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การจัดการความเครียด เติมความสุข เพื่อประสิทธิผลในการท�างาน
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บทคัดย่อ

 ความเครียดจึงเป็นการปรับตัวและเปลีย่นแปลงเพื่อตอบสถานการณ์ภายนอกซึง่ส่งผลกระทบต่อรา่งกาย จิตใจ และพฤตกิรรม 
ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการมีส่วนร่วมในองค์การ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดอาจเนื่องจากปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยภายใน
องค์การ ปัจจัยกลุ่มท�างาน ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สภาพจิตใจ พฤติกรรม บุคคลสามารถจัดการ
ความเครียดได้โดยการออกก�าลังกาย การพักผ่อน การท�าสมาธิ ควบคุมพฤติกรรม ส่วนองค์กรสามารถจัดการความเครียดได้โดย 
การสร้างบรรยากาศสนบัสนนุ การออกแบบองค์การ การลดความขดัแย้งในบทบาท การก�าหนดบทบาทให้ชดัเจน การจดัการความเครยีด
จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท�างานของบุคลากรด้วยการช่วยลดอุบัติเหตุในการท�างาน ลดการขาดงาน ลดความท้อแท้ เพิ่มขวัญ 
ก�าลังใจ และความพึงพอใจในการท�างาน 

Abstract

 Stress is an adaptive response to an external situation that results in physical, psychological, and behavioral 
deviations for organizational participants. The causesof stress can be categorized into extra organizational, organizational, 
group, and individual stressors. Stress has an impact on physical health, psychological health, and behavioral problems.
Techniques that individuals can use to eliminate and manage stress include the following: exercise, relaxation, meditation, 
behavioral self-control. Organization strategies in order toprevent and reduce job stress for individual employees include 
the following: creating a supportive climate, enriching the design of tasks, reducing conflict, and clarifying roles. Stress 
management will increase efficiency in the job performance of employees by reducing accidents in the workplace, 
absences, burnout, increasing moral and job satisfaction. 

บทน�า

การท�างานในองค์การยุค 2000 ล้วนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านทั้งทางสังคม การเมือง เทคโนโลยี 
การแข่งขัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานที่ต้องท�างานที่หลากหลายและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ท�าให้บุคคลต้องเผชิญ
กับความเครียด ผลการส�ารวจบริษัทในอเมริกาพบว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรรู้สึกเครียดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง และร้อยละ 40 ที่
รู้สึกมีความเครียดตลอดเวลา ความเครียดในการท�างานส่งผลท�าให้เกิดอุบัติเหตุในการท�างานเพิ่มขึ้น ผลผลิตงานลดลง ท�าให้องค์กร
ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น (Greenberg, 2005) อาชีพที่มีความเครียดจะมีลักษณะส�าคัญสามประการคือ ต้องตัดสินใจ ต้อง
ตดิตามงานตลอดเวลา ต้องแลกเปลีย่นข้อมลูกบับคุคลอืน่ๆ ตลอดเวลา ต้องท�างานในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่พงึพอใจ ซึง่จากการส�ารวจของ
นิตยสาร Wall Street พบว่า อาชีพที่มีความเครียดสูงสุด คือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ พนักงานดับเพลิง ผู้บริหารระดับ
สูง หมอผ่าตัด พนักงานควบคุมการบิน อาชีพอื่นๆ ที่น่าสนใจที่พบว่ามีความเครียดสูง ได้แก่ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารงาน
โฆษณา นักบิน สถาปนิก นักกฎหมาย ฯลฯ ความเครียดจึงเป็นสิ่งที่องค์กรและบุคคลต้องใส่ใจดูแลและหาวิธีการหรือหนทางจัดการกับ
ความเครยีดเพือ่มใิห้ส่งผลกระทบเสยีหายต่อตวับคุคลและองค์การ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติการท�างานและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน
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ความหมายความเครียด

