
 

 

ภาวะส้ินหวังอันเกิดมาจากการเรียนรู6  

(Learned Helplessness) 

 
Learned helplessness หรือ การสิ้นหวังอันเกิดมาจากการเรียนรู@ เปBนทฤษฎีที่มาจากการทดลอง 

การช็อตไฟฟNากับสุนัข 3 เงื่อนไข ของ Seligman 

 

 เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขที่ 3 

รอบที่ 1 

 

ในการทดลอง 

สุนัขทั้ง 3 

เงื่อนไขจะเริ่มต@น 

ให@อยูYในพื้นที่ที่ม ี

การช็อตไฟฟNา 

 

โดยเงื่อนไขที่หนึ่ง 

จะมีกำแพงเตี้ย ๆ 

เมื่อสุนัขเรียนรู@วYาถ@ากระโดดข@าม 

ก็จะสามารถพาไปอยูYในฝbcงที่ไมYมี

การซ็อตไฟฟNาได@ 

เงื่อนไขที่สอง 

จะมีกำแพงกั้นในระดับที่สูงขึ้น 

สุนัขไมYสามารถที่จะข@ามไปอีกฝbcงได@ 

แตYจะมีปุeมที่เมื่อกดแล@วกำแพงจะ 

ลดลงและจะสามารถข@ามไปอยูY 

อีกฝbcงที ่ไมYมีการช็อตไฟฟNาได@ 

และเงื่อนไขที่สาม ก็มีกำแพงสูงกั้นอยูYเชYนกัน 

สุนัขจะไมYสามารถกระโดดข@ามไปได@ 

เมื่อสุนัขพยายามที่จะข@ามไปแล@วไมYประสบความสำเร็จ   

   

รอบที่ 2 

 

สุนัขทั้ง 3 

เงื่อนไขจะเข@ารYวม

ในเงื่อนที่ 1 

คือมีเพียงกำแพง 

เตี้ยที่กั้นอยูY  

สุนัขในกลุYมที่ 1 

เกิดการเรียนรู@จากเดิมอยูYแล@ว 

เมื่อเข@าสูYเงื่อนเดิมนี้ก็สามารถ 

ก@าวข@ามกำแพงไปได@อยYางรวดเร็ว 

สุนัขในกลุYมนี้ เมื่อเจออุปสรรคใหมY 

อาจจะใช@เวลามากกวYากลุYมแรก 

แตYก็สามารถที่จะเรียนรู@และข@าม 

ไปได@ 

สYวนสุนัขในกลุYมที่ 3 เจอสถานการณiใหมYเชYนกัน 

เมื่อสังเกตพบวYาสุนัขกลุYมนี้ไมYพยายามที่จะหาทางข@า

มไปอีกฝbcง 

ยอมที่จะอยูYในพื้นที่ที่มีการช็อตไฟฟNาฟNาอยูYอยYางนั้น 

ซึ่งเปBนปรากฏการณiของการเรียนรู@ที่จะสิ้นหวัง หรือ 

Learned helplessness 

   

. 



 

 

กระบวนการเก่ียวกับความคิด  

Thinking about thinking (cognitive model) 

 

เราเคยได@ยินคำวYา “Automatic thoughts หรือ ความคิดอัตโนมัติ” ไหม? 

 

Automatic thoughts เปBนหนึ่งกระบวนการคิดที่เรามักใช@ในการอธิบายเหตุการณiที่เกิดขึ้นกับเรา 

อยากให@เราลองจินตนาการวYา Automatic thoughts เปBนเหมือนกับแวYนที่เราใสYอยูYตลอดเวลา เมื่อเจอเหตุการณiอะไรเกิดขึ้น 

เราก็จะมองเห็นเหตุการณiนั้นผYานแวYนนี้กYอนเสมอ จนกลายเปBนพฤติกรรมที่เคยชินของเรา 

อยYางไรก็ตามกระบวนการคิดที่รวดเร็วนี้ ก็อาจทำให@เราประเมินเหตุการณiไมYถูกต@องและข@ามไปสูYข@อสรุปที่ผิดพลาดได@ 

(Collingwood, 2016) 

 

แล@วความคิดอัตโนมัติมันเกิดขึ้นได@ยังไงนะ? 

