บทที่ 11
การเผชิญหนา
การเผชิ ญ หน า ในการให ก ารปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การช ว ยให ผู รั บ การปรึ ก ษา เกิ ด การ
ตระหนักรูตัว โดยใหขอมูลที่เขาไดมองขามไปหรือลมเหลวที่จะรูโดยตนเอง ในการแกไขเพื่อให
ผูรับการปรึกษาตระหนักรูตัว ตองใชวิธีการที่ผูรับการปรึกษาสามารถยอมรับไดถึงขอมูลที่ทําให
เขาไมสบายใจ และเปนสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงหรือไมรู
เราจะชวยใหเด็กกลืนหรือกินยาที่มีรสขมไดอยางไร 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) ไดเนนถึงแนวความคิดนี้ใน
เลมที่สองของหนังสือ “The Structure of Magic” ไดกลาวถึงประเด็นของความไมสอดคลองกัน
และการแกไขสิ่งนี้วาเปนรากฐานของการทําจิตบําบัด
กอนที่จะใหความหมายของการเผชิญหนา ควรจะไดตรวจสอบแนวความคิดของความ
ไมสอดคลองกันหรือความแตกแยก อาจอธิบายถึงความหมายของความไมสอดคลองกันหรือ
ความแตกแยกไดดังนี้ : คนเราอาจแสดงถึงขอความที่ขัดแยงหรือแตกแยกกัน ตัวอยางเชนผูรับ
การปรึกษากลาววา “ผมรักภรรยาผมจริงๆ แต...” หรือ “ความคิดที่ผมมีตอลูกชายผมทั้งหมด
ลวนเปนไปในทางบวก แตบางครั้งเขาก็ทําใหผมเกิดอารมณ” ความรูสึกหรือความคิดที่ปะปน
สับสนกันเปนความแตกแยกที่เห็นไดอยางชัดเจน แตในการทําจิตบําบัด ความไมสอดคลองกัน
อยางชัดเจนนี้ไมปรากฏบอยนัก ที่พบบอยกวานี้คือความขัดแยงกันของพฤติกรรมคําพูดและ
ภาษาทาทาง ผูรับการปรึกษาอาจกลาววา “ผมรักภรรยาผม” ขณะที่พูดนั่งกอดอกแนนและมี
น้ําเสียงที่แข็งกระดาง ประการสุดทายก็คืออาจมีปนกันหรือมีความไมสอดคลองกันในการสื่อสาร

ภาษาทาทาง เชน มือขวาอาจอยูในทาที่สบาย แตมือซายกําแนน บอยครั้งที่ผูพูดมีการสื่อสารถึง
ขอความสองอยางในขณะเดียวกัน โดยไมไดตระหนักถึงความขัดแยงนี้
การเผชิญหนาจะมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดเมื่อผูใหความชวยเหลือไดเผชิญหนากับ
ผู ม ารั บ การปรึ ก ษาโดยตรงถึ ง ความแตกแยกที่ เ ห็ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมหรื อ ช ว ยให
สภาพการณเอื้ออํานวยใหผูมารับการปรึกษาไดคนพบความไมสอดคลองดวยตัวเขาเอง การ
เผชิญหนาโดยปกติหมายความถึงการทาทายหรือการตอตาน นักจิตบําบัดซึ่งกลาววา “คุณไมได
เรื่ อ ง” คิ ด ว า ตนกํ า ลั ง เผชิ ญ หน า ผู ม ารั บ การปรึ ก ษาด ว ยความเป น จริ ง แต นั่ น เป น เพี ย งการ
แสดงออกเกี่ยวกับความรูสึกเทานั้น การเผชิญหนาในทางจิตบําบัดมีความซับซอนยิ่งไปกวาการ
แสดงออกแตเพียงความรูสึกหรือการกลาววาในขณะนั้นบุคคลนั้นเปนอยางไร
ความหมายของการเผชิ ญ หน า คื อ การชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความแตกแยกระหว า งเจตคติ
ความคิด หรือพฤติกรรม ในการเผชิญหนาบุคคลจะตองเผชิญกับความจริงโดยตรงวาเขาอาจพูด
อยางแตคิดอีกอยางหรือพูดอยางทําอยาง การเผชิญหนาประกอบดวยการแสดงความสนใจจด
จออยางเต็มที่ตอผูมารับการปรึกษา ผูใหการปรึกษาจะตองเลือกสนใจจดจอตอความแตกแยก
