10 กลยุทธ์บริหารเวลา
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

5. กำ�หนดเวลาให้เหมาะสม

แม้แต่คนทีม่ งี านยุง่ ทีส่ ดุ ก็ยงั ต้องหาเวลาให้ได้ และรูส้ กึ ได้ถงึ
ความส�ำคัญ เพราะฉะนั้น การก�ำหนดหรือวางแผนเวลาจึงไม่เพียง
แค่บันทึกเฉยๆ ว่าต้องท�ำอะไรเท่านั้น อาทิ ประชุม นัดหมาย เป็นต้น
แต่ความหมายที่ส�ำคัญคือ การมีพันธะสัญญากับเรื่องที่ต้องการท�ำ
การเรียงล�ำดับเวลางานที่ดี เราเองนั่นแหละรู้ดีที่สุด เพราะฉะนั้น
จงตัดสินใจว่าจะใช้ชว่ งเวลาไหนทีเ่ ราเชือ่ ว่าจะท�ำงานได้อย่างดีมผี ล
งานที่สุด ตื่นตัวที่สุด วางแผนว่าจะท�ำงานเรื่องที่ท้าทายเราที่สุดเมื่อ
เรามีพลังงานเต็มเปีย่ มมากทีส่ ดุ ล็อคเวลาเพือ่ ให้ความส�ำคัญกับงาน
ที่ว่าเป็นอันดับแรกโดยไม่ให้มีอะไรมาขัดขวางการท�ำงานชิ้นนั้น
ของเรา
ถ้าเรารู้ว่าพอจะมีเวลารอคอยหรือเวลาส�ำหรับการติดต่อ
สื่อสารบ้าง เราก็ใช้เวลานี้เขียนจดหมาย หรือเขียนบันทึกรายการที่
เราจะชอบปิ้ง จะอ่านหนังสืออะไร หรือฟังหนังสือเสียงที่จะเพิ่มพูน
ความรู้เพื่อชดเชยกับเวลาที่เราสูญเสียไป ลองพยายามหาทางท�ำวิธี
การนี้ บางทีเราอาจจะเกิดความคิดที่บรรเจิดขึ้นมาแม้เพียงช่วงเวลา
สัน้ ๆ เพราะช่วงเวลาสัน้ ๆ นีค้ อื เวลาส่วนตัวทีเ่ ราควรมีสติอยูก่ บั ตัวของ
เราเอง

6. มอบหมายงาน: ความช่วยเหลือจากผู้อื่น

การมอบหมายงาน หมายถึงการมอบความรับผิดชอบให้คน
อื่น โดยเราจะปล่อยเวลาในงานที่เราเชี่ยวชาญ การมอบหมายงาน
จะเริม่ ต้นตัง้ แต่เราก�ำหนดงานทีค่ นอืน่ สามารถจะท�ำได้ แล้วเลือกหา
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คนที่เหมาะสมที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความสนใจ และเป็นผู้รู้เรื่อง
อันจ�ำเป็นทีจ่ ะปฏิบตั งิ านนัน้ ให้สำ� เร็จ เราจะต้องก�ำหนดงานดังกล่าว
อย่างเฉพาะเจาะจงที่สุดที่จะเป็นได้รวมถึงความคาดหมายด้วย ที่
ส�ำคัญเราจะต้องยินยอมให้บุคคลที่เรามอบหมายนั้น มีอิสระในตัว
เองในการท�ำงานนั้น แล้วเราก็ติดตามถามไถ่เป็นระยะว่าเขาท�ำได้ดี
ขนาดไหน มีความก้าวหน้าเพียงไร และสามารถช่วยเหลือเราได้มาก
น้อยแค่ไหน แต่จงระมัดระวังอย่าได้เข้าไปยึดหรือ take over
ความรับผิดชอบ และสุดท้ายก็คือ อย่าลืมตอบแทนรางวัลแก่เขา
ส�ำหรับผลงานที่เขาท�ำได้ส�ำเร็จ แล้วอย่าลืมให้ค�ำแนะน�ำในกรณีที่
ควรมีสิ่งปรับปรุงแก้ไข
ถ้าเป็นกรณีงานบ้าน เราอาจใช้วิธี “ซื้อ” เวลาจากบรรดาที่มี
ให้บริการ อาทิ บริการตัดหญ้า บริการท�ำความสะอาดบ้าน ซื้อสินค้า
ผ่านระบบสั่งซื้อแทนที่เราจะต้องเสียเวลาในการเลือกหาสินค้า เราก็
จะมีเวลาทุ่มเทในการท�ำอย่างอื่นที่ส�ำคัญกว่า เป็นต้น

