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การเผชิญหนา 

 
 
   การเผชิญหนาในการใหการปรึกษาเก่ียวกับการชวยใหผูรับการปรึกษา เกิดการ
ตระหนักรูตัว โดยใหขอมูลที่เขาไดมองขามไปหรือลมเหลวท่ีจะรูโดยตนเอง ในการแกไขเพ่ือให
ผูรับการปรึกษาตระหนักรูตัว ตองใชวิธีการที่ผูรับการปรึกษาสามารถยอมรับไดถึงขอมูลที่ทําให
เขาไมสบายใจ และเปนสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงหรือไมรู 
   เราจะชวยใหเด็กกลืนหรือกินยาท่ีมีรสขมไดอยางไร เราอาจบังคับหรือชักชวนอยาง
นุมนวลใหเขากินยานั้น การบังคับดวยอํานาจหรือกําลัง อาจทําใหเด็กอาเจียนออกมา หรือสงผล
ตอความสัมพันธกับเด็กใหเลวรายลง การยอมรับความรูสึกเขา ทําใหผลติดตามมาเปนไปใน
ทางบวกมากกวาการละเลย เชนเดียวกันผูรับการปรึกษาควรจะไดรับการยอมรับนับถือ การบอก
ความจริงที่เจ็บปวดเปนเรื่องที่ทําใจยาก การเผชิญหนาอยางมีศิลปะ จึงชวยใหผูรับการปรึกษา
ยอมกินยาที่มีรสขม ดวยความเต็มใจและใหความรวมมือดวยในที่สุด 
   Authier และ Gustafson (1973) ไดเนนถึงทักษะการเผชิญหนาวาเปนวิธีการที่สําคัญ
ที่สุดที่ชวยใหการปกปองตนเองของผูมารับการปรึกษาสิ้นสุดลง ดวยการแสดงถึงความจริงใจ 
สุจริตใจ มีการสื่อสารอยางเปดเผย Grinder และ Bandler (1976) ไดเนนถึงแนวความคิดน้ีใน
เลมที่สองของหนังสือ “The Structure of Magic” ไดกลาวถึงประเด็นของความไมสอดคลองกัน
และการแกไขสิ่งน้ีวาเปนรากฐานของการทําจิตบําบัด 
   กอนที่จะใหความหมายของการเผชิญหนา ควรจะไดตรวจสอบแนวความคิดของความ
ไมสอดคลองกันหรือความแตกแยก อาจอธิบายถึงความหมายของความไมสอดคลองกันหรือ
ความแตกแยกไดดังน้ี : คนเราอาจแสดงถึงขอความที่ขัดแยงหรือแตกแยกกัน ตัวอยางเชนผูรับ
การปรึกษากลาววา “ผมรักภรรยาผมจริงๆ แต...” หรือ “ความคิดที่ผมมีตอลูกชายผมทั้งหมด
ลวนเปนไปในทางบวก แตบางครั้งเขาก็ทําใหผมเกิดอารมณ” ความรูสึกหรือความคิดที่ปะปน
สับสนกันเปนความแตกแยกท่ีเห็นไดอยางชัดเจน แตในการทําจิตบําบัด ความไมสอดคลองกัน
อยางชัดเจนนี้ไมปรากฏบอยนัก ที่พบบอยกวาน้ีคือความขัดแยงกันของพฤติกรรมคําพูดและ
ภาษาทาทาง ผูรับการปรึกษาอาจกลาววา “ผมรักภรรยาผม” ขณะที่พูดน่ังกอดอกแนนและมี
น้ําเสียงที่แข็งกระดาง ประการสุดทายก็คืออาจมีปนกันหรือมีความไมสอดคลองกันในการสื่อสาร 
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ภาษาทาทาง เชน มือขวาอาจอยูในทาที่สบาย แตมือซายกําแนน บอยคร้ังที่ผูพูดมีการส่ือสารถึง 
ขอความสองอยางในขณะเดียวกัน โดยไมไดตระหนักถึงความขัดแยงนี้ 
   การเผชิญหนาจะมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดเม่ือผูใหความชวยเหลือไดเผชิญหนากับ
ผูมารับการปรึกษาโดยตรงถึงความแตกแยกที่เห็นจากการสังเกตพฤติกรรมหรือชวยให
สภาพการณเอ้ืออํานวยใหผูมารับการปรึกษาไดคนพบความไมสอดคลองดวยตัวเขาเอง การ
เผชิญหนาโดยปกติหมายความถึงการทาทายหรือการตอตาน นักจิตบําบัดซ่ึงกลาววา “คุณไมได
เร่ือง” คิดวาตนกําลังเผชิญหนาผูมารับการปรึกษาดวยความเปนจริง แตนั่นเปนเพียงการ
แสดงออกเก่ียวกับความรูสึกเทาน้ัน การเผชิญหนาในทางจิตบําบัดมีความซับซอนยิ่งไปกวาการ
แสดงออกแตเพียงความรูสึกหรือการกลาววาในขณะนั้นบุคคลน้ันเปนอยางไร 
 