และชี้ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ผูที่เริ่มใหความชวยเหลือซึ่งมีโลกทัศนที่แคบกวา อาจใหความ
สนใจประสบการณของผูมารับการปรึกษาเพียงดานเดียว เนื่องจากไมอาจเห็นครอบคลุมไป
ทั้งหมดถึงความแตกแยกตางๆ ที่ผูรับการปรึกษาแสดงออกมา
วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใหการปรึกษา หรือ
การทําจิตบําบัดก็คือการใชวิธีการเผชิญหนาเพื่อใหผูมารับความชวยเหลือไดตระหนักถึงความ
ไมสอดคลองกันของพฤติกรรมและคําพูด ผูใหความชวยเหลือซึ่งยึดเอาผูมารับการปรึกษาเปน
ศูนยกลาง หรือไมนําทางใหความสนใจในการสะทอนถึงความไมสอดคลองของคําพูด เพื่อที่ผูมา
รับการปรึกษาจะไดเห็นถึงความไมสอดคลองกันระหวางแนวความคิดที่มีตอตนเองที่เปนอยูและ
แนวความคิดตอตนเองในอุดมคติ (Rogers, 1957) ผูใหความชวยเหลือพฤติกรรมนิยมสนใจใน
การชี้ถึงพฤติกรรมเฉพาะอยาง ซึ่งไมสอดคลองกับเปาหมายของผูมารับการปรึกษา ผูใหการ
ปรึกษาในแนวเกสตัลทใหความสนใจเปนพิเศษในการทําใหความไมสอดคลองหมดไปดวยการใช
แบบฝกหัดตางๆ อยางเชน “ที่นั่งรอน” การใชจินตนาการ การเลนบทบาท เปนตน พื้นฐานใน
การใหความชวยเหลือของทฤษฎีเหลานี้คลายคลึงกันคือ มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูมารับการ
ปรึกษาไดแกไขความขัดแยงที่มีอยูใหหมดไป มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
มากขึ้น
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ความไมสอดคลองกันนั้นนอกจากเกิดขึ้นภายในตัวของผูมารับการปรึกษาแลว บุคคล
(ผูใหหรือผูรับการปรึกษา) ยังอาจมีความไมสอดคลองในความสัมพันธ ยกตัวอยางจากกรณีนี้
ผูใหการปรึกษาอาจเกิดความไมสอดคลองกับผูมารับการปรึกษา เขาประหลาดใจที่เธอสามารถ
แกไขความไมสอดคลองในตัวเธอไดอยางรวดเร็ว หลังจากไดใชความพยายามผูใหการปรึกษา
ไดเผชิญกับภาวะของความสัมพันธที่กําลังเปนอยู “ขอใหผมไดตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกนิด และผม
คิดวาคุณควรจะพูดกับผมอยางตรงไปตรงมามากขึ้น บางทีคุณอาจรูสึกถึงความพิศวงที่ปรากฏ
อยูบนใบหนาผมขณะนี้ ผมไดยินคุณพูดอยางเฉียบขาดดวยเสียงดัง---ผูรับการปรึกษา
ผูใหการปรึกษา

คุณพูดอยางนี้มา 3 ครั้งแลว
ผมไดพูดมา 3 ครั้งเชียวหรือ บางทีคุณอาจเคยทําเชนนี้ในอดีตมาบาง
แลวดวยการแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาอยางรวดเร็ว ผมอยากทราบ
วาขณะนี้คุณอยูตรงไหน คุณมีความรูสึกอยางไรตอการที่ผมมีความ
สงสัยในตัวคุณ

การเผชิญหนากับตัวเองเปนการนําการสัมภาษณไปสูแนวทางใหม ชวยใหมีการคนหา
กันและกันมากขึ้น การวิเคราะหถึงองคประกอบของการเผชิญหนากับตนเองอยางละเอียด ยอม
ชวยใหเขาใจถึงโครงสรางของการเผชิญหนาไดชัดเจนขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการฝก ประการ
แรกเปนการแสดงออกถึงความรูสึก และเนื้อหา โดยขอความที่พูดไดเนนที่ตัวผูพูดดวยการใช
สรรพนามแทนตัวเอง เชน ผม ฉัน ดิฉัน (ผูใหการปรึกษา) แตมีการเนนที่ตัวบุคคลที่พูดดวยใน
