3. ภาระ: การดําเนินชีวิตประจําวันในทิศทางที่ไดเลือกดวยความรับผิดชอบ
1. บริหารตนเองไมใชบริหารเวลา4
เราสามารถจัดสรรลักษณะงานและการใชเวลาของเราไดเปน 4 ประเภท คือ
ก. เรงดวนและสําคัญ
เรื่องที่อยูในประเภทนี้ไดแก ปญหาและวิกฤตการณตางๆ เชน เมื่อสองสามวัน
กอนนี้ฟนของฉันแตก ฉันรูวานี่เปนเรื่องเรงดวนและสําคัญที่จะตองใสฟนใหมใหเรียบรอย หรือ
กรณีผูชวยนํากิจกรรมกลุมปวยกระทันหันทําใหเกิดวิกฤตการณขึ้น
ข. สําคัญแตไมเรงดวน
ตัวอยางในเรื่องนี้ เชน การตรวจสุขภาพฟนประจําป และการพัฒนาพวกผูนํากิจกรรมกลุม
ทั้งสองงานนี้เปนงานเพื่อการปองกัน
กรณีแรกเปนงานที่เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสวน
บุคคล สวนกรณีที่สองเปนเพียงการปองกัน แตก็เปนโอกาสที่บรรดาผูนําจะพัฒนาความสามารถ
ใหการอบรมไดมากขึ้น และงานที่กลาวถึงนี้ก็ไมใชงานที่ตองการความสนใจ คือไมเรงดวนและ
สําคัญมาก
ค. เรงดวนแตไมสําคัญ
ตัวอยางเรื่องนี้เชน เมื่อเสียงกริ่งโทรศัพทดังขึ้น เราตองรีบรับสาย คุณทําเชนนั้นและพบวา เปน
การโทรศัพทผิดเลขหมาย
ง. ไมเรงดวนและไมสําคัญ
เราสามารถนํางาน 4 ประเภทนี้มาจัดเปนตารางการบริหารเวลาในรูปเมตริกซไดดังนี้

สําคัญ

I
กิจกรรม:
วิกฤตการณ
ปญหาที่กดดัน
โครงการที่ถึงกําหนดเสนตาย

ไมสําคัญ

เรงดวน

III
กิจกรรม:
ขัดจังหวะ มีคนโทรศัพทเขามา
จดหมาย รายงาน
นัดประชุม
เรื่องตางๆ
กิจกรรมที่ไดรับความนิยม