 

 Automatic Thoughts มาจากความเชื่อที่ฝbงแนYนของเรา เชYน เชื่อวYาชีวิตยังมีพรุYงนี้เสมอ 

หรือเชื่อวYาทุกอยYางสามารถเปลี่ยนแปลงได@ด@วยการลงมือทำ ซึ่งความเชื่อเหลYานี้ก็จะสYงผลตYอความคิด อารมณi 

และการแสดงออกของเราที่มีตYอเหตุการณiใหมYที่กำลังเกิดขึ้น 

 

ซึ่งดูได@จาก Model ด@านลYาง 

 

- Adversity = สิ่งเร@าสิ่งกระตุ@น ซึ่งอาจเปBนได@ทั้งเหตุการณiเชิงบวก 

และเหตุการณiเชิงลบที่นำไปสูYการตอบสนองทางอารมณiหรือการคิด 

- Belief = ชุดความเชื่อ/มุมมองความคิด ที่เรานำมาอธิบายเหตุการณiหนึ่ง ๆ อยYางเปBนอัตโนมัต ิ

- Consequence = ผลลัพธiที่ตามมา เกิดในรูปแบบของอารมณi หรอืการแสดงออกในการโต@ตอบเหตุการณi 

ซึ่งมาจากความเชื่อและมุมมองความคิดที่เรามีตYอเหตุการณiที่เกิดขึ้น 

-  
เชYน 



 

 

 

เด็กคนหนึ่งได@รับประสบการณiที่ทำให@สูญเสียความมั่นใจบYอย ๆ เรียนรู@กับความผิดหวังซ้ำ ๆ 

จนเกิดเปBนความเชื่อวYาไมYวYาจะเรื่องอะไรฉันมันก็คนหYวย ๆ คนหนึ่ง เชื่อแบบนี้ คิดแบบนี้จนติดเปBนนิสัย 

 

เมื่อเจอเหตุการณiอะไรใหมYเข@ามา เขาก็จะสวมแวYนแหYงความผิดหวังนี้ไว@ สYงผลให@เกิดอารมณiเชิงลบซ้ำ ๆ 

และสYงผลให@เกิดกระทำการแสดงออกที่แม@แตYตัวเองก็ไมYพึงพอใจเชYนกัน แตYคิดวYาตัวเองก็ทำได@แคYนี้แหละ 

จนเกิดเปBนหลุมพรางความคิดแบบ Helplessness 

 

Adversity 

สิ่งเร<าสิ่งกระตุ<น 

(ใคร ทำอะไร เมื่อไหรH ที่ไหน) 

Belief Consequence 

ความเชื่อ/ความคิด อารมณX การแสดงออก 

เมื่อเด็กคนหนึ่งเคยได@รับประสบการณiอันเจ็บปวด และยังต@องเจอเหตุการณiลักษณะที่ใกล@เคียงอยูY 

โดนเพื่อนแซวในเรื่องรูปลักษณiบY

อยครั้งและก็มีแกล@งผลักเปBนบาง

ครั้ง 

เชYน ตอนเดินสวนกัน 

ตอนนั่งพักอยูYในห@องเรียน 

ตอนที่ฉันนำเสนอหน@าห@อง 

“เพื่อนเกลียดฉัน 

พยายามตYอต@านฉัน” 

เสียใจ 

ที่โดนกระทำแบบนี้ใสY 

 

เครียด 

ที่ต@องเจอแบบนี ้

 

กลัว 

วYาจะถูกแกล@งรุนแรงมากขึ้น 

พยายามหลีกเลี่ยงการเจอเพื่อน 

กลุYมนี้ให@ได@มากที่สุด 

หรือถ@าเจอกันจริง ๆ 

ก็จะยอมให@เพื่อนแซว 

และแกล@งตYอไป 

▼ เมื่อประสบกับเหตุการณiใหมY ▼ 

เมื่อถึงเวลา 

ย@ายสถานที่พักพิงใหมY 

ได@เจอเพื่อนใหมY 

“ฉันคงไมYมีเพื่อนเหมือนเดิม 

 

เพื่อนก็คงแกล@งฉันเหมือนเดิม” 

กังวล 

วYาจะถูกแกล@งเหมือนเดิม 

 

ท@อ 

กับเรื่องความสัมพันธi 

เก็บตัวอยูYกับตัวเอง 

หลีกเลี่ยงการเข@าสังคม 

เกิดการสะสมจนเปBนชุดความเชื่อ ที่จะใช@เปBนมุมมองความคิดตYอเรื่องราวใหมY ๆ อยYางเปBนอัตโนมัติ  