ความเครียด เป็นรูปแบบปฏิกริยาตอบโต้ทางอารมณ์
และร่างกายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร (Greenberg, 2005, 114) ความเครยีดจงึเป็น
ประสบการณ์ทางร่างกายหรือจิตใจหรือการรับรู้ต่อความต้องการ
ที่มากเกินไปของบุคคล (Ivancevich & Matteson,1987) ส่วน
ความเครียดในงาน(Job Stress) เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับ
หน้าที่การงาน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้บุคคล
ต้องท�างานเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าที่ปกติ (Beehr & Newman 
citing in Luthan, 1989) ความเครียดจึงเป็นการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการมี
ส่วนร่วมในองค์การ (Luthans, 1989, 195) โดยสรุปความเครียด
คือการตอบสนองเพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ตลอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
เบีย่งเบนจากปกต ิความเครยีดไม่ใช่ความตืน่เต้น ไม่ใช่ความวติก
กังวล อาจจะส่งผลดีในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระ
ทบในทางเสียหายมากกว่าผลดี
 
ปัจจัยความเครียด

 ส�าหรบัคนท�างาน มปัีจจยัหลายประการทีเ่ป็นสาเหตกุ่อ
ให้เกดิความเครยีดในองค์การ ได้แก่ (Luthans, 1989 ; Greenberg, 
2005)

1. ปัจจัยความเครียดจากภายนอกองค์กร อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชนที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ของเทคโนโลย ีสภาพเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง วฒันธรรม 
ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศ  
น�้าท่วม ฝนแล้ง แม้กระทั่งปัญหาการเมืองของประเทศ เช่น  
การประท้วงของกลุม่ต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการเมอืงโลก 
เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศอื่นๆ ในโลก 
 2. ปัจจัยความเครียดจากภายในองค์กร ซึ่งสามารถ
แยกแยะได้สี่ประการคือ
  2.1 นโยบายองค์กร การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
องค์กรในด้านต่างๆ เช่น การท�างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
  2.2 โครงสร้างองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือ
มีการปรับเปลี่ยนสายงาน หน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
องค์กร หัวหน้างาน การย้ายงาน
  2.3 สภาพแวดล้อมของที่ท�างาน เช่น อุณหภูมิที่
ร้อนหรือหนาวเกินไป คับแคบ อุดอู้ ไม่น่ารื่นรมย์ 
  2.4 กระบวนการท�างาน เช่น ความสลับซับซ้อนยุ่ง

