใจ เป็นการมองอย่างไม่ตัดสินถูกผิด เช่น
“ฉันรู้สึกผิดหวัง”แทนที่จะเป็น“เขาน่าจะบอกฉันตั้งแต่เม่ือวานนี้เขามาช่วยไม่ได้”
- หามุมมอง หรือความคิดใหม่ ที่จะช่วยให้อารมณ์ของเราดีขึ้น
- ทบทวนว่าเราสามารถท าอะไรได้บ้าง แล้วเลือกลงมือท า 
❖มีมุมมองใหม่ๆ   หาวิธีคดิ และฝึกมองในแงมุ่มใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาดีขึ้น มองเห็นทางออกที่ยืดหยุ่นได้
ฝึกคิดทางบวก มองด้านดีของสิ่งที่เราไม่ชอบ จะช่วยให้มองเห็นทางออกได้ดีขึ้น 



คิดแง่บวก  

03

04

05

01

02

01

02
05

0403

คิดแบบยดืหยุน่ใหม้ากขึน้ อย่าเอาแต่เขม้งวด จับผิด ตัดสิน

รู้จกัใหอ้ภยัตวัเองและผูอ้ืน่และใชค้วามผดิพลาดจากอดีตเปน็บทเรยีน

เพื่อก้าวยา่งทีด่ีกวา่ในอนาคต

การฝกึคดิหรอืมองสิง่ตา่งๆ ในหลายๆ แงม่มุ ทัง้ดา้นดแีละไมด่ี

คิดในมมุองของคนอืน่ว่าคดิอยา่งไร

เรยีนรูจ้ากปญัหาทีเ่กดิขึน้มองปัญหาวา่มีทางแกไ้ข เมื่อมีปญัหาเกิดขึ้นให้มอง

ว่า“อะไรผิด”มากกว่าที่จะมองว่า “ใครผิด”

06

คิดแตเ่รือ่งดีๆและความส าเรจ็ทีผ่า่นมาในชีวติและ เพื่อสขุใจ

ไม่ดูถกูตัวเองแต่ให้ฝกึใหรู้ส้กึดีตอ่ตนเอง และมเีป้าหมายในชวีิต

06

07
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1. เวลาเจองานหนกั ให้บอกตวัเองวา่ นี่คือโอกาสในการเตรยีมพรอ้มสูค่วามเป็นมอือาชีพ
2. เวลาเจอปญัหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือบทเรยีนทีจ่ะสรา้งปญัญาไดอ้ยา่งวิเศษ
3. เวลาเจอความทกุขห์นกั ให้บอกตวัเองว่า นี่คือแบบฝกึหดัทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิทกัษะในการด าเนนิชวีิต
4. เวลาเจอนายจอมละเมยีด ให้บอกตวัเองวา่ นี่คือการฝกึตนใหเ้ปน็คนสมบูรณแ์บบ
5. เวลาเจอค าต าหน ิให้บอกตวัเองวา่ นี่คือการชี้ขมุทรพัยม์หาสมบัติ
6. เวลาเจอค านนิทา ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือการสะทอ้นวา่เรายงัคงเป็นคนทีม่คีวามหมาย
7. เวลาเจอความผดิหวัง ให้บอกตวัเองว่า นี่คือวธิีทีธ่รรมชาติก าลงัสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัชีวติ
8. เวลาเจอความป่วยไข ้ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือการเตอืนใหเ้หน็คณุคา่ของการรักษาสขุภาพใหด้ี
9. เวลาเจอความพลดัพราก ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือบทเรยีนของการรูจ้กัหยดัยนืด้วยขาตัวเอง
10. เวลาเจอลกูหวัดือ้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพสิจูนค์วามเปน็พอ่แมท่ีแ่ทจ้รงิ
11. เวลาเจอแฟนทิง้ ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือความเป็นอนจิจังทีท่กุชีวติมโีอกาสพานพบ
12. เวลาเจอคนทีใ่ชแ่ต่เขามคีูแ่ลว้ ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือความจรงิทีว่า่ไมม่ใีครได้ทกุอยา่งดัง่ใจหวงั
13. เวลาเจอภาวะหลดุจากอ านาจ ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือความอนตัตาของชีวติและสรรพสิง่
14. เวลาเจอคนกลิง้กะลอ่น ให้บอกตัวเองวา่ นี่คืออทุาหรณข์องชีวติทีไ่มน่า่เจรญิรอยตาม
15. เวลาเจอคนเลว ให้บอกตวัเองว่า นี่คือตัวอยา่งของชีวติทีไ่มพ่งึประสงค์
16. เวลาเจออบุัตเิหตุ ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือค าเตอืนวา่จงอยา่ประมาทซ้ าอกีเป็นอนัขาด
17. เวลาเจอศตัรคูอยกลัน่แกลง้ ให้บอกตวัเองว่า นี่คือบททดสอบวา่ทีว่า่ "มารไมม่บีารมไีมเ่กิด"
18. เวลาเจอวกิฤต ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือบทพสิจูนส์จัธรรม "ในวกิฤตยอ่มมโีอกาส"
19. เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือวธิทีีธ่รรมชาติเปิดโอกาสใหเ้ราไดต้อ่สูช้วีิต
20. เวลาเจอความตาย ให้บอกตัวเองวา่ นี่คือฉากสดุทา้ยทีจ่ะท าใหช้วีติมคีวามสมบรูณ์

