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คุณเคยถามตัวเองบ้ างไหมว่า…คุณมีความสุขกับงานที่ทาอยูห่ รื อไม่? คุณมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อคุณทางานแล้ วไม่
สนุกกับสิ่งที่ทา? คุณรู้ สกึ หดหู่หรื อเบื่อหน่ายเมื่อคุณกาลังก้ าวเข้ าออฟฟิ ตของคุณบ้ างไหม? คุณรู้ สกึ ไหมว่าช่วงเวลาในการ
ทางานของคุณช้ ามาก? คุณเป็ นคนที่ชอบหาโอกาสที่จะลางานอยู่เสมอหรื อไม่? ทังหมดนี
้
้เป็ นคาถามเพื่อให้ คณ
ุ เริ่ มสารวจตัว
คุณเองว่าคุณกาลังมีความสุขหรื อความทุกข์ในชีวิตการทางานของคุณ และคุณเองนัน่ แหละที่จะบอกได้ วา่ คุณกาลังมีความสุข
และสนุกกับช่วงวันเวลาในการทางานของคุณอยูห่ รื อไม่
ทุกข์ …สุข อยู่ที่ใ จ….คงไม่มีใครที่ จะทาให้ คุณมีค วามสุข หรื อความทุก ข์ ได้ นอกจาก "จิ ตใจของคุณ เอง" ซึ่งเป็ น
ความคิด ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นต่อบุคคล สิง่ ของ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คณ
ุ เข้ าไปสัมผัส ทังนี
้ ้โดยทัว่ ไปคุณจะปล่อยให้ จิตเป็ น
นายคุณ …. นัน่ แหละที่คณ
ุ จะปล่อยให้ ความรู้ สกึ ต่าง ๆ เข้ ามามีผลทาให้ คณ
ุ มีความสุขหรื อความทุกข์ไปกับสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบ
ข้ างตัวคุณ
ดังนันการบริ
้
หารหรื อควบคุมจิตจึงเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อสร้ างความสุขและสนุกกับงานที่กาลังทาอยู่ ดังนันคุ
้ ณควรฝึ ก
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ จิตเป็ นนาย…กายเป็ นบ่าว…...โดยมีเทคนิคและวิธีการง่าย ๆ ดังนี ้
"อย่ า" คิดเล็กคิดน้ อย" กับเรื่องเล็กน้ อย
คุณอย่าเก็บเอาเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันมาคิดซะทุกเรื่ อง พยายามอย่าเอาคาพูดหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละวันมาเป็ นอารมณ์ ให้ คิดเสียว่ามันผ่านมาแล้ วก็ผา่ นไป.. หากคุณมัวแต่เอาเวลามาคิดว่า วันนี ้นายมาต่อว่าคุณทางาน
แย่มาก ลูกค้ าบ่นว่าคุณพูดจาไม่สภุ าพ เพื่อนร่วมงานชอบพูดจาเสียดสีคณ
ุ …ย่อมแน่นอนว่าคุณจะไม่มีเวลาในการคิ ดพัฒนา
งานของคุณเลย คุณควรจะ "คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก" โดยฝึ กคิดแต่สิ่งที่จะทาให้ คุณประสบความสาเร็ จและได้ รับการยอมรับใน
หน้ าที่การงานจากสังคมหรื อคนรอบข้ างตัวคุณ ดังนันคุ
้ ณควรใช้ เวลาในแต่ละวันกับการคิดถึงเป้าหมายของคุณและคุณจะทา
อย่างไรเพื่อให้ คณ
ุ เดินทางไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะดีกว่า และความคิดเหล่านี ้เองมันจะส่งผลให้ คณ
ุ มีความกระตือรื อร้ นในการ
