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บทนํา  

 ในสงัคมยคุปัจจุบนัไดมี้ความสนใจในการคน้หาขอ้สรุปทางจิตวิทยาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัพฤติกรรมใน
การดาํเนินชีวิตเพ่ือใหบุ้คคลไม่พบกบัความยุง่ยากจากปัญหาของสุขภาพกายและใจมีความสุขในการดาํเนินชีวิต 
มีความตอ้งการท่ีจะมีสุขภาพท่ีสมบรูณ์ แขง็แรง มีความเขม้แขง็ทางจิตใจ มีการใชชี้วิตท่ีมีความสุข ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีคนในยคุน้ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน อนัมีสาเหตุมาจากปัญหา
ความเครียด และปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 

 ความเครียดและความคบัขอ้งใจเป็นเร่ืองทา้ทายท่ีทาํใหเ้ราตอ้งใชพ้ลงัเพ่ือแกไ้ขปัญหา ในขณะท่ีความ
วิตกกงัวลกท็าํใหเ้รายุง่ยากลาํบากใจ ดงันั้นเราจึงตอ้งคน้หาหนทางท่ีจะดูแลตนเองเพื่อทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตท่ี
สมบรูณ์ยิง่ข้ึน การเรียนรู้กิจกรรมในการออกกาํลงักาย เพ่ือทาํใหร่้างกายมีความแขง็แรง การเรียนรู้ดา้น
โภชนาการทาํใหเ้ราสามารถเลือกบริโภคอาหารกเ็ป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับทุกคน แต่การท่ีจะทาํอยา่งไรใหเ้รา 
สามารถปฏิบติัไดจ้นเป็นนิสยัในชีวิตประจาํวนัได ้การสามารถคน้หาตวัของตวัเองได ้ทาํใหเ้รารู้สึกวา่การ 
ดาํเนินชีวิตในแต่ละวนัประสบกบัความสาํเร็จ และมีความสุข สามารถจดัการดูแลกบัปัญหาความเครียดได ้อยา่ง
เหมาะสม รวมทั้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีสาํหรับคนอ่ืนๆ ในการปรับตวัเพ่ือดาํเนินชีวิตในสงัคม 

 การเรียนรู้เร่ืองความเครียดเป็นส่ิงท่ีทาํไดจ้ริง และเป็นเร่ืองง่าย สามารถเรียนรู้ไดเ้ช่นเดียวกบัการฝึก
ทกัษะอ่ืนๆ ในชีวิตประจาํวนั การทาํความเขา้ใจเร่ืองความเครียด สาเหตุท่ีมาของความเครียด ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ 
ความเครียด ผลกระทบจากความเครียด วธีิผอ่นคลายความเครียดในชีวิตประจาํวนั การจดัการกบัความเครียด
เป็นเหมือนกบัการเปล่ียนวิธีการดาํเนินชีวติและเปล่ียนมุมมองต่อส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั การเรียนรู้ท่ีจะระบาย
ความเครียด ความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนกบัเราในแต่ละช่วงของวนั การคิดถึงส่ิงท่ีเราช่ืนชอบ ปราถนาท่ีทาํใหเ้รามี
ความสุข การจดัการกบัความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพโดยไม่แยกตวัออกจากสงัคมท่ีวุน่วาย การฝึกดาํรงชีวิต 
ตวัเองดว้ยการใชส้ติ รวมทั้งการพยายามเพ่ิมความสามารถในการเผชิญกบัความเครียดนัน่เอง 
  
ความเครียดคอือะไร 
 Selye (1956, quoted in โจนส์ 2540 : 37) ผูบุ้กเบิกงานวจิยัยคุใหม่ดา้นความเครียดไดใ้ห ้คาํจาํกดัความ
ง่าย ๆ วา่ความเครียดกคื็อความเหน่ือยลา้ของร่างกาย ในทางฟิสิกส์และวิศวกรรม ถา้เรา จะเปรียบเทียบ
ความเครียดและความตึงเครียดของสะพานแห่งหน่ึงกบัแรงกระทบท่ีเกิดกบัมนุษย ์ส่ิงท่ี กระทบกระเทือน



อารมณ์ของมนุษยก์เ็หมือนกบักระแสนํ้าอนัเช่ียวกรากท่ีไหลวนอยูร่อบ ๆ เสาของ สะพาน หรือฟ้าร้องท่ีรุนแรง 
ซ่ึงทาํใหส้ะพานค่อย ๆ ผพุงัเหมือนกบัทาํใหค้นรู้สึกอ่อนแอลง อยา่งไรก ็ตาม สะพานเป็นส่ิงไม่มีชีวิตและไม่
สามารถเคล่ือนท่ี เปล่ียนแปลง หรือตอบสนองได ้ในขณะท่ีมนุษย ์สามารถทาํได ้และสามารถปรับตวัเม่ือตกอยู่
ภายใตค้วามตึงเครียด แต่ความสาํเร็จ ความลม้เหลว หรือ ประสิทธิภาพในการรับมือข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ยิง่ไป
กวา่นั้นบุคลิกภาพ การสืบทอดทางพนัธุกรรม การถูกอบรมเล้ียงดูมาของคนเรา จะเป็นตวักาํหนดวา่เราจะ
โตต้อบกบัความเครียดอยา่งไรอีก ดว้ย 
 Ivancevich and Matteson (2002 : 266) ไดใ้หค้วามหมายของความเครียดไวว้า่ ในทาง ปฏิบติัแลว้
ความเครียด หมายถึง ลกัษณะนิสยั หรือเหตุการณ์ ท่ีทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางทาํลายความ สามคัคี ความ
น่าเช่ือถือ ของบุคคล 
 ลกัษณา แกลว้กลา้หาญ (2539 : 9) ไดส้รุปความหมายของความเครียดไวว้า่ ความเครียด หมายถึง 
พฤติกรรมของคนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองสภาวะความวติกกงัวล ความคบัขอ้งใจ ความโกรธ อนัเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในร่างกายท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ และ สภาพร่างกายและ
จิตใจไม่อาจปรับสภาพใหเ้ขา้สู่ดุลยภาพได ้
 ศกัด์ิระพี เพรียวพานิช (2539 : 10)ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความเครียดไวว้า่ ความเครียด หมายถึง 
สภาวะร่างกายหรือจิตใจเสียสมดุล สภาวะร่างกาย เช่น การเจบ็ป่วยหรือความเจบ็ป่วย ส่วน สภาวะจิตใจกไ็ดแ้ก่ 
ความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความกลวั ความวิตกกงัวล เป็นตน้ ดงันั้น ความเครียดจึงเกิดข้ึนไดก้บั
ทุกเพศทุกวยั ตราบท่ียงัมีชีวติอยูย่อ่มหลีกเล่ียงไม่พน้ท่ีตอ้งเผชิญ 
 วินยั สุริยปราการ (2540 : 19) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความเครียดไวว้า่ ความเครียด เป็นส่ิงเร้าอยา่ง
หน่ึงท่ีมีต่อคนซ่ึงทาํใหแ้ตกต่างไปจากปกติ หรือสถานท่ี ความจาํเป็น หรือสภาพแห่ง ความพอดี แบบ
ตอบสนอง (The response approach) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาหรือตอบสนองต่อปัจจยัภายนอก ตามทศันะน้ี ความเครียด
คือ การตอบสนองทางร่างกาย หรือจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีทาํใหเ้ครียดโดย ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดนั้น
อาจเป็นเหตุการณ์ภายนอกหรือสถานการณ์ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีจะก่อใหเ้กิด  
อนัตรายไดจึ้งเห็นไดว้า่ ตามทศันะน้ี จะมุ่งเนน้ท่ีปฏิกิริยา ของคนท่ีมี ต่อความกดดนัของส่ิงแวดลอ้ม การ
ตอบสนองอาจเป็นทางดา้นร่างกาย หรือดา้นจิตใจ 
 คมจกัร พนัธ์วนิช (2541 : 51) ไดใ้หค้วามหมายของความเครียดไวว้า่ ความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีทาํ
ใหร่้างกายต่ืนตวัเพ่ือตอบสนอง การทา้ทายต่างๆ และเน่ืองจากในชีวิต ประจาํวนั เราตอ้งเผชิญ กบักบัความทา้
ทายไม่วา่จะเป็นท่ีบา้น ท่ีทาํงานหรือแมแ้ต่เม่ือเราเล่นกีฬาเพ่ือพกัผอ่นกต็าม เราจึงไม่อาจ หลีกเล่ียงความเครียด
ไดเ้ลย ดงันั้น เรากน่็าจะท่ีจะทาํความรู้จกักบัเจา้ตวัความเครียดใหถ่้องแท ้เพ่ือหาทางอยูก่บัมนัไดอ้ยา่งเป็นสุข 
ความเครียดกมี็ขอ้ดีและขอ้เสีย เป็นพลงัไดท้ั้งบวกและลบมีผล ในการทาํลายมนุษยใ์นทางชีวิตจิตใจ 



 เธียร พานิช (2544 : 59) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ ความเครียดเป็นอาการอยา่งหน่ึงของ มนุษยท่ี์เรา
รู้จกักนัดี นอกเหนือจาก ความหิว ความโกรธ ความกลวั และความเบ่ือ ฯลฯ การท่ีธรรมชาติ กาํหนดใหร่้ายกาย
คนเรามีความรู้สึกดงักล่าวนั้นนบัวา่มีประโยชน์มากมาย คลา้ย ๆ กบัการติดตั้งระบบ สญัญาณ คอยเตือนใหเ้รา
ทราบวา่ ร่างกายกาํลงัมีปัญหา ตอ้งการเอาใจใส่เพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะไดด้าํเนินชีวิต ต่อไปอยา่งปกติสุข 

