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หนงัสอืเล่มนี้เตม็ไปด้วยสตูรโกงประสทิธภิาพที่เรยีบง่ายแบบเดยีว

กับสูตรข้างต้นมากกว่า 500 ข้อ  พร้อมด้วยรายการสูตรโกง

มากกว่า 20 รายการที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประสทิธภิาพ  หรอือย่างน้อยกผ็ดัวนัประกนัพรุ่งน้อยลง  เนื้อหา

ในแต่ละบทจะแตกต่างกันไป  คุณจะค้นพบสูตรโกงเกี่ยวกับ 

ทกุเรื่องไล่ตั้งแต่การท�างานที่บ้านให้มปีระสทิธภิาพ  การเดนิทาง

ไปตดิต่อธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็  ไปจนถงึการจดัการประชมุ

ในแบบที่ช่วยให้ทกุคนเกดิความกระตอืรอืร้นและพร้อมที่จะท�างาน  

(ไม่ใช่พร้อมที่จะสปัหงก)  นอกจากนี้ยงัมแีหล่งข้อมลูออนไลน์และ

แอพพลเิคชั่นที่จะช่วยให้คณุใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สดุ

บทน�ำ

พยายามทำางานสำาคัญให้เสร็จ  แต่กลับต้องเสียเวลาไปกับ
งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูจะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ  
สิ่งที่ต้องทำาคือ  จ้างแรงงานภายนอก

ทำางานที่บ้านแต่ไม่มีสมาธิ
สิ่งที่ต้องทำาคือ  อาบน้ำา

อยากมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงานแต่กลับได้รับข้อความเรื่องงานตอนสองทุ่ม
สิ่งที่ต้องทำาคือ  มีเบอร์สำาหรับติดต่อเรื่องงานโดยเฉพาะ
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 อย่าลมืว่าประสทิธภิาพไม่ได้มไีว้ส�าหรบังานเท่านั้น!  ชวีติ

ส่วนตวัของคณุกต้็องการการเอาใจใส่และการจดัระเบยีบเกี่ยวกบั

สิ่งต่าง ๆ ที่มกัถกูหลงลมืไปอย่างง่ายดายท่ามกลางความวุน่วาย

ของวันท�างานเช่นกัน  มีบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงสมดุล 

อนัเปราะบางระหว่างชวีติการท�างานกบัชวีติส่วนตวั  เพื่อให้คณุ

สามารถทิ้งงานไว้ในที่ท�างานได้

 หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับค�าแนะน�าในทุกสถานการณ ์

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่  “ต้องท�าให้เสร็จเดี๋ยวนี้”  ดังนั้น  คุณจะ

เลือกอ่านบทที่คุณต้องการความช่วยเหลือที่สุด  หรือพลิกไปยัง

หน้าที่พูดถงึวธิแีก้ปัญหาอย่างรวดเรว็กไ็ด้  ไม่ว่าคณุจะอยากท�า

สิ่งใดให้เสร็จ  ฉันก็พร้อมหนุนหลังคุณเต็มที่  ตอนนี้ได้เวลา 

เพิ่มประสทิธภิาพให้ตวัเองแล้ว!

SAMPLE
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1.	 วางแผนของสัปดาห์หน้าในคืนวันอาทิตย ์ คณุไม่จ�ำเป็น

ต้องเขยีนตำรำงเวลำแบบรำยชั่วโมง  แต่ใหใ้ชเ้วลำไม่กี่นำที

 ในช่วงสุดสัปดำห์เพื่อวำงแผนว่ำมีสิ่งใดบ้ำงที่คุณอยำก

ท�ำให้เสร็จในสัปดำห์หน้ำ  นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้

คุณเตรียมพร้อมที่จะประสบควำมส�ำเร็จเมื่อเช้ำวันจันทร์

มำถึง  คุณต้องก�ำหนดวันส�ำหรับท�ำงำนที่คุณต้องท�ำ

เทคนคินี้ช่วยให้คณุมองเหน็ภำพรวมของสปัดำห์หน้ำ  และ

ท�ำให้คณุรู้ว่ำมเีวลำเหลอืที่จะท�ำงำนอื่นหรอืไม่

          

