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คนทางานเกื อบทุกคนก็ ว่าได้ ที่เคยมีความรู้ สึก "เบื่องาน" อาจจะเบื่อเป็ นช่วง ๆ หรื อเบื่อเป็ นพัก ๆ เบื่อเป็ น
ระยะ ๆ บางคนก็ร้ ูสกึ เบื่อนานๆครัง้ บางคนรู้สกึ เบื่อครัง้ ละนานๆ บางคนก็เบื่อทุกครัง้ ที่ไปทางาน (แต่ก็ไม่ยอมลาออกไป
ไหนซะที) การเบื่องานมีสารพัดรู ปแบบ แต่พอจะสรุ ปได้ ง่ายๆว่าคนทางานส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์กบั การ "เบื่องาน"
มาแล้ ว ใครไม่ร้ ู จักกับคานี ้ แสดงว่าชีวิตการทางานยังไม่สมบูรณ์ แบบ เหมือนกั บคนที่เกิดมาแล้ วยังไม่เคยเจอกับคาว่า
"ลาบาก" คงจะเป็ นไปได้ ยากที่จะเห็นคุณ ค่าของ "ความสุขสบาย" คนที่ยังไม่เคยอดข้ าว คงจะไม่ร้ ู ซึ ้งถึงคาว่า "อิ่มหรื อ
อร่อย" คนที่ไม่เคยเจ็บปวด คงจะไม่คอ่ ยเห็นความสาคัญของคาว่า "สบายกายสบายใจ"
ความเบื่องานคงไม่แตกต่างอะไรกับ "น ้าจิม้ " อาหารที่แสนจะอร่ อย ขึ ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ ความเ็็ดเปรี ย้ วของ
น ้าจิ ้มให้ เหมาะสมกับการรับประทานอาหารได้ หรื อไม่ ็มคิดว่า "การเบื่องาน" คงไม่ใช่สิ่งเลวร้ ายอะไร การเบื่องานคงไม่
ทาให้ ใครถึงตาย แต่คนอาจจะตายเพราะโรคแทรกอย่างอื่น เช่น เบื่องาน ทาให้ การทางานไม่ดี พอทางานไม่ดี ก็็ลงานแย่
พอ็ลงานแย่ ก็ถกู เลิกจ้ าง พอถูกเลิกจ้ างก็ไม่มีเงินใช้ เมื่อไม่มีเงินใช้ ก็มีปัญหาครอบครัว เป็ นหนี ้ และอีกสารพันสารพัน
ปั ญหาที่จะติดตามมา และสุดท้ ายอาจจะ็ูกคอตายเพราะปลงไม่ตก
สาเหตุที่แท้ จริ งของ "การเบื่องาน" นันไม่
้ ได้ เกิดจากงานนัน้ ๆไม่ดี เป็ นงานที่ต่าต้ อย เป็ นงานที่ไม่มีหน้ ามีตา หรื อ
เป็ นงานที่สกปรกเลอะเทอะอะไรหรอก แต่การเบื่องานเกิดจาก "จิตใจ" ของเรารู้ สกึ เอาเองมากกว่า เพราะถ้ าสาเหตุของ
การเบื่องานเกิดจากงานแล้ ว แสดงว่าทุกคนที่ทางานเดียวกันนัน้ จะต้ องรู้ สกึ เบื่อเหมือนๆกัน เช่น ถ้ างานขับรถรับจ้ างน่า
เบื่อ แสดงว่าคนที่ทางานขับรถรับจ้ างต้ องรู้ สกึ น่าเบื่อทุกคน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว คนขับรถรับจ้ างบางคนอาจจะรู้ สึก
ชอบหรื อรักงานนี ้ก็ได้ เช่นเดียวกันกับงานทุกงานที่มีทงคนที
ั ้ ่ร้ ูสกึ สนุกสนานกับการทางานและคนที่มีความรู้สกึ เบื่องาน
ถ้ าเรารู้ สกึ ว่าใจของเราเกิดอาการ "เบื่องาน" ขึ ้นมาเมื่อไหร่ละก้ อ ็มขอแนะนาให้ ลองปรับตัวเองโดยใช้ เทคนิค
ดังนี ้
• เปิ ดวิดีโอเทปชีวติ ของการทางานวันแรก
ถ้ าเรารู้ สึกเบื่องานขึ ้นมาเมื่อไหร่ ็มขอแนะนาให้ ลองหาที่สงบ ๆ เปิ ดวิดีโอเทปชีวิตการทางานโดยการนัง่
หลับตาและรี เพลเทปกลับไปค้ นหาภาพที่เราเข้ ามาทางานที่นี่วนั แรก ลองหลับตานึกให้ เห็นภาพและเสียง
ของบรรยากาศในการเข้ ามาทางานในวันแรกของเราดูนะครับว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง ็มเชื่อว่าสิง่ ที่เราเห็นนันมั
้ น
จะตรงกันข้ ามกับความรู้ สึกที่เรากาลังเบื่องาน เพราะภาพที่เราเห็นนัน้ เราจะเห็นความตื่นเต้ น ดีใจ ความ
กระตือรื อร้ นของคน ๆ หนึ่งที่มีพลังในการทางานสูงมาก พยายามจดจาเทปชีวิตจุดนี ้ไว้ เพื่อนามาใช้ ทาลาย
ความรู้สกึ เบื่องาน ถ้ าทาแล้ วยังไม่หายเบื่ออีก ็มขอแนะนาให้ ทาซ ้า ๆ กันจนกว่าอาการเบื่องานจะดีขึ ้น

• ซ้ อมคิดล้ มเหลว
ถ้ าเรารู้สกึ เบื่องาน ขอให้ คิดต่อยอดของความเบื่องานไปอีก อย่าหยุดเพียงแค่เบื่อหรื อเซ็ง แต่คิดต่อไปว่า ถ้ า
