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บทนํา
ในสังคมยุคปัจจุบนั ได้มีความสนใจในการค้นหาข้อสรุ ปทางจิตวิทยาที่เหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
การดําเนินชีวิตเพื่อให้บุคคลไม่พบกับความยุง่ ยากจากปัญหาของสุขภาพกายและใจมีความสุ ขในการดําเนินชีวิต
มีความต้องการที่จะมีสุขภาพที่สมบรู ณ์ แข็งแรง มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีการใช้ชีวิตที่มีความสุข สิ่ งเหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่คนในยุคนี้สนใจที่จะเรี ยนรู ้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจากปัญหา
ความเครี ยด และปัญหาสุ ขภาพที่เกิดขึ้น
ความเครี ยดและความคับข้องใจเป็ นเรื่ องท้าทายที่ทาํ ให้เราต้องใช้พลังเพื่อแก้ไขปัญหา ในขณะที่ความ
วิตกกังวลก็ทาํ ให้เรายุง่ ยากลําบากใจ ดังนั้นเราจึงต้องค้นหาหนทางที่จะดูแลตนเองเพื่อทําให้การดําเนินชีวิตที่
สมบรู ณ์ยงิ่ ขึ้น การเรี ยนรู ้กิจกรรมในการออกกําลังกาย เพื่อทําให้ร่างกายมีความแข็งแรง การเรี ยนรู ้ดา้ น
โภชนาการทําให้เราสามารถเลือกบริ โภคอาหารก็เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับทุกคน แต่การที่จะทําอย่างไรให้เรา
สามารถปฏิบตั ิได้จนเป็ นนิสยั ในชีวิตประจําวันได้ การสามารถค้นหาตัวของตัวเองได้ ทําให้เรารู้สึกว่าการ
ดําเนินชีวิตในแต่ละวันประสบกับความสําเร็ จ และมีความสุข สามารถจัดการดูแลกับปั ญหาความเครี ยดได้ อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเป็ นตัวอย่างที่ดีสาํ หรับคนอื่นๆ ในการปรับตัวเพื่อดําเนินชีวิตในสังคม
การเรี ยนรู ้เรื่ องความเครี ยดเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้จริ ง และเป็ นเรื่ องง่าย สามารถเรี ยนรู ้ได้เช่นเดียวกับการฝึ ก
ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน การทําความเข้าใจเรื่ องความเครี ยด สาเหตุที่มาของความเครี ยด ปัจจัยที่นาํ ไปสู่
ความเครี ยด ผลกระทบจากความเครี ยด วิธีผอ่ นคลายความเครี ยดในชีวิตประจําวัน การจัดการกับความเครี ยด
เป็ นเหมือนกับการเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวติ และเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว การเรี ยนรู ้ที่จะระบาย
ความเครี ยด ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละช่วงของวัน การคิดถึงสิ่ งที่เราชื่นชอบ ปราถนาที่ทาํ ให้เรามี
ความสุ ข การจัดการกับความเครี ยดที่มีประสิ ทธิภาพโดยไม่แยกตัวออกจากสังคมที่วนุ่ วาย การฝึ กดํารงชีวิต
ตัวเองด้วยการใช้สติ รวมทั้งการพยายามเพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความเครี ยดนัน่ เอง
ความเครียดคืออะไร
Selye (1956, quoted in โจนส์ 2540 : 37) ผูบ้ ุกเบิกงานวิจยั ยุคใหม่ดา้ นความเครี ยดได้ให้ คําจํากัดความ
ง่าย ๆ ว่าความเครี ยดก็คือความเหนื่อยล้าของร่ างกาย ในทางฟิ สิ กส์และวิศวกรรม ถ้าเรา จะเปรี ยบเทียบ
ความเครี ยดและความตึงเครี ยดของสะพานแห่งหนึ่งกับแรงกระทบที่เกิดกับมนุษย์ สิ่ งที่ กระทบกระเทือน

อารมณ์ของมนุษย์กเ็ หมือนกับกระแสนํ้าอันเชี่ยวกรากที่ไหลวนอยูร่ อบ ๆ เสาของ สะพาน หรื อฟ้ าร้องที่รุนแรง
ซึ่ งทําให้สะพานค่อย ๆ ผุพงั เหมือนกับทําให้คนรู้สึกอ่อนแอลง อย่างไรก็ ตาม สะพานเป็ นสิ่ งไม่มีชีวิตและไม่
สามารถเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลง หรื อตอบสนองได้ ในขณะที่มนุษย์ สามารถทําได้ และสามารถปรับตัวเมื่อตกอยู่
ภายใต้ความตึงเครี ยด แต่ความสําเร็ จ ความล้มเหลว หรื อ ประสิ ทธิ ภาพในการรับมือขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล ยิง่ ไป
กว่านั้นบุคลิกภาพ การสื บทอดทางพันธุกรรม การถูกอบรมเลี้ยงดูมาของคนเรา จะเป็ นตัวกําหนดว่าเราจะ
โต้ตอบกับความเครี ยดอย่างไรอีก ด้วย
Ivancevich and Matteson (2002 : 266) ได้ให้ความหมายของความเครี ยดไว้วา่ ในทาง ปฏิบตั ิแล้ว
ความเครี ยด หมายถึง ลักษณะนิสยั หรื อเหตุการณ์ ที่ทาํ ให้เกิดผลลัพธ์ในทางทําลายความ สามัคคี ความ
น่าเชื่อถือ ของบุคคล
ลักษณา แกล้วกล้าหาญ (2539 : 9) ได้สรุ ปความหมายของความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด หมายถึง
พฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสภาวะความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความโกรธ อันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในร่ างกายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และ สภาพร่ างกายและ
จิตใจไม่อาจปรับสภาพให้เข้าสู่ดุลยภาพได้
ศักดิ์ระพี เพรี ยวพานิช (2539 : 10)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด หมายถึง
สภาวะร่ างกายหรื อจิตใจเสี ยสมดุล สภาวะร่ างกาย เช่น การเจ็บป่ วยหรื อความเจ็บป่ วย ส่ วน สภาวะจิตใจก็ได้แก่
ความรู ้สึก อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความวิตกกังวล เป็ นต้น ดังนั้น ความเครี ยดจึงเกิดขึ้นได้กบั
ทุกเพศทุกวัย ตราบที่ยงั มีชีวติ อยูย่ อ่ มหลีกเลี่ยงไม่พน้ ที่ตอ้ งเผชิญ
วินยั สุริยปราการ (2540 : 19) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด เป็ นสิ่ งเร้าอย่าง
หนึ่งที่มีต่อคนซึ่ งทําให้แตกต่างไปจากปกติ หรื อสถานที่ ความจําเป็ น หรื อสภาพแห่ง ความพอดี แบบ
ตอบสนอง (The response approach) ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาหรื อตอบสนองต่อปั จจัยภายนอก ตามทัศนะนี้ ความเครี ยด
คือ การตอบสนองทางร่ างกาย หรื อจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่ งที่ทาํ ให้เครี ยดโดย สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดนั้น
อาจเป็ นเหตุการณ์ภายนอกหรื อสถานการณ์ที่มีศกั ยภาพ ที่จะก่อให้เกิด
อันตรายได้จึงเห็นได้วา่ ตามทัศนะนี้ จะมุ่งเน้นที่ปฏิกิริยา ของคนที่มี ต่อความกดดันของสิ่ งแวดล้อม การ
ตอบสนองอาจเป็ นทางด้านร่ างกาย หรื อด้านจิตใจ
คมจักร พันธ์วนิช (2541 : 51) ได้ให้ความหมายของความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด หมายถึง ภาวะที่ทาํ
ให้ร่างกายตื่นตัวเพื่อตอบสนอง การท้าทายต่างๆ และเนื่องจากในชีวิต ประจําวัน เราต้องเผชิญ กับกับความท้า
ทายไม่วา่ จะเป็ นที่บา้ น ที่ทาํ งานหรื อแม้แต่เมื่อเราเล่นกีฬาเพื่อพักผ่อนก็ตาม เราจึงไม่อาจ หลีกเลี่ยงความเครี ยด
ได้เลย ดังนั้น เราก็น่าจะที่จะทําความรู ้จกั กับเจ้าตัวความเครี ยดให้ถ่องแท้ เพื่อหาทางอยูก่ บั มันได้อย่างเป็ นสุข
ความเครี ยดก็มีขอ้ ดีและข้อเสี ย เป็ นพลังได้ท้ งั บวกและลบมีผล ในการทําลายมนุษย์ในทางชีวิตจิตใจ