ธิติยา อุปมา (2546 : 8) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความเครียดไวว้า่ ความเครียด เป็นภาวะ ท่ีร่างกายมี
ปฏิกิริยาเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ ทาํใหบุ้คคลตอ้งมีการปรับตวั หรือมีการแสดงออก ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือรักษาสมดุลของตนเองไว ้ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นประสบการณ์ เฉพาะท่ีมีสาเหตุหรือปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  
ปฏิกิริยาทางสรีระวิทยา ความกดดนั ความเครียด ปฏิกิริยาทางจิตวิทยา 
 สรุปไดว้า่ ความเครียดเป็นภาวะท่ีบุคคลรู้สึกกดดนั เม่ือถูกภยัคุกคาม ทาํใหร่้างกายเตรียมพร้อมท่ีจะ
ต่อสู ้หรือถอยหนี ดงันั้นความเครียดจึงไม่ใช่วา่จะมีแต่ดา้นลบเท่านั้นในดา้นบวกความเครียดจะส่งผลใหบุ้คคล
มีพลงัพร้อมท่ีจะเผชิญกบัภารกิจต่างๆ โดยไม่ทอ้แทถ้า้มีระดบัความเครียดท่ีไม่มากจะทาํใหเ้กิดผลดีต่อการ
ปฏิบติังานมีความขยนั ทา้ทาย มีความทะเยอทะยานสูงทาํใหผ้ลงานท่ีออกมาค่อนขา้งประสบความสาํเร็จ แต่ถา้
ความเครียดมีมากอยูใ่นขั้นท่ีเป็นอนัตรายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบโดยออ้มกบัคน
รอบขา้งทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาว 
 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกับความเครียด  

1. ทฤษฏขีอง เซรีส์ (Selys) 
บิดาแห่งทฤษฏีความเครียด กล่าววา่ความเครียดเป็นกลุ่มอาการท่ีร่างกายมีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อภยัท่ีมาคุกคาม อนัเป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในร่างกายเก่ียวกบัโครงสร้าง 
เคมี เพ่ือกระตุน้การคุกคามนั้น หรือหมายถึงผลกระทบทัว่ไป (Non Specific Effect) ทั้งหมดท่ี 
เกิดแก่อินทรียเ์ม่ือมีส่ิงรบกวนและส่ิงสาํคญัคือ ร่างกายจะตอ้งมีการปรับตวั ซ่ึงการปรับตวัและการ 
ต่อสูก้บัความเครียดของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (กาญจนา สุนทรสิทธิพงศ,์ 2544) 

1. ระยะตกใจ (Stage of Alarm) ระยะน้ีมนุษยจ์ะโตต้อบส่ิงท่ีมากระตุน้ทนัทีทนัใด ไม่มีโอกาส 
ไดร้วบรวมจิตใจและร่างกายเขา้ดว้ยกนั เพ่ือตอบโตส่ิ้งท่ีมากระตุน้นั้นระยะน้ีเป็นระยะสั้น ในขณะเดียวกนั 
การทาํงานของฮอร์โมนส่วนประกอบสารเคมีระบบประสาท จะทาํงานร่วมกนั เพื่อโตต้อบต่อส่ิงท่ีกระตุน้ 
จะสงัเกตไดเ้ม่ือมนุษยต์กใจใหม่ ๆ จะพบวา่ชีพจรเตน้เร็ว มือเทา้เยน็และรวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ 
ในร่างกาย เช่น การขบัถ่าย เป็นตน้ ระยะน้ียงัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นคือ  



1.1 ขั้นสะเทือนใจ (Stage of shock) เป็นขั้นแรกของการตอบสนองต่อส่ิงท่ีมา คุกคาม เร่ิมมี
การเปล่ียนแปลงความสมดุลของร่างกายโดยผลิตฮอร์โมนบางอยา่งออกมาซ่ึงมีผลต่อหวัใจและหลอดเลือด 
ความดนัโลหิตตํ่าลง หวัใจอาจหยดุ เตน้ได ้การเปล่ียนแปลงในขั้นน้ีร่างกายยงัไม่พร้อมจะปรับตวัและถา้ยงั 
ดาํเนินต่อไปร่างกายอาจถูกใชพ้ลงังาน หมดภายใน 24-48 ชัว่โมง นอกจาก จะมีกลไกในการป้องกนัตวัเอง ซ่ึง
จะเขา้สู่ขั้นสะเทือนใจ  

1.2 ขั้นตา้น สะเทือนใจ (Stage of countershock) เป็นขั้นท่ีร่างกายเร่ิมปรับตวักบั สู่ภาวะสมดุล
ดึงเอากลไกการต่อสูข้อง ร่างกายออกมาช่วยเหลือระบบต่างๆ ของร่างกายเร่ิมประสานการทาํงานกนัอยา่งเป็น
ระเบียบ อาการท่ีตรวจพบ คือ อาการเตน้แรงของหวัใจ ความดนัโลหิตสูง คล่ืนไส ้อาเจียน ม่านตาขยาย และ
เหง่ือออกมากผิดปกติ 

2. ระยะต่อตา้น (Stage of Resistance) ระยะน้ีมนุษยไ์ดมี้เวลาในการคิดหาวิธี 
ท่ีจะนาํมาใชใ้นการปรับตวัเพ่ือต่อสู้กบัภาวะเครียด การปรับตวัระยะน้ีมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนเวลาในการทบทวนท่ีมาของความเครียด พฤติกรรมท่ีแสดงออกมามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 
ความรุ่นแรงของส่ิงท่ีมากระตุน้ ชนิดของความรุนแรงและตวับุคคล ถา้มนุษยไ์ม่สามารถเลือก 
วิธีการท่ีจะนาํมาใชใ้นการปรับตวัใหเ้หมาะสมและถูกวิธีแลว้ การปรับตวักจ็ะกลายเป็นโทษได ้

3. ระยะหมดกาํลงัใจ (Stage of Exhaustion) เม่ือความรุนแรงท่ีมาของ 
ความเครียดและชนิดของความรุนแรงมีหลายอยา่งดว้ยกนั ซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัแลว้มนุษยก์ไ็ม่ 
สามารถจะปรับตวัไดอี้กต่อไป แรงท่ีใชจ้ะหมดไปในท่ีสุด อาจถึงแก่ความตายไดถ้า้มนุษยใ์ชพ้ลงั 
ทั้งสองในขีดความสามารถท่ีจาํกดัแลว้ มนุษยย์อ่มไม่สามารถท่ีจะทนอยูไ่ปไดจ้าํเป็นจะตอ้งอาศยั 
พลงังานจากภายนอกเพื่อชดเชยส่วนท่ีเสียไปและเพ่ือใหร่้างกายทาํงานได ้

2. ทฤษฏขีองไรห์ (Riehl) 
ไรห์ (Riehl) กล่าวถึงกระบวนการของความเครียด(Stress Process) วา่เม่ือส่ิงเร้ามากระตุน้ใหเ้กิด

ความเครียดจากร่างกายจะเกิดความเครียดจากร่างกายจะเกิดความเครียดกจ็ะทาํใหเ้กิดสภาพการตอบสนอง หรือ 
เปล่ียนแปลงทางร่างกายซ่ึงเป็นผลจากความเครียดปฏิกิริยาตอบสนองจากการปรับตวัของร่างกายต่อภาวะความ 
เครียด และความเครียดโดยตรงในการปรับตวันั้นอาจออกมาในทางบวกหรือลบกไ็ดแ้ต่ส่วนใหญ่แลว้จะอยู่
ระหวา่งบวกและลบ ในการท่ีจะจดัการใหเ้ขา้ใจกบัความเครียด มนุษยอ์าจปรับตวัไดห้ลายวธีิอาจหลีกเล่ียงหรือ
ป้องกนัการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดความเครียดลดลงหรือแกไ้ขความเครียดนั้นมีบ่อยคร้ังท่ีมนุษย์
แสวงหาหรือตอ้งการเผชิญกบัความเครียดเพื่อเป็นการทา้ทายหรือเพือ่ใหต้นเองคุน้เคยกบัความเครียดจะไดร้ะวงั
ตนเอง และเสริมสร้างตนเองใหแ้ขง็แกร่งและงอกงามข้ึน ในการปรับตวัของร่างกายเม่ือไดรั้บความเครียด จะทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุงภายในร่างกายซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการเพ่ิมหรือลดการทาํงานของร่างกายได ้ทั้งน้ี



ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงการประสานงานของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายและวิถีทางการปรับตวัของมนุษย ์ไรห์ 
กาํหนดลกัษณะของความเครียด (Stress Index) ไว ้6 ประการ คือ(กาญจนา สุนทรสิทธิพงศ,์ 2544) 

2.1 ผลของความเครียด (Stress Quotient) เป็นสดัส่วนระหวา่งความเครียดเฉพาะ (Specific Stress) เป็น
สดัส่วนระหวา่งความเครียดเฉพาะ (Specific Stress) และผลรวมของความเครียดซ่ึงมนุษยไ์ดป้ระสบในช่วงเวลา
หน่ึงมาแลว้ โดยท่ีผลรวมของความเครียดเป็นความเครียดท่ีสะสมอยู ่จากประสบการณ์ในอดีตและยงัมีผลต่อ
มนุษยใ์นปัจจุบนั เช่น ความกลวัความกงัวล ความลม้เหลว ความพิการหรือความตา้นทานของร่างกาย เป็นตน้ 

2.2 สดัส่วนของความเครียดท่ีสงัเกตเห็นตามคาํบอกกล่าว (Objective of Stress) เป็นความสมัพนัธ์ 
เชิงปริมาณระหวา่งความเครียดท่ีวดัไดจ้ากการสงัเกตของเรา และความเครียดท่ีไดจ้ากคาํบอกกล่าวหรือแปร
ความ 