ลําดับตอมา (ผูรับความชวยเหลือ) “คุณ” ขอความที่พูดอยูในปจจุบันและอาจมีการเนนอดีตใน
ขั้นตอมา มีการแสดงออกถึงแบบแผนของการมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง (1 ฟง 2 การเปดเผย
ตนเอง 3 การตรวจสอบ) ขอความที่พูดมีความเฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา ที่สําคัญที่สุดก็คือเปน
การเผชิญกับความไมสอดคลองกันในตัวผูใหความชวยเหลือโดยไดวิจารณถึงความพิศวงที่
ปรากฏอยูบนสีหนาของเขาและอธิบายถึงสิ่งนี้ รวมทั้งมันแตกตางไปจากประสบการณของผูมา
รับความชวยเหลืออยางไร การตรวจสอบนี้เปนการเปดโอกาสใหมีการคนหาความแตกตางซึ่งกัน
และกัน
ในทํานองเดียวกันการเผชิญหนานี้ผูรับการปรึกษาสามารถใชเพื่อคนหาความขัดแยง
ในตัวเองและในความสัมพันธ บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางกันสามารถเผชิญกับความแตกตาง
นี้อยางเปดเผย ตรงไปตรงมา และมีการอภิปรายถึงความแตกตางรวมกัน
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กลวิธี ที่จะช วยผสมผสานความไม สอดคลองกันนี้แตกตางกันไปตามทฤษฎีการให
ความชวยเหลือที่นักจิตบําบัดยึดถือ เปาหมายสําคัญในการตรวจสอบความไมสอดคลองกันก็
เพื่อสรางเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวางความไมสอดคลองกันนี้ ซึ่งจะมีผลให เกิดการ
สั ง เคราะห ต นเองขึ้ น ใหม และนํ า ไปสู ก ารผสมผสานความแตกแยกในวิถี ท างที่ นา พึ ง พอใจ
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 เหลานี้ ลวน
เปนเรื่องของการเผชิญหนา ผูใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพยอมเผชิญผูรับการปรึกษากับ
ความขัดแยงที่เขามีและปฏิบัติการเพื่อใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาความขัดแยงนี้

ผูใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
1. ผูใ หความชว ยเหลื อที่ไมมีประสิท ธิภาพยอมเปนผูสังเกตที่ไรสมรรถภาพ การ
เผชิญหนาทําไปโดยเจตนาที่จะใหผูอื่นเกิดความรูสึกพายแพ แรงกระตุนสวนใหญของเขาถูก
ความกลัวเขาครอบงํา และผลติดตามมาเปนไปในทางทําลาย บทบาทในการเปนผูสังเกตของ
เขาเปนการตัดสินโดยไมใหแนวทางหรือความชวยเหลืออยางหนึ่งอยางใด แสดงตนวามีความ
เหนือกวา หลีกเลี่ยงการแสดงออก การกระทําของเขามีพื้นฐานจากความเขาใจเพียงเล็กนอย
หรือไมมีเลย มีการรับรูที่บิดเบือน และตระหนักวาตนไมสามารถชวยผูใดไดแมแตตนเอง และ
นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพจิต ไมสามารถจะมีพฤติกรรมในทางที่เสริมสราง
2. บุค คลที่มีประสิท ธิภาพยอมเปนผูแสดง ผู กระทํา ผูที่มีความเข าใจ และเต็มใจ
รับผิดชอบในการกระทําของตน ชอบที่จะตัดสินจากการสังเกต คนที่มีประสิทธิภาพยอมรูดีวาไม
มีอะไรที่ไดมาโดยไมตองลงทุน ความเจริญงอกงามและประสบการณในการเรียนรูก็เชนกัน การ
เรียนรูยอมเกิดจากประสบการณและการกระทําของเขา เขาเรียนรูมากที่สุดจากการทําในสิ่งที่
