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GETTING ORGANIZED AT WORK 

แนวทางในการบริหารเวลาใหมีประสทิธิภาพสูงสุด 
 
 

              เวลา เปนสิ่งที่มีคา และคุณตองรูจักที่จะจัดการบริหาร  
เวลาของคุณใหไดประโยชนสูงสุด หัวใจสําคัญ คือ การปฏิบัติ โดย  เลือก
ความคิด และกลยุทธที่สามารถนํามาปรับใชไดกับตัวคุณ แลว  ก็ลงมือทําให
เกิดผล  

คุณสามารถเลือกที่จะเปนผูบริหารจัดการเวลาในแตละวัน  
หรือ  เปนผูที่ถูกควบคุมโดยเวลาไดเชนกัน ทุกสิ่งทุกอยางน้ัน  ขึ้นอยู
กับการจัดระเบียบวินัยใหตนเอง คุณสามารถควบคุมเวลาในแตละวัน 

 
• เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด : คุณสามารถควบคุมเวลาไดมากกวาที่คุณคิด แตคุณตองเร่ิมลง

มือปฏิบัติ และจัดการกับกิจกรรมตางๆ ในแตละวัน 
• อดทนใหมากข้ึน : คุณควรทํางานอยางคอยเปนคอยไป แทนที่จะวิ่งพลานไปรอบๆ ไมรูวา 

จะทําอะไรกอนหลัง 
• ควรมีระเบียบวินัยมากขึ้น : ถาคุณไมมีระเบียบวินัยคุณจะทํางานอยางไมเปนระบบ และใชเวลา 

ไปกับการทํางานอยางไรประสิทธิภาพ 
• ทําแตละงานใหเสร็จแทนที่จะทํางานนั้นทีงานนี้ที เมื่อคุณไดรับการรองขออะไรก็ตาม พยายาม

จัดสรรเวลาเพื่อดําเนินการตามคําขอนั้นๆ 
• ทํางานแตละอยางเหมือนบุคคลที่ประสบความสําเร็จเขาทํากัน 

ระวัง หากคุณไมมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน คุณอาจไปไมถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว 
ขั้นตอนแรกของการบริหารการทํางานในเวลาคือ รูถึงความตองการหรือเปาหมายที่ตองการทํางาน
น้ันๆ ใหแลวเสร็จ  
การตั้งเปาหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. เขาใจความสําคัญงานขององคกรในภาพรวม ควรรูวาเปาหมายของหนวยงานคืออะไร 
2. รูวาผูบริหารขององคกรใหความสําคัญกับงานใดบาง 

ส่ิงที่ควรดําเนินการเมื่อไดรับมอบหมายโครงการ 
• นําประสบการณการทํางานที่ผานมาปรับใชกับปจจุบัน 
• วิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต 
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การวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ 
• บันทึกแผนงานอยางละเอียด  
• ส่ือสาร  
• ตั้งรางวัลตอบแทนความสําเร็จในแตละข้ันตอนการทํางาน 

การผัดวันประกันพรุงทําใหงานที่งายน้ันยากยิ่งขึ้น และงานที่ยากอยูแลวน้ันย่ิงยากขึ้นไปอีก 
• แนวทางที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับการผัดวันประกันพรุง คือ การแบงงานออกเปน

สวนๆ และคอยๆ ทําใหเสร็จไปแตละวัน 
• ควรทํางานที่ไดรับมอบหมายในชวงเชาของวัน  คุณจะมีพลังและสมาธิในชวงเชา

มากกวาชวงอื่นๆ ของวัน อาจเริ่มจากภารกิจเรงดวนกอน และตามดวยภารกิจ
ประจําวัน  

• ควรลดความตื่นตระหนกเมื่อไดรับมอบหมายงานที่เรงดวน ผูที่สามารถทํางาน
ภายใตแรงกดดันได  คือ  ผูชนะ  สวนคนที่ชอบฉายเดี่ยวทําตัวเปนฮีโร 
อาจไมเหมาะสมที่จะเปนเพื่อนรวมงานและลูกนองที่ดี 