   ความหมายของการเผชิญหนาคือการชี้ใหเห็นถึงความแตกแยกระหวางเจตคติ
ความคิด หรือพฤติกรรม ในการเผชิญหนาบุคคลจะตองเผชิญกับความจริงโดยตรงวาเขาอาจพูด
อยางแตคิดอีกอยางหรือพูดอยางทําอยาง การเผชิญหนาประกอบดวยการแสดงความสนใจจด
จออยางเต็มที่ตอผูมารับการปรึกษา ผูใหการปรึกษาจะตองเลือกสนใจจดจอตอความแตกแยก
และช้ีออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ผูที่เร่ิมใหความชวยเหลือซ่ึงมีโลกทัศนที่แคบกวา อาจใหความ
สนใจประสบการณของผูมารับการปรึกษาเพียงดานเดียว เน่ืองจากไมอาจเห็นครอบคลุมไป
ทั้งหมดถึงความแตกแยกตางๆ ที่ผูรับการปรึกษาแสดงออกมา 
   วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใหการปรึกษา หรือ
การทําจิตบําบัดก็คือการใชวิธีการเผชิญหนาเพ่ือใหผูมารับความชวยเหลือไดตระหนักถึงความ
ไมสอดคลองกันของพฤติกรรมและคําพูด ผูใหความชวยเหลือซ่ึงยึดเอาผูมารับการปรึกษาเปน
ศูนยกลาง หรือไมนําทางใหความสนใจในการสะทอนถึงความไมสอดคลองของคําพูด เพ่ือที่ผูมา
รับการปรึกษาจะไดเห็นถึงความไมสอดคลองกันระหวางแนวความคิดที่มีตอตนเองที่เปนอยูและ
แนวความคิดตอตนเองในอุดมคติ (Rogers, 1957) ผูใหความชวยเหลือพฤติกรรมนิยมสนใจใน
การชี้ถึงพฤติกรรมเฉพาะอยาง ซึ่งไมสอดคลองกับเปาหมายของผูมารับการปรึกษา ผูใหการ
ปรึกษาในแนวเกสตัลทใหความสนใจเปนพิเศษในการทําใหความไมสอดคลองหมดไปดวยการใช
แบบฝกหัดตางๆ อยางเชน “ที่นั่งรอน” การใชจินตนาการ การเลนบทบาท เปนตน พ้ืนฐานใน
การใหความชวยเหลือของทฤษฎีเหลาน้ีคลายคลึงกันคือ มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูมารับการ
ปรึกษาไดแกไขความขัดแยงที่มีอยูใหหมดไป มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
มากขึ้น 
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   ความไมสอดคลองกันนั้นนอกจากเกิดขึ้นภายในตัวของผูมารับการปรึกษาแลว บุคคล 
(ผูใหหรือผูรับการปรึกษา) ยังอาจมีความไมสอดคลองในความสัมพันธ ยกตัวอยางจากกรณีนี้
ผูใหการปรึกษาอาจเกิดความไมสอดคลองกับผูมารับการปรึกษา เขาประหลาดใจที่เธอสามารถ
แกไขความไมสอดคลองในตัวเธอไดอยางรวดเร็ว หลังจากไดใชความพยายามผูใหการปรึกษา
ไดเผชิญกับภาวะของความสัมพันธที่กําลังเปนอยู “ขอใหผมไดตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอีกนิด และผม
คิดวาคุณควรจะพูดกับผมอยางตรงไปตรงมามากขึ้น บางทีคุณอาจรูสึกถึงความพิศวงที่ปรากฏ
อยูบนใบหนาผมขณะนี้ ผมไดยินคุณพูดอยางเฉียบขาดดวยเสียงดัง---- 
 
ผูรับการปรึกษา  คุณพูดอยางน้ีมา 3 คร้ังแลว 
ผูใหการปรึกษา  ผมไดพูดมา 3 ครั้งเชียวหรือ บางทีคุณอาจเคยทําเชนนี้ในอดีตมาบาง
   แลวดวยการแสดงถึงความเด็ดเด่ียวขึ้นมาอยางรวดเร็ว ผมอยากทราบ
   วาขณะนี้คุณอยูตรงไหน คุณมีความรูสึกอยางไรตอการที่ผมมีความ
   สงสัยในตัวคุณ 
 
