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รู้สึกราวกับ
ถูกฝังทั้งเป็นใช่ ไหม
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ไจวอนสะดุ้งตื่นเพราะเครื่องบินสั่นอย่างรุนแรง เขามองไป
รอบ ๆ แล้วก็ตระหนักว่าแรงสั่นนั้นเป็นเพราะเครื่องบิน
ตกหลุมอากาศ...และเมื่อครู่เขาก็เผลอหลับไปอีกแล้ว
ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาไจวอนพยายามอ่านเอกสาร
แต่ก็ม่อยหลับไปเป็นครั้งคราว “ฉันไม่ควรอยู่บนเครื่องบิน
ล�ำนี้ด้วยซ�้ำ ฉันควรอยู่บ้านกับคาลิชาต่างหาก!” ไจวอน
คิดอย่างขุ่นเคือง พวกเขาเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนและ
ก�ำลังย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่จู่ ๆ การเดินทางครั้งนี้ก็โผล่เข้า
มาในชีวิตอย่างกะทันหัน
แย่สุด ๆ ที่ต้องเดินทางตอนนี้ ไจวอนและคาลิชา
ลางานเพื่อจัดการเรื่องย้ายบ้าน แต่หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่
ที่สุดของบริษัทติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
อย่างเร่งด่วน ซึ่งไจวอนคือคนที่แก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุด เมื่อ
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คิดถึงเรื่องนี้ไจวอนก็บ่นพึมพ�ำว่า “อย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่มี
ใครส่งข้อความหาฉันได้ นี่คงเป็นข้อดีเพียงอย่างเดียวของ
การบินตอนกลางคืน”
ขณะเอนหลังพิงเบาะที่นั่งแถวกลางอันแสนอึดอัด
ไจวอนก็นกึ ถึงช่วงสองสามสัปดาห์ทผี่ ่านมา มีแต่วกิ ฤติเข้า
มาเป็นขบวน ตารางเวลาของไจวอนแน่นเอีย้ ดเพราะเขาเป็น
หนึ่งในผู้น�ำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทขนาดเล็กที่ก�ำลัง
เติบโต แถมตอนนี้เขายังมีผู้คนที่ต้องคอยตอบสนองความ
ต้องการมากกว่าเดิมเพราะเพิ่งได้รับหน้าที่ให้ดูแลทีมงาน
เพิ่ม เดี๋ยวฝ่ายขายก็มีค�ำถาม เดี๋ยวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็
มีปัญหาให้ช่วยแก้ไข มีแต่เรื่องที่ต้องตัดสินใจเต็มไปหมด!
ทั้งอีเมล โปรแกรมแชต และข้อความทางโทรศัพท์อัดแน่น
ไปด้ ว ยค� ำ ถามที่ ดู เ หมื อ นจะมี เ พี ย งเขาเท่ า นั้ น ที่ ต อบได้
ชีวิตของไจวอนตอนนี้ก็เหมือนกับการติดแหง็กอยู่ในที่นั่ง
แถวกลางอันแสนอึดอัด และสถานการณ์ก็ดูจะเลวร้ายลง
ทุกที
ตอนเข้ า มาท�ำ งานนี้ เ มื่ อ สองปี ก ่ อ น ไจวอนรู ้ สึ ก
ตื่ น เต้ น กั บ บริ ษั ท และโอกาสอั น งดงามของบริ ษั ท แห่ ง นี้
ซอฟต์แวร์ของพวกเขาเจ๋งสุด ๆ และไจวอนก็จะได้เขียน
โปรแกรมในแบบที่ตัวเองชอบ เมื่อมั่นใจในความมั่นคง
ทางการงาน ไจวอนกับคาลิชาก็เริม่ มองหาบ้านสักหลังเพือ่
ลงหลักปักฐานและสร้างครอบครัว แต่ตอนนีส้ งิ่ ทีไ่ จวอนคิด
ก็คือ “อย่าว่าแต่จะเริ่มสร้างครอบครัวเลย ถ้ายังเป็นอย่างนี้
ต่อไปเราจะไม่มีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเลยด้วยซ�้ำ!”
งานของคาลิ ช าก็ ยุ ่ ง พอกั น เธอท� ำ งานในธุ ร กิ จ
ค้าปลีกโดยบริหารร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กสองแห่ง ร้านของ
8

