
บทที่ 13 
การส่ือสารโดยตรงตอกันทันที 

 
 
   การฝกทักษะการสื่อสารโดยตรงตอกันเปนทักษะที่เหมาะสําหรับผูใหความชวยเหลือ
และใชในการฝกการสัมภาษณ โดยเฉพาะผูสัมภาษณที่สนใจการเปดเผยตอกันและการ
แสดงออกอยางตรงไปตรงมา Higgins, Ivey และ Uhlemann (1970) อธิบายถึงการสื่อสาร
โดยตรงตอกันดังนี้ 
   ทักษะน้ีคือความพยายามของบุคคลสองคนที่เนนความสนใจถึงการรับรูและความรูสึก
ที่มีตอการปฏิสัมพันธระหวางกัน และพยายามแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีตอกัน มากกวาจะพูด
เรื่องทางสังคมโดยทั่วไป ดินฟาอากาศ มีการบอกถึงประสบการณที่มีตอกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนความรูสึกสวนตนและตอบสนองตอความรูสึกที่แลกเปลี่ยนกันนี้ 
   แนวความคิดทางดานจิตวิเคราะหเห็นวาการสื่อสารโดยตรงตอกัน เปนการวิเคราะห
อยางตรงไปตรงมาถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลสองคน ทฤษฎีการเรียนรูเห็นวาการ
สื่อสารโดยตรงตอกันเปนการเสริมแรงแบบหนึ่ง โดยเนนที่การวิจารณอยางมีประสิทธิภาพ แนว
ความคิดอัตถิภาวะกลาวถึงการสื่อสารโดยตรงวาเปนการเนนถึงความรูสึกและประสบการณใน
ขณะนั้น ณ ที่นั้น ซึ่งอาจชวยใหผูสัมภาษณเกิดความเขาใจตัวเองอยางลึกซ้ึง  
   ไดมีการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปและการใหแบบอยางทางเทปโทรทัศนเพ่ือสอนทักษะ
การส่ือสารโดยตรง Higgins, Ivey และ Uhlemann (1970) ไดศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการ
สอน และเปรียบเทียบการสอนทักษะการสื่อสารโดยตรงจากแนวการสอน 3 แบบดังน้ี กลุมแรก
ใชวิธีการฝกจุลภาคอยางเต็มรูปแบบ กลุมที่สองใหแบบอยางทางเทปโทรทัศน โดยไมมีการ
นิเทศหรือฉายเทปยอนกลับ มีการใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมที่สามมีเอกสารใหอานแตเพียงอยาง
เดียว ผลจากการศึกษาพบวาวิธีการแรกทําใหอัตราการสื่อสารโดยตรงตอกันเพ่ิมขึ้นหนึ่งเทาตัว 
(เพ่ิมขึ้น 100 เปอรเซ็นต) กลุมที่สองเพิ่มขึ้น 50 เปอรเซ็นต กลุมที่สามไมมีการเปลี่ยนแปลง 
จากผลการศึกษายอมเปนไปไดวาการใชโปรแกรมการสอนอยางเต็มรูปแบบเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารโดยตรงยอมมีความเหมาะสม และแมแตผูทําหนาที่ผูชวยก็อาจเรียนรูทักษะอันนี้ได ถา
ไดรับการนิเทศจากนักจิตบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญ 
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   ตัวอยางแสดงถึงการสนทนาตอนหนึ่งของกลุมที่ไดรับการฝกทักษะการสื่อสารโดยตรง
ตอกันอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือใหมีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นถึงวิธีการฝก สามีภรรยาคูที่นํามา
ทดลองมาจากประเทศอินเดีย ทําการทดลองขณะอยูในสหรัฐอเมริกา ไดเลือกอภิปรายวาตนควร
จะกลับบานเกิดเมืองนอนตนหรือไม 
 
คร้ังที่ 1 
สามี คุณคิดวาคนเราสามารถจะมีโอกาสทําประโยชนใหกับบานเมืองไดไหม ถาเขามีโอกาส
 ไดกลับไปบานแทนที่จะอยูที่นี่ 
ภรรยา แนนอน เขาอาจจะทําได แตคงไมมีโอกาสจะมีเงินมากๆ 
สามี แตเงินไมใชทุกอยางในชีวิต 
ภรรยา มันไมใชทุกอยางก็จริง แต_____ คุณตองการจะใหครอบครัวของคุณมีการศึกษาอยางดี
 มีความเปนอยูและฐานะที่ดี คุณไมสามารถจะทําส่ิงเหลาน้ีไดถาคุณกลับไป 
สามี แตมันขึ้นอยูกับวาเราใหความหมายกับคําวาการศึกษาที่ดี และความเปนอยูที่ดีอยางไร
 (ทั้งคูดําเนินการอภิปรายตอไปอีก 5 นาที โดยมีแบบแผนการพูดวา “ใช_____แต” โดย
 ที่คนหนึ่งพยายามจะหาเหตุผลมาหักลางอีกดวย ทําใหมีการแสดงความรุนแรงตอกัน
 มากขึ้น การอภิปรายเปนการเผชิญหนากันถึงความคิดเห็นที่โตแยงกัน) 
 
คร้ังที่ 2 
สามี คุณรูสึกอยางไรเก่ียวกับคนที่มาอยูที่นี่ และไมยอมกลับไปบานเกิดเมืองนอนของตน 
ภรรยา โดยสวนตัวแลวฉันรูสึกวาชอบที่นี่ แตในขณะเดียวกันฉันก็อยากจะกลับบาน______
 แนนอนฉันคิดถึงทุกคนที่นั่น แตฉันอยากจะอยูที่นี่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อจะเก็บเงิน
 เพ่ือที่เราสามารถจะกลับไปบานโดยมีความเปนอยูที่ดี 
สามี แตความคิดเหลาน้ีมันจะคอยๆ หมดไป คนเราไมควรจะกลับไปถิ่นกําเนิดของตนหรอก
 หรือ 
ภรรยา ฉันไมสนใจหรอกถาเขาอยากจะอยูก็ควรจะปลอยเขาไป มันเปนเรื่องของเขา 
สามี คุณรูสึกเฉยๆ เก่ียวกับเรื่องนี้ 
ภรรยา ใช_____ ฉันไมคิดวาเราจะสามารถบังคับใหใครกลับไปได และถาเขาจะไมกลับมันก็
 เปนเรื่องชวยไมได เขามีสิทธิ์ที่จะอยูหรือจะไป 
สามี ผมเห็นดวยกับคุณที่ไมมีความรูสึกอยางไรในเร่ืองนี้ แตเราไมควรพยายามบางหรอก
 หรือที่จะใหเขากลับไป 
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 (จากการสังเกตในคร้ังน้ีจะพบวาเปนคร้ังแรกที่ทั้งคูพยายามจะรับรูถึงความรูสึกในระยะ
 แรก มีความพยายามที่จะรับฟงซ่ึงกันและกัน อยางไรก็ตามมีแนวโนมที่จะนําความรูสึก
 สวนตนไปเปนความรูสึกโดยทั่วไปรวมกันมากกวาจะดูถึงปฏิกริยาการตอบสนองของ
 ตน) 
 
