
 

“ในยคุทีเ่วลามีค่ามาก เราจะน าความส าเร็จทีผ่่านมามาเป็นข้อมูลเท่านัน้ และโปรดระลึกตลอดเวลาว่า
เราใหเ้วลาเพือ่ชื่นชม ภาคภูมิใจกบัความส าเร็จกบังานที่ผ่านมาเพียงไม่ก่ีชัว่โมงเท่านัน้ จากนัน้เราจะใช้

เวลาในการแสวงหาหนทางใหม่ในการพฒันางานต่อไป” 
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บทน า: อยากหลงความภมูิใจกับความส าเร็จเก่าๆ  
จนลืมคิดสิ่งใหม่ท าสิ่งใหม่ 
 ในยุคของการท างานท่ีเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีเป็นหนึ่งหรือท่ีเป็นเลิศ 
พนกังานทกุคนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปรับกระบวนทศัน์ใหม่ในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีมีจดุเน้นท่ีเปล่ียนไป หากพนกังานยงัคงติดยึดกระบวนทศัน์เก่า ๆ วิธีการเก่า ๆ 
หรือภาพนกึเก่าก็จะท าให้การพฒันาคณุภาพของงานไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น  

หลายคนคงเคยมีความภาคภมูิใจในการท างานท่ีประสบความส าเร็จมาในอดีต ซึง่งาน
นัน้อาจจะเกิดขึน้มาหลายวนั หลายเดือน หรืออาจจะหลายปีท่ีผ่านมา ความส าเร็จหรือความ
ภาคภูมิใจต่าง ๆ เหล่านัน้หากผู้ ปฏิบัติงานยังคงตรึงตาตรึงใจหรือช่ืนชม ภูมใจอยู่กับ
ความส าเร็จเก่า ๆ ท่ีผ่านมานัน้ ก็จะท าให้พนกังานไม่มีความกระตือรือร้น ความทะยานยาก
หรือมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการค้นหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือมาพัฒนางานให้
ก้าวล า้น าหน้ายิ่งขึน้ไปอีก ดงันัน้ “ในยุคทีเ่วลามีค่ามาก เราจะน าความส าเร็จทีผ่่านมามา
เป็นข้อมูลเท่าน้ัน และโปรดระลึกตลอดเวลาว่าเราให้เวลาเพ่ือช่ืนชม ภาคภูมิใจกับ
ความส าเร็จกับงานที่ผ่านมาเพียงไม่ก่ีช่ัวโมงเท่าน้ัน จากน้ันเราจะใช้เวลาในการ
แสวงหาหนทางใหม่ในการพัฒนาต่อไป” 
 
กระบวนทศัน์ใหม่ในการท างาน: ปรับเปล่ียนให้ทนัยุคสมัยของเวลา 
 กระบวนทศัน์ใหม่ หลายคนคงสงสยัว่าหมายถึงอะไรกนัแน่ ใคร่ขออธิบายง่าย ๆ ก็คือ 
“กรอบความคิดใหม่ที่เป็นแนวทางแนวการยึดถือเพ่ือปฏิบัติงาน” ดงันัน้ การท างานใน
แต่ละช่วงเวลาผู้ท างานจะต้องปรับกรอบแนวความคิดใหม่เพ่ือเป็นทิศทางในการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปโดยไม่ติดยึดกบัแนวทางเก่าๆ  การปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมท่ีต้องใช้เวลาศึกษาและการฝึกฝนจึงจะเกิดความ
เปล่ียนแปลงได้  เช่น เราเคยผ่านเบ้าหลอมการวาดภาพวิวทิวทศัน์มาในสมยัเรียนเรียนหนงัสือ
ในตอนเด็กๆ ดงันัน้เราจึงมีภาพวิวท่ีเหมือนกนัคือ  มีเส้นกึ่งกลางกระดาษ มีภูเขาสองลกู บน
ท้องฟ้ามีนกสองถึงสามตวั มีพระอาทิตย์สีแดงอยู่ระหว่างกลางภูเขาสองลูก  ด้านหน้ามีทะเล
และเรือใบ  รวมทัง้ชายหาดมีต้นมะพร้าวสองถึงสามต้น โดยต้นมะพร้าวมีล าต้นโค้งเข้าหา
ทะเล  การท่ีทกุคนมีวิวทะเลเหมือนกนัก็เกิดจากการเรียนรู้นัน่เอง 
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 ในปัจจบุนักระบวนทศัน์ใหม่ท่ีพนกังานทกุคนจะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ เพ่ือ
ปรับแนวคิดในการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จต่อการท าธุรกิจท่ียัง่ยืนมี 5 ด้านดงัต่อไปนี ้