2.3 ความรุนแรงความเขม้ขน้ของความเครียด (Intensity of Stress) เป็นการแบ่งความเขม้ขน้ของ 
ความเครียดออกเป็น ระดบัสูง (Severe) ปานกลาง (Moderate) และตํ่า (Mild) ถา้ความเครียดสูงยอ่มตอ้งการ 
ช่วยเหลือดว้ยการลด ถา้มีระดบัปานกลางหรือตํ่ายอ่มตอ้งการประคบัประคอง การดูแลจึงตอ้งข้ึนอยูก่บัความ
คงทนของอวยัวะนั้น ๆ ต่อความเครียด การเตรียมพร้อมเพ่ือทางของความเครียด 

2.4 ขอบเขตความไม่สมบูรณ์ (Scope of Impact) เป็นการกระจายความเครียดเช่น เปอร์เซ็นตข์อง
เน้ือเยือ่ท่ีถูกทาํลายหรือมีการเปล่ียนแปลง 

2.5 ความไวในการเกิด (Speed of Impact) ระยะเวลาของการเกิดส่ิงเร้าท่ี แตกต่างกนัไป 
2.6 ระยะเวลาท่ีเกิด (Duration) ยอ่มใหผ้ลเฉพาะต่อภาวะความเครียดและการปรับตวัของร่างกายแลว้ 

แต่บุคคลในช่วงท่ีร่างกายมีการปรับตวัอนัเน่ืองมาจากภาวะความเครียด  
ไรห์ (Riehl) ไดก้าํหนดดชันีช้ีวดัปฏิกิริยาของความเครียด (Stress Reaction Index) นาํมาประยกุตใ์ชก้บั

ภาวะความเครียดและการปรับตวั โดยปฏิกิริยาความเครียดท่ีพบได ้คือ 
o การเปล่ียนแปลงทางความรู้สึก (Affective Change) เป็นความผิดปกติหรือ 

การเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้สึก ซ่ึงจะปรับไปตามระดบัอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย ์
o การเปล่ียนแปลงทางความคิด (Cognitive Change) เป็นการเปล่ียนหนา้ท่ี 

ทางดา้นการรับรู้ เช่น การเปล่ียนแปลงทางความคิด การตดัสินใจ และความสามารถในการ 
แกปั้ญหา เป็นตน้ 

o การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ (Psychological Change) เป็นปฏิกิริยาต่อ 
ความเครียดท่ีครอบคลุมไปถึงการตอบสนองหรืออาการแสดงออก ซ่ึงแสดงถึงมีการเปล่ียนแปลง 
ของระบบต่อมไร้ท่อ ประสาทการทาํงานของเซลลแ์ละการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีมีต่อภาวะ 
ความเครียดทางชีววิทยาและทางจิตใจ 



o การเปล่ียนแปลงทางกิจกรรม (Activity Change) เป็นการตอบสนองของ 
ร่างกายทั้งตวั ทาํใหเ้กิดพฤติกรรม 6 อยา่ง ซ่ึงสามารถจะสงัเกตหรือคน้หาได ้เช่น การใชแ้บบแผน 
ของพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงทางดา้นความไวต่อส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมซ่ึงสะทอ้นถึงการ 
เปล่ียนแปลงทางสรีระวิทยา และพฤติกรรมซ่ึงแสดงถึงการรับรู้ต่อความจริงบิดเบือนไป 

3. ทฤษฏขีอง ออลโทเทน (Aaltomen) 
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด มาสรุปเป็นปัจจยัในการทาํงาน ท่ีอาจนาํไปสู่การเกิด 

ความเครียด ดงัน้ี 
3.1 ตวังาน 
3.2 บทบาทหนา้ท่ี 
3.3 สมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 
3.4 ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในงาน 
3.5 โครงสร้างและบรรยากาศขององคก์ร 

 
สาเหตุของความเครียด 
 สมยศ นาวกีาร (2540 : 996) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ บุคคลจะเผชิญกบัความเครียด เม่ือพวกเขาจะ
เผชิญกบัปัจจยัท่ีคุกคามใหม่ในสภาพแวดลอ้มของงานของพวกเขาในขณะท่ีบุคคล จะแตกต่างกนัภายในส่ิงท่ีทาํ
ใหพ้วกเขาเกิดความเครียด เราจะมีคุณลกัษณะบางอยา่งของงานท่ีสร้าง ความเครียดอยา่งมีระบบแก่บุคคล 
แหล่งท่ีมาอยา่งแรกของความเครียดคือ งาน วถีิทางท่ีงานถูกออกแบบ แรงกดดนัของเวลาท่ีบุคคลไดเ้ผชิญอยู ่
และความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อบุคคลหน่ึงต่างนาํไป สู่ความเครียด ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะเป็น
แหล่งท่ีมาอยา่งท่ีสองของความเครียด การติดต่อท่ี บุคคลมีต่อนายและบุคคลอ่ืนมากนอ้ยแค่ไหน เราตอ้งใชเ้วลา
ในการติดต่อกบัลูกคา้ มากนอ้ยแค่ไหน และการเก่ียวพนัระหวา่งกนัเหล่าน้ีใหค้วามพอใจอยา่งไรจะมีอิทธิพล
ต่อความเครียดของบุคคล แหล่งท่ีมาอยา่งท่ีสามคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัญหาของชีวิตส่วนบุคคลสามารถเพ่ิม
ความกดดนัเขา้กบั สถานการณ์ของงานท่ีเครียดข้ึนอีกได ้
 จงรักษ ์ศุภกิจเจริญ (2527) จาํแนกสาเหตุของความเครียดไว ้2 ลกัษณะ คือ 

1. สาเหตุของความเครียดท่ีมีสาเหตุเฉพาะ (Specific Stress Agent) อาจเกิดจาก 
จุลินทรีย ์เช่น เช้ือโรค ทางเคมี ฟิสิกส์ และสาเหตุจากการขาดปัจจยัต่าง ๆ เช่น การขาดอากาศ 
ขาดนํ้า ขาดออกซิเจน และการเสียสมดุล 

2. สาเหตุของความเครียดท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific Stress Agent) ไดแ้ก่ 
มูลเหตุท่ีเก่ียวจิตใจ เช่น เกิดความกลวั ความวิตกกงัวล การไม่ประสบความสาํเร็จของมนุษย ์



สมัพนัธ์หรือการทาํงานเกิดความคบัขอ้งใจ 
 ชูทิตย ์ปานปรีชา (2534 : 486-488) ไดแ้บ่งสาเหตุของการก่อใหเ้กิดความเครียดคือ 

1. สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมาจากตวัคน 
แยกได ้2 ชนิด คือ 

1.1 สาเหตุทางกาย เป็นภาวะบางอยา่งของร่างกายท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดร่างกาย 
และจิตใจเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ได ้เม่ือร่างกายเครียดกจ็ะทาํใหจิ้ตใจเครียดดว้ย เช่น ความเหน่ือยลา้ 
ทางร่างกาย ซ่ึงสภาพร่างกายท่ีไม่สมบรูณ์แขง็แรง หรือผา่นการทาํงานหนกัและนานร่างกายไดรั้บ 
การพกัผอ่นไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลกัษณะ ความเจบ็ป่วยทางร่างกาย 
ภาวะติดสุรา ยาเสพติด ไปกดประสาทเป็นผลใหร่้างกายอ่อนเพลีย 

1.2 สภาพจิตใจ คือ สภาพจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้คือ 
1. อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไดแ้ก่ ความกลวั ความโกรธ ความวิตกกงัวล ความ 

เศร้า ทุกขใ์จ ความรู้สึกส้ินหวงั 
2. ความรู้สึกบางอยา่ง ไดแ้ก่ ความรู้สึกสูญเสียช่ือเสียงเกียรติยศ ความ 

ภาคภูมิใจ ความรู้สึกวา่ตวัเองกระทาํผิดกลวัวา่ผูอ่ื้นจะรู้ 
3. ความคบัขอ้งใจ เกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการถกูขดัขวาง ความรู้สึกไม่พอใจ 

วิตกกงัวล เหมือนถูกบีบคั้น 
4. บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ เป็นคนจริงจงักบัชีวิต ใจร้อน รุนแรง กา้วร้าว ควบคุม 

อารมณ์ไม่อยู ่เป็นคนตอ้งพึ่งพาคนอ่ืน 
2. สาเหตุภายนอก หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ นอกตวัคนท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดความเครียด 

ไดแ้ก่ 
2.1 การสูญเสียส่ิงท่ีรัก ไดแ้ก่ คนรัก เช่น พอ่แม่ ลูก คู่รัก การสูญเสียของรัก 

ทรัพยสิ์นหนา้ท่ีการงาน 
2.2 การเปล่ียนแปลงในชีวิตโดยระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต จะมีจิตใจแปรปรวน 

(Psychological Imbalance) เช่น การเขา้โรงเรียนคร้ังแรก การแต่งงาน วยัหมดประจาํเดือน การ 
เกษียณอาย ุหรือการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัโดยมิไดค้าดหรือ 
เตรียมการไวก่้อน 

2.3 ภยัอนัตรายต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภยัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หรือภยัจากธรรมชาติ 
2.4 ทาํงานชนิดท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด เช่น งานท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก ทาํงาน 

หลายหนา้ท่ี หลายแห่ง หรืองานไม่พึงพอใจ งานท่ีไม่มัน่คงแน่นอน ขาดความกา้วหนา้ มองไม่เห็น 