เธอเปิดถึงเย็น คาลิชาจึงมักกลับบ้านดึก แถมยังหอบงาน
กลับมาท�ำที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตาราง
ท�ำงานของวันรุง่ ขึน้ ใหม่ในกรณีทมี่ พี นักงานลาป่วยกะทันหัน
ตรวจสอบสินค้าคงคลัง หรืองานจุกจิกสารพัดอย่าง
ขณะที่คิดถึงเรื่องพวกนี้ ไจวอนก็สัมผัสได้ถึงความ
รูส้ กึ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน นัน่ ก็คอื ความสิน้ หวัง ไจวอน
ได้แต่รำ� พึงว่า “สถานการณ์นี้จะมีวันจบสิ้นหรือเปล่า”
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เรื่องนี้ฟังดูคุ้น ๆ ไหม
แม้เรื่องราวข้างต้นอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณทั้งหมด แต่
เราก็คิดว่าน่าจะมีส่วนที่ตรงอยู่บ้าง
ตอนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา คุณน่าจะมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง
ต่อไปนี้อยู่ในใจ
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1. คุ ณ ก� ำ ลั ง มองหาแนวคิ ด ใหม่ ๆ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ คุณอาจจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว
แต่กอ็ ยากพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยการบริหารเวลาให้ดขี นึ้
เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นในแต่ละวัน สร้างความ
แตกต่างในชีวิตได้มากขึ้น ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีเวลาให้คนส�ำคัญมากขึน้ หรือบรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
จริง ๆ
2. คุณรูส้ กึ ราวกับถูกฝังทัง้ เป็นทุกวันและต้องการตัวช่วย
ที่ใช้ได้ผลจริง  คุณอาจเป็นเหมือนไจวอนที่รู้สึกว่า
ตัวเองต้องกระเสือกกระสนเพื่อจัดการกับสิ่งที่ต้องท�ำ
ค�ำขอร้อง และเรื่องที่ต้องตัดสินใจซึ่งหลั่งไหลเข้ามา
ทัง้ วัน คุณอาจรูส้ กึ ว่าชีวติ ขาดความสมดุลและแทบไม่มี
9

