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กระแสการวัดคนที่ผลงานเริ่ มแรงขึ ้นทุกขณะ ไม่ใช่เพียงภาคเอกชนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็เริ่ ม
นาเอาแนวคิดนี ้มาใช้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น ความแรงของกระแสดังกล่าวนี ้คงไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ ปั ญหาจึง
อยูท่ ี่วา่ แล้ วเราในฐานะคนทางานจะต้ องปรับตัวอย่างไรบ้ างจึงจะไม่พลาดตกจากกระแสที่เชี่ยวกรากนี ้
เป็ นธรรมดาที่ถ้าไม่มีการแข่งขัน การพัฒนาจะมีน้อยหรื อไม่มีเลย ชีวิตเราก็เช่นกันถ้ าไม่มีอะไรมีบีบบังคับ เรา
มักจะปล่อยชีวิตไปเรื่ อยๆสบายๆ การแข่งขันนี ้มิได้ หมายความเพียงแต่การแข่งกับผู้อื่น แต่รวมถึงการแข่งขันกับตัวเอง
แข่งขันกับเวลา หรื อแข่งขันกับสถิติ ตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นได้ ชดั เจนคือ ถ้ าเราเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยไม่มีการ
กาหนดเวลาว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ พฤติกรรมการเดินทางของเราจะไม่เร่งรี บ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไปเรื่ อยๆ พบเห็นอะไรที่อยู่
ระหว่างทางน่าสนใจก็แวะดูก่อน แต่ถ้าเรามีนดั ที่สาคัญต้ องไปให้ ถึงภายในเวลาที่กาหนด ถ้ าไปไม่ทนั เราอาจจะพลาด
โอกาสที่สาคัญในชีวิต พฤติกรรมการเดินทางของเราจะเปลีย่ นไปทันที เราเริ่ มวางแผนการเดินทางล่วงหน้ า เราเริ่ มเตรี ยม
ตัวเพื่อการเดินทางมากขึน้ และในระหว่างเดินทาง เราก็ ใช้ สมองคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเดินทางไปให้ ถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ อย่างไร ยิ่งถ้ ามีปัญหาอุปสรรคเข้ ามาขัดขวางอีก เช่น ฝนตกถนนลื่น ขับรถเร็ วไม่ได้ รถติด ฯลฯ ยิ่งจะทาให้
เราใช้ สมองพัฒนาความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ ้น
แน่นอนว่ามีคนๆหนึง่ ผ่านชีวิตในการเดินทางแบบมีเป้าหมายและมีปัญหาอุปสรรคมากมายมาโดยตลอด กับอีก
คนหนึง่ ที่ชีวิตส่วนมากเดินทางแบบสบายๆไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร ถ้ าจับสองคนนี ้มาแข่งขันกันโดยมีการจับเวลา รับรอง
ได้ เลยว่าคนแรกจะมีโอกาสชนะสูงมาก
ในชีวิตการทางานก็เช่นเดียวกัน เราต้ องฝึ กตังเป
้ ้ าหมายในการทางานอยู่ตลอดเวลา ต้ องมีการพัฒนาปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง ถ้ าเรามีสงิ่ นี ้อยูใ่ นตัวเองแล้ ว อย่าไปกลัวเรื่ องการตกงาน อย่าไปกลัวเรื่ องความไม่
ก้ าวหน้ าในอาชีพ ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผา่ นมา เราได้ เห็นตัวอย่างของคนในองค์กรต่างๆมามาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในองค์กรที่ขายกิจการให้ กบั ต่างชาติ เมื่อผู้บริ หารของต่างชาติเข้ ามา ปรากฎว่ามีการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ า
ทางานต่อหรื อเพื่อเลิกจ้ างโดยจ่ายเงินชดเชยให้ ดังนัน้ ใครที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองมาก่อน คงไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ มี
ความรู้ ขึ ้นมาอย่างทันตาเห็นภายในระยะเวลาอันสันได้
้ เช่น เขาทดสอบภาษาอังกฤษ รับรองได้ เลยว่าถึงแม้ เราจะมีเงิน
เป็ นล้ านๆก็คงไม่สามารถซื ้อชิปมาฝั งในหัวเราแล้ วทาให้ เราพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ทนั ที ไม่เหมือนกับคนที่มีการ
พัฒนาตัวเองด้ านภาษาอังกฤษมาโดยตลอด

ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ต้ องการชี ้ให้ เห็นประเด็นที่วา่ ทาไมเราต้ องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
อยูต่ ลอดเวลา ผลตอบแทนสูงสุดที่เราได้ จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ไม่ได้ อยู่ที่ผลงานของเราหรื อผลงาน
ของหัวหน้ า ขององค์กร แต่อยูท่ ี่ศกั ยภาพของสมองของเรามีการพัฒนามากขึ ้นมากกว่า ถ้ าสมองมีศกั ยภาพสูงขึ ้นแล้ ว การ
ที่เราต้ องการเงินเดือนเท่าไหร่ เราต้ องการตาแหน่งอะไร เราต้ องการทางานกับองค์กรไหน ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
สาหรับประเด็นสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน ผมขอแนะนาเทคนิค 5 ข้ อดังนี ้
1.

