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โอ้ ย!!..ทางานจะไม่ทนั อยูแ่ ล้ ว งานนี ้ก็เร่ง งานโน้ นก็เร่ง หัวหน้ างานเอาแต่สงั่ สัง่ ทาไม่ทนั แล้ วจริ ง ๆ จะทางานไหน
ก่อนหลังดี งานนันก็
้ อยากทา งานนี ้ก็อยากจะทา…..คุณเคยมีความรู้สกึ เหล่านี ้เกิดขึ ้นไหม? เชื่อแน่วา่ น่าจะมีหลายต่อหลาย
คนที่มีความรู้สกึ เหล่านี ้เกิดขึ ้น แล้ วคุณจัดการกับงานของคุณอย่างไร?…ปล่อยตามยถากรรม ทาเสร็ จเมื่อไหร่ ก็เมื่อนัน…..
้
หรื อคิดอยากจะหาแนวทางในการบริ หารและจัดการงานของตนให้ สาเร็ จ
ถ้ าจะให้ ดิฉนั แนะนา….ควรจะเป็ นคาตอบที่สองมากกว่า…..การทีค่ ณ
ุ ได้ รับมอบหมายให้ ทางานหลายอย่างในคราว
เดียวกัน นัน่ เป็ นสัญญาณทีด่ ีที่บอกคุณให้ ร้ ูวา่ ….คุณยังมีคณ
ุ ค่าและมีความสามารถในการทางานให้ กบั องค์กร…เพราะคงจะ
ไม่มีหวั หน้ าคนไหนที่จะมอบหมายงานให้ กบั คุณทางานหากคุณเป็ นคนทางาน ไม่ทนั ใจ และไม่มปี ระสิทธิภาพ/ประสิทธิผลใน
การทางาน….ดังนันคุ
้ ณควรจะภาคภูมิใจและตังใจท
้ างานที่ได้ รับมอบหมายทุกอย่างให้ ดีที่สดุ ….ประเด็นอยูท่ วี่ า่ คุณจะบริ หาร
และจัดการงานของคุณได้ อย่างไรเพื่อให้ สามารถทางานได้ สาเร็จทันกับความต้ องการและความคาดหวังของหัวหน้ า
การจัดการและบริ หารงานนันเป็
้ นทักษะที่สามารถฝึ กได้ ไม่ใช่เป็ นความสามารถที่ตดิ ตัวคุณมาแต่เกิด (พรสวรรค์) …
ดังนันคุ
้ ณยังมีความโชคดีอยูท่ คี่ วามสามารถดังกล่าวสามารถพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้ โดยมาจากความตังใจของคุ
้
ณเอง (พรแสวง)
…. ขอให้ คณ
ุ เพียงแต่ฝึกอย่างจริงจังตามเทคนิคที่จะนาเสนอให้ ตอ่ ไปนี ้
ตรวจสอบงานทัง้ หมด
ทุกเช้ าก่อนเริ่มทางาน ขอให้ คณ
ุ สารวจตรวจสอบงานทังหมดของคุ
้
ณก่อนว่ามีงานทังหมดอะไรบ้
้
างที่คณ
ุ จะต้ องทา
บ้ าง ซึง่ อาจจะเป็ นงานทีค่ งั่ ค้ างจากวันก่อน หรื อเป็ นงานที่หวั หน้ าคุณเคยพูดกับคุณว่าอยากจะทา ทังนี
้ ข้ อให้ คณ
ุ เขียนงาน
ทังหมดของคุ
้
ณใส่ไดอารี่ (ควรมีวนั ที่กากับไว้ ด้วย) ซึง่ คุณควรพกไดอารี่ ติดตัวไว้ เสมอ ตัวอย่างเช่น
วันที่ 9 ตุลาคม 2546
•
•
•
•
•
•
•

ฝึ กสอนการจัดทา Job Description ให้ กบั ฝ่ ายผลิต
ประสานงานกับหัวหน้ าศูนย์ขายเพื่อนัดหมายการฝึ กสอน Job Description
วางแผนงบประมาณด้ านกาลังคน และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดสวัสดิการของบริ ษัท
ตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้อนุมตั ิในแบบฟอร์ มขอฝึ กอบรม
จัดทารายงานผู้บริ หารเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายของพนักงานในด้ านสวัสดิการและผลตอบแทน
เตรี ยม Presentation สอนเรื่ อง KPIs และ Competency ให้ กบั พนักงานในบริ ษัทฯ

