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กระแสการวดัคนที่ผลงานเร่ิมแรงขึน้ทกุขณะ ไม่ใช่เพียงภาคเอกชนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็เร่ิม

น าเอาแนวคิดนีม้าใช้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ความแรงของกระแสดงักลา่วนีค้งไม่มีใครสามารถหยดุมนัได้ ปัญหาจึง

อยูท่ี่วา่แล้วเราในฐานะคนท างานจะต้องปรับตวัอยา่งไรบ้างจึงจะไมพ่ลาดตกจากกระแสที่เช่ียวกรากนี  ้

เป็นธรรมดาที่ถ้าไม่มีการแข่งขนั การพฒันาจะมีน้อยหรือไม่มีเลย ชีวิตเราก็เช่นกนัถ้าไม่มีอะไรมีบีบบงัคบั เรา

มกัจะปลอ่ยชีวิตไปเร่ือยๆสบายๆ การแข่งขนันีม้ิได้หมายความเพียงแต่การแข่งกับผู้อื่น แต่รวมถึงการแข่งขนักบัตวัเอง 

แข่งขนักับเวลา หรือแข่งขนักบัสถิติ ตวัอย่างง่ายๆที่เราเห็นได้ชดัเจนคือ ถ้าเราเดินทางไปที่ไหนสกัแห่งหนึ่งโดยไม่มีการ

ก าหนดเวลาวา่จะไปถึงเมื่อไหร่ พฤติกรรมการเดินทางของเราจะไมเ่ร่งรีบ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไปเร่ือยๆ พบเห็นอะไรที่อยู่

ระหว่างทางน่าสนใจก็แวะดกู่อน แต่ถ้าเรามีนดัที่ส าคญัต้องไปให้ถึงภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าไปไม่ทนั เราอาจจะพลาด

โอกาสที่ส าคญัในชีวิต พฤติกรรมการเดินทางของเราจะเปลีย่นไปทนัที เราเร่ิมวางแผนการเดินทางลว่งหน้า เราเร่ิมเตรียม

ตวัเพื่อการเดินทางมากขึน้ และในระหว่างเดินทาง เราก็ใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางได้อย่างไร ยิ่งถ้ามีปัญหาอปุสรรคเข้ามาขดัขวางอีก เช่น ฝนตกถนนลื่น ขบัรถเร็วไม่ได้ รถติด ฯลฯ ยิ่งจะท าให้

เราใช้สมองพฒันาความคิดเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเดินทางมากยิ่งขึน้ 

แนน่อนวา่มีคนๆหนึง่ผา่นชีวิตในการเดินทางแบบมีเป้าหมายและมีปัญหาอปุสรรคมากมายมาโดยตลอด กบัอีก

คนหนึง่ที่ชีวิตสว่นมากเดินทางแบบสบายๆไมม่ีปัญหาอปุสรรคอะไร ถ้าจบัสองคนนีม้าแขง่ขนักนัโดยมีการจบัเวลา รับรอง

ได้เลยวา่คนแรกจะมีโอกาสชนะสงูมาก 

ในชีวิตการท างานก็เช่นเดียวกนั เราต้องฝึกตัง้เป้าหมายในการท างานอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการพฒันาปรับปรุง

ประสทิธิภาพการท างานอยา่งตอ่เนื่อง ถ้าเรามีสิง่นีอ้ยูใ่นตวัเองแล้ว อย่าไปกลวัเร่ืองการตกงาน อย่าไปกลวัเร่ืองความไม่

ก้าวหน้าในอาชีพ ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผา่นมา เราได้เห็นตวัอยา่งของคนในองค์กรตา่งๆมามาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในองค์กรที่ขายกิจการให้กบัตา่งชาติ เมื่อผู้บริหารของตา่งชาติเข้ามา ปรากฎว่ามีการทดสอบเพื่อคดัเลือกบคุลากรเข้า

ท างานตอ่หรือเพื่อเลกิจ้างโดยจ่ายเงินชดเชยให้ ดงันัน้ ใครที่ไม่เคยพฒันาตวัเองมาก่อน คงไม่สามารถพฒันาตวัเองให้มี

ความรู้ขึน้มาอย่างทนัตาเห็นภายในระยะเวลาอนัสัน้ได้ เช่น เขาทดสอบภาษาองักฤษ รับรองได้เลยว่าถึงแม้เราจะมีเงิน

เป็นล้านๆก็คงไมส่ามารถซือ้ชิปมาฝังในหวัเราแล้วท าให้เราพดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษได้ทนัที ไม่เหมือนกบัคนที่มีการ

พฒันาตวัเองด้านภาษาองักฤษมาโดยตลอด 
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ทัง้หมดที่กลา่วมานีต้้องการชีใ้ห้เห็นประเด็นที่วา่ท าไมเราต้องมีการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน

อยูต่ลอดเวลา ผลตอบแทนสงูสดุที่เราได้จากการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราหรือผลงาน

ของหวัหน้า ขององค์กร แตอ่ยูท่ี่ศกัยภาพของสมองของเรามีการพฒันามากขึน้มากกวา่ ถ้าสมองมีศกัยภาพสงูขึน้แล้ว การ

ที่เราต้องการเงินเดือนเทา่ไหร่ เราต้องการต าแหนง่อะไร เราต้องการท างานกบัองค์กรไหน ไมใ่ช่เร่ืองยากอีกตอ่ไป 

ส าหรับประเด็นส าคญัในการพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน ผมขอแนะน าเทคนิค 5 ข้อดงันี ้

1. ตัง้เป้าหมายในการพัฒนางาน 

การท างานในแตล่ะช่วงเวลาต้องมีการก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจนวา่เราต้องการจะไปถึง ณ จุดใด เช่น 

ปีนีเ้ราต้องเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้ได้อยา่งน้อย 20 % หรือต้องลดคา่ใช้จ่ายในการท างานลง 

10% หรือตัง้เป้าหมายวา่ผลงานเราจะต้องได้เกรด A หรือ ตัง้หมายเป็นพนกังานดีเดน่แหง่ปีขององค์กร

การตัง้เป้าหมายนีเ้ปรียบเสมือนการจดุไฟแหง่แรงจูงใจในการท างาน เพราะเราสามารถตอบตวัเองได้

ว่าที่เราท างานหนัก เราขยันท างานนีเ้พื่ออะไร พูดง่ายๆคือ หัดหลอกตัวเองเสียบ้าง เพราะถ้าเรา

ตัง้เป้าหมายวา่จะต้องพฒันาตวัเองด้านนัน้ด้านนี ้มกัจะไมค่อ่ยสร้างแรงจงูใจเทา่ไหร่ 

2. คิดและท าอย่างเป็นระบบ 

วิธีการง่ายๆในการพัฒนาระบบงานคือ ลองก าหนดว่างานแต่ละงานต้องท าอะไรบ้าง ท าไปท าไม 

กิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมหลกั กิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมรอง แล้วรองลากเส้นเช่ือมความสมัพันธ์

ระหวา่งกิจกรรมตา่งๆดวูา่เป็นอยา่งไร อะไรเป็นหวัใจส าคญัของงานนัน้ๆ อะไรเป็นจุดที่ต้องระมดัระวงั

เป็นพิเศษ จดุเร่ิมต้นอยูท่ี่ไหน จดุสิน้สดุอยูท่ี่ไหน สิ่งที่องค์กรต้องการจากงานนัน้ๆคืออะไร แล้วให้ลอง

เขียนเป็นคู่มือวิธีการในการปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าไปปฏิบตัิด ูถ้าติดขดัตรงไหนก็ให้

แก้ไขที่คูม่ือ น าไปใช้จนเกิดเป็นนิสยั ไม่ใช้ท างานแบบอาศยั "กึ๋นและเก๋า" เพียงอย่างเดียว หรืออาศยั

ประสบการณ์เดิมเพียงอยา่งเดียว แตต้่องอาศยั "ระบบ" ให้มากยิ่งขึน้ 

3. จัดล าดับความส าคัญของงานก่อนลงมือท า 

เวลาในการท างานที่ เราสูญเสียไปส่วนมากมักจะเสียไปกับการจัดล าดับในการท างานไม่มี

ประสทิธิภาพ ปัญหานีส้ามารถแก้ได้โดยการจดัล าดบัความส าคญัของงาน โดยพิจารณาจากปัจจยั 2 

อย่างคือ "ความส าคญั" และ "ความเร่งด่วน" งานไหนส าคญัมากเร่งด่วนมากท าก่อน งานไหนส าคญั

มากเร่งด่วนน้อย อาจจะมอบหมายให้ลูกน้องมือดีท าไปก่อน งานไหนส าคัญน้อยแต่เร่งด่วนมาก 

มอบหมายให้ลกูน้องที่ท างานเร็วไปท า หรือถ้าเราไม่มีลกูน้องก็รีบๆท าให้เสร็จไปก่อนในเวลาอนัสัน้ไม่

ต้องไปพิถีพิถนัมนัมากนกั (เพราะส าคญัน้อย) ถ้างานไหนส าคญัก็น้อยและไม่เร่งด่วนให้พิจารณาดูว่า



ตดัออกไปได้บ้างหรือไมไ่มต้่องท า ไมต้่องรับเข้ามา ถ้าต้องท าก็ให้จดบนัทึกไว้ก่อน มีเวลาแล้วค่อยมา

