
 
                                                                                                        
 
   คนเราใชเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตอยูกับการทํางาน ถาหากทํางานแลวไมมีความสุข  
ทั้งชีวิตก็คงไมมีความสุขตามไปดวย หนังสือเลมนี้จะแนะนําเทคนิคการบริหารจัดการกับงานที่ยุงเหยิง ใหเปน 
เร่ืองที่ทําไดงายโดยไมตองฝนใจ เปนวิธีเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ทั้งการบริหารเวลา การสื่อสารกับคนรอบ 
ขาง การจัดเกบ็ขอมูล การวางแผน และการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว สงผลใหสามารถทํางานสาํเร็จลุลวง 
ดวยผลงานทีด่ี มีเวลาเหลือใหกับตัวเองและครอบครัวไดอยางจริงจังและสมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอ
วิธีการใชกลยุทธกับการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย ชวยใหสามารถหาโอกาสและสรางความกาวหนาใหกับ 
ตัวเองได จึงเปนประโยชนทั้งในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว   

 เพ่ิมเวลาของตนเองและลดเวลาของคนอื่นลง ปฏิบตัิงานโดยคิดดวยตัวของตัวเอง เพ่ิม 
เวลาของตนเองใหมากขึ้น เพียงแตเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเวลาของคนอื่นใหเปน 
เวลาของตัวเองได 

 ใชเวลาของวันนี้เตรียมการสําหรับงานในวนัพรุงนี้ ทําตัวใหมีเวลาวางสัก 5% สําหรับเตรียม 
การเพื่อวันพรุงนี้ จะทําใหสามารถบรรลุผลงานในวันนีไ้ดอยางราบรืน่ ทําใหมีเวลาวางใหมๆ เพ่ิมขึ้นไดอีก 

 แทนที่จะรอใหถูกตามงาน ตองสงมอบงานกอนเวลา กําหนดเวลาสงมอบงานของตัวเอง 
ใหเร็วกวาเวลาสงมอบงานจริง แลวเคลียรงานใหเรียบรอย 

 เทคนิคการใชเวลาในแตละวัน แตละสัปดาห ตองแบงเวลา 1 วันเปน 3 สวน แลวผอน 
หนักผอนเบาในการทํางานแตละวัน 
  ชวงเชา เหมาะที่จะใชทํางานที่ตองใชความคิดสตปิญญา เชน คิดหาไอเดียใหมๆ  
ทบทวนวิธีการทํางานที่ทําอยู เปนชวงเวลาที่เหมาะมากกับงานทีต่องใชสัญชาติญาณหรืองานที่ตอง 
มีการวางแผน 
  ชวงกลางวัน เปนชวงเวลาที่ควรจะตั้งใจใชเวลาที่มากเพียงพอเพื่อทํางานอะไรสักอยาง 
ใหเสร็จสิ้นไป เพราะความสามารถในการพิจารณาตัดสนิและความฉบัไวในการคดิ จะลดนอยลงไปตามเวลา 
ที่ผานไป ชวงกลางวันจึงเปนชวงเวลาที่เหมาะจะทาํงานที่มีวิธีการกําหนดไวแลว 
  ชวงเย็น เปนชวงเวลาที่สําคัญสําหรับสวนตัวของแตละคนที่สามารถกําหนดวธิีการใชเวลาได 
ดวยเจตนารมณของตนเอง ชวงเย็นนั้นเปนชวงเวลาที่สําคัญอยางย่ิงที่เราสามารถใชปรับสภาวะจิตใจของเรา 
ในแตละวันได 

