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“สมดุลยภาพใน ยุค 5G ”

1. Happy body คือ การมีสุขภาพแข็งแรง

2. Happy heart คือ การมีสุขภาพจิตที่ดี

3. Happy society คือ การได+อยู.ในสังคมที่ดี

4. Happy relax คือ การรู+จักผ.อนคลายต.อสิ่งต.าง ๆ

5. Happy brain คือ การรู+จักศึกษาหาความรู+เพิ่มเติม

6. Happy soul คือ การมีศรัทธา มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

7. Happy money คือ การรู+จักเก็บออม ไม.เปGนหนี้

8. Happy family คือ มีครอบครัวที่อบอุ.น

หลัก Happy 8 ประการ



1. นอนไม่พอ
2. เคลียด กังวล คดิวนไป
3. ใกล้คนคดิลบ
4. โกหก ทุจริตคดิไม่ซ ื�อ
5. สุขภาพไม่ดี
6. ใช้ร่างกายแบบไม่เคยห่วง
7. สาบแช่งตัวเอง

สิ�งท ี�ทาํให้ช ีวติหมดพลัง



บริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธ ิภาพ
(Time Management)



TIME

“เ วลานั -นเป็นดั�งลม 

หากนํามาใช้อย่างถูกต้อง 

มันจะพัดพาเราไปสู่จุดหมายทุกครั -ง” 
(โลทาร์ ไซแวร์ท)



การบริหารจัดการเวลา 
(Time Management)

หมายถงึ การจัดการและควบคุม
เวลาของเรา ไม่ใช่ปล่อยให้ท ั -งสองสิ�งนี -มา
ควบคุมตวัเรา  



Mind – Map
การใช้เวลา ช่วยให้เหน็เครือข่ายความสัมพันธ์ในการใช้เวลา

อาชีพการงาน

ครอบครัว

กิจกรรมยามว.าง

เรื่องส.วนตัว

Time

“คดิเป็นระบบ (Systemic thinking)”



เริ�มเข ียน Mind-Map
การใช้เวลา

สิ�งท ี�ต้องทาํ

� ร.าง Mind-Map ให+เห็นเครือข.ายความสัมพันธNในการใช+เวลา 

� ถามตัวเองว.า คุณให+ความสําคัญด+านเวลากับสิ่งใดบ+าง และ
เวลาส.วนใหญ.หมดไปกับสิ่งใด

� มีอะไรบ+างที่อยากเปลี่ยนแปลง เรื่องใดที่คิดว.าให+เวลากับมัน
มากเกินไป

� เขียนลงไปใน Mind-Map และทําสัญลักษณNให+ชัดเจนถึง
กิจกรรมที่ขโมยเวลามากที่สุด 

“ตั้งคําถามว.า ทําไมถึงใช+เวลากับสิ่งนี้มากที่สุด 
และมีวิธีการใดบ+างที่จะสามารถแก+ไขปVญหานี้ได+”



การบริหารเวลาให้
ประสบความสาํเร็จ

� ลําดับแรก ต+องวิเคราะหNให+ได+ก.อนว.าใช+เวลาไปกับ
สิ่งใดบ+าง

� ที่สําคัญ ก็คือ การที่เราต+องรู+ว.ากิจกรรมไหนที่ต+อง
ใช+เวลามาก แต.ไม.ได+ให+ผลลัพธNที่คุ+มค.า

� จุดหมายของการจัดการเวลา ก็คือ การจัดการ
เวลาของเราเองด+วยการ วางแผน และการ 
จัดลําดับความสําคัญ  



กฎของ ไอเซนฮาวร์

• งานที่ทั้งเร.งด.วนและสําคัญ ต+องทําด+วยตนเอง
ทันที  (งานประเภท A)

• งานที่มีความสําคัญ แต.ไม.เร.งด.วนนัก ผลัดไปได+ใน
ขั้นแรก แต.ก็ต+องวางแผนทํา คือ การกําหนดวัน/
เวลาที่จะทํา หรือโอนไปแล+วกําหนดวันส.งงาน 
(งานประเภท B)