   การเผชิญหนากับตัวเองเปนการนําการสัมภาษณไปสูแนวทางใหม ชวยใหมีการคนหา
กันและกันมากขึ้น การวิเคราะหถึงองคประกอบของการเผชิญหนากับตนเองอยางละเอียด ยอม
ชวยใหเขาใจถึงโครงสรางของการเผชิญหนาไดชัดเจนขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการฝก ประการ
แรกเปนการแสดงออกถึงความรูสึก และเน้ือหา โดยขอความที่พูดไดเนนที่ตัวผูพูดดวยการใช
สรรพนามแทนตัวเอง เชน ผม ฉัน ดิฉัน (ผูใหการปรึกษา) แตมีการเนนที่ตัวบุคคลที่พูดดวยใน
ลําดับตอมา (ผูรับความชวยเหลือ) “คุณ” ขอความที่พูดอยูในปจจุบันและอาจมีการเนนอดีตใน
ขั้นตอมา มีการแสดงออกถึงแบบแผนของการมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง (1 ฟง 2 การเปดเผย
ตนเอง 3 การตรวจสอบ) ขอความที่พูดมีความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา ที่สําคัญที่สุดก็คือเปน
การเผชิญกับความไมสอดคลองกันในตัวผูใหความชวยเหลือโดยไดวิจารณถึงความพิศวงที่
ปรากฏอยูบนสีหนาของเขาและอธิบายถึงสิ่งน้ี รวมทั้งมันแตกตางไปจากประสบการณของผูมา
รับความชวยเหลืออยางไร การตรวจสอบนี้เปนการเปดโอกาสใหมีการคนหาความแตกตางซ่ึงกัน
และกัน 
   ในทํานองเดียวกันการเผชิญหนาน้ีผูรับการปรึกษาสามารถใชเพ่ือคนหาความขัดแยง
ในตัวเองและในความสัมพันธ บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางกันสามารถเผชิญกับความแตกตาง
นี้อยางเปดเผย ตรงไปตรงมา และมีการอภิปรายถึงความแตกตางรวมกัน 
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   กลวิธีที่จะชวยผสมผสานความไมสอดคลองกันน้ีแตกตางกันไปตามทฤษฎีการให
ความชวยเหลือที่นักจิตบําบัดยึดถือ เปาหมายสําคัญในการตรวจสอบความไมสอดคลองกันก็
เพ่ือสรางเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวางความไมสอดคลองกันนี้ ซึ่งจะมีผลใหเกิดการ
สังเคราะหตนเองขึ้นใหม และนําไปสูการผสมผสานความแตกแยกในวิถีทางที่นาพึงพอใจ 
Grinder และ Bandler (1976) ไดเสนอยุทธวิธีหลายอยางสําหรับนักจิตบําบัดในการชวยเหลือผู
มารับการปรึกษาใหมีการเชื่อมโยงความไมสอดคลองตางๆ ที่มี ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบ
ขอความที่สื่อสารออกมาดวยการบอกเปนนัย เชน ภาษาทาทาง (ดวยการทวนความหรือสะทอน
ความรูสึกถึงขอความที่ขัดแยงกัน) การใชวิธีการถาม (คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ---) และการใช
จินตนาการในรูปแบบตางๆ การเลนละครทางจิตวิทยา (Psychodrama) หรือวิธีการเลนบทบาท 
(Role Play) ซึ่งคลายคลึงกับจิตบําบัดในแนวเกสตัลท 
 
   การผสมผสานกันของความขัดแยง การแกปญหาความไมสอดคลอง การตรวจสอบถึง
ความแตกแยก การศึกษารายละเอียดของแบบแผนคําพูดและภาษาทาทางตางๆ เหลาน้ี ลวน
เปนเรื่องของการเผชิญหนา ผูใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพยอมเผชิญผูรับการปรึกษากับ
ความขัดแยงที่เขามีและปฏิบัติการเพ่ือใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาความขัดแยงนี้ 
 

ผูใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
   1.  ผูใหความชวยเหลือที่ไมมีประสิทธิภาพยอมเปนผูสังเกตที่ไรสมรรถภาพ การ
เผชิญหนาทําไปโดยเจตนาที่จะใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกพายแพ แรงกระตุนสวนใหญของเขาถูก
ความกลัวเขาครอบงํา และผลติดตามมาเปนไปในทางทําลาย บทบาทในการเปนผูสังเกตของ
เขาเปนการตัดสินโดยไมใหแนวทางหรือความชวยเหลืออยางหนึ่งอยางใด แสดงตนวามีความ
เหนือกวา หลีกเลี่ยงการแสดงออก การกระทําของเขามีพ้ืนฐานจากความเขาใจเพียงเล็กนอย
หรือไมมีเลย มีการรับรูที่บิดเบือน และตระหนักวาตนไมสามารถชวยผูใดไดแมแตตนเอง และ
นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพจิต ไมสามารถจะมีพฤติกรรมในทางที่เสรมิสราง 
   2.  บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพยอมเปนผูแสดง ผูกระทํา ผูที่มีความเขาใจ และเต็มใจ 
รับผิดชอบในการกระทําของตน ชอบที่จะตัดสินจากการสังเกต คนที่มีประสิทธิภาพยอมรูดีวาไม
มีอะไรที่ไดมาโดยไมตองลงทุน ความเจริญงอกงามและประสบการณในการเรียนรูก็เชนกัน การ
เรียนรูยอมเกิดจากประสบการณและการกระทําของเขา เขาเรียนรูมากท่ีสุดจากการทําในสิ่งที่
เขากลัวมากที่สุดและเรียนรูมากที่สุดจากการทําในสิ่งที่เขารักที่สุด (Carkhuff, 1969) 
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   3.  บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพไมกลัวที่จะเปดเผยตนเอง และไมแสวงหาการเปดเผย เขา
สามารถและสัมผัสถึงประสบการณที่ตนมีและสามารถจะสัมผัสถึงประสบการณของผูอ่ืน เขาไม
สงสัยในความรับผิดชอบของตนตอการเผชิญหนาและติดตามจนถึงที่สุดแมในภาวการณใหความ
ชวยเหลือในระดับสูง เขาตระหนักเปนอยางดีถึงบทบาทของตนในการเปนแบบอยางใหกับผูมา
รับความชวยเหลือ แตไมถูกครอบคลุมเพราะสํานึกน้ี เขาเปนอิสระในการเผชิญกับประสบการณ
ใหมๆ เพ่ือตัวเขาเองและผูมารับความชวยเหลือ 
   4.  บุคคลที่มีประสิทธิภาพยอมไมขึ้นอยูกับบุคคลอ่ืนหรือสังคมจนเกินไปในการ
กําหนดบทบาทชีวิตและเอกลักษณของตน การกําหนดบทบาทและการกระทําของเขาขึ้นอยูกับ
ประสบการณที่เขามี และในโลกที่เต็มไปดวยบุคคลที่ชอบสังเกตและตัดสินเขายอมไมมีทางเลือก
อ่ืนใด นอกจากขยายประสบการณตนใหกวางขวางขึ้น และมีการปฏิบัติเพ่ือความเจริญงอกงาม
โดยไมหยุดยั้ง รวมทั้งการแสวงหาความหมายใหกับตนเอง 
   5.  บุคคลที่มีประสิทธิภาพยอมไมแสวงหาการยอมรับและคําเยินยอจากคนสวนใหญ 
เขายอมรูวาการแสวงหาการยอมรับจากผูอ่ืนเทากับยอมอยูใตอาณัติของผูอ่ืน ซึ่งมีผลใหไร
ประสิทธิภาพและเปนการทําลายตนเอง เขามีความเปนตัวของตัวเอง กลาจะยืนหยัดอยูโดย
ลําพังในสิ่งถูกตองแมจะเสี่ยงตอการสูญเสียความสัมพันธกับผูมารับความชวยเหลือ 
   6.  บุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความไววางใจในความตองการ แรงกระตุนและการ
กระทําของตน ขณะเดียวกันใหความไววางใจในความตองการ แรงผลัก และการกระทําของ
บุคคลอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพดวย เขายอมแสวงหาการเรียนรูดวยการสะสมประสบการณ ชวยให
เขาสามารถเผชิญหนาผูรับความชวยเหลือ และในการเผชิญหนากันน้ันจําเปนตองมีการเปดเผย
ตอกันโดยเต็มที่ ในการเผชิญหนากันทั้งสองฝายตางมีความเทาเทียมกัน 
   7.  ในชวงขณะที่มีการเผชิญหนา ผูที่มีประสิทธิภาพยอมสื่อสารใหรูวาเขาไมเพียง
ไววางใจในตนเองเทาน้ัน แตยังพรอมที่จะไววางใจผูมารับความชวยเหลือดวย เขาชวยใหผูมารับ
ความชวยเหลือมีประสบการณเก่ียวกับศักยภาพของตน และอาจเผชิญผูมารับความชวยเหลือ
กับส่ิงที่เสริมสรางหรือเผชิญเพ่ือจะทําลายส่ิงที่หยุดยั้งความเจริญงอกงาม ไมมีการเผชิญเพียง
เพ่ือจะทําลายผูมารับความชวยเหลือ หรือดึงเอาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกมา มีการติดตาม
โดยตลอดในการใหความชวยเหลือระดับสูง การเผชิญหนาติดตอกันไมเพียงชวยใหผูมารับความ
ชวยเหลือมีประสบการณเก่ียวกับศักยภาพของตน แตยังทําใหเลิกลมความพยายามที่จะทําให
หมดกําลังใจในการชวยเหลือตนเอง 
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   8.  จากการกระทําของผูใหความชวยเหลือ เปนการกระตุนใหผูรับความชวยเหลือมี
ปฏิบัติการ เปนที่ตระหนักกันเปนอยางดีวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นจนกระทั่งทั้งสอง
ฝายไดทําในสิ่งที่ตนเขาใจ ไมมีการเรียนรูใดๆ เกิดขึ้นโดยปราศจากการกระทํา ไมมีความเขาใจ
ใดๆ เกิดขึ้นเองโดยไมมีการแสดงออก ไมมีความเจริญงอกงามใดๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยปราศจาก
การกระทํา ทั้งสองฝายเจริญงอกงามขึ้นจากการเรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถใหความหมาย
แกตนเองไดดีขึ้น (Berenson and Mitchell, 1974) 
   9.  หลังจากไดเผชิญหนากันโดยเต็มที่ ทั้งสองฝายยอมรูวาจากน้ีผูมารับการปรึกษามี
ทางเลือกตางๆ แทนแนวทางในการตอบสนองของตนที่เปนอยู เขาเรียนรูที่จะแปลความหมาย 
ความเขาใจไปสูปฏิบัติการ ขณะเดียวกันเขาไดเรียนรูถึงทักษะใหมๆ เขามีทักษะที่จะจัดการกับ
ชีวิตของตน ทั้งผูใหและผูรับความชวยเหลือไดรวมกันในการเสริมสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   10.  ความเจริญงอกงาม ความผสมผสานกลมกลืน และความสุจริตใจของผูรับความ
ชวยเหลือ จะมีขึ้นไดดวยการท่ีเขามีความรับผิดชอบและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเทาน้ัน 
ประสบการณเกี่ยวกับวิกฤติการณในชีวิตอาจทําใหเกิดความเชื่อม่ัน ความแนวแน และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ ชวยให
ผูรับความชวยเหลือมีความรับผิดชอบตอตนเอง เขาไดถูกเผชิญกับสิ่งน้ี และไดรับการเรียกรอง
ใหเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงมีขึ้นในที่สุด 
 
