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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ในยคุที่การเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นรวดเรว็แบบไม่เคยเป็นมาก่อน

โลกการท�างานกเ็ปลี่ยนตามไปด้วยอตัราเรว็พอ ๆ กนั

ความรู้และทักษะที่เคยใช้ได้ในวันนี้อาจล้าสมัยไปใน 

วนัพรุ่งนี้

แต่ใครจะไปคิดว่าจริง ๆ  แล้ว  “วิธีคิด”  ก็ล้าสมัย

ได้เช่นกัน

เพราะถ้าวิธีคิดยังไม่ได้รับการอัพเกรด  ต่อให้พัฒนา

ความรู้และทักษะมากแค่ไหนก็ยากที่จะตามโลกที่หมุนเร็วขึ้น 

ทกุวนัได้ทนั

นั่นคือแนวคิดที่อาจารย์นภดล ร่มโพธิ์  พูดถึงอยู่เสมอ 

ทั้งในการบรรยายและใน  Podcast  ช่อง  Nopadol’s Story   

และเป็นที่มาของหนงัสอืเล่มนี้นั่นเอง  

หนงัสอืเล่มนี้จะน�าเสนอแนวทางในการอพัเกรด  “วธิคีดิ”  

ให้เท่าทันอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง  โดยถ่ายทอดด้วยสไตล์การ

ย่อยเรื่องยาก ๆ ให้ดูง่าย  แฝงด้วยความสุภาพแต่หนักแน่น
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จริงจัง  เหมือนมีโค้ชผู้ปรารถนาดีมานั่งสอนข้าง ๆ  อันเป็น

เอกลกัษณ์ประจ�าตวัของอาจารย์นภดล

35 บทความที่สั้นกระชบัจะพาคณุท่องไปในโลกแหง่การ

ท�างาน  แล้วท้าทายชุดความคิดเดิมก่อนจะกระตุ้นให้มองใน 

มุมใหม่  ไล่ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตัวเอง  การบริหารเวลา   

การบรหิารโอกาส  การลงทนุ  การลาออกไปท�าธรุกจิของตวัเอง  

ไปจนถงึเรื่องส�าคญัอกีมากมายที่คนท�างานควรรู้

วธิคีดิกม็วีนัหมดอาย.ุ..

อย่ารอให้ถงึวนันั้น  ลงมอืเปลี่ยนเองเสยีตั้งแต่วนันี้

 

ส�านักพิมพ์วีเลิร์น

SAMPLE



11

โลกเปลี่ยนไปเร็ว  เร็วมากจนกระทั่งสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้อาจ

ล้าสมยัไปในไม่ช้า  ดงันั้นการเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดจงึเป็น

สิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ค�าว่า  “จบการศึกษา”  ที่นิสิตนักศึกษามักใช้กันใน 

วันรับปริญญาอาจกลายเป็นค�าที่ล้าสมัย  เพราะการศึกษาจะ

ไม่มวีนัจบอกีต่อไป

การเรียนจบเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ท้าทายกว่า  ซึ่ง 

กค็อืโลกแห่งการท�างาน

หลายคนอาจเคยพยายามท�างานให้ส�าเร็จโดยศึกษา 

สิ่งที่คนที่ส�าเร็จแล้วเคยท�า  แต่ความยากคือ  สิ่งที่เคยท�าแล้ว

ส�าเรจ็ในอดตีไม่ได้เป็นสิ่งยนืยนัว่าจะส�าเรจ็ต่อไปได้ในอนาคต

หากเราต้องการความส�าเรจ็  สิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนคอื

ความคิดของเราเอง  และความคิดนี้ต้องเป็นความคิดที่น�าเรา

ไปสู่อนาคตมากกว่าความคดิที่เคยคดิตาม ๆ กนัมาในอดตี

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้  โดย

พยายามน�าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้จากการกลั่นกรองจาก

ค�ำน�ำ
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ประสบการณ์ตรงในการท�างาน  การพูดคุยกับคนที่ส�าเร็จและ