20 ป�หลังจากที่ Seligman ได@เผยแพรYงานวิจัยเกี่ยวกับ Learned Helplessness เขาตั้งคำถามกับตัวเองวYา 

 

"ทำไมต@องไปศึกษาในเรื่องทางลบ ทำไมต@องรอให@คนเกิดปbญหาทางจิตแล@วจึงคYอยรักษา ทำไมไมYมาศึกษาในเรื่องทางบวก 

เพื่อเสริมสร@างภูมิคุ@มกันแทน” 



 

 

 

จึงเกิดเปBนแนวคิดแขนงใหมYเกี่ยวกับความรู@ด@านจิตวิทยาที่ชื่อวYา Learned Optimism 

 

Seligman ได@ให@คำนิยามของ Learned Optimism วYาเปBนการมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวก 

การมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวกมักถูกมองวYาเปBนคุณลักษณะที่พึงปรารถนา แตYการมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวกนั้น 

จะมีประโยชนiจริง ๆ ก็ตYอเมื่อมันอยูYบนพื้นฐานของความเปBนจริงเทYานั้น 

 

ความแตกตHางระหวHาง 

Learned Helplessness กับ Learned Optimism 

 

Learned Helplessness 

“เปBน pattern ที่แสดงให@เห็นถึง 

การยอมแพ@ให@กับเหตุการณiความยากลำบากที่กำลังเผชิญหน@าอยูY” 

 Learned Optimism 

“เปBน pattern ที่แสดงให@เห็นถึง 

ความมุYงมั่นพยายามที่จะเผชิญหน@ากับเหตุการณiความยากลำบากที่เกิดขึ้น” 

ตำหนิตัวเองเมื่อเกิดเรื่องที่ไมYดีขึ้น มีมุมมองตYอเหตุการณiที่แยYวYาเปBนเรื่องของความโชคร@าย 

มองความล@มเหลวเปBนตัวพิสูจนiความไร@คYา มองความล@มเหลวเปBนเพียงสYวนหนึ่งของชีวิต 

ลดคุณคYาของสิ่งที่ทำและการบรรลุเปNาหมาย ให@คุณคYากับตัวเองสำหรับการลงมือทำ 

และเมื่อบรรลุเปNาหมาย 

โฟกัสแตYเรื่องของจุดด@อยและความผิดพลาด โฟกัสที่จุดแข็งที่ตัวเองม ี

ไมYมีแรงจูงใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคที่อยูYตรงหน@า จัดการดูแลแรงจูงใจที่จะเอาชนะอุปสรรคได@ 

คิดแตYสิ่งที่ทำให@เกิดความรู@สึกเครียด 

และพยายามที่จะหลีกหน ี

ใช@ความเครียดผลักดันตัวเองให@ไปสูYเปNาหมาย 

เกิดความรู@สึกพYายแพ@และล@มเลิกการทำบางสิ่งบางอยYาง มุYงมั่นในการมองหาทางออกให@กับตัวเอง 

 

การมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวกที่อยูYบนพื้นฐานของความเปBนจริง (Realistic Optimism) สะท@อนความเชื่อที่วYา 

โดยทั่วไปแล@วผลลัพธiของเหตุการณiหรือประสบการณiจะเปBนไปในเชิงบวก ซึ่งจะชYวยให@เราสามารถมองเห็นถึงความเปBนไปได@ 

ของการเปลี่ยนแปลงได@งYายขึ้น 

 

ถึงแม@วYาการมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวกจะเปBนประโยชนiในการกระตุ@นให@ผู@คนใช@โอกาส และไลYตามเปNาหมาย 

แตYการมองบนพื้นฐานของความเปBนจริงในความเสี่ยงที่เกี่ยวข@อง จะทำให@มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น 

 



 

 

การมีมุมมองตYออนาคตในเชิงบวกไมYจำเปBนต@องเปBนกลยุทธiที่ "ดีที่สุด" เสมอไป การวิจัยแสดงให@เห็นวYา 

หากตระหนักถึงความเปBนจริงบนโลกได@แคYชั่วขณะ แม@เปBนการมีมุมมองตYออนาคตในเชิงลบก็อาจเปBนวิธีที่ดีที่สุด 