คิดบวก ชีวิตบวก

ที่มาค าสอน
ท่าน ว. วชิรเมธ ี(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)
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4.เบี่ยงเบนความสนใจผอ่นคลายความเครยีดดว้ยวธิทีี่คุน้เคย

• หยุดคิดเรือ่งที่เปน็ปญัหาท าให้เครยีดชัว่คราว  หาอะไรอยา่งอื่นท าที่เปน็การดูแลตนเอง  พักจิตใจ  
พักร่างกาย ก่อนจะกลับมาหาทางคดิแก้ไขตอ่ไป
- การออกก าลังกาย 
- ท าในสิ่งที่ชอบ ที่รู้สึกดี หรือเกิดความเพลิดเพลิน เช่น เดินเล่น อ่านหนังสือ  
ฟังเพลง หรือท าอะไรใหม่ๆที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย

- หยุดความคิดที่ท าให้รู้สึกไม่ดี  เช่น  การคิดต าหนิตนเองโดยการพูดเตือนตนเอง 
- หลีกเลี่ยงสถานที่และบรรยากาศที่ชวนเครียดเพื่อไม่ให้คิดวนเวียนกับเร่ืองที่เป็นปัญหา เช่น ไม่อยู่

คนเดียว หรือฟังเพลงเศร้าๆ เป็นต้น
• เลี่ยงวิธกีารที่สง่ผลเสียตามมา  เช่น  

การดื่มสุรา การใชย้าเสพติด การใช้ความรุนแรง การหนีปัญหา 



PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/           PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/

PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/      

优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      

Word教程： www.1ppt.com/word/              Excel教程：www.1ppt.com/excel/  

资料下载：www.1ppt.com/ziliao/                PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             试卷下载：www.1ppt.com/shiti/  

教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/        

字体下载：www.1ppt.com/ziti/

• การหายใจเขา้ออกอย่างถกูวธิ ี 
• outube.com/watch?v=zl4WWbE44nQ
• การฝึกผอ่นคลายกล้าเนือ้
• การจนิตนาการฟงัเสยีงธรรมชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=0mm1lYBDnPU

• การฝึกสมาธ ิ

6. การขอความชว่ยเหลือ
จากเพือ่นญาติพีน่อ้ง คนรูจ้กั เจ้านาย  หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ช่วยรบัฟงัปญัหา เป็นก าลังใจ ขอค าแนะ ขอความชว่ยเหลอืในบางกจิกรรม 
ช่วยเหลือด้านการเงนิ

7. ลองหาเวลาชว่ยเหลือผู้อื่นบ้าง 

5. ผ่อนคลายเรยีกพลงั โดยการฝกึเทคนคิต่างๆ



สรุปแนวทางในการจัดการกับความเครยีด

1.หมั่นสงัเกตความผดิปกติ ทางร่างกาย จิตใจ และพฤตกิรรม ที่เกิดจากความเครียด ทั้งนี้อาจ
ใช้แบบประเมินและวเิคราะห์ความเครียดด้วย ตนเองก็ได้

2. หาสาเหตแุละลงมอืแกไ้ขปญัหานัน้ใหไ้ด ้โดยเรว็

3.ท าความเขา้ใจกบัอารมณค์วามรู้สกึทีเ่กดิขึน้และเรยีนรู้การปรบัเปลีย่นความคดิลบใหเ้ปน็บวก 

4. เบี่ยงเบนความสนใจผอ่นคลายความเครียดดว้ยวิธทีี่คุน้เคย

5. ใช้เทคนิคเฉพาะในการคลายเครยีด

6. ขอความชว่ยเหลอื 

7. ลองหาเวลาช่วยเหลอืผูอ้ื่นบา้ง 
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การสื่อสารแบบสร้างสรรค์2