คร้ังที่ 3 
สามี เราทั้งคูดูกลัวที่จะกลับไปบาน ผมไมคิดวามันเปนความกลัวที่จะกลับไปบานอยางจริงๆ
 แตมันเปนความกลัวเก่ียวกับความไมม่ันคง 
ภรรยา ความไมม่ันคง 
สามี ใช กลัวความไมม่ันคงที่นั่น และมีความรูสึกวาไมไดทําตนใหเปนประโยชนอยางที่คนอ่ืน
 ไดทํา ขณะเดียวกันความคิดน้ีมันมาคอยรบกวนอยูตลอดเวลาวา คุณจะตองกลับไป คณุ
 จะตองกลับไป คุณมีความรูสึกอยางไรบางเก่ียวกับความกลัวอันน้ี 
ภรรยา ฉันรูสึกไมม่ันคงปลอดภัยเหมือนกัน ฉันไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึนถาเรากลับไป ฉันอยาก
 กลับไปซะวันนี้พรุงน้ีจริงๆ_____ ถาเรามีทุกอยางพรอมแลว แตฉันกลัวเหลือเกินวา
 กลับไปแลวเราจะทําอะไร เราไมมีอะไรทางโนนเลย 
สามี ใช คุณมีความรูสึกขณะน้ีอยางไร คุณสามารถจะคิดไดไหมวาอะไรที่เราควรมีและอะไรที่
 เราไมควรมี คุณรูสึกอยางไรในการที่คุณไมมี 
ภรรยา มันวางไปหมด ฉันไมเห็นอะไร อนาคตทําใหฉันรูสึกหวาดกลัว เราไมมีหลักประกันที่
 แนนอนแมแตใน_____ หรือที่นี่ก็ตาม 
สามี มันทําใหผมมีความรูสึกในขณะนี้วา ผมไมสามารถที่จะตัดสินใจได การที่ผมไมสามารถ
 ทําใหคุณรูสึกอยางไร 
ภรรยา ฉันรูสึกเสียใจ และอยากใหคุณทําอะไรลงไปซะอยางในเรื่องน้ี พยายามตอไป บางทีเรา
 จะจัดการกับมันได แตถาคุณรูสึกวาไมสามารถ และเรามาชวยกันมันยอมเปนไปไดที่จะ
 เห็นทางออก 
 
   “ทั้งคูไปสูการอภิปรายถึงปญหาอยางสรางสรรคในที่สุด และตระหนักถึงประเด็นที่อยู
เบื้องหลังการตัดสินใจที่ซับซอนนี้อยางเต็มที่ จากการสังเกตในครั้งนี้จะเห็นวาทั้งคูสามารถจะ
แลกเปลี่ยนความรูสึกตางๆ และทัศนคติที่มีตอความรูสึกกลัว ขณะเดียวกันมีการรับฟงซึ่งกัน
และกันอยางสรางสรรคมีการเพ่ิมพูนการเนนความรูสึก มองถึงคามรูสึกตางๆ รวมทั้งความหมาย 
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ตอชีวิต และไดใชความรูสึกในทางบวก สรางเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดและตัดสินใจไดอยาง
สมเหตุสมผลมากขึ้น) 
   การส่ือสารโดยตรงตอกันไดมีการนํามาใชในการฝกผูใหการปรึกษา นักจิตบําบัดซ่ึง
ไดผลเปนอยางดี นักจิตบําบัดที่ใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับกลุมเผชิญหนาอาจพบวาวิธีการ
นี้เปนประโยชนอยางยิ่ง ชวยใหแนวความคิดของเขาเปนที่เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการนี้ยังชวยให
การทดลองทางดานพฤติกรรมการเปดเผยตนเองขณะมีการปฏิสัมพันธตอกัน ชวยใหมีการ
คนหาอยางเปนระบบระเบียบ 
   การส่ือสารโดยตรงตอกันเปนการสังเคราะหจากทักษะในการใหความชวยเหลือตางๆ 
จากตัวอยางตอไปน้ีจะแสดงใหเห็นถึงทักษะการสื่อสารโดยตรงตอกัน จากตัวอยางจะสังเกตเห็น
วาผูมารับความชวยเหลือไดปฏิเสธความสัมพันธในรูปแบบน้ีจากการตอบสนองของเขา อยางไร
ก็ตามการใหความชวยเหลือในระยะแรกไมควรมีการส่ือสารโดยตรงระหวางผูใหและผูรับความ
ชวยเหลือ ทักษะน้ีควรจะใชเม่ือทั้งสองฝายไดพัฒนาความไววางใจตอกันแลวในชวงระยะเวลา
หน่ึง และมีความเต็มใจที่จะเปดเผยตนเองตอกันในขณะนั้น และ ณ ที่นั้นโดยเต็มที่ หรือใช
สําหรับผูที่ตองการจะฝกทักษะอันน้ีโดยตรง 
 
