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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

แบ่งการใช้เวลาอย่างง่าย คือใน 24 ชั่วโมงต่อวัน เราควรมีโลกส่วน

ตัวประมาณ 8 ชั่วโมงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนอนหลับ 

การออกก�าลังกาย การเลือกทานอาหารที่ชอบแต่ต้องดีกับสุขภาพ 

การให้รางวัลกับชีวิตด้วยการอ่านหนังสือ ติดตามข่าวสาร ดูหนัง 

ฟังเพลง ฯลฯ ส่วน 8 ช่ังโมงต่อมาทีเ่รยีกว่าการท�างาน มุง่มัน่ ทุม่เทกบั

หน้าที่การท�างานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ที่ได้วางแผนไว้ และในส่วน 8 ชั่วโมงที่เราควรให้ความส�าคัญแต่คน

ส่วนมากยังขาดความใส่ใจ คือ ช่วงเวลาที่ให้ความส�าคัญกับคน 

รอบข้าง ครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ทีมงานเพราะการเราท�างานหนัก

เพือ่การประสบความส�าเรจ็นัน้ แท้ทีจ่รงิกเ็พือ่อนาคต และคนทีเ่รารกั 

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะส�าคัญประการที่ 1 ของผู้ต้องการประสบ

ความส�าเรจ็ ซึง่เมือ่เราแบ่งเวลาชดัเจน และด�าเนนิการอยู่เป็นประจ�า

จนเป็นนิสัยที่ดีแล้วก็สามารถน�าไปใช้กับเรื่องราวต่างๆ ความส�าเร็จ

ก็จะเข้ามาพร้อมความสมดุลในชีวิต 

8. การฝึกความคิดในการมองปัญหา ว่าไม่ใช่ปัญหา (En-

courage Team to Provide Solution Not Problem) คนทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็ ส่วนมากมองปัญหาว่าเป็นเพยีงแค่เงือ่นไขหรอืข้อจ�ากดัทีเ่กดิ

ขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจจะเกิดจากการกระท�าแบบเดิมแต่ผล

ทีไ่ด้ไม่เหมอืนเดิม ทัง้จากปัจจยัภายในทีคิ่ดว่าเราได้ท�าแบบเดมิแล้ว 

หรือทั้งปัจจัยภายนอกที่เข้ามาไม่เหมือนเดิม ดังนั้นการฝึกความคิด

ในการมองปัญหา ว่าไม่ใช่ปัญหา ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหา

ต่างๆ สามารถด�าเนินการ เพราะการมองว่ามันไม่ใช่ปัญหา แค่ไม่

สามารถด�าเนินการตามวิธีแบบเดิมๆ และผลลัพธ์ไม่ได้ผลตามที่

ต้องการก็แค่เปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานใหม่ดังแนวคิด นายอัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ว่า 

จากฉบับที่แล้วต่อ

ลักษณะส�าคัญ 9 ประการ
ของผู้ต้องการประสบความส�าเร็จ

ลักษณะ
ส�าคัญ 9 ประการของผู้ต้องการประสบ

ความส�าเร็จพร้อมที่จะก้าวต่อไปจาก

คณุลกัษณะทีก่ล่าวมาแล้วใน 5 ประการ คอื 1.การสร้างกจิวตัรประจ�า

วันที่ดีๆ 2.ฝึกการท�างานยากๆ ในเวลาช่วงเช้า 3.หมั่นออกก�าลังกาย 

และการฝึกสมาธ ิ4.การวางแผนล่วงหน้าอย่างมขีัน้ตอน 5.การวัดผล

ของแผนงานเพื่อล�าดับความส�าคัญ ยังมีข้อส�าคัญท่ีจะผลักให้เกิด

คุณลักษณะของผู้ต้องการประสบความส�าเร็จต่อไป คือ  

6.  การให้คะแนน (Track your Progress score) ผู้ต้องการ

ประสบความส�าเร็จควรที่จะมีการประเมินการให้คะแนนการท�างาน

เพื่อที่จะได้วัดผลในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน ซึ่งการวัดผลตลอดเวลา

หรือในแต่ละช่วงเวลา จะท�าให้เราได้ทราบความก้าวหน้ารวมทั้ง 

การพัฒนาตนเอง ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใดเปรียบเทียบกับ 

ผู้ออกก�าลังกายเพื่อมุ่งเป้าในการลดน�้าหนัก (การมีน�้าหนักตัวที่

เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ต้องการสุขภาพดี) ก็ควรมีการชั่งน�้า

หนักในทุกเช้าเพื่อบอกว่าตนเองในวันที่ออกก�าลังกายกับวันที่ไม่ได้

ออกก�าลงักายน�า้หนกัเปล่ียนไปเท่าไร หรอืวนัท่ีเราไปทานอาหารเยอะ

มีผลต่อน�้าหนักตัวเองเท่าไร เพื่อที่เราจะได้ทราบผลการกระท�าของ

เรา พร้อมท้ังสามารถที่จะตรวจสอบความคืบหน้า ว่าช่วงใดควรเร่ง 

ชว่งใดควรผ่อน ถ้ามีการออกก�าลังกายแต่ไม่มีการชั่งน�้าหนักเราอาจ

จะไม่ลดน�า้หนักเลยกไ็ด้จากการออกก�าลงักายทีน้่อยเกนิไป หรอืการ

บริโภคที่ยังมากอยู่ การให้คะแนนหรือการวัดผลจะท�าให้ได้ทราบถึง

ปัญหา และการพิจารณาเลือกแนวทางที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น จะท�าให้