1. คนเป็นปัจจัยน า คนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการท างานมาก
โดยคนเป็นปัจจัยน าเก่ียวข้องกับ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ คนมีคุณค่า คนน าสู่

ความส าเร็จ และคนเป็นผู้เพิม่ผลผลิตในทกุด้าน  ดงันัน้เราต้องมิความคิดและ
ผลกัดนัในการพฒันาตนเองให้มีความพร้อมให้เร็วท่ีสุดเพ่ือทนัต่อการพฒันาและ
ความเปล่ียนแปลง 

2. มุ่งแสวงหาประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเป็นค าท่ีหน่วยงานต้องถามหาและน ามา
ปฏิบตัิ การท่ีหน่วยงานมุ่งแสวงหาประสิทธิภาพเก่ียวข้องกบั 3 ประเด็นด้วยกนัคือ 
ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ความถูกใจ  ดังนัน้ทุกคนในองค์กรจะมี
ความคิดและต้องให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการสร้างประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วม  ในยุคของการท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จร่วมกันจะต้อง
เก่ียวข้องกับ 3 ประเด็นด้วยกันคือ การร่วมกันคิด การร่วมกันปฏิบัติ และการ
ร่วมประเมินเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้น  ดังนัน้เราจึงต้องมีความคิดและปฏิบัติ
อย่างมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัและจริงใจ 

4. ความเป็นเลิศในการบริการ  เก่ียวข้องกับ 3 ประเด็นด้วยกันคือ ทุกคนใน
หน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ ทุกคนท าในสิ่งที่เหนือความคาดหมายในเชิงบวก
เสมอ และ การบริการจะต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่า  ทุกคนจะต้องมีความคิด
และปฏิบตัิต่อกนัเพ่ือบริการซึง่กนัและกนัทัง้กบัลกูค้าภายในและภายนอกให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ 

5. การมีทักษะที่ดี เก่ียวข้องกบั 3 ประเด็นด้วยกนัคือ การคิดดี การจัดการดี และ 
การส่ือสารที่ดี  ดงันัน้ทุกคนในหน่วยงานจะต้องคิดและพฒันาตนเองให้มีทกัษะ
เพราะทกัษะเหล่านีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นมากในยคุนี ้

 

ความส าคัญของการบริหารเวลา: เวลาเป็นทรัพยากรที่หมดไป 
จากกระบวนทศัน์ 5 ประการดงักล่าว ทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือปฏิบตัิให้บรรลผุล

ตามเปา้หมายโดยเร็ว ทัง้นีต้้องท างานแข่งกบัเวลา กล่าวคือ ใช้เวลาในการปรับตวัและมีทกัษะ
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ทัง้ 5 ด้านโดยเร็วท่ีสุด ดังนัน้ การบริหารเวลาของทุก ๆ คนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
แผนงานท่ีชดัเจน ท่ีจะมุ่งไปสู่ความส าเร็จในท่ีสดุ 
 เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ว่า “ที่ท างานหนักมาก……เครียดมากในการ
ท างาน…..เบ่ืองานที่ท าเหลือเกิน……ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว……ไม่มีเวลาในการ
อ่านหนังสือ….ทั้งเรียนทั้งท างานเป็นภาระที่หนัก” ค ากล่าวต่าง ๆ เหล่านีจ้ะหมดไปถ้า
หากผู้ ท่ีบ่นดงักล่าวข้างต้นรู้จกัการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 มีนกัวิจยัค้นพบว่า “มนุษย์เราน้ันได้ใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเพียง 30 
ถงึ 40 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน และยังมีเวลา 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาทีสู่ญเปล่าไม่ก่อ
ประโยชน์ใด ๆ”   ดงันัน้ เราควรจะหนัมาสนใจในการจดัการเวลา หรือท่ีเรียกว่า บริหารเวลา 
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน ครอบครัว และประเทศชาติ 
 