2.	 เตรียมตัว		เตรียมตัว		และเตรียมตัว  ก่อนนอนทุกคืน 

ให้คุณเตรียมพร้อมที่จะประสบควำมส�ำเร็จในเช้ำวันถัดมำ

ด้วยกำรเตรียมสิ่งของที่คุณจ�ำเป็นต้องใช้หลังตื่นนอน   

นี่อำจหมำยถึงทั้งเรื่องเรียบง่ำยอย่ำงกำรเลือกชุดที่จะใส ่

ในวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้ำหรือวำงกระเป๋าท�ำงำนไว้ที่ประตู  

และเรื่องซับซ้อนอย่ำงกำรวำงแผนก่อนว่ำจะท�ำกิจวัตร 

ต่ำง ๆ ตอนไหนหรือบดเมล็ดกำแฟให้พร้อมส�ำหรับชงดื่ม

ในตอนเช้ำ  หลงัจำกคณุตื่นนอนด้วยควำมงวัเงยี  คณุจะ

รู้สกึขอบคณุตวัเองเมื่อเหน็ว่ำมเีรื่องให้ท�ำน้อยลง
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3.	 เริ่มต้นวันด้วยการด่ืมน�้าเปล่า  สัญชำตญำณแรกสุด 

ของคณุในตอนเช้ำอำจเป็นกำรดื่มกำแฟ  แต่จะดกีว่ำมำก 

ถ้ำคณุดื่มน�้ำเปล่ำสกัแก้วแทน  ตอนตื่นนอนร่ำงกำยของคณุ

มักขำดน�้ำเพรำะไม่ได้บริโภคของเหลวใด ๆ เลยตลอด 

ทั้งคนื  ถ้ำขนืดื่มกำแฟเข้ำไปคณุจะยิ่งขำดน�้ำมำกกว่ำเดมิ  

(ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่คำเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสำวะ)  และ

ท�ำให้ร่ำงกำยตื่นตัวยำกขึ้นไปอีก  ทำงที่ดีคุณควรดื่มน�้ำ

แก้วใหญ่สกัแก้วในตอนเช้ำแล้วค่อยดื่มกำแฟต่อ  เท่ำนี้คณุ

กจ็ะรู้สกึสดชื่นและพร้อมที่จะเริ่มต้นวนัใหม่แล้ว

          

4.	 กินมื้อเช้า  แม่ของคุณพร�่ำบอกอยู่บ่อย ๆ ว่ำมื้อเช้ำเป็น

มื้อที่ส�ำคญัที่สดุใช่ไหม  ท่ำนพูดถกูแล้ว  กำรกนิมื้อเช้ำจะ

ช่วยกระตุน้ระบบเผำผลำญและบอกให้ร่ำงกำยของคณุรูว่้ำ

ถึงเวลำท�ำงำนแล้ว  นอกจำกกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์

เป็นมื้อเช้ำจะช่วยให้คุณตื่นตัวและก้ำวเข้ำสู่วันใหม่แล้ว  

มันยังมอบพลังงำนที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพในตอนเช้ำ  แถมยังช่วยให้คุณไม่มัวแต่

ครุ่นคดิถงึอำหำรจนกว่ำจะถงึมื้อเที่ยงด้วย
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5. วางนาฬิกาปลกุให้ห่างจากเตยีงเพือ่ทีค่ณุจะได้ ไม่สามารถ
เอื้อมไปกดปุ่มเลื่อนปลุกได ้ คณุอำจคดิว่ำกำรได้นอนต่อ

อกี 5 นำทคีอืเรื่องจ�ำเป็นสดุ ๆ  แต่ควำมจรงิแล้วคณุก�ำลงั

กลับไปเริ่มต้นวงจรกำรนอนใหม่อีกรอบ  นั่นหมำยควำม

ว่ำคุณจะยิ่งง่วงกว่ำเดิมเมื่อต้องลุกจำกเตียง  กำรเลื่อน

ปลุกยังดึงเอำเวลำที่คุณจะได้ใช้ท�ำกิจวัตรในตอนเช้ำด้วย  

เวลำไม่กี่นำททีี่เสยีไปกบักำรนอนต่ออำจน�ำไปใช้กบักำรกนิ

มื้อเช้ำอย่ำงรวดเรว็  ซึ่งเป็นสิ่งที่คณุมกัไม่มเีวลำมำกพอที่

จะท�ำ!

