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ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และกลวิธีการเผชิญปัญหา
แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
Sense of coherence and coping strategies to solve the working stress
ไหมไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Maithai Chaiyapan, M.A.)1

บทคัดย่อ

ปัจจัยสำาคัญที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน (Work stress) ของบุคคลนั้นมาจากความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Sense of coherence)และกลวิธีการเผชิญปัญหา (Coping strategies) กล่าวคือ เมื่อบุคคล
มีความรู้สึกสอดคล้องกลม กลืนในชีวิต สามารถรับรู้และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง ว่าเป็นสิ่งที่
สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำาเอาแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการเผชิญกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เข้า
มาคุกคามได้ ทำาให้บุคคลรู้จักเลือกใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางปัญญาและ เพื่อมุ่งที่จะควบคุมต่อสู้
และจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคลค่อยบรรเทาลงและยังคงมีสุขภาพดี
คำาสำาคัญ : ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต กลวิธีการเผชิญปัญหา ความเครียดในการปฏิบัติงาน

Abstract
The important factors associated with working stress of a person come from sense of coherence
and coping strategies. This is when a person has sense of coherence, one is able to recognize and evaluate the
situation based on the reality that can be solved by oneself. One is able to take the resources that available
and ready to use when facing problem. Making one knows how to use the coping strategies by cognitive
and behavioral processes, in order to control and to fight with the stress. This may result in gradually reducing
on the stress level of individual performance and remains healthy.
Keywords : Sense of coherence, Coping strategies, Working stress
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บทนำา

การศึกษาถึงลักษณะสำาคัญที่ทำาให้บุคคลสามารถเผชิญและผ่านปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ ได้พบว่าความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Sense of coherence) ซึ่งเป็นมโนทัศน์หลักของทฤษฎีแหล่งกำาเนิดสุขภาพ หรือทฤษฎีความ
ผาสุกในชีวิต (Antonovsky,1987) สามารถอธิบายถึงภาวะสุขภาพของบุคคลและมีความเกี่ยวข้องกับความเครียดและการ
เผชิญปัญหาโดยมุ่งค้นหาคำาตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสิ่งเร้าที่ทำาให้เกิดความเครียด โดยบุคคลนั้น
สามารถดำารงภาวะสุขภาพที่ดีและมีความผาสุกในชีวิต โดยสามารถมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบ ด้วย
ความเข้าใจมีเหตุมผี ลว่าเหตุการณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สามารถอธิบายได้ เป็นสิง่ ทีจ่ ดั การได้ แก้ไขได้และสามารถนำาแหล่งประโยชน์
หรือแหล่งต้านทาน ความเครียดทัว่ ไป (Generalized resistance resources) ทีม่ อี ยูไ่ ม่วา่ จะเป็นวิธกี ารปรับตัวทีม่ คี วามยืดหยุน่
การมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง ศาสนา ปรัชญามาใช้ในการจัดการความเครียด
ได้อย่างเหมาะสมและมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้าทาย มีคุณค่า มีความหมาย คุ้มค่าที่จะเผชิญและจัดการให้สำาเร็จลุล่วงได้
(ปริญญา สิริอัตตะกุล, 2550) ซึ่งความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลและสามารถเสริม
สร้างปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีการปรับตัวที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (Antonovsky, 1987)
ปัจจัยประการแรกคือ บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงจะรับรู้และประเมินสิ่งเร้าที่ได้รับโดยก่อให้
เกิดความรูส้ กึ กดดันทางอารมณ์และความเครียดแตกต่างจากบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ต่าำ นัน่ คือเมือ่ บุคคล
ประสบกับสิง่ เร้าต่างๆ ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ จะเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูแ้ ละประเมินสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ ในด้านการ
ประเมินสิง่ เร้าบุคคลสามารถรับรูแ้ ละประเมินสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ทง้ั ในทางบวกหรือทางลบในสถานการณ์เช่นเดียวกัน บุคคลทีม่ ี
ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะรับรูแ้ ละประเมินสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยความสบายใจ ไม่มคี วามขัดแย้งในการรับรู้
ทางอารมณ์ เมือ่ มีสง่ิ เร้าทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียดสิง่ เดียวกันมากระทบ (พัชรี โชติกพงศ์, 2547) ในทางตรงกันข้ามบุคคลทีม่ คี วาม
รูส้ กึ สอดคล้องกลม กลืนในชีวติ ต่าำ จะสับสนในการจัดการกับปัญหาและในขณะเดียวกันจะมีแนวโน้มทีจ่ ะหลีกเลีย่ งและเลือก
วิธที จ่ี ะไม่เผชิญกับปัญหาโดยมีความรูส้ กึ ว่าตนถูกกดดันมาก (สุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์, 2550) เป็นผลให้เกิดความรูส้ กึ หมด