• งานที่ไม.สําคัญนัก แต.เร.งด.วน ควรโอนหรือจะทํา
เองแล+วแต.สถานการณN (งานประเภท C)

• งานที่ทั้งไม.เร.งด.วนและไม.มีความสําคัญมากนัก 
ควรหลีกเลี่ยง (ใส.ลงถังขยะหรือแฟ_มพักงาน)
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วิธ ีจัดระเบยีบแต่ละวันและวิธ ีวางแผนการทาํงานท ี�ดที ี�สุด
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สมรรถภาพการทํางานในแตล่ะวนัที�วดัจากสถิติโดยเฉลี�ยจะแสดง

ออกมาเป็นเส้นโค้งในกราฟ
เวลา



• (งานประเภท A) ควรเอาไว้ในช่วงเช้า ขณะที�ความสามารถขึ *นสู่
จดุสงูสดุ

• สว่นช่วงขาลง ไม่ควรทํางานหนกั ควรใช้เวลาช่วงนี *ไปกบัการผ่อน
คลายและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน หรือทํางานหน้าที�ประจํา 
(งานประเภท C)

• สําหรับช่วงขาขึ *นในตอนบา่ยแก่ๆ ควรใช้เวลานี *ทํางานที�สําคญั (งาน
ประเภท B)

การปรับตวั
ให้เข้ากับจังหวะชีวติ

ในแต่ละวัน



• งานวจิัยด้านการแพทย์ให้ผลสรุปว่า การพัก
ท ี�ให้ค่ามากที�สุด คือ การพักท ี�กาํหนดไว้
หลังจากการทาํงานเป็นเวลา 1 ชั� วโมง และ
พักไม่ควรเกนิ 10 นาที

• ในการวางแผนการทาํงานประจาํวัน ควร
วางแผนการพักไว้อย่างสมํ�าเสมอ แต่ควร
เป็นพักระยะสั -นๆ

คนเราควรพกับ่อย
แค่ไหน



แตกต่าง แต่ไม่ แตกแยก
เมื�อต้องทาํงานกับวัยท ี�ต่างกัน



BABY BOOMER 1946-1964

GEN Y 1980-1995

GEN X 1965-1979

GEN Z 1996

-มองโลกในแง่ดี
-สนุกกับการให้คาํปรึกษา
-ทาํงานด้วยจริยธรรม

-รักอสิระ
-นวัตกรรม
-สื�อสารได้ดี

-เช ี�ยวชาญเทคโนโลยี
-ทาํงานเป็นทมี
-ชอบอะไรท ี�ด ีกว่า

-ถนัดงานดจิทิลั
-ชอบการประยุกต์ใช้
-ความถนัดหลากหลาย



BABY BOOMER 1946-1964

GEN Y 1980-1995

GEN X 1965-1979

GEN Z 1996

พวกเขาต้องการอะไร

- เจ้านายที�ซ ื�อสัตย์ 
- องค์กรท ี�มีลาํดับข ั -น 
- โอกาสที�จะได้ให้คาํปรึกษา 
- ความเคารพ

- เจ้านายที�จริงใจ 
- โอกาสในการได้แก้ไขปัญหา 
- เพ ื�อนร่วมงานที�มีความสามารถ 
- ดูแลงานของตัวเอง

- ผู้น ําท ี�ช ัดเจน 
- งานที�มีความหมาย 
- เรียนรู้ ท ักษะใหม่ 
- ความยืดหยุ่น

- ห ัวหน้าท ี�เข้าใจกัน 
- รายได้ท ี�สูง 
- คนให้คาํปรึกษา 
- ความมั�นคง



BABY BOOMER 1946-1964

GEN Y 1980-1995

GEN X 1965-1979

GEN Z 1996

กระตุ้นพวกเขายังไง

- ใช้ไอเดียจากการมองโลกของพวก
เขา
- ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ท ี�เขามี
- ให้โอกาสการมีส่วนร่วม

