
 
 
 

ทุกวันนี้ดูเหมือนพวกเราหลายคนทาํงานกันหนักมากขึ้นเรือ่ยๆ  
จนเหมือนกับวา วันหนึ่งมี 24 ช่ัวโมง ก็ยังไมคอยพอแถมเหนื่อยก็เหนื่อย  
มาหาวิธีประหยัดพลังงานกันมากที่สุดดีกวา จะไดคุมกับเงินเดือนและ 
แรงกาย หนงัสือเลมนีจ้ะชวยสอนเทคนิคที่จะชวยใหเราขี้เกียจกันได แตยัง
ไดผลงานทีเ่หมือนเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมและเทคนิคเล็กๆ นอยๆ ที่ชวย
เติมพลังใหกับการทํางานในแตละวนัของเรา แลวคุณจะพบวาการทํางาน
ใหไดงานเทาเดิมหรือดีขึ้น แตเหนื่อยนอยลงไมยากเลย 

  

 การใชหัวหนา (boss) ทํางาน เชน การขอคําแนะนาํหรือคําปรึกษา ซึ่งจะทําใหงาน 
สําเร็จโดยไมตองแกไขในภายหลัง แตการใช boss ชวยคิด เราตองทําการบาน ตองหาขอมูลไปกอน หรือมีความ
คิดเห็นอยูในใจเพื่อจะไดโตตอบได  

 การใชเพ่ือนทาํงานโดยการระดมสมอง (brain storm) หรือการเรียกหลายๆ คน 
มารวมออกความเห็น นอกจากเหนื่อยนอยลงแลวยังทําใหไดความคิดที่หลากหลาย อาจทําใหไดงานทีด่ีข้ึน 
และไดฝกการเปนผูนาํ การใหผูอ่ืนมีสวนรวมทําใหโครงการไดรับการยอมรับและความรวมมือมากขึ้น 
  

 การใชเทคนิคสราง shortcut  (ตัวเชื่อมของไฟล หรือโปรแกรม 
ที่เราสรางข้ึน)ไฟลงานทีใ่ชบอยๆ ไวที่หนาจอคอมพิวเตอร ทําใหเปดไฟลไดเร็ว หรือเปด 
โปรแกรมขึ้นมาแลวตรงตามความตองการในการใชงาน หากมีหลายไฟลอาจสรางเปนโฟลเดอร   

 ส่ิงที่ทําใหหลายคนเสียเวลาในการทํางาน นอกเหนือจากเรื่องของการประชุมแลว 
อีกเร่ืองที่สําคัญคือ การใชเวลาหมดไปกบัการโทรศัพท ตองรูจักใชเวลาในการคุยโทรศัพทใหส้ันลง ทําใหม ี
เวลาทํางานมากขึ้น และมีเวลาเหลือสําหรับการพักผอนอีกดวย อาจทาํไดหลายวิธ ีเชน รวบรวมเรื่องที่ตอง 
โทรไวโทรทีเดยีว เตรียมขอมูลที่ใชประกอบการคุยใหพรอม 

 ส่ิงที่นาเบื่อ และทําใหไมคอยมีเวลาทํางานหลัก เพราะเวลาทํางานหมดไปกบัการ 
ประชุม ซึ่งหลายครั้ง 1 ใน 4 ของเวลาที่ใชประชุม หมดไปอยางไมมปีระสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเวลาทํางานหมด 
ไปกับการประชุม จึงควรมี agenda การประชุมที่แนนอน เตรียมเอกสารและขอมูลใหเรียบรอย  

  
 เวลาสวนหนึ่งที่ทุกคนตองเสียไป คือ การหาเอกสาร หากการจัดเก็บแฟมเอกสาร 

ไมดีก็เสียเวลาหามาก ดังนั้นตองจัดระบบเอกสารใหดี เชน จดัเก็บตามหนวยงาน ประเภทเอกสาร ช่ือบุคคล 
ระยะเวลา และควรทํา index หรือดัชนีไวที่แฟมแตละแฟมดวย 

