
 

 

กระบวนการเก่ียวกับความคิด  

Thinking about thinking (cognitive model) 

 

เราเคยได)ยินคำว.า “Automatic thoughts หรือ ความคิดอัตโนมัติ” ไหม? 

 

Automatic thoughts เปEนหนึ่งกระบวนการคิดที่เรามักใช)ในการอธิบายเหตุการณSที่เกิดขึ้นกับเรา 

อยากให)เราลองจินตนาการว.า Automatic thoughts เปEนเหมือนกับแว.นที่เราใส.อยู.ตลอดเวลา เมื่อเจอเหตุการณSอะไรเกิดขึ้น 

เราก็จะมองเห็นเหตุการณSนั้นผ.านแว.นนี้ก.อนเสมอ จนกลายเปEนพฤติกรรมที่เคยชินของเรา 

อย.างไรก็ตามกระบวนการคิดที่รวดเร็วนี้ ก็อาจทำให)เราประเมินเหตุการณSไม.ถูกต)องและข)ามไปสู.ข)อสรุปที่ผิดพลาดได) 

(Collingwood, 2016) 

 

แล)วความคิดอัตโนมัติมันเกิดขึ้นได)ยังไงนะ? 

 

 Automatic Thoughts มาจากความเชื่อที่ฝnงแน.นของเรา เช.น เชื่อว.าชีวิตยังมีพรุ.งนี้เสมอ 

หรือเชื่อว.าทุกอย.างสามารถเปลี่ยนแปลงได)ด)วยการลงมือทำ ซึ่งความเชื่อเหล.านี้ก็จะส.งผลต.อความคิด อารมณS 

และการแสดงออกของเราที่มีต.อเหตุการณSใหม.ที่กำลังเกิดขึ้น 

 

ซึ่งดูได)จาก Model ด)านล.าง 

 

- Adversity = สิ่งเร)าสิ่งกระตุ)น ซึ่งอาจเปEนได)ทั้งเหตุการณSเชิงบวก 

และเหตุการณSเชิงลบที่นำไปสู.การตอบสนองทางอารมณSหรือการคิด 

- Belief = ชุดความเชื่อ/มุมมองความคิด ที่เรานำมาอธิบายเหตุการณSหนึ่ง ๆ อย.างเปEนอัตโนมัต ิ

- Consequence = ผลลัพธSที่ตามมา เกิดในรูปแบบของอารมณS หรอืการแสดงออกในการโต)ตอบเหตุการณS 

ซึ่งมาจากความเชื่อและมุมมองความคิดที่เรามีต.อเหตุการณSที่เกิดขึ้น 

-  
เช.น 



 

 

 

เด็กคนหนึ่งได)รับประสบการณSที่ทำให)สูญเสียความมั่นใจบ.อย ๆ เรียนรู)กับความผิดหวังซ้ำ ๆ 

จนเกิดเปEนความเชื่อว.าไม.ว.าจะเรื่องอะไรฉันมันก็คนห.วย ๆ คนหนึ่ง เชื่อแบบนี้ คิดแบบนี้จนติดเปEนนิสัย 

 

เมื่อเจอเหตุการณSอะไรใหม.เข)ามา เขาก็จะสวมแว.นแห.งความผิดหวังนี้ไว) ส.งผลให)เกิดอารมณSเชิงลบซ้ำ ๆ 

และส.งผลให)เกิดกระทำการแสดงออกที่แม)แต.ตัวเองก็ไม.พึงพอใจเช.นกัน แต.คิดว.าตัวเองก็ทำได)แค.นี้แหละ 

จนเกิดเปEนหลุมพรางความคิดแบบ Helplessness 

 

Adversity 

สิ่งเร1าสิ่งกระตุ1น 

(ใคร ทำอะไร เมื่อไหรB ที่ไหน) 

Belief Consequence 

ความเชื่อ/ความคิด อารมณS การแสดงออก 

เมื่อเด็กคนหนึ่งเคยได)รับประสบการณSอันเจ็บปวด และยังต)องเจอเหตุการณSลักษณะที่ใกล)เคียงอยู. 

