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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ความตรงต่อเวลา การก�าหนดเวลาในการท�างาน การตอกบัตร หรือ

บันทึกเวลาการท�างาน มีวินัยในเวลาเข้าออกงาน โดยส่วนใหญ่จะมี

เวลางานเช้า และเลกิงานในเวลาค�า่ ซึง่อาจจะต้องมเีวลาการท�างาน

ขั้นต�่า 8 ชั่วโมง 

แต่จริงๆ แล้ว ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ กลับต้องการ

วินัย และไม่ได้มีอิสระมากกว่าพนักงานประจ�าเลยต้ังแต่ช่วงแรกๆ 

ของการประกอบธุรกิจ หรือกิจการส่วนตัว จะต้องทุ่มเทอย่างมาก 

เพราะต้องคอยแก้ปัญหาในสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไม่รู ้หรอืคาดไม่ถึง การผลกัดนั 

ธุรกิจใหม่ๆ ให้เข้าที่เข้าทางอยู่ตลอดเวลา และแน่นอนธุรกิจเริ่มมี

ทิศทางที่ดีก็จะต้องมีการผลักดันธุรกิจ เพื่อให้กิจการใหญ่ขึ้น เวลา

การท�างานกจ็ะต้องมวิีนยัมากขึน้ และต้องเป็นตัวอย่างทีดี่ให้พนกังาน

ด้วย ดังนั้นในตอนที่เราเป็นลูกจ้าง เราจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกวินัย 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาให้เป็นนิสัย

2. ฝึกการท�างานยากๆ ในเวลาช่วงเช้า (Keep The 

Morning for The Toughest Projects) การเริ่มต้นวันใหม่ด้วย

ลักษณะงานทีส่�าคัญหรอืงานทีย่าก ซึง่ในการท�างานเราสามารถแบ่ง

ลกัษณะของงาน ว่าเป็น 4 รปูแบบ โดยเราควรทีจ่ะล�าดบังานในตอน

เช้าดังนี้

งานส�าคัญมาก งานส�าคัญน้อย

งานเร่งด่วนมาก งานเร่งด่วนน้อย

ลักษณะส�าคัญ 9 ประการ
ของผู้ต้องการประสบความส�าเร็จ

ความส�าเร็จเป็นเหมือนส่ิงท่ีทุกคนต้องการแค่แตกต่างกันตาม

เป้าหมายที่วางไว้ ความส�าเร็จตามเป้าหมาย มีทั้งเป้าหมาย

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ความยากง่ายแตกต่างกันออกไปตาม

ความต้องการ เช่น เป้าหมายแค่ให้เรียนจบระดับปริญญาโท บางคน

ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีบัญชีเงินฝากหลักล้าน ไม่มี

หนี้สิน เป็นเจ้าของบริษัท ห้างร้าน โรงแรม ร้านอาหาร มีบ้านเดี่ยว 

(บ้านแบบมีบริเวณกว้างขวาง) เป็นผู ้บริหารในบริษัท องค์กร  

มีครอบครัวอบอุ่น บุตรหลานเป็นคนดี ฯลฯ ซึ่งความต้องการที ่

แตกต่างกันนั้นมีหนทางไปสู่ความส�าเร็จที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็นที่มา

ของบทความลักษณะส�าคัญ 9 ประการของผู้ต้องการประสบความ

ส�าเร็จ (กล้าที่จะก้าวไปสู่ความส�าเร็จ)

1. สร้างกิจวัตรประจ�าวันที่ดีๆ ( Good Create Routine) 

ในเมื่อเราต้องการความส�าเร็จตามเป้าหมาย ขั้นแรกที่เราควรท�า คือ 

ค้นหาสิง่ใดทีเ่ราท�าบ่อยๆ ทีจ่ะกลายเป็นกจิวตัร และเมือ่เป็นกิจวัตร 

นานๆ ก็จะกลายเป็นนิสัย ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดของการจะประสบ

ความส�าเร็จก็คือ สร้างนิสัยที่ถูกต้องนั่นเอง หลายคนที่เริ่มต้นการ

ท�างานในฐานะลูกจ้าง มีเงินเดือนประจ�า (มนุษย์เงินเดือน) แล้วมี

ความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพอิสระเป็นนายจ้างของตนเอง หรือ

