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คุณมีสไตล์หรื อรู ปแบบการทางานเป็ นแบบไหน มาทางานเช้ า กลับบ้ านดึก หรื อทางานเสาร์ -อาทิตย์อยู่
เป็ นประจา คุณมีวิถีการทางานเป็ นแบบนี ้หรื อไม่ แล้ วคุณพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้มากน้ อยแค่ไหน หลายคน
อาจจะเข้ าใจว่าการทางานหนัก หรื อ Work Hard เป็ นการทางานที่น่ายกย่อง เพราะคุณได้ อทุ ิศตน และทุ่มเทการ
ทางานอย่างจริ งใจให้ กบั องค์การที่คณ
ุ อยู่ ได้ รับการชื่นชมจากหัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน และคนที่คณ
ุ เกี่ยวข้ อง
ด้ วย และสิ่งที่คณ
ุ คาดหวังจากการทางานหนักนัน่ ก็คือ ผลการทางาน หรื อ Performance ที่ดีจนได้ รับการวัดและ
ประเมินผลงานจากหัวหน้ างานในระดับที่คณ
ุ พอใจ
โดยส่วนใหญ่คนที่ทางานหนักมักจะชอบหรื อพอใจให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องด้ วยต้ องทางานหนักเหมือน กับ
ตนเอง ยกย่องและยอมรับว่าการทางานดึก ๆ ดื่น ๆ ถ้ าไม่ถงึ สี่หรื อห้ าทุ่มยังไม่กลับบ้ าน การนาเอางานกลับไปทา
ที่บ้านในช่วงวันหยุด เป็ นการทางานที่ท่มุ เทแบบสุด ๆ ถ้ าคุณเป็ นลูกน้ องและมีหวั หน้ างานชนิดที่วา่ นี ้ คุณมักจะ
ได้ รับความพอใจและได้ รับการประเมินผลงานว่าคุณเป็ นคนขยันทางาน มีความรับผิดชอบและอุทิศตนให้ กบั
บริ ษัทอย่างจริ งใจ
แล้ วทาไมคุณต้ องเป็ นคนที่ได้ ชื่อว่าเป็ นพวก Work Hard – การทางานหนักของแต่ละคนจะมี
หลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไป ดังนี ้




ว่ างมากเกินไป - ไม่ร้ ู จะไปไหน เหตุเพราะเป็ นคนมีเพื่อนน้ อย หรื อเป็ นกลุม่ คนโสด คิดแต่เพียงว่ากลับ
บ้ านก็ไม่มีอะไรจะทา อยู่ทางานที่ออฟฟิ ตจะดีกว่า หากคุณเป็ นลูกน้ องและมีหวั หน้ างานที่คิดแบบนี ้ คุณ
อาจจะติดนิสยั ของการทางานหนักตามอย่างหัวหน้ างานของคุณเอง
ไม่ ยอมปล่ อยวาง – คิดแต่เพียงว่าอยากจะสะสางงานให้ เสร็ จในวันนี ้ พรุ่ งนี ้จะได้ ไม่ต้องเครี ยด ซึง่ งาน
บางอย่างคุณอาจจะปล่อยวางและเก็บไว้ ทาในวันพรุ่ งนี ้ก็ได้ แต่คณ
ุ กลับไม่ต้องการเหตุเพราะความอยาก
ที่อาจจะไม่จาเป็ นสักเท่าไหร่ ในการสะสางหรื อเคลียร์ งานให้ เสร็ จในวันนัน้







จิตฟุ้งซ่ าน ขาดสมาธิ – การทางานที่ขาดสมาธิ ปล่อยให้ จิตคิดเรื่ องโน้ นที เรื่ องนี ้ที แน่นอนว่างานคงจะ
ไม่เสร็ จ หรื อเสร็ จช้ าไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด เป็ นเหตุให้ คณ
ุ จะต้ องทางาน ดึก ๆ ดืน่ ๆ แบบไม่
ต้ องเห็นเดือนเห็นตะวัน
บริหารเวลา/งานไม่ เป็ น – คนบางคนมาทางานแต่เช้ า กลับบ้ านเที่ยงคืน หรื อต้ องนางานไปทาที่บ้าน
เหตุเพราะไม่ร้ ู จกั บริ หารเวลา และจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของงาน งานบางอย่างอาจมอบหมายให้ คน
อื่นช่วยทา แต่คณ
ุ กลับมาทาเอง หรื องานบางอย่างคุณอาจจะเปลี่ยนขันตอนการท
้
างาน เพียงเท่านี ้คุณก็
สามารถทางานชิ ้นนันเสร็
้ จได้ ในเวลาที่รวดเร็ ว
ปริมาณงานมีมากเกินไป – คนบางคนต้ องทางานหนักเนื่องจากรับผิดชอบงานมากเกินไป ปริ มาณงาน
ที่หวั หน้ างานให้ นนมากกว่
ั้
าเพื่อนร่ วมงานคนอื่น หรื อที่เรี ยกว่า Work Load และหากคุณเผชิญกับ
สถานการณ์เหล่านี ้คุณควรพูดคุยกับหัวหน้ างาน แจ้ งถึงปริ มาณงานที่คณ
ุ ต้ องรับผิดชอบ และผลเสียที่
เกิดขึ ้นหากหัวหน้ างานไม่รีบแก้ ไข แต่ที่สาคัญหัวหน้ างานจะต้ องเปิ ดใจรับฟั งและร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ Work Load ที่เกิดขึ ้น