เขากลัวมากที่สุดและเรียนรูมากที่สุดจากการทําในสิ่งที่เขารักที่สุด (Carkhuff, 1969)
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3. บุคคลที่มีประสิทธิภาพไมกลัวที่จะเปดเผยตนเอง และไมแสวงหาการเปดเผย เขา
สามารถและสัมผัสถึงประสบการณที่ตนมีและสามารถจะสัมผัสถึงประสบการณของผูอื่น เขาไม
สงสัยในความรับผิดชอบของตนตอการเผชิญหนาและติดตามจนถึงที่สุดแมในภาวการณใหความ
ชวยเหลือในระดับสูง เขาตระหนักเปนอยางดีถึงบทบาทของตนในการเปนแบบอยางใหกับผูมา
รับความชวยเหลือ แตไมถูกครอบคลุมเพราะสํานึกนี้ เขาเปนอิสระในการเผชิญกับประสบการณ
ใหมๆ เพื่อตัวเขาเองและผูมารับความชวยเหลือ
4. บุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย อ มไม ขึ้ น อยู กั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ สั ง คมจนเกิ น ไปในการ
กําหนดบทบาทชีวิตและเอกลักษณของตน การกําหนดบทบาทและการกระทําของเขาขึ้นอยูกับ
ประสบการณที่เขามี และในโลกที่เต็มไปดวยบุคคลที่ชอบสังเกตและตัดสินเขายอมไมมีทางเลือก
อื่นใด นอกจากขยายประสบการณตนใหกวางขวางขึ้น และมีการปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงาม
โดยไมหยุดยั้ง รวมทั้งการแสวงหาความหมายใหกับตนเอง
5. บุคคลที่มีประสิทธิภาพยอมไมแสวงหาการยอมรับและคําเยินยอจากคนสวนใหญ
เขายอมรู วาการแสวงหาการยอมรับจากผูอื่นเทากับยอมอยูใตอาณัติข องผูอื่น ซึ่งมีผลใหไร
ประสิทธิภาพและเปนการทําลายตนเอง เขามีความเปนตัวของตัวเอง กลาจะยืนหยัดอยูโดย
ลําพังในสิ่งถูกตองแมจะเสี่ยงตอการสูญเสียความสัมพันธกับผูมารับความชวยเหลือ
6. บุ ค คลที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ มี ค วามไวว างใจในความต องการ แรงกระตุ น และการ
กระทําของตน ขณะเดียวกันใหความไววางใจในความตองการ แรงผลัก และการกระทําของ
บุคคลอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพดวย เขายอมแสวงหาการเรียนรูดวยการสะสมประสบการณ ชวยให
เขาสามารถเผชิญหนาผูรับความชวยเหลือ และในการเผชิญหนากันนั้นจําเปนตองมีการเปดเผย
ตอกันโดยเต็มที่ ในการเผชิญหนากันทั้งสองฝายตางมีความเทาเทียมกัน
7. ในชวงขณะที่มีการเผชิญหนา ผูที่มีประสิทธิภาพยอมสื่อสารใหรูวาเขาไมเพียง
ไววางใจในตนเองเทานั้น แตยังพรอมที่จะไววางใจผูมารับความชวยเหลือดวย เขาชวยใหผมู ารับ
ความชวยเหลือมีประสบการณเกี่ยวกับศักยภาพของตน และอาจเผชิญผูมารับความชวยเหลือ
กับสิ่งที่เสริมสรางหรือเผชิญเพื่อจะทําลายสิ่งที่หยุดยั้งความเจริญงอกงาม ไมมีการเผชิญเพียง
เพื่อจะทําลายผูมารับความชวยเหลือ หรือดึงเอาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกมา มีการติดตาม
โดยตลอดในการใหความชวยเหลือระดับสูง การเผชิญหนาติดตอกันไมเพียงชวยใหผูมารับความ
ชวยเหลือมีประสบการณเกี่ยวกับศักยภาพของตน 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 ทั้งสองฝายยอมรูวาจากนี้ผูมารับการปรึกษามี
ทางเลือกตางๆ แทนแนวทางในการตอบสนองของตนที่เปนอยู เขาเรียนรูที่จะแปลความหมาย