การจัดทําเปาหมายของงานจะทําใหการจัดลําดับความสําคัญของงานงายยิ่งขึ้น  
• เมื่องานลนมือ ควรบันทึกงานนั้นๆ ในรายละเอียด ที่จะชวยประหยัดเวลาในการ

ทํางานและปองกันการเขาใจผิด  
• ควรบันทึกขอมูลคราวๆ  ดวยความรวดเร็ว  โดยไมกังวลเรื่องการจัดลําดับ

ความสําคัญของขอมูล แตคิดวาเปนการทุมขอมูลตางๆ ลงไปเก็บไวในคลังสมอง 
• ควรหาเวลาในชวงหลังเลิกงานเพื่อเตรียมงานสําหรับวันรุงข้ึน 
• ควรทํางานที่สําคัญใหเสร็จกอนพักเที่ยงวัน เพ่ือที่คุณจะไดมีสมาธิ และมีพลัง

ทํางานมากขึ้น  ซึ่งจะชวยใหการทํางานทั้งสองช้ิน หรืองานใดงานหนึ่งใหแลวเสร็จ 
ประหยัดเวลาทํางาน และลดขอผิดพลาด การทํางานในแตละวันจะดําเนินไปอยาง
ราบรื่น เพราะคุณไดทํางานที่สําคัญเสร็จสิ้นไปแลว 

• คุณตองบริหารชีวิตการทํางานควบคูไปกับชีวิตสวนตัว  
ระยะเวลาที่คุณน่ังอยูที่โตะทํางานกับปริมาณงานที่คุณทําในแตละวันน้ัน ไมใชสองสิ่งที่มี 
ความสัมพันธกัน 

• ควรพักระหวางการทํางาน   การศึกษาพบวาคนเราจะมีสมาธิไดนานถึง 90 นาที 
หลังจากนั้น ควรพักสัก 10 นาที เพ่ือเติมพลัง ระหวางพักอาจดื่มน้ํา และ/หรือทํา
กิจกรรมสวนตัว  

• ควรเริ่มทํางานกอนเวลาและกลับบานตรงเวลา ซึ่งจะดีกวาเร่ิมงานตรงเวลาและ
กลับบานชา  
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จัดลําดับความสําคัญของงาน 

• สาเหตุหลักที่ทําใหคนเราจัดลําดับความสําคัญของงานไดไม 
     ถูกตองก็คือการพยายามที่จะจัดลําดับความสําคัญ 
     โดยขาดขอมูลที่บอกวา ทําไมงานนี้จึงมีความสําคัญ และมีกําหนดสงเมื่อไร 
• รูวาอะไรมีความสําคัญตอผูบังคับบัญชา 

คนที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ไดเรียนรูวิธีที่จะตอรองเพื่อจัดการกับสิ่งตางๆ ที่แทรกเขามา
ในตารางชีวิตประจําวัน  

• คุณควรถามเมื่อไดรับมอบหมายงาน และถามถึงกําหนดเวลาสง ถาเขาไมแจง คุณ
ก็ควรถาม เพราะถาคุณไมทราบ คุณจะไมสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได 
ถาคุณขาดขอมูลดังกลาว 

• บันทึกส่ิงที่ตองทําและวงวันสงงานในปฏิทินไวดวย เมื่อคุณมีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานใหแลวเสร็จ คุณควรรักษาคํามั่น หากคุณไมสามารถทําตามคําพูดได คุณจะ
สูญเสียอํานาจการตอรอง 

• จากการศึกษาพบวาผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มักเปนคนทํางาน 
ทีละอยาง เนื่องจากใชเวลาในการทํางานนอยกวา นอกจากนั้นยังจะทําใหมีสมาธิ
และเกิดขอผิดพลาดนอยกวาการทํางานนั้นงานนี้ที 