ล้มเหลวในการท�างาน  รวมถงึจากการอ่านหนงัสอืหลาย ๆ เล่ม

เมื่ออ่านจบ  คณุจะรูว้ธิจีดัการการท�างานของคณุในยคุที่  

“เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้”

ขอให้ทกุท่านประสบความส�าเรจ็ในการท�างานครบั

ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาบรหิารการปฏบิตักิาร  

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เจ้าของช่อง Podcast และเพจ Facebook ชื่อ Nopadol’s Story  

และนกัเขยีนหนงัสอืเบสต์เซลเลอร์หลายเล่ม
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ผมเขยีนหวัข้อผดิหรอืเปล่า  น่าจะเป็นให้ท�าในสิ่งที่ตวัเองรกั

ไม่ใช่เหรอ  เพราะถ้าท�าในสิ่งที่ตวัเองรกั  เราจะท�าได้ดไีง  ใคร ๆ 

กบ็อกว่าให้ท�าตามความฝันของตวัเองกนัทั้งนั้น

ไม่ได้ผิดครับ  ผมตั้งใจจะเขียนแบบนี้จริง ๆ  ผมได้มีโอกาส 

อ่านหนงัสอืและดูคลปิวดิโีอที่มหีลาย ๆ คนยนืยนัเรื่องนี้เช่นกนั  

รู้จัก  Mark Cuban  ไหมครับ  เขาเป็นเศรษฐีระดับพันล้าน  

(เหรยีญสหรฐั)  ที่เป็นเจ้าของทมีบาสเกตบอลชื่อดงัอย่าง  Dallas  

Mavericks  เขาก็บอกว่า  “Don’t follow your passion.”  พูด 

ง่าย ๆ คอือย่าท�าอะไรตามสิ่งที่ตวัเองลุ่มหลงนั่นแหละ

อ้าว  ชกัจะงงแล้ว  ท�าไมเราถงึไม่ควรท�าในสิ่งที่เราลุ่มหลงล่ะ  

ผมขอแยกประเดน็ออกมาให้ชดั ๆ ดงันี้ครบั

ถ้าเราท�าเพราะความชอบ  ความสนกุ  ตรงนี้ไม่ได้ห้ามเลยครบั  

ท�าไปเลย  แต่ถ้าจะท�าเพื่อเป็นงานหลกั  ตรงนี้ต้องดูด ีๆ ครบั  

อย่าง  Mark Cuban  เขาก็ลุ่มหลงในเบสบอล  แต่เขาตีลูก 
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ไม่เก่ง  เขาลุ่มหลงในบาสเกตบอล  แต่เขาก็กระโดดได้ไม่สูง  