ความสาํเร็จของงานท่ีทาํอยู ่
2.5 งานท่ีตอ้งรับผิดชอบในระดบัสูง ผูท่ี้อยูใ่นตาํแหน่งหวัหนา้ หรือผูบ้ริหาร งาน 

ท่ีตอ้งรับผิดชอบดา้นการวินิจฉยั สัง่การ วางแผน คุมนโยบาย ควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น 
จาํนวนมาก มีปัญหาตอ้งแกไ้ขอยูเ่สมอ 

2.6 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ยากจน เป็นตน้ 
2.7 สภาพของสงัคมเมือง ท่ีชีวิตตอ้งต่อสูแ้ข่งขนั การจราจรติดขดั การเดินทางไม่ 

สะดวก ขาดอากาศบริสุทธ์ิ 
จตุพร เพง็ชยั (2534) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดวา่มาจากส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ 
1. ความกดดนัจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น เร่ืองงาน เงิน เร่ืองภายในครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงทาํ 

ใหเ้กิดความไม่สบายใจ 
2. ความขดัแยง้อนัเกิดจากภายในจิตใจ เช่น ความไม่สมหวงั ความรู้สึกสูญเสีย 

การตดัสินใจไม่เดด็ขาด 
3. ความเป็นทุกขอ์นัเกิดจากความเจ็บป่วยของร่างกายนอกจากภาวะความเครียดท่ีส่งผล 

ต่อสรีระทางกายและทางจิตใจ รวมทั้งความเจบ็ป่วยแลว้ ยงัมีกระบวนของความรู้สึกท่ีมนุษย ์
ตระหนกัในใจถึงภยัท่ีจะเกิดข้ึน และหาวธีิการเผชิญหนา้กบัปัญหา กจ็ะทาํใหเ้กิดความเครียดได ้
เช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ความคบัขอ้งใจ (Frustration) หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถปฏิบติัส่ิง 
หน่ึงส่ิงใดใหส้าํเร็จตามความมุ่งหมายท่ีวางไว ้

2. ความกลวัอนัตราย (Treat) หมายถึงการท่ีคนรู้วา่จะมีอนัตรายรออยู ่ภยัน้ีจะเกิดความ 
ตอ้งการทางร่างกายและแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนา เช่น ความเจบ็ปวด ความสูญเสีย ความนบัถือจาก 
ผูอ่ื้นรออยูเ่บ้ืองหลงั อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนนั้นยิง่มีสูงเพียงใด ความกลงัเกรงกย็ิง่มากข้ึนเท่านั้น 

3. ความขดัแยง้ในใจ (Conflict) หมายถึง การท่ีคนตอ้งตดัสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง 
ทาํใหเ้ขาเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ียุง่ยากซบัซอ้นในการตดัสินใจวา่จะเลือกส่ิงหน่ึงก่อใหเ้กิด 
ความรู้สึกขดัแยง้ในใจได ้

4. ความวิตกกงัวล (Anxiety) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีตอบโตส้ภาวการณ์บางอยา่งท่ีทาํให ้
คนตกอยูใ่นภาวะท่ีอึดอดักงัวลใจ ความวิตกกงัวลเป็นปฏิกิริยาของคนปกติโดยทัว่ ๆ ไป ถา้มีและ 
ไม่รุนแรงแต่ถา้มีมากเกินไปยอ่มเป็นปัญหา 

กรมสุขภาพจิต (2540 : 3) ไดแ้บ่งสาเหตุของการเกิดความเครียดออกเป็น 3 ประการ คือ 
1. สาเหตุทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความกลวัวา่จะไม่ไดด้งัหวงั กลวัจะไม่สาํเร็จ หนกัใจใน 



งานท่ีไดรั้บมอบหมาย รู้สึกวา่ตวัเองตอ้งทาํส่ิงท่ียากเกินความสามารถ มีความวิตกกงัวลล่วงหนา้กบั 
ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน เป็นตน้ 

2. สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต ไดแ้ก่ การเปล่ียนวยั การแต่งงาน การตั้งครรภ ์
การเร่ิมเขา้ทาํงาน การเปล่ียนงาน การเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

3. สาเหตุจากการเจบ็ป่วยทางกาย ไดแ้ก่ การเจบ็ไขไ้ม่สบายท่ีรุนแรง ตลอดไปจนถึง 
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีรุนแรงและเร้ือรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพจิต 

เน่ืองจากธรรมชาติของความเครียดในสถานการณ์หน่ึง ๆ ไม่ทาํใหเ้กิดความเครียด ในบุคคลอยา่ง เท่า
เทียมกนั จึงมีนกัวิชาการประมวลสาเหตุของความเครียดไวต่้าง ๆ กนัพอท่ีจะสรุปได ้ดงัน้ี (สุทิน อยูสุ่ข และคน
อ่ืน ๆ2546 : 201)  

1. สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมาจาก ตวัคน สามารถแยก
สาเหตุภายในตวัคนไดเ้ป็น2 ชนิดไดแ้ก่ ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุ ทาง ร่างกาย และสาเหตุทางดา้นจิตใจ  

1.1 สาเหตุทางร่างกาย เป็นภาวะบางอยา่งของร่างกายท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด เน่ืองจากร่างกาย
และจิตใจเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ได ้เม่ือส่ิงใดส่ิงหน่ึงชาํรุดหรือเจบ็ป่วย จะทาํให ้ส่วน หน่ึงชาํรุดหรือเจบ็ป่วยไป
ดว้ย ฉะนั้นเม่ือร่างกายเครียดจะทาํใหจิ้ตใจเครียดไปดว้ย ภาวะต่าง ๆ ท่ีเป็น สาเหตุของความเครียดไดแ้ก่ ความ
เม่ือยลา้ทางร่างกาย ร่างกายไดรั้บการพกัผอ่นไม่เพียงพอ การ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ทาํใหร่้างกายหิวโหย นํ้าตาล ในเลือดตํ่า ร่างกายขาด วติามินและเกลือแร่ ความเจบ็ป่วยทางร่างกาย เช่น มีโรค
ประจาํตวัไดรั้บการผา่ตดัใหม่ ทาํใหไ้ม่ค่อย อยากอาหารเป็นตน้  

1.2 ส่วนสาเหตุทางจิตใจนั้น เป็นสภาพจิตบางอยา่งท่ีสามารถทาํใหเ้กิด ความเครียดได ้เช่น 
อาการอารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไดแ้ก่ ความกลวั ความวิตกกงัวล ความโกรธ ความเศร้า อารมณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิด
ความทุกขใ์จ ไม่สบายใจโดยเฉพาะความเศร้าทาํใหเ้กิด ความส้ินหวงั ไม่คิด ต่อสู ้ความคบัขอ้งใจ เป็นภาวะของ
จิตใจเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการถกูขดัขวางทาํให ้มีปัญหาตอ้งเผชิญ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ  
นอกจากน้ีแลว้ บุคลิกภาพของบุคคลยงัสามารถทาํใหเ้กิดความเครียดได ้ตวัอยา่งเช่น การท่ีบุคคลเป็นคนจริงจงั
กบัชีวิต ทาํอะไรตอ้งทาํใหดี้สมบรูณ์แบบ เจา้ระเบียบ เป็นคน ตรง มีมาตรการในการดาํเนินชีวิตสูง มี
ความสามารถในการทาํงานสูงกวา่คนอ่ืน ทาํใหต้ลอดชีวิตตอ้ง ทาํงานหนกั ทุกอยา่งดว้ยตวัเอง การเป็นคนใจ
ร้อน อารมณ์รุนแรง กา้วร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่อยูร่วมทั้ง การท่ีเป็นคนตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นเสมอ ขาดความเช่ือมัน่ใน
ตวัเอง มีความรู้สึกวา่ตนเอง ไม่เก่ง ไม่กลา้ ตดัสินใจไม่กลา้ทาํอะไรดว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัความคิด คาํแนะนาํ
และกาํลงัใจจากผูอ่ื้นทาํใหมี้ความวิตกกงัวลมองอนาคตดว้ยความหวาดหวัน่อยูเ่สมอ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพต่าง ๆ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถเกิด ความเครียดข้ึนมาได ้หรือเกิดความเครียดเป็นประจาํได ้ 



2. สาเหตุจากภายนอก หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ นอกตวัคนท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิด ความเครียด ซ่ึงไดแ้ก่ การ
สูญเสีย ส่ิงท่ีรักไดแ้ก่ การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน การตกงาน หรือถูกใหอ้อกจากงานเกิด
การเปล่ียนแปลงในชีวิต เช่นระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต ไดแ้ก่ เขา้โรงเรียนคร้ังแรก ทาํงานคร้ังแรก สมรสใหม่ 
ๆ มีบุตรคนแรก วยัหมดประจาํเดือน ปลดเกษียณอาย ุใหม่ ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทาํใหต้อ้ง
ปรับตวักส็ามารถเป็นสาเหตุของความเครียดชนิดหน่ึง 

จุรนุช จิตราทร (2548 : 1) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่น มลภาวะ ไดแ้ก่ เสียงดงัเกินไป จากเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์อากาศเสีย จากควนัท่อไอ
เสีย นํ้าเสีย ฝุ่ น ละออง ยาฆ่าแมลง การอยูก่นัอยา่งเบียดเสียด ยดัเหยยีด เป็นตน้ สภาพ เศรษฐกิจท่ีไม่น่าพอใจ 
เช่นรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เช่น การสอบแข่งขนัเขา้ เรียนเขา้ทาํงาน เล่ือนขั้น เล่ือน
ตาํแหน่ง เป็นตน้ นิสยัใน การกิน การด่ืมท่ีส่งเสริมความเครียด เช่น ผูท่ี้ด่ืมกาแฟบ่อย ๆ สูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ 
ตลอดจนกินของกินท่ีมีนํ้ าตาลมาก ๆ มีสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ราบร่ืนมกัมีขอ้ขดัแยง้ ทะเลาะเบาะแวง้กบั
คนอ่ืนเป็นปกติวิสยั เป็นตน้ 