   การเผชิญหนาไมใชกลวิธีสําหรับผูใหความชวยเหลือ ซึ่งไมมีหรือไมสามารถใชทักษะ
พ้ืนฐานตางๆ ในการใหความชวยเหลือได รวมทั้งผูที่ไมสามารถจะจัดการกับชีวิตตนไดอยาง
สุจริตใจ ดวยความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญ ไมใชกลวิธีสําหรับผูใหความชวยเหลือที่ใช
วิธีการรุนแรง และเปลี่ยนไปใชวิธีการอ่ืน 
   การเผชิญหนาแมจะไมใชเปนสิ่งจําเปนหรือมีความเหมาะสมอยางแทจริงในการให
ความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แตอาจใชเพ่ือ 
   1.  บอกใหรูถึงความแตกแยกของพฤติกรรมของผูมารับความชวยเหลือ 
   2.  ขยายกระบวนการของการใหความชวยเหลือดวยการสรางสรรควิกฤติการณใน
ระดับตางๆ ของความสัมพันธ ยกตัวอยางเชนทําใหเกิดความจําเปนที่ทั้งผูใหและผูรับความ
ชวยเหลือจะตองปฏิบัติการ 
   3.  ทําใหการปฏิสัมพันธของผูใหและผูรับการปรึกษาอยูในปจจุบันมากขึ้น โดยเนนให
อยูในขณะนั้น และ ณ ที่นั้น 
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   4.  แสดงใหเห็นวาผูใหการปรึกษาไมเพียงแตตอบสนองเทาน้ัน แตยังไดประพฤติ
ปฏิบัติตามความเขาใจของตนแมจะตองเส่ียงบาง 
   5.  เปนการเปดเผยดานใหมๆ เพ่ือการคนหา : ทบทวนกระบวนการใหความชวยเหลือ
ทําการคนหามิติใหมในสิ่งที่ไดอภิปรายผานไปแลว แตยังแกปญหาไมได 
 

คุณลักษณะของการเผชิญหนา 
   1.  ความเขาใจอยางลึกซึ้ง : ผูเผชิญหนาตองเขาใจถึงประเด็นที่เปนจุดสําคัญของ
พฤติกรรมของผูมารับการปรึกษาและแบบในการดําเนินชีวิตของเขา 
   2.  จังหวะ : การเผชิญหนาตองดูจังหวะที่เหมาะสม เพ่ือที่ผูถูกเผชิญหนาจะยอมรับ
และรับรูการแปลความหมายโดยไมปกปองตนเอง 
   3.  มีความเกี่ยวของ : การเผชิญหนาควรจะสัมพันธกับสภาพการณที่บุคคลสองคน
กําลังปฏิสัมพันธกัน ไมควรจะเกิดขึ้นอยางไมคาดฝน 
   4.  รัดกุม : การเผชิญหนาควรใชขอความที่กระชับ ตรงจุด ขอความที่เยิ่นเยอ
คลุมเครือ อาจทําใหผูรับหมดความสนใจและมีบรรยากาศเหมือนจะสิ้นสุดลง 
   5.  เปนจริง : ผูเผชิญหนาจะตองสามารถสื่อสารอยางตรงไปตรงมาโดยเนื้อแท และมี
ความสนใจอยางจริงใจในความเปนอยูอันดีของบุคคลที่เผชิญหนา 
   6.  เจตนา : การเผชิญหนาดวยการแปลความหมายเปนการคาดคะเนเก่ียวกับ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ไมใชสิ่งที่คาดคะเนจากความคิดของผูพูด 
 