ความเขาใจไปสูปฏิบัติการ ขณะเดียวกันเขาไดเรียนรูถึงทักษะใหมๆ เขามีทักษะที่จะจัดการกับ
ชีวิตของตน ทั้งผูใหและผูรับความชวยเหลือไดรวมกันในการเสริมสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
10. ความเจริญงอกงาม ความผสมผสานกลมกลืน และความสุจริตใจของผูรับความ
ชวยเหลือ จะมีขึ้นไดดวยการที่เขามีความรับผิดชอบและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเทานั้น
ประสบการณเกี่ยวกับวิกฤติการณในชีวิตอาจทําใหเกิดความเชื่อมั่น ความแนวแน และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธในการใหความชวยเหลือ ชวยให
ผูรับความชวยเหลือมีความรับผิดชอบตอตนเอง เขาไดถูกเผชิญกับสิ่งนี้ และไดรับการเรียกรอง
ใหเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงมีขึ้นในที่สุด
การเผชิญหนาไมใชกลวิธีสําหรับผูใหความชวยเหลือ ซึ่งไมมีหรือไมสามารถใชทักษะ
พื้นฐานตางๆ ในการใหความชวยเหลือได รวมทั้งผูที่ไมสามารถจะจัดการกับชีวิตตนไดอยาง
สุจริตใจ ดวยความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญ ไมใชกลวิธีสําหรับผูใหความชวยเหลือที่ใช
วิธีการรุนแรง และเปลี่ยนไปใชวิธีการอื่น
การเผชิญหนาแมจะไมใชเปนสิ่งจําเปนหรือมีความเหมาะสมอยางแทจริงในการให
ความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แตอาจใชเพื่อ
1. บอกใหรูถึงความแตกแยกของพฤติกรรมของผูมารับความชวยเหลือ
2. ขยายกระบวนการของการใหความชวยเหลือดวยการสรางสรรควิกฤติการณใน
ระดับตางๆ ของความสัมพันธ ยกตัวอยางเชนทําใหเกิดความจําเปนที่ทั้งผูใหและผูรับความ
ชวยเหลือจะตองปฏิบัติการ
3. ทําใหการปฏิสัมพันธของผูใหและผูรับการปรึกษาอยูในปจจุบันมากขึ้น โดยเนนให
อยูในขณะนั้น และ ณ ที่นั้น
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4. แสดงใหเห็นวาผูใหการปรึกษาไมเพียงแตตอบสนองเทานั้น แตยังไดประพฤติ
ปฏิบัติตามความเขาใจของตนแมจะตองเสี่ยงบาง
5. เปนการเปดเผยดานใหมๆ เพื่อการคนหา : ทบทวนกระบวนการใหความชวยเหลือ
ทําการคนหามิติใหมในสิ่งที่ไดอภิปรายผานไปแลว แตยังแกปญหาไมได

คุณลักษณะของการเผชิญหนา
1. ความเขาใจอยางลึกซึ้ง : ผูเผชิญหนาตองเขาใจถึงประเด็นที่เปนจุดสําคัญของ
พฤติกรรมของผูมารับการปรึกษาและแบบในการดําเนินชีวิตของเขา
2. จังหวะ : การเผชิญหนาตองดูจังหวะที่เหมาะสม เพื่อที่ผูถูกเผชิญหนาจะยอมรับ
และรับรูการแปลความหมายโดยไมปกปองตนเอง
3. มีความเกี่ยวของ : การเผชิญหนาควรจะสัมพันธกับสภาพการณที่บุคคลสองคน
กําลังปฏิสัมพันธกัน ไมควรจะเกิดขึ้นอยางไมคาดฝน
4. รั ด กุ ม : การเผชิ ญ หน า ควรใช ข อ ความที่ ก ระชั บ ตรงจุ ด ข อ ความที่ เ ยิ่ น เย อ
คลุมเครือ อาจทําใหผูรับหมดความสนใจและมีบรรยากาศเหมือนจะสิ้นสุดลง
5. เปนจริง : ผูเผชิญหนาจะตองสามารถสื่อสารอยางตรงไปตรงมาโดยเนื้อแท และมี
ความสนใจอยางจริงใจในความเปนอยูอันดีของบุคคลที่เผชิญหนา