วัตถุประสงคข์องการสือ่สาร
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม : ผู้รับสาร

▪ ได้รับความรู้-เข้าใจ
▪ เกิดความรูส้ึก ความคดิ ทัศนคติ
▪ เกิดแรงจูงใจ
▪ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

▪ ความรูส้ึกดีต่อตนเองและต่อผู้สื่อสาร
▪ แรงจูงใจ อยากท า

ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส้ง่สารโดยผา่นสือ่ต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด 
การเขยีน สัญลักษณอ์ื่นใด การแสดงหรอืการจดักจิกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร

การสื่อสาร
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ประเภทของภาษา 

01 02

อวัจนภาษา ( non-verbal language วัจนภาษา (verbal languagel)

การสือ่สารโดยไมใ่ช้ถอ้ยค าทั้งทีเ่ป็นภาษาพูด
และภาษาเขยีน เช่น อากัปกริิยา ท่าทาง น้ าเสียง
สายตา การสัมผสั หรือ ใช้วัตถ ุการใช้สญัญาณและ 
สิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ หรือแสดงออกทาง    ด้านอืน่ที่
สามารถรบัรู ้แปลความหมาย และท าความเขา้ใจต่อ
กันได้

ภาษาถอ้ยค า ได้แก่ ค าพูดหรือตวัอกัษรทีก่ าหนดใช้
ร่วมกันในสงัคม
• ภาษาเขียน
• ภาษาพูด
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1.การสือ่สารทางบวก

⚫อวจันภาษา: ไม่ใช้ค าพุด (non-verbal) 
สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงอาการใส่ใจ รับฟัง
สบสายตา การผงกศีรษะ การโน้มตัวเข้าหา
การสัมผัส  เช่น การจับมือ โอบกอด /ภาษารักฯ
⚫ค าพูด (verbal) 

I message การสื่อสารที่พูดถึง “ความคิดและ
ความรู้สึก” ของ “ตัวผู้พูดเอง” ต่อ “พฤติกรรม” 
ของคนฟัง โดยหลีกเลี่ยงการต าหนิ การหาคนผิด 
เพื่อลดการใช้อารมณ์และการปกป้องตนเอง

2. การสื่อสารทางลบ

⚫อวัจนภาษา :ไม่ใช้ค าพูด  (non-verbal) 
การจ้องและมองอย่างไม่เหมาะสม 
สีหน้าบึ้งตึง เฉยเมย เพิกเฉย ท่าทีเย็นชา

⚫ค าพูด (verbal) 
You   message 
He or they message

ลักษณะของการสื่อสาร



ขัน้ตอนการส่ือสารดว้ย I-Message

4. ขอบคุณหรือชมเชยคู่สนทนา
เมื่ออีกฝา่ยท าตาม

2.บอกความต้องการของตนเอง
ว่าต้องการใหคู้่สนทนาท าอยา่งไร

3. ถามความคิดเห็นของคูส่นทนา
เพ่ือตรวจสอบวา่คูส่นทนามีความรูส้กึต่อตา้น           
หรอืเหน็ดว้ยอยา่งไร

1.บอกความรูส้ึกของตัวเองและ
เริ่มต้นประโยคดว้ย สรรพนามแทนตวัเอง
เช่น ฉัน  ป้า ....ฯ ตามความเหมาะสม  

สูตรประโยค I message 
1.ฉันรูส้กึ……........................เพราะ……………….....
2 ฉันตอ้งการ(อยาก)…………………………………………
3.ถามความรูส้กึ ได้ไหม ตกลงไหม………………………
4.ขอบคณุคะ่…………………………………………………



ตัวอย่าง : การสื่อสารดว้ย I-Message

การสื่อสารบอกความตอ้งการ

⚫ ป้าอยากใหห้นูชว่ยยกของกลอ่งนีใ้ห้หน่อย

⚫น้าอยากให้ตุ๊กชว่ยฝกึนอ้งท ากายภาพและหดัเดนิ

⚫พี่อยากให้นชุกนิยา

การสื่อสารบอกความรูส้ึก
⚫ป้าเป็นห่วงที่หนูที่มาไม่ทันร่วมกิจกรรม 

ป้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

⚫ป้าดีใจทีห่นดูแูลตวัเองได้อยา่งถูกตอ้ง

⚫พีเ่ป็นห่วงทีนุ่ชไม่กินยากินยา

⚫ลุงเป็นหว่งทีม่ดตอ้งเดินทางไปสมคัรงานคนเดยีว



ตัวอย่าง : การสื่อสารดว้ย I-Message

แสดงความขอบคุณ/ชมเชย

ขอบคุณคะ่
▪ ยอดไปเลย
▪ สุดยอด
▪ เจ๋งสุดๆ

ถามความคดิเห็นของอกีฝ่าย
▪ ได้ไหมคะ
▪ ตกลงไหมคะ่
▪ เห็นด้วยไหมคะ
▪ ยินดีร่วมมือไหมครบั
▪ หนุ่ยรู้สึกอย่างไง
▪ หนูคิดวา่อย่างไร



