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สวัสดีครับทุกท่าน วันนี ้ผมขอนาเสนอแนวคิด จากประสบการณ์ที่ได้ ไปบรรยายและให้ คาปรึกษากับผู้บริ หารใน
หลาย ๆ องค์การมาแลกเปลีย่ น โดยตังหั
้ วเรื่ องกว่า “วิธีการทางานให้ ประสบความสาเร็จมากกว่ าและเร็วกว่ าผู้อ่ นื ”

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ โลกของการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทที่จะอยูร่ อดและเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ ต้ องผลิตสินค้ าที่
เหนือกว่าคูแ่ ข่ง ทังในด้
้ านคุณภาพที่สงู กว่า ราคาต่ากว่า และเวลาในการผลิตสินค้ าต้ องสันกว่
้ าอีกด้ วย ซึง่ ถ้ านามา
เปรี ยบเทียบกับการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ก็จะคล้ ายกันคือ พนักงานที่จะเติบโต ก้ าวหน้ า และประสบความสาเร็จ
ในอนาคต ก็ต้องสามารถทางานอย่ างมีคุณภาพ และทางานได้ อย่ างรวดเร็วกว่ าผู้อ่ นื เช่ นกัน ลองคิดดูนะครับ
ถ้ ามีพนักงานสองคน คนแรกทางานผิดพลาดเป็ นประจา แถมยังทางานได้ ช้าเป็ นเต่าคลาน กับพนักงานคนที่สอง ทางาน
ถูกต้ อง รวดเร็ว ใครสมควรทีจ่ ะได้ เติบโตก้ าวหน้ าในอนาคต ซึง่ คาตอบนี ้ใครเดาก็ถกู ต้ องอย่างแน่นอน
สาหรับแนวคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้ ประสบความสาเร็ จมากกว่าและรวดเร็ วกว่าผู้อื่น มีหลักการง่าย ๆ ดังนี ้
1.

2.

มีความเชื่อว่ าเราคือคนที่ประสบความสาเร็วมากกว่ าและเร็วกว่ าคนอื่นได้ โดยพูดกับตัวเองทุกวัน
ไม่ต้องคิดอะไรมาก เชื่อไปเลย เชื่อในความสามารถของตน เมื่อเราเชื่อแบบนี ้แล้ ว พลังในการพัฒนาตนเองจะ
ระเบิดออกมา แล้ วเราก็จะค้ นหาวิธีการที่จะทาให้ ความเชื่อนันเป็
้ นจริ ง
มีเป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจนโดยเราต้ องรู้จกั เป้าหมาย หรื อดัชนีชี ้วัดผลงาน และความคาดหวังของ
บริ ษัทหรื อองค์กรจากการทางานของเรา ซึง่ ทาได้ โดยพูดคุยกับหัวหน้ างานของเราโดยตรงเลยว่า ความ
คาดหวังของเขาต่อเรานันมี
้ อะไรบ้ าง ทังในด้
้ านผลลัพธ์ของงานทัว่ ไป เช่น คุณภาพงาน ปริ มาณงาน และ
พฤติกรรมทีเ่ ขาต้ องการให้ เราปฏิบตั ิ
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วางแผนการปฏิบตั ิงาน และปฏิบัติตามอย่ างเคร่ งครัด ผมขอแนะนาว่า ทุกวันอาทิตย์ซงึ่ เป็ นวันหยุดของ
เรา เราควรจะสละเวลามาวางแผนงานว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนัน้ เรามีกิจกรรมที่จะต้ องทาอะไรบ้ าง และจะทา
วันไหน งานหลัก งานครอบครัว ต้ องบริ หารเวลาให้ ดี โดยเขียนบันทึกตารางเอาไว้ เพื่อใช้ เป็ นกาหนดการ
ปฏิบตั ิงานทังสั
้ ปดาห์ วิธีการนี ้ เป็ นวิธีที่งา่ ย แต่มีประสิทธิภาพสูง ผมแนะนาเลยว่าสมควรทาอย่างยิ่งครับ
จัดลาดับงานให้ เป็ น โดยพิจารณาจากหลักความสาคัญและเร่งด่วน ขอแนะนาว่าอย่าทางานตามใจฉัน
เพราะเราไม่สามารถทางานคนเดียวได้ งานของเราต้ องเกี่ยวข้ องกับคนอื่น ถ้ าเราทางานช้ า หรื อผิดพลาด ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมของบริ ษัทได้
พัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง โดยลองเปรียบเทียบการทางานดูก็ได้ ถ้ ามีพนักงานสองคน คนแรกทางาน
ประจาไม่ขาดตกบกพร่องเลย ส่วนคนที่สองก็ทางานดีเหมือนกันเป๊ ะ แต่เขายังสามารถที่จะเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ สะดวก รวดเร็ ว และช่วยองค์การประหยัดอีกด้ วย ก็ไม่ต้องสงสัยอีกนัน่ แหละ
ครับว่า ใครที่นา่ จะประสบความสาเร็ จมากกว่ากัน
ทางานเกินเงินเดือน โดยไม่ควรไปคิดว่าเงินเดือนแค่นี ้ ก็ทาแค่นี ้ เอาไว้ ให้ คนเงินเดือนมาก ๆ เขาทาก็แล้ วกัน
อันนี ้คิดผิดถนัดเลยล่ะครับ เพราะถ้ าคิดแบบนี ้เราก็จะไม่ขวนขวายที่จะพัฒนาคนเองให้ ดีขึ ้น ลองคิดมุมกลับดู
ว่าถ้ าเราคิดว่าเขาจ้ างเรา 100 บาท แต่เราทางานให้ เขา 120 บาท ใครกันที่จะมีโอกาสเติบโตและก้ าวหน้ า

แนวคิด 6 ประการนี ้ขอฝากเป็ นของขวัญให้ กบั ทุก ๆ ท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่ประสบ
ความสาเร็จมากกว่าและเร็ วกว่าผู้อื่น
สุดท้ ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า “คิดดีอย่ างเดียวไม่ พอ ต้ องทาได้ ด้วยร้ อยกลยุทธ์ มิผิดพลาด” โชคดี
นะครับ

