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1. ความเครียด ระดบัไหนจึงอนัตราย

2. ศกัยภาพสูงสุดของเราอยูท่ี*ใด

3. ทาํไมแต่ละคนไม่เหมือนกนั



ความเครียด ระดบัไหนจึงอนัตราย

1. บ่นบ่อย แต่ไม่อนัตราย

2. บ่นบา้ง แต่เสียสุขภาพ

3. ไม่บ่น แต่ทาํใหไ้ม่มีความสุข



บ่นบ่อย แต่ไม่อนัตราย

� เครียดก่อนสอบ

� ทาํรายงานไม่เป็น

� เกรดไม่ดี

� เรียนยาก

� รู้สึกวา่ยากกวา่ที*เคยเรียน

� ตอ้งอ่านตาํรา
ภาษาต่างประเทศ

� อาจารยเ์อาใจยาก

� รุ่นพี*กเ็อาใจยาก

� จดเลคเชอร์ไม่ทนั

� ไม่มีชีท/หนงัสือใหอ้่าน

� มีปัญหากบัเพื*อน

� ตอ้งปรับตวักบัวฒันธรรม

� กงัวลเรื*องแฟน/เงิน



วธิีรับมือ

� เล่าใหใ้ครสกัคนฟัง

� หาเพื*อนที*เขา้ใจความรู้สึกของเรา



วธิีช่วยเพื-อน

� รับฟัง

� เขา้ใจ

� เพิ*มความภาคภมูิใจในตวัเองใหเ้พื*อน “เป็นเรื*องยาก อาจจะ
ลม้เหลวได ้แต่กน็่าภมูิใจที*ไดท้าํ”



“And no, we don't know where it will lead. We just know there's 
something much bigger than any of us here.” - Steve Jobs –

“เราไม่รู้หรอกวา่มนัจะนาํพาเราไปสู่ที*ใด

เรารู้แค่วา่มีบางสิ*งที*ยิ*งใหญ่กวา่พวกเราทุกคนที*นี*

รออยู”่ – สตีฟ จอ็บส์ -



บ่นบ้าง แต่เสียสุขภาพ

� มีปัญหากบัเพื*อน (เป็นสาเหตุใหเ้กิดความเครียด ถา้กงัวลเรื*องนี�
ลดลง ความเครียดกจ็ะลดลงดว้ย)

� มีประวตัิเคยมีปัญหาในโรงเรียนมาก่อน

� รู้สึกวา่หนงัสือประกอบการเรียนไม่เพียงพอ

� ติดคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

� รู้สึกไม่ชอบวชิาที*เรียนในปัจจุบนัเมื*อเทียบกบัอดีต



วธิีรับมือ

� คุยใหใ้ครสกัคนฟัง

� ยอ้นมองปัญหาในอดีต แลว้พิจารณาวา่เราผา่นช่วงเวลานั�นมาได้
อยา่งไร

� ฝึกทกัษะพื�นฐานในการเรียน

� ควรแบ่งเวลาใหด้ี เผื*อเวลาสาํหรับเช็คเฟซบุคดว้ย

� ระลึกไวเ้สมอวา่ไม่ใช่ทุกคนที*จะกา้วมาถึงจุดที*เรายนืได ้ดงันั�น
เราตอ้งเก่งพอตวั



วธิีช่วยเพื-อน

� รับฟัง และเขา้ใจ

� โกรธได ้กค็ืนดีกนัได้

� วยัรุ่น generation Y ตอ้งการใหเ้พื*อนยอมรับ



“I'm an optimist in the sense that I believe humans are noble and 
honorable, and some of them are really smart. I have a very 

optimistic view of individuals.” - Steve Jobs –

“ผมเป็นคนมองโลกแง่ดีในประเดน็ที*วา่ ผมเชื*อวา่มนุษยม์ีใจ
ประเสริฐและน่าเคารพนบัถือ และบางคนกฉ็ลาด

ปราดเปรื*องมากเสียดว้ย ผมจึงมองมนุษยใ์นแง่ดีมากๆ” –
สตีฟ จอ็บส์”