ไมเรงดวน
II
กิจกรรม:
การปองกัน กิจกรรมเกี่ยวกับ PC
การสรางความสัมพันธ
แสวงหาโอกาสใหม
การวางแผน การพักผอนหยอนใจ
IV
กิจกรรม:
งานยุงๆ
ตอบจดหมาย
รับโทรศัพท
การเสียเวลา
กิจกรรมที่ทําใหสบายใจ
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สําหรับการอภิปรายเรื่องการทําตามลําดับความสําคัญ คนเพิ่มเติมไดจาก Stephen R. Covey, A Roger and Rebecca R. Merrill, First Thing First
( New York : Simon & Schuster : 1994 ) , 360 pp. ; also William Oncken , Jr. , Managing Management Time ( Englewood Cliffs , N.J. , Prentice
- Hall , Inc. , 1984 ) , 244 pp.
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2. กุญแจสําคัญสูก ารบริหารตนเองอยางมีประสิทธิผล
กอนอื่นใดใหคุณปฏิเสธกิจกรรมในสวนที่ 3 และใหเวลากับกิจกรรมในสวนที่ 2
เราทุกคนรูวาเราจําเปนตองจัดการกับปญหาและวิกฤตในสวนที่ 1 และไมควรยุงเกี่ยวกับ
สวนที่ 4 เพราะจะทําใหสูญเสียเวลาของเรา และถาเรากระทําสิ่งตางๆ ไปเรื่อยๆ โดยไมสนใจ
สวนที่ 2 เอาแตยุงอยูกับสวนที่ 3 แลว ในที่สุดเราก็จะตองอยูแตในสวนที่ 1 และเพื่อที่จะหลีกหนี
ความกดดันและความฉุกละหุก เราควรจะหลีกหนีจากสวนที่ 4 ดวย
ความสําคัญของสวนที่ 2
รายการในสวนที่ 2 มีความสัมพันธที่ลกึ ซึ้งกับภารกิจของเรา เพราะความสัมพันธอยางมาก
นี้เองเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับเรา และเปนสวนที่ทําใหเราไดฝกความเปนผูรับใชตัวเราและทุกสิ่งที่เรา
ไดรับมอบหมาย เราจะมีเวลามาทําในสวนนี้ไดก็เพราะเราปฏิเสธสวนที่ 3 เมื่อเราผละจากสวนที่ 3
มาทําในสวนที่ 2 นี้เอง เราจึงไดฝกความเปนผูรับใชอยางแทจริง เนื่องจากจุดหมายของเราเปลี่ยน
จากสิ่งที่ไมใชสิ่งสําคัญของเรามาสูความจริงแหงคุณคาที่จะกอรางเปนชีวิตของเรา
3. ทักษะและการฝกบริหารตนเองผานทางตารางเวลา
3.1 การกําหนดตารางเวลา
การกําหนดตารางเวลา หมายถึง การจัดเวลาและความพยายามของเราใหเปนระบบ
หลักการพื้นฐานก็คือการใหสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งมาเปนที่หนึ่ง โดยตารางเวลานี้จะเริ่มดวยกิจกรรม
ในสวนที่ 2
ตารางเวลาเกี่ยวของกับการพัฒนาโอกาสของเรา การรักษาและเพิ่มความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
ของเรา อีกทั้งเพิ่มความสามารถทุกๆ เรื่อง ที่ชวยเราในดานการดําเนินชีวิต การทํางานและการ
บริการ การกําหนดตารางที่ดีจะตองมุงไปยังกิจกรรมที่มีอํานาจสูง เพราะเรารูวาผลทั้งหลายที่เรา
ไดรับหรือ 80 % ของผลนั้น เกิดจากเพียง 20 % ของการกระทําของเรา ( หรืออาจกลาวไดวา
หากเราทํา 100 สวน 20 สวนเทานั้นที่ใหผลแกเรา - ผูแปล )
3.2 หนวยพื้นฐานสําหรับการกําหนดตาราง คือ สัปดาห
