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คณุมีสไตล์หรือรูปแบบการท างานเป็นแบบไหน มาท างานเช้า กลบับ้านดกึ หรือท างานเสาร์-อาทิตย์อยู่
เป็นประจ า คณุมีวิถีการท างานเป็นแบบนีห้รือไม ่แล้วคณุพอใจกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีม้ากน้อยแคไ่หน หลายคน
อาจจะเข้าใจวา่การท างานหนกั หรือ Work Hard เป็นการท างานท่ีน่ายกย่อง เพราะคณุได้อทิุศตน และทุ่มเทการ
ท างานอย่างจริงใจให้กบัองค์การท่ีคณุอยู่ ได้รับการช่ืนชมจากหวัหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และคนท่ีคณุเก่ียวข้อง
ด้วย และสิ่งท่ีคณุคาดหวงัจากการท างานหนกันัน่ก็คือ ผลการท างาน หรือ Performance ท่ีดีจนได้รับการวดัและ
ประเมินผลงานจากหวัหน้างานในระดบัท่ีคณุพอใจ 

 โดยสว่นใหญ่คนท่ีท างานหนกัมกัจะชอบหรือพอใจให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วยต้องท างานหนกัเหมือน กบั
ตนเอง ยกย่องและยอมรับวา่การท างานดกึ ๆ ดื่น ๆ ถ้าไมถ่งึสี่หรือห้าทุ่มยงัไมก่ลบับ้าน การน าเอางานกลบัไปท า
ท่ีบ้านในช่วงวนัหยดุ เป็นการท างานท่ีทุ่มเทแบบสดุ ๆ ถ้าคณุเป็นลกูน้องและมหีวัหน้างานชนิดท่ีวา่นี ้คณุมกัจะ
ได้รับความพอใจและได้รับการประเมินผลงานวา่คณุเป็นคนขยนัท างาน มีความรับผิดชอบและอทิุศตนให้กบั
บริษัทอย่างจริงใจ 

 แล้วท าไมคณุต้องเป็นคนท่ีได้ช่ือวา่เป็นพวก Work Hard – การท างานหนกัของแตล่ะคนจะมี
หลากหลายสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

 ว่างมากเกนิไป - ไมรู้่จะไปไหน เหตเุพราะเป็นคนมีเพ่ือนน้อย หรือเป็นกลุม่คนโสด คิดแตเ่พียงวา่กลบั
บ้านก็ไมม่ีอะไรจะท า อยู่ท างานท่ีออฟฟิตจะดีกวา่ หากคณุเป็นลกูน้องและมหีวัหน้างานท่ีคิดแบบนี ้คณุ
อาจจะติดนิสยัของการท างานหนกัตามอย่างหวัหน้างานของคณุเอง 

 ไม่ยอมปล่อยวาง – คิดแตเ่พียงวา่อยากจะสะสางงานให้เสร็จในวนันี ้พรุ่งนีจ้ะได้ไมต้่องเครียด ซึง่งาน
บางอย่างคณุอาจจะปลอ่ยวางและเก็บไว้ท าในวนัพรุ่งนีก้ไ็ด้ แตค่ณุกลบัไมต้่องการเหตเุพราะความอยาก
ท่ีอาจจะไมจ่ าเป็นสกัเท่าไหร่ ในการสะสางหรือเคลียร์งานให้เสร็จในวนันัน้ 



 จติฟุ้งซ่าน ขาดสมาธิ – การท างานท่ีขาดสมาธิ ปลอ่ยให้จิตคิดเร่ืองโน้นที เร่ืองนีที้ แนน่อนวา่งานคงจะ
ไมเ่สร็จ หรือเสร็จช้าไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด เป็นเหตใุห้คณุจะต้องท างาน ดกึ ๆ ดืน่ ๆ แบบไม่
ต้องเห็นเดือนเห็นตะวนั 

 บริหารเวลา/งานไม่เป็น – คนบางคนมาท างานแตเ่ช้า กลบับ้านเท่ียงคืน หรือต้องน างานไปท าท่ีบ้าน 
เหตเุพราะไมรู้่จกับริหารเวลา และจดัเรียงล าดบัความส าคญัของงาน งานบางอย่างอาจมอบหมายให้คน
อื่นช่วยท า แตค่ณุกลบัมาท าเอง หรืองานบางอย่างคณุอาจจะเปลี่ยนขัน้ตอนการท างาน เพียงเท่านีค้ณุก็
สามารถท างานชิน้นัน้เสร็จได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว 

 ปริมาณงานมีมากเกนิไป – คนบางคนต้องท างานหนกัเน่ืองจากรับผิดชอบงานมากเกินไป ปริมาณงาน
ท่ีหวัหน้างานให้นัน้มากกวา่เพ่ือนร่วมงานคนอื่น หรือท่ีเรียกวา่ Work Load และหากคณุเผชิญกบั
สถานการณ์เหลา่นีค้ณุควรพดูคยุกบัหวัหน้างาน แจ้งถงึปริมาณงานท่ีคณุต้องรับผิดชอบ และผลเสียท่ี
เกิดขึน้หากหวัหน้างานไมรี่บแก้ไข แตท่ี่ส าคญัหวัหน้างานจะต้องเปิดใจรับฟังและร่วมกนัแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ Work Load ท่ีเกิดขึน้ 

