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คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี ้บ้ างหรื อไม่…. "มาทางานแต่เช้ า และกลับบ้ านดึกอยูต่ ลอดเวลา" หรื อ "วัน ๆ
หนึ่งทาแต่งาน จะเอาเวลาที่ไหนไปออกกาลัง แค่ทางานให้ เสร็ จทันเวลาก็ จะแย่อยู่แล้ ว" หรื อ "ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวหรื อคนที่รักเลย วัน ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ ชีวิตอยู่ที่บริ ษัท" …หากคุณเผชิญกับสถานการณ์ เหล่านี ้ คุณพอใจกับ
เหตุการณ์ที่ประสพอยูห่ รื อไม่ และคุณเองเคยตรวจสอบและค้ นหาสาเหตุที่เกิดขึ ้นบ้ างหรื อไม่
สาเหตุหนึ่งที่คณ
ุ จะต้ องพิจารณาและตรวจสอบตัวคุณนัน่ ก็คือ คุณบริ หารเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วหรื อ
ยัง การบริ หารเวลาให้ มีประสิทธิภาพมิใช่เพียงแค่จดั สรรเวลาในการทางานเพียงอย่างเดียว การบริ หารเวลาที่ ดีนนจะต้
ั้
อง
สามารถจัดแบ่งเวลาให้ กบั เรื่ องอื่น ๆ ที่สาคัญได้ ด้วยนอกเหนือจากเรื่ องการทางาน ดิฉนั ขอแบ่งมิติของเวลาตามทัศนะ
ของตนเองเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1. เวลาสาหรับด้ าน "บริหารงานของตนเอง" : เวลาที่ใช้ เพื่อจัดการงานของคุณเอง โดยการวางแผน การกาหนด
กลยุทธ์การทางาน และการคิดวิเคราะห์ปรับปรุงระบบการทางาน
2. เวลาสาหรั บด้ าน "บริ หาร/พัฒนาลูกน้ อง" : เวลาที่ใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถของลูกน้ อง โดยการสอนงาน
การเป็ นพี่เลี ้ยง การอบรมลูกน้ องในขณะทางาน (OJT : On the Job Training)
3. เวลาสาหรั บด้ าน "ชีวิตส่ วนตัว" : เวลาที่ใช้ เพื่ออยู่กับตนเอง หรื อทากิจกรรมที่สบายๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่คณ
ุ เองก็
ชอบและอยากที่จะทา
4. เวลาสาหรั บด้ าน "ครอบครั ว/คนที่รัก" : เวลาที่ใช้ เพื่ออยู่กบั ครอบครัว/คนที่รัก โดยการพาไปเที่ยวนอกบ้ าน
หรื อการหากิจกรรมที่ทาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว/คนที่รัก
ขอให้ คณ
ุ เริ่ มสารวจตัวเองว่าคุณมีเวลาให้ สาหรับมิติทงั ้ 4 ด้ านหรือไม่ ถ้ าคุณตอบว่ามี นัน่ หมายความว่า
คุณสามารถสร้ างสมดุลของชีวิตได้ โดยส่วนใหญ่คนพวกนี ้จะมีความสุขกับการทางาน ไม่ร้ ู สึกเบื่อ เซ็ง ในการทางาน
ดังนันขอให้
้
คณ
ุ ตระหนักไว้ เสมอว่า "อย่าให้ เวลาทังหมดไปกั
้
บการทางานเพียงอย่างเดียว ขอเวลาส่วนหนึ่งให้ กบั คนรอบ
ข้ างที่เรารักและตัวคุณเองบ้ าง" เพราะหากคุณมัวแต่ทางานจนลืมใส่ใจต่อครอบครัว คนที่รัก และตัวคุณเอง ….สักวันหนึง่
คุณอาจจะอยากให้ เวลาทังหมดแก่
้
ครอบครัว คนที่รัก หรื อแม้ กระทัง่ ตัวคุณเอง และวันนันมั
้ นก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้ ว