ในการสร@างความยืดหยุYนทางจิตใจ (Resilience) และการบรรลุเปNาหมายได@ 

 

ซึ่งคนที่มีมุมมองตYอนาคตในเชิงบวกมีสไตลiการอธิบายเหตุการณi (Optimistic Explanatory Style) ดังนี้ 

 

เมื่อเผชิญกับเหตุการณXเชิงลบ เมื่อเผชิญกับเหตุการณXเชิงบวก 

เมื่อเราได@พยายามอยYางเต็มที่แล@ว 

ดังนั้นเหตุการณiหรือประสบการณiเชิงลบมีความเปBนไปได@ที่

อาจจะมาจากปbจจัยภายนอก (External) 

เหตุการณiหรือประสบการณiเชิงบวกเกิดขึ้นเพราะเราเอง 

เชYน เปBนเพราะความสามารถและความพยายามของเรา 

(Internal) 

สาเหตุอันนี้สYงผลให@เกิดประสบการณiเชิงลบกับเรื่องนี้ 

คือมองเปBนเรื่อง ๆ (specific) 

จะมีโอกาสเกิดขึ้นในด@านอื่น ๆ ของชีวิตเรา (universal) 

เหตุการณiหรือประสบการณiเชิงลบเปBนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว 

(temporary) 

เหตุการณiหรือประสบการณiเชิงบวกจะเกิดขึ้นในอนาคตของ

เราอีก (permanent) 

 

สYวนคนที่มีมุมมองตYออนาคตในเชิงลบ (Pessimism) มักจะเลือกมองผลลัพธiที่จะเกิดขึ้นเปBนเชิงลบหรือเลวร@ายที่สุด 

โดยไมYรู@สึกถึงความหวัง ในเหตุการณiนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีสไตลiการอธิบายเหตุการณi (Pessimistic Explanatory Style) 

ดังนี้ 

 

เมื่อเผชิญกับเหตุการณXเชิงลบ เมื่อเผชิญกับเหตุการณXเชิงบวก 

เหตุการณiหรือประสบการณiเชิงลบที่เกิดขึ้นเปBนความผิดขอ

งตัวเอง (internal) 

เหตุการณiหรือประสบการณiเชิงบวกที่เกิดขึ้นไมYได@เกิดจากสิ่

งที่ตัวเองลงมือทำเกิดจากปbจจัยแวดล@อมอื่น ๆ (external) 

มันจะสYงผลตYอทุกสิ่งทุกอยYางในชีวิต (universal) มันเปBนความบังเอิญกับแคYเรื่องนี้เทYานั้นแหละ (specific) 

จะเกิดเหตุการณiแบบนี้ขึ้นซ้ำ ๆ กับตัวเองเสมอ 

(permanent) 

มันจะไมYเกิดขึ้นซ้ำอีกแล@ว (temporary) 

 

 

 

 

 



 

 

การหักล6างความคิด 

Disputation 

 

การมีมุมมองตYออนาคตในเชิงลบ (Pessimism) ก็จะสYงผลให@เรา 

เกิดอารมณiเชิงลบและมองไมYเห็นทางออกตามความจริงที่ควรจะเปBน 

และผลลัพธiอันนี้ก็จะถูกเก็บเปBนความเชื่อที่จะสYงผลตYอความคิด อารมณi และการแสดงออก เปBนวัฏจักรไปเรื่อย ๆ 

 

เราจะสังเกตเห็นได@วYาความคิดอัตโนมัติเกิดจากประสบการณiตYาง ๆ ที่สะสมมา มาใช@ในการมองเหตุการณiใหมY 

ดังนั้นถ@าหากเราจะสYงเสริมให@เกิด Optimism หรืออยากจะมีมุมมองความคิดในเรื่องเดิมแบบใหมY 

เราจะต@องปรับปรุงความคิดอัตโนมัติของเรา โดยใช@ประสบการณiใหมYมาออกแบบความคิดใหมYเรื่อย ๆ ๆ ๆ (Learned 

Optimism) จนเราสามารถออกแบบ ความคิดใหมYได@ ซึ่งขั้นแรกของการปรับเปลี่ยนคือ 

การตีความและให@ความหมายใหมYกับความคิดและการกระทำตYาง ๆ ของเรา 

 

 
 

เชYน 

 