ทางาน สนุกกับสิง่ ที่คณ
ุ ทาอยูต่ ลอดเวลา
"อย่ า" ต่ อว่ าองค์ กร
มีหลายต่อหลายคนที่มีความรู้ สึกไม่รักในองค์กรที่กาลังทางานอยู่ คุณไม่มีความรู้ สึกผูกพันกับองค์กรของคุณเลย
และมีความรู้ สึกว่า "ทนอยู่" เพื่อรอรับเงินเดือนเมื่อครบสิ ้นเดือนเท่านัน้ คุณมักจะต่อว่าหรื อพูดถึงองค์กรของคุณในทางที่ไม่
ดี….ปรับเงินเดือนน้ อย ให้ โบนัสแค่นี ้เอง บริ ษัทน่าจะมี …อย่างโน้ น อย่างนี…
้ และอื่น ๆ อีกมากมาย…คุณอย่าลืมว่าคุณเอง
เลือกที่จะทางานอยู่ในองค์กรแห่งนี ซ้ ึ่งอาจถื อได้ ว่าเป็ นบ้ านที่สองของคุณ โดยคุณต้ องใช้ เวลาอยู่ในบ้ างที่สองแห่งนี ้อาจ
มากกว่าเวลาที่คณ
ุ อยู่ในบ้ านของคุณเสียอีก และเพราะคุณเลือกที่จะทางานในองค์กรนี …
้ แล้ วทาไมคุณไม่เลือกที่จะรักใน

องค์กรที่คณ
ุ กาลังใช้ ชีวิตร่วมด้ วย คุณอย่าบอกว่าทนทางานอยู่ในองค์กรนัน้ ๆ เพราะว่าคุณไม่มีที่ไป คุณสมัครงานที่ไหนไหน
ก็ไม่มีใครรับคุณเลย…ดังนันขอให้
้
คณ
ุ ย้ อนคิดไปว่าไม่มีองค์กรไหนที่เห็นความสาคัญของตัวคุณ นอกจากองค์กรที่คณ
ุ กาลัง
ทางานอยู่ เพราะเค้ ารับคุณและยอมให้ คณ
ุ มาร่วมงานด้ วยซึง่ เค้ าเห็นศักยภาพและความสามารถของตัวคุณเอง….องค์กรของ
คุณให้ โอกาสคุณ ซึ่งไม่เหมือนกับองค์กรอื่น ๆ ที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับคุณ …คิดเพียงเท่านี ้ คุณจะมีความรู้ สึกดี ๆ กับองค์กร
ของคุณ อาจไม่ถึงขนาดว่าจะต้ องรักหรื อผูกพันก็ได้ (ไม่ห้ามกัน)…ซึ่งจะช่วยให้ คณ
ุ มีความสุขในการทางานให้ กบั องค์กรของ
คุณเอง
"อย่ า" เลือกทางานที่รัก
หากคุณเป็ นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถเลือกทางานที่ตนเองรั กได้ ขอให้ คุณเลือกที่จะรั กงานที่คุณทา และเพื่อให้ คุณมี
ความสุขและรู้สกึ สนุกกับงานที่คณ
ุ กาลังทาอยู่ ขอให้ คณ
ุ พิจารณาในสิง่ ต่อไปนี ้
1. งานที่คณ
ุ กาลังทาคืออะไร
2. ประโยชน์อะไรที่คณ
ุ ได้ จากการทางานนัน้ ๆ
3. คุณมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงงานของคุณอย่างไร
4. คุณต้ องปรับปรุงศักยภาพหรื อความสามารถในด้ านใดบ้ าง
5. คุณจะหาวิธีการในการเรี ยนรู้งานใหม่ ๆ ได้ อย่างไร
6. งานที่ทาอยูม่ ีอะไรบ้ างที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์กบั เป้าหมายของคุณในอนาคต
ขอให้ คณ
ุ ใช้ เวลาในการคิดและหาคาตอบจากคาถามเหล่านี ้ แล้ วคุณจะพบ "คุณค่า (Value)" ที่เกิดขึ ้นในตัวคุณ ซึ่ง
คุณค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในตัวคุณนี ้เองจะทาให้ คณ
ุ ทางานอย่างมีความสุข มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้ นในการทางานอยู่เสมอ