 กําหนดความสําคัญของงานแตละอยาง แลวทําใหเสร็จทีละอยาง ใชวธิีบันทึกงานทีค่วร 
จะทําลงในสมดุบนัทึก หากใชกระดาษตดิแปะ (แบบ Post-it) จะทําใหสะดวกยิ่งข้ึน เพราะจะเหน็ไดงาย และ 
หากเปนกระดาษสีเหลืองก็จะชวยกระตุนสมอง กระตุนใหอยากทํางานมากขึ้นอีกดวย เมื่อทํางานเสร็จไปหนึ่ง 
อยาง ก็เอากระดาษตดิแปะที่เปนเรื่องของงานนั้นทิ้งลงตะกราไป ทาํใหรูสึกวางานไดสําเร็จลุลวงไปอยางหนึ่ง 
แลว เปนการเปลี่ยนความรูสึกใหมีความสบายใจมากขึ้น สําหรับงานใหญที่ตองใชเวลามากนัน้ ตองเขียนลงไป 
ในกําหนดการวาจะทําชวงไหน เมื่อไร เพ่ือจะไดเตรียมเวลาเอาไว หากจําไวในใจเพียงอยางเดียว ก็จะมีแต 
ความกดดันจากความรับผดิชอบที่มีอยู ทําใหรูสึกวามภีาระหนักมาก 
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 ตองมีเวลา Golden Time  เปนของตัวเอง คือเวลาที่ทํางานแลวรูสึกสนุกสนาน สามารถ 

ย 
ทํางานอยางมีสมาธิและมีประสิทธิภาพสูง เวลาทองสําหรับตัวเองก็คือเวลาที่ตัวเองสามารถ 
ทํางานอดิเรกหรือส่ิงที่ตัวเองชอบได นอกจากนัน้ยังตองคนหาเวลาทองสําหรับครอบครัวดว

 เพ่ิมความรวดเร็วในการทํางานดวยการกําจัดความสูญเปลา ความไมสม่ําเสมอ และการฝนทํา  
 กําจัดความสญูเปลา เวลาทํางานที่กอใหเกิดผลลัพธโดยตรง จริงๆ แลวมีไมถึงครึ่ง 

การกําจัดความสูญเป  

จัดความไมสม่ําเสมอ ไดแก ความไมสม่ําเสมอของวิธีการทํางาน ปริมาณงาน  
ผลลัพธของงาน เปน  

นทํามักจะทาํใหเกิดผลกระทบในระยะยาว 
ข้ึนได เชน การวางแผนท  

ลาจะทําใหเราเพิ่มงานที่สรางมูลคาเพ่ิมใหไดมากข้ึน การวางแผนแลวทํางานอยางมีแผน
จะชวยลดความสูญเปลาได 

 กํา
ตน การสรางมาตรฐานในการทํางานจากวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และใหทุกคนทาํงาน

โดยรักษามาตรฐานนั้น จะทาํใหประสิทธภิาพของงานเพิ่มสูงข้ึน 
 กําจัดเรื่องของการฝนทํา การทําเพราะฝ
ี่เปนการฝน การรับปากวาจะสงมอบใหเร็วแบบฝนทาํ นอกจากนี้การทํางานลวงเวลา

เพราะความเคยชินจะเปนการฝนรางกายของเรา การฝนทําเหลานี้ลวนสงผลใหประสิทธิภาพตกต่ําลงได 
 เลือกทิ้งงานบางอยาง เพ่ือทาํงานที่มีมูลคาเพ่ิมสูงกวา ถาอยากทํา 

ไปหมดทุกเร่ือง 

งวลใจ ไมมีสมาธิทีจ่ะ

ก็ไมสามารถทํางานที่สําคญัจริงๆ ได ตองทํางานแตละอยางที่อยูในมือ 
ใหเสร็จเรียบรอย งานที่ทําไดทันทีก็ตองรีบจัดการเคลียรใหเรียบรอยไปกอน เปนการลด 
จํานวนของงานลงไดชัดเจน ถางานแตละอยางลวนแตทําคั่งคางครึ่งๆ กลางๆ ก็จะทาํใหกั
ทํางานอยางอ่ืนตอไปได  

 ตองเนนเพิ่ม Output มากกวาเพ่ิมความพยายาม ตองมีความสนใจตอเร่ืองที่ไมไดอยู 
ในสาขาของตนเอง ตองเขารวมการฝกอบรม อานหนังสือ เพ่ิมการเรียนรูดวยตัวเองใหมากขึ้น 