ยากในการท�างาน สายบังคับบัญชาที่ผูกขาดอ�านาจ ไม่มีการกระ
จายอ�านาจการตัดสินใจ
 3. ความเครียดจากกลุ่มท�างาน ซึ่งแบ่งได้เป็นสามแบบ
คือ
  3.1 การขาดความสามัคคี ความรักความสามัคคี
เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรระดับ
ล่าง หากบุคลากรไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ซึ่งอาจจะเนื่องจาก
การออกแบบงาน ผู ้บริหารสั่งห้ามหรือตั้งกฎเกณฑ์จ�ากัดไว้ 
หรือสมาชิกกลุ ่มถูกตัดขาดจากกัน ก็จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิด
ความเครียดกับบุคลากรได้
  3.2 การขาดการสนับสนุนทางสังคม การที่
บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนปัญหาและสังสรรค์สนุกสนานร่วม
กันจะท�าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน แต่ถ้าปราศจาก
บรรยากาศแห่งการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานก็จะท�าให้เกิด
ความเครียดขึ้นได้ ส�าหรับบางสังคมจะมีการสนับสนุนทางสังคม
ที่ดี ย่อมช่วยลดความเครียดของบุคคลได้ 
 การสนับสนุนทางสังคมอาจเกิดได้จากหลายแหล่ง เช่น 
 บรรทดัฐานทางวฒันธรรม ในสงัคมตะวนัออก เช่น ญีปุ่น่ 
มีวัฒนธรรมที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ
 สถาบันทางสังคม เช่น วัด โบสถ์ พระ อาจารย์แนะแนว 
ความช่วยเหลือจากสภากาชาด
 เพื่อนและครอบครัวที่อบอุ่น จะช่วยในการพูดคุยและ
เปลี่ยนความคิดเห็น ปรับทุกข์ อันเป็นหนทางในการจัดการกับ
ปัญหาและให้มุมมองและทางออกของปัญหา ช่วยเบี่ยงเบนความ
สนใจไปจากต้นเหตุแห่งความเครียดด และยังเป็นแหล่งสนับสนุน
ด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น เงิน ค�าแนะน�า การดูแลยามเจ็บป่วย
  3.3 ความขดัแย้ง ซึง่อาจจะเป็นความขดัแย้งภายใน
ตนเอง ความขดัแย้งระหว่างบคุคล และความขดัแย้งระหว่างกลุม่ 
ล้วนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเครียดต่อบุคคลได้เช่นกัน
 4. ความเครียดส่วนบุคคล แบ่งแยกได้หลายประการคือ
  4.1 ลักษณะของบทบาท การที่บุคคลมักต้องมี
หลายบทบาทในเวลาเดียวกัน เช่น บทบาทต่อองค์กร อาทิ เป็นผู้
บรหิาร เป็นพนกังาน บทบาทต่อครอบครวั อาท ิเป็นพ่อแม่ เป็นลกู 
บทบาทต่อหน้าที่การงาน อาทิ ต้องรับผิดชอบงานหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในแต่ละบทบาทก็อาจจะเกิดความต้องการที่
ขัดแย้งกัน จากหลักฐานการวิจัยชี้ว่า ตารางเวลางาน หน้าที่การ
งาน การแต่งงาน ลกู และคูค่รอง ล้วนแต่ก่อให้เกดิความกดดนัต่อ
บคุคล นอกเหนอืจากความเครยีดอนัเนือ่งจากหน้าทีก่ารงาน และ
ครอบครวั ด้านความเครยีดจากหน้าทีก่ารงานพบว่าเกดิจากสาเหตุ
เนื่องจากความคลุมเครือในบทบาท ซึ่งเกิดจากการที่มีข้อมูลและ
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ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่พอเพียง การได้รับการการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ไม่เพียงพอ
 นอกจากนี้ความเครียดส่วนบุคคลยังเกิดได้จากการที่
องค์กรมกีารสือ่สารทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ การบดิเบอืนข้อมลูข่าวสาร
จากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
 4.2 บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
 จากการวิจัยของเฟรดแมนและโรเซ็นแมน (Friedman 
& Rosenman, 1960 citing in Luthans,1989)ได้แบ่งบุคลิกของ
บุคคลออกเป็นสองแบบคือ แบบ A และ B และผลการวิจัยของ
นักวิชาการอื่นๆ ได้ค้นพบว่า บุคลิกแบบ A มักมีความเครียดและ
ส่งผลกระทบเป็นอนัตรายต่อสขุภาพร่างกาย นอกจากนีย้งัพบว่าผู้
บรหิารส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ล้วนมบีคุลกิภาพแบบ A มผีูบ้รหิารเพยีง 
ร้อยละ 12 เท่านั้นที่มีบุคลิกภาพแบบ B แต่ปรากฏว่ามีงานวิจัย
จ�านวนหนึ่งพบว่า บคุลิกภาพแบบ A สามารถลดความเครียดและ

จดัการความเครยีดได้ดกีว่าบคุคลทีม่บีคุลกิภาพแบบ B และบคุคล
ทีม่บีคุลกิภาพแบบ A มกัจะก้าวขึน้สูต่�าแหน่งระดบัสงูอย่างรวดเรว็ 
แต่ก็มีแนวโน้มว่าไม่ประสบผลส�าเร็จเท่ากับบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
แบบ B ซึง่เป็นคนทีม่คีวามอดทนและมองสิง่ต่างๆ ได้กว้างไกลกว่า
 บุคลิกภาพแบบ A ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเครียดมาก มี
ลักษณะดังนี้คือ มักเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เดินเร็ว กินเร็ว พูดเร็ว 
ไม่อดทน ท�างานสองอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่มีเวลาว่าง สนใจ
ตัวเลข วัดความส�าเร็จจากตัวเลข ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน รู้สึกว่า
ถูกกดดันจากเวลาเสมอ
 ส่วนบคุลกิภาพแบบ B ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเครยีดน้อยกว่า 
มกัมบีคุลกิภาพดงันีค้อื ไม่สนใจเวลา มคีวามอดทน ไม่อวดด ีเล่น
เพือ่ความสนกุไม่ใช่เพือ่เอาชนะ พกัผ่อนโดยปราศจากความรูส้กึว่า
ท�าผิด ไม่ถูกกดดันด้วยเส้นตาย ใส่ใจความรู้สึก เน้นที่ความรู้สึก
มากกว่าตัวเลข ไม่รีบเร่ง

 การทดสอบบุคลิกภาพ
 ผู้สนใจสามารถทดสอบบุคลิกภาพว่าท่านเป็นคนประเภท A หรือ B ด้วยการตอบแบบประเมินต่อไปนี้ ด้วยการเลือกค�าตอบที่
ตรงกับลักษณะพฤติกรรมของท่านมากที่สุด (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548, 368)