ผูใหการปรึกษา  คุณพูดวาผมเปนผูชาย ผมวาน่ันเปนคําพูดที่ชัดเจนมาก คุณเปนผูหญิง
   _____ ผมชอบที่คุณพูด ผมชอบวิธีการที่คุณกําลังพูดอยูในขณะนี้ คุณ
   พูดออกมาตรงๆ อยางนุมนวลและเขาใจงาย ขณะเดียวกันผมพบวาตัว
   เองเริ่มระมัดระวังตัวเองขึ้น ที่คุณแสดงออกมาอยางเด็ดเด่ียวดวยความ
   ม่ันใจ ผมคอนขางจะประหลาดใจเล็กนอยเม่ือพบวาคุณมีความไมแนใจ
   อยางมาก แตในวันน้ี ดูคุณมีอะไรหลายอยางแตกตางไป ปฏิกริยาที่ผม
   มีตอส่ิงน้ีเปนความรูสึกในทางบวก ในฐานะที่ผมเปนผูชาย บางครั้งที่
   ผมไมแนใจวาคุณอยากจะพูดเร่ืองอะไรตอไป มันทําใหผมสงสัยและไมรู
   วาจะพูดอะไรดี คุณคิดวาอยางไร 
ผูรับการปรึกษา  ฉันคิดวาน่ันเปนเหตุผลอันหนึ่งวาทําไมฉันถึงพูดวามาท่ีนี่เพ่ือจะน่ังรอ 
   เพราะบางคนตอง_____ อืม มันยากที่จะเขาใจ ฉันเองยังไมรูเลยวา
   ควรจะคาดหวังอะไรตอไป แลวคุณจะรูไดอยางไร มันคงไมใชเร่ืองงาย
   นักที่จะตั้งใจรับฟงฉันทั้งหมด มันไมเปนไรหรอกถาคุณจะไมรับฟงฉัน
   อยางเต็มที่ 
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   การส่ือสารโดยตรงประกอบดวย 1) การใชสรรพนาม “ฉัน” และ “คุณ” ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการสื่อสารในรูปแบบนี้ 2) เปนการยอนกลับเก่ียวกับเน้ือหาและอารมณของผูมารับการ
ปรึกษาในรูปแบบของการสะทอนความรูสึก 3) เปนการเปดเผยตัวเองถึงเน้ือหาและอารมณจาก
การที่ผูใหการปรึกษามีประสบการณตอผูมารับการปรึกษา 4) เนนในขณะนั้นและปจจุบันในทันที 
เปนขอความที่พูดถึงภาวะปจจุบันควบคูกับการสะทอนถึงประสบการณในอดีตที่สัมพันธกับ
ปจจุบัน เปนการใหโอกาสอยางเฉพาะเจาะจงและเชื้อเชิญใหผูมารับการปรึกษามีสวนในการ
ปฏิสัมพันธ เชนในตัวอยางที่ถามวา “คุณคิดวาอยางไร”  
   ตัวอยางของการสื่อสารโดยตรงตอกันในการสัมภาษณนี้อาจเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ชวยเปนรูปแบบใหเห็นถึงวาทักษะอันน้ีสามารถนําไปผสมผสานในการสัมภาษณไดอยางไร และ
การเปดเผยตนเองเชนน้ีหรือการใหขอมูลยอนกลับโดยอิสระเปนส่ิงที่ดูนาสะพรึงกลัวสําหรับผูมา
รับการปรึกษาอยางไร การสื่อสารโดยตรงตอกันนี้ถาใชอยางมีประสิทธิภาพยอมจะชวยใหผูให
ความชวยเหลือ สามารถพัฒนาความสัมพันธไดอยางเหมาะสม 
   การส่ือสารโดยตรงตอกันมีความเหมาะสมมากที่สุดในโปรแกรมการฝกการส่ือสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ประสบการณจากการส่ือสารโดยตรงยอมชวยผูสัมภาษณในการเผชิญหนา
กับผูมารับการปรึกษาที่มีความเฉื่อยและความกาวราวดวยการรับรูอยางสุจริตใจ Ivey และ 
Gluckstern (1976) ไดทําการศึกษาโดยใหแบบอยางทางโทรทัศนและใชเอกสารประกอบเพื่อ
เปนแนวทางในการเปดเผยและการสื่อสารโดยตรง หลังจากไดเห็นตัวอยางผูฝกยอมจะตระหนัก
วาส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการใหการปรึกษาและการสัมภาษณก็คือการได
ปฏิสัมพันธกันโดยทันทีระหวางผูใหและผูรับความชวยเหลือ ยิ่งกวาน้ันความเฉพาะเจาะจงของ
พฤติกรรมที่ไดจากการฝกการส่ือสารโดยตรงยังสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   การส่ือสารโดยทันทีเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยใหเกิดความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมาได
งายขึ้น โดยเนนในกาลที่แตกตางออกไป ทฤษฎีจิตวิเคราะหเนนประสบการณในอดีตจิตบําบัด
เกสตัลทและจิตบําบัดอัตถิภาวะใหความสนใจถึงส่ิงที่เกิดกับผูมารับความชวยเหลือในทันที 
ขณะนั้น และ ณ ที่นั้น ผูใหความชวยเหลือในแนวพฤติกรรมนิยมและดานอาชีพมักใหความสนใจ
ในการชวยใหผูมารับความชวยเหลือไดมีการแสดงออกเก่ียวกับตนเองในอนาคต การเนนถึงกาล
ที่แตกตางกันไปในการสัมภาษณเปนส่ิงที่ตัดสินถึงธรรมชาติของการปฏิสัมพันธระหวางผูใหและ
ผูรับความชวยเหลือ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
ผูรับความชวยเหลือ “ฉันรูสึกหวาดกลัว” 
ผูใหความชวยเหลือ (แนวจิตวิเคราะห) “คุณชวยเลาถึงประสบการณในวัยเด็กของคุณที่
   สัมพันธกับความรูสึกน้ี” 
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นักจิตบําบัดอัตถิภาวะ “คุณรูสึกหวาดกลัว มันมีความหมายตอคุณอยางไรในขณะนี้” 
นักจิตบําบัดในแนวพฤติกรรมนิยม “คุณตองการจะทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้” 
 