          

6.	 ก�าหนด		“วันดูแลบ้าน”		ทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์		
ซึง่คณุจะไม่ท�างานอย่างอืน่และให้ความส�าคญัเฉพาะงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่คุณต้องท�าให้เสร็จเท่าน้ัน  คุณ

สำมำรถท�ำควำมสะอำด  จ่ำยใบเรยีกเกบ็เงนิ  ซกัผ้ำ  หรอื

อื่น ๆ ในวนันี้  ตวัอย่ำงเช่น  คณุอำจก�ำหนดใหว้นัอำทติย์

แรกและวันอำทิตย์สุดท้ำยของเดือนเป็น  “วันดูแลบ้ำน”  

เมื่อคุณก�ำหนดวันได้แล้ว  กำรให้ควำมส�ำคัญกับงำนอื่น

ในระหว่ำงสัปดำห์โดยไม่ต้องกังวลกับงำนที่เกี่ยวข้อง 

กบับ้ำนกจ็ะกลำยเป็นเรื่องง่ำยขึ้น

SAMPLE



13

7.	 สร้าง		“ห่วงโซ่”		แห่งความสม�า่เสมอ  ยอ้นกลบัไปตอนที่

เจอร์รี ไซน์เฟลด์  ต้องตระเวนเดินทำงไปแสดงตลกตำม

สถำนที่ต่ำง ๆ  เขำใช้ระบบปฏิทินที่เรียกว่ำ  “อย่ำให้ 

ห่วงโซ่ขำด”  โดยจะท�ำเครื่องหมำยลงบนวนัที่แต่ละวนัใน

ปฏทินิเพื่อแสดงให้เหน็ว่ำเขำก�ำลงัท�ำตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

อยู่  กำรท�ำเช่นนี้ไม่เพียงท�ำให้คุณมองเห็นควำมคืบหน้ำ  

แต่ยังท�ำให้คุณตระหนักถึงควำมพยำยำมของตัวเองด้วย  

เมื่อเวลำผ่ำนไป  เครื่องหมำยเหล่ำนั้นจะกลำยเป็น   

“ห่วงโซ่”  อนัยำวเฟ้ือย  ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ำคณุได้ท�ำภำรกจิ

บำงอย่ำงส�ำเร็จหรือเข้ำใกล้เป้ำหมำยไปอีกก้ำวแล้ว   

สิ่งส�ำคัญก็คือ  “อย่ำให้ห่วงโซ่ขำด”  หรืออย่ำให้มีวัน 

ที่ปรำศจำกเครื่องหมำยใด ๆ

          

8.	 เริ่มต้นวันด้วยการออกก�าลังกาย  กำรออกก�ำลังกำย

ตอนเช้ำช่วยให้เลือดไหลเวียนและกระตุ้นสมองให้พร้อม

ท�ำงำน  คุณไม่จ�ำเป็นต้องไปที่ฟิตเนสเพื่อออกก�ำลังกำย

อย่ำงเต็มรูปแบบ  แค่ท�ำกิจกรรมง่ำย ๆ อยำ่งกำรวิ่งรอบ

หมู่บ้ำนสัก 15 นำทีหรือออกก�ำลังกำยแบบคำร์ดิโอที่ห้อง

ของตัวเองก็เพียงพอที่จะท�ำให้หัวใจสูบฉีด  และท�ำให้

ร่ำงกำยรู้ว่ำถงึเวลำเคลื่อนไหวแล้ว
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เคล็ดลับช่วยให้ตื่นเช้า