 1. ไม่ใส่ใจการนัดหมาย 1 2 3 4 5 6 7 8 ไม่เคยสาย
 2. ไม่ชอบการแข่งขัน 1 2 3 4 5 6 7 8 ชอบการแข่งขัน
 3. ไม่รู้เร่งรีบ 1 2 3 4 5 6 7 8  รู้สึกเร่งรีบตลอดเวลา
 4. ท�างานครั้งละหนึ่งงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 ท�างานหลายอย่างในเดียวกัน
 5. ท�างานช้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ท�างานรวดเร็ว กินเร็ว เดินเร็ว
 6. แสดงความรู้สึก 1 2 3 4 5 6 7 8 เก็บความรู้สึก
 7. สนใจหลายสิ่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 ไม่สนใจสิ่งอื่นนอกเหนือจากงาน

 การให้คะแนนและการแปลผล
 รวมคะแนนทั้ง 7 ข้อ แล้วคูณด้วย 3 ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 120 ขึ้นไป แสดงว่ามีบุคลิกภาพแบบ A แต่ถ้าได้คะแนนต�่ากว่า 90 
คะแนน แสดงว่ามีบุคลิกภาพแบบ B ซึ่งแยกย่อยได้ดังนี้
 ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป เป็นบุคลิกภาพแบบ A+
 106-119  คะแนน  เป็นบุคลิกภาพแบบ A
 100-105  คะแนน  เป็นบุคลิกภาพแบบ A-
  90-99  คะแนน  เป็นบุคลิกภาพแบบ B+
  ต�่ากว่า 90  คะแนน  เป็นบุคลิกภาพแบบ B
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 4.3 การท�างานมากเกนิไป การทีต้่องท�างานจ�านวนมาก
ภายในเวลาที่จ�ากัด หรืออาจเกิดจากการที่ต้องท�างานที่ต้องการ
คุณภาพสูงมากๆ ในขณะที่ทักษะความสามารถไม่เพียงพอที่จะ
ท�าได้ ย่อมท�าให้เกิดความเครียดได้
 4.4 การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและอาชีพ ส่งผลท�าให้เกิด
ความเครียดได้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาจเป็นไป
อย่างช้าๆ เช่น การมีอายุมากขึ้น หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เช่น คู่ครองเสียชีวิต ผลการวิจัยทางการแพทย์พบ
ว่า ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาก ก็ยิ่งจะมีสุขภาพแย่ลง การ
เปลีย่นแปลงยงัมอีทิธพิลโดยตรงต่อความพงึพอใจในงาน ส่วนการ
เปลีย่นแปลงในอาชพี อาท ิการเปลีย่นแปลงภาระงานทีต้่องรบัผดิ
ชอบ การไม่ได้รบัการส่งเสรมิให้ก้าวหน้า การทีต้่องท�างานต�่ากว่า
ความสามารถ ย่อมก่อให้เกดิดความเครยีด ขณะเดยีวกนัการได้รบั
การส่งเสรมิให้ก้าวหน้ารวดเรว็เกนิไป จนท�าให้ต้องท�างานทีต่นเอง
ไม่มีความสามารถพอ ก็อาจจะสร้างความเครียดได้เช่นกัน

ผลของความเครียด

 ความเครียดส่งผลต่อบุคคลและการปฏิบัติงาน ส�าหรับ
บางอาชีพ เช่น นักวารสารศาสตร์ที่ต้องท�างานภายใต้ความ
กดดันของเวลาเส้นตาย ความเครียดอาจส่งผลดีต่อหน้าที่การ
งาน แต่บางอาชีพ เช่น ต�ารวจ นักฟิสิกส์ ความเครียดไม่ได้มี
ประโยชน์ต่อการท�างาน ในบางครั้งความเครียดอาจส่งผลดี เช่น 
การมีผู้บังคับบัญชาใหม่ การถูกย้ายงานโดยไม่เต็มใจ อาจส่งผล
ให้บุคคลแสวงหาข้อมูลและความรู้ในงานเพิ่ม ท�าให้ท�างานได้มี
ประสทิธภิาพขึน้ ท�าให้เพิม่ความคดิสร้างสรรค์ และการท�างานโดย
รวมดีขึ้น โดยสรุปส่วนใหญ่การท�างานหลายๆ อย่างได้รับผลกระ