หวัง เหนือ่ ยหน่ายและมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ เมือ่ เผชิญกับปัญหาบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้อง
กลมกลืนในชีวติ สูงจะมีความสามารถเลือกวิธที เ่ี หมาะสม และวิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะนำามาใช้ในการจัดการปัญหาได้มากกว่าบุคคลที่
มีความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ต่าำ ซึง่ บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะมีการเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญ
ปัญหามองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ด้วยความเข้าใจ มีเหตุผล ตลอดจนมีความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ และศรัทธา
ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างจะลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ทีต่ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นจริงในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ (Antonovsky, 1987) อันเป็นปัจจัยสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถปรับตัวในสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายได้ดยี ง่ิ ขึน้
นอกจากความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตแล้ว กลวิธีการเผชิญปัญหาก็เป็นอีกปัจจัยที่สองที่ทำาให้บุคคล
สามารถที่จะปรับตัวและเผชิญกับความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะกลวิธีการเผชิญปัญหา (Coping) เป็นความ
พยายามทางความคิดและพฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ในการจัดการกับความต้องการของร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกของ
บุคคล ซึ่งจะจัดการได้เพียงใดขึ้นกับอยู่พลังความสามารถของแต่ละบุคคล ความพยายามนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอด
เวลา (Riolli & Savicki, 2010) กลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นความพยายามของบุคคลที่จะรักษาไว้ซึ่งภาวะสมดุลของจิตใจ เมื่อ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่บุคคลประเมินแล้วว่ามีผลกระทบต่อภาวะสมดุลของตนที่เป็นอยู่ โดยบุคคลจะใช้ทั้งความคิดและการกระ
ทำาเพื่อมุ่ง แก้ไขสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือมุ่งแก้ไขอารมณ์ที่เป็นทุกข์จากความเครียดนั้น (Lazarus & Folkman,1984)
ทั้งนี้ถ้าหากบุคคลเลือกใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วนั้นจะสามารถปรับตัวกับภาวะความเครียดได้ ช่วย
ขจัดภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานที่เข้ามาจนนำาไปสู่สภาวะสมดุลทางจิตใจได้เร็วขึ้น (นันทินี ศุภมงคล, 2547)
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ความหมายของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Sense of coherence) เป็นปัจจัยที่ทำาให้บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ดี เป็นคุณลักษณะอยู่ในตัวบุคคล ที่ช่วยทำาให้บุคคลประสบความสำาเร็จในการจัดการกับความเครียด หรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต หมายถึง เป็นการมองโลกและชีวิตของตนเองอย่างเป็นองค์รวม
ไม่เฉพาะสถานการณ์ปัญหาใดสถานการณ์หนึ่ง หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งของชีวิต แต่เป็นลักษณะการ
รับรู้ด้านปัญญาหรือมุมมองที่บุคคลมีต่อเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าและต่อตนเองว่าเหตุการณ์ต่างๆ นั้นสามารถเข้าใจได้ มีระเบียบ
สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผล ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พร้อมใคร่ครวญพิจารณาเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รู้เท่าทันและยอมรับตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ในขณะ
ปัจจุบัน ตลอดจนมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย คุ้มค่าที่จะเข้าไปแก้ไขและมีแหล่งประโยชน์ในการจัดการกับปัญหานั้น
ได้ (Antonovsky, 1993; Rothmann, Steyn, & Mostert, 2005; Yusuke, Shinichiro & Tadahiro, 2009)
องค์ประกอบของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะมีการรับรูแ้ ละประเมินโลกได้ 3 องค์ประกอบดังนี้ (Antonovsky,
1993)
1. องค์ประกอบด้านความสามารถเข้าใจ(Comprehensibility)เป็นการรับรู้และประเมินสิ่งเร้าว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
เข้าใจได้ รับรู้ว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งที่ทำาให้เครียด ซึ่งมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบุคคลนั้นมีความชัดเจน มี
โครงสร้างที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีระเบียบไม่ยุ่งยากซับซ้อนและอธิบายได้ บุคคลที่มีความสามารถในการเข้าใจสูงจะเชื่อว่าสิ่ง
เร้าหรือความเครียดที่จะเผชิญต่อไปในอนาคต สามารถอธิบายเหตุผลและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นจะรุนแรง หรือไม่คาดคิดมาก่อน เช่น สงคราม ความล้มเหลว หรือความตายแต่เมื่อบุคคลต้องเผชิญ บุคคลสามารถเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ได้ โดยใช้สติปัญญาในการทำาความเข้าใจปัญหานั้น ๆ
2. องค์ประกอบด้านความสามารถในการจัดการ (Manageability) เป็นการรับรู้และประเมินของบุคคลว่าตนมี