สถานการณที่ควรใชการเผชิญหนา 
   การเผชิญหนาควรใชเม่ือ 
   1.  ผูรับการปรึกษาหลีกเลี่ยงประเด็นพ้ืนฐานที่เปนปญหาสําหรับเขา 
   2.  ผูรับการปรึกษาไมรูถึงพฤติกรรมที่ทําลายตนเอง และพายแพแกตนเอง 
   3.  ผูรับการปรึกษาไมรูถึงผลติดตามมาที่อาจเปนอันตรายจากพฤติกรรมของเขา 
   4.  ผูรับการปรึกษาไมมองความเปนจริง 
   5.  ผูรับการปรึกษาพูดขอความที่ขัดแยงกัน 
   6.  ผูรับการปรึกษาหมกมุนอยูกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไป และไมเหมาะสมจน
ไมสามารถอยูในปจจุบัน 
   7.  ผูรับการปรึกษาพูดวกไปวนมา วนอยูกับที่ หรือไมปะติดปะตอกัน 
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   8.  ภาษากายและคําพูดไมสอดคลองกัน 
   9.  สิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา ควรไดรับ
การใสใจ เชน ผูรับการปรึกษาพ่ึงพา ถอยหนี แสดงความรุนแรงตอผูใหการปรึกษา 
 

การตรวจสอบตนเองกอนการเผชิญหนา 
   กอนเผชิญหนา พิจารณาตัวเอง ตรวจสอบความรูสึก แรงจูงใจ และเปาหมาย ถาม
ตนเองวาเราตองการเผชิญหนา เพราะเราหมดความอดทน ไมพรอมที่จะใหผูรับการปรึกษา
ดําเนินไปตามจังหวะของเขา ฉันเผชิญหนาเพราะฉันชอบที่จะเผชิญหนา ฉันตองการใสคานิยม
ของฉันไปในความคิดผูรับบริการ ฉันโกรธผูรับบริการและตองการแสดงใหเขาไดรู ถาการ
เผชิญหนาเปนไปเพ่ือเปาหมายขางตน เพียงเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการปรึกษา 
การเผชิญหนายอมจะไมเหมาะสม เราใชการเผชิญหนาเม่ือมีการใชทักษะอ่ืนๆ แลวไมสามารถ
ชวยใหผูรับการปรึกษาตระหนักรูตัวได 
   ในการเผชิญหนาเราอาจเผชิญบุคคลน้ันกับจุดที่เปนความเขมแข็ง เปนการเสริมสราง 
หรืออาจจะเผชิญกับดานที่เปนความออนแอหรือขอบกพรองของเขา กฎโดยทั่วไปที่ควรยึดก็คือ
ในการชวยเหลือบุคคลอ่ืนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางเสริมสราง เราสรางขึ้นจากความ
เขมแข็งและคุณคาที่มีอยูในตัวเขา การเนนที่ความออนแอ ความบกพรองอาจนําไปสูความขลาด
กลัวและทัศนคติในทางลบตอตนเอง ความรูสึกพายแพแกตน มากกวาจะเชื่อม่ันในความ 
สามารถของตนที่จะเจริญงอกงาม แมในขณะที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เปนไปในทางทําลาย ก็เปน
สิ่งที่เปนไปไดที่จะเผชิญบุคคลน้ันกับสวนที่เปนความเขมแข็งในตัวเขาซึ่งไมไดนํามาใช 
   เราอาจเผชิญหนากับบุคคลเม่ือมีความแตกตางระหวางความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม ตอ
ตัวเขาและเรามีการรับรูพฤติกรรมน้ันรวมทั้งผลติดตามมาอยางไร หลายคร้ังที่บุคคลมีการรับรูที่
ไมถูกตองตอผลของการกระทําของตนที่มีตอผูอ่ืน หรือมองคุณคาและความสามารถของตนต่ํา
กวาความเปนจริงเม่ือเหตุการณนี้เกิดขึ้นเราอาจปรารถนาที่จะเผชิญหนากับบุคคลผูนั้น 
 

ทักษะตางๆ ที่ใชในการเผชิญหนา 
   การเผชิญหนาเปนความพยายามที่จะทําอยางมีวิจารณญาณ เกิดจากความปรารถนา
อยางจริงใจของผูเผชิญหนาที่จะเขาไปเกี่ยวพันกับผูถูกเผชิญหนาอยางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น เพ่ือให
บุคคลน้ันไดตรวจสอบผลที่ติดตามมาจากพฤติกรรมบางดานของตน การเผชิญหนาเชนน้ีอาจ
เปนการสื่อสารถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน รวมทั้งผลกระทบของพฤติกรรมนั้นที่มีตอผู
สังเกต การเผชิญหนาจะตองเปนไปเพ่ือชวยใหบุคคลนั้นไดตรวจสอบถึงผลที่ติดตามมาจาก
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   1.  ใชขอความที่ระบุถึงตัวผูพูดดวยการใชสรรพนามแทนตัวเอง ไดแก “ผม” “ดิฉัน” 
“ฉัน” ไมกลาวอยางเลื่อนลอย 
   2.  ใชขอความที่บอกถึงความสัมพันธ เปนการแสดงออกถึงความคิดหรือความรูสึกที่มี
ตอบุคคลที่พูดดวย 
   3.  ใชการอธิบายถึงพฤติกรรม มีการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
   4.  เปนการอธิบายถึงความรูสึกของเราโดยตรงอยางเฉพาะเจาะจง 
   5.  เปนการตอบสนองที่แสดงถึงความเขาใจ 
   6.  เปนการตรวจสอบการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
   7.  เปนการใชทักษะการยอนกลับไปในทางที่เสริมสราง 
 