เราเบื่องานแล้ ว จะเกิ ดอะไรขึน้ บ้ าง เช่น อาจจะทางาน็ิดพลาด หัวหน้ าตาหนิ เงินเดือนขึ ้นน้ อย โอกาส
ก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานมีน้อยลง เ็ลอ ๆ อาจจะมีโอกาสตกงานโดยไม่ตงใจก็
ั ้ ได้ คิดอย่างนี ้ทาไม ก็คิดให้
ใจเกิดความกลัว จะได้ ไม่เบื่องานอีกต่อไป
• เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาสโดยการคิดสร้ างสรรค์
ถ้ าเราคิดให้ ดีแล้ ว จะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ ้นในโลกนีม้ ีสองด้ านเสมอคือมีทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ จิตใจคน
ส่วนมากมักจะมีความไวต่อสิ่งที่เป็ นลบมากกว่าสิ่งที่เป็ นบวก ไม่แตกต่างอะไรไปจากการอ่านข่าวในหน้ า
หนังสือพิมพ์ ที่เรามักจะให้ ความสนในกับข่าวคนจับยาบ้ าการฆ่ากันตายมากกว่าข่าวที่บุคคลต่าง ๆ ได้ รับ
รางวัล ดังนัน้ เวลาเบื่องาน็มอยากให้ คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ มีโอกาสชะลอสปี ดการทางานลงบ้ าง ร่างกาย
และจิตใจจะได้ พกั ็่อน ดีเหมือนกันจะได้ มีเวลาคิดทบทวนการทางานที่็า่ นมา ดีเหมือนกันจะได้ เกิดแรงฮึด
เมื่อความเบื่อมันจากเราไป คนบางคนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะการเบื่องานนี่แหละ เช่น คิดหาช่องทาง
ประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ก็ตอนเบื่องาน คิดอยากจะเรี ยนต่อปริ ญญาโทก็ตอนเบื่องานเหมือนกัน
• หนามยอกเอาหนามบ่ ง
วิธีหนึ่งที่็มเคยใช้ กบั ตัวเองคือ ถ้ าเกิดอาการเบื่องาน็มก็จะตามใจตัวเองและลองประชดตัวเอง โดยการไป
สมัครงานใหม่ (จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่ต้องการเปลี่ยนงาน) พอเราไปสมัครงานแล้ ว บางครัง้ เวลา็่านไปเพียงวัน
สองวันเราก็ร้ ู สึกดีขึ ้น ถึงแม้ เขาเรี ยกสัมภาษณ์ มาเราก็ไม่ไป บางครัง้ ก็ลองไปสัมภาษณ์ ็มเชื่อว่าถ้ าเราไป
สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เบื่อ โอกาสได้ งานนันมี
้ น้อยมาก พอสัมภาษณ์ไม่็า่ นเราก็ร้ ูสกึ ว่างานที่เรากาลังทาอยู่
มีค่ากับเรามากขึ ้น ถ้ าเราได้ งาน เราเริ่ มคิดหนัก เพราะตอนที่ไปสมัครและสัมภาษณ์ เราไปเพราะอารมณ์
ไม่ได้ ไปเพราะวางแ็นไว้ ลว่ งหน้ า คิดไปคิดมาสุดท้ ายเราก็จะเห็นว่างานปั จจุบนั ของเราดีกว่าในหลายเรื่ อง
ยิ่งคนบางคนไม่ชอบการเปลีย่ นแปลงด้ วยแล้ ว โอกาสเปลีย่ นงานนันคงมี
้ ไม่มากนะครับ
• ปลงซะบ้ าง
ถ้ าไม่มีวิธีไหนช่วยให้ เราหายเบื่องานได้ แล้ ว ็มขอแนะนาให้ ใช้ เทคนิควิธีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือ "ปลง
ซะ" คิดเสียว่าในโลกนี ้ไม่มีงานไหนที่เราจะไม่เบื่อ เพราะอย่างที่็มได้ กล่าวไว้ แล้ วในตอนแรกว่าความเบื่อนัน้
เกิดจาก "ใจ" ของเราไม่ใช่ "ตัวของงาน" ดังนัน้ ถ้ าเรายังมีจิตใจอยู่ ความเบื่อจะไม่หายไปจากโลกนี ้อย่า ง
แน่นอน
สรุ ป การเบื่องานเป็ นของคูก่ นั กับชีวิตการทางาน เราคงไม่สามารถป้องกันไม่ให้ มนั เกิดขึ ้นได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ เรา
สามารถลดความเบื่อให้ น้อยลงได้ เช่น ทางานให้ สนุก รักงานที่ทา ถ้ าไม่ได้ ทางานที่เรารัก แต่ถ้าป้องกันไม่ได้ แล้ วเรารู้ สกึ
เบื่อขึ ้นมาเมื่อไหร่ ลองใช้ เทคนิควิธีการที่็มได้ กล่าวมาแล้ ว หรื ออาจจะคิดหาเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนขึ ้นมาจัดการ
กับความเบื่องานก็ได้ นะครับ