ไม่บ่น แต่ทาํให้ไม่มีความสุข

� ระดบัความสุขของนศพ.ชั�นคลินิกสมัพนัธ์กบัปัจจยัเดียวคือ
ความกงัวลต่อปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว

� โรคซึมเศร้า



วธิีรับมือ

� เราหา้มความขดัแยง้ในครอบครัวไม่ได ้แต่ช่วยใหก้งัวลกบัเรื*อง
เหล่านี�ลดลงได ้เช่น มีเพื*อนที*รับฟัง เขา้ใจ ถึงมีปัญหาขดัแยง้แต่
ในบา้นกย็งัรักกนั

� “ครอบครัว” เป็นทุกอยา่งของเดก็ gen Y



ความเชื-อ 5 อย่างที-มีต่อเดก็ gen Y

� ขี� เกียจ (ทาํงานเร็ว ชอบงานสนุก ง่าย ตื*นเตน้ ตอ้งการแรง
บนัดาลใจ ตอ้งการทางลดัใหเ้ร็วขึ�น)

� รอไม่เป็น (เกิดในยคุออนไลน์ ตอ้งการฟีดแบค็เร็ว)

� จบัจด (ตอ้งการเรียนรู้สิ*งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ สร้างสรรค)์

� เห็นแก่ตวั (ถูกเลี�ยงมาใหเ้ป็นคนสาํคญั เอาตวัเองเป็นหลกั)

� ถูกเลี�ยงมาอยา่งตามใจ (พอ่แม่เคยลาํบาก)



“My favorite things in life don't cost any money. It's really clear 
that the most precious resource we all have is time.”

- Steve Jobs –

“สิ*งที*ผมโปรดปรานมากไม่ใช่ของมีราคาอะไรเลย เราเห็น
ชดัเจนวา่ทรัพยากรที*มีค่าที*สุดที*เราทุกคนมีกค็ือ เวลา” 

– สตีฟ จอ็บส์ -



อาการเริ-มต้นของโรคซึมเศร้า

� แยกตวัจากเพื*อน ไม่ค่อยเขา้
สงัคมหรือเล่นกีฬา

� รู้สึกเศร้าและสิ�นหวงั

� รู้สึกไม่กระตือรือร้น ไม่มีแรง 
ขาดแรงกระตุน้

� โกรธง่าย

� มีปฏิกิริยารุนแรงต่อคาํวจิารณ์

� บ่นวา่ทาํตามความคาดหวงัไม่ได้

� รู้สึกผดิ เกลียดตวัเอง

� ตดัสินใจไม่ได ้สมาธิแยล่ง ขี� ลืม

� กระสบักระส่าย

� การกินการนอนเปลี*ยนแปลง

� ใชส้ารเสพติด ดื*มเหลา้

� มีปัญหากบัครู ตาํรวจ พอ่แม่



เราจะทาํอย่างไรได้บ้าง?
� ถามวา่ “ชีวติความเป็นอยูช่่วงนี� เป็นอยา่งไรบา้ง”
� มีเทคนิคการมองโลกในแง่ดี
� มองชีวติอยา่งสมดุล

Childhood Depression - Group Programs Effective For Prevention [Internet]. Medical News Today. [cited 2012 May 27]. Available from: http://www.medicalnewstoday.com/articles/239557.php



เทคนิคการมองโลกในแง่ดี

� อยา่อยูเ่ฉยๆ แลว้เอาแต่คิดวนเวยีนกบัเรื*องร้ายๆ

� ลดความเป็น perfectionist ลง ดว้ยการยอมรับสิ*งที*มี/เป็นอยู่

� แสดงความใจดีต่อผูอ้ื*น ช่วยเหลือผูอ้ื*น

� แสดงความขอบคุณหรือกตญัwู

� คิดถึงดา้นดีในชีวติ มองโลกในแง่ดี

� หาเวลาระลึกถึงเรื*องดีๆ ที*เกิดขึ�นในชีวติ



มองชีวติอย่างสมดุล

� “มองอดีตอยา่งชื*นชม”