ภทัรวรรณ ธาดาดลทิพย ์(2549 : 89) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ ปฏิกิริยาท่ีร่างกาย ใชต้อบสนอง
ความเครียดในอดีตกาล มนุษยย์คุหินดาํรงชีวิตดว้ยวธีิ สู ้หรือ หนี เม่ือพบกบัอนัตราย ในภาวะเช่นนั้น ต่อม
หมวกไต (อะดรีนลั) จะหลัง่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนคอร์ทิชอล เพ่ือเร่งใหร่้างกายผลิต พลงังานอยา่งรีบด่วน หวัใจ
จะเตน้แรงรัว ความดนัโลหิตเพ่ิมข้ึน ตบัจะปล่อยกลโูคสเขา้สู่กระแสเลือด กลา้มเน้ือเกร็ง ระบบยอ่ยชะลอการ
ทาํงาน มีอยู ่2 ปัจจยั (1) ปัจจยัความเครียดภายใน เช่น แพอ้าหาร ร่างกายปฏิเสธอาหารบางชนิดของเสียจากการ
เผาพลาญพลงังานเสียสมดุลทางเคมี ขาดสารอาหาร ระดบั นํ้าตาลในเลือดไม่สมดุล คอเลสเทอรอลสูง เป็นโรค
ภูมคุม้กนัต่อตา้นตนเอง ( 2) ปัจจยัความเครียด ภายนอก มลภาวะบริโภคไขมนัท่ีเติมไฮโดรเจนโมเลกลุ บุหร่ี 
เหลา้ ไดรั้บรังสี UV มากเกินควร ทาํงาน หนกั ปัญหาทางอารมณ์ ความทุกขโ์ศก ปัญหาหยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 
ประเภทของความเครียด 

รัชดา เอ่ียมยิง่พาณิช (2532 : 19 อา้งอิงจาก Miller & Keame, 1972)ไดแ้บง่ความเครียดออกเป็น 2 ชนิด 
คือ  

1. ความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามปฏิกิริยาตอบสนอง คือ 
1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลนั (Emergency Stress) เป็นความเครียดเกิดข้ึนทนัทีทนัใดท่ีไดรั้บ

ส่ิงท่ีคุกคามชีวิตท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด เช่น การไดรั้บบาดเจบ็ การเกิดอุบติัเหตุหรือการตกอยูใ่นสภาพการกระทาํ
น่ากลวั 



1.2 ความเครียดชนิดต่อเน่ืองกนั (Continuing Stress) เป็นส่ิงคุกคามชีวิตท่ี เกิดข้ึนต่อเน่ืองเช่น 
การเปล่ียนแปลงของร่างกายในวยัต่าง ๆ หรือการเปล่ียนแปลงของร่างกายในบางโอกาส เช่น การเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
การตั้งครรภ ์เป็นตน้ 

2. ความเครียดทางดา้นจิตใจ (Psychological Stress) เป็นการตอบสนองของร่างกายอยา่งเฉียบพลนั เม่ือ
คิดวา่จะมีอนัตรายเกิดข้ึน ทาํใหเ้กิดความเครียดของกลา้มเน้ือ หวัใจเตน้แรงและเร็ว 
 
ระดบัของความเครียด  

สุทิน อยูสุ่ข และคนอ่ืน ๆ (2546 : 209) ไดก้ล่าวถึงระดบัความเครียดไวว้า่ ความเครียด อาจแบ่งไดเ้ป็น 
3 ระดบั ตามความรุนแรงและการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ (1) ความเครียดระดบัตํ่า เป็นภาวะท่ีถือวา่ 
ปกติ มกัพบเป็นประจาํในชีวิตประจาํวนัผูป้ฏิบติังาน มกัไม่ค่อยรู้ตวัหรือรู้สึก บา้งเลก็นอ้ยซ่ึงยงัพอทนได ้ไม่มี
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจน และส่ิงสาํคญัคือ ไม่เกิดผล ร้าย
ต่อการดาํเนินชีวิต ( 2) ความเครียดปานกลาง เป็นภาวะท่ีมีการ แสดงออกของการเปล่ียน แปลงของร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ และการดาํเนินชีวิต ความเครียดใน ระดบัน้ีเป็นสญัญาณเตือนภยัขั้นตน้วา่ ความเครียดผดิปกติ 
แลว้ บุคคลนั้นตอ้งหาทางแกไ้ขหรือผอ่นคลาย ถา้ขืนปล่อยไวจ้ะเกิดพยาธิสภาพมากข้ึน การดาํเนินชีวิต อาจเสีย
ไป การทาํงานอาจเลวลง การตดัสินใจอาจเสียไป และผูท่ี้มีความเครียด ระดบัน้ี หากไปปรึกษาจิตแพทย ์ จะ
สามารถแกไ้ขไดท้นัทว่งที (3) ความเครียดระดบัรุนแรง ภาวะน้ีร่างกายและจิตใจถือวา่อยูใ่นช่วงท่ีพา่ยแพ ้ต่อ
ความเครียดเรียบร้อยไปแลว้ ทาํให ้ร่างกายและจิตใจเปล่ียนแปลงไปจนเห็นไดช้ดัเจน มีพยาธิสภาพหรือป่วย 
เป็นโรคข้ึนการดาํเนิน ชีวติผนัแปรและเส่ือมลง การตดัสินใจผิดพลาดผูท่ี้อยูใ่นภาวะน้ีตอ้งไดรั้บการรักษา จาก
จิตแพทยท์นัที แต่หากท้ิงไว ้จะทาํใหบุ้คลิกภาพปรวนแปร และเจบ็ป่วยเร้ือรัง  

ดงันั้นความเครียดอาจกล่าวไดว้า่เป็นทั้งประโยชนแ์ละโทษ แต่ความเครียดท่ีเป็นโทษนั้น เป็น
ความเครียดชนิดท่ีเกินความจาํเป็น แทนท่ี จะเป็นประโยชนก์ลบั กลายมาเป็นอุปสรรคและอนัตรายต่อชีวิต เม่ือ
คนเราอยูใ่นภาวะตึงเครียดร่างกายกจ็ะเกิดความ เตรียมพร้อมท่ีจะ สู ้หรือ หนี โดยท่ีร่างกายจะมีการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่น หวัใจเตน้แรงและเร็วหายใจ ถ่ีมากข้ึน กลา้มเน้ือหดเกร็งพร้อมรับสถานการณ์ อุณหภูมิ
ร่างกายสูงข้ึน มีเหง่ือออก ฯลฯ เม่ือ วิกฤตการณ์ผา่นพน้ไปร่างกายจะกลบัสู่ภาวะปกติแต่ความเครียดท่ีเป็น
อนัตรายกคื็อความเครียดท่ีมาก เกินความจาํเป็น เม่ือเกิดความเครียดแลว้จะมีอาการต่าง ๆ คงอยู ่ไม่ลดหรือ
หายไปเพ่ือกลบัสู่สภาวะปกติ ความเครียดน้ีสามารถแบ่งได ้4 ระดบั  

(1) ความเครียดระดบัปกติเป็นระดบัท่ีกระตุน้ตวัของเราใหด้าํเนินชีวิตตาม ระบบของสงัคมท่ีเหมาะสม 
เช่น การท่ีต่ืนนอนแต่เชา้ การท่ีตอ้งพดูหนา้ชั้น ฯลฯ เป็นระดบั ความเครียด ท่ีเป็นประโยชน ์



(2) ความเครียดมากกวา่ปกติเลก็นอ้ย อาจเกิดข้ึนในบางช่วงของชีวิตหรือมีเหตุการณ์ บางอยา่งเป็นคร้ัง
คราว เช่น การเตรียมตวัสอบปลายเทอม การเร่งส่งงานบางอยา่ง 

(3 ) ความเครียดระดบั ปานกลาง เป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาเร้ือรังและยาวนาน เช่น ตกงานมาหลายเดือน มี
หน้ีสินมาก เจบ็ป่วยมานาน 
 (4) ความเครียดระดบัสูงสุด คือ เครียดมากอาจเกิดจากเร่ืองสุดวิสยั เหตุการณ์รุนแรงไม่คาดฝัน เช่น เกิด
อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ คนในครอบครัว เสียชีวิต การติดอยูก่บัคุณค่า และกิจวตัร บางอยา่งเกินไป และความกลวั
ส่ิงท่ีเราไม่คุน้เคย อาจทาํใหเ้ราเกิดความเครียดได ้หากเราตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง ท่ีมาทา้ทาย ใหเ้ราตอ้ง
เส่ียงหรือปรับตวั เช่น การเปล่ียนแปลงทางการงานและครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ ถา้เรามี
สุขภาพดีเท่าไรกย็ิง่จะเป็นการง่ายท่ีจะจดัการกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง  