การสื่อสารเมื่อมคีวามรูส้กึนกึคดิขัดแย้งไม่ตรงกัน ด้วย I-Message

1.บอกความรู้สกึของตนเอง เพื่อแสดงความรู้สกึอยา่งจริงใจ แทนที่จะเอาชนะด้วยเหตผุล
-แม่รู้สึกไม่สบายใจ

2. บอกพฤติกรรมหรือสิง่ที่ตนไมช่อบเพือ่สือ่สารสิง่ทีต่้องการอยา่งตรงไปและชดัเจน
-ที่น้องไมเ่ชือ่พี่

3 .บอกความตอ้งการอยา่งเปดิเผย เพื่อบอกความตอ้งการอยา่งเปดิเผย 
- แม่อยากให้ลกูชว่ยแมล่า้งจาน
- แม่อยากให้ลกูกินยา

4.ถามความรูส้กึนึกคดิของคูส่นทนา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราค านงึถงึความรู้สกึนึกคดิของเขา
-หนุ่ยรู้สกึอยา่งไง
-นกคิดว่าอยา่งไร

5. แสดงความขอบคณุ/ชมเชย

สิ่งทีจ าเปน็ในการสือ่สารเมือ่มคีวามเห็นขดัแยง้กนั
1.พูดด้วยระดับน้ าเสียงที่เหมาะสม ไม่เร็วไม่ช้า 
จนเกินไปชัดถ้อยชัดค า พูดตรงประเด็น
ขณะพูดควรหันหน้าให้ผู้ฟัง เป็นต้น
2. การเป็นผู้ฟังที่ดี เช่น ฟังอย่างตั้งใจและทบทวนสิ่ง
ที่ฟังอย่างมีเหตุผล มีสมาธิในการฟัง เป็นต้น
3. สังเกตอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้ป่วยแสดงออกมาทั้ง  
ภาษาพูดและภาษาท่าทาง
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You message
• การสื่อสารท่ีใชส้รรพนามขึน้ตน้ประโยคเจาะจงไปยงัคนท่ีพดูถึง เช่น 

แก เธอ คณุ ท าไม
• ผูพ้ดูไม่สามารถสื่อความรูส้กึนกึคดิและความตอ้งการของตนเองใหก้บัผูฟั้งไดอ้ยา่งชดัเจน
• ผู้ฟัง มีความล าบากใจที่จะเขา้ใจความรู้สกึนึกคิดและความตอ้งการของผูพู้ด  รู้สึกว่าตนเองถกูต าหน ิ

ถูกดูถกู ถูกวิพากษว์ิจารณแ์ละถกูบังคับ ถูกตอกย้ าถงึความไมด่แีละเสยีคณุคา่ใน ตัวเอง

ตัวอย่าง
“แกไปเถลไถลที่ไหนมาถึงได้กลับบ้านช้าขนาดนี้”
“ท าไมเธอถึงมาบอกป้าอาตอนนี้”
“เรื่องง่ายๆแค่นี้ท าไม ท าไมได้”
“ท าไมเธอไม่รู้จักออกก าลังกายบ้าง”
“ท าไมขี้เกียจแบบนี้”



ใช้ You message ทั้ง 2 ฝ่าย
สถานการณ ์: แม่เป็นหว่งทีล่กูกลบับา้นดกึ 

แม่: “ลูกไปไหนมาเลยเที่ยงคนืแล้วนะ ลูกกลับมาค่ าไป 2 ชม. เชื่อไม่ได้เลยเด็กคนนี้” 
(จู่โจมด้วย You message) 

ลูกสาว:“ดนีีค่ะ่ พอหนูเหยียบเข้าบา้น พ่อแม่ก็ตะคอกใส่หน ูโดยไม่ฟงัค าอธิบายเลย” 
(ต่อกลับด้วย You message) 

แม่:“ฉันฟงัมามากพอแล้วลกูไม่เคยใส่ใจใครนอกจากตวัเอง” 
(ปฏิเสธ You message และตอบกลบัด้วย You message เช่นกัน