เวลาให้ตัวเอง สุขภาพและความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหา
และเป้าหมายหลักของคุณก็คือการเอาตัวรอดไปวัน ๆ
โดยไม่ บุ บ สลายไปเสี ย ก่ อ น โดยรู ้ ดี ว ่ า ถ้ า ไม่ มี อ ะไร
เปลี่ยนแปลงในเร็ววันคุณคงระเบิดเป็นเสี่ยง ๆ แน่
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หากคุณคิดว่าเหตุผลข้อใดข้อหนึง่ ข้างต้นตรงเผงกับสิง่ ทีต่ วั เองเป็นอยู่
หรือรู้สึกก�้ำกึ่งระหว่างทั้งสองข้อ คุณไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพียง
ล�ำพัง เราพบว่าผู้คนที่รู้สึกว่าการประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ต้องการเป็น
เรื่องยากนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาเห็นโอกาสอันยอดเยี่ยม
จ�ำนวนมาก แต่ก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีกับการรีบท�ำสิ่งหนึ่งเพื่อไปท�ำอีก
สิ่งหนึ่งและการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความกังวลว่าจะล้าหลังคนอื่น
หลายคนรู้สึกว่ายิ่งพยายามท�ำมากเท่าไหร่ สิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามา
มากขึ้นเท่านั้น ทั้งงาน การนัดหมาย หน้าที่ และความรับผิดชอบ
พรั่งพรูมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด บางคนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นคือก้อนกรวด
นับไม่ถ้วนที่รวมตัวกันจนกลายเป็นภูเขาและก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อย ๆ
จนแทบจะฝังพวกเขาทั้งเป็น
จุ ด ประสงค์ ข องหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ ช่ ว ยให้ คุ ณ หลุ ด พ้ น จากภู เ ขา
ก้อนกรวดนั้น สูดหายใจได้เต็มปอด และทวงชีวิตของตัวเองกลับคืนมา
เราจะช่วยคุณขุดก้อนกรวดออกไปด้วยการมอบหลักการ กระบวนการ
และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ ทั้งหมดนี้คือ
แนวทางที่ใช้ได้จริงในการเอาชนะ “สิ่งที่ประดังเข้ามา” ไม่หยุดซึ่งพราก
อิสรภาพไปจากคุณ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรส� ำเร็จที่จะช่วยให้คุณท�ำ
เช่นนั้นได้ในชั่วพริบตา คุณต้องลงแรง โดยแต่ละบทจะอัดแน่นด้วยสิ่งที่
เรียบง่ายทว่าทรงพลังซึ่งคุณสามารถลงมือท�ำได้ทันทีและจะส่งผลต่อชีวิต
ของคุณอย่างมหาศาล
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ทั น ที ที่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ปที ล ะขั้ น ก็ เ ท่ า กั บ คุ ณ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเอง คุณจะหลุดพ้นจากภูเขาก้อนกรวด
แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึน้ คุณจะมอง
เห็นสิง่ ส�ำคัญอย่างชัดเจนและจดจ่ออยูก่ บั สิง่ เหล่านัน้ รวมถึงประสบความ
ส�ำเร็จอย่างแท้จริงและส่งท้ายวันด้วยความรูส้ กึ ว่าตัวเองประสบความส�ำเร็จ
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ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพ
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ไม่เคยมีชว่ งเวลาใดในประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติทเี่ ราจะประสบความส�ำเร็จ
อย่างยิ่งใหญ่ได้ง่ายเท่าตอนนี้ โดยสาเหตุส�ำคัญก็คือเทคโนโลยีที่พัฒนา
แบบก้าวกระโดดซึ่งท�ำให้เรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีในทุกวันนี้ช่วยให้เด็กในบังกลาเทศได้เรียนพีชคณิตจาก
ครูที่เก่งที่สุดในโลก ผู้คนสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตาและท�ำงาน
ร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ รวมทั้งเข้าถึงห้องสมุดที่
ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและถ่ายทอดความคิดของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการรักษาที่ก้าวหน้า ถอด
ล�ำดับจีโนมมนุษย์ ล้มล้างรัฐบาล เผยแพร่ข้อมูลลับทางราชการ และ
เปิดโปงการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการเชื่อมต่อ การจัดการข้อมูล และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ติดตัวซึ่งตรวจจับสารพัดสิ่งไล่ตั้งแต่
อุณหภูมิของผิวหนังไปจนถึงการไหลเวียนของเลือด ท�ำให้เทคโนโลยีกับ
วิถชี วี ติ และวิธคี ดิ ของเราเชือ่ มโยงกันจนไม่อาจแยกจากกันได้มากขึน้ ทุกวัน
ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเท่านั้น
ทว่าในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านัน้ ก็สามารถฉุดรัง้ เราจนการท�ำ
สิ่งส�ำคัญให้ส�ำเร็จกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่เคย
11

ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพ
การมีประสิทธิภาพระดับเหนือชั้นและรู้สึกประสบความส�ำเร็จในชีวิต
กลายเป็นสิ่งที่ทั้งยากขึ้นและง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
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เทคโนโลยี ใ นทุ ก วั น นี้ ท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ประดั ง เข้ า มาในชี วิ ต
ทั้งงานและสิ่งที่ต้องทุ่มเทความตั้งใจให้ แม้สุดท้ายแล้วบางสิ่งจะไม่ได้
ส�ำคัญนัก นอกจากนี้ เทคโนโลยียังท�ำให้ผู้คนสามารถส่งข้อความหาเรา
ทางกล่องอีเมลขาเข้าได้ตามใจชอบจากทุกมุมโลกและบีบให้เราต้องตอบ
กลับ แม้จะเป็นการตอบปฏิเสธก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่าง
ไม่หยุดหย่อนก�ำลังฝังเราทัง้ เป็นและขโมยพลังทีเ่ ราน่าจะน�ำไปใช้กบั สิง่ ทีม่ ี
คุณค่ามากกว่า หลายครั้งเราก็เปลี่ยนนิยามของความส�ำเร็จให้กลายเป็น
“การท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จทันเวลา” (แบบหืดขึ้นคอ!) แทนที่จะเป็นการ
ท�ำสิ่งส�ำคัญด้วยความตั้งใจและความสามารถทั้งหมดที่มี ซึ่งจะส่งผลให้
เรารู้สึกว่าตัวเองก�ำลังท�ำสิ่งพิเศษ
เทคโนโลยีเร่งจังหวะการท�ำงานให้เร็วขึน้ จนส่งผลกระทบต่อชีวติ ของ
เราอย่างรุนแรง ผลก็คอื ผูค้ นเหนือ่ ยล้าจนแทบทนไม่ไหวอย่างทีไ่ ม่เคยเป็น
มาก่อน รูส้ กึ ราวกับถูกบรรดาสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำทับถม และหมดพลังทีจ่ ะจัดการ
กับสิ่งเหล่านั้น พวกเขาวิตกกังวลและเครียดเสมอไม่ว่าจะท� ำงานอยู่
หรือไม่ ภาวะอยูไ่ ม่สขุ เพราะความกังวลเช่นนีแ้ ทรกซึมเข้ามาในวัฒนธรรม
ของเรา ทัง้ ยังบัน่ ทอนความมัน่ ใจและความสุขด้วย นีค่ อื ต้นทุนซึง่ เกิดจาก
ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพที่ระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นความ
ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องท�ำอย่างไรจึงจะบรรเทาความ
ย้อนแย้งนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้
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ความย้อนแย้งเรือ่ งประสิทธิภาพเกิดขึน้ จากความท้าทาย 3 ประการ
ต่อไปนี้

ความท้าทายที่ 1 : เรามีสิ่งที่ต้องตัดสินใจ
มากกว่าที่เคย
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ขณะที่โลกก�ำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
ประสิทธิภาพในการท�ำงานก็ก้าวหน้าขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากเครื่องมือ
อัตโนมัติ งานถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่แน่นอนซึ่งไม่ว่าใครในสายการ
ผลิตก็สามารถท�ำได้ ส่งผลให้บริษทั และประเทศต่าง ๆ สามารถผลิตสินค้า
ได้มากขึน้ อย่างมหาศาล ความสามารถในการผลิตทีส่ งู ขึน้ นีค้ อื ต้นก�ำเนิด
ของความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 20
ทว่าเมื่อมาถึงศตวรรษที่ 21 วิธีสร้างสิ่งที่มีคุณค่าก็เปลี่ยนจากการ
ใช้แรงงานเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นการใช้แรงสมองใน
การสร้างสรรค์เพื่อออกแบบ สร้างผลงานด้านวิศวกรรม ท�ำการตลาด
และขายกระบวนการ บริการ และสินค้าที่มีความซับซ้อนอย่างทุกวันนี้
(เช่น ซอฟต์แวร์หรือเครือ่ งมือทางการแพทย์ระดับสูง) สิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เปลี่ยนจากการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนต�่ำ
เป็นการตัดสินใจทีม่ คี วามซับซ้อนสูง จากงานทีต่ อ้ งใช้มอื เป็นงานทีต่ อ้ งใช้
สมอง
ความท้าทายด้านประสิทธิภาพคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจในการท�ำงาน
หลัง่ ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบรับมือไม่ไหว คนส่วนใหญ่ซงึ่ ขยันและ
ทุ่มเทอย่างเต็มที่รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยวิธีที่เป็นเส้นตรงคือให้ความ
ส�ำคัญกับทุกเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจเท่ากัน โดยตัดสินใจไปทีละเรือ่ งให้ดแี ละ
เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ราวกับสายการผลิตประกอบชิ้นส่วน
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สิ่งที่มีคุณค่าในวันวาน