เราจําเปนตองใช “ สัปดาห ” เปนหนวยสําหรับการวางแผนเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
บทบาทตางๆ และเปาหมายตางๆ เพราะวา ระยะเวลา 1 วัน นั้นสั้นเกินไปที่จะเชื่อมโยงผลของ
บทบาทและเปนเปาหมายตางๆ ในชีวิตของเรา
3.3 การวางแผนเริ่มจากเรื่องทั่วไปจนถึงงานสําคัญๆ
กิจกรรมที่มีอํานาจสูงและสําคัญจะมาจากภารกิจและคุณคาของเรา เริ่มตนดวยภารกิจซึ่ง
เกิดจากบทบาทตางๆ และเปาหมายซึ่งเปนพื้นฐานของการเลือกอยางมีสติ เชน การยอมรับ
ความเปนผูรับใชในสิ่งที่เราเปนและตองการจะเปน
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โดยอาศัยพื้นฐานในขอนี้ จะทําใหเรามีแผนประจําสัปดาหซึ่งดําเนินไปดวยศักดิ์ศรีแหง
พื้นฐานประจําวัน
3.4 เครื่องมือที่ชวยจัดระบบที่ดีเปนกุญแจสําคัญ
เครื่องมือที่ชวยจัดระบบที่ดี ( คือ ตาราง - ผูแปล ) ตองเปนมากกวาขอตกลงประจําวัน
ประจําสัปดาหหรือประจําเดือน คือ ตองเปนเครื่องชวยติดตามผลของขอตกลงเหลานั้นดวย และ
ควรจะมีคุณสมบัติ 6 ขอตอไปนี้ คือ
ความเชื่อมโยง :
เปนเครื่องชวยรวมภารกิจ บทบาท เปาหมาย และแผนประจําวัน
เขาเปนหนึ่งเดียวกัน
ความสมดุล :
เปนเครื่องสรางสมดุลระหวางบทบาทตางๆ และระหวางกิจกรรมของ P
และ PC
จุดประสงคสวนที่ 2 : เปนสิ่งมุงใหผูใชมีกิจกรรมที่มีอํานาจสูง ( เปนฝายเริ่มตนทํากอน มิใช
เปนผูแกไขวิกฤตการณ - ผูแปล )
บุคคล :
เปนสิ่งสนับสนุนการมอบหมายงานและมีตําแหนงที่ทําใหมีการตกลง
เปนตน
ความยืดหยุน :
เปนสิ่งที่ถูกปรับใหเปนไปตามความตองการและความชอบของแตละ
บุคคล
ความกระทัดรัด :
เราสามารถพกพาไปได
4. การปฏิบัติและทักษะการมอบหมายงาน
เราจัดตารางเวลาเพื่อจัดระบบความพยายามของเรา และเรามอบหมายงานเพื่อระบุ
ความพยายามของบุคคลอื่น
4.1 การมอบหมายงานอยางครบถวนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพแกผูอื่น
การมอบหมายงานอยางครบถวนทําใหผูอื่นมีอิสระในการใชความคิดริเริ่ม การตัดสินใจและ
การสรางสรรค ที่สําคัญที่สุด คือการมอบหมายงานอยางครบถวนชวยกระตุนใหเขายอมรับภาระ
ของตน และมีความรับผิดชอบตอสิ่งนั้น
การมอบหมายงานซึ่งเปนภาระเล็กนอยไมมีน้ําหนัก
พอที่จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกํากับเขาดวยวิธีการกระทําภาระนั้น
แตความเปนผูรับใชหรือความรับผิดชอบในฐานะผูแทน จะทําใหบุคคลนั้นเปนผูรวมงานที่มีความ
จะทําใหเขาใชพรสวรรคของเขาเพื่องานนั้นดวยจิตใจและความคิดที่ยินดี
ผูกพันและรับผิดชอบ
การมอบ-หมายความเปนผูรับใชรักษาความสมดุลระหวาง P กับ PC เพราะสิ่งนี้นําไปสูผลงาน
ตางๆ และชวยสรางความสัมพันธของการทํางานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งยังชวยประหยัดเวลาอันมี
คา เพราะไมตองมีการควบคุมอยางเครงครัด การตรวจสอบและการติดตาม