 การสรุปทันที ตัดสนิใจทนัที ลงมือทําทันทดีวยความรวดเร็ว ชวยใหเกิดกําลังใจในการ 
ทํางาน และกระตุนความรูสึกในการบรรลุเปาหมาย อยาผัดวนัประกนัพรุง ใหใชวธิีหักลบในการทํางาน  

็บ  สะสางสิ่งที่อยูรอบตัว เพ่ือใหทํางานไดคลองตัวมากขึ้น สะสาง สะดวก คือการทิ้ง เก
รวบรวม กําหนดสถานที่เก็บ ดแูลรักษา ซ้ําหลายๆ ครั้ง เปนประจาํ จะทําใหสามารถใชพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจํากั

งสุด 
ด 

ใหเปนประโยชนสู
 ถ ี่ยนงานเพื่อใหตวัเองเกงข้ึน ตองเปลี่ยนงานไปในสาขาทีต่วัเองถนัดเทานั้น าอยากเปล

ตองคิดวาจะมทีักษะที่เปนตวัของตัวเองไดอยางไร 
 

Catch Ball ี่ยน 
ขอมูลขาวสารแบบ

เพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมเพื่อนรวมงานใหมากขึ้น ความสามารถในการ 
ส่ือสารที่ดีจะทาํใ  มืหเปนทีน่าเช่ือถือ การสื่อสารก็เห อนกับการ  ขาวสารขอมูล ถือเปนการแลกเปล

 2 ทาง  
 สรางความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา โดยใชการ รายงาน แจงใหทราบ ปรึกษา  

เมื่อจะนําเสนองาน ก็ทาํใหสมบูรณสักประมาณ 90-95% ก็พอ เพ่ือเปดชองวางไวบางสําหรับ 
ใหผูบังคบับญัชาไดตติิงก็จะเปนวิธีการทีด่ ีการที่ไดใสความเห็นเพิ่มเติมเขาไป แลวให 
ผูใตบังคบับญัชานําไปแกไขนั้น จะทําใหผูบังคับบัญชามคีวามพึงพอใจเพิ่มสูงข้ึนได  
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 สรางความแตกตาง ดวยความสามารถดานการจัดการขอมูล ใชแผนภูมิ  
ละใชวิธีการแบงกลุมในการจัดการขอมูล โดยการรวบรวมเอาเรื่องราวที่เปนประเภทเดียวกัน  

แลวเรียกชื่อรวม ร 
เวลา 
สารที่จําเปน

แ
กัน ก็จะชวยใหความสามารถในการสื่อสารเพิ่มสูงข้ึน เปนเทคนิคพืน้ฐานในกา

จัดระเบียบขอมูลขาวสาร จะทําใหมองภาพรวมไดชัดเจนยิ่งข้ึน การถายทอดขอมูลขาวสารโดยใช
ที่นอยและไมมีข้ันตอนยุงยาก ก็เปนเรื่องที่สําคัญ ทิ้งขอมูลขาวสารที่ไมจําเปน คัดสรรแตขอมูลขาว
เทานั้น แลวใชใหเปนประโยชนในการทํางาน 

 อินเทอรเน็ตชวยใหสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดงายขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 
รวบรวมขอมูลขาวสาร นอกจากนี้เคลด็ลบัในการอานหนังสือโดยใชเวลาสั้น คือใหอานสารบัญกอน เพราะ 
สารบัญอธิบายสาระสําคัญโดยรวมของหนังสือเลมนั้นอยูแลว 

 เรียนรูเทคนิคการจัดเก็บขอมูล โดยการจัดระเบียบขอมลูขาวสารดวยคอมพิวเตอร 
ใหจัดทาํโฟลเดอร กําจดัทิ้งช่ัวคราว สวนเอกสาร 

เอกสาร 
จัดทําเปนโฟลเดอร เมื่อทําการปรับปรุงแกไข
ที่ไมตองการใชแลว ใหเก็บไวในกลองกําจดัชั่วคราว A4 เมื่อผานไป 2-3 สัปดาห ก็เอา
นั้นไปกําจดัทิง้จริง 