ลูกสาว:“แม่ก็ไม่สนใจใครเหมือนกัน หนูไม่อยากอยู่เลย หนูเบื่อแลว้  แม่เอาแต่ตะคอกหนไูม่เคยให้หนูไดอ้ธบิายเลย” 
(ปฏิเสธด้วย You message และยังคงโดน You message ต่อไป)

แม่:“อย่ามาพดูกับพอ่แม่แบบนีน้ะ่ ถ้าไม่อย่างนัน้จะงดไม่ให้ออกไปเที่ยวกบัเพื่อนทั้งเดอืนเลย”
(การสื่อสารจบลงด้วยความแตกหัก) 



ตัวอย่าง การใช้ I message แทน You message ฝ่ายหนึ่ง

แม่ : “ ลูกไปไหนมา นี่เลยเที่ยงคนืแล้วนะ ลูกกลับบ้านค่ าไป 2 ชม. เชื่อไม่ได้เลยเดก็คนนี้”(ใช ้You message) 
ลูกสาว: “ ให้โอกาสหนอูธบิายวา่เกิดอะไรขึน้ไดไ้หมคะ่” (I message ) 
แม่: “ไม่ แม่ไม่ฟังค าแก้ตวัของลูกแล้วลกูไม่เคยสนใจใครนอกจากตัวเอง”(ยังคงใช ้You message) 
ลูกสาว: “หนูมีเหตุผลที่ดีที่สามารถอธบิายได้ หนูรู้สึกหดหู่มากคะ่” 

(ลูกสาวยังคงใจเย็นและใช ้I message เพื่อให้ สถานการณค์ลีค่ลายลง)
แม่: “ตกลงไหนลองเล่ามาซิ” 

ลูกสาว:“รถประจ าทางเสยีคะ่ หนูต้องเดนิไปขึน้รถปา้ยถัดไป หนูรู้ว่าพอ่แม่ตอ้งเปน็ห่วงแน่ๆ  เลย แต่หนูจะ 
พยายามโทรมาแลว้คะ่ แต่โทรศพัท์โทรศพัท์แบตหมด หนูขอโทษจรงิๆ ค่ะ

แม่:    “อืม!!! พ่อแม่เชื่ออยา่งที่หนเูลา่มา แม่ขอโทษที่พดูไม่ดีใสห่น ูแต่แม่เป็นห่วงมากจรงิๆ
ลูกสาว :  หนูขอโทษคะ่” 
แม่:  “แม่ก็ต้องขอโทษหนดูว้ยจะ๊” 



ใช้ I message แทน You message ทั้ง 2 ฝ่าย

สิ่งต่างๆกจ็ะไปในทิศทางที่แตกต่างไปในทิศทางที่ดี เช่น
แม่ : “แม่เป็นหว่งลกูมากจริงๆเลยเทีย่งคนืแล้วยงัไม่รู้ว่าลกูอยู่ทีไ่หน” 
ลูก : “หนูขอโทษค่ะทีท่ าให้เป็นหว่ง รถประจ าทางเสียค่ะ หนูต้องไปขึน้รถปา้ยถดัไป 

หนูพยายามโทรเขา้มาบอกป้า แต่ว่าโทรศัพทใ์กล้ๆ นัน้กเ็สียค่ะ หนูเสียใจจริงๆ” 
แม่ : “อืม !!! อย่างนอ้ยน้ าก็ต้องพยายามโทรเขา้มาบอก สิ่งส าคัญคือ หนูถึงบ้านดว้ย 

ความปลอดภยัก็พอแลว้” 

เม่ือใช้ I messages แทน You messages 
ลูกสาวจะสามารถส่ือสารไดถู้กตอ้งและหลีกเล่ียงการต่อสู้  ไม่มีส่ิงใดการันตีไดว้า่ทุกอยา่งจะ
เรียบร้อยและราบร่ืนเสมอไป แต่อยา่งไรกต็าม เรายงัมีโอกาสท่ีดีกวา่ในการท าความเขา้ใจ 

เม่ือใช ้I messages มากกวา่การกล่าวโทษกนัดว้ย  You message 



He or they message

การสื่อสารที่ผู้พดูอา้งถงึบคุคลที่ 3 
ท าให้ไม่สามารถสื่อความรูส้กึนกึคดิและความ
ต้องการของตนเอไปอย่างชดัเจนท าให้

ผู้ฟัง เกิดความรู้สกึถกูเปรยีบเทยีบ

ผู้ฟัง ไม่เข้าใจความรูส้กึและความตอ้การ
ของผู้พูดและท าใหต้ีความหมายผดิไดง้่าย

He or 
they message

การสื่อสารใน He or they message
“ใครๆ เขาก็บอกพ่อบอกแม่กันทั้งนั้น”
“คุณยายยังบ่นเลยว่าลูกกลับบ้านดึกเกินไปแล้ว”
“ใครๆ เขาก็ได้กันทั้งนั้น

