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ไม่วา่ คุณจะทางานอะไร ดิฉนั เชื่อว่าคุณเคยประสบปั ญหากับภาวะความเครี ยดในการทางาน (Job Stress) มา
บ้ างแล้ วไม่มากก็น้อย ซึง่ อาการที่แสดงออกมานันก็
้ จะแตกต่างกันไป เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ มือไม้ สนั่ เหงื่อออกเสมอ
กินอาหารไม่ได้ ท้ องอืด ท้ องเสีย เป็ นโรคกระเพาะ เป็ นต้ น บางคนถึงขนาดเรี ยกภาวะดังกล่าวว่า "โรคเครี ยด"
คุณเคยค้ นหาสาเหตุบ้างไหมว่าความเครี ยดที่เกิดขึ ้นกับตัวคุณเองนัน…เกิ
้
ดจากอะไร? คุณรู้ไหมว่าสาเหตุหนึง่ ที่
ทาให้ คณ
ุ มีอาการต่าง ๆ ที่บง่ บอกถึงว่าคุณกาลังเครี ยดอยูน่ นั ้ ก็คอื ความวิตกกังวล ซึง่ เป็ นความคิดของ ตัวคุณเองในด้ าน
ลบที่เกิดขึ ้น (Negative Thinking) ไม่วา่ กับตัวคุณเอง คนรอบข้ าง หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับ ตัวคุณ เช่ น "ฉันทางาน
นันไม่
้ ได้ ", "ฉันไม่ดี", "ทุกอย่างที่เกิดขึ ้นฉันผิดเอง", "ฉันมันไม่ฉลาด", "ฉันเป็ นคนทาให้ งานไม่สาเร็จ" หรื อ "หัวหน้ างานไม่ดี",
"เพื่อนร่วมงานไม่เก่ง" เป็ นต้ น ซึง่ ความคิดด้ านลบเหล่านันจะท
้ าให้ คณ
ุ ไม่มีพลังใจในการทางาน คุณรู้สกึ หดหูแ่ ละสิ ้นหวัง
จนในที่สดุ มันก็จะส่งผลทาให้ คณ
ุ ทางานที่ได้ รับมอบหมายไม่สาเร็ จ (คิดอะไร ก็จะได้ สงิ่ นัน)
้
คุณเคยหาทางแก้ ไขปั ญหาความเครี ยดทีเ่ กิดขึ ้นบ้ างไหม ดิฉนั เชื่อว่าคุณทุกคนคงไม่อยากให้ ภาวะความ เครียด
เกิดขึ ้นกับตัวคุณเองอย่างแน่นอน มีหลายวิธีที่สามารถลดความเครี ยดลงได้ บางคนหาเวลาไปออกกาลังกาย บางคนนัง่
สมาธิ ฝึ กโยคะ เต้ นแอโรบิค หรื อเล่นกีฬาสุดโปรดของคุณ ซึง่ คุณได้ พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดความเครี ยดทีเ่ กิดขึ ้น
แล้ ววิธีการต่าง ๆ เหล่านี ้สามารถทาให้ คณ
ุ สามารถขจัดภาวะความเครี ยดได้ บ้างไหม…. บางคนอาจทาได้ ….แต่บางคน
อาจทาไม่ได้
ดิฉนั มีวิธีการหนึง่ ที่ทาให้ คณ
ุ สามารถขจัดปั ญหาความเครี ยดทีเ่ กิดขึ ้น นัน่ ก็คือความคิดของตัวคุณเอง….ลอง
เปลีย่ นความคิดเชิงลบเป็ นความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นการรับรู้ของตัวคุณเองโดยอาจจะเป็ น
สิง่ ที่ยากสาหรับบางคน แต่ไม่ถงึ ขนาดว่าทาไม่ได้ ….ทุกคนทาได้ ….ฝึ กคิดใหม่ ทาใหม่…..ของแบบนี ้อาจต้ องใช้ เวลา…