ท�าธุรกิจส่วนตัว มักจะมีแนวคิดว่าการเปล่ียนมาท�างานส่วนตัว จะ

ท�าให้มเีวลามากขึน้ สามารถบรหิารเวลาได้ด้วยตวัเอง โดยไม่ต้องอยู่

ในกฎระเบียบ ข้อก�าหนดต่างๆ ของนายจ้างหรือบริษัท ท่ีนิยมให้มี
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ส�าคัญมักจะมีเครื่องทดสอบความส�าเร็จ ไม่มีความส�าเร็จที่มาโดย 

ไม่ต้องใช้ความพยายาม และการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆ 

เมือ่เรามร่ีางกายทีแ่ขง็แรง และมสีมาธทิีด่ ีกจ็ะช่วยให้อปุสรรคลดลง

ไปอย่างมาก ซึ่งเมื่อร่างกายเจ็บป่วย มีโรคภัยก็จะท�าให้ร่างกายไม่

แข็งแรงส่งผลต่อสมอง และความคิดอ่านต่างๆ ร่างกายที่แข็งแรงยัง

ท�าให้เราสามารถมีการใช้เวลาอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปพบ

แพทย์ และเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล 

นอกจากนี้การที่สุขภาพแข็งแรง ท�าให้เรามีเวลามากขึ้น

สามารถน�าเวลาดงักลา่วมาแก้ไขปญัหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การ

เจ็บไข้ได้ป่วยยังส่งผลต่อความเครียด ส่วนการฝึกท�าสมาธิจะท�าให้

สมองปลอดโปร่ง สามารถใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี คุณ

จะพบว่าผูต้้องการประสบความส�าเรจ็ต้องม ีความคดิดีๆ  ซึง่บางทีเ่กดิ

ขึ้นหลังจากที่เราท�าสมาธิ หรือว่ิงออกก�าลังกาย การท�าใจให้สบาย 

และปล่อยวางลงบ้าง ความส�าเร็จก็จะมาหาเราโดยง่าย

4. การวางแผนล่วงหน้าอย่างมีขั้นตอน (Give a Head 

Start to Tomorrow Today) การวางแผนการท�างานของเราในวัน

พรุ่งนี้อย่างมีขั้นตอนด้วยกัน คือ เริ่มจากการวางแผนด้วยการบันทึก

แผนการท�างานก่อนเริม่ลงมอืท�างาน ออกเป็นหมวดหมู ่เช่น ตารางงาน

ทีจ่ะต้องท�าในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ตลอดจนงานทีจ่ะต้องท�าต่อเนือ่ง

ที่เป็นงานประจ�า โดยการก�าหนดขั้นตอนการท�างาน และระยะเวลา

การท�างาน ตลอดจนการวางแผนในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา

ค้นคว้าหรือการติดตามผลงาน และรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้อง

ติดต่อ การวางแผนงานที่ดี จะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และเป็น

ไปตามความจริง ครอบคลุมถึงมีเป้าหมาย และการก�าหนดเงื่อนไข

ผลของความส�าเรจ็ และผลลัพธ์สดุท้ายลงในแผนการท�างาน จะท�าให้

เราสามารถรู้ว่า ตัวเองต้องการท�าอะไรอย่างชัดเจน ให้ส�าเร็จบ้าง 

ก�าหนดระยะเวลาการท�างานให้เรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ รวมถงึการ

วางแผนทางเลือก หรือกรณีฉุกเฉิน กรณีแผนการท�างานที่วางไว้ถ้า

ใช้ไม่ได้ผล 

การก�าหนดขัน้ตอน และระยะเวลาเพือ่วดัความก้าวหน้า และ

ขัน้ตอนการท�างาน รวมถงึระยะเวลาเปรยีบเสมอืนหลกัเขตทีช่่วยบอก

ว่าเหลือระยะทางอีกเท่าไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย การก�าหนดขั้นตอน 

และระยะเวลาต่างๆ นั้นง่ายมาก เราแค่ต้องเริ่มจากจุดสุดท้ายก่อน 

(บรรลุเป้าหมาย) และค่อยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้น หรือสถานการณ์ที่

เราเป็นอยู่ในตอนนี้ ให้สอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพการ

ท�างานของตนเอง และเริ่มขั้นตอนต่อไป คือ การสร้างแผนภาพการ

ท�างานขึ้นมา อาจวาดเป็นแผนผังแสดงขั้นตอนการท�างาน แผนภูมิ

แกนต์ แผ่นตารางท�าการ หรอืใช้เครือ่งมอืทางธรุกิจอ่ืนๆ เพือ่การวาด

แผนภาพการท�างานขึ้นมา เพื่อการท�างานที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

การวางแผนทางเลือกต่างๆ ล่วงหน้า ว่าพรุ่งนี้ เราควรท�าอะไร และ

ให้ความส�าคัญกับสิ่งไหนในวันถัดไป เมื่อเราได้คิดก่อน ก็จะได้มี

1. งานส�าคัญมาก และเร่งด่วนมาก เช่น งานนายสั่งมา ถือ

เป็นงานที่เข้ามาส�าคัญแล้วนายต้องการด่วน

2. งานส�าคัญน้อยแต่เร่งด่วนมาก เช่น งานแก้ปัญหา

อุปกรณ์การท�างาน (คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เสีย) เพราะถ้าไม่แก้ไข

ไม่สามารถท�างานได้จัดว่าเป็นงานที่เข้ามา และมีเวลารอให้เราท�า

เพื่อให้เราการส่งกลับแบบมีเวลาน้อย

3. งานส�าคัญมากแต่เร่งด่วนน้อย เช่น งานตอบปัญหา 

งานการวางแผนอนาคต จัดว่าเป็นงานท่ีเข้ามาและเราต้องท�าอย่าง

ปราณีต

4. งานส�าคญัน้อย และเร่งด่วนน้อย เช่น งานประจ�าทีเ่ข้ามา

แล้วมีเวลาปรกติให้เราท�างาน

ซึ่งเม่ือเราสามารถเรียงล�าดับงานได้แล้ว เราก็จะน�ารูปแบบ

งานประเภทที่ 1 มาเริ่มท�าในช่วงเช้า เพราะจะท�าให้เราสามารถ

ท�างานได้ดกีว่าในเวลาช่วงบ่าย รวมทัง้ในตอนเช้าสมองคนเรามกัจะ

ปลอดโปร่ง และพร้อมในการท�างาน มีความคิดมากมายที่่ดีที่เกิดขึ้น

ในช่วงเช้า โดยเฉพาะการท่ีเรามีการพักผ่อนท่ีเพียงพอ เมื่อเราเริ่ม

ท�างานในแต่ละวันไม่ว่าจะป็นพนักงานประจ�า หรือผู้ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวักต็าม ย่อมควรทีจ่ะจดัล�าดบัความส�าคญัดงักล่าว การเริม่งาน

ที่ส�าคัญมาก และเร่งด่วนมากในช่วงเช้ามักจะผ่านพ้นไปด้วยดี ทั้ง

ความพร้อมของร่างกาย และเวลาทีม่มีากพอ เมือ่เสรจ็งานแล้วจงึน�า

งานประเภทต่อมาท�าตามล�าดับ แต่ถ้าเราน�ารูปแบบงานประเภท 

ทีง่านส�าคญัมาก และเร่งด่วนมาก มาเริม่ท�างานในชว่งบ่ายทีอ่าจจะ

มีงานทีจ่ะต้องการเรือ่งการแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้เฉพาะหน้า เพือ่ให้

องค์กรเดินต่อไปได้ หรืออาจจะมีเรื่องต่างๆ เข้ามาแทรกโดยง่าย 

สมาธิท่ีจะน�ามาคิดสิ่งดีๆ จะถูกดึงให้ไปท�าเรื่องอื่นกลางคัน ดังนั้น 

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเคลียร์สมอง และน�างานส�าคัญมาก และ 

เร่งด่วนมากมาท�าตั้งแต่ช่วงเช้าจะดีที่สุด

3. หม่ันออกก�าลังกาย และการฝึกสมาธิ (Workout & 

Mediate) เพราะผู้ต้องการประสบความส�าเร็จจะต้องมีร่างกายที่ 

แข็งแรง และสมาธิในการแก้ปัญหาอุปสรรคมากมาย เพราะความ
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ความสนใจในสิ่งน้ันเพื่อการบรรลุเป้าหมาย คนที่ต้องการประสบ