6. เจตนา : การเผชิญหนาดวยการแปลความหมายเปนการคาดคะเนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น ไมใชสิ่งที่คาดคะเนจากความคิดของผูพูด

สถานการณที่ควรใชการเผชิญหนา
การเผชิญหนาควรใชเมื่อ
1. ผูรับการปรึกษาหลีกเลี่ยงประเด็นพื้นฐานที่เปนปญหาสําหรับเขา
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 ผูรับการปรึกษาพึ่งพา ถอยหนี แสดงความรุนแรงตอผูใหการปรึกษา

การตรวจสอบตนเองกอนการเผชิญหนา
กอนเผชิญหนา พิจารณาตัวเอง ตรวจสอบความรูสึก แรงจูงใจ และเปาหมาย ถาม
ตนเองวาเราตองการเผชิญหนา เพราะเราหมดความอดทน ไมพรอมที่จะใหผูรับการปรึกษา
ดําเนินไปตามจังหวะของเขา ฉันเผชิญหนาเพราะฉันชอบที่จะเผชิญหนา ฉันตองการใสคานิยม
ของฉั นไปในความคิ ดผู รับ บริ การ ฉั นโกรธผูรั บ บริการและต องการแสดงใหเ ขาไดรู ถา การ
เผชิญหนาเปนไปเพื่อเปาหมายขางตน เพียงเพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการปรึกษา
การเผชิญหนายอมจะไมเหมาะสม เราใชการเผชิญหนาเมื่อมีการใชทักษะอื่นๆ แลวไมสามารถ
ชวยใหผูรับการปรึกษาตระหนักรูตัวได
ในการเผชิญหนาเราอาจเผชิญบุคคลนั้นกับจุดที่เปนความเขมแข็ง เปนการเสริมสราง
หรืออาจจะเผชิญกับดานที่เปนความออนแอหรือขอบกพรองของเขา กฎโดยทั่วไปที่ควรยึดก็คือ
ในการชว ยเหลื อบุ ค คลอื่ นให เ กิ ด ความเปลี่ย นแปลงอย า งเสริ มสร าง เราสร า งขึ้ น จากความ
เขมแข็งและคุณคาที่มีอยูในตัวเขา การเนนที่ความออนแอ ความบกพรองอาจนําไปสูความขลาด
กลั ว และทั ศ นคติ ใ นทางลบต อ ตนเอง ความรู สึ ก พ า ยแพ แ ก ต น มากกว า จะเชื่ อ มั่ น ในความ
สามารถของตนที่จะเจริญงอกงาม แมในขณะที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เปนไปในทางทําลาย ก็เปน
สิ่งที่เปนไปไดที่จะเผชิญบุคคลนั้นกับสวนที่เปนความเขมแข็งในตัวเขาซึ่งไมไดนํามาใช
เราอาจเผชิญหนากับบุคคลเมื่อมีความแตกตางระหวางความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม ตอ
ตัวเขาและเรามีการรับรูพฤติกรรมนั้นรวมทั้งผลติดตามมาอยางไร หลายครั้งที่บุคคลมีการรับรูที่
ไมถูกตองตอผลของการกระทําของตนที่มีตอผูอื่น หรือมองคุณคาและความสามารถของตนต่ํา
กวาความเปนจริงเมื่อเหตุการณนี้เกิดขึ้นเราอาจปรารถนาที่จะเผชิญหนากับบุคคลผูนั้น

ทักษะตางๆ ที่ใชในการเผชิญหนา
การเผชิญหนาเปนความพยายามที่จะทําอยางมีวิจารณญาณ เกิดจากความปรารถนา
อยางจริงใจของผูเผชิญหนาที่จะเขาไปเกี่ยวพันกับผูถูกเผชิญหนาอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให
บุคคลนั้นไดตรวจสอบผลที่ติดตามมาจากพฤติกรรมบางดานของตน การเผชิญหนาเชนนี้อาจ
เปนการสื่อสารถึงการสังเกตพฤติกรรมของผูอื่น รวมทั้งผลกระทบของพฤติกรรมนั้นที่มีตอผู
สังเกต การเผชิญหนาจะตองเปนไปเพื่อชวยใหบุคคลนั้นไดตรวจสอบถึงผลที่ติดตามมาจาก
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1. ใชขอความที่ระบุถึงตัวผูพูดดวยการใชสรรพนามแทนตัวเอง ไดแก “ผม” “ดิฉัน”