ความหมาย/ลักษณะของเวลา: ควบคุมเวลาดีกว่าให้เวลาควบคุม 
 การบริหารเวลา หมายถึง “การก าหนดและการควบคุมการปฏบิัติงานให้บรรลุผล
ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่
รับผิดชอบ” 
 เวลา มีความส าคญัต่อทกุคน ทัง้นีเ้พราะธรรมชาติของเวลามีลกัษณะพิเศษคือ  

1. เวลาเป็นทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ใช้แล้วหมดไป 
2. เวลาไม่สามารถซือ้เพิม่ได้ ไม่ว่ารวยหรือจน 
3. เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้  
4. เวลาผ่านไปเร่ือย ๆ ไม่หวนย้อนกลบัมาอีก 

 
จากธรรมชาติของเวลาดงักล่าวข้างต้น เราผู้ปฏิบตัิงานควรใจจดใจจ่อกับการบริหาร

เวลาเพ่ือให้ชีวิตและการงานบรรลผุลได้อย่างรวดเร็ว ทัง้นีเ้พราะ มีค ากล่าวของนกัปราชญ์ท่ีว่า 
“การคลาดสายตาจากเป้าหมาย เราจะใช้เวลาเพิม่ขึ้นเป็นสองเท่าในการค้นหา” ดงันัน้ 
“เราอย่าเสียเวลาอีกเลย ใช้เวลากับเป้าหมายน้ันเถดิ แล้วจะเกดิผลดีตามมา” 
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หลักการบริหารเวลา: ก าหนดเป้าหมายชีวติและงาน 
 หลกัการบริหารเวลา “ควบคุมเวลาและงาน แทนที่จะให้เวลาและงานมาควบคุม” 
จงก าหนดเป้าหมายของตวัเองเก่ียวกับงานและชีวิต การก าหนดนัน้จะท าให้ตวัเองมีจดุยืนท่ี
ชดัเจนว่าตวัเองนัน้ต้องการอะไร ทัง้ด้านการงานและชีวิต เช่น บางคนก าหนดเป้าหมายของ
ตวัเองเก่ียวกับงานว่า จะเป็นผู้จดัการฝ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี หรือก าหนดตัวเองเก่ียวกับ
ชีวิตว่า จะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเม่ือมีอายุ 50 ปี การก าหนดเป้าหมายของงานและชีวิต 
มักจะก าหนดเป็นช่วง ๆ เช่น ก่อนขึน้ปีใหม่ หลังจากรับต าแหน่งใหม่ หรือหลังจากความ
เปล่ียนแปลงจากหน้าท่ีการงานและชีวิต  
 การก าหนดเป้าหมาย หลกัการ วิธีการท าให้บรรลุผล ระยะเวลา  รวมทัง้ความส าเร็จ 
จะต้องคิดควบคู่กนัอย่างเป็นระบบ(ตามเอกสารแบบฝึกปฏิบตัิ) 
 

การจัดสรรเวลา: ปันส่วนในทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์ 
 เราทุกคนควรจะจัดสรรเวลาเพ่ือก่อให้เกิดความส าเ ร็จในหลาย ๆ ด้าน เพราะการ
จัดสรรเวลาจะเป็นกรอบแนวทางในการให้บรรลุความส าเร็จ ดังนัน้ เราควรจัดสรรเวลาใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. จงจดัสรรเวลาให้กบั  การท างานเพ่ือความส าเร็จในการท างานและชีวิต 
2. จงจดัสรรเวลาให้กบั  การคิดเพ่ือเป็นคลังแห่งปัญญา 
3. จงจดัสรรเวลาให้กบั  การอ่านเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
4. จงจดัสรรเวลาให้กบั  การเล่นเพ่ือความเป็นหนุ่มสาว 
5. จงจดัสรรเวลาให้กบั  การหวัเราะเพ่ือสร้างเสียงดนตรีในหวัใจ 
6. จงจดัสรรเวลาให้กบั  ความรักเพ่ือความอิ่มเอิบ เบกิบาน หวัใจ 

 

หลักการจัดสรรเวลา: ทัง้ 24 ชั่งโมงมีความหมาย 
การจัดสรรเวลาในแต่ละวนัเร่ิมต้นจากต่ืนนอน จบลงด้วยการเข้านอนโดยการเขียน