ตัวอย่าง
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เทคนิคการสื่อสารทางบวก

。

มทีศันคตทิีด่กัีบกับคู่สนทนา

ทักทาย 

. เริ่มต้นจากขอ้ดขีองคู่สนทนา
การประกวดผลิตภณัฑท่ี์ผ่านมา... (ช่ือ) ท าไดดี้มากนะ

. ส ารวจลงไปในปัญหา 
ช่วยเลา่ใหพ้ี่ฟังวา่เกิดอะไรขึน้

. ฟังอย่างตัง้ใจ

I Message แทน YOU Message

ถาม- สะทอ้นความรูส้กึ
ถามความรูส้กึ : “รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อถูกเพ่ือนปฎิเสธ” 
สะท้อนความรูส้กึ : (ชื่อ) คงเสียใจ ที่ขายของได้น้อย”

ถามความคิดและสะทอ้นความคิด
…(เรยีกช่ือ) คิดอย่างไร เรื่องนี.้...”

. การกระตุ้นใหเ้ล่าเร่ือง 
“วางแผนชีวิตไวอ้ย่างไรบา้ง ระยะสัน้ ระยะยาว”

ใช้ภาษากาย 

ชมบนหลังคา ด่าทีใ่ต้ถุน

คาดหวังดา้นบวก 

สรุปและยุติการสนทนา

กระตุ้นให้บอกความคดิ ความรู้สึก ความต้องการ

กระตุ้นใหค้ิดด้วยตนเอง
“....คิดวา่ปญัหาอยูท่ี่ไหน” (ให้คดิสรปุหาสาเหตุของปัญหา) 
“แล้ว....จะท าอยา่งไรตอ่ไปดี” (ให้คดิหาทางออก) “ทางออกแบบอื่นละ มี
วิธีการอื่นหรอืไม่” (ให้หาทางเลอืกอื่นๆ ความเปน็ไปไดอ้ื่นๆ) 

ต าหนทิีพ่ฤตกิรรม มากกว่า ตัวบุคคล
ประคับประคองอารมณ ์(ระบายความรู้สึก การชมเชย
“ครูอยากให.้....เลา่เรื่องท่ีอาจไมส่บายใจ  แตอ่าจท าใหเ้ราเขา้ใจ  
เหตกุารณดี์ขึน้”



You message He or They Message I message

-ท าไมแกถึงมาบอกแม่เอาตอนน้ี

-แกไปเถลไถลที่ไหนมาถึงได้กลับมาบ้าน
เอาตอนนี้

-เรื่องง่ายๆ แค่นี้ท าไมท าไม่ได้ ”

-ท าไมเธอถงึมาสาย”

-แกไปไหนมาทัง้คนืท าไมกลับเอา
ป่านนี้ แกนี่เลวมากไปเสเพลทีไหน
มา สอนกี่ครั้งกีห่นกไ็มจ่ า ดีนะที่แกไม่
ถูกต ารวจจบั”

-ใครๆ เขาก็บอกพ่อบอกแม่กนัทัง้นัน้      - แม่เป็นห่วงที่ลกูกลบับา้นชา้แม่อยากรูว้่าเกิดอะไรขึน้

-ลกูบา้นไหนๆเขาก็กลบับา้นตรงเวลากนัทัง้นัน้ -แม่เป็นห่วงที่ลกูกลบับา้นชา้แม่อยากรูว้่าเกิดอะไรขึน้

-ใครๆ เขาก็ท าไดก้นัทัง้นัน้” -นา้อยากใหน้อ้งลองพยายามท าอีกครัง้

-สมหญิงเขาบา้นอยูไ่กลกว่าเธอยงัมายงัทนัเลย -ฉันเปน็ห่วงทีเ่ธอมาไมท่นั 

-ลูกบา้นไหนๆเขาก็กลบับา้นเร็วมาชว่ยพ่อแม่
ท ามาหากนิ ส่วนแกเอาแตเ่ที่ยวเตร่มัว่สมุกบั
เพื่อนทัง้คืน ดูสิกลบัเอาปา่นนี้ แกนี่เลวจริงๆ 
สอนกี่ครัง้กีห่นกไ็มจ่ า ดีนะที่แกไมถ่กูต ารวจ
จับ”

-แม่รู้สึกห่วงและกงัวลมากที่ลกูไมก่ลับมา
บ้านเมือ่คนืเพราะแมร่ักลูกแมอ่ยากให้ลกู
กลับบา้นเร็วกว่านี้”



