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บทน�ำ
พยายามทำ�งานสำ�คัญให้เสร็จ แต่กลับต้องเสียเวลาไปกับ
งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูจะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ
สิ่งที่ต้องทำ�คือ จ้างแรงงานภายนอก

E

ทำ�งานที่บ้านแต่ไม่มีสมาธิ
สิ่งที่ต้องทำ�คือ อาบน้ำ�
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อยากมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงานแต่กลับได้รับข้อความเรื่องงานตอนสองทุ่ม
สิ่งที่ต้องทำ�คือ มีเบอร์สำ�หรับติดต่อเรื่องงานโดยเฉพาะ

SA

หนังสือเล่มนีเ้ ต็มไปด้วยสูตรโกงประสิทธิภาพทีเ่ รียบง่ายแบบเดียว
กับสูตรข้างต้นมากกว่า 500 ข้อ พร้อมด้วยรายการสูตรโกง
มากกว่า 20 รายการที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสิทธิภาพ หรืออย่างน้อยก็ผดั วันประกันพรุ่งน้อยลง เนื้อหา
ในแต่ละบทจะแตกต่างกันไป คุณจะค้นพบสูตรโกงเกี่ยวกับ
ทุกเรือ่ งไล่ตงั้ แต่การท�ำงานทีบ่ า้ นให้มปี ระสิทธิภาพ การเดินทาง
ไปติดต่อธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ ไปจนถึงการจัดการประชุม
ในแบบทีช่ ว่ ยให้ทกุ คนเกิดความกระตือรือร้นและพร้อมทีจ่ ะท�ำงาน
(ไม่ใช่พร้อมทีจ่ ะสัปหงก) นอกจากนีย้ งั มีแหล่งข้อมูลออนไลน์และ
แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
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อย่าลืมว่าประสิทธิภาพไม่ได้มไี ว้ส�ำหรับงานเท่านัน้ ! ชีวติ
ส่วนตัวของคุณก็ตอ้ งการการเอาใจใส่และการจัดระเบียบเกีย่ วกับ
สิง่ ต่าง ๆ ทีม่ กั ถูกหลงลืมไปอย่างง่ายดายท่ามกลางความวุน่ วาย
ของวันท�ำงานเช่นกัน มีบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงสมดุล
อันเปราะบางระหว่างชีวิตการท�ำงานกับชีวิตส่วนตัว เพื่อให้คุณ
สามารถทิ้งงานไว้ในที่ท�ำงานได้
หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับค�ำแนะน�ำในทุกสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ “ต้องท�ำให้เสร็จเดี๋ยวนี้” ดังนั้น คุณจะ
เลือกอ่านบทที่คุณต้องการความช่วยเหลือที่สุด หรือพลิกไปยัง
หน้าที่พูดถึงวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยากท�ำ
สิ่งใดให้เสร็จ ฉันก็พร้อมหนุนหลังคุณเต็มที่ ตอนนี้ได้เวลา
เพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองแล้ว!
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บทที่ 1
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เตรียมพร้อม
ที่จะประสบ
ความส�ำเร็จ

วางแผนของสัปดาห์หน้าในคืนวันอาทิตย์ คุณไม่จ�ำเป็น
ต้องเขียนตารางเวลาแบบรายชัว่ โมง แต่ให้ใช้เวลาไม่กนี่ าที
ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อวางแผนว่ามีสิ่งใดบ้างที่คุณอยาก
ท�ำให้เสร็จในสัปดาห์หน้า นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้
คุณเตรียมพร้อมที่จะประสบความส�ำเร็จเมื่อเช้าวันจันทร์
มาถึง คุณต้ อ งก�ำหนดวันส�ำหรับ ท�ำงานที่คุณต้องท�ำ
เทคนิคนีช้ ว่ ยให้คณ
ุ มองเห็นภาพรวมของสัปดาห์หน้า และ
ท�ำให้คุณรู้ว่ามีเวลาเหลือที่จะท�ำงานอื่นหรือไม่

2.