เธียร พานิช (2544 : 59) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยดเป็ นอาการอย่างหนึ่งของ มนุษย์ที่เรา
รู ้จกั กันดี นอกเหนือจาก ความหิว ความโกรธ ความกลัว และความเบื่อ ฯลฯ การที่ธรรมชาติ กําหนดให้ร่ายกาย
คนเรามีความรู ้สึกดังกล่าวนั้นนับว่ามีประโยชน์มากมาย คล้าย ๆ กับการติดตั้งระบบ สัญญาณ คอยเตือนให้เรา
ทราบว่า ร่ างกายกําลังมีปัญหา ต้องการเอาใจใส่ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ดาํ เนินชีวิต ต่อไปอย่างปกติสุข
ธิ ติยา อุปมา (2546 : 8) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด เป็ นภาวะ ที่ร่างกายมี
ปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งที่มากระตุน้ ทําให้บุคคลต้องมีการปรับตัว หรื อมีการแสดงออก ในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อรักษาสมดุลของตนเองไว้ ซึ่ งความเครี ยดที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นประสบการณ์ เฉพาะที่มีสาเหตุหรื อปั จจัยที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ปฏิกิริยาทางสรี ระวิทยา ความกดดัน ความเครี ยด ปฏิกิริยาทางจิตวิทยา
สรุ ปได้วา่ ความเครี ยดเป็ นภาวะที่บุคคลรู้สึกกดดัน เมื่อถูกภัยคุกคาม ทําให้ร่างกายเตรี ยมพร้อมที่จะ
ต่อสู ้ หรื อถอยหนี ดังนั้นความเครี ยดจึงไม่ใช่วา่ จะมีแต่ดา้ นลบเท่านั้นในด้านบวกความเครี ยดจะส่งผลให้บุคคล
มีพลังพร้อมที่จะเผชิญกับภารกิจต่างๆ โดยไม่ทอ้ แท้ถา้ มีระดับความเครี ยดที่ไม่มากจะทําให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบตั ิงานมีความขยัน ท้าทาย มีความทะเยอทะยานสูงทําให้ผลงานที่ออกมาค่อนข้างประสบความสําเร็ จ แต่ถา้
ความเครี ยดมีมากอยูใ่ นขั้นที่เป็ นอันตรายจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และส่ งผลกระทบโดยอ้อมกับคน
รอบข้างทําให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตในระยะยาว
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความเครียด
1. ทฤษฏีของ เซรีส์ (Selys)
บิดาแห่งทฤษฏีความเครี ยด กล่าวว่าความเครี ยดเป็ นกลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อภัยที่มาคุกคาม อันเป็ นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่ างกายเกี่ยวกับโครงสร้าง
เคมี เพื่อกระตุน้ การคุกคามนั้น หรื อหมายถึงผลกระทบทัว่ ไป (Non Specific Effect) ทั้งหมดที่
เกิดแก่อินทรี ยเ์ มื่อมีสิ่งรบกวนและสิ่ งสําคัญคือ ร่ างกายจะต้องมีการปรับตัว ซึ่ งการปรับตัวและการ
ต่อสูก้ บั ความเครี ยดของมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน (กาญจนา สุ นทรสิ ทธิพงศ์, 2544)
1. ระยะตกใจ (Stage of Alarm) ระยะนี้มนุษย์จะโต้ตอบสิ่ งที่มากระตุน้ ทันทีทนั ใด ไม่มีโอกาส
ได้รวบรวมจิตใจและร่ างกายเข้าด้วยกัน เพือ่ ตอบโต้สิ่งที่มากระตุน้ นั้นระยะนี้เป็ นระยะสั้น ในขณะเดียวกัน
การทํางานของฮอร์โมนส่ วนประกอบสารเคมีระบบประสาท จะทํางานร่ วมกัน เพื่อโต้ตอบต่อสิ่ งที่กระตุน้
จะสังเกตได้เมื่อมนุษย์ตกใจใหม่ ๆ จะพบว่าชีพจรเต้นเร็ ว มือเท้าเย็นและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ
ในร่ างกาย เช่น การขับถ่าย เป็ นต้น ระยะนี้ยงั แบ่งออกได้เป็ น 2 ขั้นคือ

1.1 ขั้นสะเทือนใจ (Stage of shock) เป็ นขั้นแรกของการตอบสนองต่อสิ่ งที่มา คุกคาม เริ่ มมี
การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของร่ างกายโดยผลิตฮอร์โมนบางอย่างออกมาซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิตตํ่าลง หัวใจอาจหยุด เต้นได้ การเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ร่างกายยังไม่พร้อมจะปรับตัวและถ้ายัง
ดําเนินต่อไปร่ างกายอาจถูกใช้พลังงาน หมดภายใน 24-48 ชัว่ โมง นอกจาก จะมีกลไกในการป้ องกันตัวเอง ซึ่ง
จะเข้าสู่ข้นั สะเทือนใจ
1.2 ขั้นต้าน สะเทือนใจ (Stage of countershock) เป็ นขั้นที่ร่างกายเริ่ มปรับตัวกับ สู่ภาวะสมดุล
ดึงเอากลไกการต่อสูข้ อง ร่ างกายออกมาช่วยเหลือระบบต่างๆ ของร่ างกายเริ่ มประสานการทํางานกันอย่างเป็ น
ระเบียบ อาการที่ตรวจพบ คือ อาการเต้นแรงของหัวใจ ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ อาเจียน ม่านตาขยาย และ
เหงื่อออกมากผิดปกติ
2. ระยะต่อต้าน (Stage of Resistance) ระยะนี้มนุษย์ได้มีเวลาในการคิดหาวิธี
ที่จะนํามาใช้ในการปรับตัวเพื่อต่อสูก้ บั ภาวะเครี ยด การปรับตัวระยะนี้มีท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ
ตลอดจนเวลาในการทบทวนที่มาของความเครี ยด พฤติกรรมที่แสดงออกมามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
ความรุ่ นแรงของสิ่ งที่มากระตุน้ ชนิดของความรุ นแรงและตัวบุคคล ถ้ามนุษย์ไม่สามารถเลือก
วิธีการที่จะนํามาใช้ในการปรับตัวให้เหมาะสมและถูกวิธีแล้ว การปรับตัวก็จะกลายเป็ นโทษได้
3. ระยะหมดกําลังใจ (Stage of Exhaustion) เมื่อความรุ นแรงที่มาของ
ความเครี ยดและชนิดของความรุ นแรงมีหลายอย่างด้วยกัน ซึ่ งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วมนุษย์กไ็ ม่
สามารถจะปรับตัวได้อีกต่อไป แรงที่ใช้จะหมดไปในที่สุด อาจถึงแก่ความตายได้ถา้ มนุษย์ใช้พลัง
ทั้งสองในขีดความสามารถที่จาํ กัดแล้ว มนุษย์ยอ่ มไม่สามารถที่จะทนอยูไ่ ปได้จาํ เป็ นจะต้องอาศัย
พลังงานจากภายนอกเพื่อชดเชยส่ วนที่เสี ยไปและเพื่อให้ร่างกายทํางานได้
2. ทฤษฏีของไรห์ (Riehl)
ไรห์ (Riehl) กล่าวถึงกระบวนการของความเครี ยด(Stress Process) ว่าเมื่อสิ่ งเร้ามากระตุน้ ให้เกิด
ความเครี ยดจากร่ างกายจะเกิดความเครี ยดจากร่ างกายจะเกิดความเครี ยดก็จะทําให้เกิดสภาพการตอบสนอง หรื อ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกายซึ่ งเป็ นผลจากความเครี ยดปฏิกิริยาตอบสนองจากการปรับตัวของร่ างกายต่อภาวะความ
เครี ยด และความเครี ยดโดยตรงในการปรับตัวนั้นอาจออกมาในทางบวกหรื อลบก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่
ระหว่างบวกและลบ ในการที่จะจัดการให้เข้าใจกับความเครี ยด มนุษย์อาจปรับตัวได้หลายวิธีอาจหลีกเลี่ยงหรื อ
ป้ องกันการเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่มากระตุน้ ให้เกิดความเครี ยดลดลงหรื อแก้ไขความเครี ยดนั้นมีบ่อยครั้งที่มนุษย์
แสวงหาหรื อต้องการเผชิญกับความเครี ยดเพื่อเป็ นการท้าทายหรื อเพือ่ ให้ตนเองคุน้ เคยกับความเครี ยดจะได้ระวัง
ตนเอง และเสริ มสร้างตนเองให้แข็งแกร่ งและงอกงามขึ้น ในการปรับตัวของร่ างกายเมื่อได้รับความเครี ยด จะทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งภายในร่ างกายซึ่ งอาจทําให้เกิดการเพิ่มหรื อลดการทํางานของร่ างกายได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงการประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายและวิถีทางการปรับตัวของมนุษย์ ไรห์
กําหนดลักษณะของความเครี ยด (Stress Index) ไว้ 6 ประการ คือ(กาญจนา สุ นทรสิ ทธิ พงศ์, 2544)
2.1 ผลของความเครี ยด (Stress Quotient) เป็ นสัดส่ วนระหว่างความเครี ยดเฉพาะ (Specific Stress) เป็ น
สัดส่ วนระหว่างความเครี ยดเฉพาะ (Specific Stress) และผลรวมของความเครี ยดซึ่งมนุษย์ได้ประสบในช่วงเวลา
หนึ่งมาแล้ว โดยที่ผลรวมของความเครี ยดเป็ นความเครี ยดที่สะสมอยู่ จากประสบการณ์ในอดีตและยังมีผลต่อ
มนุษย์ในปั จจุบนั เช่น ความกลัวความกังวล ความล้มเหลว ความพิการหรื อความต้านทานของร่ างกาย เป็ นต้น
2.2 สัดส่ วนของความเครี ยดที่สงั เกตเห็นตามคําบอกกล่าว (Objective of Stress) เป็ นความสัมพันธ์
เชิงปริ มาณระหว่างความเครี ยดที่วดั ได้จากการสังเกตของเรา และความเครี ยดที่ได้จากคําบอกกล่าวหรื อแปร
ความ
2.3 ความรุ นแรงความเข้มข้นของความเครี ยด (Intensity of Stress) เป็ นการแบ่งความเข้มข้นของ
ความเครี ยดออกเป็ น ระดับสูง (Severe) ปานกลาง (Moderate) และตํ่า (Mild) ถ้าความเครี ยดสูงย่อมต้องการ
ช่วยเหลือด้วยการลด ถ้ามีระดับปานกลางหรื อตํ่าย่อมต้องการประคับประคอง การดูแลจึงต้องขึ้นอยูก่ บั ความ
คงทนของอวัยวะนั้น ๆ ต่อความเครี ยด การเตรี ยมพร้อมเพื่อทางของความเครี ยด
2.4 ขอบเขตความไม่สมบูรณ์ (Scope of Impact) เป็ นการกระจายความเครี ยดเช่น เปอร์ เซ็นต์ของ
เนื้อเยือ่ ที่ถูกทําลายหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
2.5 ความไวในการเกิด (Speed of Impact) ระยะเวลาของการเกิดสิ่ งเร้าที่ แตกต่างกันไป
2.6 ระยะเวลาที่เกิด (Duration) ย่อมให้ผลเฉพาะต่อภาวะความเครี ยดและการปรับตัวของร่ างกายแล้ว
แต่บุคคลในช่วงที่ร่างกายมีการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะความเครี ยด
ไรห์ (Riehl) ได้กาํ หนดดัชนีช้ ีวดั ปฏิกิริยาของความเครี ยด (Stress Reaction Index) นํามาประยุกต์ใช้กบั
ภาวะความเครี ยดและการปรับตัว โดยปฏิกิริยาความเครี ยดที่พบได้ คือ
o การเปลี่ยนแปลงทางความรู ้สึก (Affective Change) เป็ นความผิดปกติหรื อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู ้สึก ซึ่ งจะปรับไปตามระดับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์
o การเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Cognitive Change) เป็ นการเปลี่ยนหน้าที่
ทางด้านการรับรู ้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การตัดสิ นใจ และความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็ นต้น
o การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Change) เป็ นปฏิกิริยาต่อ
ความเครี ยดที่ครอบคลุมไปถึงการตอบสนองหรื ออาการแสดงออก ซึ่ งแสดงถึงมีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบต่อมไร้ท่อ ประสาทการทํางานของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีต่อภาวะ
ความเครี ยดทางชีววิทยาและทางจิตใจ

o การเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรม (Activity Change) เป็ นการตอบสนองของ
ร่ างกายทั้งตัว ทําให้เกิดพฤติกรรม 6 อย่าง ซึ่ งสามารถจะสังเกตหรื อค้นหาได้ เช่น การใช้แบบแผน
ของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางด้านความไวต่อสิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมซึ่ งสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสรี ระวิทยา และพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงการรับรู ้ต่อความจริ งบิดเบือนไป
3. ทฤษฏีของ ออลโทเทน (Aaltomen)
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด มาสรุ ปเป็ นปั จจัยในการทํางาน ที่อาจนําไปสู่การเกิด
ความเครี ยด ดังนี้
3.1 ตัวงาน
3.2 บทบาทหน้าที่
3.3 สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบตั ิงาน
3.4 ความสําเร็ จและความก้าวหน้าในงาน
3.5 โครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร
สาเหตุของความเครียด
สมยศ นาวีการ (2540 : 996) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ บุคคลจะเผชิญกับความเครี ยด เมื่อพวกเขาจะ
เผชิญกับปัจจัยที่คุกคามใหม่ในสภาพแวดล้อมของงานของพวกเขาในขณะที่บุคคล จะแตกต่างกันภายในสิ่ งที่ทาํ
ให้พวกเขาเกิดความเครี ยด เราจะมีคุณลักษณะบางอย่างของงานที่สร้าง ความเครี ยดอย่างมีระบบแก่บุคคล
แหล่งที่มาอย่างแรกของความเครี ยดคือ งาน วิถีทางที่งานถูกออกแบบ แรงกดดันของเวลาที่บุคคลได้เผชิญอยู่
และความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีต่อบุคคลหนึ่งต่างนําไป สู่ความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็ น
แหล่งที่มาอย่างที่สองของความเครี ยด การติดต่อที่ บุคคลมีต่อนายและบุคคลอื่นมากน้อยแค่ไหน เราต้องใช้เวลา
ในการติดต่อกับลูกค้า มากน้อยแค่ไหน และการเกี่ยวพันระหว่างกันเหล่านี้ให้ความพอใจอย่างไรจะมีอิทธิ พล
ต่อความเครี ยดของบุคคล แหล่งที่มาอย่างที่สามคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปั ญหาของชีวิตส่ วนบุคคลสามารถเพิ่ม
ความกดดันเข้ากับ สถานการณ์ของงานที่เครี ยดขึ้นอีกได้
จงรักษ์ ศุภกิจเจริ ญ (2527) จําแนกสาเหตุของความเครี ยดไว้ 2 ลักษณะ คือ
1. สาเหตุของความเครี ยดที่มีสาเหตุเฉพาะ (Specific Stress Agent) อาจเกิดจาก
จุลินทรี ย ์ เช่น เชื้อโรค ทางเคมี ฟิ สิ กส์ และสาเหตุจากการขาดปั จจัยต่าง ๆ เช่น การขาดอากาศ
ขาดนํ้า ขาดออกซิ เจน และการเสี ยสมดุล
2. สาเหตุของความเครี ยดที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific Stress Agent) ได้แก่
มูลเหตุที่เกี่ยวจิตใจ เช่น เกิดความกลัว ความวิตกกังวล การไม่ประสบความสําเร็ จของมนุษย์

สัมพันธ์หรื อการทํางานเกิดความคับข้องใจ
ชูทิตย์ ปานปรี ชา (2534 : 486-488) ได้แบ่งสาเหตุของการก่อให้เกิดความเครี ยดคือ
1. สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครี ยดที่เกิดจากสาเหตุหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่มาจากตัวคน
แยกได้ 2 ชนิด คือ
1.1 สาเหตุทางกาย เป็ นภาวะบางอย่างของร่ างกายที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดร่ างกาย
และจิตใจเป็ นสิ่ งที่แยกกันไม่ได้ เมื่อร่ างกายเครี ยดก็จะทําให้จิตใจเครี ยดด้วย เช่น ความเหนื่อยล้า
ทางร่ างกาย ซึ่งสภาพร่ างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรื อผ่านการทํางานหนักและนานร่ างกายได้รับ
การพักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลักษณะ ความเจ็บป่ วยทางร่ างกาย
ภาวะติดสุ รา ยาเสพติด ไปกดประสาทเป็ นผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย
1.2 สภาพจิตใจ คือ สภาพจิตใจที่ก่อให้เกิดความเครี ยดได้ คือ
1. อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล ความ
เศร้า ทุกข์ใจ ความรู ้สึกสิ้นหวัง
2. ความรู ้สึกบางอย่าง ได้แก่ ความรู ้สึกสูญเสี ยชื่อเสี ยงเกียรติยศ ความ
ภาคภูมิใจ ความรู ้สึกว่าตัวเองกระทําผิดกลัวว่าผูอ้ ื่นจะรู ้
3. ความคับข้องใจ เกิดขึ้นเมื่อความต้องการถูกขัดขวาง ความรู ้สึกไม่พอใจ
วิตกกังวล เหมือนถูกบีบคั้น
4. บุคลิกภาพ ได้แก่ เป็ นคนจริ งจังกับชีวิต ใจร้อน รุ นแรง ก้าวร้าว ควบคุม
อารมณ์ไม่อยู่ เป็ นคนต้องพึ่งพาคนอื่น
2. สาเหตุภายนอก หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ นอกตัวคนที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดความเครี ยด
ได้แก่
2.1 การสูญเสี ยสิ่ งที่รัก ได้แก่ คนรัก เช่น พ่อแม่ ลูก คู่รัก การสูญเสี ยของรัก
ทรัพย์สินหน้าที่การงาน
2.2 การเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต จะมีจิตใจแปรปรวน
(Psychological Imbalance) เช่น การเข้าโรงเรี ยนครั้งแรก การแต่งงาน วัยหมดประจําเดือน การ
เกษียณอายุ หรื อการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยมิได้คาดหรื อ
เตรี ยมการไว้ก่อน
2.3 ภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น หรื อภัยจากธรรมชาติ
2.4 ทํางานชนิดที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด เช่น งานที่ตอ้ งรับผิดชอบมาก ทํางาน
หลายหน้าที่ หลายแห่ง หรื องานไม่พึงพอใจ งานที่ไม่มนั่ คงแน่นอน ขาดความก้าวหน้า มองไม่เห็น