จัดลาดับงานจากวันที่ต้องเสร็จ
เมื่อคุณรู้แล้ วว่ามีงานอะไรบ้ างที่คณ
ุ ต้ องทา คุณควรวิเคราะห์งานทังหมด
้
โดยพิจารณาถึงความสาคัญ และความ
จาเป็ นเร่งด่วนของงานทังหมด….ทั
้
งนี
้ ้ก่อนที่คณ
ุ จะรับงานใด ๆ ก็ตาม คุณควรจะสอบถามหัวหน้ าก่อนว่างานในแต่ละชิ ้นต้ อง
ทาให้ เสร็ จเมื่อไหร่ (อย่าปล่อยให้ เป็ นคาถามทีค่ าใจคุณ) …. แต่ถ้าหัวหน้ าคุณตอบว่า "เสร็ จเมื่อไหร่ ก็ให้ สง่ แล้ วกัน"….เมื่อคุณ
เจอคาตอบในลักษณะนี ้ ขอให้ คณ
ุ กาหนดวันที่ต้องเสร็ จไว้ ด้วยตัวคุณเอง หากคุณรู้วา่ งานแต่ละชี ้นคุณต้ องเสร็ จเมื่อไหร่ ก็
เท่ากับว่าคุณจัดลาดับการทางานของคุณไปในตัว
วันที่ 9 ตุลาคม 2546
 ฝึ กสอนการจัดทา Job Description ให้ กบ
ั ฝ่ ายผลิต
 ประสานงานกับหัวหน้ าศูนย์ขายเพื่อนัดหมายการฝึ กสอน Job Description
 วางแผนงบประมาณด้ านกาลังคน และค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดสวัสดิการของบริ ษัท
 ตรวจสอบและลงลายมื่อชื่อผู้อนุมตั ิในแบบฟอร์ มขอฝึ กอบรม
 จัดทารายงานผู้บริ หารเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยของพนักงานในด้ านสวัสดิการและผลตอบแทน
 เตรี ยม Presentation สอนเรื่ อง KPIs และ Competency ให้ กบ
ั พนักงานในบริษัทฯ

วันที่เสร็จ
15 ตุลาคม
9 ตุลาคม
หัวหน้ าไม่ระบุ
9 ตุลาคม
10 ตุลาคม
หัวหน้ าไม่ระบุ
หัวหน้ าไม่ระบุ

วันที่ท่กี าหนดเอง
12 ตุลาคม
9 ตุลาคม
11 ตุลาคม
30 ตุลาคม

รีบเร่ งทางานเพื่อการพัฒนา
คุณจะรู้วา่ งานใดที่ต้องทาในวันนันจากการจั
้
ดลาดับงานของคุณเอง….หลังจากนันให้
้ พจิ ารณาว่างานใดควรทา
ก่อนหลังในแต่ละวัน…ขอแนะนาเคล็ดลับในการทางานของคุณ…หากเป็ นงานที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลามากและไม่ต้องมีการ
ติดต่อกับหน่วยงานอื่นมากนัก คุณอาจทางานชิ ้นนันก่
้ อน…เพราะเมื่อคุณทางานชิ ้นหนึง่ เสร็ จ คุณจะมีความรู้สกึ โล่งใจ และ
ภูมิใจอย่างบอกไม่ถกู เลยเชียว…ขอเพียงแต่คณ
ุ มีข้อคิดในระหว่างการทางาน ดังนี ้
•
•
•
•
•

มุง่ มัน่ ทางานให้ เสร็ จเร็ วที่สดุ ดีที่สดุ โดยคุณต้ องทางานผิดพลาดให้ น้อยที่สดุ เพื่อ
นาส่งมอบงานให้ หวั หน้ าของคุณโดยเร็ วที่สดุ เพื่อ
เสนอของานทีเ่ พิ่มขึ ้น ซึง่ ควรจะเป็ นงานที่สร้ างมูลค่าของตัวคุณจากหัวหน้ าเพื่อ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองให้ มากทีส่ ดุ และเร็ วที่สดุ เพื่อ
สร้ างอนาคตที่สดใสในหน้ าที่การงานของคุณเอง……