สรุปไดว้า่ ระดบัความเครียดของคนเราในแต่ละคนยอ่ม จากการกล่าวแลว้ขา้งตน้ มีความเครียดไม่
เท่ากนัถึงแมว้า่จะเป็นความเครียดในเร่ืองเดียวกนักต็ามทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานทางดา้น จิตใจอารมณ์ สงัคม 
วฒันธรรม ความรุนแรงและระยะเวลาของความกระทบกระเทือน ความเครียดจะแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 
ความเครียดระดบันอ้ยซ่ึงเป็นระดบัท่ีกาํลงัดีซ่ึงมนัจะทาํใหค้นเรามีความขยนั ทะเยอทะยานมีความต่ืนตวัไม่ข้ี
เกียจ ความเครียดระดบักลางคือ ระดบัเตือนภยั อาจจะมีผลต่อ การกระทาํ เช่น การนอนไม่หลบั ติดส่ิง 
เสพติดต่าง ๆ ความเครียดระดบัรุนแรง ควบคุมตวัเองไม่อยู ่มีความกา้วร้าว ซึมเศร้า จิตวิกลจริต ความเครียด
ระยะยาว อาจทาํใหเ้กิดโรค ทางกายได ้เช่นโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ แก่เร็ว อายสุั้นลง 
เป็นตน้ 
 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อระดบัความเครียด 

คมจกัร พนัธ์วนิช ( 2541 : 60) ไดก้ล่าวไว ้7ดา้นดงัต่อไปน้ี  
1. ความเปล่ียนแปลง การไม่โอนอ่อนผอ่นตาม การติดอยูก่บัคุณค่า และกิจวตัร บางอยา่งเกินไป และ

ความกลวัส่ิงท่ีเราไม่คุน้เคย อาจทาํใหเ้ราเกิดความเครียดได ้หากเราตอ้งเผชิญกบั ความเปล่ียนแปลงท่ีมาทา้ทาย 
เราตอ้งเส่ียงหรือปรับตวั เช่น ความเปล่ียนแปลงของการงาน ครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้  

2. การแสดงความสามารถ เรามกัประสบความสาํเร็จหากความเครียดนั้นเก่ียวเน่ืองกบั การใชพ้ลงัหรือ
การทดสอบความชาํนาญของเรา ถา้หากเรามีความเช่ือมัน่น้ีกจ็ะเป็นผลดี และทาํใหเ้รา ไดใ้ชพ้ลงัท่ีร่างกายผลิต
ออกมาแลว้ใหห้มดไป  

3. ความกงัวลหรือความกลวั ความกงัวลในส่ิงท่ีมายงัไม่ถึงอาจจะเพิ่ม หรือทาํให ้ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนดาํรง
อยูน่านกวา่ความเป็นจริง และอาจทาํใหเ้ราตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีไม่มีวนัเกิดข้ึนอาจเกิด ความเครียดทางจิตข้ึนและ
เป็นผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายได ้ 



4. ความเบ่ือหน่าย การขาดความกระตือรือร้นหรือความสนใจในการทาํงานการวา่งงาน หรือการเกษียณ
จากงาน อาจจะทาํใหห้ดหู่ความมึนชาและความเครียด การสงสยัวา่ตนเป็นท่ีรักหรือ 
ตอ้งการหรือไม่ กจ็ะเป็นผลทาํใหล้ดคุณค่าของตวัเอง อนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกความเศร้าโศก การตาย หรือ
การสูญเสียคู่ครองเน่ืองจากการหยา่ร้าง และการแยกทางกนั อาจจะมีผลฝังลึกภายในจิตใจ หากความเศร้าหรือ
ความโกรธนั้นไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือถกูกดดนัไวห้รือไม่ตระหนกัวา่มีอยู ่กอ็าจทาํใหเ้กิดความลม้เหลวทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจได ้ 

5. สาเหตุทางภาวะแวดลอ้ม ความแออดัความขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั จราจรติดขดั เสียงอึกทึก ผูค้น
หนาแน่น และมลภาวะต่าง ๆ เป็นสาเหตุทางภาวะแวดลอ้มของความเครียดท่ีเห็นชดั ท่ีสุด เมืองใหญ่เท่าไรกย็ิง่
มีความกดดนั และความขุน่เคืองใจ ใหแ้ก่ผูอ้าศยั ไดม้ากเท่านั้น เราจะเครียด มากเครียดนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่ เรา
อาศยัอยูท่ี่ไหน ใชก้ารคมนาคมอยา่งไร ตลอดจนเราสามารถหนีจาก ส่ิงแวดลอ้มเช่นนั้นไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราว
บา้งไดห้รือไม่  

6. นอกจากน้ีบุคลิกภาพของเรา กย็งัมีส่วนตดัสินวา่ เราจะมีปฏิกิริยาต่อความกดดนั ทางภาวะแวดลอ้ม
อยา่งไร คนท่ีมีบุคลิกภาพประเภท ก ท่ีชอบการแข่งขนั และมีความทะเยอทะยาน มีแนวโนม้วา่จะประสบ
ความสาํเร็จ ในการใชชี้วิตในเมืองใหญ่ คนประเภทน้ีอาจจะเบ่ือรําคาญความ เงียบ และความเช่ืองชา้ชีวิตตาม
ชนบทและชานเมือง ท่ีคนมีบุคลิกประเภท ข พอใจ อยา่งไร กต็ามหาก เราอาศยัอยูแ่ละทาํงานในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีทาํใหเ้รารู้สึกวา่ เราสามารถทาํงานไดดี้ท่ีสุด เรากอ็าจไม่ใส่ใจ กบัความเครียดท่ีเกิดจากภาวะแวดลอ้มในวง
กวา้งเท่าใดนกั  

7. สารเคมีท่ีทาํใหเ้ครียด สารเคมีในบรรยากาศท่ีเป็นมลพิษทาํใหเ้ครียด คือควนัพิษ ต่าง ๆ และควนั
บุหร่ี เม่ือเราหายใจเขา้ไป นอกจากน้ีมีสารเคมีบางอยา่งอยูใ่นอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีเรา บริโภคเขา้ไป และอยูใ่น
ส่ิงเสพติด เช่น คาเฟอินในกาแฟ ชา และเคร่ืองด่ืมประเภทโคลา กระตุน้ ฮอร์โมนท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดทีแรก
เรากรู้็สึกต่ืนตวั แต่ไม่นานเราจะกระสบักระส่าย นอนไม่หลบั นํ้าตาล นํ้าตาลในอาหารท่ีกินเขา้ไป อาจทาํให้
นํ้ าตาลในเลือดลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของความ อ่อนเพลีย และทาํใหรู้้สึกกระสบักระส่าย เกลือเพิ่ม
ความเครียดของประสาทเพ่ิมปริมาณนํ้าในร่างก่าย เกบ็กกั และเพ่ิมความดนัโลหิต นิโคตินในบุหร่ีกระตุน้ ต่อม
อะดรีนอลโดยตรง แอลกอฮอล ์ปริมาณ พอสมควรทาํใหร่้างกายและจิตใจผอ่นคลาย แต่ถา้ด่ืมเกินขนาด จะเป็น
ตวักดและทาํลายตบั ทาํใหส้มอง และประสาทสมัผสัมีปฏิกิริยาตอบโตช้า้  

จากการกล่าวแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของความเครียดกมี็ปัจจยัมาจาก ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว สถานภาพการสมรส สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว คือถา้ครอบครัวใด ท่ีมีพอ่แม่ทะเลาะ
เบาะแวง้ไม่ลงรอยกนั สมาชิกในครอบครัวนั้นกจ็ะมีความกดดนัหรือ บางครอบครัว พอ่แม่กห็ยา่ร้างกนัลกู ๆ ก็
ขาดฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไปทาํใหค้รอบครัวแตกแยกเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะกระทบ กบัความเครียดได ้ 



ผลกระทบจากความเครียด  
เกท็โต ้(2544 : 115) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ ความเครียดส่งผลเสียเป็นส่ิงซ่ึงมี ผลกระทบทางลบ

ต่อร่างกาย (อตัราการเตน้ของหวัใจ-ชีพจร และการหายใจเร็วข้ึน ความดนัโลหิต สูงข้ึน) ต่อจิตใจ (วิตกกงัวล ตึง
เครียด) และต่อพฤติกรรม (หุนหนัพลนัแล่นใจร้อนไร้เหตุผล) ส่ิงเหล่าน้ี เป็นผลมาจากการทาํงานหนกั ไม่
สามารถทาํงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามความพอใจ พบขอ้ผิดพลาดทาํงาน ภายใตเ้วลาบีบบงัคบัตอ้งละเอียดละออ
กบังานท่ีพิถีพิถนัทาํงานโดยผูบ้งัคบับญัชาไม่เห็นคุณค่า  

ความเครียดหรือความวิตกกงัวล ทาํใหเ้ราไม่สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได ้และทาํให ้ความสามารถและ
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีอาการเครียดหรือกงัวล จะแสดงความรู้สึกออกมาเป็น การกระทาํ ถา้เราใหเ้วลา
กบัตนเองเพ่ือทบทวนวิเคราะห์สาเหตุของความเครียด เราจะหาวิธีจดัการกบั มนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ภทัรวรรณ ธาดาดลทิพย ์(2549 : 91) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ เม่ือมีอาการเครียดจดั จะมีผลกระทบ
คือ เจบ็คอ ปวดปัสสาวะปุบปับ ต่อมหมวกไตและไตมีปัญหา ใจสัน่หายใจไม่อ่ิม อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิด
ง่าย หนงัตากระตุก นอนไม่หลบั กระวนกระวาย ภูมิคุม้กนัอ่อนแอลง เป็น หวดัง่าย ซึมเศร้า ผวิแพร้ะคายเคือง
ตกกละ เหน่ือยง่าย ไม่มีแรง เบ่ืออาหาร นํ้าหนกัลด เป็น ตน้  

กรมสุขภาพจิต (2543 : 1) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ ความเครียดจะส่งผลใหเ้กิดความ ผิดปกติทาง
ร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมดงั น้ี  