สิ่งที่มีคุณค่าในวันนี้
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ทว่าปัญหาคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าการตัดสินใจที่มีคุณค่าสูงจะ
เข้ามาเมื่อไหร่ โอกาสเหล่านี้จะโผล่มาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย หากมองไม่ออก
เราก็อาจปล่อยมันหลุดมือหรือจัดการแบบขอไปทีโดยไม่สนใจคุณภาพ
เท่าทีค่ วร การให้ความส�ำคัญกับทุกสิง่ เท่ากันทัง้ ทีแ่ ต่ละสิง่ ส�ำคัญไม่เท่ากัน
นัน้ คือสูตรส�ำเร็จของความล้มเหลว การตัง้ หน้าตัง้ ตาพยายามท�ำทุกอย่าง
ให้เร็วขึน้ ไม่สามารถช่วยให้เรามีประสิทธิภาพระดับเหนือชัน้ ได้ในโลกทีก่ าร
กระท�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่าคือการถอยหลังออกมาสักก้าว จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
เรื่องต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ
การศึกษาหนึ่งจากนิตยสารฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว เผยให้เห็น
ความจริงว่าในกรณีของงานที่มีความซับซ้อนต�่ำซึ่งมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
น้อยมาก (เช่น พนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด) พนักงานที่ท�ำผลงาน
ได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่ท�ำผลงานได้แย่ที่สุด 3 เท่า
ส�ำหรับงานทีม่ คี วามซับซ้อนปานกลาง (เช่น พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน
ที่ใช้ เ ทคโนโลยีขั้น สู ง ) พนัก งานที่ท� ำ ผลงานได้ ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ
มากกว่าถึง 12 เท่า แต่สำ� หรับงานที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งการตัดสินใจที่
ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์
หรือที่ปรึกษาในวาณิชธนกิจ) ประสิทธิภาพของพนักงานที่ท�ำผลงาน
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ได้ดีที่สุดกับพนักงานที่ท�ำผลงานได้แย่ที่สุดนั้นแตกต่างกันมากจนไม่อาจ
ประเมินได้1

งานที่มีความ
ซับซ้อนสูง
∞
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ลองพิจารณางานของตัวเองดูสิ มันค่อนข้างซับซ้อนหรือเปล่า มี
แง่มุมใดของงานที่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์
อย่างใหญ่หลวงหรือไม่ แล้วคุณสามารถทุ่มเทเวลาและพลังเพื่อตัดสินใจ
ในเรื่องเหล่านั้นอย่างมีคุณภาพได้หรือไม่

ความท้าทายที่ 2 : ความตั้งใจของเรา
ถูกรบกวนด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

เราคงเอาตัวรอดได้ไม่ยากหากปัญหาเดียวที่ต้องรับมือคือการเพิ่มขึ้นของ
สิ่งที่ต้องตัดสินใจ แต่เรายังต้องรับมือกับความท้าทายส�ำคัญอีกประการ
นั่นคือความตั้งใจของเราถูกรบกวนด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่เรา
ก�ำลังพยายามตัดสินใจเรื่องที่เข้ามา บรรดาเสียงแจ้งเตือนและโฆษณาก็