   การชวยเหลือจากการนําในแตละแบบอาจทําใหการชวยเหลือไดงายขึ้น ยกตัวอยาง
เชน การนําแตละอันมีความเฉพาะเจาะจงและแสดงถึงการยอมรับนับถือในความสามารถของผู
มารับการปรึกษาที่จะทําอยางใดอยางหนึ่งกับความกลัวที่มี อยางไรก็ตามการนําแตละอันยอม
นําไปสูแนวทางที่แตกตางจากกันดวยการเนนในพฤติกรรมแสดงความจดจอการใหความสนใจ
ตอกาลที่แตกตางจากกัน 
   การสื่อสารโดยทันทีความสัมพันธกับการเปดเผยตนเอง ยิ่งมีความทันทีมากเทาไหร
เชน ขอความที่ผูใหความชวยเหลือพูดอยูในปจจุบัน ยิ่งชวยใหศักยภาพของผลกระทบมีมากขึ้น
เทาน้ัน ผูที่ใชแนวทางของเกสตัลทเนนถึงความสําคัญของการผสมผสานประสบการณของอดีต
เขากับปจจุบัน ดังน้ันจิตบําบัดเกสตัลทจึงมีเปาหมายที่จะนําประสบการณในอดีตและปจจุบันมา
ไวในขณะนั้น เพ่ือที่จะสามารถจัดการกับอนาคตไดในเวลานั้นโดยปราศจากความกังวลถึงอดีต 
เปนการเนนในขณะนั้น และ ณ ที่นั้น ฉัน และ คุณ จากการสังเกตถึงขอความท่ีผูใหความ
ชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ และผูรับความชวยเหลือกลาวแสดงใหเห็นวาการวิจารณที่แสดงถึง
ความเขาใจ มักผสมผสานกาลตางๆ ไวในขอความเดียวกัน 
   Wiener และ Mehrabian (1968) ไดเขียนไวในหนังสือ “ภาษาภายในภาษา : ความ
ทันที ชองทางการสื่อสารดวยคําพูด” ไดกลาวถึงความทันทีโดยแสดงความเขาใจในเรื่องน้ีอยาง
ลึกซ้ึงยิ่งกวาที่ไดเคยมีการอธิบายมาในการฝกผูใหความชวยเหลือ การแสดงถึงภาวะในปจจุบัน
เปนการนําความทันทีเขามาในการสัมภาษณเพ่ือใหความชวยเหลือโดยตรงมากที่สุด อยางไรก็
ตามมิติอ่ืนๆ ของความทันทีก็มีความสําคัญเชนกัน Wiener และ Mehrabian ไดเนนถึง
โครงสรางของประโยคที่แสดงถึงความตื่นตัววาเปนส่ิงสําคัญสําหรับขอความที่แสดงถึงความ
ทันที ยกตัวอยางเชน “พอทําใหฉันตองทําในสิ่งน้ี” เปนการพูดที่ทําใหผูรับการปรึกษาอยูใน
ภาวะที่ถูกกระทํา ประโยคที่แสดงถึงความตื่นตัวมากขึ้นคือ “ฉันทําในสิ่งที่พอบอกแมวาฉันไม
ตองการจะทําก็ตาม” เปนการวางผูมารับความชวยเหลือใหอยูในภาวะที่มีการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง 
   Wiener และ Mehrabian ไดกลาวถึงการแสดงออกโดยตรงดวย ตัวอยางของการ
แสดงออกโดยตรงที่งายๆ เชน “คุณชอบเธอไหม” ซึ่งอาจติดตามดวยการใหคําตอบทางออมได 
แก “เธอเปนคนดี” ซึ่งไมมีการตอบคําถาม เปนการหลีกเลี่ยงประเด็นที่ตองการทราบ ผูรับการ
ปรึกษาที่พูดวา “ใครซักคนควรจะบอกนายฉันวาเธอเปนคนอยางไร” จะเปนการแสดงออกที่
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   จุดสําคัญที่ Wiener และ Mehrabian กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือการใชกิริยาวิเศษณที่
คลุมเครือ เชน คอนขาง บางครั้ง ไมคอย หนอยๆ บางครั้งบางคราว เปนตัวอยางของกิริยา
วิเศษณที่คลุมเครือ พิจารณาถึงขอความตอไปน้ี 
   คลุมเครือ ฉันชักจะโกรธคุณหนอยๆ แลว 
   เฉพาะเจาะจง  ฉันโกรธคุณในขณะนี้ 
   คุลมเครือ  ฉันไมคอยกลับบาน 
   เฉพาะเจาะจง  ฉันกลับบานสัปดาหละครั้ง 
 
   แมวาผูใหความชวยเหลือตองการจะชวยใหผูมารับความชวยเหลือระบุลงไปในดานที่
เธออาจจะยังมีความคลุมเครือก็ตาม แตเปนส่ิงสําคัญที่ควรจะมีการทาบทามดูกอน เพ่ือที่จะชวย
ใหผูใหการปรึกษาสามารถหลีกเลี่ยงจากการไปนําหรือแนะนําวา ผูรับการปรึกษามีความรูสึก
อยางไรหรือตัดสินถึงธรรมชาติของปญหา หรือความรูสึกนึกคิดที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาหรือสิ่งที่
ตนใหความสนใจ จะเห็นไดวาการใหความหมายของความทันที ซึ่ง Wiener และ Mehrabian 
เสนอมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา 
   จากบทสนทนาตอไปน้ี แสดงตัวอยางการพูดของผูใหการปรึกษาที่อยูในปจจุบัน และมี
การคนหาถึงขอความที่มีความสมบูรณเฉพาะเจาะจงจากผูมารับการปรึกษา ขณะเดียวกันจะ
สังเกตเห็นวาผูรับการปรึกษามีความเฉพาะเจาะจงและมีการพูดถึงตนเองอยูในปจจุบันมากขึ้น 
 
ผูใหการปรึกษา  สรุปแลวสิ่งที่คุณกําลังพูดก็คือ มันไมเปนไรถาเขาจะไมพบคุณในขณะที่
   เขากําลังยุง แตมันเปนไรถาเขาจะไมพบคุณในขณะที่คุณกําลังยุง 
ผูรับการปรึกษา  มันเหมือนกับวางานของฉันไมมีความสําคัญเลย แตงานของเขามีความ
   สําคัญมากกวา 
ผูใหการปรึกษา  งานของคุณไมสําคัญแตของเขาสําคัญ 
ผูรับการปรึกษา  ใชแลวคะ 
ผูใหการปรึกษา  คุณชวยบอกผมหนอยไดไหมวามันทําใหคุณรูสึกอยางไร ขณะที่คุณ 
   กําลังพูดกับผมอยูผมมองเห็นบางสิ่ง 
ผูรับการปรึกษา  มันมีความเครียดอยูขณะน้ี และฉันรูสึกเหมือนกับ_____ คุณกําลังจะ
   เขามากาวกายชีวิตฉัน ฉันรูสึกเครียดและอยากจะปกปองตนเอง มัน
   เหมือนกับวาฉันไมอยากใหใครเขามา 
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ผูใหการปรึกษา  ผมรูสึกวาขณะนี้คุณมีความรูสึกวาตองการจะยุติความสัมพันธกับผูชาย
   คนน้ี ขณะเดียวกันผมวาคุณยังมีอะไรอีก แต_____ 
ผูรับการปรึกษา  แตฉันไมตองการจะอยูคนเดียวไปตลอดชีวิต ฉันตองการจะมีเพ่ือน
   ผูชายบาง_____ ผูชายคนนี้เทาน้ันที่ฉันอยากจะแยกกับเขา 
 