กำรตื่นเช้ำช่วยให้คณุมเีวลำมำกกว่ำเดมิในแต่ละวนัเพื่อท�ำทกุสิ่ง

ที่อยำกท�ำให้เสร็จ  ถึงแม้คุณจะรู้ว่ำควรลุกจำกเตียงตอนไหน  

ทว่ำมนักเ็ป็นเรื่องที่พูดง่ำยแต่ท�ำยำก  ต่อไปนี้คอืเคลด็ลบัที่ช่วย

คณุได้

9. เปิดผ้ำม่ำนทิ้งไว้เวลำนอน  แสงแดดในยำมเช้ำจะค่อย ๆ 

ปลกุให้คณุตื่น

10. ถ้ำเตียงของคุณไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ได้รับแสงแดด  (หรือคุณ

ต้องตื่นก่อนดวงอำทิตย์ขึ้น)  ให้ใช้เครื่องจ�ำลองกำรขึ้น 

ของดวงอำทติย์ในห้องนอนของคณุ

11. กำรเปลี่ยนเวลำตื่นจำกแปดโมงเช้ำเป็นตห้ีำถอืเป็นเรื่องยำก  

ลองค่อย ๆ ปรับเวลำ  (เช่น  ปรับเวลำในแต่ละวันให้ 

เร็วขึ้นกว่ำวันก่อน 15 นำที)  จนกว่ำคุณจะตื่นในเวลำ 

ที่ต้องกำร

12. เขียนรำยกำรสิ่งที่อยำกท�ำหลงัตื่นนอนไวล้่วงหน้ำ  ถ้ำคณุ

มสีิ่งที่ต้องท�ำให้เสรจ็  ย่อมมโีอกำสน้อยลงที่คณุจะกดปุ่ม

เลื่อนปลกุจนไม่ได้ท�ำสิ่งนั้น

13. อย่ำเล่นโทรศพัท์ก่อนนอน  เพรำะมนัท�ำให้คณุนอนไม่หลบั  

ซึ่งหมำยควำมว่ำคณุจะนอนได้ไม่เตม็อิ่มอย่ำงที่ตั้งใจไว้
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14. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน  เพรำะมนัท�ำให้คณุ

หลบัไม่สนทิและตื่นยำกขึ้น

15. ระบเุหตผุลที่ชดัเจนว่ำท�ำไมคณุถงึอยำกตื่นเช้ำ  เช่น  อยำก

มสีขุภำพดหีรอือยำกมเีวลำอยูก่บัลกูมำกขึ้น  เมื่อรูเ้หตผุล

ของกำรท�ำอะไรบำงอย่ำง  มนัจะกลำยเป็นแรงบนัดำลใจ

อนัทรงพลงัในกำรกระตุ้นให้คณุท�ำสิ่งนั้น

16. จ�ำกดักำรบรโิภคคำเฟอนีหลงัเที่ยงวนั  คณุจะได้ไม่เผชญิ

กบักำรนอนไม่หลบัเมื่อถงึเวลำนอน

17. ตั้งอณุหภูมเิครื่องปรบัอำกำศในช่วงเวลำที่คณุต้องตื่นนอน

ให้อุ ่นขึ้นในฤดูร้อนและเย็นลงในฤดูหนำว  อุณหภูมิที่

เปลี่ยนไปจะบบีให้คณุต้องลกุจำกเตยีง

18. ตั้งปลกุสองครั้ง  ครั้งแรกเพื่อปลกุให้คณุตื่น  ส่วนอกีครั้ง

เพื่อให้คุณลุกออกจำกเตียง  คุณควรใช้เวลำระหว่ำงกำร

ปลกุสองครั้งไปกบักำรทบทวนสิ่งที่เกดิขึ้นและเตรยีมพร้อม

ส�ำหรบัวนัใหม่SAMPLE
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19.	 ก�าหนดเป้าหมายแบบ		“ภาพรวม”		มา	6	อย่างในแต่ละ
วัน  ซึ่งอำจมีทั้งเป้ำหมำยในเรื่องงำนและเรื่องส่วนตัว  