การบริ หารเวลาเพื่อสร้ างชีวิตให้ สมดุลทัง้ 4 มิตินนั ้ ไม่ใช่เรื่ องยากที่คณ
ุ เองไม่สามารถทาได้ สิ่งที่สาคัญก็คือ คุณต้ องรู้จกั
บริ หารเวลาสาหรับงานของตนเองและเวลาสาหรับบริ หาร/พัฒนาลูกน้ อง เพราะว่าเมื่อคุณรู้ จกั บริ หารเวลาในการทางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ย่อมจะส่งผลให้ คณ
ุ มีเวลาให้ กบั ครอบครัว/คนที่รัก และตัวคุณ ดิฉันขอนาเสนอแนวทางปฏิบตั ิ
อย่างง่าย ๆ เพื่อการบริ หารเวลาในการทางานของคุณเอง และการบริ หาร/พัฒนาลูกน้ อง ตามหลักของ PLAN - DO CHECK - IMPROVE ดังต่อไปนี ้
PLAN : วางแผนเป็ นเลิศ… มีชัยไปกว่ าครึ่ง
คนที่ฉลาดในการทางาน คือ คนที่ร้ ู จกั วางแผนงานไว้ ลว่ งหน้ าเสมอ ไม่ใช่ทางานไปวัน ๆ หนึ่ง คนที่วางแผนงานจะเป็ นคน
ที่ทางานในเชิงรุ ก (Proactive Working) โดยการคิดวิเคราะห์และการจัดระบบการทางานให้ ง่ายและรวดเร็ วขึ ้น ทังนี
้ ้ขอ
แบ่งขันตอนในการวางแผนงานตามมิ
้
ติ 2 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผนงานสาหรับมิติด้านการบริ หารงานของตัวเอง และมิติ
ด้ านการบริ หาร/พัฒนาลูกน้ องคุณ ดังต่อไปนี ้
มิติด้านการบริหารงานของตัวเอง

มิติด้านการบริหาร/พัฒนาลูกน้ องคุณ

1. รวบรวมงานที่จะต้ องทาทังหมดว่
้
ามีงานอะไรบ้ าง

1. ตรวจสอบงานของลูกน้ องว่าต้ องทาอะไรบ้ าง

2. กาหนดวันเวลาที่จะต้ องทางานให้ สาเร็ จ

2. หาความสามารถที่ลกู น้ องไม่มีแต่จาเป็ นต้ องมี

3. จัดลาดับงานทังหมดตามความจ
้
าเป็ นเร่งด่วน

3. กาหนดประเด็นหรื อหัวข้ อทีล่ กู น้ องต้ องรู้

4. จดบันทึกงานที่จะต้ องทาทังหมดในไดอารี
้
่ ของคุณ 4. จดบันทึกหัวข้ อที่คณ
ุ จะต้ องพัฒนาลูกน้ องในไดอารี่ ของคุณ

DO : เร่ งรีบดาเนินการ…มุ่งสู่เป้ าหมาย
อย่าแพลนแล้ วนิ่งนะคะ ขอให้ แพลนแล้ ววิ่งค่ะ ….หมายความว่าคุณจะต้ องปฏิบตั ิการตามแผนงานที่คณ
ุ กาหนดขึ ้น โดย
การทางานตามลาดับที่คุณจัดไว้ ว่าต้ องทางานอะไรต้ องทาก่อนหลังบ้ าง เพื่อให้ คุณทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด ขอให้ คณ
ุ ปฏิบตั ิตามเทคนิคง่าย ๆ ต่อไปนี ้

•

ใจไม่วอกแวก คิดเรื่ องโน้ น เรื่ องนี ้ แต่ขอให้ คณ
ุ มีใจจดใจจ่อกับงานที่กาลังทาอยูอ่ ย่างมีสมาธิ

•

พยายามทางานให้ เสร็ จไปทีละเรื่อง อย่าทางานโน้ นที งานนี ้ที

•

ตังใจที
้ ่จะทางานให้ สาเร็ จได้ ตามเวลาหรื อก่อนเวลาที่กาหนด

•

นาส่งหัวหน้ างานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทันที หากงานที่คณ
ุ ทาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว

•

ในขณะทางานขอให้ คดิ ไว้ เสมอว่า …..