• ความสามารถที่จะทํางานไดหลากหลายเปนทักษะที่อาจไดรับความชื่นชม และเปน
คุณสมบัติที่ถาใครมีแลว หลายองคกรอยากรับเขาทํางาน แตในความเปนจริง การ
ทํางานที่หลากหลายในเวลาเดียวกันมักทําใหขาดประสิทธิภาพในการเผชิญกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนผลจากความสามารถในการบริหารจัดการเวลาที่ต่ํา 

• คุณจะสามารถหลีกเล่ียงการทํางานหลายอยาง ซึ่งทําไดสองทาง คือ ทางหนึ่งข้ึนอยู
กับความสําคัญ และอีกทางหนึ่งข้ึนอยูกับความเรงดวนของงานที่เขามาแทรกเวลา
ทํางาน 

หากคุณตองการทํางานใหเสร็จ เพื่อที่จะกลับบานไดเร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง คุณควรเริ่มจากการตัดกิจกรรม
ตางๆ ที่จะเอาเวลา 2 ช่ัวโมงของคุณออกไป   

• ควรจัดเวลาการทํางานโดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงเปนหลัก และควรคิดถึง
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดยไมไดคาดไวลวงหนาดวย  

• การทํางานจะมีประสิทธิภาพมากกวาถาคุณใชเวลาประมาณ 15 นาทีระหวางชวง 
ที่คุณพัก หรือ 1 ช่ัวโมงระหวางรอทํางานสําคัญ ในการอานและเขียนอีเมล ตอบ
ขอความและประสานงานทางโทรศัพทกอนที่จะเริ่มทํางานสําคัญอื่นๆ ตอไป 
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จัดระเบียบโตะทํางานของคุณ 

ระเบียบก็คือ ผูจัดการของเวลาที่ดีที่สุด  หากไมมีการจัดระเบียบในการทํางานที่ดี  
จะทําใหคุณสูญเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน 

• การมีโตะทํางานที่รกจะทําใหคุณเสียเปรียบในการทํางานอยางนอย 3 ประการ 
ประการแรก คุณตองใชเวลา 45 นาทีเปนประจําทุกวันเพื่อคนหาเอกสารและ
บันทึกบนโตะ ซึ่งจะทาํใหคุณขาดสมาธิและเวลาในการทํางาน  

• ควรเก็บเอกสารที่จะตองใชในปจจุบันไวบนโตะทํางาน หรือคุณใชทํางานอยูขณะนี้
รวมถึงในอีก 4 สัปดาหขางหนา  

• แยกเอกสารในอดีตหรือเอกสารที่ใชงานเสร็จแลวออกจากโตะ  
• แยกเอกสารในอนาคตออกจากโตะ  

การมีระเบียบเปนหลักการที่เปนประโยชนที่สุดในการบริหารทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งหลักการก็คือ มีที่ไว
สําหรับทุกสิ่งทุกอยาง และตางอยูในที่ที่ควรจะอยู 

• ไมควรวางเอกสารหลายๆ ประเภทไวบนโตะทํางาน 
• จัดเอกสารทีละเล็กละนอยทุกๆ วัน จะชวยลดปริมาณเอกสารที่กองพะเนินได 

ควรนําเอกสารที่ไมตองการออกไปท้ิง และทบทวนระบบเอกสารตางๆ เปนประจํา
ทุกวันศุกร เพ่ือทิ้งเอกสารที่เปนสําเนาหรือเอกสารที่ไมตองการออกไป 

• ควรทําความสะอาดโตะทํางานเปนประจําทุกวันทั้งเมื่อเสร็จงานและเมื่อถึงที่ทํางาน 
เพ่ือที่จะไมตองกังวลเรื่องการวางเอกสารที่เปนความลับ หรือที่มีโอกาสเสียหาย 