แหล่งทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้ตอบสนอง หรือจัดการกับปัญหาที่รุมเร้าตนอยู่ ซึ่งสิ่งที่นำามาจัดการนั้นอาจนำามาจากภายใน
ตนเอง เช่น สติปัญญา การค้นคว้า หรือจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เพื่อน ผู้ร่วมงานหรือคนอื่น ๆ ที่ไว้ใจได้ บุคคลที่มีองค์ประกอบ
ด้านนีส้ งู จะไม่รสู้ กึ ว่าตนตกเป็นเหยือ่ ของเหตุการณ์ หรือมีความรูส้ กึ ว่าชีวติ ตนไม่มคี วามยุตธิ รรม เมือ่ เกิดเหตุการณ์รา้ ยแรง
ในชีวติ บุคคลเหล่านีจ้ ะพยายามปรับตัวต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะไม่มวั เศร้าอยูก่ บั เหตุการณ์นน้ั ดังนัน้
บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้กลวิธีแบบเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่หลีกเลี่ยงปัญหา
และการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ในทางกลับกันบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำาจะ
ปล่อยตนให้ไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในระหว่างที่มีปัญหา
3. องค์ประกอบด้านความสามารถในการให้ความหมาย (Meaningfulness) เป็นการรับรู้และประเมินของบุคคล
ว่าปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่าและ ตนมีความสามารถมีกำาลังพอที่จะเข้าไปจัดการ โดยมอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ท้าท้าย คุ้มค่าที่จะจัดการมากกว่าที่จะมองว่าเป็นปัญหา หรือภาระหนักเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแม้
จะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการก็ตาม บุคคลเหล่านี้ก็เต็มใจและมีกำาลังใจที่จะจัดการ และพร้อมที่จะค้นหาคุณค่าจากประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นและจะตัดสินใจเลือกทำาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ผ่านความทุกข์นั้น ๆ นอกจากนี้ การเห็นคุณค่าความหมาย จะมีความ
เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลรู้สึกว่าชีวิตตนมีคุณค่า หรืออย่างน้อยบางส่วนของชีวิตของบุคคลนั้นคุ้มค่าที่มุ่งมั่นดำาเนินต่อไป
อย่างมีศักดิ์ศรี
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การรับรู้และการประเมินสิ่งเร้าของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงจะรับรู้และประเมินสิ่งเร้าที่ได้รับโดยก่อให้เกิดอารมณ์และ
ความเครียด แตกต่างจากบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำา นั่นคือเมื่อบุคคลประสบกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ความ
รู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และประเมินสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น (Antonovsky, 1982) ดังนี้
1. ด้านการประเมินสิง่ เร้า บุคคลสามารถรับรูแ้ ละประเมินสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ทง้ั ในทางบวกหรือทางลบในสถานการณ์
เช่นเดียวกัน บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะมีการรับรูแ้ ละประเมินสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยความสบายใจ
ไม่มีความขัดแย้งทั้งนี้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายลงได้ มองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าย่อมมีหนทางในการแก้ไขได้โดย
ใช้หลักเหตุและผล
2. ด้านการรับรู้ทางอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียดสิ่งเดียวกันมากระทบ บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตสูงจะรู้สึกมีความหวังและตื่นเต้น ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำาจะรู้สึก
สิ้นหวังและเฉื่อยชาปราศจากความคิดที่จะเข้าไปเผชิญปัญหา
3. ด้านการมองแนวทางแก้ไขปัญหา บุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะมองแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง พิจารณาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและก่อนที่จะกระทำาสิ่งใด ๆ บุคคลเหล่านี้
จะดัดแปลงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะนำามาเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาต่าง ๆ ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำาจะสับสนและพยายามวิ่งหาความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ
4. ด้านการจัดการกับปัญหา เมื่อเผชิญกับปัญหาบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงจะมีความ
สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม และวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำามาใช้ในการจัดการปัญหาได้มากกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตต่ำา ซึง่ พบว่าบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงจะมีการเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญปัญหา แต่ในทาง
กลับกันบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ต่าำ จะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงและเลือกวิธีที่จะไม่เผชิญกับปัญหา โดยมี
ความรู้สึกว่าตนถูกกดดันมาก เป็นผลให้เกิดความรู้สึกหมดหวัง เหนื่อยหน่าย และมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์
การพัฒนาการของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
Antonovsky (1993) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีที่มา 2 ประการที่มาจากลักษณะ
ประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาการของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ดังนี้
1. ลักษณะของประสบการณ์ชีวิตและการพัฒนาความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต เป็นความรู้ที่เกิดจากการที่
บุคคลได้กระทำาหรือได้พบเห็นบางสิ่งบางอย่างมาในชีวิตซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่แรกเกิด (Antonovsky, 1993) โดยความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีที่มาจากประสบการณ์ชีวิต
2. พัฒนาการของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Antonovsky,1987) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต อย่างเป็นระเบียบแบบแผน และต่อเนื่องเป็นไปตามลำาดับขั้นพัฒนาการของชีวิตของ
มนุษย์โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กไปจนกระทั่งในวัยผู้ใหญ่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
Antonovsky (1987) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีท่ าำ ให้ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ไว้ดังนี้
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1. ปัจจัยด้านจิตใจ (Psychological source) ซึง่ เป็นผลมาจากประสบการณ์ชวี ติ และพัฒนาการตัง้ แต่วยั เด็ก การเลีย้ งดู
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การที่เด็กได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอ ได้รับการเลี้ยงดูที่ทำาให้บุคคลมีการปรับตัวได้ดี
ยืดหยุ่นและมีเหตุผลประสบการณ์ชีวิตนี้จะเป็นสิ่งเสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงขึ้นแต่ถ้าเด็กที่รู้สึก
ว่าตนเองขาดความรัก ความอบอุ่น ถูกทอดทิ้ง มีความรู้สึกหมดหวัง จะส่งผลให้การเสริมสร้างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืน
ในชีวิตลดลงด้วย
2. ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม (Social - structure source) ไม่ว่าจะเป็นบทบาททางสังคมระดับชนชั้นในสังคม
กฎระเบียบ หน้าที่การงาน ค่านิยมที่สืบทอดจากบิดามารดา แหล่งสนับสนุนทางสังคม ความร่วมมือของบุคคลในสังคม การ
มีข้อผูกพันต่อกันในสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้บุคคลมีความมั่นใจในการเผชิญกับปัญหาและส่งเสริมให้ความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตของบุคคลสูงขึ้น
3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในอดีต(Culture - historical source) ซึ่งได้แก่ความมั่นคงของวัฒนธรรม
ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อ
โครงสร้างทางบุคลิกภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งโครงสร้างบุคลิกภาพพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นส่วนหนึ่งก็คือ ความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตเนื่องจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคม แหล่งต้านทานความเครียด
ทีม่ โี ดยทัว่ ไป ทีท่ าำ ให้บคุ คลสามารถจัดการกับความตึงเครียดได้ ตลอดจนมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ความสามารถในการจัดการสิง่ ต่างๆ
ให้ดเู ป็นระบบ คือ ช่วยให้บคุ คลได้มองและเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ว่ามีความหมายมากยิง่ ขึน้
ประโยชน์ของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่อการเผชิญกับปัญหา
Antonovsky (1982) กล่าวว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต มีผลต่อการเผชิญ ปัญหา ดังนี้
1. ช่วยให้บคุ คลมีการรับรูว้ า่ ปัญหานัน้ สามารถเข้าใจได้ อธิบายได้ดว้ ยเหตุผลจากการทีบ่ คุ คลมีความเข้าใจในตนเอง
เข้าใจว่าปัญหาคืออะไร เข้าใจถึงความต้องการของตน ทราบว่าตนเองมีลักษณะหรือบุคลิกเป็นอย่างไร และการใช้สติปัญญาใน
การทำาความเข้าใจปัญหานั้น
2. ช่วยให้บุคคลมีการรับรู้ว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยการให้ความรู้แก่บุคคลในเรื่องที่เป็นปัญหา การให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือทั้งในด้านจิตใจ หรือสิ่งของที่จะทำาให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงได้ การมีข้อผูกพันกันในสังคม ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะเกิดการช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ ตลอดจนการให้การปรึกษาถึงวิธีการปรับตัวต่อ
ความเครียดหรือเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม
3. ช่วยให้บุคคลมีการรับรู้ว่าปัญหานั้นมีคุณค่า คุ้มค่า ในการเข้าไปจัดการแก้ไข จากการที่บุคคลมีปรัชญาหรือ
อุดมคติในการดำาเนินชีวิต การมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำาให้มีกำาลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ รู้จักประเมินปัญหาว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทาย มีแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหาหรือมีเป้าหมายในชีวิต
ความหมายของการเผชิญปัญหา
การเผชิญปัญหา (Coping) เป็นวิธีการทางความคิดและพฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ในการจัดการกับความต้องการ
ของร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกของบุคคล ซึ่งจะจัดการได้เพียงใดขึ้นกับพลังความสามารถของแต่ละบุคคล ความพยายาม