 - รับฟังการวเิคราะห์
- ให้เครดติของงาน
- ให้งานที�พวกเขาจัดการ ได้
ด้วยตัวคนเดียว

- ให้ทาํงานกับหวัหน้าท ี�ช่วย
สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
- ให้ feedback งานและสนับสนุน
- ให้พวกเขาเปิดเผยความสาํเร็จ

- น ําเสนอตัวอย่างท ี�ดี
- ให้ลองทาํด้วยตัวเอง
- ยนิดีกับสิ�งท ี�พวกเขาทาํ



BABY BOOMER 1946-1964

GEN Y 1980-1995

GEN X 1965-1979

GEN Z 1996

วธิ ีชนะใจ

 - ป่าวประกาศความสาํเร็จของพวก
เขา
- ให้เงื�อนไขการปลดเกษียณที�ด ี
- แสดงให้เหน็ว่าพวกเขามีค่ามากแค่
ไหน

- แสดงตัวอย่างให้เหน็
- มอบงานที�เขาได้พฒันาและนําเสนอ/ -
หลีกเลี�ยงเรื�องหยุบหยบิ
- ศึกษาว่าพวกเขาชอบอะไรเป้าหมายเป็น
แบบไหน

- งานของเขามีคุณค่าต่อองค์กร
มากแค่ไหน
- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเหน็
และส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- ให้ความมั�นคงทางงานและการเงิน
- ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า
- ให้โอกาสที�พวกเขาจะพัฒนาทักษะ





ทัศนคติเชิงบวก
 “ความสุขไม่ได้ข ึ -นอยู่ก ับสิ�งต่างๆ  

ท ี�ปรากฏอยู่ภายนอก แต่ข ึ -นอยู่ก ับ 

วิธ ีคดิ และวิธ ีท ี�คุณมอง”

ในการทาํงาน



สุขกับเจตคตเิช ิงบวก; การคิดและการปรับเปลี�ยน

“เจตคติ” เป็นความคิด อารมณ์ 
ความรู้ ส ึก เป็นส่วนประกอบ ซ ึ�งจะท ํา
ใ ห้ เ ก ิด ค ว าม พ ร้ อ ม ที� จ ะมีป ฏิก ิร ิ ย า
ตอบสนองกับสิ�งใดสิ�งหนึ�งในทางบวก 
หรือลบกไ็ด้ 



12 วธิ ีฝึกเป็นคน “คดิบวก”

1. ยิ้มเสมอ

2. ทบทวนสิ่งดี ๆ ในชีวิต

3. ให+รางวัลตนเอง(บ+าง)

4. เลิกเปGนคนขี้บ.น

5. ชื่นชมสิ่งรอบตัว

6. อยู.ใกล+ ๆ คนที่คิดบวก



12 วธิ ีฝึกเป็นคน “คดิบวก”
7.  อยู.ห.างๆ คนที่ชอบคิดลบ

8.  อ.านธรรมะ คําคม ข+อคิด

9.  คิดถึงคนที่ลําบากมากกว.าเรา

10.ช.วยผู+อื่นให+เปGนสขุ อวยพรให+ผู+อื่น

11.หยุดความคิดลบ

12.ลดคําถามที่ขึ้นต+นว.า “ทําไม”





การพฒันาอารมณ์
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

(Emotion Quotient)

“มนุษย์ ใช้อารมณ์
แต่...ไม่ค่อยพฒันาอารมณ์”



 EQ ที่ดีควรเปนอยางไรละ!
• เข้าใจอารมณ์ของตนเองและคนอื�นอยู่ เสมอ
• ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
• มีความละเอ ียดอ่อน และไวต่อความรู้ ส ึก

  นึกคดิของคนอื�น
• สามารถปรับตัวให้รับกับท ุกปัญหา

  ได้อย่างสร้างสรรค์มีความมั�นคง
• คนรอบข้างยอมรับว่าเป็นคนที�มีมนุษยสัมพันธ์

  ท ี�ด ีเข้าคนคนอื�นได้ง่าย