   จากตัวอยางจะเห็นไดอยางชัดเจนวาความทันทีไดชวยใหมีการคนหาท่ีซับซอนและ
ลึกซ้ึงขึ้น ผูใหการปรึกษาควรจะศึกษาแบบแผนการใชภาษาของตนเพื่อที่จะสังเกตทาทางในการ
แสดงออกของผูมารับการปรึกษา การเนนในภาวะปจจุบันเปนวิธีการท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพที่สุดในการสอนผูเริ่มวิชาชีพในการใหความชวยเหลือถึงความหมายของความทันที 
ในแตละทฤษฎีมีการใชโครงสรางของความทันทีแตกตางกันไป โดยมีวิธีการใชภาษาในการ
อุปมาอุปไมยตามความเหมาะสมกับผูมารับความชวยเหลือแตละคน กฎโดยทั่วๆ ไป มีอยูวาย่ิง
การสนทนามีความทันทีมากเทาไหร ยิ่งชวยใหผลกระทบจากสิ่งน้ีมีศักยภาพข้ึนเทาน้ัน ในเวลา
เดียวกันความทันทีนี้อาจใชมากเกินไป ในกรณีที่ผูรับความชวยเหลือไดเลาถึงปญหาท่ีมีความ
ยากลําบากในการคนหาการตอบสนองที่ไมแสดงถึงความทันทีอาจเปนประโยชนกวา ตอเม่ือ
ความไววางใจในตัวผูใหความชวยเหลือไดมีการพัฒนาขึ้นแลว การสนทนาจึงคอยอยูในปจจุบัน
และมีความทันทีมากขึ้น 
 

ความทันที : ทักษะที่มีความซับซอน 
   ความทันทีเปนทักษะที่มีความซับซอนซ่ึงจะตองใชสติปญญาทางดานสังคมในระหวาง
ดับที่เหมาะสม ทักษะน้ีประกอบดวย 1) การรับรูหรือการเห็นถึงความแตกตาง 2) ทักษะในการ
ใช 3) ความกลา 
 

การรับรูหรือการเห็นถึงความแตกตาง 
   ขณะที่เรากําลังพูดกับใครคนหนึ่งถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นระหวางตัวเราและตัวเขา ไมวาจะ
เปนการพูดถึงความสัมพันธโดยสวนรวมทั้งหมด หรือการสื่อสารในขณะน้ันก็ตาม เราจะตองรูวา
อะไรกําลังเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชนถาคุณไมไดสังเกตถึงภาษาทาทางหรือส่ิงที่บอกเปนนัยวาคู
สนทนากําลังรูสึกฉุนหรือโกรธคุณ ยอมยากที่คุณจะพูดประเด็นนี้กับเขาไดโดยตรง ซึ่งคุณก็
อาจจะปกปองตนเองวา มันไมไดอยูในหัวของฉันจริงๆ วาเธอมีความรูสึกแบบน้ัน แตบางทีคุณก็
อาจถูกตําหนิไดวาการที่คุณไมรูวาเธอรูสึกอยางนั้น เพราะคุณไมไดใหความสนใจที่จะฟง ในเม่ือ
เธอแสดงออกมาตั้งหลายอยางเพียงแตคุณจะรับรูบางเทาน้ัน 
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กลวิธีการใช 
   ความทันทีเปนทักษะในการใหความชวยเหลือซ่ึงมีทักษะตางๆ ประกอบกัน ดวยเหตุนี้
จึงเปนทักษะที่มีความซับซอน ความทันทีนั้นมีการผสมผสานกันระหวางทักษะการมีความเขาใจ
อยางถูกตองลึกซ้ึง การเปดเผยตนเอง และการเผชิญหนา 
   1.  ความเขาใจอยางถูกตองลึกซ้ึง คุณไมเพียงรับรูวาอะไรกําลังเกิดขึ้นระหวางคุณและ
บุคคลที่คุณสนทนาดวย แตคุณตองสามารถถายทอดถึงการรับรูและความเขาใจของคุณออกมา
เปนคําพูดได เพราะบอยคร้ังส่ิงที่เกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธกันนั้นไมไดแสดงออกมาอยางเปดเผย 
โดยตรง การมีความเขาใจอยางถูกตองลึกซึ้งน้ัน ไมจําเปนที่คุณจะตองเปนนักสืบและนํา
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาปะติดปะตอเขาดวยกัน แตคุณจะตองใหความสนใจจดจอสังเกตถึง
พฤติกรรมรวมทั้งภาวะความรูสึกของผูพูดและพยายามที่จะสื่อสารถึงความเขาใจในพฤติกรรม
นั้น ความถูกตองของการรับรูไมไดเกิดจากการที่คุณพยายามจะเลนเกมสวาฉันถูกเสมอและคุณ
ผิด แตมาจากขอเท็จจริงที่วาคุณไดทุมเทใหกับความสัมพันธอยางเพียงพอหรือไม เพ่ือจะมี
ความไวในการรับสัมผัสถึงขอความที่พูดและเครื่องชี้บอกตางๆ 
   2.  การเปดเผยตนเอง ความทันทีหมายถึงการที่เราเปดเผยวาคุณมีความคิดและความ 
รูสึกอยางไรตอสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางคุณและเขา เพราะคุณฟงคุณจึงไดยิน
ขอความขอความตางๆ และมีปฏิกิริยาออกไป คุณไดเปดเผยถึงปฏิกริยาของคุณตออีกบุคคล
หน่ึงดวยความทันที ความทันทีไมใชวิถีทางในการจัดการกับบุคคลอ่ืน แตมันเปนการฝกรวมกัน
มากกวาโดยหวังวามันจะเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธที่มีการแลกเปลี่ยนกัน การเปดเผย
ตนเองโดยทันทีเปนการสื่อความหมายไปยังอีกฝายวา “ในความสัมพันธระหวางเรา ฉันอยากจะ
ใหคุณไดรูจักฉัน” แนนอนท่ีสุดวาการเปดเผยนี้จะตองมีความเหมาะสมและทําไปดวยสํานึกของ
ความรับผิดชอบ และเปนไปเพื่อจะเสริมสรางมากกวาจะเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ 
   3.  การเผชิญหนา ความทันทีเปนการเช้ือเชิญใหมีการพูดเก่ียวกับความสัมพันธที่มีตอ
กัน ดังน้ันมันจึงมีคุณลักษณะของการทาทายและเผชิญหนาอยูในตัวของมัน ความทันทีเปน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความใกลชิด เปนการเรียกรองหรือแสดงถึงความตองการความใกลชิดจาก
บุคคลที่สื่อสารดวย ซึ่งการเรียกรองนี้สามารถแสดงถึงการทาทาย การเชื้อเชิญใหมีการคนหา
ความสัมพันธรวมกันนี้ เปนที่เขาใจวาเปนการกลาวขอความที่แสดงถึงความทันทีในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง แตหลายตอหลายครั้งจะเปนการดีกวาที่จะกลาวเชื้อเชิญโดยตรงเลย 
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การแสดงถึงความกลา 
   ความทันทีไมไดเปนเพียงการรับรูและกลวิธีในการสื่อสารที่ดีเทาน้ัน แตความทันทีนั้น
ยังเปนทักษะในการใหความชวยเหลือหรือการสื่อสารที่แสดงถึงความกลาหรือยืนยันถึงความคิด 
ความรูสึกของเรายิ่งกวาทักษะการใหความชวยเหลืออ่ืนใด หลายตอหลายคนไดปลอยใหเวลา
เน่ินนานไป ปลอยใหความสัมพันธที่เปนอยูเลวรายลงทุกทีเน่ืองจากขาดความกลาที่จะแสดงถึง
ความทันทีในจุดหน่ึงของความสัมพันธ ยกตัวอยางเชน ความยุงยากใจ ความสงสัย ความไม
เขาใจมากมายที่เกิดขึ้นระหวางสามีภรรยา ซึ่งทั้งสองฝายไดสังเกตถึงบรรยากาศของความอึด
อัดน้ีอยางคลุมเครือ อยางไรก็ตามไมมีใครปริปากถึงส่ิงน้ี จนกระทั่งกลายเปนความเซ็ง มึนชา
ตอกัน แตกระน้ันก็ยังไมมีการพูดกันโดยตรงถึงความสัมพันธที่มี ในที่สุดจากจุดเร่ิมตนของความ
ไมเขาใจกันเล็กนอยกลายเปนความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งและรุนแรงขึ้น เจตนาทุกอยางถูกมองไปใน
แงลบ พฤติกรรมคําพูดตางๆ ดูมีเง่ือนงําความรูสึกตางๆ ถูกสะสมไว จนกระทั่งทุกอยางได
ระเบิดออกมา มีการตอสูกัน ความเจ็บปวด ขมขื่นตางๆ ที่สะสมไวไดพรั่งพรูออกมาอยางไม
รับผิดชอบ ในที่สุดเม่ือความโกรธไดยุติลง (หวังวา) ความสัมพันธไดเขาสูรูปแบบเดิมหรืออยาง
นอยที่สุดตางก็ราขอกันเปนการชั่วคราว 
   ความกลาน้ันเปนสิ่งจําเปนควรจะมีการเผชิญกับมันในจุดเร่ิมตนที่มีความแตกราว 
ความไมเขาใจเกิดขึ้น ในขณะที่ยังเปนจุดเล็กๆ สามารถจะจัดการและปรับความเขาใจตอกันได 
ยอมมีคุณคาควรแกความพยายาม นอกจากวาฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้งสองฝายชอบที่จะเจ็บปวด
ระเบิดเขาใสกัน เปนการเลนเกมส ซึ่งการเลนเกมสนี้ไมอาจทําใหเรามีความใกลชิดตอกันอยาง
แทจริงได 
 