เตรียมตัว  เตรียมตัว  และเตรียมตัว ก่อนนอนทุกคืน
ให้คุณเตรียมพร้อมที่จะประสบความส�ำเร็จในเช้าวันถัดมา
ด้ ว ยการเตรี ย มสิ่ ง ของที่ คุ ณ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ห ลั ง ตื่ น นอน
นี่อาจหมายถึงทั้งเรื่องเรียบง่ายอย่างการเลือกชุดที่จะใส่
ในวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้าหรือวางกระเป๋าท�ำงานไว้ที่ประตู
และเรื่องซับซ้อนอย่างการวางแผนก่อนว่าจะท�ำกิจวัตร
ต่าง ๆ ตอนไหนหรือบดเมล็ดกาแฟให้พร้อมส�ำหรับชงดื่ม
ในตอนเช้า หลังจากคุณตื่นนอนด้วยความงัวเงีย คุณจะ
รู้สึกขอบคุณตัวเองเมื่อเห็นว่ามีเรื่องให้ท�ำน้อยลง
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เริ่มต้นวันด้วยการดื่มน�้ำเปล่า สัญชาตญาณแรกสุด
ของคุณในตอนเช้าอาจเป็นการดืม่ กาแฟ แต่จะดีกว่ามาก
ถ้าคุณดืม่ น�ำ้ เปล่าสักแก้วแทน ตอนตืน่ นอนร่างกายของคุณ
มักขาดน�้ำเพราะไม่ได้บริโภคของเหลวใด ๆ เลยตลอด
ทัง้ คืน ถ้าขืนดืม่ กาแฟเข้าไปคุณจะยิง่ ขาดน�ำ้ มากกว่าเดิม
(ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ) และ
ท�ำให้ร่างกายตื่นตัวยากขึ้นไปอีก ทางที่ดีคุณควรดื่มน�้ำ
แก้วใหญ่สกั แก้วในตอนเช้าแล้วค่อยดืม่ กาแฟต่อ เท่านีค้ ณ
ุ
ก็จะรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่แล้ว

4.

กินมื้อเช้า แม่ของคุณพร�่ำบอกอยู่บ่อย ๆ ว่ามื้อเช้าเป็น
มือ้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ใช่ไหม ท่านพูดถูกแล้ว การกินมือ้ เช้าจะ
ช่วยกระตุน้ ระบบเผาผลาญและบอกให้รา่ งกายของคุณรูว้ า่
ถึงเวลาท�ำงานแล้ว นอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์
เป็นมื้อเช้าจะช่วยให้คุณตื่นตัวและก้าวเข้าสู่วันใหม่แล้ว
มันยังมอบพลังงานที่จ�ำเป็นต่อการท�ำสิ่งต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภ าพในตอนเช้ า แถมยังช่วยให้คุณไม่มัวแต่
ครุ่นคิดถึงอาหารจนกว่าจะถึงมื้อเที่ยงด้วย
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3.
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วางนาฬิกาปลุกให้หา่ งจากเตียงเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ ไม่สามารถ
เอื้อมไปกดปุ่มเลื่อนปลุกได้ คุณอาจคิดว่าการได้นอนต่อ
อีก 5 นาทีคอื เรือ่ งจ�ำเป็นสุด ๆ แต่ความจริงแล้วคุณก�ำลัง
กลับไปเริ่มต้นวงจรการนอนใหม่อีกรอบ นั่นหมายความ
ว่าคุณจะยิ่งง่วงกว่าเดิมเมื่อต้องลุกจากเตียง การเลื่อน
ปลุกยังดึงเอาเวลาที่คุณจะได้ใช้ท�ำกิจวัตรในตอนเช้าด้วย
เวลาไม่กนี่ าทีทเี่ สียไปกับการนอนต่ออาจน�ำไปใช้กบั การกิน
มื้อเช้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมักไม่มีเวลามากพอที่
จะท�ำ!

6.