ความสําเร็จของงานที่ทาํ อยู่
2.5 งานที่ตอ้ งรับผิดชอบในระดับสูง ผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งหัวหน้า หรื อผูบ้ ริ หาร งาน
ที่ตอ้ งรับผิดชอบด้านการวินิจฉัย สัง่ การ วางแผน คุมนโยบาย ควบคุมดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ น
จํานวนมาก มีปัญหาต้องแก้ไขอยูเ่ สมอ
2.6 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ยากจน เป็ นต้น
2.7 สภาพของสังคมเมือง ที่ชีวิตต้องต่อสูแ้ ข่งขัน การจราจรติดขัด การเดินทางไม่
สะดวก ขาดอากาศบริ สุทธิ์
จตุพร เพ็งชัย (2534) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครี ยดว่ามาจากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้คือ
1. ความกดดันจากสิ่ งแวดล้อม เช่น เรื่ องงาน เงิน เรื่ องภายในครอบครัว ที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งทํา
ให้เกิดความไม่สบายใจ
2. ความขัดแย้งอันเกิดจากภายในจิตใจ เช่น ความไม่สมหวัง ความรู ้สึกสูญเสี ย
การตัดสิ นใจไม่เด็ดขาด
3. ความเป็ นทุกข์อนั เกิดจากความเจ็บป่ วยของร่ างกายนอกจากภาวะความเครี ยดที่ส่งผล
ต่อสรี ระทางกายและทางจิตใจ รวมทั้งความเจ็บป่ วยแล้ว ยังมีกระบวนของความรู ้สึกที่มนุษย์
ตระหนักในใจถึงภัยที่จะเกิดขึ้น และหาวิธีการเผชิญหน้ากับปั ญหา ก็จะทําให้เกิดความเครี ยดได้
เช่นกัน ซึ่ งได้แก่
1. ความคับข้องใจ (Frustration) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิสิ่ง
หนึ่งสิ่ งใดให้สาํ เร็ จตามความมุ่งหมายที่วางไว้
2. ความกลัวอันตราย (Treat) หมายถึงการที่คนรู ้วา่ จะมีอนั ตรายรออยู่ ภัยนี้จะเกิดความ
ต้องการทางร่ างกายและแรงจูงใจที่พึงปรารถนา เช่น ความเจ็บปวด ความสูญเสี ย ความนับถือจาก
ผูอ้ ื่นรออยูเ่ บื้องหลัง อันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นยิง่ มีสูงเพียงใด ความกลังเกรงก็ยงิ่ มากขึ้นเท่านั้น
3. ความขัดแย้งในใจ (Conflict) หมายถึง การที่คนต้องตัดสิ นใจเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ง
ทําให้เขาเผชิญกับสภาพการณ์ที่ยงุ่ ยากซับซ้อนในการตัดสิ นใจว่าจะเลือกสิ่ งหนึ่งก่อให้เกิด
ความรู ้สึกขัดแย้งในใจได้
4. ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ปฏิกิริยาที่ตอบโต้สภาวการณ์บางอย่างที่ทาํ ให้
คนตกอยูใ่ นภาวะที่อึดอัดกังวลใจ ความวิตกกังวลเป็ นปฏิกิริยาของคนปกติโดยทัว่ ๆ ไป ถ้ามีและ
ไม่รุนแรงแต่ถา้ มีมากเกินไปย่อมเป็ นปัญหา
กรมสุ ขภาพจิต (2540 : 3) ได้แบ่งสาเหตุของการเกิดความเครี ยดออกเป็ น 3 ประการ คือ
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่ได้ดงั หวัง กลัวจะไม่สาํ เร็ จ หนักใจใน

งานที่ได้รับมอบหมาย รู ้สึกว่าตัวเองต้องทําสิ่ งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับ
สิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น เป็ นต้น
2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนวัย การแต่งงาน การตั้งครรภ์
การเริ่ มเข้าทํางาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ เป็ นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่ วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ไม่สบายที่รุนแรง ตลอดไปจนถึง
การเจ็บป่ วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรื้ อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ ง ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพจิต
เนื่องจากธรรมชาติของความเครี ยดในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ไม่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด ในบุคคลอย่าง เท่า
เทียมกัน จึงมีนกั วิชาการประมวลสาเหตุของความเครี ยดไว้ต่าง ๆ กันพอที่จะสรุ ปได้ ดังนี้ (สุ ทิน อยูส่ ุ ข และคน
อื่น ๆ2546 : 201)
1. สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครี ยดที่เกิดจากสาเหตุหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่มาจาก ตัวคน สามารถแยก
สาเหตุภายในตัวคนได้เป็ น2 ชนิดได้แก่ ความเครี ยดที่เกิดจากสาเหตุ ทาง ร่ างกาย และสาเหตุทางด้านจิตใจ
1.1 สาเหตุทางร่ างกาย เป็ นภาวะบางอย่างของร่ างกายที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด เนื่องจากร่ างกาย
และจิตใจเป็ นสิ่ งที่แยกกันไม่ได้ เมื่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งชํารุ ดหรื อเจ็บป่ วย จะทําให้ ส่ วน หนึ่งชํารุ ดหรื อเจ็บป่ วยไป
ด้วย ฉะนั้นเมื่อร่ างกายเครี ยดจะทําให้จิตใจเครี ยดไปด้วย ภาวะต่าง ๆ ที่เป็ น สาเหตุของความเครี ยดได้แก่ ความ
เมื่อยล้าทางร่ างกาย ร่ างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ การ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลักษณะ
ทําให้ร่างกายหิ วโหย นํ้าตาล ในเลือดตํ่า ร่ างกายขาด วิตามินและเกลือแร่ ความเจ็บป่ วยทางร่ างกาย เช่น มีโรค
ประจําตัวได้รับการผ่าตัดใหม่ ทําให้ไม่ค่อย อยากอาหารเป็ นต้น
1.2 ส่ วนสาเหตุทางจิตใจนั้น เป็ นสภาพจิตบางอย่างที่สามารถทําให้เกิด ความเครี ยดได้ เช่น
อาการอารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า อารมณ์ดงั กล่าวทําให้เกิด
ความทุกข์ใจ ไม่สบายใจโดยเฉพาะความเศร้าทําให้เกิด ความสิ้ นหวัง ไม่คิด ต่อสู ้ ความคับข้องใจ เป็ นภาวะของ
จิตใจเกิดขึ้นเมื่อความต้องการถูกขัดขวางทําให้ มีปัญหาต้องเผชิญ เกิดความรู ้สึกไม่พอใจ
นอกจากนี้แล้ว บุคลิกภาพของบุคคลยังสามารถทําให้เกิดความเครี ยดได้ ตัวอย่างเช่น การที่บุคคลเป็ นคนจริ งจัง
กับชีวิต ทําอะไรต้องทําให้ดีสมบูรณ์แบบ เจ้าระเบียบ เป็ นคน ตรง มีมาตรการในการดําเนินชีวิตสูง มี
ความสามารถในการทํางานสูงกว่าคนอื่น ทําให้ตลอดชีวิตต้อง ทํางานหนัก ทุกอย่างด้วยตัวเอง การเป็ นคนใจ
ร้อน อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่อยูร่ วมทั้ง การที่เป็ นคนต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นเสมอ ขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตัวเอง มีความรู ้สึกว่าตนเอง ไม่เก่ง ไม่กล้า ตัดสิ นใจไม่กล้าทําอะไรด้วยตนเอง ต้องอาศัยความคิด คําแนะนํา
และกําลังใจจากผูอ้ ื่นทําให้มีความวิตกกังวลมองอนาคตด้วยความหวาดหวัน่ อยูเ่ สมอ บุคคลที่มีบุคลิกภาพต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถเกิด ความเครี ยดขึ้นมาได้ หรื อเกิดความเครี ยดเป็ นประจําได้