"ผู้ได้ เปรี ยบคือผู้ที่สามารถทางานได้ เร็ ว ทางานดีและมีคณ
ุ ภาพ เพราะจะทาให้ คณ
ุ มีเวลาพอที่จะรับงาน อื่นเพิ่ม เพื่อสร้ าง
มูลค่าในการทางาน (Value) ของตัวคุณเอง"
"งานทุกอย่างมีมลู ค่าในตัวเอง พยายามค้ นหามูลค่าของงานที่คณ
ุ ทาอยู่ว่าคุณได้ เรี ยนรู้ อะไรเพิ่มจากการทางานแต่ละ
อย่างบ้ าง"
"ลูกน้ องเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะช่วยคุณให้ ทางานได้ สาเร็ จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนันจึ
้ งไม่ควรละเลยที่จ ะพัฒนาทักษะ
ของลูกน้ อง"
CHECK : ตรวจสอบดูบ้าง….เพื่อประเมินสถานการณ์
หากคุณได้ วางแผนงานและดาเนินการตามแผนงานของคุณเองแล้ ว ขันต่
้ อไปคุณต้ องตรวจสอบและทบทวนการทางาน
ของคุณเองในแต่ละวันว่าคุณได้ ทางานตามแผนงานที่กาหนดไว้ หรื อไม่ และเพราะอะไร ทังนี
้ ้หากคุณไม่มีการตรวจสอบ
การท างานของคุณ มัน อาจจะท าให้ คุณ มัว แต่ใช้ เวลาในการท างานเพี ยงอย่างเดี ย วจนละเลยที่ จ ะให้ เ วลาสาหรั บ
ครอบครั ว/คนที่รัก และตัวคุณ ดังนัน้ ขอให้ คุณเริ่ มสารจเพื่อประเมินดูว่าคุณบริ หารเวลาเพื่อสร้ างสมดุลของชีวิตบ้ าง
หรื อไม่ ขอให้ คณ
ุ ตอบคาถามเพื่อประเมินการจัดสรรเวลาของตัวคุณเองว่ามีประสิทธิภาพหรื อไม่ ดังต่อไปนี ้
…..คุณต้ องมาทางานแต่เช้ า และกลับบ้ านดึกเป็ นประจาหรื อไม่ ? …..คุณเห็นหน้ าคนที่รักหรื อครอบครั วคุณเองบ้ าง
หรื อไม่?…….คุณอยูก่ บั คนที่รักหรื อครอบครัวกี่ชวั่ โมง/วัน?…..คุณออกกาลังกายกี่ชวั่ โมงต่อสัปดาห์?
IMPROVE : ปรับปรุ งตนเอง….จัดสรรเวลาใหม่
หากคุณ สารวจเวลาของคุณ เองแล้ ว และปรากฏว่าคุณ ยัง ไม่สามารถจัดสรรเวลาให้ กับ ตัว คุณ เอง คนที่ คุณ รั ก และ
ครอบครัวคุณเองแล้ วล่ะก็ … ขอให้ คุณปรับปรุ งแผนงานและวิธีการทางานของคุณใหม่ ขอให้ ตระหนักไว้ ว่าทุกอย่างที่
เกิดขึ ้นนันสามารถแก้
้
ไขได้ หากคุณมีใจที่จะพัฒนาและต้ องการที่จะปรับปรุ งการจัดสรรเวลาให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น
ประเด็นอยูท่ ี่วา่ คุณต้ องเริ่ มตรวจสอบวิธีการทางานของคุณเองว่าทาไมคุณจึงไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนดขึ ้น
เหตุเพราะคุณจัดระบบการทางานไม่ดีหรื อไม่ …คุณเป็ นคนคิดช้ า ทาช้ าหรื อไม่ …คุณทางานเร็ ว แต่ผิดพลาดอยู่เสมอ
หรื อไม่…ทังนี
้ ้คาตอบเหล่านี ้จะทาให้ คณ
ุ รู้ วา่ คุณบริ หารเวลาในการทางานดีแล้ วหรื อยัง เพื่อที่ว่าคุณจะได้ ปรับปรุ งวิธีการ
ทางานของตนเองให้ ดีขึ ้น

หากคุณเริ่ มเปลีย่ นแปลงตนเองโดยการบริ หารเวลาใหม่นบั ตังแต่
้ ตอนนี ้ ยังไม่สายเกินไป อย่ารอให้ คณ
ุ ต้ องสูญเสียคนที่รัก
และชีวิตส่วนตัว เพราะเมื่อถึงเวลานันคุ
้ ณอาจจะมีคาถามในใจว่า "ทาไมตอนนัน้ คุณไม่เคยใช้ เวลาอยูก่ บั ครอบครัว คนที่
รัก และตัวคุณเองเลย" …ทุกคนจะมีเวลาเท่า ๆ กัน ต่างกันตรงที่แต่ละคนจะบริ หารเวลาได้ อย่างคุ้มค่ามากน้ อยแค่ไหน