 เพ่ิมความสามารถในการวางแผน ทาํงานเหมือนเปนโปรดิวเซอรในองคกร คือการวาง 
ายสภาพปจจุบนัใหหมดไป เมือ่จัดทําเอกสารแผนงาน  แผนใหมๆ เพ่ือ

ขอแนะนําใหจดัท  เพราะทําสารบัญไดเรียบรอยแลว ก็จะทําใหสามารถจัด 
ระเบียบความคิด

คนหาโอกาสที่จะทําล
ารบัญข้ึนมากอนําส

ตางๆ ในสมองของเราได 
 ใชแผนภูมิภาพเปนเครื่องมือส่ือสารในยุคที่ตองการความรวดเร็ว ฝกฝนใหมีทักษะการ 

ิดแบบ เขียนและการคิดโดยใชแผนภูมภิาพในการนําเสนอเพือ่ใหเขาใจงายขึ้น สมองซีกซายเหมือนกับการค
Word Processo อr คื  ตองเสียเวลาทําความเขาใจ ในขณะที่สมองซีกขวาเหมือนกับการคิดแบบ Power Point 

ือคือ ใชเวลานอยก็ทําความเขาใจได สมองซกีขวาจะมีความเร็ว และความชํานาญในเรือ่งของประสาทสัมผัสหร
ดังนัน้ หากไดใชสมองซีกขวามากๆ ก็จะทําใหความสามารถในการคิดสรางสรประกายความคิด รคเพ่ิมสูงมาก 

ข้ึนดวย ความคิดของสมองซีกขวามักจะใชแผนภูมใินการถายทอดหรอืในการคดิ 
 อธิบายใหเขาใจตรรกะ ใหสรุปสิ่งที่อยากพูดเปนประมาณ 3 เร่ือง กลาวกันวาคนเรานั้น 

มีความสามารถในการจดัการขาวสารขอมูลไดครั้งละไมเกิน 7 เร่ือง แตในความเปนจริงถาจะไมใหเปนการฝน 
จนเกินไปประมาณ 3 เร่ืองก็จะเปนจาํนวนที่เหมาะสมและไมเกินความสามารถจนเกนิไป จะจาํไดโดยไมตองมี 
การจดบนัทึก 

 เพ่ิมความสามารถในการนําเสนอ เพ่ือใหแผนงานที่จัดทาํไวไดรับการยอมรับ เปนเทคนิค 
การอธิบายที่ทําใหเขาใจไดงายขึ้น ถาเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนงาน งานนัน้กจ็ะนาสนุกมากขึ้น เพราะตัว 
เองไดใชความคิดสรางสรรค หรือเพ่ิมไอเดียเขาไป แทนที่จะอยูและพึ่งพิงองคกรเพียงอยางเดียว ใหองคกร 
ไดพ่ึงพิงเรา จะทําใหรูสึกวามีคุณคาในการทํางานมากขึน้ 
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.diw.go.th/y2k/diwy2k/_borders/meeting.gif&imgrefurl=http://www.diw.go.th/y2k/diwy2k/y2kproblem.htm&h=300&w=420&sz=8&hl=th&start=186&tbnid=BLO0IkpxDnD1kM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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 ความสามารถในการคนหาปญหา จะชวยยกระดับความสามารถในการแกปญหาใหสูงข้ึน  

ถาถึงทางตนัใหใชวิธีระดมสมอง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางไอเดียอยางอิสระ เชน ทิ้งแนวคิด 
หรือสามัญสํานึกเดิมที่มีอยูโดยไมตองกลัวอะไร  เร่ืองอะไรก็ได ขอใหคิดออกมาใหมากๆ อยาวิจารณ   

ที่คิดออกมาไดให
อยาถกเถียง  อยาอธิบายยืดยาว ใชไอเดียของคนอื่นมาคิดตอ (เกมคดิตอเนื่อง) ไอเดีย 
เขียนบนัทึกเปนขอๆ เอาไว                                           