การสื่อสารควรมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยการแบงสรรเวลาสําหรับการใชโทรศัพทไปหา
บุคคล  โดยชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดอาจเปนเวลา 11.30 น. ถึงเที่ยงและกอนเลิกงาน 

• โดยเฉลี่ยแลว การโทรศัพทที่ไมไดมีการวางแผนเอาไว จะทําใหคุณเสียเวลาการ
ทํางานมากกวาการโทรที่ไดวางแผนไวแลวถึง 5 นาที การโทรศัพทที่มีการวาง
แผนการสนทนา อาจจะใชเวลาเพียงแค 30 วินาทีก็ได ก็เพียงแคบอกวาคุณ
ตองการอะไรเทานั้น 

• จัดสรรชวงเวลาการโทรศัพทประสานงาน โดยใชเวลาในชวงเชาประสานงานที่
สําคัญ ชวงพักกลางวัน และกอนเลิกงาน เพ่ือประสานงานที่มีความสําคัญรองลงมา 
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มีผูย่ิงใหญบางคนที่ทําใหบุคคลรอบขางรูสึกวาตัวเองไมสําคัญ แตผูที่ย่ิงใหญที่แทจริงจะทําใหบุคคล
รอบดานรูสึกย่ิงใหญเชนกัน 

• การแจกจายงานเปนหนึ่งในวิธีการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  
• ขณะที่แจกจายงาน ควรใหผูใตบังคับบัญชารับรูถึงความเชื่อมั่นที่คุณมีตอเขา 

และแสดงใหเห็นโดยใหอิสระแกพวกเขา  ซึ่งสวนหนึ่งไดแกการที่ใหเขามา
ปรึกษาหารือกับคุณหากมีขอสงสัยใดๆ คุณไมควรบริหารงานในเชิงแคบ  
และควรติดตามงาน 

 
ผลการสํารวจพบวา นักธุรกิจรอยละ 90 เห็นวาครึ่งหน่ึงของเวลาที่ใชไปในการเขารวมประชุม สามารถ
ที่จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาน้ี โดยเฉลี่ยแลว พนักงานจะสูญเสียเวลา 31 ช่ัวโมงตอเดือนใน
การเขารวมประชุมที่ไมไดอะไร 

• การประชุมที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนการประชุมที่ใชเวลานานเกินกวาความจําเปน 
การหารือไมเปนระบบ ผูเขารวมไมมีการเตรียมตัวที่ดี และไมมีการประสานงานกับ
เพ่ือนรวมงาน  

• ควรจัดประชุมเมื่อมีเหตุผล เปนที่นาสังเกตวาการประชุมในหลายวาระเปนเพียง
พบปะประจําสัปดาห หรือประจําวัน ในเวลาและสถานที่เดิมๆ ซึ่งความสม่ํา 
เสมอไมใชเปนสาเหตุของการจัดประชุม 

ไมมีเวลาที่ดีที่สุดในการจัดประชุมที่ไมมีความจําเปน 
• ถาการประชุมเลยเวลาที่กําหนด ควรขออนุญาตปลีกตัวจากที่ประชุม 

เพ่ือจะไดไปทํางานที่คอยอยูไดอยางตรงเวลา ไมควรใหคนอื่นมา 
ควบคุมเวลาการทํางานของคุณ การขออนุญาตออกจากที่ประชุม 
จะชวยเตือนวาการประชุมควรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

สูญเสียเวลามีความแตกตางจากการสูญเสียวัตถุ 
เพราะเวลาเปนสิ่งที่ไมสามารถจะกูกลับคืนได 

         และเวลาก็เปนทั้งสิ่งที่สูญเสียไดงายที่สุด 
        และไดรับการแกไขไดยากที่สุดดวยเชนกัน 

            เวลาที่สูญเสียไปไมสามารถมองเห็นไดดวยตา 
       ซึ่งตางจากขยะที่ทิ้งลงบนพื้น 

  