แต่ ไม่นานเกินรอนะคะ
การเปลีย่ นการรับรู้จากด้ านลบเป็ นด้ านบวกนันควรเริ
้
่ มที่ตรงไหน……มีเรื่ องอะไรบ้ าง…..ดิฉนั ขอสรุปสิง่ ที่คณ
ุ
ควรเปลีย่ นความคิดจากด้ านลบเป็ นด้ านบวกด้ วย "หลัก 5 Yours" ดังนี ้

1. ตัวคุณเอง (Yourself) ก่อนที่คณ
ุ จะมองคนอื่นคุณควรมองตัวคุณเองก่อน ความเคารพในตนเองเป็ นการ
ยอมรับในศักยภาพและความสามารถของตัวคุณ คุณทาได้ คุณดี ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ความ
พยายามอยูท่ ี่ไหน ความสาเร็ จอยูท่ ี่นนั่ คุณควรจะฝึ กพูดกับตัวเองอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นการย ้าจิตของคุณอยู่
ตลอดเวลา….เช่น I am good, I am better, I am best
2. หัวหน้ างานของคุณ (Your Boss) หัวหน้ างานเป็ นบุคคลสาคัญคนหนึง่ ที่อาจทาให้ คณ
ุ เกิดภาวะ
ความเครี ยดได้ หัวหน้ างานอาจพูดไม่ดีกบั คุณ ต่อว่าคุณเสมอ ตอกย ้าว่าคุณไม่ฉลาด จู้จี ้จุกจิก ตามงาน
ทุก 5 นาที โยนงานใส่คณ
ุ คุณเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี ้บ้ างไหม ไม่ต้องใส่ใจนะคะ ถ้ าคุณเจอเหตุการณ์
ต่าง ๆ เหล่านี ้ให้ คดิ เสียว่าหัวหน้ างานของคุณอาจเจอปั ญหาทางบ้ าน มีเรื่ องกับภรรยา/สามีที่บ้าน เป็ นต้ น
ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ คิดเสมอว่าหัวหน้ างานคุณไม่ใช่เจ้ าชีวติ คุณ คุณไม่อยู่กบั เค้ าตลอดเวลาและสักวันหนึง่
คุณหรื อหัวหน้ างานคุณอาจย้ ายสถานที่ทางานไป แล้ วทาไมคุณต้ องเก็บเอาปั ญหาของหัวหน้ างานคุณมา
เป็ นอารมณ์ด้วย
3. เพื่อนร่ วมงานของคุณ (Your Colleague) คุณคงไม่ทางานคนเดียว..ใช่ไหมคะ ดังนันเพื
้ ่อนร่วมงานของ
คุณก็อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คณ
ุ เครี ยดได้ เช่น เพื่อนร่วมงานเอาเปรี ยบ เห็นแก่ตวั ไม่ชอบทางาน เอา
แต่ประจบหัวหน้ า ชอบนินทาผู้อนื่ ชอบดูถกู ในความสามารถของคนอื่น ชอบพูดจาให้ ร้ายคนอื่นลับหลัง..
อะไรทานองนี ้…คุณเคยเจอบ้ างไหม ถ้ าคุณเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี ้ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ คิดเสมอว่าเค้ าไม่ใช่
เพื่อนสนิทคุณที่คณ
ุ ต้ องใส่ใจอะไรมากมาย เค้ าเป็ นเพียงแค่คนคนหนึง่ ที่คณ
ุ ต้ องทางานร่วมด้ วย…เท่า
นันเอง….