2. สาเหตุจากภายนอก หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ นอกตัวคนที่เป็ นสาเหตุให้เกิด ความเครี ยด ซึ่งได้แก่ การ
สูญเสี ย สิ่ งที่รักได้แก่ การสูญเสี ยคนรัก ของรัก ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน การตกงาน หรื อถูกให้ออกจากงานเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ได้แก่ เข้าโรงเรี ยนครั้งแรก ทํางานครั้งแรก สมรสใหม่
ๆ มีบุตรคนแรก วัยหมดประจําเดือน ปลดเกษียณอายุ ใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทําให้ตอ้ ง
ปรับตัวก็สามารถเป็ นสาเหตุของความเครี ยดชนิดหนึ่ง
จุรนุช จิตราทร (2548 : 1) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทัว่ ไป เช่น มลภาวะ ได้แก่ เสี ยงดังเกินไป จากเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ อากาศเสี ย จากควันท่อไอ
เสี ย นํ้าเสี ย ฝุ่ น ละออง ยาฆ่าแมลง การอยูก่ นั อย่างเบียดเสี ยด ยัดเหยียด เป็ นต้น สภาพ เศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจ
เช่นรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่ายสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การสอบแข่งขันเข้า เรี ยนเข้าทํางาน เลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหน่ง เป็ นต้น นิสยั ใน การกิน การดื่มที่ส่งเสริ มความเครี ยด เช่น ผูท้ ี่ดื่มกาแฟบ่อย ๆ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
ตลอดจนกินของกินที่มีน้ าํ ตาลมาก ๆ มีสมั พันธภาพกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ราบรื่ นมักมีขอ้ ขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกับ
คนอื่นเป็ นปกติวิสยั เป็ นต้น
ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ (2549 : 89) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ ปฏิกิริยาที่ร่างกาย ใช้ตอบสนอง
ความเครี ยดในอดีตกาล มนุษย์ยคุ หิ นดํารงชีวิตด้วยวิธี สู ้ หรื อ หนี เมื่อพบกับอันตราย ในภาวะเช่นนั้น ต่อม
หมวกไต (อะดรี นลั ) จะหลัง่ ฮอร์โมนอะดรี นาลีนคอร์ ทิชอล เพื่อเร่ งให้ร่างกายผลิต พลังงานอย่างรี บด่วน หัวใจ
จะเต้นแรงรัว ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ตับจะปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด กล้ามเนื้อเกร็ ง ระบบย่อยชะลอการ
ทํางาน มีอยู่ 2 ปั จจัย (1) ปั จจัยความเครี ยดภายใน เช่น แพ้อาหาร ร่ างกายปฏิเสธอาหารบางชนิดของเสี ยจากการ
เผาพลาญพลังงานเสี ยสมดุลทางเคมี ขาดสารอาหาร ระดับ นํ้าตาลในเลือดไม่สมดุล คอเลสเทอรอลสูง เป็ นโรค
ภูมคุม้ กันต่อต้านตนเอง ( 2) ปั จจัยความเครี ยด ภายนอก มลภาวะบริ โภคไขมันที่เติมไฮโดรเจนโมเลกุล บุหรี่
เหล้า ได้รับรังสี UV มากเกินควร ทํางาน หนัก ปั ญหาทางอารมณ์ ความทุกข์โศก ปัญหาหย่าร้าง แยกกันอยู่
ประเภทของความเครียด
รัชดา เอี่ยมยิง่ พาณิ ช (2532 : 19 อ้างอิงจาก Miller & Keame, 1972)ได้แบ่งความเครี ยดออกเป็ น 2 ชนิด
คือ
1. ความเครี ยดทางร่ างกาย (Physical Stress) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามปฏิกิริยาตอบสนอง คือ
1.1 ความเครี ยดชนิดเฉียบพลัน (Emergency Stress) เป็ นความเครี ยดเกิดขึ้นทันทีทนั ใดที่ได้รับ
สิ่ งที่คุกคามชีวิตที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด เช่น การได้รับบาดเจ็บ การเกิดอุบตั ิเหตุหรื อการตกอยูใ่ นสภาพการกระทํา
น่ากลัว

1.2 ความเครี ยดชนิดต่อเนื่องกัน (Continuing Stress) เป็ นสิ่ งคุกคามชีวิตที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่น
การเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในวัยต่าง ๆ หรื อการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในบางโอกาส เช่น การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
การตั้งครรภ์ เป็ นต้น
2. ความเครี ยดทางด้านจิตใจ (Psychological Stress) เป็ นการตอบสนองของร่ างกายอย่างเฉี ยบพลัน เมื่อ
คิดว่าจะมีอนั ตรายเกิดขึ้น ทําให้เกิดความเครี ยดของกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นแรงและเร็ ว
ระดับของความเครียด
สุทิน อยูส่ ุ ข และคนอื่น ๆ (2546 : 209) ได้กล่าวถึงระดับความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด อาจแบ่งได้เป็ น
3 ระดับ ตามความรุ นแรงและการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและจิตใจ (1) ความเครี ยดระดับตํ่า เป็ นภาวะที่ถือว่า
ปกติ มักพบเป็ นประจําในชีวิตประจําวันผูป้ ฏิบตั ิงาน มักไม่ค่อยรู ้ตวั หรื อรู ้สึก บ้างเล็กน้อยซึ่งยังพอทนได้ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เห็นได้ชดั เจน และสิ่ งสําคัญคือ ไม่เกิดผล ร้าย
ต่อการดําเนินชีวิต ( 2) ความเครี ยดปานกลาง เป็ นภาวะที่มีการ แสดงออกของการเปลี่ยน แปลงของร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ และการดําเนินชีวิต ความเครี ยดใน ระดับนี้เป็ นสัญญาณเตือนภัยขั้นต้นว่า ความเครี ยดผิดปกติ
แล้ว บุคคลนั้นต้องหาทางแก้ไขหรื อผ่อนคลาย ถ้าขืนปล่อยไว้จะเกิดพยาธิ สภาพมากขึ้น การดําเนินชีวิต อาจเสี ย
ไป การทํางานอาจเลวลง การตัดสิ นใจอาจเสี ยไป และผูท้ ี่มีความเครี ยด ระดับนี้ หากไปปรึ กษาจิตแพทย์ จะ
สามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที (3) ความเครี ยดระดับรุ นแรง ภาวะนี้ร่างกายและจิตใจถือว่าอยูใ่ นช่วงที่พา่ ยแพ้ ต่อ
ความเครี ยดเรี ยบร้อยไปแล้ว ทําให้ ร่ างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปจนเห็นได้ชดั เจน มีพยาธิ สภาพหรื อป่ วย
เป็ นโรคขึ้นการดําเนิน ชีวติ ผันแปรและเสื่ อมลง การตัดสิ นใจผิดพลาดผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะนี้ตอ้ งได้รับการรักษา จาก
จิตแพทย์ทนั ที แต่หากทิ้งไว้ จะทําให้บุคลิกภาพปรวนแปร และเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ดังนั้นความเครี ยดอาจกล่าวได้วา่ เป็ นทั้งประโยชน์และโทษ แต่ความเครี ยดที่เป็ นโทษนั้น เป็ น
ความเครี ยดชนิดที่เกินความจําเป็ น แทนที่ จะเป็ นประโยชน์กลับ กลายมาเป็ นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิต เมื่อ
คนเราอยูใ่ นภาวะตึงเครี ยดร่ างกายก็จะเกิดความ เตรี ยมพร้อมที่จะ สู ้ หรื อ หนี โดยที่ร่างกายจะมีการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็ วหายใจ ถี่มากขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็ งพร้อมรับสถานการณ์ อุณหภูมิ
ร่ างกายสูงขึ้น มีเหงื่อออก ฯลฯ เมื่อ วิกฤตการณ์ผา่ นพ้นไปร่ างกายจะกลับสู่ภาวะปกติแต่ความเครี ยดที่เป็ น
อันตรายก็คือความเครี ยดที่มาก เกินความจําเป็ น เมื่อเกิดความเครี ยดแล้วจะมีอาการต่าง ๆ คงอยู่ ไม่ลดหรื อ
หายไปเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ ความเครี ยดนี้สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ
(1) ความเครี ยดระดับปกติเป็ นระดับที่กระตุน้ ตัวของเราให้ดาํ เนินชีวิตตาม ระบบของสังคมที่เหมาะสม
เช่น การที่ตื่นนอนแต่เช้า การที่ตอ้ งพูดหน้าชั้น ฯลฯ เป็ นระดับ ความเครี ยด ที่เป็ นประโยชน์

(2) ความเครี ยดมากกว่าปกติเล็กน้อย อาจเกิดขึ้นในบางช่วงของชีวิตหรื อมีเหตุการณ์ บางอย่างเป็ นครั้ง
คราว เช่น การเตรี ยมตัวสอบปลายเทอม การเร่ งส่ งงานบางอย่าง
(3 ) ความเครี ยดระดับ ปานกลาง เป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหาเรื้ อรังและยาวนาน เช่น ตกงานมาหลายเดือน มี
หนี้สินมาก เจ็บป่ วยมานาน
(4) ความเครี ยดระดับสูงสุ ด คือ เครี ยดมากอาจเกิดจากเรื่ องสุ ดวิสยั เหตุการณ์รุนแรงไม่คาดฝัน เช่น เกิด
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ คนในครอบครัว เสี ยชีวิต การติดอยูก่ บั คุณค่า และกิจวัตร บางอย่างเกินไป และความกลัว
สิ่ งที่เราไม่คุน้ เคย อาจทําให้เราเกิดความเครี ยดได้ หากเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ที่มาท้าทาย ให้เราต้อง
เสี่ ยงหรื อปรับตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการงานและครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็ นต้น ถ้าเรามี
สุ ขภาพดีเท่าไรก็ยงิ่ จะเป็ นการง่ายที่จะจัดการกับสิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
สรุ ปได้วา่ ระดับความเครี ยดของคนเราในแต่ละคนย่อม จากการกล่าวแล้วข้างต้น มีความเครี ยดไม่
เท่ากันถึงแม้วา่ จะเป็ นความเครี ยดในเรื่ องเดียวกันก็ตามทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานทางด้าน จิตใจอารมณ์ สังคม
วัฒนธรรม ความรุ นแรงและระยะเวลาของความกระทบกระเทือน ความเครี ยดจะแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
ความเครี ยดระดับน้อยซึ่ งเป็ นระดับที่กาํ ลังดีซ่ ึงมันจะทําให้คนเรามีความขยัน ทะเยอทะยานมีความตื่นตัวไม่ข้ ี
เกียจ ความเครี ยดระดับกลางคือ ระดับเตือนภัย อาจจะมีผลต่อ การกระทํา เช่น การนอนไม่หลับ ติดสิ่ ง
เสพติดต่าง ๆ ความเครี ยดระดับรุ นแรง ควบคุมตัวเองไม่อยู่ มีความก้าวร้าว ซึ มเศร้า จิตวิกลจริ ต ความเครี ยด
ระยะยาว อาจทําให้เกิดโรค ทางกายได้ เช่นโรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ แก่เร็ ว อายุส้ นั ลง
เป็ นต้น
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อระดับความเครียด
คมจักร พันธ์วนิช ( 2541 : 60) ได้กล่าวไว้ 7ด้านดังต่อไปนี้
1. ความเปลี่ยนแปลง การไม่โอนอ่อนผ่อนตาม การติดอยูก่ บั คุณค่า และกิจวัตร บางอย่างเกินไป และ
ความกลัวสิ่ งที่เราไม่คนุ ้ เคย อาจทําให้เราเกิดความเครี ยดได้ หากเราต้องเผชิญกับ ความเปลี่ยนแปลงที่มาท้าทาย
เราต้องเสี่ ยงหรื อปรับตัว เช่น ความเปลี่ยนแปลงของการงาน ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็ นต้น
2. การแสดงความสามารถ เรามักประสบความสําเร็ จหากความเครี ยดนั้นเกี่ยวเนื่องกับ การใช้พลังหรื อ
การทดสอบความชํานาญของเรา ถ้าหากเรามีความเชื่อมัน่ นี้กจ็ ะเป็ นผลดี และทําให้เรา ได้ใช้พลังที่ร่างกายผลิต
ออกมาแล้วให้หมดไป
3. ความกังวลหรื อความกลัว ความกังวลในสิ่ งที่มายังไม่ถึงอาจจะเพิม่ หรื อทําให้ สิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นดํารง
อยูน่ านกว่าความเป็ นจริ ง และอาจทําให้เราต้องเผชิญกับสิ่ งที่ไม่มีวนั เกิดขึ้นอาจเกิด ความเครี ยดทางจิตขึ้นและ
เป็ นผลร้ายต่อสุ ขภาพร่ างกายได้