ขอให้ คณ
ุ คิดไว้ เสมอว่า หากคุณสามารถบริ หารและจัดการงานของคุณได้ เสร็ จเร็ วมากขึ ้นเท่าไหร่ คุณจะยิง่ มีโอกาส
ได้ เรี ยนรู้และพัฒนางานใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา… อย่าปล่อยให้ โอกาสลอยไป….การทางานมากขึ ้นเท่าไหร่ ย่อมจะทาให้ คณ
ุ มี
โอกาสเห็นและแก้ ไขปั ญหาได้ มากขึ ้นเท่านัน….ขอให้
้
คณ
ุ คิดไว้ เพียงแต่วา่ "ต้ องทางานให้ เสร็ จเร็ วขึ ้น ความผิดพลาดต้ องน้ อย
หรื อแทบจะไม่มีที่ผิดเลย และส่งมอบงานให้ หวั หน้ าคุณทันทีที่งานคุณเสร็ จ" ….. บางคนมีความเชื่อที่ผิดเพราะคิดไปว่า การ
ทางานเสร็ จเร็วและไม่ผิด ย่อมจะทาให้ มีโอกาสได้ รับมอบหมายงานมากขึ ้น ซึง่ เท่ากับว่าเป็ นการสร้ างภาระงานให้ กบั ตัวเอง
หรื อพูดง่าย ๆ ว่า "อยูด่ ี ไม่วา่ ดี …หาเรื่ องใส่ตวั เองแท้ ๆ"…. สิง่ เหล่านันคื
้ อความเชื่อที่ผิดเพราะเป็ นการบัน่ ทอนความสามารถ

หรื อศักยภาพที่ไม่มขี ีดจากัดในตัวคุณ และอีกอย่างความเชื่อเหล่านันเป็
้ นการมองตัวเองเฉพาะปั จจุบนั เท่านัน้ โดยไม่ได้
คานึงถึงการพัฒนาตนเองสาหรับอนาคตของตัวคุณเองเลย การเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองที่มากขึ ้นย่อมเท่า กับว่าคุณได้ เพิ่ม
มูลค่าของความสามารถของตนเองให้ มากขึ ้นด้ วยเช่นกัน…ขอให้ คณ
ุ ตระหนักไว้ ตลอดเวลาว่า--ความสาเร็ จในการทางานใน
อนาคต….จะอยูท่ คี่ ณ
ุ ปูทางแห่งชีวิตไว้ อย่างไร ทังนี
้ ้ความสามารถและศักยภาพของคุณจะเป็ นสิง่ ที่เพิ่มมูลค่าของตัวคุณ
สาหรับอนาคตทีค่ ณ
ุ หวังไว้
ประเมินความสาเร็จเพื่อจัดลาดับงานใหม่ อกี ครัง้
หากในแต่ละวัน คุณมีหวั ใจทีเ่ ปี่ ยมไปด้ วยการทางานเพื่อการเรี ยนรู้และการพัฒนาแล้ ว ซึง่ จะทาให้ คณ
ุ รี บสะสางงาน
ทังหมดของคุ
้
ณเอง และแน่นอนว่างานบางอย่างอาจต้ องใช้ ระยะเวลา หรื ออาจพบปั ญหาหรื ออุปสรรคขึ ้น หรื ออาจมีงานอื่นที่
คุณไม่ได้ คาดคิดมาก่อนเข้ ามาแทรก…ซึง่ จะทาให้ การทางานของคุณเองไม่เป็ นไปตามแผนการที่ตงไว้
ั ้ …ขอจงอย่าท้ อถอย หรื อ
เบื่อหน่ายไปซะก่อน (หนทางแห่งความสาเร็ จ ย่อมเต็มไปด้ วยขวากหนามเสมอ) …..ขอให้ คณ
ุ ตรวจสอบงานทังหมดที
้
่คณ
ุ ทา
สาเร็ จและไม่สาเร็ จ เพื่อคุณจะได้ ประเมินว่าอะไรเป็ นสาเหตุทงี่ านของคุณไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด…หลังจากนัน้
ขอให้ คณ
ุ เริ่ มนางานทังหมดที
้
ค่ ณ
ุ ทาไม่สาเร็จมาวางแผนและหาแนวทางในการบริ หารและจัดการงานของคุณเองต่อไป
ความสามารถในการบริ หารและการจัดการงานของคุณเป็ นทักษะที่คณ
ุ สามารถฝึ กฝนเองได้ ขอเพียงแต่ให้ คณ
ุ มี
หัวใจของการพัฒนาและการเรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา…และขอให้ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า คุณทางานเพื่อความสาเร็จในอนาคตมิใช่อยู่
ที่ปัจจุบนั แต่…ปั จจุบนั จะเป็ นหนทางหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ต้ องเดินไปอย่างไม่หยุดยังเพื
้ ่อว่าวันหนึง่ คุณจะสามารถเดินไปยังจุดหมายหรื อ
ชัยชนะทีค่ ณ
ุ ต้ องการ