� “ใชช้ีวติปัจจุบนัอยา่งสนุกสนาน”

� “มุ่งมั*นเพื*ออนาคต”

� ถา้มีทั�งสามดา้นนี�อยา่งสมดุล ไม่มีดา้นใดดา้นหนึ*งมากเกินไป 
แสดงวา่ท่านมีแนวโนม้จะเป็น “คนที*มีความสุข”

� เครื*องมือ - “กระบวนการคิดอยา่งยดืหยุน่”

Zhang J, Howell R, Stolarski M. Comparing Three Methods to Measure a Balanced Time Perspective: The Relationship Between a Balanced Time Perspective and Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies. 1–16. 





มองอดตีอย่างชื-นชม

“I was lucky -- I found what I loved to do early in life.”

“ผมเป็นคนโชคดี – ผมคน้พบวา่อะไรคือสิ*งที*ผมรักที*จะทาํตั�งแต่
อายยุงัไม่มากนกั”



มองอดตีอย่างชื-นชม

“ไนกี�ไดส้ร้างผลิตภณัฑท์ี*ดีที*สุดในโลกออกมาจาํนวนหนึ*ง เป็น
ผลิตภณัฑท์ี*คุณอยากไดจ้นแทบเหยยีบกนัตาย

แต่ไนกี�กส็ร้างผลิตภณัฑแ์ย่ๆ  ออกมาเยอะอยูเ่หมือนกนั

ลืมของแย่ๆ  แลว้หนัมาสนใจของดีๆ กนัดีกวา่”



ใช้ชีวติปัจจุบันอย่างสนุกสนาน

“เราสร้างปุ่มบนจอภาพใหด้ีขนาดที*คุณเห็นแลว้

อยากจะเขา้ไปเลียเลยทีเดียว” 

– นิตยสารฟอร์จูน (4 มกราคม 2543)



ใช้ชีวติปัจจุบันอย่างสนุกสนาน

“เป็นเรื*องยากที*จะออกแบบผลิตภณัฑจ์ากการถามความเห็นลูกคา้
บางกลุ่ม หลายครั� งที*ผูค้นไม่รู้วา่ตวัเองตอ้งการอะไรจนกวา่เรา

จะเอาสิ*งนั�นมาโชวใ์หดู้” - Businessweek, 2542



มุ่งมั-นเพื-ออนาคต

“ผมวา่ถา้คุณทาํอะไรแลว้มนัออกมาดี

คุณควรจะรีบหนัไปทาํอยา่งอื*นที*ดีขึ�นไดแ้ลว้

อยา่จมอยูก่บัมนันานนกั รีบมองดูวา่ควรจะทาํอะไรต่อไปดีกวา่”

– ข่าวคํ*า NBC 2550



มุ่งมั-นเพื-ออนาคต

“บางครั� งเมื*อคุณคิดอะไรใหม่ๆ มกัจะมีความผดิพลาดเกิดขึ�น

จะดีมากถา้คุณรีบยอมรับความผดิพลาดโดยเร็ว

และหาทางพฒันาสิ*งใหม่ๆ อยา่งอื*นต่อไป”



มุ่งมั-นเพื-ออนาคต

“งานที*คุณทาํจะช่วยเติมเตม็ชีวติ

และทางเดียวที*จะพอใจในงานที*ทาํไดอ้ยา่งแทจ้ริง

คือทาํในสิ*งที*คุณเชื*อวา่มนัเป็นงานที*ยิ*งใหญ่

ทางเดียวที*จะทาํงานที*ยิ*งใหญ่ คือรักในสิ*งที*ทาํ”



กญุแจสําคญั

“มองอดีตอยา่งชื*นชม”

“ใชช้ีวติปัจจุบนัอยา่งสนุกสนาน”

“มุ่งมั*นเพื*ออนาคต”



เพื-ออนาคตที-ดกีว่า

�ศกัยภาพสูงสุดของเราอยูท่ี*ใด

�ทาํไมแต่ละคนไม่เหมือนกนั



ขอแสดงความยนิดีกบัทุกท่าน