4. ความเบื่อหน่าย การขาดความกระตือรื อร้นหรื อความสนใจในการทํางานการว่างงาน หรื อการเกษียณ
จากงาน อาจจะทําให้หดหู่ความมึนชาและความเครี ยด การสงสัยว่าตนเป็ นที่รักหรื อ
ต้องการหรื อไม่ ก็จะเป็ นผลทําให้ลดคุณค่าของตัวเอง อันจะนําไปสู่ความแตกแยกความเศร้าโศก การตาย หรื อ
การสูญเสี ยคู่ครองเนื่องจากการหย่าร้าง และการแยกทางกัน อาจจะมีผลฝังลึกภายในจิตใจ หากความเศร้าหรื อ
ความโกรธนั้นไม่ได้รับการแก้ไข หรื อถูกกดดันไว้หรื อไม่ตระหนักว่ามีอยู่ ก็อาจทําให้เกิดความล้มเหลวทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจได้
5. สาเหตุทางภาวะแวดล้อม ความแออัดความขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย จราจรติดขัด เสี ยงอึกทึก ผูค้ น
หนาแน่น และมลภาวะต่าง ๆ เป็ นสาเหตุทางภาวะแวดล้อมของความเครี ยดที่เห็นชัด ที่สุด เมืองใหญ่เท่าไรก็ยงิ่
มีความกดดัน และความขุน่ เคืองใจ ให้แก่ผอู ้ าศัย ได้มากเท่านั้น เราจะเครี ยด มากเครี ยดน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่า เรา
อาศัยอยูท่ ี่ไหน ใช้การคมนาคมอย่างไร ตลอดจนเราสามารถหนีจาก สิ่ งแวดล้อมเช่นนั้นได้เป็ นครั้งเป็ นคราว
บ้างได้หรื อไม่
6. นอกจากนี้บุคลิกภาพของเรา ก็ยงั มีส่วนตัดสิ นว่า เราจะมีปฏิกิริยาต่อความกดดัน ทางภาวะแวดล้อม
อย่างไร คนที่มีบุคลิกภาพประเภท ก ที่ชอบการแข่งขัน และมีความทะเยอทะยาน มีแนวโน้มว่าจะประสบ
ความสําเร็ จ ในการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ คนประเภทนี้อาจจะเบื่อรําคาญความ เงียบ และความเชื่องช้าชีวิตตาม
ชนบทและชานเมือง ที่คนมีบุคลิกประเภท ข พอใจ อย่างไร ก็ตามหาก เราอาศัยอยูแ่ ละทํางานในสภาพแวดล้อม
ที่ทาํ ให้เรารู้สึกว่า เราสามารถทํางานได้ดีที่สุด เราก็อาจไม่ใส่ ใจ กับความเครี ยดที่เกิดจากภาวะแวดล้อมในวง
กว้างเท่าใดนัก
7. สารเคมีที่ทาํ ให้เครี ยด สารเคมีในบรรยากาศที่เป็ นมลพิษทําให้เครี ยด คือควันพิษ ต่าง ๆ และควัน
บุหรี่ เมื่อเราหายใจเข้าไป นอกจากนี้มีสารเคมีบางอย่างอยูใ่ นอาหารและเครื่ องดื่ม ที่เรา บริ โภคเข้าไป และอยูใ่ น
สิ่ งเสพติด เช่น คาเฟอินในกาแฟ ชา และเครื่ องดื่มประเภทโคลา กระตุน้ ฮอร์ โมนที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดทีแรก
เราก็รู้สึกตื่นตัว แต่ไม่นานเราจะกระสับกระส่ าย นอนไม่หลับ นํ้าตาล นํ้าตาลในอาหารที่กินเข้าไป อาจทําให้
นํ้าตาลในเลือดลดลง ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของความ อ่อนเพลีย และทําให้รู้สึกกระสับกระส่ าย เกลือเพิ่ม
ความเครี ยดของประสาทเพิม่ ปริ มาณนํ้าในร่ างก่าย เก็บกัก และเพิ่มความดันโลหิต นิโคตินในบุหรี่ กระตุน้ ต่อม
อะดรี นอลโดยตรง แอลกอฮอล์ ปริ มาณ พอสมควรทําให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย แต่ถา้ ดื่มเกินขนาด จะเป็ น
ตัวกดและทําลายตับ ทําให้สมอง และประสาทสัมผัสมีปฏิกิริยาตอบโต้ชา้
จากการกล่าวแล้วข้างต้นสรุ ปได้วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของความเครี ยดก็มีปัจจัยมาจาก ความสัมพันธ์
ในครอบครัว สถานภาพการสมรส สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือถ้าครอบครัวใด ที่มีพอ่ แม่ทะเลาะ
เบาะแว้งไม่ลงรอยกัน สมาชิกในครอบครัวนั้นก็จะมีความกดดันหรื อ บางครอบครัว พ่อแม่กห็ ย่าร้างกันลูก ๆ ก็
ขาดฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไปทําให้ครอบครัวแตกแยกเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะกระทบ กับความเครี ยดได้

ผลกระทบจากความเครียด
เก็ทโต้ (2544 : 115) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยดส่งผลเสี ยเป็ นสิ่ งซึ่ งมี ผลกระทบทางลบ
ต่อร่ างกาย (อัตราการเต้นของหัวใจ-ชีพจร และการหายใจเร็ วขึ้น ความดันโลหิ ต สูงขึ้น) ต่อจิตใจ (วิตกกังวล ตึง
เครี ยด) และต่อพฤติกรรม (หุนหันพลันแล่นใจร้อนไร้เหตุผล) สิ่ งเหล่านี้ เป็ นผลมาจากการทํางานหนัก ไม่
สามารถทํางานให้เสร็ จสมบูรณ์ตามความพอใจ พบข้อผิดพลาดทํางาน ภายใต้เวลาบีบบังคับต้องละเอียดละออ
กับงานที่พถิ ีพิถนั ทํางานโดยผูบ้ งั คับบัญชาไม่เห็นคุณค่า
ความเครี ยดหรื อความวิตกกังวล ทําให้เราไม่สามารถเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ และทําให้ ความสามารถและ
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีอาการเครี ยดหรื อกังวล จะแสดงความรู ้สึกออกมาเป็ น การกระทํา ถ้าเราให้เวลา
กับตนเองเพื่อทบทวนวิเคราะห์สาเหตุของความเครี ยด เราจะหาวิธีจดั การกับ มันได้อย่างเหมาะสม
ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ (2549 : 91) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ เมื่อมีอาการเครี ยดจัด จะมีผลกระทบ
คือ เจ็บคอ ปวดปั สสาวะปุบปั บ ต่อมหมวกไตและไตมีปัญหา ใจสัน่ หายใจไม่อิ่ม อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิด
ง่าย หนังตากระตุก นอนไม่หลับ กระวนกระวาย ภูมิคุม้ กันอ่อนแอลง เป็ น หวัดง่าย ซึ มเศร้า ผิวแพ้ระคายเคือง
ตกกละ เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด เป็ น ต้น
กรมสุ ขภาพจิต (2543 : 1) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยดจะส่ งผลให้เกิดความ ผิดปกติทาง
ร่ างกาย จิตใจและพฤติกรรมดัง นี้
1. ความผิดปกติทางร่ างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสี ยหรื อท้องผูก นอน ไม่หลับหรื อง่วงนอน
ตลอดเวลา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารหรื อกินมากกว่าปกติ ท้องอืดเฟ้ อ อาหาร ไม่ยอ่ ย ประจําเดือนมาไม่
ปกติเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ มือเย็นเท้าเย็น เหงื่อออกตามมือตามเท้า ใจสัน่ ถอนหายใจบ่อย ๆ ผิวหนังเป็ นผืน่
คัน เป็ นหวัดบ่อย ๆ แพ้อากาศง่า ย
2. ความผิดปกติทางจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้ งซ่าน หลงลืมง่า ยไม่มี สมาธิ หงุดหงิด
โกรธง่าย ใจน้อย เบื่อหน่าย ซึ มเศร้า เหงา ว้าเหว่ สิ้นหวัง หมดความรู ้สึกสนุกสนาน เป็ นต้น
3. ความผิดปกติทางพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากขึ้น ใช้สารเสพติดใช้ยานอน หลับ จูจ้ ้ ีข้ ีบ่น
ชวนทะเลาะ มีเรื่ องขัดแย้งกับผูอ้ ื่นบ่อย ๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟัน ผุดลุกผุดนัง่ เงียบขรึ ม เก็บตัว เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจ
สํารวจความเครี ยดของคุณได้โดยการใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วยตนเอง
กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะ ( 2549 : 1) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ ความเครี ยด ได้ส่งผลถึง พฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป คือ แสวงหาความพึงพอใจอย่างฉาบฉวย เพ้อฝันสร้างวิมาน ในอากาศ เลี่ยงการ ทํางานให้สาํ เร็ จ
ผลัดวันประกันพรุ่ งไปเรื่ อย ๆ เฉื่ อยชา ไม่เรี ยนรู ้ประสบการณ์ทาํ ให้ทาํ ผิดซํ้า ๆ ไม่อดทนต่อสิ่ งที่มากระทบหัน
ไปหลงใหลทางไสยศาสตร์ จูจ้ ้ ีเจ้าระเบียบ ไม่ยดื หยุน่ หลีกเลี่ยงที่จะ พัฒนาตัวเอง