1. ความผดิปกติทางร่างกาย ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ทอ้งเสียหรือทอ้งผกู นอน ไม่หลบัหรือง่วงนอน
ตลอดเวลา ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือเบ่ืออาหารหรือกินมากกวา่ปกติ ทอ้งอืดเฟ้อ อาหาร ไม่ยอ่ย ประจาํเดือนมาไม่
ปกติเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ มือเยน็เทา้เยน็ เหง่ือออกตามมือตามเทา้ ใจสัน่ ถอนหายใจบ่อย ๆ ผิวหนงัเป็นผืน่
คนั เป็นหวดับ่อย ๆ แพอ้ากาศง่า ย  

2. ความผดิปกติทางจิตใจ ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล คิดมาก คิดฟุ้ งซ่าน หลงลืมง่า ยไม่มี สมาธิ หงุดหงิด 
โกรธง่าย ใจนอ้ย เบ่ือหน่าย ซึมเศร้า เหงา วา้เหว ่ส้ินหวงั หมดความรู้สึกสนุกสนาน เป็นตน้  

3. ความผดิปกติทางพฤติกรรม ไดแ้ก่ สูบบุหร่ี ด่ืมสุรามากข้ึน ใชส้ารเสพติดใชย้านอน หลบั จูจ้ี้ข้ีบ่น 
ชวนทะเลาะ มีเร่ืองขดัแยง้กบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ ดึงผม กดัเลบ็ กดัฟัน ผดุลุกผดุนัง่ เงียบขรึม เกบ็ตวั เป็นตน้ ทั้งน้ี อาจ
สาํรวจความเครียดของคุณไดโ้ดยการใชแ้บบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดดว้ยตนเอง  

กนกรัตน์ สุขะตุงคะ ( 2549 : 1) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ ความเครียด ไดส่้งผลถึง พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไป คือ แสวงหาความพึงพอใจอยา่งฉาบฉวย เพอ้ฝันสร้างวิมาน ในอากาศ เล่ียงการ ทาํงานใหส้าํเร็จ
ผลดัวนัประกนัพรุ่งไปเร่ือย ๆ เฉ่ือยชา ไม่เรียนรู้ประสบการณ์ทาํใหท้าํผิดซํ้ า ๆ ไม่อดทนต่อส่ิงท่ีมากระทบหนั
ไปหลงใหลทางไสยศาสตร์ จูจ้ี้เจา้ระเบียบ ไม่ยดืหยุน่ หลีกเล่ียงท่ีจะ พฒันาตวัเอง  



สมยศ นาวกีาร (2540 : 104) ไดก้ล่าวถึงความเครียดวา่ ความเครียดและผลการปฏิบติังาน บางที
ผลกระทบของความเครียดต่อผลการปฏิบติังานจะเป็นท่ีสนใจท่ีของผูบ้ริหาร วิถีทางอยา่งหน่ึง ท่ีจะสรุป
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดและผลการปฏิบติังานจะอยูท่ี่ U กลบัหวั จนกระทัง่ถึงจุดหน่ึง (จุด A ภายใน
รูป) ความเครียดท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน เม่ือเลยจุดน้ีไปแลว้ ความเครียดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกจะ
ทาํใหผ้ลการปฏิบติังานลดลง ความเครียดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึงจุด A จะเป็นความเครียดในทางบวก เน่ืองจากพวกมนั
จะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานของบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ความเครียด ท่ีเลยจุด A ไปจะเป็นความเครียดทางลบ เน่ืองจาก
ความเครียดทางลบจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานของ บุคคลลดลง ขอ้เทจ็จริงท่ีความเครียดสามารถเป็นบวกได ้จะ
ถูกแสดงใหโ้ดยการพิจารณาทฤษฎีจูงใจ ทฤษฎี จูงใจสามารถถูกใชเ้พิม่แรงจูงใจและผลการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน
ไดแ้ต่พวกมนัมีศกัยภาพท่ีจะ เพ่ิมความเครียดไดด้ว้ย ตวัอยา่งเช่น การกาํหนด เป้าหมายท่ียากแก่บุคคล และบอก
แก่บุคคลวา่เขาจะ ไดรั้บโบนสัท่ีสูงต่อเม่ือเป้าหมายไดบ้รรลุเท่านั้นจะทาํใหเ้กิดความเครียด แต่กระนั้นในกรณี
ความเครียดจะเป็นบวกเน่ืองจากพวกมนั จะกระตุน้บุคคลใหพ้ยายามบรรลุเป้าหมายในทาํนองเดียวกนั 
ความเครียดท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ไดเ้ผชิญเม่ือใกลจ้ะสอบจะเป็นบวก อาจจะกล่าวไดว้า่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความเครียดและผลการปฏิบติังานเป็นไปได ้ทั้งทางบวกและถา้ความเครียดเพ่ิมสูงต่อไปผลการปฏิบติังานลดลง
เป็นความเครียดในทางลบ  

ความเครียดจะมีผลกระทบทางลบต่อผลการปฏิบติังานของบุคคล ความเครียดจะ นาํไปสู่การขาดงาน
และการเขา้ออกจากงานสูงข้ึน การเขา้ออกจากงานและการขาดงานจะทาํให ้บุคคลถอนตวัไปจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่สบายใจได ้นอกจากน้ีความเครียดจึงมกัจะเก่ียวพนักบัการ ลอบทาํลายทางอุตสาหกรรมอยู่
บ่อยคร้ัง บางคนงานอาจจะสร้างขอ้บกพร่องทางกลไกกบัสายงาน ประกอบ เพ่ือพวกเขาจะไดมี้เวลาพกัจาก
ความน่าเบ่ือและความเครียดจากงานของพวกเขาท่ีจริงแลว้ รายงานจากกรมแรงงานไดก้ล่าววา่ การทาํลาย
เคร่ืองจกัรเพ่ือท่ีจะหยดุพกับา้งมีเหตุผลพอสมควร ท่ีจะทาํความเครียดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
บุคคล เม่ือบุคคลเร่ิมรู้สึกเครียดมากข้ึน ภายในงานของพวกเขา ผลการปฏิบติังานของพวกเขาจะเพ่ิมข้ึน พวกเขา
จะถูกกระตุน้ใหจ้ดัการกบั ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน พวกเขาจะทาํงานหนกัข้ึน หรือรวดเร็วข้ึนกวา่ท่ีพวกเขาได้
เผชิญกบั ความเครียดท่ีนอ้ยหรือไม่มีเลยบุคคลจะผลกัดนัตวัเองไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีสูงภายใตค้วามเครียด 
ปานกลาง แต่กระนั้นถา้ความเครียดสูงเกินไป ผลการปฏิบติังานกจ็ะลดลง บุคคลกจ็ะกลายเป็นจิตสลาย  

จากการกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลกระทบจากความเครียด ถา้เป็นไปในทางบวกอาจจะ เพ่ิมความ
พยายามและความกระตือรือร้น และสร้างแรงจูงใจ แต่ท่ีสาํคญัคือผลกระทบใน ทางลบซ่ึง จะทาํใหเ้กิดผล
กระทบต่อ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทาํใหร่้างกายเสียสมดุลเกิดความทอ้แท ้ในชีวติ หลบหลีกสงัคม
เน่ืองมาจากส่ิงท่ีตนไดค้าดหวงัเอาไวไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งท่ีได ้พยายามถึงท่ีสุดแลว้กต็ามทาํใหไ้ม่คิดสู้
ขาดสติย ั้งคิดทาํใหต้ดัสินใจมกัผดิพลาด ร่างกายกมี็ ความ อ่อนแอลงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายอยา่ง จะ



ทาํใหมี้อาการปวดหวั ปวดทอ้ง หงุดหงิด นอนไม่หลบั โมโหง่าย ใจสัน่ โรคกระเพาะลาํไส ้โรคหวัใจโรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคเสน้เลือด ในสมองตีบ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ ้โรคมะเร็งบัน่ทอนชีวติใหส้ั้นลง  

วธีิผ่อนคลายความเครียดในชีวติประจาวนั 
More and others (2006 : 167) ไดก้ล่าวถึงความเครียดวา่ การรู้จกัปรับตวัเองเป็นวิธีการ อยา่งหน่ึงใน

การดาํรงชีวิตประจาํวนั ดงัต่อไปน้ี  
1. การผอ่นคลาย (Relaxation) การผอ่นคลายจะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการ ปรับตวั เม่ือเราอยู่

ภายใตค้วามกดดนัท่ีรุนแรง การผอ่นคลายจะมุ่งท่ีการกาํจดัความตึงของกลา้มเน้ือ ท่ีสาํคญั การผอ่นคลายจะมี
รูปแบบหลายอยา่ง วถีิทางอยา่งหน่ึงในการผอ่นคลายคือการหยดุพกั เป็นระยะ หรือการผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ย การฝึกโยคะ  

2. การหายใจ ( Breathing) การผอ่นคลายท่ีธรรมดาท่ีสุดคือการหายใจในช่องทอ้ง เม่ืออยูภ่ายใตค้วาม
กดดนับุคคลส่วนใหญ่จะหายใจสั้นและต้ืนน่ีจะทาํใหป้อดขาดออกซิเจนและ กลา้มเน้ือตึงได ้ดว้ยการหายใจเขา้
อยา่งชา้ ๆ และลึกผา่นทางจมูกร้ังไวป้ระมาณหา้วินาที และหายใจ ออกอยา่งชา้ ๆ แลว้ร่างกายกจ็ะไดรั้บ
ออกซิเจนเตม็ท่ี  

3. การออกกาํลงักาย (Physical exercise) การออกกาํลงักายเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งหน่ึงของ
การกาํจดัความเครียด และการออกกาํลงัเป็นประจาํจะช่วยลดความเครียดได ้ 