ก�ำหนด  “วันดูแลบ้าน”  ทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์  
ซึง่ คุณจะไม่ทำ� งานอย่างอืน่ และให้ความส�ำคัญเฉพาะงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่คุณต้องท�ำให้เสร็จเท่านั้น คุ ณ
สามารถท�ำความสะอาด จ่ายใบเรียกเก็บเงิน ซักผ้า หรือ
อืน่ ๆ ในวันนี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจก�ำหนดให้วนั อาทิตย์
แรกและวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเป็น “วันดูแลบ้าน”
เมื่อคุณก�ำหนดวันได้แล้ว การให้ความส�ำคัญกับงานอื่น
ในระหว่ า งสั ป ดาห์ โ ดยไม่ ต ้ อ งกั ง วลกั บ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับบ้านก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
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สร้าง  “ห่วงโซ่”  แห่งความสม�ำ่ เสมอ ย้อนกลับไปตอนที่
เจอร์รี ไซน์เฟลด์ ต้องตระเวนเดินทางไปแสดงตลกตาม
สถานที่ต่าง ๆ เขาใช้ระบบปฏิทินที่เรียกว่า “อย่าให้
ห่วงโซ่ขาด” โดยจะท�ำเครื่องหมายลงบนวันที่แต่ละวันใน
ปฏิทนิ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าเขาก�ำลังท�ำตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
อยู่ การท�ำเช่นนี้ไม่เพียงท�ำให้คุณมองเห็นความคืบหน้า
แต่ยังท�ำให้คุณตระหนักถึงความพยายามของตัวเองด้วย
เมื่ อ เวลาผ่ า นไป เครื่ อ งหมายเหล่ า นั้ น จะกลายเป็น
“ห่วงโซ่” อันยาวเฟือ้ ย ซึง่ แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำ� ภารกิจ
บางอย่ า งส� ำ เร็ จ หรื อ เข้ า ใกล้ เ ป้ า หมายไปอี ก ก้ า วแล้ ว
สิ่งส�ำคัญก็คือ “อย่าให้ห่วงโซ่ขาด” หรืออย่าให้มีวัน
ที่ปราศจากเครื่องหมายใด ๆ
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7.

8.

เริ่มต้นวันด้วยการออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกาย
ตอนเช้าช่วยให้เลือดไหลเวียนและกระตุ้นสมองให้พร้อม
ท�ำงาน คุณไม่จ�ำเป็นต้องไปที่ฟิตเนสเพื่อออกก�ำลังกาย
อย่างเต็มรูปแบบ แค่ท�ำกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการวิ่งรอบ
หมู่บ้านสัก 15 นาทีหรือออกก�ำลังกายแบบคาร์ดิโอที่ห้อง
ของตัวเองก็เพียงพอที่จะท�ำให้หัวใจสูบฉีด และท�ำให้
ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาเคลื่อนไหวแล้ว
13

เคล็ดลับช่วยให้ตื่นเช้า
การตืน่ เช้าช่วยให้คณ
ุ มีเวลามากกว่าเดิมในแต่ละวันเพือ่ ท�ำทุกสิง่
ที่อยากท�ำให้เสร็จ ถึงแม้คุณจะรู้ว่าควรลุกจากเตียงตอนไหน
ทว่ามันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ท�ำยาก ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่ช่วย
คุณได้

E

เปิดผ้าม่านทิ้งไว้เวลานอน แสงแดดในยามเช้าจะค่อย ๆ
ปลุกให้คุณตื่น
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M

10. ถ้าเตียงของคุณไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ได้รับแสงแดด (หรือคุณ
ต้องตื่นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น) ให้ใช้เครื่องจ�ำลองการขึ้น
ของดวงอาทิตย์ในห้องนอนของคุณ

SA

11. การเปลีย่ นเวลาตืน่ จากแปดโมงเช้าเป็นตีหา้ ถือเป็นเรือ่ งยาก
ลองค่อย ๆ ปรับเวลา (เช่น ปรับเวลาในแต่ละวันให้
เร็วขึ้นกว่าวันก่อน 15 นาที) จนกว่าคุณจะตื่นในเวลา
ที่ต้องการ
12. เขียนรายการสิ่งที่อยากท�ำหลังตื่นนอนไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณ
มีสิ่งที่ต้องท�ำให้เสร็จ ย่อมมีโอกาสน้อยลงที่คุณจะกดปุ่ม
เลื่อนปลุกจนไม่ได้ท�ำสิ่งนั้น