“ฉัน” ไมกลาวอยางเลื่อนลอย
2. ใชขอความที่บอกถึงความสัมพันธ เปนการแสดงออกถึงความคิดหรือความรูสึกที่มี
ตอบุคคลที่พูดดวย
3. ใชการอธิบายถึงพฤติกรรม มีการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลอื่น
4. เปนการอธิบายถึงความรูสึกของเราโดยตรงอยางเฉพาะเจาะจง
5. เปนการตอบสนองที่แสดงถึงความเขาใจ
6. เปนการตรวจสอบการรับรูความรูสึกของผูอื่น
7. เปนการใชทักษะการยอนกลับไปในทางที่เสริมสราง

แบบฝกหัด 32 การฝกการเผชิญหนา
แบบฝกหัดเหลานี้ใหโอกาสคุณไดฝกการเผชิญหนากับบุคคลอื่นในทางที่เสริมสรางใน
การเผชิญหนาคุณควรไดประยุกตทักษะตางๆ ที่กลาวมานํามาใชในการเผชิญหนา
แบบฝกหัดเหลานี้ใหโอกาสคุณไดฝกการเผชิญหนากับบุคคลอื่นในทางที่เสริมสรางใน
การเผชิญหนาคุณควรไดประยุกตทักษะตางๆ ที่กลาวมานํามาใชในการเผชิญหนา วิธีการฝกมี
ดังนี้
1. จับกลุม 3 คน ใหคนหนึ่งเปนผูเผชิญหนาอีกคนหนึ่งเปนผูถูกเผชิญหนา คนที่ 3
เปนผูสังเกต ผูเผชิญหนาคิดยอนไปถึงความสัมพันธระหวางตนกับบุคคลที่เราเผชิญหนาหา
เหตุการณที่คุณยังจําได และคุณรูสึกวาพฤติกรรมเชนนั้นเทากับเปนการทําลายตัวเองหรือมีผล
ในทางลบตอตัวเขา ตอคุณ หรือคนอื่น ยิ่งเหตุการณนั้นเกิดขึ้นใกลเคียงกับปจจุบันเทาไหรยิ่งดี
เทานั้น ฝกทักษะเกี่ยวกับการเผชิญหนาในทางที่เสริมสรางดวยการเผชิญหนากับบุคคลอื่นถึง
การรับรูปฏิกริยา และการแปลความหมายพฤติกรรมของผูที่ถูกเผชิญหนาควรมีการตอบสนอง
อยางแทจริง ใหผูสังเกตประเมินถึงประสิทธิภาพของการเผชิญหนาโดยใชแบบฟอรมการสังเกต
2. หลังจากการเผชิญหนาสิ้นสุดลง หรือหลังจาก 15 นาที ใหผูสังเกตใหการยอนกลับ
กั บ ผู เ ผชิ ญ หน า ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช ทั ก ษะการเผชิ ญ หน า ผู ถู ก เผชิ ญ หน า แสดงถึ ง
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3. สับเปลี่ยนบทบาท และเริ่มขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม
4. สับเปลี่ยนบทบาท และเริ่มขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหม
5. แลกเปลี่ยนกันในกลุมใหญถึงปฏิกริยาที่มีตอแบบฝกหัด และความประทับใจที่มีตอ
ผูรวมกลุมยอยแตละคน คุณไดเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาในขณะที่เขาพยายาม
จะเผชิญหนากับบุคคลอื่น

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

แบบฝกหัด 33 การเลนบทบาทการเผชิญหนา
จุดมุงหมายของแบบฝกหัดเพื่อฝกการเผชิญหนาที่สรางเสริมดวยการเลนบทบาทใน
สภาพการณตางๆ วิธีการมีดังนี้
1. จับกลุม 3 คน ใหคนหนึ่งเปนผูเผชิญหนา และคนที่สามเปนผูสังเกต
2. ในสภาพการณ อั น แรกให เ ล น บทบาท ผู ที่ ถู ก เผชิ ญ หน า เล น บทบาทตาม
สภาพการณอันแรกที่ให ผูเผชิญหนาพยายามจะเผชิญดวยความเปนจริง และพยายามจะมีสวน
เกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะเปนได ผูสังเกตประเมินผลตามแบบฟอรมการสังเกต
3. หลั ง จากการเผชิ ญ หน า สิ้นสุ ดลง ใหก ารย อ นกลั บ ผูเ ผชิ ญหน าว า ใชทั ก ษะได ดี