55

ความเปนผูรับใชเปนเครื่องอํานวยใหเกิดการกระทําที่ประสบผลสําเร็จ
การมอบความเปนผูรับใชมีพื้นฐานอยูบนขอผูกมัด และความเขาใจรวมกันอยางชัดเจนใน
หัวขอตอไปนี้
ก. ผลงานที่ตองบรรลุ
มีการชี้แจงถึงผลงานที่ตองบรรลุอยางชัดเจน สวนวิธีการทําใหเกิดผลงานที่กําหนดนั้น
เปนเรื่องของแตละบุคคล
ข. คําแนะนําที่ชัดเจน
บอกหนทางที่นําไปสูความลมเหลว แตไมมีระเบียบการใดๆ เพื่อจะไดไมเปนการควบคุม
วิธีการทํางาน การใหหลักการแกบุคคลยังเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหเขามีความสามารถทํางานตอไป
ไดแมวาเหตุการณตางๆ จะเปลี่ยนไป
ดังนั้น ตองระบุใหชัดเจนวาหามกระทําสิ่งใด และ
คําแนะนําที่ใหก็ควรมีระดับของความคิดริเริ่มและอิสรภาพ ( จะกลาวในขอถัดไป )
ค. กําหนดทรัพยากรที่ตองใช
กําหนดทรัพยากรบุคคล วัตถุ และการเงิน รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่ผูรับมอบหมายตองใชเพื่อให
งานบรรลุผลสําเร็จ
ง. การตรวจสอบ
วิธีดําเนินการตรวจสอบตองมีการสื่อสารที่ชัดเจนและซื่อตรง เชนเมื่อมีการรายงานความกาวหนา เราจะใชมาตรฐานใดประเมินคาผลงานเหลานั้น โปรดสังเกตวาผูรับใชจะประเมินคา
ตนเองโดยวิธีของเกณฑวัดความสําเร็จนั้น เกณฑวัดความสําเร็จที่ไดพัฒนารวมกันเปนหัวใจ
ของกระบวนการตรวจสอบ
จ. ผลของการกระทํา
เราสามารถกําหนดผลของการกระทําในรูปของรางวัลทางจิตใจและทางการเงิน ไดแก
การยอมรับคําชมเชย การเลื่อนตําแหนง โอกาสพัฒนาและรับการอบรมใหมๆ ผลของการ
กระทํานี้มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบซึ่งเราควรทําความเขาใจ และชี้แจงอยางตรงไปตรงมา เพราะ
การกระทําเชนนี้จะชวยใหบุคคลประเมินคาตนเองได
การมอบหมายความเปนผูรับใชชวยประหยัดเวลา
การมอบความเปนผูรับใชอาจจะตองใชเวลาในระยะแรก เพราะวาการสรางความเปนผูรับใช
นั้นตองเปนไปดวยความรอบคอบ แตในระยะยาวแลวความเปนผูรับใชจะชวยประหยัดเวลาเพราะ
บุคคลที่มีความเปนผูรับใชในตนนั้นจะมีความรับผิดชอบ และรูส ึกเปนเจาของงานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความวางใจ และการมอบหมายความเปนผูรับใชนี้ก็เปนกิจกรรมในสวนที่ 2
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ระดับความคิดริเริ่มหรือเสรีภาพ
คําแนะนําที่สําคัญประการหนึ่งคือ การวางระดับความคิดริ่เริ่มซึ่งบุคคลควรจะฝก เพื่อ
สรางความเปนผูรับใชไวอยางชัดเจน ระดับความคิดริเริ่มสําหรับคุณผูไดรับมอบหมายงานนี้ตองอยู
ในระดับเดียวกับการอบรม การฝกหัดและอํานาจที่ไดรับ และคุณควรมีความมุงมั่นที่จะทํางานใน
ระดับที่มีความคิดริเริ่มหรือเสรีภาพสูงสุดดวย
รวมทั้งปรารถนาใหบุคคลอื่นมีความตองการที่จะ
ทํางานอยางเต็มที่ตามศักยภาพสูงสุดของเขา เราสามารถแบงบุคคลตามระดับความคิดริเริ่มได
5 ประเภท ดังนี้
ก. คอยจนกวาจะบอก
ระดับแรก ไดแกบุคคลที่เริ่มงานใหม เปนระดับแรกของการพัฒนาเขา ในระดับนี้ยังไมตอง
ฝกความคิดริเริ่ม
ข. ซักถาม
ระดับที่สองนี้เปนขั้นทีบ่ ุคคลยังไมมีความคิดเกี่ยวกับการงาน มีเพียงความสนใจบางอยาง
ที่แสดงออกมาดวยการซักถาม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการมีความคิดริเริ่ม
ค. แนะนํา
ระดับที่สาม ไดแกบุคคลที่เริ่มเขาใจการงานตางๆ ชัดเจนขึ้น จึงกลาแนะนําวาควรจะ
ดําเนินการอยางไร
ง. กระทําและรายงานทันที
ในระดับที่มีความคิดริเริ่มและมีอํานาจตัดสินใจอยางแทจริงนี้ บุคคลจะรายงานสิ่งที่เขาได
ทําทันทีเพื่อความแนใจวาการกระทํานั้นตรงเปาหมาย หากไมเปนไปตามเปาหมายก็จะไดแกไข
ทันที
จ. กระทําและรายงานอยางเปนระบบ
ในกรณีที่บุคคลไดรับความไววางใจใหตัดสินใจและกระทําการใดๆ เราเชื่อมั่นวาการทบทวน
การทํางานเปนระยะๆ เชน การประชุมประจําสัปดาหก็เพียงพอที่จะทําใหเขาสามารถกระทําสิ่ง
ตางๆ ไดตามเปาหมาย
การมอบหมายความเปนผูรับใชจะชวยใหบุคคลตางๆ เจริญขึ้นตามลําดับ 5 ขั้นนี้ แตการมอบหมายใหเปนผูชว ยในเรื่องเล็กนอยจะทําใหเขาหยุดการพัฒนา
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