แบบฝกหัด 32  การฝกการเผชิญหนา 
   แบบฝกหัดเหลาน้ีใหโอกาสคุณไดฝกการเผชิญหนากับบุคคลอ่ืนในทางที่เสริมสรางใน
การเผชิญหนาคุณควรไดประยุกตทักษะตางๆ ที่กลาวมานํามาใชในการเผชิญหนา 
 
   แบบฝกหัดเหลาน้ีใหโอกาสคุณไดฝกการเผชิญหนากับบุคคลอ่ืนในทางที่เสริมสรางใน
การเผชิญหนาคุณควรไดประยุกตทักษะตางๆ ที่กลาวมานํามาใชในการเผชิญหนา วิธีการฝกมี
ดังนี้ 
   1.  จับกลุม 3 คน ใหคนหนึ่งเปนผูเผชิญหนาอีกคนหน่ึงเปนผูถูกเผชิญหนา คนที่ 3 
เปนผูสังเกต ผูเผชิญหนาคิดยอนไปถึงความสัมพันธระหวางตนกับบุคคลที่เราเผชิญหนาหา
เหตุการณที่คุณยังจําได และคุณรูสึกวาพฤติกรรมเชนนั้นเทากับเปนการทําลายตัวเองหรือมีผล
ในทางลบตอตัวเขา ตอคุณ หรือคนอ่ืน ยิ่งเหตุการณนั้นเกิดขึ้นใกลเคียงกับปจจุบันเทาไหรยิ่งดี
เทาน้ัน ฝกทักษะเกี่ยวกับการเผชิญหนาในทางที่เสริมสรางดวยการเผชิญหนากับบุคคลอ่ืนถึง
การรับรูปฏิกริยา และการแปลความหมายพฤติกรรมของผูที่ถูกเผชิญหนาควรมีการตอบสนอง
อยางแทจริง ใหผูสังเกตประเมินถึงประสิทธิภาพของการเผชิญหนาโดยใชแบบฟอรมการสังเกต 
   2.  หลังจากการเผชิญหนาส้ินสุดลง หรือหลังจาก 15 นาที ใหผูสังเกตใหการยอนกลับ
กับผูเผชิญหนา ถึงประสิทธิภาพของการใชทักษะการเผชิญหนา ผูถูกเผชิญหนาแสดงถึง
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   3.  สับเปลี่ยนบทบาท และเริ่มขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม 
   4.  สับเปลี่ยนบทบาท และเริ่มขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม 
   5.  แลกเปลี่ยนกันในกลุมใหญถึงปฏิกริยาที่มีตอแบบฝกหัด และความประทับใจที่มีตอ
ผูรวมกลุมยอยแตละคน คุณไดเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับพฤติกรรมของเขาในขณะที่เขาพยายาม
จะเผชิญหนากับบุคคลอ่ืน 
 

แบบฟอรมการสังเกต 
   ใหนับจํานวนครั้งที่ผูเผชิญหนาไดใชทักษะดังตอไปน้ีในการเผชิญหนา 
   1.  ขอความที่เปนสวนตัว 
   2.  ขอความเก่ียวกับความสัมพันธ 
   3.  อธิบายถึงพฤติกรรม 
   4.  อธิบายถึงความรูสึกสวนตัว 
   5.  การตอบสนองแสดงถึงความเขาใจ 
   6.  การตรวจสอบการรับรูถึงความรูสึก 
   7.  การยอนกลับอยางสรางสรรค 
   8.  การตอบสนองที่แปลความหมาย 
 