โดนเพื่อนแซวในเรื่องรูปลักษณSบ.

อยครั้งและก็มีแกล)งผลักเปEนบาง

ครั้ง 

เช.น ตอนเดินสวนกัน 

ตอนนั่งพักอยู.ในห)องเรียน 

ตอนที่ฉันนำเสนอหน)าห)อง 

“เพื่อนเกลียดฉัน 

พยายามต.อต)านฉัน” 

เสียใจ 

ที่โดนกระทำแบบนี้ใส. 

 

เครียด 

ที่ต)องเจอแบบนี ้

 

กลัว 

ว.าจะถูกแกล)งรุนแรงมากขึ้น 

พยายามหลีกเลี่ยงการเจอเพื่อน 

กลุ.มนี้ให)ได)มากที่สุด 

หรือถ)าเจอกันจริง ๆ 

ก็จะยอมให)เพื่อนแซว 

และแกล)งต.อไป 

▼ เมื่อประสบกับเหตุการณSใหม. ▼ 

เมื่อถึงเวลา 

ย)ายสถานที่พักพิงใหม. 

ได)เจอเพื่อนใหม. 

“ฉันคงไม.มีเพื่อนเหมือนเดิม 

 

เพื่อนก็คงแกล)งฉันเหมือนเดิม” 

กังวล 

ว.าจะถูกแกล)งเหมือนเดิม 

 

ท)อ 

กับเรื่องความสัมพันธS 

เก็บตัวอยู.กับตัวเอง 

หลีกเลี่ยงการเข)าสังคม 

เกิดการสะสมจนเปEนชุดความเชื่อ ที่จะใช)เปEนมุมมองความคิดต.อเรื่องราวใหม. ๆ อย.างเปEนอัตโนมัติ  

20 ป�หลังจากที่ Seligman ได)เผยแพร.งานวิจัยเกี่ยวกับ Learned Helplessness เขาตั้งคำถามกับตัวเองว.า 

 

"ทำไมต)องไปศึกษาในเรื่องทางลบ ทำไมต)องรอให)คนเกิดปnญหาทางจิตแล)วจึงค.อยรักษา ทำไมไม.มาศึกษาในเรื่องทางบวก 

เพื่อเสริมสร)างภูมิคุ)มกันแทน” 



 

 

 

จึงเกิดเปEนแนวคิดแขนงใหม.เกี่ยวกับความรู)ด)านจิตวิทยาที่ชื่อว.า Learned Optimism 

 

Seligman ได)ให)คำนิยามของ Learned Optimism ว.าเปEนการมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวก 

การมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวกมักถูกมองว.าเปEนคุณลักษณะที่พึงปรารถนา แต.การมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวกนั้น 

จะมีประโยชนSจริง ๆ ก็ต.อเมื่อมันอยู.บนพื้นฐานของความเปEนจริงเท.านั้น 

 

ความแตกตBางระหวBาง 

Learned Helplessness กับ Learned Optimism 

 

Learned Helplessness 

“เปEน pattern ที่แสดงให)เห็นถึง 

การยอมแพ)ให)กับเหตุการณSความยากลำบากที่กำลังเผชิญหน)าอยู.” 

 Learned Optimism 

“เปEน pattern ที่แสดงให)เห็นถึง 

ความมุ.งมั่นพยายามที่จะเผชิญหน)ากับเหตุการณSความยากลำบากที่เกิดขึ้น” 

ตำหนิตัวเองเมื่อเกิดเรื่องที่ไม.ดีขึ้น มีมุมมองต.อเหตุการณSที่แย.ว.าเปEนเรื่องของความโชคร)าย 

มองความล)มเหลวเปEนตัวพิสูจนSความไร)ค.า มองความล)มเหลวเปEนเพียงส.วนหนึ่งของชีวิต 

ลดคุณค.าของสิ่งที่ทำและการบรรลุเป�าหมาย ให)คุณค.ากับตัวเองสำหรับการลงมือทำ 

และเมื่อบรรลุเป�าหมาย 

โฟกัสแต.เรื่องของจุดด)อยและความผิดพลาด โฟกัสที่จุดแข็งที่ตัวเองม ี

ไม.มีแรงจูงใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคที่อยู.ตรงหน)า จัดการดูแลแรงจูงใจที่จะเอาชนะอุปสรรคได) 