คุณพอใจกับการทางานหนักหรื อบางคนอาจจะเรี ยกคนประเภทที่วา่ นี ้ว่าเป็ นพวกบ้ างานมากน้ อยแค่
ไหน การทางานหนักแบบทุ่มเทจนไม่มีเวลาให้ กบั ครอบครัว เพื่อนฝูง ชีวิตส่วนตัว คุณคิดว่าคุณมีความสุขกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้หรื อไม่ คุณรู้ ไหมว่าคนกลุม่ นี ้มักจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตไม่คอ่ ยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ กลุม่ คน
เหล่านี ้จะหงุดหงิดง่าย เครี ยดหรื อวิตกกังวลเกินไป บางคนถึงขนาดเป็ นไมเกรน เป็ นโรคจิตหรื อโรคประสาทไป
บางคนรับสภาพแบบนี ้ไม่ไหวเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนหรื อไม่มีเวลาเป็ นของตัวเอง จึงเป็ นเหตุให้ ร้ ู สกึ เบื่อหน่ายงาน
เบื่อหน่ายชีวิต มองโลกในแง่ร้าย และรู้ สกึ ไม่ชอบหรื อไม่รักงานที่ทาอยู่ และในที่สดุ คนกลุม่ นี ้ก็จะลาออกจาก
หน่วยงานและองค์การนัน้ ๆ ไป
จะเห็นได้ วา่ การทางานหนักนันเป็
้ นรู ปแบบการทางานเพื่อให้ มีผลผลิตหรื อผลลัพธ์เกิดขึ ้น แต่ผลงานที่
เกิดขึ ้นนันอาจจะไม่
้
จาเป็ นต้ องได้ มาจากการทางานหนักก็เป็ นได้ คุณเคยเห็นหรื อไม่วา่ บางคนมาทางานเช้ า แต่
กลับบ้ านตรงเวลา วันเสาร์ หรื ออาทิตย์ไม่ได้ มาทางาน ไม่คอ่ ยจะนางานกลับไปทาที่บ้าน แบบว่าทางานชนิดหาม
รุ่ งหามค่า แต่ผลงานออกมาดีหรื อดีกว่าคนที่ทางานหนักเสียอีก พบว่ารู ปแบบการทางานของกลุม่ คนเหล่านี ้จะ
เรี ยกว่าเป็ นการทางานแบบชาญฉลาด หรื อ Work Smart
พบว่ากลุม่ คนที่ทางานแบบ Work Smart นันไม่
้ จาเป็ นที่จะต้ องทางานแบบไม่ลืมหู ลืมตา คุณลักษณะ
ของคนที่ทางานอย่างชาญฉลาดนัน้ จะมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
Smile – ยิ ้มแย้ มแจ่มใสอยู่เสมอ ยิ ้มรับกับปั ญหาและพร้ อมที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น มองปั ญหาเป็ นสิ่ง
ท้ าทาย ไม่ตีโพยตีพายจนขาดสติ และสภาพจิตที่ดีนี ้เองจะส่งผลต่อไปยังสมาธิ รู้ วา่ ควรจะทาอะไรและไม่
ควรทาอะไรในสถานการณ์ใด

Manage – คนที่ทางานอย่างชาญฉลาดต้ องรู้ จกั การจัดการหรื อการบริ หารงานของตนเอง รู้วา่ อะไรคือ
งานด่วนที่ต้องเร่ งทาก่อน รู้ วา่ ควรจะใช้ ทรัพยากรอย่างไรให้ ค้ มุ ค่าและเกิดประโยชน์มากที่สดุ รู้ จกั บริ หาร
เวลาให้ กบั งาน ครอบครัว เพื่อนฝูง และการให้ เวลากับตัวเอง
Analyze – คนทางานเก่งจะต้ องสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ และแยกแยะถึงผลที่จะเกิดขึ ้นได้ รู้ วา่ เลือก
ทาสิ่งนี ้ จะเกิดอะไรขึ ้น หรื อไม่เลือกแนวทางนี ้ผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร คนที่วิเคราะห์ได้ อย่างแม่นยา
จะส่งผลให้ งานที่สง่ มอบไม่ผิดพลาด โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ ไขปรับปรุ งงานซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
Recognize – ตระหนักและยอมรับความสามารถหรื อศักยภาพของตนเอง โดยตระหนักว่าเรามีความรู้
ทักษะ และความสามารถอย่างไรที่จะบริ หารหรื อจัดการงานชิ ้นใดชิ ้นหนึง่ ที่หวั หน้ างานมอบหมายให้ ทา
รวมถึงตระหนักถึงความสามารถของคนอื่นที่คณ
ุ เองสามารถมอบหมายงานให้ ดแู ลรับผิดชอบแทนคุณได้
Train – หากคุณตระหนักว่าเพื่อนร่ วมงาน หรื อสมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลืองานของคุณเองได้ แล้ วล่ะ
ก็ คุณควรฝึ กฝนสมาชิกในทีม หรื อลูกน้ องให้ มีความสามารถในการบริ หารจัดการงาน โดยการสอนงาน
การให้ คาปรึกษาในการทางาน หรื อหากคุณเป็ นหัวหน้ างานคุณสามารถส่งลูกน้ องไปฝึ กอบรมตาม
สถาบันที่จดั อบรม เพื่อฝึ กฝนทักษะของทีมงานให้ สามารถรับผิดชอบงานบางอย่างที่คณ
ุ ต้ องการได้
การทางานให้ ประสพผลสาเร็ จมิใช่เพียงแค่ทางานหนักกว่าคนอื่น การนาเอางานกลับไปทาที่บ้านในวันหยุด แต่
คนทางานที่เก่งจริ งนันจะต้
้ องรู้จกั บริ หารตนเองให้ ทางานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ คณ
ุ มีเวลาที่นอกเหนือจากการ
ทางานแล้ ว ยังมีเวลาส่วนหนึง่ ให้ กบั ครอบครัว เพื่อน ๆ และตัวคุณเอง