 การวางแผนลวงหนาจะทําใหมีการคิดและมองสิ่งตางๆ รอบคอบมากขึ้น และสามารถ 
 งแผนลวงหนาทั้งสัปดาหจะชวยใหการทํางานตอเนื่องมากขึ้น เลือกใชวิธีที่ดทีี่สุด เชน วา
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 เขียนคูมือการทํางานใหตัวเอง การเขียนคูมือการทํางานแบบงายๆ เชน เขียนขั้นตอน 
การทํางาน เอกสารประกอบที่ตองใช ขอควรระวัง ปญหาที่มักเจอ และวิธีแก หนวยงานที่
ตองตดิตอ ชวยใหการทํางานงายขึ้นเร็วข้ึน โดยเฉพาะงานที่ไมไดทําเปนประจาํทุกวันซึ่ง
อาจจะทาํใหลืมข้ันตอน 

 ทิ้งเอกสารที่ไมใช งานที่ทาํใหเสียเวลาเปนวันๆ ไดคือ เร่ืองของการเคลียรเอกสาร 
ซึ่งมักมีเอกสารที่ไมใชปนอยูมาก ดังนั้น เอกสารใดทีไ่มใชก็ทิ้งเสีย หรือตองเก็บเขาแฟมใดก็เก็บเลย จะได 
ไมตองเสียเวลามาเก็บทีหลัง ซึ่งจะทําใหเสียเวลานานกวามาก 

 เมื่อดูเอกสารรอบแรกแลวมีขอความสําคัญที่ตองใช ใหใชปากกา marker  ระบายไว 
หรือมีความคดิเห็นอ เ  ะไร พิ่มเติม เมื่อกลับมาดูอีกทีจะไดไมตองเสียเวลาอานใหม หรือเสียเวลากับการหาขอมูล
   
 

 หลังเลิกงานทุกวันหาเวลาสกั 10 นาที ทบทวนสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น 
ตั้งแตเชาถึงเย็นวิเคราะห ยลง ดูวางานที่ทาํไปวันนี้ มีวิธใีดที่จะทําใหงายขึ้น เร็วข้ึน และเหนื่อยนอ

 ทุกสัปดาหหรือเดือนลองทบทวนตัวเองดวูา เวลาที่เก่ียวกับการทํางานหมดไปกับเรื่อง 
อะไรบาง การประชุม การโทรศัพท งานเอกสาร และส่ิงนั้นทําใหเกิดผลผลิตหรือไม ทําอยางไรใหเหนื่อยนอยลง
แตไดงานเหมอืนเดิมหรือมากขึ้น กิจกรรมใดควรตัดออกไป 

 ความมีเสนหจะชวยใหการทํางานราบรื่นข้ึน มีคนใหความรวมมือในการทํางานมากขึน้ 
ลองหัดเติมเสนหใหตัวเอง ดวยการรูจักรักษาความสัมพันธ ติดตอกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

นขอมูลใหคนอื่นมองเหน็  หากไมเห็นดวยหรือมีความคิดเห็นควรพูดออกไป ซึ่งจะเป
หลายๆดาน ถึงแมจะเปลี่ยนแปลงไมได แตอยางนอยเราจะไดแสดงความสามารถ และไมโดนตาํหนิภายหลัง 
วารูแลวทําไมไมพูด 

 การรูวาควรตองทํางานไหนกอน งานไหนทําทีหลัง ทําใหเหนื่อยนอยลงไดมาก เพราะ 
และตองมาเรงทําแขงกับเวลาจะเปนสิ่งที่สรางความเครียด การไมทํางานสําคัญกอน
หากเร่ิมทํางานสิ่งใด พยายามทําใหสําเร็จไปเปนอยางๆ การทํางานที่เปลี่ยนไปเปลีย่น  

ึกวาไมมีอะไรสําเร็จสักอยาง 
และทําใหตองเหนื่อย
มา จะทาํใหไมมีความตอเนื่อง ลืมบางสิง่บางอยาง และอาจทําใหเบือ่ได เพราะจะรูส

มากกวาเดิมจากความไมมีประสิทธิภาพ  
 ตั้งเปาการทํางานประจาํวัน ทําใหการทํางานสําเร็จไดอยางมีประสิทธภิาพ และมุงมัน่ 

ทําใหไดตามนัน้ การที่สามารถทําอะไรใหสําเร็จไดทุกวนั จะทาํใหรูสึกมีความคบืหนาทุกวันและความเหนื่อย 
จะนอยลง 