เมื่อเด็กที่เคยได@รับประสบการณiในเชิงลบ อันสYงผลให@เกิดความรู@สึกและการกระทำในเชิงลบ เจอความผิดพลาดซ้ำแล@วซ้ำเลYา 

จนเกิดเปBนการเรียนรู@ที่จะยอมแพ@ บ@างก็หมดหวังกันไปเลย  

 

สิ่งที่เราสามารถทำได@คือ “ชวนเด็ก ๆ ของพวกเราเข@าไปมีสYวนรYวมกับประสบการณiใหมYเรื่อย ๆ ๆ 

และสYงเสริมความเข@าใจในเหตุการณi ชวนมองในหลาย ๆ มุม จนเด็กสามารถตีความเหตุการณiนั้น ๆ 

บนพื้นฐานของความเปBนจริงได@ ซึ่งอยYางที่รู@กันวYากวYาจะเกิดความคิดที่เปBนอัตโนมัติ เราตYางก็สะสมกันมาอยYางยาวนาน 

การสร@างชุดความคิดอัตโนมัติอันใหมYก็เชYนกัน ให@เวลากันหนYอยนะ” 

 



 

 

 

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 



 

 

Checklist การนํากระบวนการไปใช้ 

 

Check ที่ 1 ผู<นำกระบวนการจะต<องเตรียมความพร<อมกHอน โดย 

● 1. จะต<องทำความเข<าใจบริบทและความต<องการของกลุHมเปmาหมาย 

เพื่อให@สามารถเลือกใช@สถานการณiตัวอยYางในกระบวนการได@อยYางเหมาะสม 

● 2. เข<าใจเปmาหมายของโปรแกรมฯ และการนำไปใช<อยHางครบถ<วน โดยผYานการศึกษาจากเอกสาร 

หรือจากหลักสูตรออนไลนiที่ทYานกำลังดูอยูYนี้ 

● 3. ศึกษากรณีตัวอยHางจริงของการจัดการ การสHงเสริม และการพัฒนาเยาวชนในกลุHมเปราะบาง 

เพื่อให@เข@าใจกระบวนการ และมีคลังความรู@เพิ่มเติมในการนำมาประยุกตiใช@รYวมกับชุดเครื่องมือนี ้

 

Check ที่ 2 เปtนเงื่อนไขในการนำกระบวนการไปใช< ประกอบด<วยกัน 3 ข<อ คือ 

● 1. กระบวนการตามโปรแกรมฯ นี้ ได@แบYงออกเปBน 8 ครั้ง 

สามารถนำไปประยุกตiเพิ่มหรือขยายจำนวนครั้งได@ตามความเหมาะสม อยYางไรก็ตาม 

ไมHควรทำโปรแกรมฯ น<อยกวHา 8 ครั้ง 

● 2. กระบวนการในแตYละครั้ง ควรใช<เวลาไมHน<อยกวHา 90 นาที ทั้งนี้สามารถปรับตามความเหมาะสมได@ 

● 3. ในการดึงการมีสYวนรYวมของเด็ก ๆ ทYานสามารถใช@วิธีการเสริมแรงเชิงบวกได< เชHน การให@คะแนน 

หรือรางวัลเล็ก ๆ น<อย ๆ เชHน ลูกอม ขนม รวมถึงการใช<คำพูดชื่นชม หรือ 

การเป{ดโอกาสให<เด็กได<ทำในสิ่งที่ชอบ เปBนต@น 

 

Check ที่ 3 การประยุกตXใช<เครื่องมือ GRIs 

● ข<อที่ 1 การเลือกสถานการณX เครื่องมือ และสื่อ ที่สอดคล@องกับเปNาหมายในการสร@างกระบวนการคิด 

และเสริมพลังให@กับกลุYมเปNาหมายได@ตามความเหมาะสม เชYน หากต@องการให@กลุYมเปNาหมายเรียนรู@เรื่อง 

bully สามารถนำสถานการณiที่เกี่ยวข@องกับเรื่อง bully มาตั้งต@นในการทำกิจกรรมได@ 

● 2. จำนวนของผู<เข<ารHวมกิจกรรม ควรจับเปBนกลุYมยYอยเพื่อให@เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน 

และเรียนรู@รYวมกันอยYางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยจำนวนกลุHมยHอยนี้ไมHควรเกิน 4 คน 