สมยศ นาวีการ (2540 : 104) ได้กล่าวถึงความเครี ยดว่า ความเครี ยดและผลการปฏิบตั ิงาน บางที
ผลกระทบของความเครี ยดต่อผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นที่สนใจที่ของผูบ้ ริ หาร วิถีทางอย่างหนึ่ง ที่จะสรุ ป
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดและผลการปฏิบตั ิงานจะอยูท่ ี่ U กลับหัว จนกระทัง่ ถึงจุดหนึ่ง (จุด A ภายใน
รู ป) ความเครี ยดที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น เมื่อเลยจุดนี้ไปแล้ว ความเครี ยดที่เพิ่มสูงขึ้นอีกจะ
ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานลดลง ความเครี ยดที่เพิ่มสูงขึ้นถึงจุด A จะเป็ นความเครี ยดในทางบวก เนื่องจากพวกมัน
จะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ความเครี ยด ที่เลยจุด A ไปจะเป็ นความเครี ยดทางลบ เนื่องจาก
ความเครี ยดทางลบจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของ บุคคลลดลง ข้อเท็จจริ งที่ความเครี ยดสามารถเป็ นบวกได้ จะ
ถูกแสดงให้โดยการพิจารณาทฤษฎีจูงใจ ทฤษฎี จูงใจสามารถถูกใช้เพิม่ แรงจูงใจและผลการปฏิบตั ิงานให้สูงขึ้น
ได้แต่พวกมันมีศกั ยภาพที่จะ เพิ่มความเครี ยดได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น การกําหนด เป้ าหมายที่ยากแก่บุคคล และบอก
แก่บุคคลว่าเขาจะ ได้รับโบนัสที่สูงต่อเมื่อเป้ าหมายได้บรรลุเท่านั้นจะทําให้เกิดความเครี ยด แต่กระนั้นในกรณี
ความเครี ยดจะเป็ นบวกเนื่องจากพวกมัน จะกระตุน้ บุคคลให้พยายามบรรลุเป้ าหมายในทํานองเดียวกัน
ความเครี ยดที่นกั ศึกษาส่วนใหญ่ได้เผชิญเมื่อใกล้จะสอบจะเป็ นบวก อาจจะกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครี ยดและผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปได้ ทั้งทางบวกและถ้าความเครี ยดเพิ่มสูงต่อไปผลการปฏิบตั ิงานลดลง
เป็ นความเครี ยดในทางลบ
ความเครี ยดจะมีผลกระทบทางลบต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล ความเครี ยดจะ นําไปสู่การขาดงาน
และการเข้าออกจากงานสูงขึ้น การเข้าออกจากงานและการขาดงานจะทําให้ บุคคลถอนตัวไปจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่สบายใจได้ นอกจากนี้ความเครี ยดจึงมักจะเกี่ยวพันกับการ ลอบทําลายทางอุตสาหกรรมอยู่
บ่อยครั้ง บางคนงานอาจจะสร้างข้อบกพร่ องทางกลไกกับสายงาน ประกอบ เพื่อพวกเขาจะได้มีเวลาพักจาก
ความน่าเบื่อและความเครี ยดจากงานของพวกเขาที่จริ งแล้ว รายงานจากกรมแรงงานได้กล่าวว่า การทําลาย
เครื่ องจักรเพื่อที่จะหยุดพักบ้างมีเหตุผลพอสมควร ที่จะทําความเครี ยดจะมีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพของ
บุคคล เมื่อบุคคลเริ่ มรู้สึกเครี ยดมากขึ้น ภายในงานของพวกเขา ผลการปฏิบตั ิงานของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น พวกเขา
จะถูกกระตุน้ ให้จดั การกับ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พวกเขาจะทํางานหนักขึ้น หรื อรวดเร็ วขึ้นกว่าที่พวกเขาได้
เผชิญกับ ความเครี ยดที่นอ้ ยหรื อไม่มีเลยบุคคลจะผลักดันตัวเองไปสู่ผลการปฏิบตั ิงานที่สูงภายใต้ความเครี ยด
ปานกลาง แต่กระนั้นถ้าความเครี ยดสูงเกินไป ผลการปฏิบตั ิงานก็จะลดลง บุคคลก็จะกลายเป็ นจิตสลาย
จากการกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผลกระทบจากความเครี ยด ถ้าเป็ นไปในทางบวกอาจจะ เพิ่มความ
พยายามและความกระตือรื อร้น และสร้างแรงจูงใจ แต่ที่สาํ คัญคือผลกระทบใน ทางลบซึ่ง จะทําให้เกิดผล
กระทบต่อ สุ ขภาพกาย และสุขภาพจิต ทําให้ร่างกายเสี ยสมดุลเกิดความท้อแท้ ในชีวติ หลบหลีกสังคม
เนื่องมาจากสิ่ งที่ตนได้คาดหวังเอาไว้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทั้งที่ได้ พยายามถึงที่สุดแล้วก็ตามทําให้ไม่คิดสู ้
ขาดสติย้งั คิดทําให้ตดั สิ นใจมักผิดพลาด ร่ างกายก็มี ความ อ่อนแอลงเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหลายอย่าง จะ

ทําให้มีอาการปวดหัว ปวดท้อง หงุดหงิด นอนไม่หลับ โมโหง่าย ใจสัน่ โรคกระเพาะลําไส้ โรคหัวใจโรคความ
ดันโลหิ ตสูง โรคเส้นเลือด ในสมองตีบ โรคหอบหื ด โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ งบัน่ ทอนชีวติ ให้ส้ นั ลง
วิธีผ่อนคลายความเครียดในชีวติ ประจาวัน
More and others (2006 : 167) ได้กล่าวถึงความเครี ยดว่า การรู ้จกั ปรับตัวเองเป็ นวิธีการ อย่างหนึ่งใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ดังต่อไปนี้
1. การผ่อนคลาย (Relaxation) การผ่อนคลายจะเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ ปรับตัว เมื่อเราอยู่
ภายใต้ความกดดันที่รุนแรง การผ่อนคลายจะมุ่งที่การกําจัดความตึงของกล้ามเนื้อ ที่สาํ คัญ การผ่อนคลายจะมี
รู ปแบบหลายอย่าง วิถีทางอย่างหนึ่งในการผ่อนคลายคือการหยุดพัก เป็ นระยะ หรื อการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
ด้วย การฝึ กโยคะ
2. การหายใจ ( Breathing) การผ่อนคลายที่ธรรมดาที่สุดคือการหายใจในช่องท้อง เมื่ออยูภ่ ายใต้ความ
กดดันบุคคลส่วนใหญ่จะหายใจสั้นและตื้นนี่จะทําให้ปอดขาดออกซิ เจนและ กล้ามเนื้อตึงได้ ด้วยการหายใจเข้า
อย่างช้า ๆ และลึกผ่านทางจมูกรั้งไว้ประมาณห้าวินาที และหายใจ ออกอย่างช้า ๆ แล้วร่ างกายก็จะได้รับ
ออกซิ เจนเต็มที่
3. การออกกําลังกาย (Physical exercise) การออกกําลังกายเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพ อย่างหนึ่งของ
การกําจัดความเครี ยด และการออกกําลังเป็ นประจําจะช่วยลดความเครี ยดได้
4. โครงการช่วยเหลือบุคคล (Employee assistant program) โครงการบริ หารสุ ขภาพ ของบุคคลจะเป็ น
EAP ที่พิเศษอย่างหนึ่ง พวกมันได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะส่ งเสริ มความเป็ นอยูข่ อง บุคคลภายในบริ ษทั และ
กระตุน้ วิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดีข้ ึนโครงการบริ หารสุขภาพจะมุ่งที่การช่วยเหลือ บุคคลปรับปรุ งความเป็ นอยูข่ องเขา
และความสามารถจัดการความเครี ยดโดยการควบคุมนํ้าหนัก การ เลิกสูบบุหรี่ โภชนาการ และการตรวจสุ ขภาพ
พนมทวน ชูแสงทอง (2548 : 1) กล่าวถึงการผ่อนคลายความเครี ยดไว้ดงั นี้
1. พูด ระบายความเครี ยด ลองหาคนสนิทไว้ใจได้และพร้อมที่จะรับฟังเป็ นคู่สนทนา
ระบายสิ่ งที่อึดอัดใจอยูข่ า้ งใน แม้คู่สนทนาจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างน้อยก็ได้ปลดปล่อยและ
ระบายภาวะเครี ยดได้ส่วนหนึ่ง
2. กิน อาหารคลายเครี ยด ช็อกโกแลตกับนํ้ามะตูม จะช่วยลดความตึงเครี ยดและขับลม
ได้เป็ นอย่างดีส่วนใครที่เครี ยดจนนอนไม่หลับ ก่อนนอนหยิบกล้วยเชื่อมกับน ม
3. ฟัง คนเครี ยดที่ไม่นิยม 2 วิธีแรก อาจเปลี่ยนมาใช้วิธีดนตรี คลายเครี ยดด้วยการใช้
เพลงบรรเลง อาทิ บีโธเฟ่ น ไชคอร์ ฟสกี โมสาร์ ท หรื อค้างคาวกินกล้วยของไทยเรา รวมถึงดนตรี กลุ่ม
เสี ยงธรรมชาติ เช่น นํ้าตก นกร้อ เงสี ยงคลื่นเบา ก็ช่วยให้ผอ่ นคลายได้มา ก
4. ดม กลิ่นบําบัดหรื อที่เรี ยกว่า อโรมา เทอราปี เป็ นอีกวิธีที่ช่วยให้หายจากอาการ

