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เมื่อเราเผชิญกับเหตุการณ์ท่ยี ากลําบากหรือความเครียดในชีวิต เรามีหลายวิธีในการพยายามจัดการกับความเครียด แบบสอบถามนีข้ อให้คณ
ุ ระบุส่งิ ที่คณ
ุ
ทําและรู ส้ กึ โดยทั่วไปเมื่อคุณประสบกับเหตุการณ์ตงึ เครียด เห็นได้ชดั ว่า เหตุการณ์ท่แี ตกต่างกันทําให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกันบ้าง แต่ขอให้คดิ ถึง
สิ่งที่คณ
ุ มักจะทําเมื่อคุณเผชิญกับความเครียด. ใช้ตวั เลือกการตอบสนองที่ระบุไว้ดา้ นล่าง เลือกคําตอบของคุณอย่างรอบคอบ และเป็ นจริงสําหรับคุณมาก
ที่สดุ ไม่มีคาํ ตอบที่ "ถูก" หรือ "ผิด" ดังนัน้ จงเลือกคําตอบที่ถกู ต้องที่สดุ สําหรับคุณ ไม่ใช่ส่งิ คุณคิดว่า "คนส่วนใหญ่" จะทําเมื่อประสบกับเหตุการณ์ท่ีเครียด
ไม่เคยใช้

ไม่ค่อยได้ใช้

ใช้เป็ นบางครั้ง

หรือใช้เป็ นประจํา

Problem-Focused
1. ต่อรองหรือประนีประนอมเพื่อให้ได้ส่งิ ที่เป็ นบวกจากสถานการณ์
2. มุ่งหาสิ่งที่ดจี ากสถานการณ์โดยรวม
3. พยายามแก้ไขสถานการณ์โดยไม่ทบุ หม้อข้าวตัวเอง หรือ ทําลายทําลายอาชีพหรืองานในหน้าที่
4. เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี
5. วางแผนปฏิบตั กิ ารและปฏิบตั ติ ามนัน้
6. ยอมรับสิ่งทดแทนที่ดีถึงแม้จะไม่ใช่ส่งิ ที่ตนเองต้องการมากที่สดุ
7. พยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดมี ากกว่าตอนที่เผชิญกับปัญหาในตอนแรก
8. พยายามไม่เร่งรีบจดัการกับปั ญหาหรือทําตามลางสังหรณ์ของตัวเอง
9. ได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้ทกุ อย่างกลับกลายเป็ นดี
10. จัดการกับสถาณการณ์หรือปั ญหาทีละอย่าง
11. ฉันรู ว้ ่าต้องทําอะไรจึงเพิ่มความพยายามเป็ นสองเท่าและพยายามให้หนักขึน้ เพื่อให้ส่งิ ต่างๆ สําเร็จ
12. คิดวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสองสามวิธีสาํ หรับปั ญหาของตนเอง
13. ยอมรับความรู ส้ กึ ที่รุนแรงของตนเอง แต่ไม่ปล่อยให้ไปรบกวนกับกิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมอื่นมากเกินไป
14. เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับตนเองเพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีขนึ ้
15. ยืนหยัดต่อสูเ้ พื่อสิ่งที่ตนเองต้องการ
Seeking Social Support
1. คุยกับใครสักคนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปั ญหา
2. ยอมรับความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจจากใครบางคน
3. ได้รบั ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญและทําตามที่พวกเขาแนะนํา
4. พูดคุยกับคนที่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับปัญหาได้
5. แสวงหาคําแนะนําจากคนที่ตนเองเคารพและนําไปปฏิบตั ติ าม
6. คุยกับใครบางคนเกี่ยวกับความรู ส้ กึ ของตนเอง
Blamed self
1. โทษตัวเอง
2. วิพากษ์วิจารณ์หรือสอนตัวเอง
3. ตระหนักว่าตนเองเป็ นผูน้ าํ ปั ญหามาสูต่ วั เอง
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Wishful thinking
1. หวังว่าปาฏิหาริยจ์ ะเกิดขึน้
2. หวังว่าตนเองจะเป็ นคนที่แข็งแกร่งขึน้ มองโลกในแง่ดแี ละมีพลังมากขึน้
3. หวังว่าตนเองจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึน้ ได้
4. หวังว่าจะเปลี่ยนวิธีท่ตี นเองรู ส้ กึ ได้
5. ฝันกลางวันหรือจินตนาการถึงเวลาหรือสถานที่ท่ดี ีกว่าที่ตนเองเป็ นอยู่
6. มีจินตนาการหรือความปรารถนาว่าสิง่ ต่างๆ จะออกมาเป็ นอย่างไร
7. คิดเกี่ยวกับสิง่ มหัศจรรย์หรือเรื่องไม่จริง (เช่น การแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบหรือพบเงินหนึ่งล้านบาท) ที่ทาํ ให้ตนเองรู ส้ กึ ดีขนึ ้
8. หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือจบสิน้ ลง
Avoidance
1. ทําให้มนั ผ่านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึน้
2. รู ส้ กึ แย่ท่ีตนเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาได้
3. เก็บความรู ส้ กึ ไว้กบั ตนเอง
4. นอนหลับมากกว่าปกติ
5. โกรธคนหรือสิ่งที่ทาํ ให้เกิดปั ญหา
6. พยายามลืมสิ่งทัง้ ปวง
7. พยายามทําให้ตนเองรู ส้ กึ ดีขนึ ้ ด้วยการกิน ดื่ม สูบบุหรี่ ทานยา ฯลฯ
8. หลีกเลี่ยงการพบปะเจอผูค้ น
9. ไม่บอกให้คนอื่นรู ว้ ่าสถานการณ์เลวร้ายเป็ นอย่างไร
10. ปฏิเสธที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึน้
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