และควรใช<กลุHมยHอยนี้ไปจนจบโปรแกรมฯ ทั้ง 8 ครั้ง 

● 3. การเชื่อมโยงการทำงานกับบุคคลใกล<ชิดของเด็กและเยาวชน 

แม@ในกระบวนการไมYได@ออกแบบการทำงานกับครอบครัวหรือบุคคลใกล@ชิดของเด็ก 

แตYผู@นำกระบวนการสามารถดึงการมีสYวนรYวมได@ในทางใดทางหนึ่ง 

เพื่อรYวมออกแบบการเติมเต็มทุนทางจิตใจให@กับเด็กและเยาวชนได@ในระยะยาว 

● 4. ทYานอาจสังเกตเห็นวYาอุปกรณiบางอยYางอาจไมYเพียงพอในการใช@งาน ทั้งนี้ทYานสามารถถYายเอกสาร 

วาดเพิ่มเติม หรือใช@วิธ�การใด ๆ ในการเพิ่มจำนวนชุดเครื่องมือให@มีเพียงพอสำหรับทำกิจกรรมได@ 

 



 

 

ทักษะและเทคนิคสำหรับผู6นำกระบวนการ 

 

ทักษะสำคัญในการเปBนผู@นำกิจกรรม คือ การฟbง ดังนั้น จะชวนทุกคนมาทำความรู@จักกับการฟbงอยYางตั้งใจ หรือ 

active listening กัน เราสามารถพัฒนาทักษะการฟbงให@ได@ดีขึ้นโดยการใสYใจในสิ่งที่ผู@พูดกำลังพูด 

จากนั้นจับประเด็นหรือสรุปสิ่งที่ผู@พูดเพิ่งจะกลYาวออกมา และถามเพื่อทำความเข@าใจหรือเพื่อขยายสิ่งที่ผู@พูดเพิ่งเลYาให@เราฟbง 

หรือพูดสั้น ๆ วYาการฟbงอยYางตั้งใจประกอบไปด@วย การฟ�ง - การทวน – และการถาม ทักษะการฟbง-ทวน-ถามนี้ 

สามารถประยุกตiใช@ได@กับทุกกิจกรรมเลย ซึ่งนอกจากทักษะนี้แล@วเรายังมีเทคนิคในการนำกิจกรรมมาฝากทุกทYานด@วย 

 

เทคนิคที่ 1 สำหรับก1อนเริ่มกิจกรรม - การสร7างข7อตกลงร1วมกันดังนี้  

1. เกริ่นเข@ากิจกรรม (Introduction)  

ผู@นำกิจกรรมแนะนำตัวเอง เชิญชวนให@สมาชิกในกลุYมแนะนำตัวเอง 

ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่จะทำในวันนี้วYาเปBนกิจกรรมอะไร อธิบายวYาเขาจะได@ทำสิ่งใดบ@าง 

และบอกเขาวYากิจกรรมจะใช@เวลาประมาณเทYาไหรY 

2. เสริมกำลังใจ / ให@กำลังใจ (Empower) 

เชิญชวนให@สมาชิกในกลุYมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดยอาจจะเริ่มจากการพูดวYา 

“แตYละคนที่อยูYในที่นี้ก็มาจากตYางที่กัน อาจจะพบเจอประสบการณiทั้งที่ดีหรือร@ายที่ผYานมาไมYเหมือนกนั 

แตYพื้นที่นี้เปBนพื้นที่ที่ปลอดภัยและอยากจะเชิญชวนให@ทุกคนสามารถแบYงปbนเรื่องราวของตัวเองได@เต็มที่” 

3. ทำให@เด็ก ๆ เข@าใจถึงสิทธิที่เขามีระหวYางการทำกิจกรรม Rights  

โดยการชี้แจงวYา “อยYางไรก็ตาม ถ@าหากวYาทำกิจกรรมไปแล@วรู@สึกไมYสบายใจ น@อง ๆ 

สามารถบอกได@เลยวYาน@องรู@สึกไมYสบายใจและต@องการที่จะพักหรือไมYต@องการทำกิจกรรมตYอไปแล@ว” 

4. จากนั้น ขอความรYวมมือน@อง ๆ ในการรักษาความลับให@กับเพื่อน ๆ ในกลุYม ไมYมีการเผยแพรYเรื่องราวที่พูดคุยกัน 