“พ่อเป็นห่วงนัทนะเกิดอะไรขึ้น พ่อถึงติดต่อนัทไม่ได้ไหนเล่าให้พ่อฟัง
หน่อย ”
“พี่เป็นห่วงนะอยากให้เธอมีอนาคตที่ดีมีอาชีพการงานที่ดีอยากให้เธอ
ตั้งใจมากขึ้น”
“พวกเธอมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือถึงทะเลาะกัน เราอยากให้พวกเธอ
กลับมารักกันเหมือนเดิม”
“เราเป็นห่วงนะ อยากให้เธอขับรถช้าลงกว่านี้หน่อย เพื่อความปลอดภัยขอ
ทุกคน และไม่ผิดกฎหมาย”
“พี่กลัวว่างานจะเสร็จไม่ทันเวลา และอยากให้งานออกมาเนียบที่สุดเพื่อ
คุณภาพของงานเรา พี่อยากให้เธอตั้งใจท างานมากกว่านี้หน่อยได้ไหม ”
น้าเป็นห่วงนะที่หนูคบเพื่อนกลุ่มนี้หนูคิดว่าเค้าท าอะไรที่ไม่ถูกต้องไหม
แต่น้าคิดว่าใชย้าเสพติดด นะ”

You/He or they message

“นัทหายไปไหนมาพอ่โทรหาหลายครัง้ ท าไมไม่รบัสายท า
อะไรอยู่ไมรู่จ้กัรบัผดิชอบเลยนะ”

“งานงา่ยๆแคน่ีใ้ครๆเขาก็ท าได้ทั้งนัน้ท าไมเธอท าไม่ได ้”

“พวกเธอนีใ่ชไ้ม่ได้เลยนะ ชอบทะเลาะกันจริงๆ”

“ท าไมเธอขบัรถแยข่นาดนีช้ว่ยขบัรถใหม้ันด ีๆ หน่อยไดไ้หมเนีย่”

“ฉันบอกเธอกีร่อบแลว้ ท าไมเธอถงึยังไม่เอาไหน เหลวไหล
ไม่รับผิดชอบงานแบบนี้”
“แกคบไปได้อย่างไรท าไมไม่ใชส้มองคดิบา้ง”

ฝึกปฏิบัติ
I-message



ฉันอยากให้แกพดูเสียงดังขึน้อีกหนอ่ย 
คนที่ก าลังฟงัจะไดเ้ข้าใจในสิ่งที่แกพดู"

“พี่เป็นห่วงนะอยากให้เธอมีอนาคตที่ดีมีอาชีพการงานที่ดี  
อยากให้เธอตั้งใจมากขึ้น”
“พี่คิดว่าเธอควรเข้านอนไดแ้ลว้นะ เพราะพรุง่นีต้้องตื่นแต่
เช้าไปประชมุ
“ป้าอยากให้สุดหล่อกนิแลว้เก็บให้เรยีบรอ้ยจะได้ฝกึความ
เป็นระเบยีบและเปน็ที่รกัของคนอื่น”

You/He or they message

“ท าไมแกพดูเสียงเบานกั คนอื่นๆเขาไม่ได้ยินเลย"

"ท าไมพวกแกท างานไม่เรยีบรอ้ยเอาเสยีเลย”

“ดึกดื่นปา่นนีท้ าไมยังไมน่อนอีก”

“ท าไมเธอขึ้เกยีจขนาดนี้ กินอะไรไวไ้ม่เคยเกบ็ล้าง 
ฉันละเหนือ่ยกับเธอจรงิๆ”

ฝึกปฏิบัต(ิต่อ)

I-message
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3.    การเสริมพลังอ านาจ
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การเสริมพลงัอ านาจ

กระบวนการให้ความรู ้พัฒนาศกัยภาพ และสร้างแรงจงูใจแกบ่คุคล
โดยการเพิม่ความแขง็แรง ด้านร่างกาย การจดัสิง่สนบัสนนุทางสงัคม
และเพิ่มภาพลักษณท์ี่มีตอ่ตนเองในทางบวก 

▪ มุ่งที่จะน าเอาจดุแข็งมาใชเ้พือ่เตมิเต็มจดุออ่น
▪ ทุกคนมีศกัยภาพในการเรยีนรู้และเจรญิเตบิโต
▪ มุ่งเน้นทุกคนมีศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย์เท่าเทียมกนั
▪ มีการคน้หาความหวงัและเปา้หมายในชวีติของคนพกิาร 
▪ มีการวางแผน ด าเนินการและประเมินผล การดูแลฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ร่วมกันระหวา่ง PA กับคนพกิาร