กิจกรรมทัง้หมดจนครบแต่ละวันหรือ 24 ชัง่โมง จากนัน้ลองจัดหมวดหมู่กิจกรรมหลักว่าใช้
เวลาไปเท่าใดแล้วน ามาเทียบกับหลกัเพ่ือปรับตัวเองให้สอดคล้องกับหลกัการ (ตามเอกสาร
แบบฝึกปฏิบตัิ) 
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หลกัในการจดัสรรเวลาส าหรับกิจกรรมหลกั ๆ ในแต่ละวนัมีดงัต่อไปนี ้
1. ท างานประมาณ 8 ชัว่โมง 
2. พกัผ่อนประมาณ 6-8 ชัว่โมง 
3. แสวงหาความรู้ประมาณ 1-3 ชัว่โมง 
4. เดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 
5. กิจกรรมสขุภาพ 1-2 ชัว่โมง 

 

การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน: จงแยกแยะให้ชัดแจ้ง 
การจดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนในการท างานมีหลกัดงัต่อไปนี ้
1. จดัท าบญัชีรายช่ืองานเก่า งานใหม่ งานท่ีไม่คาดคิด และงานท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 
2. จัดประเภทของงาน ได้แก่ งานตามเวลา งานไม่ตามเวลา งานเร่งด่วน งานไม่

เร่งด่วน งานส าคญั และงานไม่ส าคญั 
3. จดัล าดบังานโดยเรียงตามล าดบั คือ งานตามเวลา งานเร่งด่วน งานส าคญั และ

งานท่ีเหลือทัง้หมด 
4. จดัตารางปฏิบตัิงานโดยเร่ิมจากลงตารางจากงานตามเวลา งานเร่งด่วน และงาน

ส าคญัรวมทัง้งานท่ีเหลือทัง้หมด 
5. ปฏิบตัิงานตามตารางเวลาท่ีก าหนด 
6. ประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลว่าในรอบวันได้ปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด

ครบถ้วนหรือไม่เพียงใด หากมีงานใดท่ียังคงคั่งค้างให้ระบุงานนัน้เพ่ือน าไป
วางแผนในวนัต่อไป 

7. จัดท าบัญชีรายช่ืองานเก่าท่ีค้างตามข้อ 6 งานใหม่ งานท่ีไม่คาดคิด งานท่ีเกิด
ประจ า และด าเนินการวางแผนตามข้อ 2 และข้ออ่ืน ๆ ตามล าดบั  

 

การวเิคราะห์งาน/สาเหตุที่ท าให้เสียเวลา: รู้จุดอ่อนเพื่อเพิ่มจุดแขง็ 
การวิเคราะห์เป็นการจ าแนกงานท่ีท าอยู่ว่าเป็นงานประเภทใดซึง่จดัแบ่งงานเก่ียวข้อง

ได้ 4 ประเภทคือ  
1. วิเคราะห์งานเก่า   
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2. วิเคราะห์งานใหม่ 
3. วิเคราะห์งานท่ีไม่คาดคิด 
4. วิเคราะห์งานท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 

 
การวิเคราะห์งานทัง้ส่ีด้านดงักล่าว ผู้ปฏิบตัิงานจะต้องวิเคราะห์สิ่งท่ีเป็นสาเหตท่ีุท าให้

เสียเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือค้นหาวิธีการ แนวทางการแก้ไข เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ สาเหตุท่ีท าให้เสียเวลาในการปฏิบตัิงานท่ีมกัจะพบอยู่เป็นประจ ามีหลากประการ 
ลองส ารวจตวัเองตามรายการจ านวน 40 ข้อ ดงัต่อนีคื้อ 
  