อยYางไรก็ตาม หากวYาสิ่งที่ได@จากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้สามารถไปเปBนประโยชนiแกYผู@อื่น 

ผู@ดำเนินกิจกรรมจะเปBนคนออนุญาติในการแบYงปbนเรื่องราวของน@อง ๆ เอง และหากมีการเผยแพรYเรื่องราว 

การเผยแพรYนั้นก็จะเปBนการปกป�ดตัวตน  

 

เทคนิคที่ 2 สำหรับระหว1างทำกิจกรรม - การสังเกต      

ต@องคอยสังเกตสิ่งที่สมาชิกในกลYุมแสดงออก ทั้งสิ่งที่ทำเปBนประจำ หรือ เหตุการณiผิดปกติ 

เพื่อปรับกระบวนการทำกิจกรรมได@ทันตYอสถานการณiและบรรลุวัตถุประสงคi  

 

 

 

 

 

 



 

 

เทคนิคที่ 3 สำหรับ ช1วงท7ายของกิจกรรม - การสะท7อนกลับ 

ซึ่งการสะท@อนกลับ หรือ reflection ที่ดีสามารถเริ่มด@วย 2 คำถามในการชวนเด็ก ๆ  ได@แกY 1. ‘I like’ หรือ 

การชื่นชมสิ่งที่ตัวเองหรือคนในกลุYมทำได@ดี และ 2. ‘I wish’ หรือการเสนอแนะในสิ่งที่อยากจะทำได@ดีขึ้น 

หลังจากที่ได@พูดคุยกันใน 2 ประเด็นนี้ อยากชวนให@ผู@นำกระบวนการพาพูดคุยในสYวนคำถามหลักของ reflection 

ของแตYละกิจกรรมตามคูYมือเพื่อให@ผู@เข@ารYวมได@แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความเชื่อมโยงเข@ากับตัวเอง 

 

และเนื่องจากในหลาย ๆ กิจกรรมที่ทำให@เด็ก ๆ 

ได@พูดและแบYงปbนเรื่องราวที่อาจจะทำให@นึกถึงเรื่องราวในอดีตทั้งที่ดีและไมYดีนัก ซึ่งก็อาจทำให@น@อง ๆ 

อยากจะระบายความรู@สึกของเขาออกมา ซึ่ง

ในบางครั้งการรับมือกับอารมณiและความรู@สึกของผู@อื่นก็เปBนเรื่องที่คYอนข@างยากที่จะทำ 

หากเราไมYมีแนวทางเบื้องต@นในการรับมือกับสถานการณiดังกลYาว ดังนั้น 

เราจึงอยากชYวยเหลือทกุทYานในการเปBนผู@กิจกรรมที่สามารถรับมือกับอารมณiของเด็ก ๆ ด@วยเทคนิคการรับมือกับอารมณi

เบื้องต@นผYานวิธีการดังนี้  

 

 

การรับมือกับอารมณ\ของน6อง ๆ  

 

1. มีสติ และไมYเมินเฉยกับอารมณiของเด็ก  

บางเรื่องราวที่เด็ก ๆ แบYงปbนกันระหวYางที่ทำกิจรรมอาจจะทำให@เขาร@องไห@ออกมาขณะที่ทำกิจกรรม 

ดังนั้นผู@นำกิจกรรมจำเปBนต@องมีสติ และอาจจะบอกกับน@องไปวYา 

การที่น@องร@องไห@นั้นไมYได@เปBนเรื่องที่แปลกหรือผิดแตYอยYางไร พื้นที่นี้เปBนพื้นที่ที่ปลอดภัย 

เขาสามารถอนุญาติให@ตัวเองร@องได@อยYางเต็มที่ และบอกกับเขาวYาหากเขาต@องการที่จะระบายสิ่งที่อยูYในใจ 

เขาสามารถระบายออกมาได@เลย แตYหากวYาเขาไมYพร@อม นั่นก็เปBนสิทธิของเขา 

อยYางไรก@ดีเขามีคนที่พร@อมที่จะรับฟbงเขาเสมอถ@าหากวYาเขาต@องการ  

2. สะท@อนอารมณiที่เกิดขึ้น  

กรณีที่เขาได@ระบายสิ่งที่อยูYในใจออกมา เราก็อาจจะสะท@อนกลับไปวYา เรื่องที่ผYานมาคYอยข@างที่จะทำให@เขารู@สึก…  