ตัวอย่ำงเช่น  เป้ำหมำยอย่ำงหนึ่งของคุณอำจเป็นกำรท�ำ

โครงกำรส�ำคัญให้เสร็จ  ในขณะที่เป้ำหมำยอีกอย่ำงอำจ

เป็นกำรวำงแผนเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว  สิ่งส�ำคัญคือ

คุณต้องมองเห็น  “ภำพรวม”  ของสิ่งที่คุณอยำกท�ำให้

เสร็จ  เพื่อจัดตำรำงประจ�ำวันและมุ่งหน้ำไปสู่เป้ำหมำย

เหล่ำนั้น

          

20.	 ย่อยรายการสิ่งที่ต้องท�าให้เล็กและง่ายต่อการลงมือท�า  
ตัวอย่ำงเช่น  แทนที่จะเขียนว่ำ  “ท�ำโครงกำรโรเจอร์ส”  

ให้เขยีนสิ่งที่เฉพำะเจำะจงยิ่งขึ้นอย่ำง  “ส่งอเีมลหำลูกค้ำ

ในโครงกำรโรเจอร์ส”  “โทรหำสมธิเรื่องโครงกำรโรเจอร์ส”  

และ  “ค้นหำข้อมูลทำงสถิติส�ำหรับโครงกำรโรเจอร์ส”   

กำรย่อยงำนใหญ่ให้เลก็ลงจะบบีให้คณุต้องครุน่คดิเกี่ยวกบั

รำยละเอยีดของสิ่งที่ต้องท�ำ  แถมยงัช่วยให้คณุรู้สกึประสบ

ควำมส�ำเรจ็มำกขึ้นเมื่อท�ำงำนในรำยกำรเสรจ็ไปประมำณ 

10 อย่ำงตั้งแต่ก่อนเที่ยง  แทนที่จะท�ำอะไรไม่เสร็จเลย

เพรำะมวัแต่ท�ำงำนใหญ่อยู่

SAMPLE
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21.	 ต้ังเป้าหมายท่ีจะท�าให้ส�าเรจ็ภายใน	90	วนัแทนเป้าหมาย
	 ประจ�าป ี ทกุสิ่งสำมำรถเกดิขึ้นได้ภำยใน 1 ปี  ในขณะที่

หลำยคนชอบใช้เวลำช่วงต้นปีไปกับกำรตั้งเป้ำหมำยว่ำ

อยำกจะท�ำอะไรให้ส�ำเรจ็บ้ำงภำยในวนัที่ 31 ธนัวำคม  แต่

ทำงที่ดคีณุควรเปลี่ยนเป็นภำยในวนัที่ 31 มนีำคม  เมื่อถงึ

เดือนเมษำยน  ให้คุณประเมินว่ำตัวเองเข้ำใกล้เป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้มำกน้อยแค่ไหน  (ในกรณีที่ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ)  แล้ว

ปรับเปลี่ยนหรือตั้งเป้ำหมำยใหม่โดยก�ำหนดว่ำจะท�ำให้

เสร็จในอีก 3 เดือนหลังจำกนั้น  ถึงแม้คุณจะท�ำตำม 

เป้ำหมำยเดิมไม่ส�ำเร็จ  อย่ำงน้อยคุณก็ก�ำลังท�ำมันอยู่ 

ภำยใต้กรอบเวลำใหม่

          

22.	 การจ�าพาสเวิร์ดถือเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้าคุณมีพาสเวิร์ดหลายชุด  เครื่องมือจัดกำรพำสเวิร์ด

อย่ำงแอพพลเิคชั่น  1Password  ไม่เพยีงช่วยจ�ำพำสเวริ์ด

ให้คณุ  แต่ยงัสำมำรถตั้งพำสเวร์ิดที่ปลอดภยัสดุ ๆ ให้คณุ

ได้ด้วย  ไม่มีอะไรเลวร้ำยไปกว่ำกำรต้องกำรใช้เครื่องมือ

อะไรสักอย่ำงแล้วต้องมำเสียเวลำหำหรือตั้งพำสเวิร์ดใหม่

เพื่อใช้งำนมนั

SAMPLE
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23.	 กนิอาหารด	ีๆ  คณุคงเคยได้ยนิค�ำพูดที่ว่ำ  “ท�ำอะไรย่อม