15

SA

M

PL

E

รุกล�้ำพื้นที่ความคิดจนท�ำให้เราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ส�ำคัญอย่าง
แท้จริง
แม้แต่เทคโนโลยีที่คุณใช้ในแต่ละวันก็สามารถกลายเป็นศัตรูที่
รุกรานอาณาเขตของคุณได้ หากคุณเคยเข้ากูเกิลเพื่อค้นหาข้อมูลส�ำคัญ
แต่หลังจากนั้น 45 นาทีกลับพบว่าตัวเองก�ำลังดูคลิปวิดีโอไร้สาระหรือ
อ่านเรื่องไร้ประโยชน์ คุณก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าหากไม่ควบคุมตัวเอง
ให้ดีคุณจะเสียสมาธิได้ง่ายแค่ไหน
แวดวงการตลาดใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของคนเราที่มีแนวโน้ม
วอกแวกง่ายได้เก่งมาก พวกเขาทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์และเวลา
หลายหมื่นชั่วโมงเพื่อหาวิธีดึงความสนใจของคุณเพียง 30 วินาทีในช่วง
พักโฆษณาของการแข่งขันซุปเปอร์โบวล์หรือฟุตบอลโลก เช่นเดียวกับ
โฆษณาตามสื่อออนไลน์ในทุกวันนี้ บรรดานักการตลาดใช้โฆษณาแบบ
ป๊อปอัพทีม่ เี สียงน่าร�ำคาญหรือสีสนั แสบตาเพือ่ ดึงความสนใจของคุณและ
เสนอขายสิ่งที่พวกเขาต้องการ สื่อต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไล่ตั้งแต่ข่าว
โฆษณา ไปจนถึงรายการโทรทัศน์คอื สงครามแย่งชิงทรัพยากรสมองทีม่ คี า่
ที่สุดของคุณ ซึ่งก็คือความตั้งใจ สงครามนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินสารพัด
สกุลเพื่อคว้ารางวัลอันสูงค่า นั่นคือผลตอบแทนจ�ำนวนมากที่ผลักดันให้
บรรดานักโฆษณาท�ำทุกวิถที างเพือ่ ดึงความสนใจของคุณให้ได้ แม้จะเป็น
เวลาแค่ชั่วครู่
อย่างไรก็ตาม การทุ่มเทความตั้งใจให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ยาวนานเป็นสิ่งที่ยากมาก ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร แม้แต่ถ้อยค�ำที่
เราใช้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงข้อนี้ การพูดว่าเราก�ำลังทุ่มเทความ
ตั้งใจให้กับอะไรสักอย่าง นั่นหมายความว่าเราตระหนักดีว่ามันเป็นการ
กระท�ำที่มีต้นทุน โดยสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือพลังของตัวเอง นี่ไม่ใช่การ
พูดเชิงอุปมาอุปไมย แต่เป็นความจริงทางชีววิทยาและประสาทวิทยา
การทุม่ เทความตัง้ ใจต้องอาศัยความพยายาม ในขณะทีก่ ารปล่อยให้สมอง
ไขว้เขวไปตามสิ่งที่ไม่ค่อยส�ำคัญนั้นง่ายกว่ามาก
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สรุปก็คือหากไม่คอยระวัง สมองของเราก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
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ความท้าทายที่ 3 : เราก�ำลังเผชิญกับ
วิกฤติด้านพลัง
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เมื่ออยู่ท่ามกลางเรื่องที่ต้องตัดสินใจและสิ่งรบกวนที่พยายามช่วงชิงความ
สนใจ คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถคิดได้อย่างกระจ่างชัด รู้สึกอ่อนล้า
แทบตลอดเวลา ต้องพึง่ ตัวช่วยอย่างกาแฟหรือเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังเพือ่ ท�ำงาน
ให้ได้ตลอดทั้งวัน และเมื่อสิ้นสุดวันหรือถึงช่วงสุดสัปดาห์คุณก็รู้สึก
หมดพลังจนได้แต่นอนนิง่ อยู่บนโซฟาและไม่มเี รีย่ วแรงจะท�ำกิจกรรมโปรด
หรือใช้เวลากับคนที่รักใช่หรือไม่
ชีวิตที่เปี่ยมประสิทธิภาพคือชีวิตที่เกิดจากความตั้งใจซึ่งต้องอาศัย
พลังสมอง ทว่าสิ่งต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเนื่องจาก
เทคโนโลยีในทุกวันนีท้ �ำให้คนเราเหนือ่ ยล้าจนต้องเผชิญกับวิกฤติดา้ นพลัง
โดยไม่สามารถรวบรวมพลังสมองให้คิดอย่างกระจ่างชัดได้ ซึ่งนับเป็น
ปัญหาส�ำหรับโลกการท�ำงานที่ต้องใช้ความรู้
การจัดการด้านพลังไม่ได้หมายถึงพลังกายเพียงอย่างเดียว แม้นนั่
จะเป็นสิ่งส�ำคัญแต่พลังอีกอย่างที่คุณต้องใส่ใจเช่นกันก็คือพลังสมอง
นี่ก็ไม่ใช่การพูดเชิงอุปมาอุปไมย แต่เป็นความจริงทางชีววิทยาและ
ประสาทวิทยา สมองของคุณจะท�ำงานได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับปัจจัยบางอย่าง
เช่น กลูโคสและออกซิเจน แต่ก็มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการดึง
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สิง่ เหล่านีไ้ ปหล่อเลีย้ งสมอง นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ
คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เป็นมิตรกับสมองแบบสุด ๆ ดังทีจ่ อห์น เมดินา นักวิจยั
ด้านสมองระบุว่าคอกสี่เหลี่ยมกับการนั่งแช่อยู่ที่โต๊ะคือ “สภาพแวดล้อม
ที่ขัดขวางการท�ำงานของสมองโดยเกือบสมบูรณ์”2 เมื่อต้องนั่งท�ำงานที่
ซับซ้อนและใช้พลังสมองสูงในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เราก็ยิ่งเห็นด้วยว่า
ค�ำกล่าวนี้เป็นจริงอย่างยิ่ง
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ผลกระทบจากความย้อนแย้ง
เรื่องประสิทธิภาพ