ทบจากความเครียด และท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานลดลงเมื่อ
มคีวามเครยีดมากๆ ซึง่ความเครยีดอาจส่งผลต่อบคุคลในหลายๆ 
ด้านดังนี้ (Luthans, 1989; Greenberg, 2005)
 ผลต่อสุขภาพ
 ผูเ้ชีย่วชาญระบวุ่าความเครยีดมผีลต่อความเจบ็ป่วยทาง
ร่างกายถงึร้อยละ 50-70 ผลของความเครยีดทีม่ต่ีอสขุภาพร่างกาย
คือท�าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ระดับแคแลสตรอรอลสูง ซึ่งส่ง
ผลก่อให้เกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
 ผลต่อสภาพจิตใจ
 ความเครยีดมกัเกดิขึน้พร้อมกบัความโกรธ ความตืน่เต้น 
ความหดหู่ ความวิตกกังวล ความกระอักกระอวล ความตึง และ
ความเบือ่หน่าย ซึง่ส่งผลให้บคุคลเกดิการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์
และสภาพจติใจ อนัส่งผลต่อการปฏบิตังิาน ความเชือ่มัน่ในตนเอง
ลดลง ไม่พอใจผู้บังคับบัญชา ขาดความสนใจในงาน ไม่สามารถ
ตัดสินใจ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ความเครียดจึงเป็นต้นเหตุ
ให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความเครียดยังส่ง
ผลต่อสไตล์การบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงาน เช่น 
ท�าให้ผู้บริหารกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่าย
 ผลต่อพฤติกรรม
 ผลของความเครียดมากจะส่งผลท�าให้บุคคลแสดงออก
เกินกว่าเหตุ นอนไม่หลับ สูบบุหรี่และดื่มแกลกฮอลล์มากขึ้น  
ติดสารเสพติด ตลอดจนมีหลักฐานงานวิจัยยืนยันว่ามีความ
สัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการขาดงานและการเปลี่ยนงาน
 ผลของความเครียดต่อสุขภาพ จิตใจ พฤติกรรม และ
การท�างาน สามารถสรุปได้ดังนี้ (Reivich & Shatte, 2002 citing 
in Greenberg, 2005)

ผลกระทบของความเครียด

 ต่อสุขภาพ  ต่อจิตใจ  ต่อพฤติกรรม ต่อการท�างาน
 โรคหัวใจ ขัดแย้งในครอบครัว สูบบุหรี่ อุบัติเหตุในการท�างาน
 ปวดหลัง นอนไม่หลับ ดื่มแอลกอฮอลล์ ขาดงาน
 ปวดศีรษะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ก้าวร้าวรุนแรง ประสิทธิภาพการ
 มะเร็ง หดหู่ เบื่ออาหาร ท�างานลดลง

 ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความเครียดส่งผลเสียต่อบุคคลและองค์กรมากกว่าผลดี เพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงและลดความเครียด
ให้น้อยลง จึงขอน�าเสนอวิธีการต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อการจัดการกับความเครียดเป็นประเด็นต่อไป
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วิธีการจัดการความเครียด