ตัง้ เป้าหมายในการพัฒนางาน
การทางานในแต่ละช่วงเวลาต้ องมีการกาหนดเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าเราต้ องการจะไปถึง ณ จุดใด เช่น
ปี นี ้เราต้ องเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ ได้ อย่างน้ อย 20 % หรื อต้ องลดค่าใช้ จ่ายในการทางานลง
10% หรื อตังเป
้ ้ าหมายว่าผลงานเราจะต้ องได้ เกรด A หรื อ ตังหมายเป็
้
นพนักงานดีเด่นแห่งปี ขององค์กร
การตังเป
้ ้ าหมายนี ้เปรี ยบเสมือนการจุดไฟแห่งแรงจูงใจในการทางาน เพราะเราสามารถตอบตัวเองได้
ว่าที่เราทางานหนัก เราขยันทางานนีเ้ พื่ออะไร พูดง่ายๆคือ หัดหลอกตัวเองเสียบ้ าง เพราะถ้ าเรา
ตังเป
้ ้ าหมายว่าจะต้ องพัฒนาตัวเองด้ านนันด้
้ านนี ้ มักจะไม่คอ่ ยสร้ างแรงจูงใจเท่าไหร่

2.

คิดและทาอย่ างเป็ นระบบ
วิธีการง่ายๆในการพัฒนาระบบงานคือ ลองกาหนดว่างานแต่ละงานต้ องทาอะไรบ้ าง ทาไปทาไม
กิ จกรรมไหนเป็ นกิ จกรรมหลัก กิ จกรรมไหนเป็ นกิ จกรรมรอง แล้ วรองลากเส้ นเชื่ อมความสัมพัน ธ์
ระหว่างกิจกรรมต่างๆดูวา่ เป็ นอย่างไร อะไรเป็ นหัวใจสาคัญของงานนันๆ
้ อะไรเป็ นจุดที่ต้องระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ จุดเริ่ มต้ นอยูท่ ี่ไหน จุดสิ ้นสุดอยูท่ ี่ไหน สิ่งที่องค์กรต้ องการจากงานนันๆคื
้ ออะไร แล้ วให้ ลอง
เขียนเป็ นคู่มือวิธีการในการปฏิบัติงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อนาไปปฏิบตั ิดู ถ้ าติดขัดตรงไหนก็ให้
แก้ ไขที่คมู่ ือ นาไปใช้ จนเกิดเป็ นนิสยั ไม่ใช้ ทางานแบบอาศัย "กึ๋นและเก๋า" เพียงอย่างเดียว หรื ออาศัย
ประสบการณ์เดิมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย "ระบบ" ให้ มากยิ่งขึ ้น

3.

จัดลาดับความสาคัญของงานก่ อนลงมือทา
เวลาในการท างานที่ เ ราสูญ เสี ย ไปส่ ว นมากมั ก จะเสี ย ไปกั บ การจั ด ล าดับ ในการท างานไม่ มี
ประสิทธิภาพ ปั ญหานี ้สามารถแก้ ได้ โดยการจัดลาดับความสาคัญของงาน โดยพิจารณาจากปั จจัย 2
อย่างคือ "ความสาคัญ" และ "ความเร่ งด่วน" งานไหนสาคัญมากเร่ งด่วนมากทาก่อน งานไหนสาคัญ
มากเร่ งด่วนน้ อ ย อาจจะมอบหมายให้ ลูกน้ องมื อดีทาไปก่อน งานไหนสาคัญน้ อ ยแต่เร่ งด่วนมาก
มอบหมายให้ ลกู น้ องที่ทางานเร็ วไปทา หรื อถ้ าเราไม่มีลกู น้ องก็รีบๆทาให้ เสร็ จไปก่อนในเวลาอันสันไม่
้
ต้ องไปพิถีพิถนั มันมากนัก (เพราะสาคัญน้ อย) ถ้ างานไหนสาคัญก็น้อยและไม่เร่ งด่วนให้ พิจารณาดู ว่า

ตัดออกไปได้ บ้างหรื อไม่ไม่ต้องทา ไม่ต้องรับเข้ ามา ถ้ าต้ องทาก็ให้ จดบันทึกไว้ ก่อน มีเวลาแล้ วค่อยมา
นัง่ เคลียร์ ทีเดียว เช่น หลังเลิกงาน หรื อวันที่มีงานน้ อยๆ
4.