แบบฝกหัด 33  การเลนบทบาทการเผชิญหนา 
   จุดมุงหมายของแบบฝกหัดเพ่ือฝกการเผชิญหนาที่สรางเสริมดวยการเลนบทบาทใน
สภาพการณตางๆ วิธีการมีดังนี้ 
   1.  จับกลุม 3 คน ใหคนหนึ่งเปนผูเผชิญหนา และคนที่สามเปนผูสังเกต 
   2.  ในสภาพการณอันแรกให เลนบทบาท ผูที่ถูกเผชิญหนาเลนบทบาทตาม
สภาพการณอันแรกที่ให ผูเผชิญหนาพยายามจะเผชิญดวยความเปนจริง และพยายามจะมีสวน
เก่ียวของมากที่สุดเทาที่จะเปนได ผูสังเกตประเมินผลตามแบบฟอรมการสังเกต 
   3.  หลังจากการเผชิญหนาส้ินสุดลง ใหการยอนกลับผูเผชิญหนาวาใชทักษะไดดี
เพียงไรในการเผชิญหนาอยางเสริมสราง 
   4.  แลกเปลี่ยนบทบาท ซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2 
   5.  แลกเปลี่ยนบทบาทซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2 
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   6. อภิปรายทั้งกลุมใหญวาไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดนี้ แสดงปฏิกริยาตอ
แบบฝกหัด 
 
   สภาพการณที่ใหเลนบทบาทมีดังนี้ 
   1.  เลนบทบาทผูที่ชอบวิพากษวิจารณพฤติกรรมของผูอ่ืน 
   2.  เลนบทบาทคนที่ขี้อายอยางมาก 
   3.  เลนบทบาทบุคคลที่มักทําใหคนอ่ืนอึดอัดใจจากคําพูดที่ไมสุภาพและมารยาทที่ไม
เหมาะสมของเขาในการรับประทานอาหาร 
   4.  เลนบทบาทคนที่ชอบเอาปญหาของคนอ่ืนมาทําเปนเรื่องตลก 
   5.  เลนบทบาทของบุคคลที่ชอบแสดงถึงความชอบและความรักตอทุกๆ คนอยางมาก
อยูเปนประจํา 
   6.  เลนบทบาทของบุคคลที่ทําเปนดีมากเหลือเกิน แตไมจริงใจ 
 

แบบฝกหัด 34  การเผชิญหนาในความสัมพันธ 
   แบบฝกหัดน้ีใหโอกาสในการใชการเผชิญหนาปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ โดย
มีวิธีการดังนี้ 
   1.  ใหเลือกบุคคลที่คุณมีความสัมพันธดวยเปนอยางดี และใหอภิปรายในเร่ืองตอไปนี้ 
โดยใชทักษะการเผชิญหนาอยางเสริมสราง 
  ก.  การกระทําของคุณที่ขัดขวางความสัมพันธไดแก 
  ข.  สิ่งที่คุณทําซึ่งสามารถปรับปรุงความสัมพันธไดแก 
   2.  เม่ือครบ 15 นาทีใหหยุด และเลือกบุคคลอ่ืนที่คุณมีความสัมพันธดวยอยางดี 
อภิปรายฝนหัวขอเดิม 
   3.  หมด 15 นาที ซ้ําขั้นตอนที่ 1 
   4.  อภิปรายปฏิกิริยาที่มีตอแบบฝกหัดในกลุมใหญ 
 

แบบฝกหัด 35  เดินรอบๆ วง 
   แบบฝกหัดน้ีใหโอกาสในการเผชิญหนาที่ดีกับทุกคนในกลุม วิธีการมีดังนี้ 
   1.  ใหทุกคนที่ตองการรวมกิจกรรมยืนอยูในวง 
   2.  บอกความรูสึกที่มีตอตัวเขาและตอความสัมพันธระหวางกัน 
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   3.  หลังจากที่ทุกคนไดพูดกันครบทุกคนแลว ใหอภิปรายปฏิกิริยาที่มีตอแบบฝกหัดได
เรียนรูเก่ียวกับตนเอง และเรียนรูซึ่งกันและกันอยางไร และตนจะทําอะไรไดบางในการปรับปรุง
ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุม 
 

แบบฝกหัด 36  การฝกการเผชิญหนาของผูใหการปรึกษา 
   1.  ผูรับการปรึกษาบอกวาตนประทับใจในตัวผูใหการปรึกษา แตมาสายซํ้าๆ กันหลาย
คร้ัง ในการนัดหมาย 15-20 นาที 
   2.  ผูรับการปรึกษาไดกลาวอยางชัดเจนหลายคร้ังวา ความทารุณที่เธอไดรับในวัยเด็ก 
เปนบาดแผลในชีวิตของเธอ แตเม่ือใดที่นําส่ิงน้ีมาพูดเธอจะหลีกเลี่ยงไปพูดเร่ืองอ่ืนที่ไมสัมพันธ
กัน 
   3.  ผูรับการปรึกษายอมรับวาไดทุบตีและรุนแรงกับลูก แตโทษวาพฤติกรรมของลูกทํา
ใหเขาทําเชนนี้ และเลาวาลูกกระดาง ยากจะสอน เขาเห็นวาเขาไมจําเปนตองรับผิดชอบในการ
กระทําของเขา 
   4.  ภาษากายของผูรับการปรึกษาแสดงถึงความโกรธ ไมพอใจ ที่สามีไมมีเวลาใหกับ
เธอ แตเธอพูดวาเธอชินชาแลว และเธอไมรูสึกอะไรที่เขามีเวลาใหเธอนอยลงทุกที 
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