หลกัการ

• กิจกรรมต้นไม้แห่งความส าเร็จ
• กิจกรรม : บินหาฝัน (เป้าหมายชีวิต)

กิจกรรม ตัวอย่างผู้ช่วยคนพิการ ต้องมี
➢ มีความหวัง  
➢ ให้ความรัก 
➢ ให้ก าลังใจ  
➢ ให้โอกาส  
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ใบกิจกรรม 1 กิจกรรม:ต้นไม้แห่งความส าเร็จ

ให้สมาชกิเขยีนสิง่ต่อไปนีล้งในภาพตน้ไม้
1. เขียนความสามารถทีต่นเองมอียู ่ลงบริเวณกิ่งไม้
2. ความส าเรจ็ทีต่นเองมอียูล่งในบรเิวณรากของต้นไม้
3. เขียนเปา้หมายในชีวติหรอืสิง่อยากจะประสบความส าเรจ็อยูล่งในบรเิวณนอกตน้ไม้

ใบความรู้ กิจกรรม : เร่ืองต้นไม้แห่งความส าเร็จ

คนเราทุกคนจะมีความสามารถอยูใ่นตัวทัง้สิน้ เพยีงแต่ถ้ารู้จักทีจ่ะส ารวจความสามารถของตนเองทีม่ีอยู่น้ัน น าออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน ์หรือน ามาเป็นแนวทางทีจ่ะท าในสิ่งทีค่าดหวังไว้ในชวีติ โดยมีความตัง้ใจและพยายามทีจ่ะท ากิจกรรมน้ันๆ จนบรรลุผล
ส าเร็จ ผลทีต่ามมาก็คอื เกิดความภาคภมูิใจในความสามารถ ความมีคุณค่าของตนเอง และจะเป็นก าลังใจในการต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคในอนาคตต่อไป
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เป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งอยากจะ
ประสบความส าเร็จ

1. ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่
................................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

2. ความส าเรจ็ท่ีตนเองเคยมี
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

3. เป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งอยากจะประสบความส าเร็จ
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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กจิกรรม : บนิหาฝัน (เป้าหมายชีวิต)

ขั้นตอนการจดักจิกรรม
1.ให้สมาชิกเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับนกซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก  นกตัวนี้ ชื่อนกอะไร ก าลังจะบินไป
ไหนลงในใบงานบินหาฝัน 
2. ให้สมาชิกพูดคุยตามประเด็น คนเราต้องมีความหวังและเป้าหมายในชีวิตหรือไม่      

เพราะเหตุใด
3. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเขียน ความหวัง เป้าหมายชีวิตของตนเอง ขณะนี้คืออะไร
4. ให้สมาชิกคนเขียนจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เป้าหมายชีวิตของตนเองประสบความส าเร็จ 

ไปบนก้อนเมฆก้อนที่ 1,2,3 ในใบงานบินหาฝัน
5. ให้สมาชิก เล่าเรื่อง ตามใบงานบินหาฝันให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
6. ให้สมาชิกช่วยกันส ารวจดูว่าอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางเป้าหมายชีวิตของคืออะไร

และแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคนั้นๆ ท าได้อย่างไร 
7. สรุปตามใบความรู้
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ใบงานการเสริมคุณค่าในตนเอง
1. ความสามารถที่ตนเองมีอยู่

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

2. ความส าเรจ็ที่ตนเองเคยมี

.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3. เป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งอยากจะประสบความส าเร็จ

.......................................................................................................................................................................................................

4.จะท าอย่างไรจงึจะท าให้ปา้หมายในชวีติของตนเองประสบความส าเรจ็

1.....................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................................................................



ใบความรู้ กิจกรรมบินหาฝัน เรื่องเป้าหมายชวีติ

คนเราทุกคนย่อมต้องการมีเป้าหมายในชีวิต แต่ความเป็นจริงบางครั้งเราไม่สมารถไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจ
เอาไว้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคในชีวิตสามารถแก้ไขได้

ชีวิตเป็นของเรา ดังนั้นเราต้องมีความหวัง และเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตัวของเราเอง  ถ้ามีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นควรให้โอกาสตนเองในการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการน าเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็น
บทเรียนในการที่จะเริม่ตน้ชวีติใหม่ เช่น หกล้มเราสามารถลกุขึน้มายนืได ้ถึงแม้ว่าการหกล้มจะท าให้เราเจ็บปวด 
เราสามารถน าเอาความเจ็บปวดมาเป็นบทเรียนท าให้เราไม่เดิน หกล้มอีก



จบการน าเสนอ