มีความพร้ อมที่จะพัฒนาตนเองและการทางานให้ ดีขึ ้น และพร้ อมที่จะเรี ยนรู้งานใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
"อย่ า" ให้ ร้ายหัวหน้ างาน
หัวหน้ างานมีหลายประเภท หลากหลายรู ปแบบ…หัวหน้ าเจ้ า อารมณ์ …หัวหน้ า สัง่ อย่า งเดี ยว หัว หน้ าชอบคน
ประจบ…หัวหน้ าที่วนั วันทาแต่งาน….ซึ่งในชีวิตของการทางานคุณคงจะเลือกทางานกับหัวหน้ างานในแบบฉบับที่คุณชอบ
ไม่ได้ อย่างแน่นอน คุณมักจะพบเจอกับหัวหน้ างานหลากหลายประเภทที่อาจทาให้ คณ
ุ กุมขมับอยูท่ กุ วัน นัน่ อาจเป็ นเพราะคุณ
เข้ ากับหัวหน้ าของคุณไม่ได้ หรื อคุณมีความรู้สกึ ว่าหัวหน้ างานของคุณน่าจะทาอย่างโน้ น อย่างนี ้ (เค้ าน่าจะสอนงานคุณ เค้ า
น่าจะทางานและรู้งานมากกว่าคุณ เค้ าควรจะช่วยแก้ ปัญหาให้ คณ
ุ )…ไม่ควรทาอย่างโน้ น อย่างนี ้ (เค้ าไม่ควรพูดแบบนี ้..เค้ าไม่
ควรสัง่ งานคุณอย่างนี ้) มีหลากหลายประเภทที่คณ
ุ จะพบเจอในองค์กรของคุณเองซึ่งเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทางที่ดีที่สดุ ก็
คือคุณควรเข้ าใจในเหตุผลของความคิดและการกระทาของหัวหน้ างานของคุณเอง…คุณควรเคารพและให้ เกียรติหวั หน้ าคุณ
คอยสนับสนุนและช่วยเหลือหัวหน้ าคุณเท่าที่จะทาได้
"อย่ า" ดูถกู เพื่อนร่ วมงาน หรือคนรอบข้ าง
ไม่มีใครที่จะประสบความสาเร็ จในการทางานโดยลาพัง แน่นอนว่าความสาเร็ จย่อมเกิดขึ ้นจากความร่ วมมือของ
บุคคลรอบข้ างตัวคุณ ไม่วา่ จะเป็ นความร่ วมมือในด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การให้ ความช่วยเหลือในด้ านอื่น ๆ ซึ่งคุณ
ควรมองคนที่คณ
ุ ค่าของเค้ า อย่าดูถกู ความคิดหรื อความสามารถของคนอื่น ทุกคนมีความทักษะและความชานาญในงานที่
แตกต่างกัน คุณทางานของคุณได้ แต่คณ
ุ อาจไม่สามารถทางานของคนอื่นได้ เช่น คุณสามารถทางานบัญชีได้ แต่คณ
ุ อาจไม่

สามารถทางานคอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นต้ น ดังนันคุ
้ ณควรให้ เกียรติเพื่อนร่ วมงานหรื อคนรอบข้ างคุณที่คณ
ุ ต้ องประสานงานหรื อ
ติดต่อด้ วย พยายามอย่าเอาการศึกษามาวัดที่คา่ ของคนหรื อความสามารถของคน (มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ วัดความสามารถของคน
นอกจากการศึกษา เช่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability))…ขอให้ คณ
ุ ศึกษาและปรับตัวให้ เข้ ากับคนได้ ทกุ ประเภทและทุกระดับ
ดังนันหากคุ
้
ณมีความคิดที่ดีและการกระทาแต่สิ่งที่ดีต่อองค์กร หัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน/คนรอบข้ าง และตัวงาน
ของคุณเอง…เพียงเท่านี ้…คุณเองย่อมจะมีความสุขและสนุกกับชีวิตในการทางานของคุณ