1 ..........  ขาดการมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนท า 
2 ..........  ชอบผ่อนผนั ผดัวนัประกนัพรุ่งในการท างาน 
3 ..........  ขาดการวางแผนก าหนดวิธีการปฏิบตัิของงานท่ีจะท าล่วงหน้า 
4 ..........  ไม่ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายในการท างานท่ีชดัเจน 
5 ..........  ไม่มีการก าหนดแผนการปฏิบตัิงานประจ าวนัและสปัดาห์ 
6 ..........  เสียเวลาให้กบังานอ่ืนๆท่ีไม่มีความส าคญัมากเกินไป 
7 ..........  ไม่ได้ล าดบัความส าคญัก่อนหรือหลงัหรือความเร่งด่วนของงาน 
8 ..........  ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องท าให้เสร็จในแต่ละงาน 
9 ..........  ชอบท างานหลายอย่างพร้อมกนั ทัง้ ๆ ท่ีงานอ่ืนยงัไม่เสร็จเสร็จ 
10..........  ชอบก้าวก่ายการท างานของคนอ่ืน แทนท่ีจะสนใจ ใส่ใจท างานของตนเอง 
11..........  ขาดระบบการควบคมุตดิตามงานท่ีมีประสิทธิผล 
12..........  มีทศันคติเชิงลบหรือไม่ชอบงานท่ีท า 
13.......... ขาดการสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชาให้สามารถท างานได้ 
14.......... ขาดการปรับปรุงงานพฒันางาน 
15.......... ให้ความส าคญักบัรายละเอียดปลีกย่อยของงานมากเกินไป  
16.......... ไม่กล้า ลงัเลในการตดัสินใจ 
17.......... เสียเวลากบัการแก้ปัญหาการท างานของผู้ใต้บงัคบับญัชามากไป 
18.......... ใช้เวลาพกัรับประทานอาหารกลางวนันานเกินไป 
19.......... เสียเวลากบัการพดุคยุกบับคุคลอ่ืนในเร่ืองไร้สาระมากไป 
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20.......... เสียเวลากบัการค้นหาและจดัเก็บเอกสารมากเกินไป 
21.......... พดูคยุโทรศพัท์นานเกินไป 
22.......... ใช้เวลากบัการอ่าน และโต้ตอบหนงัสือหรือจดหมายมากไป 
23.......... ใช้เวลาอ่านหนงัสือพมิพ์ วารสาร สิ่งพมิพ์ในระหว่างเวลามากเกินไป 
24.......... มีโทรศพัท์เข้ามามากเกินไป 
25.......... ขาดข้อมลูของหน่วยงานท่ีต้องมีการติดต่อกนัอยู่เสมอ 
26.......... ไม่กล้าปฏิเสธกบัการขอข้อง ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 
27.......... มีคนอ่ืนมารบกวน หรือขดัจงัหวะบ่อยในขณะท่ีก าลงัท างาน 
28.......... ชอบเดินไปติดต่องานด้วยตวัเองในทกุเร่ือง 
29.......... มีเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่รู้งาน หรือท างานขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
30.......... ใช้เวลากบังานกิจกรรมทางสงัคมมากเกินไป 
31.......... ขาดความตัง้ใจ หรือใจลอย ไม่มีสมาธิในการท างาน 
32.......... ใช้เวลามากในการประชมุแต่ละครัง้ แต่ละสปัดาห์ 
33.......... จดัการประชมุทัง้ๆ ท่ีไม่มีความจ าเป็นจะต้องประชมุก็ได้ 
34.......... เร่ิมและเลิกประชมุเกินเวลานดัหมายเสมอ 
36.......... ไม่ชอบน าเทคโนโลยีมาช่วยการท างาน 
37.......... มกัต่ืนสายเสมอ 

38.......... ลงมือท างานเอง เพราะคนอ่ืนๆ ท างานไม่ได้ดงัใจเราเป็นประจ า 

39.......... ไม่ได้สร้างตวัตายตวัแทน 

40.......... ไม่ได้วางเปา้หมายของตวัเองในการท างานในแต่ละปี 

 
 

 เม่ือส ารวจตวัเองแล้วพบว่ามีหลายข้อท่ีเป็นปัญหาท าให้เราเสียเวลา อย่าลังเลใจจง
เร่ิมขจดัเสียแต่เนิ่นๆ หากพบมากกว่า 20 ข้อ จงเร่ิมด้วยหาเวลาทบทวนตวัเองและปฏิวตัิครัง้
ใหญ่เพ่ือความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ เพราะหากขจัดสิ่งท่ีท าให้เสียเวลาลงไปจะท าให้มีเวลา
ท างานท่ีควรท ามากยิ่งขึน้ซึง่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้เวลานัน่เอง 
 



การบริหารเวลา                                                                                TIME MANAGEMENT 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว         สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