ุ นอนไม่หลับ
13. อย่าเล่นโทรศัพท์กอ่ นนอน เพราะมันท�ำให้คณ
ซึ่งหมายความว่าคุณจะนอนได้ไม่เต็มอิ่มอย่างที่ตั้งใจไว้
14

14. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน เพราะมันท�ำให้คุณ
หลับไม่สนิทและตื่นยากขึ้น
15. ระบุเหตุผลทีช่ ดั เจนว่าท�ำไมคุณถึงอยากตืน่ เช้า เช่น อยาก
มีสขุ ภาพดีหรืออยากมีเวลาอยู่กบั ลูกมากขึน้ เมือ่ รู้เหตุผล
ของการท�ำอะไรบางอย่าง มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจ
อันทรงพลังในการกระตุ้นให้คุณท�ำสิ่งนั้น
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16. จ�ำกัดการบริโภคคาเฟอีนหลังเที่ยงวัน คุณจะได้ไม่เผชิญ
กับการนอนไม่หลับเมื่อถึงเวลานอน

M

17. ตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศในช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ ต้องตืน่ นอน
ให้อุ่นขึ้นในฤดูร้อนและเย็นลงในฤดูหนาว อุณหภูมิที่
เปลี่ยนไปจะบีบให้คุณต้องลุกจากเตียง

SA

18. ตั้งปลุกสองครั้ง ครั้งแรกเพื่อปลุกให้คุณตื่น ส่วนอีกครั้ง
เพื่อให้คุณลุกออกจากเตียง คุณควรใช้เวลาระหว่างการ
ปลุกสองครัง้ ไปกับการทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และเตรียมพร้อม
ส�ำหรับวันใหม่
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19. ก�ำหนดเป้าหมายแบบ  “ภาพรวม”  มา 6 อย่างในแต่ละ
วัน ซึ่งอาจมีทั้งเป้าหมายในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายอย่างหนึ่งของคุณอาจเป็นการท�ำ
โครงการส�ำคัญให้เสร็จ ในขณะที่เป้าหมายอีกอย่างอาจ
เป็นการวางแผนเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว สิ่งส�ำคัญคือ
คุณต้องมองเห็น “ภาพรวม” ของสิ่งที่คุณอยากท�ำให้
เสร็จ เพื่อจัดตารางประจ�ำวันและมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย
เหล่านั้น

SA
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20. ย่อยรายการสิ่งที่ต้องท�ำให้เล็กและง่ายต่อการลงมือท�ำ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า “ท�ำโครงการโรเจอร์ส”
ให้เขียนสิ่งที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นอย่าง “ส่งอีเมลหาลูกค้า
ในโครงการโรเจอร์ส” “โทรหาสมิธเรือ่ งโครงการโรเจอร์ส”
และ “ค้นหาข้อมูลทางสถิติส�ำหรับโครงการโรเจอร์ส”
การย่อยงานใหญ่ให้เล็กลงจะบีบให้คณ
ุ ต้องครุน่ คิดเกีย่ วกับ
รายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ แถมยังช่วยให้คณ
ุ รูส้ กึ ประสบ
ความส�ำเร็จมากขึน้ เมือ่ ท�ำงานในรายการเสร็จไปประมาณ
10 อย่างตั้งแต่ก่อนเที่ยง แทนที่จะท�ำอะไรไม่เสร็จเลย
เพราะมัวแต่ท�ำงานใหญ่อยู่
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21. ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จภายใน 90 วันแทนเป้าหมาย
ประจ�ำปี ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ปี ในขณะที่
หลายคนชอบใช้เวลาช่วงต้นปีไปกับการตั้งเป้าหมายว่า
อยากจะท�ำอะไรให้สำ� เร็จบ้างภายในวันที่ 31 ธันวาคม แต่
ทางทีด่ คี ณ
ุ ควรเปลีย่ นเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม เมือ่ ถึง
เดือนเมษายน ให้คุณประเมินว่าตัวเองเข้าใกล้เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน (ในกรณีที่ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ) แล้ว
ปรับเปลี่ยนหรือตั้งเป้าหมายใหม่โดยก�ำหนดว่าจะท�ำให้
เสร็จ ในอีก 3 เดือนหลัง จากนั้น ถึงแม้คุณจะท�ำตาม
เป้าหมายเดิมไม่ส�ำเร็จ อย่างน้อยคุณก็ก�ำลังท�ำมันอยู่
ภายใต้กรอบเวลาใหม่