ลองคิดดูว่าถ้าเขาท�าตามความฝันไป  เขาอาจจะกลายเป็น

นกักฬีาดาด ๆ คนหนึ่ง  หรอือาจจะไม่ได้เป็นนกักฬีาเลยด้วยซ�้า  

และกค็งไม่ได้เป็นเศรษฐพีนัล้านเหมอืนอย่างปัจจบุนั

สิ่งที่เขาเสนอคอื  ให้  “Follow your effort.”  ครบั  หมายถงึ 

ให้ท�าในสิ่งที่เราท�าได้ดี  แล้วยิ่งท�าไปเรื่อย ๆ เราก็จะเก่งขึ้น 

เรื่อย ๆ  และเขาบอกว่าความลบัคอื  เดี๋ยวเรากช็อบในสิ่งที่เรา

ท�านั่นแหละ  เพราะไม่มีใครไม่ชอบงานที่ตัวเองท�าได้ดีมาก   

พูดง่าย ๆ คือ  สิ่งไหนที่เราเก่ง  เราก็จะชอบสิ่งนั้นในที่สุด  

อย่างตัวผมเองนะครับ  ตอนแรกผมไม่ได้ชอบสอนสักเท่าไหร่  

(นี่คือชีวิตจริงก่อนจะมาเป็นอาจารย์เลยครับ)  แต่พอสอนไป

เรื่อย ๆ วนัแล้ววนัเล่า  ผมกส็อนดขีึ้นเรื่อย ๆ  ผูเ้รยีนให้คะแนน

ประเมนิด ี มคี�าชม  ในที่สดุผมกช็อบการสอนไปโดยอตัโนมตัิ

อีกประการหนึ่งคือ  เวลาเราท�าตามความฝันนั้น  บางทีกลับ

กลายเป็นว่าเราท�าลายความฝันของตัวเองไป  เพราะหลาย ๆ 

ครั้งเราแค่รกัที่จะท�า  แต่เมื่อเรา  “ต้อง”  ท�าสิ่งนั้น  เราอาจจะ

พบว่ามนัไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเสมอไปนะครบั

ผมเคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้  ทุกคนที่รู้จักผมคง

ทราบดว่ีาผมชอบเขยีน  ทนีี้มสี�านกัข่าวแห่งหนึ่งจ้างให้ผมเขยีน

คอลมัน์ครบั  ซึ่งผมกร็บัเพราะผมคดิว่าตรงกบั  Passion  ของ
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ตวัเอง  แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า  ตอนที่ผมเขยีนโดยอสิระนั้น  

ผมเขยีนได้คล่องมาก  ในแต่ละวนัผมมไีอเดยีมาเขยีนมากมาย

เตม็ไปหมด  แต่พอผม  “ต้อง”  เขยีนตามโจทย์ของส�านกัข่าว  

กลับกลายเป็นว่าผมเขียนไม่ค่อยออกและรู้สึกว่าเขียนได้ไม่ดี

เท่ากบัตอนที่คดิจะเขยีนขึ้นเอง

นี่ขนาดเป็นการเขียนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวนะครับ  

ยงัไม่ใช่อาชพี  “นกัเขยีน”  หรอื  “นกัข่าว”  ถ้ากลายเป็นอาชพี

ที่ต้องส่งต้นฉบบัให้ทนัก�าหนดทกุ ๆ วนั  ผมอาจจะเกลยีดการ

เขียนไปเลยก็เป็นได้ครับ  (และเรื่องนี้ก็ลงเอยตรงที่ส�านักข่าว

แห่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  เลยขอหยุดพักคอลัมน์นั้น

ไปก่อน  ซึ่งกต็รงใจผมพอด)ี

สิ่งหนึ่งที่เราต้องชดัเจนกบัตวัเองคอื  อะไรคอืสิ่งที่เรา  “ลุม่หลง”  

กนัแน่  ผมเหน็คนจ�านวนมากที่อยากเปิดร้านกาแฟเพยีงเพราะ

ว่าเขาชอบดื่มกาแฟ  ต้องชดัเจนนะครบั  เราชอบ  “ดื่มกาแฟ”  

แต่เราไม่ได้ชอบ  “เปิดร้านกาแฟ”  พอเราซึ่งชอบดื่มกาแฟไป

เปิดร้านกาแฟ  สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ  เราต้องบริการลูกค้า  ต้อง 

คดิเงนิ  ต้องหาเงนิมาปรบัปรงุร้าน  ซึ่งอาจไม่ใช่งานที่เราชอบ

เลยกไ็ด้  และสดุท้ายเรากจ็ะไปไม่รอด

ตอนเด็ก ๆ ผมเคยคิดอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะผมชอบ  

“ฟุตบอล”  แต่โชคดีที่ผมไม่ได้ตัดสินใจไปเป็นนักฟุตบอล  
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เพราะพอเวลาผ่านไปมานั่งนกึย้อนด ู ผมพบว่าจรงิ ๆ แล้วสิ่งที่

ผมลุ่มหลงคือการ  “เชียร์”  ฟุตบอลครับ  ไม่ใช่การ  “เป็น”  