 การจัดการความเครียดในองค์กร ควรท�าทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กร ซึ่งท�าได้หลายวิธีดังนี้
 วิธีการจัดการความเครียดในระดับบุคคล
 เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาความเครียด บุคคลสามารถน�า
วิธีการต่อไปนี้ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อจ�ากัด และลดความเครียด
ตามความชอบ ความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละคน วิธี
การจดัการความเครยีดของบคุคล มด้ีวยกนัหลากหลายวธิดีงันีค้อื 
(Luthans, 1989; Greenberg, 2005; Ivancevich & Matteson, 
1987)
 1. การออกก�าลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน�า้  
ขี่จักรยาน เล่นฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ เพื่อต่อสู ้กับ
ความเครียด และเป็นการพักผ่อนด้วย ช่วยสร้างความมั่นใจใน
ตนเอง และช่วยให้ลืมภารกิจการงาน
 2. การพักผ่อน อาทิ การนอนหลับ ดูหนัง ฟังเพลง 
การไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด ไปเที่ยวทะเล ภูเขา การช็อบปิ้ง 
หรอือาจใช้วธิกีารกระตุน้ทีก่่อให้เกดิการพกัผ่อน เช่น อยูใ่นสภาพ
แวดล้อมทีเ่งยีบสงบ หลบัตาเพือ่พกัสายตา หรอืนัง่ในท่าทีส่บายๆ 
 3. ท�าสมาธิ นักวิชาการหลายท่านได้แนะน�าให้ใช้วิธีลด
ความเครียดด้วยการท�าสมาธิ ซึ่งช่วยตัดสถานการณ์ความเครียด
ออกจากบุคคลได้ การท�าสมาธิเป็นการพักผ่อนทั้งร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งมีหลักฐานวิจัยยืนยันว่าการท�าสมาธิท�าให้ร่างกายและ
จิตใจดี ถึงแม้ว่าหลักฐานยืนยันการลดความเครียดจะไม่ปรากฏ
เด่นชดั แต่ในหลายองค์กรและนกัวชิาการด้านความเครยีดจ�านวน
มากเสนอให้วิธีการท�าสมาธิเพื่อลดความเครียด
 สมาธิ คือ สิ่งที่ท�าให้จิตด�ารงมั่น ด�ารงอยู่ด้วยดี ตั้งดิ่ง
แน่วแน่ ไม่ซัดส่ายไป ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถูกรบกวน สงบ ไม่ถูกอารมณ์
ยึดไว้ ท�าให้สมรรถนะและพลังแห่งสมาธิเข้มแข็งขึ้น เรียกว่า 
สมาธิ(พระอุปติสสเถระ, 2548, 40) การท�าสมาธิ คือ การก�าจัด
แดนแห่งความใส่ใจให้แคบลงในลกัษณะหนึง่และชัว่เวลาหนึง่โดย
อาศัยเจตนารมณ์เป็นเครื่องมือ ผลคือท�าให้ดวงความคิดแน่วแน่
เหมือนเปลวตะเกียงในที่อับลม ในด้านอารมณ์ ภาวะแห่งสมาธิ
ย่อมเป็นผลให้เกิดความสงบ (เอ็ดเวิร์ด, กอนเซ, 2514, 150-162)
 วิธีการท�าสมาธิ
 การท�าสมาธทิ�าได้หลากหลายแตกต่างกนั แต่วธิทีีง่่ายๆ 
และเป็นไปตามธรรมชาติคือแนวทางการท�าสมาธิของสายพระป่า 
สามารถท�าได้โดยการก�าหนดลมหายใจเข้าออก ด้วยการก�าหนด
ลมหายใจเข้ายาวๆ นึกค�าว่า พุท ก�าหนดลมหายใจออกยาวๆ 
นึกค�าว่า โธ (การภาวนาพุทโธ เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและ
ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้า) หรืออาจใช้วิธีการตามดูลมหายใจ

เข้า ออก โดยไม่ภาวนาพุทโธก็ได้ ในขณะท�าสมาธิต้องพยายาม
จดจ่ออยู่กับค�าภาวนาพุทโธหรือลมหายใจ ต้องพยายามไม่ให้
จิตวอกแวกสอดส่ายไปคิดถึงสิ่งอื่น ให้หายใจสบายๆ ตามปกติ  
ท�าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งค�าภาวนาหายไป ลมหายใจหายไป  
เกิดความสงบในใจ อาจปรากฏความสว่างภายในใจสบายมี 
ความสุข (พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ. ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นความสุขที่
เกิดภายในตนเอง และพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าความสุขในสมาธินั้น
ไม่มีความสุขอื่นใดเสมอเหมือน และเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนซื้อหาเหมือนความสุขทางโลก 
 4. หลีกเลี่ยงการคิดฟุ้งซ่าน เมื่อมีความเครียด ความ 
กลุ้มใจ ไม่ควรอยู่คนเดียวและคิดฟุ้งซ่าน ควรหากิจกรรมต่างๆ 
ท�าเพื่อไม่ให้มีเวลาคิดฟุ ้งซ่านเพ้อเจ้อ ซึ่งจะยิ่งเป็นการเพิ่ม
ความเครียด 

5. การควบคุมพฤติกรรมตนเอง โดยการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด อาทิ การให้เลขานุการ
ช่วยกลั่นกรองงานบางอย่าง การแยกแยะงานด่วนและงานที่
สามารถท�าได้ในภายหลัง การจัดการเวลาให้เหมาะสม เช่น งาน
ทีต้่องใช้ความคดิเหมาะทีจ่ะท�าช่วงเช้า ตลอดจนมกีารจดัการหรอื
ลดผลของความเครียด อาทิ พักรับประทานอาหารว่าง