นัง่เคลยีร์ทีเดียว เช่น หลงัเลกิงาน หรือวนัท่ีมีงานน้อยๆ 

4. วางแผนนานๆท างานน้อยๆ 

ใครก็ตามที่ไมช่อบวางแผนในการท างาน คิดวา่งานนัน้เคยท ามาแล้ว งานนัน้ไมย่าก ระวงัคุณจะติดกบั

ดกัของ "หลมุพรางการสร้างนิสยัที่ไม่ดี" เมื่อติดแล้วคณุจะแกะออกล าบากเหมือนติดกาวตราช้างเลย

นะครับ ผมขอแนะน าวา่เราควรใช้เวลาในการวางแผนงาน (ไมว่า่งานเก่าหรืองานใหม่) ให้มากๆ คิดให้

รอบคอบ คิดหลายๆมุมหลายแนวทาง หลายทางออก และหลากหลายทางเลือก เปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสียของแต่ละทางเลือก เพื่อให้มัน่ใจว่าเราจะไม่ต้องมานัง่เสียดายในภายหลงั ถ้าเราวางแผนการ

ท างานท่ีดีแล้ว เมื่อลงมือปฏิบตัิจะใช้เวลาน้อยลง ประสทิธิภาพของงานจะเพิ่มขึน้ 

5. วันนีต้้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนีต้้องดีกว่าวันนี ้

การเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานท่ีดีไมจ่ าเป็นต้องมีการปรับปรุงงานท่ีใหญ่โต เปลี่ยนแปลงทัง้ระบบ 

แตต้่องมีการทบทวนกระบวนการและวิธีการท างานเป็นระยะๆ เช่น ทกุสปัดาห์ ทกุเดือน ว่าการท างาน

ในเร่ืองนัน้ๆ ยงัไมข้่อบกพร่อง มีปัญหาที่เกิดขึน้ซ า้ๆกนับอ่ยตรงไหนบ้าง หรือถ้าไมม่ีปัญหาให้คิดว่าท า

อย่างไรงานในแต่ละอย่างจึงจะท าให้เร็วขึน้ ผิดน้อยลง ใช้ทรัพยากรน้อยลงได้บ้าง การปรับปรุงแบบ

คอ่ยเป็นคอ่ยไปนีเ้ราอาจจะไมเ่ห็นผลทนัตาทนัที แตจ่ะสง่ผลในการท างานระยะยาว 

สรุป การพฒันาประสทิธิภาพในการท างานไมใ่ช่เร่ืองยาก แตย่ากที่จะเร่ิมลงมือคิดลงมือท ามากกว่า และถ้าใคร

ยงัไมม่ีแรงจงูใจในการพฒันางาน มวัแตค่ิดวา่ท าไปก็เทา่นัน้ ผลงานเทา่เดิม หวัหน้าไมเ่ห็นความส าคญั ฯลฯ ขอแนะน าให้

คิดเสยีใหมว่า่ทกุครัง้ที่เราพฒันางานเหมือนกบัการท่ีเรายืมงาน อปุกรณ์ เวลา และเคร่ืองมือต่างๆขององค์กรมาใช้ในการ

ฝึกสมองของเราแบบท่ีเราไมต้่องลงทนุอะไรเลย ส าหรับผลงานท่ีออกมาเป็นเพียง "ผลพลอยได้" เทา่นัน้ แล้วเราจะมีความ

อยากในการพฒันางานมากยิง่ขึน้ การคิดแบบนีถื้อเป็นการหลอกตวัเองในระดบัพืน้ฐาน แตส่ าหรับคนบางคนอาจจะยงัไม่

ได้ผล ขอแนะน าให้ลองหลอกตวัเองเพิ่มขึน้ไปอีกหนึง่ชัน้คือ ถ้าเราพฒันาตวัเองแล้ว เราจะเปลี่ยนงานได้ง่ายขึน้ ได้งานท่ีดี

ขึน้ มีเงินเดือนมากขึน้ ลกูเราจะได้ดเูราเป็นตวัอยา่ง โอกาสที่คนท่ีเราหมายปองจะหนัมามองเรามีมากขึน้เพราะหน้าที่การ

งานการเงินเราดีขึน้ ฯลฯ พดูง่ายๆคือน าเอาระดบัความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพฒันางานไปผกูติดกบัเป้าหมาย

ในชีวิตที่มีระดบัความต้องการสงูๆ เพื่อแปลงเป็นแรงจงูใจภายให้กบัตวัเอง ผมมีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ศกัยภาพของ

คนมีสงูมาก เพียงแตใ่ครจะดงึมนัออกมาใช้ได้มากกวา่กนัเทา่นัน้เอง 

"ศกัยภาพอนัย่ิงใหญ่ ไม่ตอ้งไปแสวงหาจากทีไ่หน มนัซ่อนอยู่ในใจของตวัเราเอง" 

 

 


