
 
   

 

 

 
FOMO ศัตรูตัวฉกาจของคนท างานยุคใหม่ 

 

FOMO (Fear of Missing Out) ถูกใช้คร้ังแรกเม่ือปี 2003 โดย Patrick J. McGinnis ซ่ึงหมายถึง ความกลัว
ที่ตนเองจะพลาดบางสิ่งบางอย่าง เช่น ข่าว กระแสความนิยม โอกาส เป็นต้น แล้วจะไม่ได้รับการยอมรับ และรู้สึก
ตลอดเวลาว่า คนอ่ืนก าลังมีประสบการณ์หรือความสุขกับสิ่งอ่ืนที่ดีกว่าตนเอง 

FOMO ก าลังกลายเป็นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยผลการส ารวจ1 พบว่า คน Gen Y เกือบ             
ร้อยละ 70 หรือทุก 2 ใน 3 คนเคยสัมผัสประสบการณ์ FOMO โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งท าให้ FOMO               
พบได้บ่อยมากขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ในแต่ละวันคนเราเปิดรับข้อมูล
มหาศาล และใช้เวลาจ านวนมากไปกับการเสพข้อมูลที่ “เกินความจ าเป็น” ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวั
แล้ว ยังส่งผลเสียท าให้ผลิตภาพในการท างานลดต่ าลง  

  

อาการของ FOMO 

ความกลัวที่ตนเองจะพลาดบางสิ่งบางอย่างส่งผลต่อการรับรู้และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม โดย
อาการหลักของ FOMO ที่เก่ียวข้องกับการท างาน มีดังน้ี  

1. เช็คข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เป็นอาการของ FOMO ที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่มักติดโทรศัพท์มือถือ 
ชอบเช็คข้อความทันทีที่มีการแจ้งเตือน และอัพเดทข่าวสารไล่ไปทีละแพลตฟอร์ม ทั้ง E-mail Line Website 
Facebook Twitter Instagram รวมถึงแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ยิ่งกว่าน้ัน หลายคนเม่ืออัพเดทครบทุกแพลตฟอร์มแล้ว             
ก็จะเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่ ด้วยการเข้าไปเช็คข่าวล่าสุดอีกคร้ังวนซ้ าไปเร่ือย ๆ  

2. มีตารางงานอัดแน่น ความกลัวที่จะพลาดโอกาสไป ท าให้คนที่เป็น FOMO ตอบรับการเข้าร่วมประชุม
หรือกิจกรรมทุกคร้ังที่ได้รับเชิญ รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น การอบรม หรือ Webinars แม้จะเป็นเร่ืองหรือ
หัวข้อที่ตนเองไม่เก่ียวข้อง จนหลายคร้ังที่ตารางงานเต็มไปด้วยนัดหมายทับซ้อนกัน และยังพยายามเข้าร่วมทุกงาน
แม้แต่ช่วงที่ตนเองไม่มีความพร้อมก็ตาม เช่น ช่วงเร่งปิดงาน หรือช่วงป่วย เพราะกลัวว่าการไม่เข้าร่วมอาจท าให้
ตนเองเสียโอกาสก้าวหน้าในชีวิต 

3. วิตกกังวลเม่ือพลาดอะไรบางอย่างไป คนที่มีอาการ FOMO มักเครียดหรือรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งเม่ือ
ได้ยินคนอ่ืนพูดถึงประสบการณ์ด ีๆ ที่ตนเองไม่ได้รับหรือมีส่วนร่วม เช่น โครงการใหม่ การเลื่อนต าแหน่ง การประชุม 
ปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ของที่ท างาน เป็นต้น อีกทั้งยังหวาดระแวงอยู่เสมอว่า ตนเองก าลังพลาดประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ไป และชอบเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมรุ่น หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักบนโซเซียลมีเดีย  

4. ปฏิเสธไม่เป็น เน่ืองจากคนที่เป็น FOMO มักกังวลกับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่ยอมรับและ
เป็นคนทีส่มบูรณ์แบบในสายตาของผู้อ่ืน และกลัวว่า การตัดสินใจผิดจะท าให้ตนเองพลาดโอกาสที่ดีในชีวิต จึงท าให้
กลายเป็นคนที่ตอบตกลงเสมอในทุก ๆ เร่ือง แม้จะเป็นงานทีท่ าให้ตนเองไม่มีความสุขหรืออยู่นอกเหนือความสามารถ
ของตนเอง  

 