 มีปญหาเรื่องมาตรการแกไข ก็ใหลองจัดทําขอเสนอทางเลือกไวหลายๆ ทาง ประเมิน 
ห ขอเสนอทางเลือกตางๆ เพ่ือเลือกสรรขอเสนอสุดทายที่ดีที่สุด และกระบวนการตดัสินใจตองชัดเจน เพ่ือใ

ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิด 
 วิธีการปรับปรงุและปฏิรูปที่ไดผล โดยเนนที่กระบวนการ คือการทํา 

 ใหดีข้ึนบนเสนตอเนื่องจากสภาพปจจุบนั กาวไปขางหนาเพ่ือภาพทีค่วรจะเปนในจินตนาการ
 ทธ ลองตรวจสอบกลยุทธการดาํเนินชีวิตของตัวเองดวยการวิเคราะห ทํางานอยางมีกลยุ

SWOT เพ่ือขยาย ยวิสั ทัศนใหกวางข้ึน คือการรับรูและเขาใจ จดุแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จุดแข็ง และ
ปุสรรค เปนการจุดออน จะเปนการวิเคราะหปจจัยภายใน (ภายในองคกรเองหรือตัวเอง) สําหรับโอกาสและอ

วิเคราะหปจจยัภายนอก (ภายนอกองคกรหรือตัวเอง) 
 กําหนดขอบเขตที่ตัวเองชํานาญ เพ่ือมุงสูความเปนมืออาชีพ  หมายถึง 

คนที่สามารถมีความรับผดิชอบตอเร่ือง QCD : คุณภาพ ตนทนุ และระยะเวลาสงมอบงาน และเปนคนที ่
สามารถมอบหมายงานใหทาํไดดวยความสบายใจ สามา

(Professional)  

รถสราง output  ไดมากกวาที่ผูมอบหมายคาดหวัง 
จงเปนบุคลากรที่จะถูกนึกถึง (ไววางใจได) เปนคนแรกเสมอ “Top of Mind” 

 คนหาสมรรถนะหลักของตวัเอง (Core Competency) เพ่ือความเปนมืออาชีพ โดยการถามตัวเองวา  

ีความลําบาก งานนั้นคืองานอะไร 

 

 ทักษะความสามารถที่ชํานาญในการทํางานปจจบุันคืออะไร 
 ถึงแมวาจะตองใชเวลานานในการทํางาน แตก็ไมรูสึกวาม
 งานที่คดิวาจะยกระดับความสามารถไดเร็วกวาคนอืน่ คืองานอะไร 
 ทักษะที่ตัวเองเทานั้นจึงจะทําได หรือตัวเองจะตองรับผดิชอบ คืออะไร 
 งานที่สามารถทุมเทตั้งใจทําอยางจริงจังจนลืมเวลาไดคอืงานอะไร
งานที่คดิวาทาํแลวสนุก หรือมีคุณคาในการทํา คืองานอะไร  
เคยชินกับสภาพปจจุบนั จงคิดริเร่ิมดวยตัวเองทุกวัน ที่จะขยายขอบขายงานให กวางข้ึน  

เพ่ือกลยุทธการเติบโ องเพ่ิมเวลาที่ 
สามารถทํางานดวยใบหน ี่บริหารเวลาเกง 

อยา
Golden Time  ตต ใหมีเวลา  ที่ทํางานไดดวยความคึกคักและมีประสิทธิผล

นคนทาที่ย้ิมแยมใหมากขึ้น คนที่รูจกัผอนหนักผอนเบาในการทํางานไดจะเป
  

มืออาชีพของตนเ ท  

 

จงเปนบุคลากรที่สามารถสรางความแตกตางจากพนักงานคนอื่น  ๆโดยการคัดเลือกขอบเขตความเปน
อง ี่มุงสูชัยชนะ แลวคดิสรางความแตกตางตอทักษะความสามารถที่ไรความหมาย ที่พนักงาน

คนอื่นก็มี และรวมศูนยเวลาไวกับเรื่องที่สําคัญ ก็จะทําใหการยกระดับทักษะและการสรางความแตกตางเกิดเปนจริงข้ึนมาได 
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