นี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา (Lazarus & Folkman, 1984) ซึ่งกลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นความพยายามของ
บุคคลที่จะรักษาไว้ซึ่งภาวะสมดุลของจิตใจ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่บุคคลประเมินแล้วว่ามีผลกระทบต่อภาวะสมดุลของตน
ที่เป็นอยู่ โดยบุคคลจะใช้ทั้งความคิดและการกระทำาเพื่อมุ่งแก้ไขสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือมุ่งแก้ไขอารมณ์ที่เป็นทุกข์จาก
ความเครียดนั้น (Endler & Parker, 1998)
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การเผชิญปัญหา คือ วิธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมในการจัดการ บรรเทา ลด เหตุการณ์ความเครียด ความ
ไม่สบายใจที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการที่เน้นการแก้ปัญหาทางอารมณ์ซึ่งเป็นความพยายามที่จะควบคุมผลกระทบทางอารมณ์ของ
ความเครียดหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเครียดขึ้นได้ (Aitken & Crawford, 2007) ตลอดจนเป็นกระบวนการใช้ความ
พยายามทั้งการกระทำาและความนึกคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะจัดการกับความเครียดประกอบด้วยวิธีการ
เผชิญหน้ากับปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และการแก้ปัญหาทางอ้อม (Noorbakhsh, Besharata, & Zarei, 2010)
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการเผชิญปัญหา หมายถึง การตอบ สนอง ทางความคิดและ
การกระทำาของบุคคลที่ประเมินต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เพื่อควบคุม จัดการ ต่อสู้ บรรเทาความเครียดที่
เกิดขึ้น
กระบวนการของความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหา
Larzarus& Folkman (1984; อ้างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539) ได้เสนอทฤษฎีกระบวนการของความเครียด
โดยได้อธิบายความเครียดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการของความเครียดซึง่ มีองค์ประกอบ
หลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1. การเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด 2. การประเมินขั้นต้น 3. การประเมินขั้นที่สอง
4. การเผชิญปัญหา 5. ผลลัพธ์ของการปรับตัวที่เกิดขึ้น
1. การเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด (Occurrence of a potential stressful event) ความเครียดเป็น
ผลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นสิ่งเร้าที่อาจกระตุ้นให้เกิด
ความเครียด โดยอาจเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เป็นวิกฤตการณ์ที่กระทบต่อบุคคลโดยตรง เช่น
การอยู่ในภาวะสงคราม การสูญเสียญาติพี่น้อง การล้มละลาย หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน เช่น ความวิตก
กังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา การมีภาระงานที่ต้องทำามากเกินไป หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในชีวิต เช่น อาการป่วย
เรื้อรัง ความสูญเสีย บุคคลผู้นั้นจะมีระดับความเครียดเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์
และการประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหานั้น ๆ ของบุคคล
2. การประเมินขั้นต้น (Primary appraisal) ในขั้นนี้บุคคลจะประเมินเหตุการณ์ที่ประสบว่ามีผลคุกคามต่อตนเอง
หรือไม่ โดยใช้สติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์เพื่อตัดสินเหตุการณ์นั้น ๆ โดยบุคคลจะประเมินเหตุการณ์ใน 3 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
2.1 ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง (Irrelevant) คือ เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์นั้น ๆ แล้วบุคคลประเมินว่า
สถานการณ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับตน หรือจะเป็นผลดีต่อตน ดังนั้นบุคคลย่อมไม่เกิดความเครียด
2.2 มีผลดีกับตน (Being-positive) คือ เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์นั้น ๆ แล้วบุคคลประเมินว่าเกิด
ผลทางบวก มีความสุขมากขึ้น
2.3 เต็มไปด้วยความเครียด (Stressful) คือ เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์นั้น ๆ แล้วบุคคลประเมินว่า
เป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 อย่างคือ
2.3.1 การเป็นอันตรายหรือการสูญเสีย (Harm or loss) เป็นการประเมินผลของเหตุการณ์ที่
ผ่านไปแล้วในด้านลบ ผลของเหตุการณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น ๆ
2.3.2 การคุกคาม (Threat) เป็นการประเมินเหตุการณ์นั้น ๆ ที่บุคคลคาดคะเนผลของ
เหตุการณ์ว่าทำาให้เกิดอันตราย เกิดการสูญเสีย เกิดความกลัว วิตกกังวล และความโกรธ
2.3.3 การท้าทาย (Challenge) เป็นการประเมินเหตุการณ์ด้านลบหรือมีความซับซ้อนที่เกิดขึ้น
โดยการคาดคะเนผลของเหตุการณ์ว่าตนเองน่าจะได้รับประโยชน์หรือเกิดผลดีกับตนเอง ทำาให้เกิดขวัญกำาลังใจมากขึ้น
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ในเหตุการณ์เดียวกันบุคคลประเมินผลออกมาได้มากกว่าหนึ่งลักษณะ เช่น เหตุการณ์นั้น ๆ บุคคลประเมินทั้งทางลบ ทางบวก
และเกิดระดับความเครียดในระดับต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล
3. การประเมินขั้นที่สอง (Secondary appraisal) หลังจากการประเมินขั้นต้นแล้วว่าตนกำาลังมีปัญหา คำาถามที่