ได้อย่ำงนั้น”  กนิอะไรกย็่อมได้อย่ำงนั้นเช่นกนั  เคลด็ลบั

อย่ำงหนึ่งของกำรท�ำตัวเองให้มีประสิทธิภำพคือกำรกิน

อำหำรด ีๆ  ถงึแม้กำรซื้อแฮมเบอร์เกอร์หรอืกำรสั่งอำหำร

กลับไปกินที่บ้ำนจะเป็นทำงเลือกที่สะดวกที่สุด  แต่ถ้ำ 

จะให้ดีคุณควรกินอำหำรที่มีประโยชน์และมีคุณค่ำทำง

โภชนำกำร  เพื่อให้สมองและร่ำงกำยมีพลังในกำรท�ำ 

สิ่งต่ำง ๆ ให้เสรจ็ลลุ่วงไปได้ตลอดวนั  นี่กเ็หมอืนกบัค�ำพดู

ที่ว่ำกนิอะไรได้อย่ำงนั้น!

          

24.	 ก�าหนดหัวข้อหลักในแต่ละวัน  เมื่อแต่ละวันมีหัวข้อหลัก

เรียบร้อยแล้ว  กำรเขียนตำรำงงำนของทั้งสัปดำห์  กำร

ท�ำให้ได้ตำมตำรำงงำนนั้น  และกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ

ไม่มงีำนใดที่ทบัซ้อนกนักย่็อมเป็นเรื่องง่ำยขึ้น  ตวัอย่ำงเช่น  

วนัจนัทร์เป็นวนัเสำะหำภำรกจิใหม่ ๆ  ส่วนวนัองัคำรเป็น

วนัประชมุร่วมกบัทมีงำนและลกูค้ำหรอืไม่กท็บทวนภำรกจิ

ที่คณุก�ำลงัท�ำอยู่  กำรก�ำหนดหวัข้อหลกัช่วยให้คณุจดจ่อ

อยูก่บัสิ่งที่ควรท�ำไปตลอดทั้งวนัโดยไม่ต้องสลบัไปท�ำสิ่งอื่น

บ่อย ๆ

SAMPLE
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25.	 วางกญุแจรถไว้รวมกับของส�าคัญท่ีต้องน�าตดิตวัไปด้วย  
คุณจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหำกลืม

ของส�ำคญัไว้ที่บ้ำน  กำรวำงกญุแจรถไว้รวมกบัของส�ำคญั 

ช่วยท�ำให้แน่ใจว่ำ  เมื่อคุณมองหำกุญแจรถในตอนเช้ำ  

คณุจะไม่ลมืหยบิของส�ำคญัตดิตวัออกจำกบ้ำนด้วย

          

26.	 ต้ังค่าจ่ายใบเรียกเก็บเงินทุกประเภทแบบอัตโนมัติ  ถ้ำ

บรกิำรใดไม่สำมำรถจ่ำยเงนิแบบอตัโนมตัไิด้  แต่คณุต้อง

จ่ำยเงินในจ�ำนวนที่เท่ำกันทุกเดือน  ก็ให้ตั้งค่ำในบัญชี

ธนำคำรได้เลย  เมื่อคณุไม่ต้องเสยีเวลำจ่ำยใบเรยีกเกบ็เงนิ

ต่ำง ๆ ทกุเดอืน  คณุกจ็ะมเีวลำให้กบังำนอื่นมำกขึ้น

SAMPLE
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27. เกบ็บทความออนไลน์เนือ้หายาวเหยยีดไว้อ่านในเวลาว่าง  
ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�ำให้กำรหำข้อมูล 