SA

M

สามสาเหตุหลักของความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพอันประกอบด้วยสิ่งที่
ต้องตัดสินใจซึ่งหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย การต่อสู้แบบวินาทีต่อวินาที
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่พยายามดึงให้คุณทุ่มเทความตั้งใจให้ และพลังของ
คุณทีล่ ดน้อยถอยลงล้วนส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของคุณว่าตัวเองประสบ
ความส�ำเร็จแค่ไหนในแต่ละวัน ทัง้ ในแง่ของหน้าทีก่ ารงาน ครอบครัว และ
สังคมรอบตัว
คุณจะรูส้ กึ ถึงความย้อนแย้งนีท้ กุ วันเมือ่ กลับถึงบ้านพร้อมกับความ
เหนื่อยหน่าย ไม่มั่นใจว่าท�ำสิ่งที่ต้องท�ำส�ำเร็จแล้วจริงหรือไม่ กังวลกับ
งานทีค่ งั่ ค้างอยู่ และหวาดหวัน่ เมือ่ นึกถึงวันพรุง่ นี้ หรือตอนทีค่ ณ
ุ พิจารณา
ชีวิตในภาพรวมแล้วพบว่าตัวเองละเลยบางแง่มุมที่สำ� คัญ ไม่ใส่ใจความ
สัมพันธ์ ไม่พัฒนาความสามารถ และไม่ได้ทำ� ในสิ่งที่สนใจ รวมถึงตอน
ที่คุณนึกถึงศักยภาพและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง แต่แล้วก็รู้สึก
ราวกับถูกเล่นงานจนสะบักสะบอมเมื่อนึกถึงงานและความต้องการของ
คนอืน่ ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคทีข่ ดั ขวางคุณจากการจดจ่อกับสิง่ ทีส่ �ำคัญ
กว่า
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สิ่งต่าง ๆ ข้างต้นไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคุณเท่านั้น
แต่ยังวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วย คุณจะคิดอย่างไรหากเราบอกว่าใน
โลกที่มนุษย์มีโอกาสท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยเป็นมานี้ คุณใช้เวลา
ความตั้งใจ และพลัง 40 เปอร์เซ็นต์หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวเองไปกับ
กิจกรรมที่ไม่ส�ำคัญหรือด้อยค่า
นั่นคือสิ่งที่เราค้นพบจากการวิจัยเป็นเวลา 6 ปีของแฟรงคลินโควีย์
โดยค�ำตอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยจ�ำนวน 351’613 คนซึ่งมาจากแอฟริกา
เอเชียแปซิฟิก ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ
เผยให้เห็นว่าพวกเขาใช้เวลา 60 เปอร์เซ็นต์ไปกับเรือ่ งส�ำคัญ และใช้เวลา
40 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือไปกับเรื่องที่ไม่ส�ำคัญทั้งต่อตัวเองและองค์กร3
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เรื่องส�ำคัญ = 60%

เรื่องไม่ส�ำคัญ = 40%

ลองใคร่ครวญดูสักครู่ คุณอาจคิดว่า “แหม อย่างน้อยก็ใช้เวลา
เกินครึง่ ไปกับเรือ่ งส�ำคัญนะ!” แต่ลองคิดดูสวิ า่ จะเป็นอย่างไรหากรถยนต์
ของคุณใช้งานได้แค่ครึง่ เดียว คุณจะรูส้ กึ พอใจไหม แล้วคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือล่ะ ถ้าหลอดไฟในบ้านของคุณใช้งานได้แค่ครึ่งเดียวล่ะ
ถ้าเงินในบัญชีธนาคารหรือเงินลงทุนของคุณท�ำก�ำไรแค่ครึ่งเดียวล่ะ แล้ว
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