4. โครงการช่วยเหลือบุคคล (Employee assistant program) โครงการบริหารสุขภาพ ของบุคคลจะเป็น 
EAP ท่ีพิเศษอยา่งหน่ึง พวกมนัไดถู้กสร้างข้ึนมาเพ่ือท่ีจะส่งเสริมความเป็นอยูข่อง บุคคลภายในบริษทัและ
กระตุน้วิถีชีวติท่ีมีสุขภาพดีข้ึนโครงการบริหารสุขภาพจะมุ่งท่ีการช่วยเหลือ บุคคลปรับปรุงความเป็นอยูข่องเขา 
และความสามารถจดัการความเครียดโดยการควบคุมนํ้าหนกั การ เลิกสูบบุหร่ี โภชนาการ และการตรวจสุขภาพ  

พนมทวน ชูแสงทอง (2548 : 1) กล่าวถึงการผอ่นคลายความเครียดไวด้งัน้ี  
1. พดู ระบายความเครียด ลองหาคนสนิทไวใ้จไดแ้ละพร้อมท่ีจะรับฟังเป็นคู่สนทนา 

ระบายส่ิงท่ีอึดอดัใจอยูข่า้งใน แมคู่้สนทนาจะไม่ช่วยแกไ้ขปัญหาได ้แต่อยา่งนอ้ยกไ็ดป้ลดปล่อยและ 
ระบายภาวะเครียดไดส่้วนหน่ึง 

2. กิน อาหารคลายเครียด ชอ็กโกแลตกบันํ้ามะตูม จะช่วยลดความตึงเครียดและขบัลม 
ไดเ้ป็นอยา่งดีส่วนใครท่ีเครียดจนนอนไม่หลบั ก่อนนอนหยบิกลว้ยเช่ือมกบัน ม 

3. ฟัง คนเครียดท่ีไม่นิยม 2 วิธีแรก อาจเปล่ียนมาใชว้ิธีดนตรีคลายเครียดดว้ยการใช ้
เพลงบรรเลง อาทิ บีโธเฟ่น ไชคอร์ฟสกี โมสาร์ท หรือคา้งคาวกินกลว้ยของไทยเรา รวมถึงดนตรีกลุ่ม 
เสียงธรรมชาติ เช่น นํ้าตก นกร้อ เงสียงคล่ืนเบา กช่็วยใหผ้อ่นคลายไดม้า ก 

4. ดม กล่ินบาํบดัหรือท่ีเรียกวา่ อโรมา เทอราปี เป็นอีกวธีิท่ีช่วยใหห้ายจากอาการ 



เครียดไดช้ะงกั ไม่วา่จะใชธู้ปหอมกล่ินท่ีสดช่ืนหรือหยดนํ้ามนัหอมระเหยแลว้นอนหรือทาํงานผอ่น 
คลายไปดว้ย ควบคู่ไปกบัการแช่นํ้าอุ่น ๆ กล่ินท่ีช่วยผอ่นคลายไดดี้คือ กล่ินไมจ้นัทน์หอม กล่ินกาํยาน 
ช่วยผอ่นคลาย ส่วนกล่ินการบูร กล่ินสม้ กล่ินมะนาวสร้างความสดช่ืน 

5. นวด ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ นัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย ๆ ค่อย ๆ เกร็งกลา้มเน้ือ 
ส่วนต่าง ๆ ไล่จากปลายเทา้ ขอ้เทา้ น่อง ตน้ขา ลาํตวั แขน มือ น้ิว ไหล่ คอ ศีรษะ และใบหนา้ เกร็งไว ้
สกัอึดใจหน่ึง จากนั้นค่อย ๆ ผอ่นคลายยอ้นกลบัไป โดยเร่ิมใบหนา้จนถึงปลายเทา้ จะช่วยใหบ้รรเทา 
จากอาการคลายเครียดได ้

ประเวศ วะสี 2(539 : 35) ไดก้ล่าวถึงวธีิคลายความเครียดไวด้งัน้ี 
1. ออกกาํลงักาย ถา้ไม่ออกกาํลงั อะดรีลินจะหลัง่ เกิดความเครียด การออกกาํลงักาย 

จึงจะลดความเครียด ถา้มีความเครียดไม่มากออกกาํลงัอยา่งเดียวกพ็อ จะออกในลกัษณะไหนกไ็ด ้
แลว้แต่ชอบ หรือคิดวา่เหมาะสมกบัตวัเอง เช่น การเดิน การว่ิงเหยาะ ๆ การวา่ยนํ้า เป็นดตน้ 

2. พกัผอ่น การพกัผอ่นจะช่วยลดความเครียด บางคนอาจจะเป็นเพราะลกัษณะ 
ของงาน บางคนโลภอยากได ้กท็าํงานมากเกินไปกท็าํใหเ้กิดความเครียด 

3. ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งหาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือช่วยสมองซีกขวาดว้ย อยา่อยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีคอยแต่ช่วยกระตุน้ซีกซา้ยอยา่งเดียว เพราะฉะนั้น ความสงบ ตน้ไม ้ใบหญา้ รูปศิลปะต่าง ๆ จะช่วย 
ใหเ้ราไม่เครียด ถา้หาทางหลบไดใ้หไ้ปอยูใ่นท่ีสง บ 

4. หลีกความจาํเจซํ้ าซาก ความจาํเจซํ้ าซาก ถา้หลบไดพ้ยายามหลบ ถา้ไม่มีทางเล่ียง 
ทางหน่ึงใหห้ยดุทาํงานแลว้ออกกาํลงัเป็นพกั ๆ จะคลายความเม่ือย 

5. ความสมัพนัธ์ ตอ้งหาทางลดความขดัแยง้ของคนลงตรงน้ีตอ้งไดรั้บความสนใจเป็น พิเศษเพราะมนัมี
มากข้ึนเร่ือย ๆ คนเราตอ้งเขา้ใจกนัมากข้ึน เขา้ใจโลก เขา้ใจชีวิตมากข้ึน เขา้ใจ วฒันธรรมมากข้ึน เขา้ใจเร่ืองการ
งาน เขา้ใจอะไรต่าง ๆ กจ็ะลดความขดัแยง้ลง  

6. จิต ถา้เรามีจิตใจเมตตากรุณาคิดจะช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่ร่ือยจะคลายความเครียดการให ้คือรายได ้การ
ใหก้เ็กิดความสุข คนรับกเ็กิดความสุข  

คมจกัร พนัธ์วนิช (2541 : 63) ไดก้ล่าวถึงความเครียดไวว้า่ การคลายเครียดนั้นตอ้งใช ้ความเพียรและ
พ่ึงตนเองใหม้ากท่ีสุด ควรหลีกเล่ียงวธีิท่ีใหโ้ทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น  

1. กินอาหารเพ่ือสุขภาพ งดอาหารประเภทขยะ การรับประทานอาหารอยา่งมีหลกัการ เพื่อชาํระลา้ง ลด
สารพิษท่ีเป็นอนัตรายและเพ่ืออวยัวะภายในไดพ้กัผอ่น ฟ้ืนตวัอยูด่ว้ยผลท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่การมีร่างกายท่ีแขง็แรง
ข้ึนมีพลงัทั้งร่างกายและจิตใจ อาหารขยะประกอบดว้ย แป้ง นํ้าตาล และ อาหารไขมนัสูง อาหารเพ่ือสุขภาพ



ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งในบรรดาอาหารท่ีสาํคญั ท่ีสุดไดแ้ก่ ผลไม ้ผกัสด ธญัพชื และ
อาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการปรุงแต่งอาหารท่ีมีใย เน้ือสตัว ์ชนิด ไม่มีไขมนั  

2. การพกัผอ่นและนอนหลบัใหพ้อ ในบางคร้ังบางคราว หรือบางช่วงของชีวติ จะมี อารมณ์เครียดหรือ
หน่ายชีวิต วิธีง่าย ๆ ท่ีจะลดความเครียดคือการพกัผอ่นตามใจชอบ แต่ไม่ควรเป็น ประเภทอาศยัอบายมุข เช่น 
ฟังเพลงเยน็ ๆ เพลงบรรเลงหรือคลาสสิก อ่านหนงัสือสารคดีหรือหนงัสือ อ่านเล่นเบา ๆ หนงัสือธรรมะ เป็น
ตน้  

3. การออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายควรเป็นประเภท ยกเวน้การออกกาํลงักาย บางประเภท ท่ีคลาย
เครียดไดแ้ต่ไม่ใช่แอโรบิค เช่น รํามวยจีน แกวง่แขน ฝึกโยคะ เป็น ตน้ 4. การบริหารจิต การบริหารจิตเป็นการ
ฝึกจิตใหไ้ดผ้ลตอ้งอาศยัการปฏิบติัธรรมภาวนาเป็นหลกัการปฏิบติัท่ีช่วยคลายเครียดไดแ้ลว้ ผูป้ฏิบติัตอ้งมีความ
เพียรมีอินทรีแก่กลา้ คือมีความ พร้อมจิตใจมัน่คงและอาจทาํใหผู้น้ั้นทาํจนท่ีสุดแห่งทุกข ์มีความพน้ทุกขไ์ด้
เขา้ถึงนิพพานตามพทุธศาสนา  

สรุปไดว้า่ วธีิผอ่นคลายความเครียดในชีวติประจาํวนัเร่ิมตน้จากการพฤติกรรมของตวัเอง เสียก่อนอยา่ง 
เช่น หนัมาใส่ใจในเร่ืองอาหารในแต่วนัคือไม่ตอ้งมาก หรือนอ้ยเกินไปใหพ้อเหมาะพอดี ถูกสุขอนามยั การออก
กาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง พบปะพดูคุยกบัคนรอบขา้งและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด  
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