SA

22. การจ�ำพาสเวิร์ดถือเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าคุณมีพาสเวิร์ดหลายชุด เครื่องมือจัดการพาสเวิร์ด
อย่างแอพพลิเคชั่น 1Password ไม่เพียงช่วยจ�ำพาสเวิร์ด
ให้คณ
ุ แต่ยงั สามารถตัง้ พาสเวิรด์ ทีป่ ลอดภัยสุด ๆ ให้คณ
ุ
ได้ด้วย ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการต้องการใช้เครื่องมือ
อะไรสักอย่างแล้วต้องมาเสียเวลาหาหรือตั้งพาสเวิร์ดใหม่
เพื่อใช้งานมัน
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23. กินอาหารดี ๆ คุณคงเคยได้ยนิ ค�ำพูดทีว่ า่ “ท�ำอะไรย่อม
ได้อย่างนั้น” กินอะไรก็ย่อมได้อย่างนั้นเช่นกัน เคล็ดลับ
อย่างหนึ่งของการท�ำตัวเองให้มีประสิทธิภาพคือการกิน
อาหารดี ๆ ถึงแม้การซื้อแฮมเบอร์เกอร์หรือการสั่งอาหาร
กลับไปกินที่บ้านจะเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด แต่ถ้า
จะให้ดีคุณควรกินอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อให้สมองและร่างกายมีพลังในการท�ำ
สิง่ ต่าง ๆ ให้เสร็จลุลว่ งไปได้ตลอดวัน นีก่ เ็ หมือนกับค�ำพูด
ที่ว่ากินอะไรได้อย่างนั้น!

SA

24. ก�ำหนดหัวข้อหลักในแต่ละวัน เมื่อแต่ละวันมีหัวข้อหลัก
เรียบร้อยแล้ว การเขียนตารางงานของทั้งสัปดาห์ การ
ท�ำให้ได้ตามตารางงานนั้น และการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไม่มงี านใดทีท่ บั ซ้อนกันก็ยอ่ มเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ ตัวอย่างเช่น
วันจันทร์เป็นวันเสาะหาภารกิจใหม่ ๆ ส่วนวันอังคารเป็น
วันประชุมร่วมกับทีมงานและลูกค้าหรือไม่กท็ บทวนภารกิจ
ที่คุณก�ำลังท�ำอยู่ การก�ำหนดหัวข้อหลักช่วยให้คุณจดจ่อ
อยูก่ บั สิง่ ทีค่ วรท�ำไปตลอดทัง้ วันโดยไม่ตอ้ งสลับไปท�ำสิง่ อืน่
บ่อย ๆ
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25. วางกุญแจรถไว้รวมกับของส�ำคัญทีต่ อ้ งน�ำติดตัวไปด้วย
คุณจะไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากลืม
ของส�ำคัญไว้ทบี่ า้ น การวางกุญแจรถไว้รวมกับของส�ำคัญ
ช่วยท�ำให้แน่ใจว่า เมื่อคุณมองหากุญแจรถในตอนเช้า
คุณจะไม่ลืมหยิบของส�ำคัญติดตัวออกจากบ้านด้วย
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26. ตั้งค่าจ่ายใบเรียกเก็บเงินทุกประเภทแบบอัตโนมัติ ถ้า
บริการใดไม่สามารถจ่ายเงินแบบอัตโนมัติได้ แต่คุณต้อง
จ่ายเงินในจ�ำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ก็ให้ตั้งค่าในบัญชี
ธนาคารได้เลย เมือ่ คุณไม่ตอ้ งเสียเวลาจ่ายใบเรียกเก็บเงิน
ต่าง ๆ ทุกเดือน คุณก็จะมีเวลาให้กับงานอื่นมากขึ้น
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27. เก็บบทความออนไลน์เนือ้ หายาวเหยียดไว้อา่ นในเวลาว่าง
ต้ อ งขอบคุ ณ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ที่ ท� ำ ให้ ก ารหาข้ อ มู ล
จากแหล่งข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว
การอ่านบทความที่มีเนื้อหายาวเหยียดเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในปัจจุบันและมุมมองทางวัฒนธรรมนับว่ามีประโยชน์
แต่มันก็กินเวลามากเช่นกัน ให้คุณใช้เวลาว่าง (ไม่ว่าจะ
เป็นตอนที่คุณก�ำลังใช้งานเครื่องออกก�ำลังกายในฟิตเนส
หรือนั่งรถไฟกลับบ้าน) อ่านบทความเหล่านั้น (รวมถึง
อ่านบล็อกหรือไม่ก็ดูคลิปวิดีโอ) การท�ำแบบนี้จะช่วยให้
คุณน�ำเวลาไปใช้กับการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีอะไรให้ทำ� เพลิน ๆ นอกเวลางาน