มักจะตามมาก็คือจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ในการประเมินขั้นที่ 2 บุคคลจะพยายามมองหาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะนำามาใช้
ในการเผชิญปัญหา ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคคลและแหล่งช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หากบุคคลใดสามารถใช้สติปัญญา ความฉลาด ความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหา และมีแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม ความเครียด
จะมีระดับน้อย แต่หากบุคคลใดไม่สามารถใช้สติปัญญา ความฉลาด ความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหา และขาดแหล่งช่วยเหลือที่
เหมาะสม ความเครียดจะมีระดับสูงขึ้น
4. การเผชิญปัญหา (Coping efforts) เป็นขั้นตอนที่บุคคลแสดงกลวิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยมีความสัมพันธ์
กับความรู้สึกนึกคิด จิตใจ อารมณ์ในขณะนั้น ด้วยการลงมือจัดการกับปัญหาหรือความเครียด Larzarus&Folkman (1984)
ได้แบ่งวิธีการจัดการกับความเครียดออกเป็น 2 วิธีการคือ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (Problem focus coping)
และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ (Emotional - focus coping) ดังนี้
4.1 วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา เป็นความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาโดยตรงกับสาเหตุ
หรือปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาพเครียด โดยมีการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มีการกำาหนดปัญหา วางแผน และตั้งเป้า
หมายในการแก้ปัญหาโดยนำาประสบการณ์ในอดีตที่เคยใช้มาประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาพยายามหาทางเลือกหลาย ๆ วิธี
คำานึงผลดีและผลเสียของทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เช่น การวางแผนในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา การลงมือแก้ปัญหานั้น
โดยตรง หรือมุ่งปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตัวบุคคล เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองใหม่
4.2 วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ เป็นความพยายามของบุคคลที่จะควบคุมความเครียด
ทางอารมณ์ วิธีการนี้มักจะใช้ในสถานการณ์ที่บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เช่น ความกลัว ความโกรธ
ความเศร้า ความคับข้องใจ เพื่อให้ความเครียดทางอารมณ์ หรือความทุกข์คลี่คลายลง กลวิธีที่ใช้อาจเป็นการระบายออกทาง
อารมณ์ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้ได้รับกำาลังใจ การมองปัญหาในแง่มุมใหม่
5. ผลลัพธ์ของการปรับตัว (Adaptational outcomes) ผลของการปรับตัวต่อความ เครียดเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากกลวิธีเผชิญปัญหาที่ใช้ Larzarus & Folkman (1984) ได้จำาแนกผลการปรับตัวต่อความเครียดที่เกิดจากการเผชิญ
ความเครียดที่เป็นผลระยะสั้นหรือระยะยาวไว้ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
5.1 ผลด้านสังคม (Social functioning) เป็นผลของการปรับตัวต่อความเครียด ที่บุคคลตอบสนองต่อ
บทบาทและหน้าที่ของตนในสังคม การที่บุคคลมีสัมพันธภาพที่พึงพอใจที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถเผชิญกับ
เหตุการณ์ประจำาวันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ผลด้านจิตใจ (Morale) เป็นผลของการรับรู้ของบุคคลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน รู้สึก
เกี่ยวกับตนเองและสภาพชีวิตของตน เช่น ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจความสุข หรือไม่มีความสุข มีความหวัง หรือความ
หวาดกลัว
5.3 ผลด้านสุขภาพร่างกาย (Somatic illness) เป็นผลของความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของสุขภาพร่างกาย
ทั้งนี้ในกระบวนการของความเครียด ปฏิสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลักทั้ง 5ขั้นตอน(Lazarus & Folkmman,1984;
Carver, Scheier, & Weintraub,1989) ไม่จำาเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นตามลำาดับจากการเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด
ไปสู่การประเมินขั้นต้น การประเมินขั้นที่สอง การเผชิญปัญหา และผลลัพธ์ของการปรับตัว แต่ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
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แต่ละขั้นตอนนั้นสามารถย้อนกลับไปสู่การประเมินขั้นต้นได้อีก หรือเมื่อเราใช้วิธีการเผชิญปัญหาไปแล้วแต่ไม่ประสบความ
สำาเร็จ จึงอาจทำาให้มีการย้อนกลับมาประเมินปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอีกครั้งหนึ่ง (Reappraisal) เพื่อหาวิธีการเผชิญ
ปัญหาใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อลดความเครียด ทำาให้ผลของการปรับตัวมีประสิทธิภาพ การประเมินที่ย้อนกลับไปกลับมานี้เป็นวงจรที่
เกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาอีกในกระบวนการของความเครียด
ปัจจัยที่มีผลต่อกลวิธีการเผชิญปัญหา
บุคคลแต่ละคนมีกลวิธีการเผชิญปัญหา ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายด้านทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของบุคคลโดย Lazarus & Folkman (1984) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อกลวิธีการเผชิญปัญหา ดังนี้