แบบฝกหัดความทันที 
   แบบฝกหัดตอไปนี้ชวยใหคุณเนนถึงกระบวนการในการสรางความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน โดยคาดวาคุณมีแรงจูงใจในระดับสูงที่จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

 
แบบฝกหัด 39  ความคลายคลึงและความแตกตาง 
   แบบฝกหัดน้ีจะชวยใหการรับรูมีความเฉียบคมมากขึ้น เม่ือนํามาสัมพันธกับความทันที
ความคลายคลึงและความแตกตางของลักษณะบุคลิกภาพ พฤติกรรม มีผลตอกระบวนการในการ
สรางความสัมพันธทั้งหมด คุณยอมใหคนอ่ืนแตกตางไปจากคุณไหม คุณพยายามจะเปนเพ่ือน
กับคนที่คลายคลึงกับคุณโดยทันทีหรือไม 
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   ใหจับกลุม กลุมละ 5-8 คน คิดถึงสมาชิกในกลุมคุณทีละคน ใหเขียนสิ่งที่คุณคิดวามี
ความคลายคลึงกับสมาชิกในกลุมของคุณมา 2-3 อยาง และสิ่งที่คุณแตกตางไปจากแตละคนมา 
2-3 อยาง ใหมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยศึกษาจากตัวอยางตอไปน้ี  
   สิ่งที่ฉันเหมือนเล็ก : 
   เราทั้งคูคอนขางจะเงียบแมวาจะไมถอยหนี 
   เราทั้งคูพูดดวยเสียงที่คอย 
   เราทั้งคูใชเวลาเตรียมใจเตรียมตัวนานเกินไปกอนจะมีสวนในการสนทนา เราจะรอให
คนอ่ืนเปนฝายเขามาหาเรากอน เราจึงจะเร่ิมคุยกับเขา 
   สิ่งที่ฉันแตกตางจากเล็ก : 
   เม่ือเล็กพูดเขาจะเนนถึงการมีความเขาใจอยางถูกตองลึกซ้ึง ในขณะที่ฉันพูดถึงแต
ตัวเอง 
   ฉันเปนคนใจรอนซึ่งฉันมักจะควบคุมไว 
   ฉันกลัวอาจารยและแสดงออกโดยการตอตานในขณะที่เล็กก็กลัวเชนกัน แตแสดงออก
โดยการบน 
 