คิดแต.สิ่งที่ทำให)เกิดความรู)สึกเครียด 

และพยายามที่จะหลีกหน ี

ใช)ความเครียดผลักดันตัวเองให)ไปสู.เป�าหมาย 

เกิดความรู)สึกพ.ายแพ)และล)มเลิกการทำบางสิ่งบางอย.าง มุ.งมั่นในการมองหาทางออกให)กับตัวเอง 

 

การมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวกที่อยู.บนพื้นฐานของความเปEนจริง (Realistic Optimism) สะท)อนความเชื่อที่ว.า 

โดยทั่วไปแล)วผลลัพธSของเหตุการณSหรือประสบการณSจะเปEนไปในเชิงบวก ซึ่งจะช.วยให)เราสามารถมองเห็นถึงความเปEนไปได) 

ของการเปลี่ยนแปลงได)ง.ายขึ้น 

 

ถึงแม)ว.าการมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวกจะเปEนประโยชนSในการกระตุ)นให)ผู)คนใช)โอกาส และไล.ตามเป�าหมาย 

แต.การมองบนพื้นฐานของความเปEนจริงในความเสี่ยงที่เกี่ยวข)อง จะทำให)มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น 

 



 

 

การมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงบวกไม.จำเปEนต)องเปEนกลยุทธSที่ "ดีที่สุด" เสมอไป การวิจัยแสดงให)เห็นว.า 

หากตระหนักถึงความเปEนจริงบนโลกได)แค.ชั่วขณะ แม)เปEนการมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงลบก็อาจเปEนวิธีที่ดีที่สุด 

ในการสร)างความยืดหยุ.นทางจิตใจ (Resilience) และการบรรลุเป�าหมายได) 

 

ซึ่งคนที่มีมุมมองต.อนาคตในเชิงบวกมีสไตลSการอธิบายเหตุการณS (Optimistic Explanatory Style) ดังนี้ 

 

เมื่อเผชิญกับเหตุการณSเชิงลบ เมื่อเผชิญกับเหตุการณSเชิงบวก 

เมื่อเราได)พยายามอย.างเต็มที่แล)ว 

ดังนั้นเหตุการณSหรือประสบการณSเชิงลบมีความเปEนไปได)ที่

อาจจะมาจากปnจจัยภายนอก (External) 

เหตุการณSหรือประสบการณSเชิงบวกเกิดขึ้นเพราะเราเอง 

เช.น เปEนเพราะความสามารถและความพยายามของเรา 

(Internal) 

สาเหตุอันนี้ส.งผลให)เกิดประสบการณSเชิงลบกับเรื่องนี้ 

คือมองเปEนเรื่อง ๆ (specific) 

จะมีโอกาสเกิดขึ้นในด)านอื่น ๆ ของชีวิตเรา (universal) 

เหตุการณSหรือประสบการณSเชิงลบเปEนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว 

(temporary) 

เหตุการณSหรือประสบการณSเชิงบวกจะเกิดขึ้นในอนาคตของ

เราอีก (permanent) 

 

ส.วนคนที่มีมุมมองต.ออนาคตในเชิงลบ (Pessimism) มักจะเลือกมองผลลัพธSที่จะเกิดขึ้นเปEนเชิงลบหรือเลวร)ายที่สุด 

โดยไม.รู)สึกถึงความหวัง ในเหตุการณSนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีสไตลSการอธิบายเหตุการณS (Pessimistic Explanatory Style) 

ดังนี้ 

 

เมื่อเผชิญกับเหตุการณSเชิงลบ เมื่อเผชิญกับเหตุการณSเชิงบวก 

เหตุการณSหรือประสบการณSเชิงลบที่เกิดขึ้นเปEนความผิดขอ

งตัวเอง (internal) 