7. หยุดลังเลโอ้เอ้วิหารราย

ลองสังเกตดูบา้ งก็ได้วา่ บางครัง้ เราอาจเป็นคนทีช่ อบ “เลือ่ น”
งานชิ้นนั้นๆ โดยไม่มีเหตุผลสมควร บางครั้งเราอาจรู้สึกว่างานของ
เรามันล้นมือหรือไม่น่าท�ำเลย ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่าให้แบ่งหรือ
แยกย่อยงานนั้นออกมา แล้วก็ค่อยๆ ท�ำงานแต่ละเสี้ยว แต่ละชิ้นจน
เสร็จไป แม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นก�ำลังใจ และท�ำให้เข้าใกล้ความ
ส�ำเร็จของงานชิ้นใหญ่ และจะเข้าใกล้ก�ำหนดเวลาได้ ถ้าหากว่าเรา
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คิดว่างานนั้นยาก แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ
การเตรียมตัวก่อนลงมือ ก่อนอื่นคือการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
นั้น แล้วพยายามตั้งรางวัลตอบแทนเมื่อชิ้นงานเล็กๆ แต่ละชิ้นเสร็จ
สิ้น เรียกว่าเป็นการให้รางวัล และให้ก�ำลังใจตนเองที่ไม่เลวทีเดียว

8. จัดการกับงานนอกที่ช่างทำ�เสียเวลา

ข้อนีเ้ ชือ่ ว่านักบริหารหลายคนคงจะประสบมาแล้วบ้าง เพราะ
เวลาของเรานี้ บางครั้งก็ถูกกระทบหรือถูกแทรกแซงจากปัจจัย
ภายนอก เช่นอาจจะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องบางเรื่อง มีข้อ
แนะน�ำที่จะก�ำจัดสิ่งที่มา “เบียด” หรือ “ขัดจังหวะ” เวลางานของเรา
ดังนี้
กรณีเรื่องโทรศัพท์
● ใช้ระบบฝากข้อความ แล้วเราจะติดต่อกลับ
● หลีกเลี่ยงการคุยนอกเรื่อง เรื่องจุกจิก ให้คุยแต่เนื้องาน
● ลุกขึ้นยืนคุยทางโทรศัพท์ วิธีนี้ช่วยให้คุยโทรศัพท์สั้นลง
● ลงมือปฏิบต
ั งิ านต่อทันทีหลังจากเสร็จสิน้ การโทรศัพท์ ไม่
พิรี้พิไร
● ก�ำหนดเวลาเพือ
่ รับโทรศัพท์ในระหว่างวัน และคนอืน่ ควร
รับรู้ “กติกา” นี้ของเราด้วย
● ควรมีหมายเลขโทรศัพท์พร้อมมูลส�ำหรับการติดต่อ
แขกที่เราไม่พร้อมรับการติดต่อ
● ตั้งช่วงเวลาที่เราพร้อมจะให้ผู้ติดต่อเข้าพบ
● บอกกับผูท
้ ตี่ อ้ งการมาติดต่ออย่างสุภาพนุม่ นวลว่าเรายัง
ไม่สะดวกทีจ่ ะพบในขณะนัน้ ๆ แต่จะก�ำหนดหาเวลาสะดวกอืน่ ในการ
เข้าพบพูดคุย
● ตกลงเวลาที่จะพบปะพูดคุยกันก่อน
● เมื่อมาพบถึงหน้าประตู ให้ยืนขึ้นคุยกันแบบ standing
meeting
การประชุม
● เราจะต้องรู้วัตถุประสงค์ของการประชุมล่วงหน้า
● ประชุมตรงเวลา
● เริ่ม และปิดประชุมตรงเวลา
● มีวาระการประชุมทีแ
่ น่ชดั หากก�ำหนดเวลาส�ำหรับแต่ละ
วาระได้ ก็ต้องตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
● อย่าก�ำหนดวันประชุม เว้นเสียแต่วา
่ จะมีวาระการประชุม
ที่จ�ำเป็น และมีวาระการประชุมที่ชัดเจน
อีเมล์
● ตั้งเวลาว่าเราจะอ่านเมล์ หรือส่งอีเมล์ในช่วงเวลาไหน
ของวัน อย่าได้ปล่อยให้เมล์หรืออีเมล์อันมากมายมาท่วมท้นจน
ครอบง�ำเวลาการท�ำงานของเรา
● ปิดการรับเมล์
● รับมือกับเมล์แต่ละรายการอย่างรอบคอบ ไม่ยด
ื เยือ้ รุงรัง
อย่างไม่มีค�ำตอบหรือสิ้นสุด
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ไม่มัวสนใจกับเมล์ขยะ หรือลบทิ้งทันทีเพื่อมิให้รกพื้นที่
● ตอบเมล์อย่างมีสาระ ตรงเป้า ตรงจุด
ไลน์
● ยุ ค นี้ ไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้ ค นมาก ไม่ เ ว้ น แม้ ก ระทั่ ง คน
ท�ำงานแบบใด ฉะนั้น ระวังไม่เพลินไปกับ “สังคมก้มหน้า” ที่ยึดติด
กับรูปแบบไลน์ (line) นี้ ต้องรู้จักใช้งานอย่างชาญฉลาด คุ้มค่าคุ้ม
เวลา และไม่เสพติดกับมันอย่างเด็ดขาด รวมทั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
ที่สร้างความหลงใหลติดใจ เราพึงมีสติสัมปชัญญะเข้าไว้กับการใช้
งานให้มาก
●

