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สมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 

ราชวิถี ระหวางวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 

พอถึง 10-12 ธันวาคม บริษัท Workpoint 

Entertainment จำกัด (มหาชน) จัดการ

แสดงนานาชาติบนถนน (International 

Street Show) เพื่อสรางความบันเทิง 

ใหกับผูคนในชวงวันหยุดรัฐธรรมนูญ  

เฉลิมฉลองกับชวงเทศกาลคริสตมาส และ 

รวมนับถอยหลังสูป 2011 กับเทศกาล

ตอนรับปใหม เปนตน  

ทำใหมานึกถึงชีวิตกับการทำงานของคน

ที่แตกตางกันมาก บางคนทำงานหนักจนไมมี

เวลาใหกับเร่ืองอ่ืนใดในชีวิต ทำงานตลอดเวลา

แบบ Workalholic หรือ เสพติดงาน ทำนอง

เดียวกับคนเสพติดเหลา หรือ Alcoholic คือ

ตองเสพสิ่งเหลานี้อยูตลอด ไมสามารถ Shut 

Down หรือ ปดคอมพิวเตอรตัวเองจากเรื่อง

งานได เลิกงานกลับบานก็ยังหอบงานจาก 

ที่ทำงานมาทำตอที่บาน ตกกลางคืน หรือ 

สวัสดีครับทานผูอาน เดือนน้ีเปนเดือน

ธันวาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทายของป และ

เปนเดือนที่มีเทศกาล มีวันหยุดหลายวัน 

มีบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง รื่นเริง 

การทองเที่ยวผอนคลาย เชนวันแรกของ

เดือน กับนิทรรศการภาพถายขางบานพอ 

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 บนถนน
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เสาร -อาทิตยก็ยังอยูกับงานหรือหนาจอ

คอมพิวเตอร และถามีโอกาสไดหยุดพักรอน ก็

แบกโนตบุกติดตัวไปเพ่ือทำงานดวยทามกลาง

การพักผอน ทองเท่ียว ตามสนามบิน หาดทราย 

สายลม สองเราที่ชายทะเลอีก คือมักจะเลือก

งานมากอนครอบครัว และชีวิตสวนตัว เปน

แบบ Live to Work หรือมีชีวิตอยูเพื่อทำงาน  

แตกตางกันมากกับบางคนท่ีมีเวลาใหชีวิต

มากมาย ไมตองทำงานอะไร วันหน่ึงๆ จึงหมด

เวลาไปกับการหาความสุขดวยการซื้อของ 

Shopping สินคาแบนดเนม สรรหาของกิน 

อรอยๆ ฟงเพลงเพราะๆ ดูหนังสนุกๆ ทองเท่ียว

ไปในที่ตางๆ พักในสถานที่ที่หรูหราแพงๆ  

จนวันหนึ่งกลับรูสึกวาชีวิตขาดคุณคาจากการ

ทำงานที่เปนประโยชนไป ดังนั้นจะมีวิธีทำ

อยางไรจึงจะมีสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทำงาน (Work - Life Balance)  

บางคนที่ทำงานตลอดเวลา อาจจะลอง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง โดยออกจากงาน

ไปสนุกกับบรรยากาศรอบๆ ตัวในชวงฤดู

เทศกาลทองเที่ยวเชนชวงนี้ หลังจากทำงาน

หนักมาแลวตลอดท้ังป การทองเท่ียว โดยเฉพาะ

การวางแผนและทองเที่ยวดวยตัวเองที่ไมได

ไปกับทัวร อาจทำใหทานรูสึกถึงความแตกตาง

ทั้งสถานที่ เวลา ที่ทานสามารถเลือกได 

ตามตองการของทานเอง ทั้งไดมีโอกาสเรียน

รูมากกวาจากสถานที่ที่ทานอยากไป รวมถึง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ของผูคนในแตละทองถิ่นที่ทานไป พบความ

แปลกใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจากความจำเจ

เดิมๆ ไดเปดมุมมองโลกทรรศนใหมๆ เกิดเปน

ประสบการณที่สั่งสม บางคนอาจแยงวา ไม

ชอบทองเที่ยว ชอบเดินหาง ชอบปลูกตนไม  

ก็แลวแต ทานก็สามารถเลือกการใชชีวิต 

ในรูปแบบของทานได เพียงแตทานสามารถ

สลัดตัวทานออกจากงานที่ตองทำ มาใชชีวิต

ในรูปแบบที่ทานอยากทำไดหรือไมเทานั้นเอง  

บางคนอาจบอกวาชีวิตเลือกไมได ตอง

ทำงานเพื่อเงินเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัว 

ลองดูชีวิตของคนขับแทกซี่ใน กทม. รายหนึ่ง 

เขาบอกวา ถึงแมเขาทำงานขับรถแทกซี่ แต

เขาก็ตองการชีวิตท่ีเลือกได โดยเขาเลือกทำงาน

กะเชา ตอนตี 3 เพ่ือไมตองเจอกับสภาพอากาศ

รอนจัดในชวงกะบาย ความเครียดจากรถที่

ติดหนักในตอนเย็น ยิ่งไปกวานั้นเขาสามารถ

กลับไปใชเวลาในชวงเย็นดวยการไปรดน้ำตนไม 

ปลูกตนไมที่เขาชอบ อยูกับลูกหลังเลิกเรียน

และอยูกับภรรยาหลังเลิกงาน ทำกับขาว  

กินขาวเย็น ดูทีวีรวมกันกับครอบครัว เขาพอใจ

กับรายไดกะเดียวตอวัน ไมตองการรายไดเพิ่ม

ขึ้นจากการทำงานเพิ่มขึ้นดวยการขับรถแทกซี่

ควงกะ หรือการทำงานเสริมอยางอื่นเพือแลก

กับชีวิตสวนตัวและครอบครัว  

ทำใหสะทอนใหเห็นวา แมแตคนขับ 

แทกซ่ีก็ตองการชีวิตท่ีเลือกได แมรายไดไมมาก

แตก็รูจักพอ ไมตองการทำงานเพื่อเงินใหมี 

รายไดมากข้ึนแลวชวงเวลาในชีวิตหายไป เปน

ทำงานแบบ Work to live หรือทำงานเพ่ือเล้ียง

ชีวิต สวนบางคนที่โชคดีไมตองทำงานเพื่อเงิน 

เพราะมีเงินมากมายอยูแลว เมื่อรูสึกวาชีวิต

ขาดคุณคาไปจากการไมไดทำงาน ก็อาจหัน

กลับไปทำงานที่เปนคุณประโยชนตอผูดอย

โอกาส ตอสังคมในดานตางๆ เดิมสุขกายอยู

แลว งานเหลานี้ก็นำกลับมาซึ่งคุณคาในชีวิต 

ทำใหเกิดเปนความสุขใจหลอเลี้ยงชีวิตให

ยืนยาวตอไป  

แมกระทั่งในองคกรก็เชนกัน หากองคกร

ตองการดึงดูดคนเกงคนดีมีความรูความ

สามารถเขามารวมงาน เมื่อไดบุคคลเหลานี้

มารวมงานแลว ก็จำเปนตองรักษาใหอยูกับ

องคกรไปนานๆ จึงตองจัดการคนในองคกรให

มีความสุขในการทำงานจากการมีสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทำงาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตใน

การทำงาน (Quality of Work Life) ท่ีดี มิฉะน้ัน

แลวคนเหลานี้อาจรูสึกไมเปนสุขกับชีวิตและ

งานในองคกร อาจลาจากองคกร เพื่อไป

แสวงหาทางเลือกที่ดีกวาใหกับชีวิต โดยอาจ

เลอืกงานท่ีสามารถทำท่ีบานได เพ่ือหลีกเล่ียง

การจราจรที่ติดขัดจนทำใหเกิดความเครียด

และเสียสุขภาพจิต ทั้งสามารถมีเวลาใหกับ

ชีวิตตนเองและครอบครัวไดเพิ่มขึ้น  

องคกรบางแหงจึงเลือกใช Flextime หรือ 

เวลาการทำงานที่ยืดหยุนกับคนบางกลุม กับ

งานบางงานท่ีสามารถทำท่ีไหน เม่ือไหร (Work 

anywhere, anytime) ก็ได เพราะผลงานของ

คนอาจไมจำเปนตองวัดจากเวลาในการทำงาน 

แตสามารถวัดไดจากปริมาณหรือคุณภาพ

ของงานในส่ิงท่ีองคกรคาดหวังได ทำใหองคกร

เปดโอกาสใหคนทำงานสามารถเลือกบริหาร

จัดการเวลาของชีวิตตนเอง ครอบครัว และ

การทำงานไดอยางเหมาะสมแตยังอยูในกรอบ 

ที่องคกรกำหนด  

ในเมื่อชีวิตคนเราเกิดมาแลว ตองแก  

ตองเจ็บ และตองตายดวยกันทั้งนั้น แตกตาง

กันบางจะชาหรือเร็ว ถาทานผูอานเลือกได

และพอเพียง ทานอยากใชชีวิตแบบไหน อยาก

มีชีวิตอยูเพื่องาน หรืออยากทำงานเพื่อเลี้ยง

ชีวิตครับ  
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มารวมงานแลว ก็จำเปนตองรักษาใหอยูกับ

องคกรไปนานๆ จึงตองจัดการคนในองคกรให

มีความสุขในการทำงานจากการมีสมดุลระหวาง