เหตุการณSหรือประสบการณSเชิงบวกที่เกิดขึ้นไม.ได)เกิดจากสิ่

งที่ตัวเองลงมือทำเกิดจากปnจจัยแวดล)อมอื่น ๆ (external) 

มันจะส.งผลต.อทุกสิ่งทุกอย.างในชีวิต (universal) มันเปEนความบังเอิญกับแค.เรื่องนี้เท.านั้นแหละ (specific) 

จะเกิดเหตุการณSแบบนี้ขึ้นซ้ำ ๆ กับตัวเองเสมอ 

(permanent) 

มันจะไม.เกิดขึ้นซ้ำอีกแล)ว (temporary) 

 

 

 

 

 



 

 

การหักลGางความคิด 

Disputation 

 

การมีมุมมองต.ออนาคตในเชิงลบ (Pessimism) ก็จะส.งผลให)เรา 

เกิดอารมณSเชิงลบและมองไม.เห็นทางออกตามความจริงที่ควรจะเปEน 

และผลลัพธSอันนี้ก็จะถูกเก็บเปEนความเชื่อที่จะส.งผลต.อความคิด อารมณS และการแสดงออก เปEนวัฏจักรไปเรื่อย ๆ 

 

เราจะสังเกตเห็นได)ว.าความคิดอัตโนมัติเกิดจากประสบการณSต.าง ๆ ที่สะสมมา มาใช)ในการมองเหตุการณSใหม. 

ดังนั้นถ)าหากเราจะส.งเสริมให)เกิด Optimism หรืออยากจะมีมุมมองความคิดในเรื่องเดิมแบบใหม. 

เราจะต)องปรับปรุงความคิดอัตโนมัติของเรา โดยใช)ประสบการณSใหม.มาออกแบบความคิดใหม.เรื่อย ๆ ๆ ๆ (Learned 

Optimism) จนเราสามารถออกแบบ ความคิดใหม.ได) ซึ่งขั้นแรกของการปรับเปลี่ยนคือ 

การตีความและให)ความหมายใหม.กับความคิดและการกระทำต.าง ๆ ของเรา 

 

 
 

เช.น 

 

เมื่อเด็กที่เคยได)รับประสบการณSในเชิงลบ อันส.งผลให)เกิดความรู)สึกและการกระทำในเชิงลบ เจอความผิดพลาดซ้ำแล)วซ้ำเล.า 

จนเกิดเปEนการเรียนรู)ที่จะยอมแพ) บ)างก็หมดหวังกันไปเลย  

 

สิ่งที่เราสามารถทำได)คือ “ชวนเด็ก ๆ ของพวกเราเข)าไปมีส.วนร.วมกับประสบการณSใหม.เรื่อย ๆ ๆ 

และส.งเสริมความเข)าใจในเหตุการณS ชวนมองในหลาย ๆ มุม จนเด็กสามารถตีความเหตุการณSนั้น ๆ 

บนพื้นฐานของความเปEนจริงได) ซึ่งอย.างที่รู)กันว.ากว.าจะเกิดความคิดที่เปEนอัตโนมัติ เราต.างก็สะสมกันมาอย.างยาวนาน 

การสร)างชุดความคิดอัตโนมัติอันใหม.ก็เช.นกัน ให)เวลากันหน.อยนะ” 

 



 

 

 

Adversity 

สิ่งเร1าสิ่งกระตุ1น 

(ใคร ทำอะไร เมื่อไหร0 ที่ไหน) 

Belief Consequence 

ความเชื่อ/ความคิด อารมณJ การแสดงออก 

เมื่อเด็กคนหนึ่งเคยได:รับประสบการณAอันเจ็บปวด และยังต:องเจอเหตุการณAลักษณะที่ใกล:เคียงอยู0 

โดนเพื่อนแซวในเรื่องรูปลักษณAบ0อยครั้ง

และก็มีแกล:งผลักเปOนบางครั้ง 

เช0น ตอนเดินสวนกัน 

ตอนนั่งพักอยู0ในห:องเรียน 

ตอนที่ฉันนำเสนอหน:าห:อง 

“เพื่อนเกลียดฉัน 

พยายามต0อต:านฉัน” 