3. ชื่นชมในความกล@าที่จะแบYงปbน  

การชื่นชมความกล@าที่จะแบYงปbนเรื่องราว เปรียบเสมือนการให@กำลังใจในการก@าวผYานเรื่องราวในอดีตมาได@ 

และสYงเสริมให@เขาสบายใจที่จะระบายความรู@สึกของเขาออกมา  

4. เมื่อเขาได@ระบายสิ่งที่เขาคิดและรู@สึกออกมาแล@ว 

เราจะสามารถชYวยเหลือเขาให@ออกจากความหลุมพรางทางความคิดของเขาได@ จากการ

ชวนให@เขานึกถึงวิธีการในการแก@ปbญหา หรือการพยายามชวนให@เขาคิดวYาเขาจะทำอยYางไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

 

 



 

 

 

สิ่งที่ควรระวัง 

1. การไมYใสYใจในความรู@สึกที่เกิดขึ้น เชYน พูดวYามันเปBนเรื่องธรรมดา บอกเขาวYาสู@ ๆ นะ หรือบอกวYาไมYต@องร@องแล@ว   

เพราะ ประโยคดังกลYาวจะทำให@ผู@แบYงปbนประสบการณiรู@สึกวYาความรู@สึกของเขาถูกละเลย ผู@นำกระบวนการ

อาจจะพูดหรือถามวYาเขารู@สึกและคิดอยYางไร 

เพื่อเปBนการแสดงออกถึงความใสYใจและพร@อมที่จะเอื้อมมือไปชYวยเหลือเขา 

2. การอYอนไหวไปกับอารมณiและเรื่องราวที่แบYงปbนในกลุYมมากจนเกินไป (sympathy) เพราะจะทำให@ผู@นำกระบวนการ 

ไมYสามารถดำเนินกิจกรรมตYอไปจนบรรลุเปNาหมายของกระบวนการหรือกิจกรรมได@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักการส_งเสริมจุดแข็งเชิงบวก 

 

สมมติวYาในการทำกิจกรรมได@มีการพูดคุยถึงจุดแข็งเชิงบวกตัวไหนเปBนพิเศษ เราก็อาจจะชวนให@เด็ก ๆ 

คิดและจินตนาการวYาใครเปBนคนที่มีลักษณะเชYนนั้น และคิดวYาเขาทำอยYางไรในการฝ¤กฝนจุดแข็งดังกลYาว 

 

การทำเชYนนีจ้ะเปBนการสร@างให@น@อง ๆ เชื่อมโยงสิ่งทีต่ัวเองได@ทำ ได@รับการให@กำลังใจจากผู@นำกระบวนการและ

ผู@เข@ารYวมกระบวนการคนอื่น ๆ และยังเปBนการคิดตYอยอดสิ่งทีต่ัวเองได@เรียนรู@อีกด@วย 

  

ตัวอยYางการเชื่อมโยงไปถึงวิธีการพัฒนาจุดแข็งสามารถทำได@ผYาน Performance Energy และ Opportunity ด@วย

วิธีการดังนี้ 

 

Performance  

- แสดงให@เขาเห็นตัวอยYางที่ดี และชวนให@เขาคิด  

- ยกตัวอยYางพฤติกรรมที่เกิดชึ้นในกระบวนการให@เห็นโดยเฉพาะในสYวนที่เขาทำได@ดี 

แล@วชYวยขยายให@เขาเห็นภาพ  

  

Energy  

- พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้น (grab the moment)  

- เสริมกำลังใจในสิ่งที่เขาทำ ให@เขาเห็นคุณคYาของตัวเอง  

เขYน เขาสามารถสื่อสารสิ่งที่เขาวาดออกมาได@สีสันสวยงามตามธรรมชาติ เราชอบมากเลยที่เขาทำแบบนี้   

- เทคนิค Active Constructive Responding  (ACR)  

- เทคนิค I - message  

 

Use of strength  

- กิจกรรมในวันนี้เปBนการสร@างโอกาสให@น@อง ๆ ได@เสริมจุดแข็งเชิงบวกด@าน _______ 

แล@วน@อง ๆ คิดวYาตัวเองจะไปใช@จุดแข็งนี้ในสถานการณiใดบ@าง 

หรือจะเพิ่มโอกาสให@ตัวเองเสริมจุดแข็งเชิงบวกได@อยYางไร  

 