ความส�าเรจ็จะท�าเช่นนีใ้นทกุๆ วนั และจะส่งผลงานให้มปีระสทิธภิาพ

สูงสุดได้ 

5. การวัดผลของแผนงานเพื่อล�าดับความส�าคัญ 

(Schedule Time for Revenue Generating Activities) นั่นคือ  

เมื่อเราด�าเนินการคิดวางแผนการท�างานน้ันแล้ว เราควรที่จะแบ่ง

ล�าดบัความส�าคญัของงานต่างๆ โดยอาจทีจ่ะยึดหลกัผลกระทบของ

งานจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งผล

ต่อก�าไรต่อที่ท�างาน นอกจากการวัดผลของแผนงาน จะต้องมีการ

ติดตามตรวจสอบว่า ด�าเนินการอะไรเสร็จไปบ้างแล้ว จะท�าให้เรา

รู้สึกพอใจ และจะช่วยเราให้รู้ตัวว่าลืมท�าอะไรไปหรือไม่ 

การตรวจดูว่าท�าอะไรเสร็จไปบ้างนั้น มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

เมื่อต้องท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ถ้าท�างานร่วมกับผู้อ่ืน เราอาจลองใช้

เทคโนโลยีการท�างานรวมกัน ผ่านเอกสารทางอินเทอร์เน็ตกับ 

ผูร่้วมงานในกลุม่ เพือ่ทีจ่ะตรวจความก้าวหน้าของงานได้ ไม่ว่าจะอยู่

ที่ไหน ตามแผนการท�างานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อ

ด�าเนินการวางแผนการท�างานเสร็จ น�ามาแบ่งปันกับทุกคนในทีม 

และก�าหนดขัน้ตอน ระยะเวลาเรยีบร้อย เพือ่การท�างานตามแผนการ

ท�างานท่ีก�าหนดไว้จนกว่าจะบรรลุ ในกรณีที่อาจจะต้องมีการปรับ

เปลี่ยนก�าหนดเวลาก็ท�าได้ถ้าจ�าเป็น แต่พยายามท�างานตาม 

เป้าหมายให้สุดความสามารถก่อน อย่ายอมแพ้จนกว่าจะบรรลุ 

เป้าหมาย

บางคร้ังสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น 

และท�าให้งานของเราเสร็จล่าช้าไปอีก เราอาจต้องปรับระยะเวลา 

ลงมือท�าภารกิจต่างๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้น และบรรลุเป้าหมายตามที่

ตนเองตั้งไว้ ถ้าหากไม่สามารถท�าตามแผนที่วางไว้ได้ อย่าท้อแท้ ให้

ปรับแผน และท�าตามแผนนั้นต่อไป จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายต่อไป 

นอกจากนี้ การวัดผลของแผนงานเพื่อล�าดับความส�าคัญ  

ยังสามารถใช้ในการบรหิารชวิีตในหลายๆ แบบ เช่น การวัดผลในการ

บรหิารเงนิ ว่าเราอยากจะเน้นการท�างานเพือ่เกบ็เงนิจนถงึอายเุท่าไร 

เพือ่ใช้ในการแต่งงาน มเีงินค่าใช้จ่ายเพือ่การวางแผนการมบีตุร หรอื

ระยะเวลาที่จะท�างานหนักเพื่อหวังผลตอบแทนด้านการเงิน เพื่อรอ

เกษียณอายุการท�างาน และการท่องเที่ยวพักผ่อนในอนาคต

บทความลักษณะส�าคัญ 9 ประการของผู้ต้องการประสบ

ความส�าเร็จ (กล้าที่จะก้าวไปสู่ความส�าเร็จ) ซึ่งได้กล่าวมาแล้วใน 5 

ประการ คอื 1. การสร้างกจิวตัรประจ�าวนัทีด่ีๆ  2. ฝึกการท�างานยากๆ 

ในเวลาช่วงเช้า 3. หมั่นออกก�าลังกาย และการฝึกสมาธิ 4. การ

วางแผนล่วงหน้าอย่างมขีัน้ตอน 5. การวดัผลของแผนงานเพือ่ล�าดบั

ความส�าคัญนั้น ยังมีข้อส�าคัญที่จะผลักดันให้เราเป็นผู้ประสบความ

ส�าเร็จ ติดตามได้ในตอนต่อไป

ต่อฉบับหน้าอ่าน