1. ภาวะสุขภาพและพละกำาลังของบุคคล (Health and energy) มีผลกระทบต่อวิธี การเผชิญปัญหาของบุคคลเป็น
อย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการที่บุคคลมีสุขภาพดี มีความแข็งแรงย่อมมีความเข้มแข็งต่อการจัดการกับภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นได้
มากกว่าบุคคลที่มีความเจ็บป่วย หรือมีสุขภาพกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์
2. ความเชื่อทางบวก (Positive believe) ความเชื่อเช่นนี้ทำาให้บุคคลมีความหวังที่จะต่อสู้กับปัญหา เอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ เช่น การเชื่อในความสามารถของ
ตนเอง การเชื่อในอำานาจภายในและภายนอกของตนเองที่เชื่อว่าตนนั้นสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้และปัญหานั้นย่อม
มีทางออก
3. ทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem - solving skills) คือความสามารถของบุคคลในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนำามาใช้ในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์แยกแยะปัญหาตามหลักเหตุและผล อันนำามาสู่ความสามารถเผชิญ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นโดยมีทักษะต่างๆ ดังนี้
3.1 ทักษะทางสังคม (Social skills) คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมให้บุคคล
สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้
3.2 การสนับสนุนทางสังคม (Social support) คือการได้รับความช่วยเหลือจาก บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาได้มากขึ้น
3.3 แหล่งทรัพยากรทางด้านวัตถุ (Material resource) คือ เมื่อบุคคลมีทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งของ
ต่าง ๆ ก็สามารถใช้เป็นแหล่งทรัพยากรในการจัดการกับปัญหาได้วธิ หี นึง่ ซึง่ อาจช่วยให้บคุ คลมีทางเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาได้มากขึน้
กลวิธีการเผชิญปัญหานั้นจะเป็นกลวิธีการตอบสนองความคิดและการกระทำาของบุคคลที่ประเมินต่อสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเครียด เพื่อควบคุม จัดการ ต่อสู้ บรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นโดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของกระบวนการ
ทางปัญญาและพฤติกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำาให้ความเครียดหรือสิ่งที่มาคุกคามนั้นคลี่คลายลง
ความหมายของความเครียดในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานเป็นวิถีทางอันมีค่าสำาหรับการแสวงหาความสุขใจอย่างลึกซึ้งในการมีชีวิต การทำางานเป็นแหล่งนำาให้
เกิดความงอกงาม การทำางานเป็นโอกาสให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้นทั้งยังช่วยเอื้ออำานวยให้เกิดความสัมพันธ์อันมีค่า
ในการอยู่ร่วมกัน (Tarthang Tulku, 1991; อ้างถึงใน โสรีช์ โพธิแก้ว, 2551) แต่ถ้าหากการทำางานนั้น ๆ มีอุปสรรคเกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเกิดจากถูกสกัดกั้นหรือไม่สมดังใจหวังด้วยประการใดก็ตาม ก็จะเกิดความคับข้องใจและพัฒนาเป็นความเครียดในที่สุด
ความเครียดในการปฏิบัติงาน (Work stress) หรือความเครียดในงาน (Job stress) หรือบางครั้งก็อาจใช้คำาว่า
ความเครียดที่เกี่ยวกับงาน (Work related stress) มีลักษณะคล้ายกับความเครียดทั่วไป แต่จะชี้เฉพาะมากขึ้น โดยพิจารณา
เฉพาะความเครียดที่มีสาเหตุมาจากการทำางาน (จุฑารัตน์ สุคันธรัตน์, 2541) ดังนั้น ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง
สภาวะที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานกับงานที่ทำา ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางร่างกายและ
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จิตใจผิดไปจากปกติ ( Muchinsky, 2006) ตลอดจนเป็นความรู้สึกอันเป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณงาน
ที่มากเกินไป ความสับสนและความขัดแย้งในบทบาท สภาวะการทำางานที่ไม่ดี งานที่ต้องรับผิดชอบสูง และความสัมพันธ์กับ
บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ดี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีท้ าำ ให้บคุ คลเกิดความกดดัน มีผลทำาให้เจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ (Cooper & Marshall,
1976; อ้างถึงใน Sulsky & Smilth, 2005) นอกจากนี้ ความเครียดในการปฏิบัติงานเป็นสภาวะที่ผลักดันให้บุคคลเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ ข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคลที่จะนำามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีความสำาคัญและมีความไม่
แน่นอนที่จะทำาให้บุคคลเกิดความกดดันและความวิตกกังวลมีผลทำาให้เกิดการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจในด้านลบอัน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำางาน และประสิทธิภาพในการทำางานน้อยลง
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกอันเป็นผลมาจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมการทำางานที่เข้ามากระตุ้น ทำาให้เกิดการรับรู้และภาวะการตอบสนองทั้งทางร่างกายและ
จิตใจต่อสิ่งที่มาคุกคาม อันส่งผลให้เกิดความกดดัน ความวิตกกังวล ความรู้สึกไม่สบายใจ ตลอดจนทำาให้ร่างกายและจิตใจ
เกิดภาวะขาดความสมดุลตามมา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจากการทำางาน
ความเครียดจากการทำางานที่เกิดขึ้นนั้นมักจะชี้เฉพาะไปที่ลักษณะของงานที่บุคคลเหล่านั้นเกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งสาเหตุ
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด อาจจะไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวแต่อาจมีปัจจัยอื่น ๆ มีอิทธิพลร่วมด้วยก็เป็นไปได้ (Cooper
& Marshall, 1979; อ้างถึงใน Cooper, 2005) โดยในการศึกษาแต่ละครั้งจะมีการแบ่งประเภทของปัจจัยของความเครียดใน
งานแตกต่างกัน อาทิเช่น Cooper & Marshall (1979 อ้างถึงใน Cooper, 2005)ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
จากการทำางาน ว่าประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยในตัวงาน บทบาทในหน่วยงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ โครงสร้างและ
บรรยากาศของหน่วยงาน และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน อีกทั้ง Spector, Chen และ O’Connell (2000) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อความ เครียดจากการทำางานไว้ 6 ประเภท คือ 1. การขาดการควบคุม 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 3. การบีบบังคับจาก
องค์การ 4. ความคลุมเคลือในบทบาทหน้าที่ 5. ความขัดแย้งในบทบาทและหน้าที่ และ 6. ภาระงานที่มาก
ในขณะที่ Cordes & Dought (1993) ได้แบ่งปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดจากการทำางานไว้2 ประเภท คือ 1. ลักษณะ
งานซึ่งประกอบด้วย ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ความคลุมเครือในบทบาทและหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ซึ่งมากเกินไป
2. ลักษณะองค์การประกอบด้วย ความเหมาะสมระหว่างตัวบุคคลกับหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการทำางาน การเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น นโยบายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังมี Arnold & Feldman (1986) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจากการทำางานไว้ 3 ประเภท คือ
1. ลักษณะงาน ประกอบด้วย ความขัดแย้งในบทบาทและหน้าที่ ความคลุมเคลือในบทบาทและหน้าที่ และบทบาทหน้าที่มี
มากหรือน้อยเกินไป 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง จำานวนการติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายอื่น ๆ และบรรยากาศ
ภายในหน่วยงาน 3. ปัจจัยส่วนบุคคล อีกทั้ง Ivancevich & Matteson (1999) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจาก การ
ทำางานไว้ 3 ประเภท คือ 1. สภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางานที่
เกิดจากความร้อนหรือมลพิษต่าง ๆ 2. ตัวบุคคล เกิดจากความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ในการทำางาน ความคาดหวังของตนเอง
การที่ต้องทำางานให้ประสบความสำาเร็จตามความคาดหวังของบุคคลอื่น ความคลุมเคลือในบทบาทหน้าที่ ความต้องการข้อมูล
ข่าวสารที่แน่นอนในการทำางานและ 3. ตัวองค์การ เกิดจากสัมพันธภาพของกลุ่มบุคคลที่ทำางานร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ความสนใจรับฟังปัญหาของกันและกัน หรือเกิดจากโครงสร้าง นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
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สรุป

ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและกลวิธีการเผชิญปัญหา แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติ
งานนั้นเป็น ความสามารถในการรับรู้โลกอย่างผสมกลมกลืนเป็นการรับรู้โลกทั้งด้านความคิดและอารมณ์มองโลกตามสภาพ
ความเป็นจริง และเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากตนเองและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่อธิบายได้ คาดการณ์
ได้และสามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถหาแหล่งความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ และรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่
มีความหมาย มีคุณค่าควรแก่การใช้พลังที่มีอยู่จัดการให้สำาเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการ
ทำาความเข้าใจ ความ สามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถในการให้ความหมาย และกลวิธีการเผชิญปัญหา (Coping
strategies) เป็นการตอบสนองความคิดและการกระทำาของบุคคลทีป่ ระเมินต่อสถานการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเครียด เพือ่ ควบคุม
จัดการ ต่อสู้ บรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นโดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของกระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรม ซึ่งมีจุด
มุง่ หมายเพือ่ ทำาให้ความเครียดหรือสิง่ ทีม่ าคุกคามนัน้ คลีค่ ลายลง ส่วนความเครียดในการปฏิบตั งิ าน (Work stress) นัน้ เป็น การ
รับรู้ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคลทั่วไป อันเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมการทำางาน
เข้ามากระตุ้น ทำาให้เกิดภาวะการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อสิ่งที่มาคุกคาม ซึ่งส่งผลให้เกิดความกดดัน ความวิตก
กังวล ความรู้สึกไม่สบายใจ ตลอดจนทำาให้ร่างกายและจิตใจเกิดภาวะขาดความสมดุลตามมา
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