จำกแหล่งข่ำวต่ำง ๆ กลำยเป็นเรื่องง่ำยเพียงปลำยนิ้ว  

กำรอ่ำนบทควำมที่มีเนื้อหำยำวเหยียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์

ในปัจจุบันและมุมมองทำงวัฒนธรรมนับว่ำมีประโยชน์   

แต่มนักก็นิเวลำมำกเช่นกนั  ให้คณุใช้เวลำว่ำง  (ไม่ว่ำจะ

เป็นตอนที่คุณก�ำลังใช้งำนเครื่องออกก�ำลังกำยในฟิตเนส

หรือนั่งรถไฟกลับบ้ำน)  อ่ำนบทควำมเหล่ำนั้น  (รวมถึง

อ่ำนบล็อกหรือไม่ก็ดูคลิปวิดีโอ)  กำรท�ำแบบนี้จะช่วยให้

คณุน�ำเวลำไปใช้กบักำรท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  และ

ในขณะเดยีวกนัคณุกจ็ะมอีะไรให้ท�ำเพลนิ ๆ นอกเวลำงำน

          

28.	 จงซือ่สตัย์  กำรโกหกอำจดูเหมอืนเป็นทำงออกที่ด ี แต่มนั

จะย้อนกลับมำเล่นงำนคุณทีหลัง  ถ้ำคุณบอกหัวหน้ำว่ำ

งำนใกล้เสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มท�ำ  เขำจะคิดว่ำคุณ

พร้อมรบังำนเพิ่มแล้ว  ควำมซื่อสตัย์จะช่วยประหยดัเวลำ

ให้คุณ  รวมถึงป้องกันไม่ให้คุณต้องเจอกับเหตุกำรณ์ที่ 

กลนืไม่เข้ำคำยไม่ออก  หรอืสญูเสยีควำมไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อ

คณุต้องสำรภำพควำมจรงิในภำยหลงั

SAMPLE
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29.		 จดบนัทึกผลงาน  ในระหว่ำงวนัคณุต้องท�ำงำนหลำยอย่ำง

ที่ไม่ได้อยู่ในรำยกำรสิ่งที่ต้องท�ำของคณุ  แต่กจ็�ำเป็นต้อง

ท�ำให้เสรจ็  ทกุครั้งที่คณุท�ำอะไรบำงอย่ำงเสรจ็  (ไม่ว่ำมนั

จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตำม)  ขอให้จดบันทึกเอำไว้  เมื่อถึง

เวลำเลกิงำนคณุกจ็ะมรีำยกำรสิ่งที่ท�ำเสรจ็ยำวเป็นหำงว่ำว

แม้ว ่ำบำงอย่ำงจะไม่ได้อยู่ในแผนของคุณเลยก็ตำม   

หลกัฐำนที่แสดงถงึควำมมปีระสทิธภิำพนี้จะกระตุน้ให้คณุ

ท�ำผลงำนได้ดอีย่ำงต่อเนื่อง!

          

30.	 จัดตารางเวลาส�าหรับการท�าธุระส่วนตัวโดยอิงจาก
สถานที่  ตัวอย่ำงเช่น  ถ้ำคุณต้องไปส่งลูกชำยซ้อม

ฟุตบอลในเมืองที่ร้ำนขำยแว่นเจ้ำประจ�ำของคุณตั้งอยู่  

คุณก็อำจแวะไปซื้อคอนแทกต์เลนส์ระหว่ำงที่รอลูกเพื่อ 

จะได้ไม่ต้องเสียเวลำ  หรือถ้ำร้ำนช�ำอยู่ติดกับโรงเรียน 

สอนเปียโนของลกูสำว  คณุกค็วรจดัตำรำงเวลำส�ำหรบักำร

ซื้อของเข้ำบ้ำนให้ตรงกับเวลำเรียนของลูกไปเลย  กำร

วำงแผนสิ่งที่ต้องท�ำโดยองิจำกสถำนที่จะช่วยประหยดัเวลำ

เดนิทำงและเวลำที่คณุใช้ในกำรท�ำภำรกจิต่ำง ๆ ด้วย

SAMPLE
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