 คณุพอใจกบัการท างานหนกัหรือบางคนอาจจะเรียกคนประเภทท่ีวา่นีว้า่เป็นพวกบ้างานมากน้อยแค่
ไหน การท างานหนกัแบบทุ่มเทจนไมม่ีเวลาให้กบัครอบครัว เพ่ือนฝงู ชีวิตสว่นตวั คณุคิดวา่คณุมีความสขุกบั
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีห้รือไม ่คณุรู้ไหมวา่คนกลุม่นีม้กัจะมีคณุภาพชีวิตไมค่อ่ยจะสมบรูณ์แบบสกัเท่าไหร่ กลุม่คน
เหลา่นีจ้ะหงดุหงิดง่าย เครียดหรือวิตกกงัวลเกินไป บางคนถงึขนาดเป็นไมเกรน เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทไป 
บางคนรับสภาพแบบนีไ้มไ่หวเพราะไมม่ีเวลาพกัผ่อนหรือไมม่ีเวลาเป็นของตวัเอง จงึเป็นเหตใุห้รู้สกึเบ่ือหน่ายงาน 
เบ่ือหน่ายชีวิต มองโลกในแง่ร้าย และรู้สกึไมช่อบหรือไมรั่กงานท่ีท าอยู่ และในท่ีสดุคนกลุม่นีก้็จะลาออกจาก
หน่วยงานและองค์การนัน้ ๆ ไป 

จะเห็นได้วา่การท างานหนกันัน้เป็นรูปแบบการท างานเพ่ือให้มีผลผลิตหรือผลลพัธ์เกิดขึน้ แตผ่ลงานท่ี
เกิดขึน้นัน้อาจจะไมจ่ าเป็นต้องได้มาจากการท างานหนกัก็เป็นได้ คณุเคยเห็นหรือไมว่า่ บางคนมาท างานเช้า แต่
กลบับ้านตรงเวลา วนัเสาร์หรืออาทิตย์ไมไ่ด้มาท างาน ไมค่อ่ยจะน างานกลบัไปท าท่ีบ้าน แบบวา่ท างานชนิดหาม
รุ่งหามค ่า แตผ่ลงานออกมาดีหรือดีกวา่คนท่ีท างานหนกัเสียอีก พบวา่รูปแบบการท างานของกลุม่คนเหลา่นีจ้ะ
เรียกวา่เป็นการท างานแบบชาญฉลาด หรือ Work Smart 

 พบวา่กลุม่คนท่ีท างานแบบ Work Smart นัน้ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องท างานแบบไมล่ืมห ูลืมตา คณุลกัษณะ
ของคนท่ีท างานอย่างชาญฉลาดนัน้ จะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

Smile – ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ยิม้รับกบัปัญหาและพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ มองปัญหาเป็นสิ่ง
ท้าทาย ไมต่ีโพยตีพายจนขาดสติ และสภาพจิตท่ีดีนีเ้องจะสง่ผลตอ่ไปยงัสมาธิ รู้วา่ควรจะท าอะไรและไม่
ควรท าอะไรในสถานการณ์ใด 



Manage – คนท่ีท างานอย่างชาญฉลาดต้องรู้จกัการจดัการหรือการบริหารงานของตนเอง รู้วา่อะไรคือ
งานดว่นท่ีต้องเร่งท าก่อน รู้วา่ควรจะใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์มากท่ีสดุ รู้จกับริหาร
เวลาให้กบังาน ครอบครัว เพ่ือนฝงู และการให้เวลากบัตวัเอง 

Analyze – คนท างานเก่งจะต้องสามารถวิเคราะห์เหตกุารณ์และแยกแยะถงึผลท่ีจะเกิดขึน้ได้ รู้วา่เลือก
ท าสิ่งนี ้จะเกิดอะไรขึน้ หรือไมเ่ลือกแนวทางนีผ้ลท่ีตามมาจะเป็นอย่างไร คนท่ีวิเคราะห์ได้อย่างแมน่ย า
จะสง่ผลให้งานท่ีสง่มอบไมผิ่ดพลาด โดยไมต้่องเสียเวลาแก้ไขปรับปรุงงานซ า้แล้วซ า้เลา่ 

Recognize – ตระหนกัและยอมรับความสามารถหรือศกัยภาพของตนเอง โดยตระหนกัวา่เรามีความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถอย่างไรที่จะบริหารหรือจดัการงานชิน้ใดชิน้หนึง่ท่ีหวัหน้างานมอบหมายให้ท า 
รวมถงึตระหนกัถงึความสามารถของคนอื่นท่ีคณุเองสามารถมอบหมายงานให้ดแูลรับผิดชอบแทนคณุได้ 

Train – หากคณุตระหนกัวา่เพ่ือนร่วมงาน หรือสมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลืองานของคณุเองได้แล้วละ่
ก็ คณุควรฝึกฝนสมาชิกในทีม หรือลกูน้องให้มีความสามารถในการบริหารจดัการงาน โดยการสอนงาน 
การให้ค าปรึกษาในการท างาน หรือหากคณุเป็นหวัหน้างานคณุสามารถสง่ลกูน้องไปฝึกอบรมตาม
สถาบนัท่ีจดัอบรม เพ่ือฝึกฝนทกัษะของทีมงานให้สามารถรับผิดชอบงานบางอย่างท่ีคณุต้องการได้ 

การท างานให้ประสพผลส าเร็จมิใช่เพียงแคท่ างานหนกักวา่คนอื่น การน าเอางานกลบัไปท าท่ีบ้านในวนัหยดุ แต่
คนท างานท่ีเก่งจริงนัน้จะต้องรู้จกับริหารตนเองให้ท างานอย่างชาญฉลาด เพ่ือให้คณุมีเวลาท่ีนอกเหนือจากการ
ท างานแล้ว ยงัมีเวลาสว่นหนึง่ให้กบัครอบครัว เพ่ือน ๆ และตวัคณุเอง 

  
 