ผลเชิงลบของ FOMO ต่อการท างาน 

FOMO ท าให้พนักงานสูญเสียเวลาจ านวนมากไปกับความเครียดวิตกกังวล และกิจกรรมในชีวิตที่มากเกิน
ความจ าเป็น การเช็คข่าวหรือข้อความบ่อยคร้ังท าให้ต้องสลับความสนใจไปมาจนงานเกิดความผิดพลาดมากขึ้นและ
ต้องใช้เวลาท างานนานขึ้น กระทั่งไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ตามตารางเวลาที่วางแผน และเร่ิมหาข้อแก้ตัวท่ีจะไม่
ท าสิ่งที่สัญญาไว้ กลายเป็นคนสมาธิสั้น มีพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง นอกจากน้ี งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า FOMO 

https://www.eventbrite.com/blog/academy/millennials-fueling-experience-economy/


 
   

 

ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงทางอารมณ์2 ภาวะหมดไฟในการท างาน (Work Burnout)3 และมีความสุขในชีวิตลดลง4 
ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งขัดขวางการท างานและส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมทั้งสิ้น  

 

วิธีการจัดการกับ FOMO  

1. ก าหนดเป้าหมายและตัววัดที่ชัดเจน ก าหนดเป็นเป้าหมายและตัววัดเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ และ
รายวัน เพื่อวางแผนและจัดระเบียบงานทีต่้องท าในแต่ละวัน ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงงานที่ยังคั่งค้างและจ าเป็นต้องท าให้
ส าเร็จเพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะยาว โดยวิธีการตัดสินใจน้ัน Eisenhower’s Principles ได้แบ่งการเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1. งานที่ส าคัญและเร่งด่วน 2. งานที่ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน 3. งานที่ไม่
ส าคัญแต่เร่งด่วน 4. งานทีไ่ม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน  

2. ค้นหาว่า งานใดที่ใช้ระบบอัตโนมัติแทนได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ  ออกมาเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานจะช่วยท าให้ลดเวลาที่ต้องใช้ส าหรับงานที่ไม่ส าคัญ และมีเวลาให้แก่งานที่
ส าคัญมากขึ้น เป็นอีกวิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพมากในการหลุดพ้นจากกับดักของ FOMO 

3. ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองเลือกและมีความสุขที่ได้พลาดบางอย่างไป ยอมรับความจริงว่า ไม่มีใครที่
ตัดสินใจได้ถูกต้องทุกคร้ังและไม่มีใครมีเวลามากเพียงพอที่จะท าทุกอย่างได้ทั้งหมด ปัจจุบันแนวคิด Joy of Missing 
Out (JOMO) ได้รับส่งเสริมมากขึ้น โดย JOMO เป็นการมีความสุขกับการพลาดบางสิ่งบางอย่างไป ยอมรับผลลัพธ์
จากการตัดสินใจของตนเอง มีความสุขและจดจ่อกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการตระหนักถึงเหตุผลที่ตนเองตัดสินใจ
เลือกทางเลือกน้ีตั้งแต่ต้นและมองว่ายังมีโอกาสคร้ังต่อไปเสมอ ซ่ึงช่วยลดเวลาที่สูญเปล่าไปกับการวิ่งตามและ
ความคิดกังวลถึงสิ่งที่อาจพลาดไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า   

 

นอกจากพนักงานจะต้องปรับตัวเพื่อจัดการกับ FOMO แล้ว องค์กรเองก็ควรมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
พนักงานเช่นกัน กลยุทธ์หน่ึงทีง่า่ยและสามารถท าได้ทันที คือ การจ ากัดจ านวนอีเมลและการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ 
ที่องค์กรส่งถึงพนักงาน ยิ่งส่งบ่อยก็ยิ่งส่งเสริมนิสัยให้พนักงานกลายเป็นคนต้องเช็คข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา โดยควร 
หยุดการส่งอีเมลหรือข้อความจ านวนมากจนกระทบต่อสมาธิของพนักงาน และเปลี่ยนมามุ่งทีก่ารสื่อสารแบบชัดเจน 
กระชับ เน้นเฉพาะเน้ือหาที่ส าคัญ ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานใส่ใจกับเน้ือหาที่องคก์รต้องการสื่อสารมากขึ้นและทุ่มเทความ
สนใจไปกับงานหลักของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี องค์กรยังสามารถใช้ FOMO ชักจูงพนักงานใน
ทางบวก เช่น กระตุ้นให้พนักงานสนใจท่ีจะท างานใหม่ ๆ ที่น่าท้าทายหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่งค์กรจัดขึ้น เป็น
ต้น ถึงแม้ FOMO จะเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ตาม แต่องค์กรสามารถจัดการได้ 
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