   ตอไปน้ีใหเขียนสั้นๆ วาคุณคิดวาความคลายคลึงและความแตกตางน้ีมีผลตอ
ความสัมพันธหรือกระบวนการในการสรางความสัมพันธกับสมาชิกแตละคนอยางไร 
   เพราะความที่เรามีอะไรคลายกันหลายอยาง ฉันและเล็กจึงไมรูจักกันดีนัก 
   ฉันเดาวาเขาคงไมชอบท่ีฉันสนใจแตตัวเอง รวมทั้งการตอตานของฉัน ฉันคิดวาเขาดี
เกินไปมันทําใหฉันรูสึกผิด 
 
   ใหคุณแลกเปลี่ยนการสะทอนกับสมาชิกในกลุมแตละคน คุณพบวามีความแตกตาง
ทางดานความคิดระหวางเขาและคุณอยางไร ความสัมพันธที่พบจะนํามาสูการปฏิบัติอยางไร 
คุณตองการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
 

แบบฝกหัด 40  ความทันที 
   แบบฝกหัดน้ีมีพ้ืนฐานจากกลวิธีการฝก ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Norman Kagan (1975) ซึ่ง
เรียกวาการระลึกถึงขบวนการของความสัมพันธระหวางกัน (IPR – Interpersonal Process 
Recall) สรางขึ้นเพื่อจะชวยใหคุณตระหนักถึงประเด็นที่จะนํามาถกเถียงกันในทันทีที่เกิดขึ้น 
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   วิธีการ 
   จับกลุม 3 คน ใชเวลาสนทนากับคนใดคนหนึ่ง 10 นาที อีกคนเปนผูสังเกตการณ
หัวขอการพูดควรจะเก่ียวกับการสื่อสารหรือความสัมพันธที่มีตอกัน เม่ือครบ 10 นาทีใหยุติการ
พูด ใหผูสังเกตทําการ “ระลึกถึงกระบวนการของความสัมพันธระหวางกัน” นั่นคือชวยใหคู
สนทนาไดคนหาวาทั้งคูมีความคิดและความรูสึกอยางไรขณะที่สนทนากัน แตไมไดพูดใหอีกฝาย
ทราบ การทบทวนถึงสิ่งที่ไมไดพูดออกมาขณะมีการสนทนานี้ควรจะใหมีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
เทาที่จะเปนได (ความรูสึก ประสบการณ พฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง) ศึกษาจากตัวอยาง
ตอไปน้ี พิชิตและถนอมไดคุยกันเปนเวลา 10 นาที เม่ือส้ินสุดลง อนงคผูสังเกตไดชวยใหทั้งสอง
คนพูดถึงสิ่งที่ไมไดเอยออกมาโดยตรงขณะสนทนากัน 
 
ถนอม เม่ือฉันพูดเก่ียวกับเร่ืองเพศของฉัน ฉันรูสึกวาฉันชักจะพูดลึกเกินไป ฉันอยากที่จะหยุด
 มันไวแคนั้น แตฉันก็รูสึกเขิน มันเหมือนกับวาฉันพยายามจะใหหลุดพนจากบางสิ่ง เม่ือ
 คุณตอบสนองดวยการพูดถึงเรื่องเพศของคุณบาง มันยิ่งทําใหฉันกลัวมากขึ้นไปอีก ฉัน
 รูสึกอึดอัด ฉันคิดวาคุณคงสังเกตถึงสิ่งนี้และฉันรูสึกวาคุณนาจะพูดอะไรบางเก่ียวกับ
 เรื่องนี้ 
อนงค เอาละถนอม คุณเริ่มที่จะหยุดยั้งขึ้นมาจริงๆ คุณรูสึกกังวลวามันจะเขาไปวนเวียนอยูใน
 ความคิดของคุณ สําหรับคุณละพิชิต ดูคุณไมคอยสบายใจเหมือนกัน คุณมีความรูสึก
 อยางไร 
พิชิต ผมมีความรูสึกวาการที่คุณยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด เพราะคิดวามันเปนส่ิงที่ผมนาจะนํามา
 พิจารณา ผมถึงไดเร่ิมพูดในเรื่องน้ีแตคุณกลับทําหนาที่เปนเพียงผูฟง มันทําใหผมโกรธ
 ขึ้นมานิดๆ ผมคิดวาผมถูกหลอกใหทําบางส่ิงโดยที่ผมไมไดเปนคนเลือกที่จะทํา อยาง
 ไรก็ตามผมก็เลือกที่จะพูดตอไป เพ่ือแสดงใหเห็นวาผมสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งสิ่งที่ผม
 ถูกทาทาย 
 