นักฟุตบอลอาชีพ  ผมรู้เลยครับว่าถ้าตอนนั้นผมลาออกจาก

โรงเรยีนเพื่อไปเตะฟตุบอลตามความฝัน  สิ่งที่จะเกดิขึ้นคอื  ผม

คงต้องตื่นแต่เช้าออกไปวิ่ง  ซ้อม ๆ ๆ ๆ  และท�าอย่างนี้ทกุวนั

เพื่อจะได้ลงแข่ง  ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะชนะหรือเปล่านะครับ  

แค่คดิกร็ูส้กึเบื่อแล้ว  เพราะผมชอบดฟูตุบอลหรอืเตะฟตุบอลกบั

เพื่อน ๆ มากกว่า  ขนืไปท�าเป็นอาชพีแบบนั้น  ไม่นานกค็งเลกิ  

แล้วคราวนี้กค็งเคว้งคว้างน่าดูเหมอืนกนั

ทั้งนี้ผมไม่ได้ต่อต้านการท�าในสิ่งที่ตวัเองรกัหรอกนะครบั  เพยีง

แต่ขอเตอืนว่า  เราต้องชดัเจนว่าเรารกัอะไรกนัแน่  แล้วถ้าต้อง

ท�าสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อเป็นอาชีพ  เราจะยังรักสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่า  

ถ้าชดัเจนตรงนี้แล้วคดิว่าใช่  กไ็ม่มใีครห้ามครบั  คดิให้ด ีๆ แล้ว

ลยุไปได้เลย  

Don’t follow your passion, follow your effort.

Future Mindset
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เวลาผมไปบรรยายเรื่องการวัดผล  ผมมกัไม่พลาดที่จะพูด

เรื่องนี้ครบั  เพราะส�าหรบัผมแล้ว  มนัเป็นแนวคดิที่เวริ์กมาก

ปัญหาของผู้บรหิารส่วนใหญ่คอื  เรามทีรพัยากรจ�ากดัอยู่เสมอ  

และถ้าเราเอาทรัพยากรที่มีจ�ากัดอยู่แล้วไปใช้ในการแก้ปัญหา

หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน  เรามักจะแก้ไม่ได้สักปัญหา  และ

ทรพัยากรที่มนี้อยอยู่แล้วกจ็ะหมดไปในที่สดุ

แล้วควรจะท�าอย่างไร

สิ่งที่เราควรท�าคือ  เราควรแก้ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดก่อนครับ  

เหมือนกับกฎของ  Pareto  หรือหลายคนรู้จักกันในชื่อกฎ  

80/20 ที่บอกว่า  20 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาสร้างความเสียหาย  

80 เปอร์เซน็ต์ของความเสยีหายทั้งหมด  ส่วนอกี 80 เปอร์เซน็ต์

ของปัญหาที่เหลอืรวมกนัสร้างความเสยีหายเพยีง 20 เปอร์เซน็ต์

เท่านั้น
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ประเดน็คอืเราต้องหาให้เจอว่าปัญหาส�าคญั 20 เปอร์เซ็นต์นั้น

อยู่ที่ไหน  และตรงนี้แหละครบัที่เราสามารถน�าเครื่องมอืที่เรยีก

ว่า  P-I Matrix  มาปรบัใช้ได้

P-I Matrix  คอืการวดัใน 2 ด้าน  ได้แก่  Performance  (P)  หรอื

ระดบัของผลการด�าเนนิงาน  และ  Importance  (I)  หรอืระดบั

ความส�าคญั

เวลาวดัหรอืประเมนิอะไรกต็าม  อย่าลมืประเมนิ 2 ด้านนะครบั  

นั่นคือ  เราท�าสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหน  และสิ่งนั้นส�าคัญกับเรา 

ขนาดไหน  ส่วนใหญ่แล้วผลการประเมนิจะออกมาเป็นหนึ่งใน

สี่แบบดงัต่อไปนี้

① เราท�าได้ดีมาก  และสิ่งนั้นส�าคัญมาก
หากออกมาเป็นแบบนี้  กลยุทธ์ง่าย ๆ คือ  เราต้องพยายาม