6. การสร้างเครือข่ายสังคม จากหลักฐานการวิจัย
ทางสังคมวิทยายืนยันว่า การสนับสนุนทางสังคมท�าให้บุคคล
ได้ประโยชน์และเป็นสิ่งจ�าเป็น การมีเครือข่ายสังคมจะช่วยลด
ความเครียด บุคคลควรหาเพื่อนที่ไว้วางใจได้ ควรมีเพื่อนร่วม
งานที่เห็นใจและเข้าใจ คบกับเพื่อนที่เป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อนที่ดีหรือ
พันธมิตรที่ดีควรเป็นสิ่งที่บุคคลแสวงหาและพัฒนาความสัมพันธ์
ให้แนบแน่น ซึ่งเรียกกันว่า เครือข่ายสังคม

7. ควบคมุการแสดงออก เมือ่เผชญิหน้ากบัสถานการณ์ที่
เครยีด จงอย่าปล่อยให้ตนพดูเรว็ และส่งเสยีงดงัใช้อารมณ์ แต่ควร
ฝึกควบคุมตนเองด้วยการพูดจาอย่างสงบ จะช่วยลดความเครียด
ท�าให้จิตใจสงบ หรืออาจใช้วิธีการหยุดพักชั่วครู่เพื่อสร้างสมดุล
หรือหยุดความเครียดชั่วขณะหนึ่ง

วิธีการจัดการความเครียดขององค์กร

ส�าหรับองค์กร สามารถน�าวิธีการต่อไปนี้ไปประยุกต์
ปฏิบัติเพื่อช่วยลดความเครียดของบุคลากรและบรรยากาศ
ความเครียดในองค์กร

1. การสร้างบรรยากาศสนับสนุน
องค์กรที่บริหารและมีโครงสร้างแบบราชการโดย

ปราศจากความยดืหยุน่ ไม่มบีรรยากาศของความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล ย่อมก่อให้เกดิความเครยีด วธิกีารแก้ไขเพือ่ลดความเครยีด
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ในองค์กรสามารถท�าได้โดยการจัดโครงสร้างองค์กรแบบกระจาย
อ�านาจ เน้นสร้างบรรยากาศมนษุยสมัพนัธ์ ใช้วธิกีารตดัสนิใจแบบ
มีส่วนร่วมและจัดให้มีการสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน
 2. การออกแบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 ด้วยการก�าหนดความรับผิดชอบ โอกาสความส�าเร็จ 
ความก้าวหน้า ทักษะงาน เอกลักษณ์งาน งานหลัก งานรอง และ
การใหข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนเด่นชัด
 3. ก�าหนดบทบาทให้ชัดเจนและลดความขัดแย้งใน
บทบาท 
 บทบาทที่ขัดแย้งและก�ากวมจะท�าให้บุคลากรเครียด 
องค์กรจงึควรทีจ่ะจดัการลดและก�าจดับทบาททีม่คีวามขดัแย้งกนั

4. การวางแผนและพัฒนาวิชาชีพ 
องค์กรทีม่กีารวางแผนวชิาชพีและมกีระบวนการพฒันา

วิชาชีพ จะมีส่วนช่วยลดความเครียดของบุคลากรได้ เช่น การจัด
สร้างเครื่องมือประเมินตนเองและการเพิ่มความเข้าใจในตน การ
จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
พัฒนาองค์กร

5. จัดท�าโครงการต่างๆ 
เช่นโครงการช่วยเหลือพนักงานในปัญหาต่างๆ เช่น 

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านกฎหมาย โครงการ
สขุภาพกายและจติใจ โครงการอบรมพนกังานในด้านต่างๆ เพือ่ส่ง
เสรมิคณุภาพชวีติ เช่น วธิกีารจดัการความเครยีด การรกัษาสขุภาพ
กายใจให้เข้มแข็ง โครงการบริหารความเครียด เพื่อฝึกอบรม
บคุลากรให้รูจ้กัเทคนคิวธิกีารต่างๆ ในการลดความเครยีดเช่น การ
บริหารเวลา ด้วยการจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลังของกิจกรรม
ต่างๆ วธิกีารเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ เช่น  
ผลไม้ที่อุดมด้วยกากใยอาหารและวิตามิน หลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภทแป้ง ไขมนั น�า้ตาล อาหารทีม่ปีระโยชน์จะช่วยให้ร่างกาย
มีความสามารถต้านทานต่อกระทบของความเครียดได้