   จะสังเกตเห็นวาแตละคนไดคนพบสิ่งที่เกิดขึ้นในทันที ขณะมีการสนทนาโดยที่ไมมีการ
เผชิญกับส่ิงนี้ขณะที่กําลังพูดกัน จุดมุงหมายของแบบฝกหัดน้ีเพ่ือใหคูสนทนามีความไวในการ 
รับสัมผัสมากขึ้น โดยการระลึกถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นหลังจากการสนทนาสิ้นสุดลง และมีความคิดที่จะ
จัดการกับสิ่งนี้ ในขณะที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะรอเวลามาทําในภายหลัง การสนทนาของถนอมและ
พิชิตคงจะแตกตางไปจากนี้มาก ถาเขามีทักษะในการพูดถึงสิ่งที่ตนไดตระหนักขึ้นในทันที และ
บอกแกกันขณะที่มันเกิดขึ้น 
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แบบฝกหัด 41  คําถามพื้นฐานในทันที 
   ในบางครั้งเราอาจจะถามตัวเราเองเกี่ยวกับคุณลักษณะของความสัมพันธที่เรามีกับคน
ที่เรารูจักแตละคน คําถามทั้งหมดที่มีอยูนี้ไมจําเปนที่คุณตองตอบทั้งหมดในทุกคร้ังที่คุณ
ตองการทบทวนความสัมพันธที่คุณมีกับบุคคลอ่ืน และอีกฝายควรจะไดทําเชนเดียวกัน คําถาม
เหลาน้ีจะชวยเปนประเด็ดที่จะนํามาอภิปรายระหวางคุณและเขา ซึ่งจะทําใหมีเฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น 
   วิธีการ 
   เม่ือคุณตองการทบทวนความสัมพันธกับใครคนใดคนหนึ่ง ใหอานคําถามตอไปน้ี และ
ตรวจสอบคําถามที่มีความสอดคลองกับความสัมพันธที่คุณมีกับบุคคลนั้น และอีกฝายควรจะได
ทําเชนกัน คําถามตอไปน้ีจะชวยเปนประเด็นในการอภิปรายระหวางคุณและเขา 
   คําถามในทันที 
   1.  บอยคร้ังไหมที่ฉันเปนฝายเริ่มติดตอกับคุณกอน 
   2.  เราคนใดคนหนึ่งเปนฝายที่เริ่มกอนบอยคร้ังจนเห็นไดชัดไหม 
   3.  ถาเราคนใดคนหนึ่งตองเปนฝายเริ่มกอนบอยๆ เราแตละคนจะรูสึกอยางไร 
   4.  ฉันมีความพรอมเพียงใดที่จะเปดเผยตนเองกับคุณ ฉันไววางใจคุณในดานใดบาง 
   5.  ฉันปกปองตนเองจากคุณในเรื่องใด 
   6.  ฉันใชเวลาอยางเหมาะสมเพื่อสื่อสารถึงความเขาใจตอคุณหรือไม เม่ือคุณเปดเผย
ตนเอง 
   7.  มีสิ่งใดที่ฉันรูสึกวาเสแสรงเม่ือมีความสัมพันธกับคุณไหม 
   8.  แมวาจะมีเวลาจํากัดเม่ือเราพบกัน ฉันไดแสดงถึงความสนใจในตัวคุณอยางแทจริง
ไหม อยางไร 
   9.  ฉันทาทายคุณดวยการแสดงถึงความเขาใจอยางลึกซ้ึงหรือไม 
   10. ฉันใหการยอนกลับคุณอยางตรงไปตรงมาถึงแบบในการมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลของคุณไหม 
   11. ฉันมีการเผชิญหนากับคุณไหม ในดานใด (ประสบการณ ความเขมแข็ง ความ
ออนแอ สั่งสอน) 
   12. ฉันไดเริ่มนําประเด็นที่มีขึ้นมาพูดกับคุณในทันทีไหม เร่ืองใดที่เราเฝาแตหลีกเลี่ยง
หรือไมแตะตองในจุดสําคัญ 
   13. ฉันไดเรียกรองคุณโดยไมดูถึงความเปนจริงหรือไม ถาเปนเชนนั้นในดานใด 
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   14. ถาเรามีความสัมพันธตอกันไมสูดีนัก เราขาดอะไร มีสิ่งไรที่เปนความแปลกแยก
หรือเปนไปในทางลบที่เราควรจะแกไข เราตองการจะปรับปรุงความสัมพันธหรือไม มันจะตองใช
ความพยายามมากเกินไปหรือไม คุมคาหรือไม เราแตกตางกันมากเกินไปหรือไม 
   15. ถาความสัมพันธของเราดูเนือยๆ มันเปนส่ิงที่เราตองการหรือไม เราพบวาอีกฝาย
นาเบื่อไหม ถาเชนนั้นอะไรที่ทําใหเราเบื่อ มีเหตุผลอะไรที่เราควรจะมีความคาดหวังตอกันใหม 
สิ่งใดที่เราลมเหลว เราเหมือนกันเกินไปหรือไม 
   16. ถาเรามีความสัมพันธที่ดีตอกัน เราไดทําอะไรเพื่อจะรักษาสิ่งน้ีไวใหอยูในระดับสูง 
เราตองการจะใหความสัมพันธของเราไปในทิศทางใด 
 

แบบฝกหัดที่ 42  การสรุปเพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันโดยทันที 
   เพ่ือที่จะตัดสินวาความสัมพันธของเรากับบุคคลอ่ืนในขณะนี้เปนอยางไร เราควรจะได
ทบทวนจุดสําคัญในความกาวหนาของความสัมพันธที่คุณมีตอกัน 
   วิธีการ 
   ใหนึกภาพถึงสมาชิกในกลุมคุณอยูในใจ เขียนสรุปจุดสําคัญในความกาวหนาของ
ความสัมพันธที่มีตอกัน เขียนเหมือนกับวาคุณกําลังพูดอยูตอหนาเขา 
   ตัวอยาง 
   นิ่มในตอนแรกฉันดูคุณเปนคนสุภาพ คุณมักจะเงียบ ฉันคิดวาคุณขี้อาย ฉันวางเฉย
กับคุณและไมคอยใหความสนใจคุณนัก ดวยความโงของฉัน ฉันไมคิดวามันสําคัญแตอยางใดที่
จะไปติดตอสัมพันธกับคุณ เพราะฉันไมเห็นคุณมีบทบาทในกลุม นั่นก็คงจะชวยอธิบายถึงตัวฉัน
ไดไมนอย แตเม่ือฉันไดตระหนักวาเราจะตองมีการเรียนรูรวมกันเราไมไดเปนเพียงส่ิงจําลองจาก 
สังคมภายนอก ฉันเร่ิมที่จะไดยินคุณพูดกับคนอ่ืนๆ คุณอาจจะดูเงียบแตคุณไมไดออนแอหรือขี้
อายเลย คุณใหการรับฟงคนอ่ืนและมีการตอบสนองอยางดีดวยการแสดงความรูสึก มีบางส่ิงที่
เปนความแข็งแกรงในตัวคุณปรากฏออกมา ฉันตองการที่จะพูดกับคุณโดยตรงมากขึ้น แตฉัน
รูสึกละอายเล็กนอยที่จะทําเชนน้ัน เพราะส่ิงที่ฉันไดปฏิบัติ กับคุณในระยะแรก คุณมี
ความสัมพันธกับฉันนอยมาก คุณไมดูนาเบื่อสําหรับฉันอีกตอไป ฉันไมรูจะวางตัวกับคุณอยางไร
ดี ฉันรูสึกอึดอัด ฉันไมรูวาจะมีความสัมพันธกับคุณอยางไรดี 
   เขียนสรุปหรือพูดสรุปออกมาถึงแตละคนในกลุม ใหแลกเปลี่ยนกันพูดทีละคน ควรจะ
พูดอยางตรงไปตรงมา เฉพาะเจาะจง กระชับ คุณจะไดพบวาสมาชิกแตละคนมองถึงความ 
กาวหนาในความสัมพันธคลายคลึงกับคุณหรือไม ในบางกรณีคุณอาจจะวางพื้นฐานในการ
อภิปรายวาเราแตละคนตองการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการมีความสัมพันธตอกันอยางไร   
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