9 

การเพิ่มความเร็วในการท างาน: เพิ่มจุดแขง็เพื่อท าลายจุดอ่อน 
 นอกจากแก้ไขสาเหตุท่ีท าให้เสียเวลาในการปฏิบตัิงาน ยงัมีวิธีการท่ีจะช่วยให้เรานัน้
สามารถท างานบรรลุความส าเร็จได้โดยการเพิ่มความเร็วในการท างานหรือเพิ่มความเร็จใน
การจดัการงานให้แล้วเสร็จ ซึง่พนกังานทกุคนทัง้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบตัิการต้องร่วมือกนัเป็น
ทีมในการเพิม่ความเร็วในการท างานโดยมีวิธีการท่ีพงึปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. ขยัน ขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อสิ่งขวางกันโดย “ใจจดใจจ่อไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค” 

2. รอบคอบ มีความรอบคอบละเอียดถ่ีถ้วนในทุกด้านโดย “ปิดทางข้อผิดพลาด 
ปิดโอกาสความสูญเสีย” 

3. รอบรู้และลุ่มลึก ต้องแสวงหาพลงัสติปัญญามาสู่กับปัญหาและการพฒันางาน
โดย“รู้บางสิ่งในทกุเร่ือง รู้ทกุเร่ืองในบางสิ่ง” 

4. สู้งาน การทุ่มเท เอาจริงเอาจงั และมีพลงัใจท่ีดีโดยคิดเสมอว่า  “งานหนักไม่เคย
ฆ่าคน คนน่ีแหละจะฆ่างาน” 

5. ส่ือสารดี เคร่ืองมืออันทรงพลังในการท างานร่วมกันโดย “อ่าน ฟัง พูด เขียน 
ต้องเรียนกันไม่รู้จบ” 

6. มีหลักการ การมีหลกัการเพ่ือท างานเป็นวิธีการของผู้ ท่ีเจริญแล้วโดย “หลักยึดที่
เป็นเหตุเป็นผล ยอมเสียคนไม่ยอมเสียหลักการ” 

7. ท างานไม่พลาด การคิดวางแผนอย่างชาญฉลาดปอ้งกนัความผิดพลาดโดย “คร้ัง
แรกและทกุคร้ังไม่พลาด ถ้าท าอย่างฉลาดจะไม่พลาดเลย” 

8. ไม่ขาด P.D.C.A.  (PLAN DO CHECK ACTION)  วงจรการแสวงหาคณุภาพท่ี
ดีกว่าด้วยการศกึษาวิจยัต้องอยู่ในความคิดและการปฏิบตัิโดย “แสวงหาสิง่ใหม่ที่
ดี ทัง้ชีวีต้องวิจัย” 

9. ร่วมฮาเฮหย่อนใจให้พลัง มนุษย์มีชีวิตจิตใจและความรู้สึก ต้องการการเสริม
พลงัใจและกายให้แข็งแกร่งโดย “ให้รางวัลกับชีวิต เพ่ือพชิิตความเครียด” 

 

ประสิทธิภาพในการบริหารเวลา: เพื่อประสิทธิผลของงาน 
 การบริหารเวลาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประสิทธิผลของงาน และเม่ืองานได้
ประสิทธิผลเท่ากบัเราใด้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ วิธีการมีดงันี ้
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1. มีจุดยืนตัวเองเร่ืองเวลา จงก าหนดกรอบเพ่ือก ากบัการท างานทกุอย่างด้วยเวลา
เสมอ 

2. ค้นหาวิธีการใหม่ๆ  จงคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือลดเวลา หรือใช้เวลาเท่าเดิมแต่
ได้ปริมาณและคณุภาพมากขึน้ 

3. ใส่ใจพัฒนางาน จงพฒันางานให้ก้าวล า้เสมอ 

4. มุ่งม่ันสานต่อความคิด  จงพยายามสานต่อความคิดให้เป็นจริงและปรากฏเห็น
ได้ในทางปฏิบตัิงาน 

5. จติใจอยู่กับงาน  จงมีสมาธิกบังานเสมอ 

6. ตนและองค์การก้าวหน้า  จงสรรสร้างพัฒนาตน องค์การให้มุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามท่ีทกุฝ่ายปรารถนาอย่างไม่ลดละ 

 

…….ไปท างานท่ีอ่ืนดีกว่า…. 

 