เสียใจ 

ที่โดนกระทำแบบนี้ใส0 

เครียด 

ที่ต:องเจอแบบนี ้

กลัว 

ว0าจะถูกแกล:งรุนแรงมากขึ้น 

พยายามหลีกเลี่ยงการเจอเพื่อนกลุ0ม

นี้ให:ได:มากที่สุด หรือถ:าเจอกันจริง 

ๆ 

ก็จะยอมให:เพื่อนแซวและแกล:งต0อไ

ป 

▼ เมื่อประสบกับเหตุการณAใหม0 ▼ 

เมื่อถึงเวลา ย:ายสถานที่พักพิงใหม0 

ได:เจอเพื่อนใหม0 

 

 

“ฉันคงไม0มีเพื่อนเหมือนเดิม 

เพื่อนก็คงแกล:งฉันเหมือนเดิม” 

กังวล 

ว0าจะถูกแกล:งเหมือนเดิม 

ท:อ 

กับเรื่องความสัมพันธA 

เก็บตัวอยู0กับตัวเอง 

หลีกเลี่ยงการเข:าสังคม 

เกิดการสะสมจนเปOนชุดความเชื่อ ที่จะใช:เปOนมุมมองความคิดต0อเรื่องราวใหม0 ๆ อย0างเปOนอัตโนมัติ  

พาเด็ก ๆ ของเราเปYดรับกับประสบการณAใหม0อีกครั้ง  

และชวนเขาตีความในมุมมองที่หลากหลาย และมองบนพื้นฐานของความเปOนจริง 

ผู:ดูแลเข:าไปทำความรู:จักด:วยความจริงใจ 

เปOนพื้นที่ปลอดภัยแห0งการเรียนรู:การสร:

างความสัมพันธAกับคนรอบข:าง 

ให:โอกาสเขาเจอกับความสัมพันธA 

รูปแบบใหม0 ๆ 

  

“ผู:ดูแลน0าจะเปOนคนใจดีมั้ง” 

กังวล 

กับการสร:างความสัมพันธA 

เหงา 

เพราะยังไม0สนิทใจกับใคร 

สงบ 

เพราะยังไม0ถูกแกล:ง 

ยังคงเก็บตัวกับตัวเอง 

แต0เริ่มจะยอมพูดคุยกับผู:ดูแลแล:ว 

ผู:ดูแลพาไปทำความรู:จักกับเพื่อนใหม0 สร:างพื้นที่แห0งการทำความรู:จักกับ 

เพื่อนใหม0 

 

“ฉันน0าจะพอคุยกับเพื่อนคนนี้ได:นะ” 

รัก เมตตา 

ในตัวเอง 

อันมาจากการได:รับการมองเห็นจากคนรอบข:าง 

กังวล 

ว0าเพื่อนจะไม0อยากพูดคุยด:วย 

เริ่มเปYดใจให:กับผู:ดูแล 

และยอมเข:าไปมีส0วนร0วมในกิจกรรม 

กลุ0มกับเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ 

ผู:ดูแลชวนตีความประสบการณAเก0า ตั้งคำถามให:ลองคิดว0าเพราะอะไร 

เพื่อนกลุ0มนั้นถึงแกล:ง 

หรือพวกเขาอาจจะต:องการอะไรหรือ 

เปล0า ทั้งนั้เขาอาจจะยังคิดไม0ออก 

แต0อย0างน:อยก็ได:กระตุ:นให:เขาได:คิดถึ

งอีกมุมมองหนึ่งแล:ว 

มีความหวัง 

ในการเริ่มสร:างความสัมพันธA 

ภูมิใจ 

ในตัวเอง ที่ก:าวผ0านประสบการณAที่ไม0ดีมาได: 

ขอบคุณ ยินด ี

ผู:ดูแล ในสิ่งที่ผู:ดูแลทำให: 

เริ่มมองเห็นแง0มุมของความสัมพันธA

ที่หลากหลาย ทำให:ค0อย ๆ 

เปYดใจทำความรู:จักกับเพื่อน ๆ 

คนอื่น ๆ 