วางแผนนานๆทางานน้ อยๆ
ใครก็ตามที่ไม่ชอบวางแผนในการทางาน คิดว่างานนันเคยท
้
ามาแล้ ว งานนันไม่
้ ยาก ระวังคุณจะติดกับ
ดักของ "หลุมพรางการสร้ างนิสยั ที่ไม่ดี" เมื่อติดแล้ วคุณจะแกะออกลาบากเหมือนติดกาวตราช้ างเลย
นะครับ ผมขอแนะนาว่าเราควรใช้ เวลาในการวางแผนงาน (ไม่วา่ งานเก่าหรื องานใหม่) ให้ มากๆ คิดให้
รอบคอบ คิดหลายๆมุมหลายแนวทาง หลายทางออก และหลากหลายทางเลือก เปรี ยบเทีย บข้ อดี
ข้ อเสียของแต่ละทางเลือก เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเราจะไม่ต้องมานัง่ เสียดายในภายหลัง ถ้ าเราวางแผนการ
ทางานที่ดีแล้ ว เมื่อลงมือปฏิบตั ิจะใช้ เวลาน้ อยลง ประสิทธิภาพของงานจะเพิ่มขึ ้น

5.

วันนีต้ ้ องดีกว่ าเมื่อวาน พรุ่ งนีต้ ้ องดีกว่ าวันนี ้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานที่ดีไม่จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงงานที่ใหญ่โต เปลี่ยนแปลงทังระบบ
้
แต่ต้องมีการทบทวนกระบวนการและวิธีการทางานเป็ นระยะๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ว่าการทางาน
ในเรื่ องนันๆ
้ ยังไม่ข้อบกพร่อง มีปัญหาที่เกิดขึ ้นซ ้าๆกันบ่อยตรงไหนบ้ าง หรื อถ้ าไม่มีปัญหาให้ คิดว่าทา
อย่างไรงานในแต่ละอย่างจึงจะทาให้ เร็ วขึ ้น ผิดน้ อยลง ใช้ ทรัพยากรน้ อยลงได้ บ้าง การปรับปรุ งแบบ
ค่อยเป็ นค่อยไปนี ้เราอาจจะไม่เห็นผลทันตาทันที แต่จะส่งผลในการทางานระยะยาว

สรุป การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานไม่ใช่เรื่ องยาก แต่ยากที่จะเริ่ มลงมือคิดลงมือทามากกว่า และถ้ าใคร
ยังไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนางาน มัวแต่คิดว่าทาไปก็เท่านัน้ ผลงานเท่าเดิม หัวหน้ าไม่เห็นความสาคัญ ฯลฯ ขอแนะนาให้
คิดเสียใหม่วา่ ทุกครัง้ ที่เราพัฒนางานเหมือนกับการที่เรายืมงาน อุปกรณ์ เวลา และเครื่ องมือต่างๆขององค์กรมาใช้ ในการ
ฝึ กสมองของเราแบบที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย สาหรับผลงานที่ออกมาเป็ นเพียง "ผลพลอยได้ " เท่านัน้ แล้ วเราจะมีความ
อยากในการพัฒนางานมากยิง่ ขึ ้น การคิดแบบนี ้ถือเป็ นการหลอกตัวเองในระดับพื ้นฐาน แต่สาหรับคนบางคนอาจจะยังไม่
ได้ ผล ขอแนะนาให้ ลองหลอกตัวเองเพิ่มขึ ้นไปอีกหนึง่ ชันคื
้ อ ถ้ าเราพัฒนาตัวเองแล้ ว เราจะเปลี่ยนงานได้ ง่ายขึ ้น ได้ งานที่ดี
ขึ ้น มีเงินเดือนมากขึ ้น ลูกเราจะได้ ดเู ราเป็ นตัวอย่าง โอกาสที่คนที่เราหมายปองจะหันมามองเรามีมากขึ ้นเพราะหน้ าที่การ
งานการเงินเราดีขึ ้น ฯลฯ พูดง่ายๆคือนาเอาระดับความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพัฒนางานไปผูกติดกับเป้าหมาย
ในชีวิตที่มีระดับความต้ องการสูงๆ เพื่อแปลงเป็ นแรงจูงใจภายให้ กบั ตัวเอง ผมมีความเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของ
คนมีสงู มาก เพียงแต่ใครจะดึงมันออกมาใช้ ได้ มากกว่ากันเท่านันเอง
้
"ศักยภาพอันยิ่ งใหญ่ ไม่ตอ้ งไปแสวงหาจากทีไ่ หน มันซ่อนอยู่ในใจของตัวเราเอง"