9. หลีกเลี่ยงทำ�งานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

หมัน่ คิดทบทวนว่ามันจะเสียเวลามากแค่ไหนเมือ่ ต้องท�ำงาน
อีกชิน้ หนึง่ ทัง้ ทีง่ านเก่ายังค้างไม่เสร็จ ก็โผไปท�ำงานอีกอย่าง นอกจาก
งานเดิมยังท�ำไม่เสร็จ คาราคาซัง ไม่เป็นชิน้ เป็นอัน แต่ไปท�ำงานใหม่
เชื่อว่าคงไม่ได้ผลงานทั้งสองอย่าง นักจิตวิทยาวิเคราะห์แล้วว่าการ
ท�ำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันไป ไม่ได้ช่วยทุ่นเวลาแต่อย่างใด อันที่
จริงในโลกการท�ำงานปัจจุบันก็มีอยู่เช่นนั้นจริงๆ นอกจากงานยัง
ไม่เสร็จ ไม่ได้เนื้องาน ไม่ได้ผลงาน แล้วยังเสียเวลาเนื่องเพราะไม่ได้
มีสมาธิจิตในการท�ำงานแต่ละชิ้นเลย

10. อย่าลืมสุขภาพ

การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าเวลา
ที่สุด เราจึงต้องรู้จักใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ผ่อนคลาย เพื่อกระชับชีวิต
เราให้ชุ่มฉ�่ำ และสดชื่น เมื่อกาย และใจได้รับการฟื้นฟู ไม่ว่าใครชื่น
ชอบหรือถูกจริตกับแนวการฟื้นฟูศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนพลังชีวิต ย่อม
กระท�ำได้ตามอัธยาศัย บางคนอาจใช้การเดินทางท่องเที่ยว บ้าง
โน้มเอียงไปทางศาสนา บ้างโน้มเอียงไปทางสาธารณประโยชน์
ธรรมชาติ ฯลฯ แต่ประเด็นข้อใหญ่ใจความอยู่ที่การปลดปล่อยภาระ
ความตึ ง เครี ย ดทางจิ ต ทางอารมณ์ นั ก บริ ห ารจะพบกั บ ภาวะ
ความเครียดในงานมากที่สุด เนื่องจากต้องแบกภาระหน้าที่ของ
องค์กร

สรุป

ไม่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์การบริหารเวลาแบบใด อย่างไร เราก็
ควรใช้เวลาในการประเมินว่ามันมีผลลัพธ์อย่างไร อย่าลืมถามตัวเอง
ว่า เรายังมีชวี ติ ทีเ่ ป็นสุข มีความสมดุลระหว่างชีวติ การท�ำงานกับชีวติ
ส่วนตัวอยูห่ รือไฉน เราประสบความส�ำเร็จในชีวติ การท�ำงานซึง่ ถือว่า
ส�ำคัญที่สุดจริงๆ ใช่หรือไม่ เราลงทุนกับชีวิตของเราเพียงพอต่อสุข
ภาวะส่วนตัวหรือไม่ ถ้าหากค�ำตอบส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่” คงต้อง
ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารเวลาใหม่ และเลือกสิง่ ทีด่ กี ว่าเพือ่ ตัวเอง
การรูจ้ กั บริหารเวลาทีด่ สี ามารถส่งผลต่อความสุขส่วนตัว การเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการท�ำงานก็ใช่อยู่ แต่อย่าลืมเพิ่มความสุขส่วนตัว
ของเราด้วย เพื่อจะได้สุขทั้งงานทั้งชีวิต TPA
news