ผลดีของการลดและควบคุมความเครียดต่อการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพงาน

ประสิทธิผล(Effectiveness) หมายถึง ระดับที่องค์การ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน
ระดับองค์การ และระดับแผนกงาน โดยประสิทธิผลขององค์การ
จะเป็นการประเมินเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งเป้าหมายอย่างเป็น
ทางการ และเป้าหมายปฏิบัติการในฝ่ายต่างๆ ส่วนประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง การมีสมรรถนะสูง การมีระบบการท�างาน
ที่สร้างทรพัยากรและความมัง่คัง่เกบ็ไว้เพือ่การขยายตวัและรองรบั
สถานการณ์ทีอ่าจเกดิวกิฤตกิารณ์จากภายนอก ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ

ประสทิธผิล โดยเป็นตวัชีว้ดัตวัหนึง่ของประสิทธิผลเท่านั้น เกณฑ์ที่
ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การของ John P. Campbell ประกอบ
ด้วย 30 ตัวเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลรวม ผลผลิต ประสิทธิภาพ 
ก�าไร คุณภาพ อุบัติเหตุที่เกิด การเติบโต การขาดงาน การลา
ออกจากงาน ความพอใจในงาน แรงจูงใจ ขวัญและก�าลังใจ การ
ควบคุม ความขัดแย้งและความสามัคคี ความคล่องตัวและการ
ปรบัตวั การวางแผนและการก�าหนดเป้าหมาย ความเหน็ทีส่อดคล้อง
กนัของสมาชกิทีม่ต่ีอเป้าหมาย การยอมรบัในเป้าหมายขององค์การ 
การเข้ากนัได้ของบทบาทของสมาชกิและบรรทดัฐานหรอืระเบยีบกฎ
เกณฑ์ทีก่ลุม่ก�าหนดไว้ ความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ของผู้
บรหิาร ความสามารถในส่วนทีเ่กีย่วกบังานขององค์การ การบรกิาร
ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ความพร้อมในทางต่างๆ ที่มีอยู่ การ
สามารถท�าประโยชน์จากสภาพแวดล้อม ทัศนะและการสนับสนุน
จากกลุ่มต่างๆ ภายนอก ความมั่นคง คุณค่าของทรัพยากรด้าน
บุคคล การมีส่วนร่วมและ การร่วมแรงร่วมใจ ความตั้งใจและ
ทุ่มเทในด้านการอบรมและพัฒนาบุคคล และการมุ่งความส�าเร็จ 
(“กลยุทธ์”, ม.ป.ป.)

จากเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์กรจะเห็นได้ชัด
ว่าการจัดการความเครียดให้ลดน้อยหรือควบคุมได้จะช่วย 
เพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร เพราะการลดความเครียดจะส่ง 
ทางบวกต่อเกณฑ์ประสทิธผิลองค์กร ส่งผลดที�าให้บคุลากรท�างาน
ได้มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากการลดความเครียดจะช่วยใน 
ลดอุบัติเหตุในการท�างาน ลดการขาดงาน ลดความท้อแท้  
ลดความเบื่อหน่ายงานและองค์การ ช่วยเพิ่มขวัญก�าลังใจในการ
ท�างาน สร้างความพงึพอใจในงาน ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการ
เพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน

บทสรุป

 คนท�างานและผู้บริหารองค์กรควรให้ความสนใจในการ
จัดการความเครียด อย่าปล่อยให้เกิดบรรยากาศของความเครียด 
หรอืตกอยูภ่ายในสภาวะความเครยีดมากจนกระทัง่เกดิผลกระทบ
เสียหายต่อบุคลากรในองค์กรทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม
การแสดงออก ตลอดจนส่งผลเสยีหายต่อประสทิธภิาพการท�างาน
ให้กับองค์กร ควรมีการบริหารจัดการความเครียด เพิ่มพูนความ
สุขให้กับบุคลากรขององค์กร อันจะท�าให้บุคลากรมีประสิทธิผล
ในการท�างานมากขึ้นและน�ามาซึ่งประสิทธิภาพและความเจริญ
ก้าวหน้าขององค์กรสืบไป  
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