เครี ยดได้ชะงัก ไม่วา่ จะใช้ธูปหอมกลิ่นที่สดชื่นหรื อหยดนํ้ามันหอมระเหยแล้วนอนหรื อทํางานผ่อน
คลายไปด้วย ควบคู่ไปกับการแช่น้ าํ อุ่น ๆ กลิ่นที่ช่วยผ่อนคลายได้ดีคือ กลิ่นไม้จนั ทน์หอม กลิ่นกํายาน
ช่วยผ่อนคลาย ส่ วนกลิ่นการบูร กลิ่นส้ม กลิ่นมะนาวสร้างความสดชื่น
5. นวด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ นัง่ หรื อนอนในท่าที่สบาย ๆ ค่อย ๆ เกร็ งกล้ามเนื้อ
ส่ วนต่าง ๆ ไล่จากปลายเท้า ข้อเท้า น่อง ต้นขา ลําตัว แขน มือ นิ้ว ไหล่ คอ ศีรษะ และใบหน้า เกร็ งไว้
สักอึดใจหนึ่ง จากนั้นค่อย ๆ ผ่อนคลายย้อนกลับไป โดยเริ่ มใบหน้าจนถึงปลายเท้า จะช่วยให้บรรเทา
จากอาการคลายเครี ยดได้
ประเวศ วะสี 2(539 : 35) ได้กล่าวถึงวิธีคลายความเครี ยดไว้ดงั นี้
1. ออกกําลังกาย ถ้าไม่ออกกําลัง อะดรี ลินจะหลัง่ เกิดความเครี ยด การออกกําลังกาย
จึงจะลดความเครี ยด ถ้ามีความเครี ยดไม่มากออกกําลังอย่างเดียวก็พอ จะออกในลักษณะไหนก็ได้
แล้วแต่ชอบ หรื อคิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะ ๆ การว่ายนํ้า เป็ นดต้น
2. พักผ่อน การพักผ่อนจะช่วยลดความเครี ยด บางคนอาจจะเป็ นเพราะลักษณะ
ของงาน บางคนโลภอยากได้ ก็ทาํ งานมากเกินไปก็ทาํ ให้เกิดความเครี ยด
3. สิ่ งแวดล้อม จะต้องหาสิ่ งแวดล้อมเพื่อช่วยสมองซี กขวาด้วย อย่าอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
ที่คอยแต่ช่วยกระตุน้ ซี กซ้ายอย่างเดียว เพราะฉะนั้น ความสงบ ต้นไม้ ใบหญ้า รู ปศิลปะต่าง ๆ จะช่วย
ให้เราไม่เครี ยด ถ้าหาทางหลบได้ให้ไปอยูใ่ นที่สง บ
4. หลีกความจําเจซํ้าซาก ความจําเจซํ้าซาก ถ้าหลบได้พยายามหลบ ถ้าไม่มีทางเลี่ยง
ทางหนึ่งให้หยุดทํางานแล้วออกกําลังเป็ นพัก ๆ จะคลายความเมื่อย
5. ความสัมพันธ์ ต้องหาทางลดความขัดแย้งของคนลงตรงนี้ตอ้ งได้รับความสนใจเป็ น พิเศษเพราะมันมี
มากขึ้นเรื่ อย ๆ คนเราต้องเข้าใจกันมากขึ้น เข้าใจโลก เข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจ วัฒนธรรมมากขึ้น เข้าใจเรื่ องการ
งาน เข้าใจอะไรต่าง ๆ ก็จะลดความขัดแย้งลง
6. จิต ถ้าเรามีจิตใจเมตตากรุ ณาคิดจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นอยูเ่ รื่ อยจะคลายความเครี ยดการให้ คือรายได้ การ
ให้กเ็ กิดความสุข คนรับก็เกิดความสุข
คมจักร พันธ์วนิช (2541 : 63) ได้กล่าวถึงความเครี ยดไว้วา่ การคลายเครี ยดนั้นต้องใช้ ความเพียรและ
พึ่งตนเองให้มากที่สุด ควรหลีกเลี่ยงวิธีที่ให้โทษแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
1. กินอาหารเพื่อสุ ขภาพ งดอาหารประเภทขยะ การรับประทานอาหารอย่างมีหลักการ เพื่อชําระล้าง ลด
สารพิษที่เป็ นอันตรายและเพื่ออวัยวะภายในได้พกั ผ่อน ฟื้ นตัวอยูด่ ว้ ยผลที่เกิดขึ้น ได้แก่การมีร่างกายที่แข็งแรง
ขึ้นมีพลังทั้งร่ างกายและจิตใจ อาหารขยะประกอบด้วย แป้ ง นํ้าตาล และ อาหารไขมันสูง อาหารเพื่อสุ ขภาพ

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างในบรรดาอาหารที่สาํ คัญ ที่สุดได้แก่ ผลไม้ ผักสด ธัญพืช และ
อาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการปรุ งแต่งอาหารที่มีใย เนื้อสัตว์ ชนิด ไม่มีไขมัน
2. การพักผ่อนและนอนหลับให้พอ ในบางครั้งบางคราว หรื อบางช่วงของชีวติ จะมี อารมณ์เครี ยดหรื อ
หน่ายชีวิต วิธีง่าย ๆ ที่จะลดความเครี ยดคือการพักผ่อนตามใจชอบ แต่ไม่ควรเป็ น ประเภทอาศัยอบายมุข เช่น
ฟังเพลงเย็น ๆ เพลงบรรเลงหรื อคลาสสิ ก อ่านหนังสื อสารคดีหรื อหนังสื อ อ่านเล่นเบา ๆ หนังสื อธรรมะ เป็ น
ต้น
3. การออกกําลังกาย การออกกําลังกายควรเป็ นประเภท ยกเว้นการออกกําลังกาย บางประเภท ที่คลาย
เครี ยดได้แต่ไม่ใช่แอโรบิค เช่น รํามวยจีน แกว่งแขน ฝึ กโยคะ เป็ น ต้น 4. การบริ หารจิต การบริ หารจิตเป็ นการ
ฝึ กจิตให้ได้ผลต้องอาศัยการปฏิบตั ิธรรมภาวนาเป็ นหลักการปฏิบตั ิที่ช่วยคลายเครี ยดได้แล้ว ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีความ
เพียรมีอินทรี แก่กล้า คือมีความ พร้อมจิตใจมัน่ คงและอาจทําให้ผนู ้ ้ นั ทําจนที่สุดแห่งทุกข์ มีความพ้นทุกข์ได้
เข้าถึงนิพพานตามพุทธศาสนา
สรุ ปได้วา่ วิธีผอ่ นคลายความเครี ยดในชีวติ ประจําวันเริ่ มต้นจากการพฤติกรรมของตัวเอง เสี ยก่อนอย่าง
เช่น หันมาใส่ใจในเรื่ องอาหารในแต่วนั คือไม่ตอ้ งมาก หรื อน้อยเกินไปให้พอเหมาะพอดี ถูกสุขอนามัย การออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง พบปะพูดคุยกับคนรอบข้างและหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ก่อให้เกิดความเครี ยด
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