รักษาระดับไว้ครับ  เพราะเราท�าได้ดีแล้ว  และสิ่งนั้นก็ส�าคัญ

มากด้วย  เช่น  ผมเป็นอาจารย์  หน้าที่ที่ส�าคญัของผมคอืการ

สอนหนงัสอื  และผมกส็อนหนงัสอืได้ดมีาก  แบบนี้ถอืว่าดแีล้ว

ครบั

② เราท�าได้ดีมาก  แต่สิ่งนั้นไม่ส�าคัญ
อันนี้แปลว่าเราทุ่มเทเวลามากเกินไป  ใช้ทรัพยากรมากเกินไป  

หรอืพดูง่าย ๆ ว่าเราทุม่เทผดิที่ครบั  แบบนี้ต้องปรบัเปลี่ยนใหม่  
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เช่น  ผมจดัแฟ้มเก่งมาก  แต่ผมเป็นอาจารย์  ถ้าผมเอาเวลาไป

นั่งจดัแฟ้ม  อาจจะท�าได้ดสีดุ ๆ  แต่มนัเป็นการใช้เวลาไปผดิที่

ผดิจดุครบั  เราควรให้คนอื่นท�าเรื่องนี้แทนดกีว่า  แล้วเอาเวลา

ไปใช้ท�าสิ่งที่ส�าคญัมากกว่านี้

③ เราท�าได้ ไม่ดี  และสิ่งนั้นก็ ไม่ส�าคัญ
ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจครบั  เราท�าถกูแล้ว  เพราะเรามเีวลา

จ�ากดั  ผมอาจจะจดัแฟ้มได้ไม่ด ี กถ็กูแล้ว  และผมกไ็ม่ควรไป

ฝึกจดัแฟ้มให้ดขีึ้น  เพราะมนัไม่ส�าคญักบัอาชพีของผมในฐานะ

อาจารย์สกัเท่าไหร่

④ เราท�าได้ ไม่ดี  แต่สิ่งนั้นส�าคัญมาก
อันนี้แหละครับคือจุดที่เราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างเร่งด่วน  

เพราะถ้าปล่อยไว้เราแย่แน่ ๆ  เช่น  ถ้าผมสอนไม่ดี  แต่การ

สอนเป็นสิ่งที่ส�าคญัมากส�าหรบัคนที่เป็นอาจารย์  ผมกค็วรเอา

เวลาที่มีอยู่ไปใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีที่สุด  (อย่ามัวไป

นั่งจดัแฟ้ม)

เพราะฉะนั้นในบรรดากจิกรรมทั้งหมดที่เราท�า  พยายามให้เป็น

แบบที่ 1 กบั 3 ให้มากที่สดุครบั  กล่าวคอื  เราควรท�าได้ดมีาก

ในสิ่งที่ส�าคญั  (แบบที่ 1)  ส่วนสิ่งที่ไม่ส�าคญันั้นเรากไ็ม่จ�าเป็น

ต้องทุม่เทเวลามาก  (เพราะเรามเีวลาจ�ากดั)  และไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าให้ดนีกั  (แบบที่ 3)  ส�าหรบักจิกรรมที่อยูใ่นแบบที่ 2  (ทุม่เท
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ท�าในสิ่งที่ไม่ส�าคญั)  กบัแบบที่ 4  (ท�าได้ไม่ดใีนสิ่งที่ส�าคญั)  นั้น

ต้องพยายามลดลงให้มากที่สดุครบั

คนส�าเรจ็ไม่ใช่คนที่มเีวลาหรอืทรพัยากรมากกว่าคนอื่น  แต่เป็น

คนที่เลอืกใช้เวลาและทรพัยากรไปอย่างถูกจดุมากกว่าครบั

แก้ปัญหาส�าคัญที่ สุดก่อน  ถ้าเอาทรัพยากรที่มีจ�ากัด 
ไปแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน  สุดท้ายมักจะแก้ไม่ได้ 
สักอย่าง
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