SA

28. จงซือ่ สัตย์ การโกหกอาจดูเหมือนเป็นทางออกทีด่ ี แต่มนั
จะย้อนกลับมาเล่นงานคุณทีหลัง ถ้าคุณบอกหัวหน้าว่า
งานใกล้เสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มท�ำ เขาจะคิดว่าคุณ
พร้อมรับงานเพิ่มแล้ว ความซื่อสัตย์จะช่วยประหยัดเวลา
ให้คุณ รวมถึงป้องกันไม่ให้คุณต้องเจอกับเหตุการณ์ที่
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือสูญเสียความไว้เนือ้ เชือ่ ใจเมือ่
คุณต้องสารภาพความจริงในภายหลัง
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29. จดบันทึกผลงาน ในระหว่างวันคุณต้องท�ำงานหลายอย่าง
ที่ไม่ได้อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องท�ำของคุณ แต่ก็จ�ำเป็นต้อง
ท�ำให้เสร็จ ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ ท�ำอะไรบางอย่างเสร็จ (ไม่ว่ามัน
จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม) ขอให้จดบันทึกเอาไว้ เมื่อถึง
เวลาเลิกงานคุณก็จะมีรายการสิง่ ทีท่ ำ� เสร็จยาวเป็นหางว่าว
แม้ ว ่ า บางอย่างจะไม่ไ ด้ อ ยู่ใ นแผนของคุ ณ เลยก็ ต าม
หลักฐานทีแ่ สดงถึงความมีประสิทธิภาพนีจ้ ะกระตุน้ ให้คณ
ุ
ท�ำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง!
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30. จัดตารางเวลาส�ำหรับการท�ำธุระส่วนตัวโดยอิงจาก
สถานที่ ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า คุ ณ ต้ อ งไปส่ ง ลู ก ชายซ้ อ ม
ฟุตบอลในเมืองที่ร้านขายแว่นเจ้าประจ�ำของคุณตั้งอยู่
คุณก็อาจแวะไปซื้อคอนแทกต์เลนส์ระหว่างที่รอลูกเพื่อ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลา หรือถ้าร้านช�ำอยู่ติดกับโรงเรียน
สอนเปียโนของลูกสาว คุณก็ควรจัดตารางเวลาส�ำหรับการ
ซื้อของเข้าบ้านให้ตรงกับเวลาเรียนของลูกไปเลย การ
วางแผนสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำโดยอิงจากสถานทีจ่ ะช่วยประหยัดเวลา
เดินทางและเวลาที่คุณใช้ในการท�ำภารกิจต่าง ๆ ด้วย
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