เพียงไรในการเผชิญหนาอยางเสริมสราง
4. แลกเปลี่ยนบทบาท ซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2
5. แลกเปลี่ยนบทบาทซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2
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6. อภิ ป รายทั้ ง กลุ ม ใหญ ว า ได เ รี ย นรู อ ะไรจากแบบฝ ก หั ด นี้ แสดงปฏิ ก ริ ย าต อ
แบบฝกหัด
สภาพการณที่ใหเลนบทบาทมีดังนี้
1. เลนบทบาทผูที่ชอบวิพากษวิจารณพฤติกรรมของผูอื่น
2. เลนบทบาทคนที่ขี้อายอยางมาก
3. เลนบทบาทบุคคลที่มักทําใหคนอื่นอึดอัดใจจากคําพูดที่ไมสุภาพและมารยาทที่ไม
เหมาะสมของเขาในการรับประทานอาหาร
4. เลนบทบาทคนที่ชอบเอาปญหาของคนอื่นมาทําเปนเรื่องตลก
5. เลนบทบาทของบุคคลที่ชอบแสดงถึงความชอบและความรักตอทุกๆ คนอยางมาก
อยูเปนประจํา
6. เลนบทบาทของบุคคลที่ทําเปนดีมากเหลือเกิน แตไมจริงใจ

แบบฝกหัด 34 การเผชิญหนาในความสัมพันธ
แบบฝกหัดนี้ใหโอกาสในการใชการเผชิญหนาปรับปรุงคุณภาพของความสัมพันธ โดย
มีวิธีการดังนี้
1. ใหเลือกบุคคลที่คุณมีความสัมพันธดวยเปนอยางดี และใหอภิปรายในเรื่องตอไปนี้
โดยใชทักษะการเผชิญหนาอยางเสริมสราง
ก. การกระทําของคุณที่ขัดขวางความสัมพันธไดแก
ข. สิ่งที่คุณทําซึ่งสามารถปรับปรุงความสัมพันธไดแก
2. เมื่ อ ครบ 15 นาที ใ หห ยุ ด และเลื อกบุค คลอื่ นที่ คุณ มีค วามสัม พัน ธ ดว ยอยา งดี
อภิปรายฝนหัวขอเดิม
3. หมด 15 นาที ซ้ําขั้นตอนที่ 1
4. อภิปรายปฏิกิริยาที่มีตอแบบฝกหัดในกลุมใหญ

แบบฝกหัด 35 เดินรอบๆ วง
แบบฝกหัดนี้ใหโอกาสในการเผชิญหนาที่ดีกับทุกคนในกลุม วิธีการมีดังนี้
1. ใหทุกคนที่ตองการรวมกิจกรรมยืนอยูในวง
2. บอกความรูสึกที่มีตอตัวเขาและตอความสัมพันธระหวางกัน
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3. หลังจากที่ทุกคนไดพูดกันครบทุกคนแลว ใหอภิปรายปฏิกิริยาที่มีตอแบบฝกหัดได
เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และเรียนรูซึ่งกันและกันอยางไร และตนจะทําอะไรไดบางในการปรับปรุง
ความสัมพันธกับสมาชิกอื่นๆ ในกลุม

แบบฝกหัด 36 การฝกการเผชิญหนาของผูใหการปรึกษา
1. ผูรับการปรึกษาบอกวาตนประทับใจในตัวผูใหการปรึกษา แตมาสายซ้ําๆ กันหลาย
ครั้ง ในการนัดหมาย 15-20 นาที
2. ผูรับการปรึกษาไดกลาวอยางชัดเจนหลายครั้งวา ความทารุณที่เธอไดรับในวัยเด็ก
เปนบาดแผลในชีวิตของเธอ แตเมื่อใดที่นําสิ่งนี้มาพูดเธอจะหลีกเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นที่ไมสัมพันธ
กัน
3. ผูรับการปรึกษายอมรับวาไดทุบตีและรุนแรงกับลูก แตโทษวาพฤติกรรมของลูกทํา
ใหเขาทําเชนนี้ และเลาวาลูกกระดาง ยากจะสอน เขาเห็นวาเขาไมจําเปนตองรับผิดชอบในการ
กระทําของเขา
4. ภาษากายของผูรับการปรึกษาแสดงถึงความโกรธ ไมพอใจ ที่สามีไมมีเวลาใหกับ
เธอ แตเธอพูดวาเธอชินชาแลว และเธอไมรูสึกอะไรที่เขามีเวลาใหเธอนอยลงทุกที
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