 พยายามฝกพูดใหส้ัน ตรงประเด็น เขาใจงาย มีการสรุปสาระสําคญั สามารถสื่อให 
คนฟงเขาใจไดอยางถองแท  
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 จัดโตะทาํงานและจ ด ีจะชวยใหเราสดชื่นและมีพลังในการทํางาน 

มากขึ้น 

 

ัดสภาพแวดลอมให
  

 เร่ิมตนวันใหมอยางสดใส ทาํใหเรามีพลังเต็มที่ในการทํางาน วิธีงายๆ คือ การยิ้ม 
ใหคนอืน่ 

   
ึกเหมือนไดหองทํางานใหม มพีลังกลับมาใหมทันที   

ลองเปล่ียนตําแหนงโตะทํางาน หรือตาํแหนงการวางคอมพิวเตอรบนโตะทํางานใหม
จะทําใหรูส

 อยาทํางานจนเกินขีดจํากัดของตัวเอง ตองรูจักหยุดพักเพ่ือเติมพลังใหตัวเอง เพราะ 
ีแนวโนมที่ไมดดีวย การฝนทํางานนอกจากจะรูสึกเหนื่อยมากกวาปกตแิลว งานที่ไดออกมาจะม

 ฝกอานหนังสือ เขาอบรมสัมมนาตางๆ การแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่น โดยเฉพาะ 
 ะสมองจะเปน คนที่เกงกวาเราเพื่อจะไดเรียนรูจากเขา ฝกลับสมองบอยๆ เปนการเพิ่มรอยหยักใหสมอง เพรา

ส่ิงสําคัญที่จะสรางมูล เพ่ิมใหตัวเองทํางานนอยลง แตรายไดมากขึน้  คา
แทนการบนเบื่องาน พยายามมองหาสิ่งดีๆ  ที่งานนัน้ใหเราแทน เชน ทําใหไดเรียนร  

  

ู
ส่ิงใหมๆ หรือพยายามสรางสรรคส่ิงใหมๆ ข้ึนมาเอง ซึง่เปนโอกาสไดสรางผลงานดวย 

 

 ความคดิเกิดไดทุกที่ ลองพกสมุดโนตเล็กๆ หรือพ็อคเก็ตพีซีไวเสมอ 
ลสําคัญอืน่ๆ จะทําใหงานสบายขึ้น ไดงานมากขึ้น แตเหนือ่ยนอยลง  สําหรับเวลาทีเ่กิดไอเดียขึ้นหรือมีขอมู

 วิธีหนึ่งที่จะชวยใหเราเหนื่อยนอยลง และทํางานไดเร็วข้ึน โดยการแลกเปลี่ยนงาน 
ระหวางเพื่อนรวมงาน wer point  

จากการไมตองเสียเว ป

 ในงานที่แตละคนทาํไดดีกวา เชน อาจใหพนักงานธุรการที่ใชโปรแกรม po
เกงๆ ชวยทํา presentation ให ในขณะที่เราไปชวยแปลเอกสารภาษาองักฤษให ซึ่งแตละคนจะไดประโยชน 

ลาไ กับงานทีต่ัวเองไมถนดั 
 อยากเหนื่อยนอยตองพยายามสรางทีมงานหรือลูกนองใหเกงที่สุด ซึ่งเมื่อทีมงานเก

สามารถชวยงานประจาํของเราไดมาก เราจะไดมีเวลาควบคุมคุณภาพ สรางสรรคส่ิงใหมๆ เพ่ือที่จะไดคดิห
ง 

า
าสในการเตบิโตในหนาที่การงานของเรามากขึ้นดวย วิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และเปนการเพิ่มโอก

 
ลู 

ูจัก 
คนอื่นเมื่อมีโอกาส 

สรางเครือขาย เปนสิ่งที่สามารถชวยใหการทํางานงายและราบรื่นข้ึนไดมาก คือ การที่ 
มีคนรูจักในหนวยงาน หรือหนวยงานอื่นๆ จํานวนมากๆ ซึ่งคนรูจักอาจเปนการเปดโอกาสใหเราไดเขาถึงขอม
ที่ตองการ เขาถึงคนที่เปนคนตดัสินใจ ไดนําเสนอความคิดหรืออ่ืนๆ อยาละเลยที่จะเปดโอกาสตวัเองใหร
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