้
การเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี ้ ดิฉนั คิดว่าดีเสียอีกชีวิตมีรสชาด มันแปลกดีนะ…คนแบบนี ้ก็มีด้วย
(คิดด้ านบวกไว้ นะคะ)
4. งานของคุณ (Your Job) ความเครี ยดที่เกิดจากการทางานของคุณ…มี 2 รูปแบบ คุณได้ รับมอบหมายให้
ทางานง่ายจนเกินไป หรื อ คุณได้ รับมอบหมายให้ ทางานยากและท้ าทายเกินไป ทังนี
้ ้ทุกคนมีความต้ องการ
และความคาดหวังในการทางานที่แตกต่างกันไป บางคนชอบทางานง่าย ๆ แต่บางคนชอบงานที่ท้าทาย ซึง่
ดิฉนั คิดว่างานสมัยนี ้ค่อนข้ างหายาก คนบางคนอาจไม่สามารถเลือกงานได้ แต่เค้ าสามารถเลือกที่จะรัก
งานที่ทาได้ อย่ามัวแต่คิดว่าเราไม่ชอบ ไม่รักงานนัน้ ทังนี
้ ้งานที่คณ
ุ ไม่ชอบตอนนี ้อาจจะเป็ นงานทีค่ ณ
ุ ถนัด
มากและสร้ างรายได้ ให้ กบั ตัวคุณเองอย่างมากมายในอนาคต (ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงได้ เสมอไม่มีอะไรจีรัง

ยัง่ ยืน) ดังนันไม่
้ วา่ จะทางานอะไรก็ตาม ขอให้ คดิ เสมอว่านัน่ เป็ นงานที่คณ
ุ ต้ อง รับผิดชอบ จงทาให้ มนั ดี
ที่สดุ เท่าที่ความสามารถของคุณจะทาได้ ควรเอาเวลาไปนัง่ คิดหาทางปรับปรุงการทางานของคุณจะดีกว่า
อย่าไปคิดว่า ฉันไม่ชอบ ฉันจะไม่ทา เพราะมันจะทาให้ คณ
ุ ไม่ใส่ใจที่จะคิดหาทางพัฒนางานของคุณเลย
5. ผลตอบแทนของคุณ (Your Compensation) ดิฉนั ยอมรับว่าเงินเดือนและผลตอบแทนต่าง ๆ ทีค่ ณ
ุ ได้ รับ
อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คณ
ุ เครี ยดได้ คุณอาจได้ รับเงินเดือนน้ อยกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณทัง้ ๆ ที่คณ
ุ
ทางานมากกว่าพวกเค้ า ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ มองที่สาเหตุก่อน..ว่าเป็ นเพราะอะไร ถ้ าเป็ นเพราะผลจากการ
ทางานของคุณ ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคุณก่อน (แล้ วค่อยมา
ดูตอ่ ไปว่า คุณจะได้ ผลตอบแทนเท่าไหร่) แต่ถ้าเป็ นเพราะหัวหน้ างานของคุณไม่ยตุ ิธรรม บอกตามตรงนะ
คะ..มันคงแก้ ไขยาก….แต่ใช่วา่ จะไม่มีหนทาง….ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ ตังใจท
้ างาน มุมานะในการทางานให้
สาเร็ จ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในการทางานให้ มากขึ ้น ซึง่ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี…
้ .สักวันหนึง่
หัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่วมงานของคุณจะต้ องเห็น..ถ้ าไม่มใี ครเห็นคุณก็เห็นตัวคุณเองและรู้ตวั เองเสมอว่า
คุณกาลังทาอะไรอยู่ (คิดทางด้ านบวกไว้ นะคะ) ดิฉนั ไม่อยากให้ คณ
ุ คิดว่าเงินเดือนได้ รับแค่นี ้…ก็ทา
เท่านี ้….การทางานมากกว่าที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตนเอง (Value
Added) มันอาจไม่เห็นผล ณ ตอนนี ้ แต่ในอนาคตไม่แน่ไม่มใี ครบอกได้ และ รับประกันได้ วา่ ณ ตอนนีค้ ง
ไม่มีใครกล้ าไล่คณ
ุ ออกอย่างแน่นอนเพราะคุณสามารถทางานได้ มากมาย …ไม่ต้องกลัวตกงานเลย (มีงาน
ทาแน่นอน แต่เงินเดือนก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่คณ
ุ ต้ องตัดสินใจเอาเอง ลองถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณอยากตก
งาน..หรื อมีงานทา…"อย่าลืมว่ายุคสมัยนี ้งานเลือกคน มากกว่าคนเลือกงาน" หวังว่าคุณคงมีคาตอบแล้ ว
นะคะ)
ดังนัน้ อย่ามัวแต่โทษตนเองหรื อโทษผู้อื่น….เพราะนัน่ เป็ นความคิดด้ านลบ ลองเปลีย่ นมาคิดด้ านบวกดู…โดย
มองสิง่ ต่าง ๆ ในทางที่ดีและไม่ควรเก็บปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชีวติ ประจาวันมาคิด วิตกกังวล (มันผ่านมา เดีย๋ วมันก็ผา่ น
ไป)…..ตัวคุณเองจะเป็ นผู้ที่ทาให้ เกิดความเครี ยด…มิใช่ใครอื่น….แก้ ที่ความคิดของตัวคุณจะดีกว่า เพราะนัน่ จะเป็ นยา
รักษาโรคเครี ยดที่ดีที่สดุ และได้ ผลมากที่สดุ