เราเข้าใกล้ความส�าเร็จตามที่เราต้องการได้ดียิ่งขึ้น

7. การจดัสรรเวลาทีเ่หมาะสมกบัครอบครวั และการรกัษา

สมดุลของชีวิต (Refresh Yourself with Quality Family Time) มีการ
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เป้าหมายหรืองานที่บรรลุเป้าหมายที่ผ่านมา มีปัญหา อุปสรรคใดที่

ท�าให้งานที่ด�าเนินการมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้บรรลุเป้าหมายได้

ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ แล้วจัดสรรงานที่ค้างจากสัปดาห์ก่อน

อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนงานในสัปดาห์

นี้ให้สอดคล้องกับแผนงานในรายเดือน และการวัดผลงานในรายปี 

หลังจากนั้นเมื่อได้วางแผนการท�างาน และการกระจายงาน

ในแต่ละหน้าที่ให้สอดรับกับบุคคลากร (JD) แล้วปรึกษาพิจารณา 

ผลงานทีจ่ะได้ให้สอดรบักบัการสร้างรายได้ให้กบับรษิทั และแผนงาน

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันทาง

ธรุกจิสงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่การประชมุจะท�าให้มองความส�าเรจ็ในระยะยาว 

คือ การไม่หยุดที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการท�างานเป็นทีมของ

ผู้ที่ต้องการประสบความส�าเร็จไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อสิ้นสุด

สัปดาห์หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยปรกติ คือวันศุกร์จะต้องมา

พิจารณาผลงานที่เกิดขึ้นก่อนวันพักผ่อน รวมทั้งการพิจารณาตัวเลข

ข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งถ้าสามารถท�าเป็นบัญชีการเงินซึ่งประกอบทั้ง

รายได้ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และก�าไรที่เกิดขึ้น รวมถึงการท�างบแสดง

ฐานะทางการเงินได้ก็จะท�าให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ผู้ประสบความ

ส�าเร็จ ได้โดยง่ายขึ้นจากตัวเลขข้อมูลที่สะท้อนการท�างาน

จากลักษณะส�าคัญของผู้ต้องการประสบความส�าเร็จทั้ง 9 

ประการนี้  สามารถจะน�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

โดยทั่วไปได้เช่นเดียวกัน คือ การสร้างวินัยในการด�าเนินชีวิตเข้าใจ

ชีวิตที่จะต้องมี การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของชีวิต ท�าให้เราสามารถ

ท�าใจให้สบาย ไม่เครียด ไม่กดดัน การแบ่งเวลาการดูแลสุขภาพให้

มีประสิทธิภาพ และจัดล�าดับความส�าคัญกับสิ่งที่ส�าคัญ และสร้าง

สมดุลให้กับชีวิตก็จะท�าให้เราจะเป็นคนประสบความส�าเร็จได้โดย

ง่าย

คณุไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคดิแบบเดมิๆ ทีเ่คยสร้างปัญหาให้

กับคุณตั้งแต่ครั้งแรก (You can never solve a problem with the 

same kind of thinking that created the problem in the first place.) 

หรือหลักคิดแบบ นาย Thomas Alva Edison ผู้สามารถประดิษฐ์

หลอดไฟได้ส�าเร็จเป็นคนแรกของโลกกล่าวไว้ว่า “I haven’t failed, 

I’ve found 10,000 ways that don’t work” ผมไม่เคยล้มเหลว ผมแค่

พบ 10,000 วธิทีีใ่ช้การไม่ได้เท่าน้ัน เป็นการเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด 

ดังนั้น การฝึกความคิดในการมองปัญหา ว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่เป็น

เรื่องยาก และการคิดแบบมีแผนส�ารองด้วยเพื่อการประหยัดเวลา 

และพยายามใช้ความคิดในเชิงบวก รวมถึงการสร้างทีมงานในการ

ฝึกความคดิในการมองปัญหา ว่าไม่ใช่ปัญหา แบบนีด้้วยเช่นกัน ก็จะ

สามารถเป็นผู้ประสบความส�าเร็จได้โดยง่าย

9. การจัดแบ่งงานเพื่อใช้ในแต่ละช่วงเวลา (Segregate 

Each Day for Separate Business Activities) หลักการท�างานเพื่อ

การจัดแบ่งงานในแต่ละช่วงเวลา มีทั้งการใช้ทั้งการจัดการ และการ

บริหารงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน การจัดการงานเป็นการลง  

รายละเอียดของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนการบริหารงาน

เป็นการบรหิารภาพรวมทีใ่ช้ในการบรหิารงานให้เหมาะสมกบัคนหรอื

บคุคลากรท่ีมอียู ่ภายใต้งบประมาณในเวลาทีจ่�ากดั (หลกัการบรหิาร

จึงเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ ทั้งในการบริหารเงิน งาน คน) ตัวอย่าง 

การจัดแบ่งงานเพื่อใช้ในแต่ละช่วงเวลา อาจจะเริ่มจากการวางแผน

จากต้นสปัดาห์ในวนัจนัทร์ หลงัจากการออกก�าลงักายในตอนเช้า ควร

ทีจ่ะมีการประชมุทมีงาน ก�าหนดเป้าหมายจากทีผู่บ้รหิารวางนโยบาย

มายงัผูจ้ดัการในแต่ละทมีงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีมการวางแผนงาน

ตลอดสัปดาห์ พร้อมทั้งตัวชี้วัดผลงาน และประชุมก�าหนดทิศทาง 

รวมทั้งพิจารณาผลงานจากสัปดาห์ก่อนว่ายังมีงานใดที่ยังไม่บรรลุ TPA
news


