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ไจวอนสะดุ้งตื่นเพราะเครื่องบนิสั่นอย่างรนุแรง  เขามองไป

รอบ ๆ แล้วก็ตระหนักว่าแรงสั่นนั้นเป็นเพราะเครื่องบิน

ตกหลมุอากาศ...และเมื่อครู่เขากเ็ผลอหลบัไปอกีแล้ว

ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาไจวอนพยายามอ่านเอกสาร 

แต่ก็ม่อยหลับไปเป็นครั้งคราว  “ฉันไม่ควรอยู่บนเครื่องบิน 

ล�านี้ด้วยซ�้า  ฉันควรอยู่บ้านกับคาลิชาต่างหาก!”  ไจวอน

คิดอย่างขุ่นเคือง  พวกเขาเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนและ

ก�าลงัย้ายเข้าบ้านใหม่  แต่จู่ ๆ การเดนิทางครั้งนี้กโ็ผล่เข้า

มาในชวีติอย่างกะทนัหนั

แย่สุด ๆ ที่ต้องเดินทางตอนนี้  ไจวอนและคาลิชา 

ลางานเพื่อจัดการเรื่องย้ายบ้าน  แต่หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่

ที่สุดของบริษัทติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค

อย่างเร่งด่วน  ซึ่งไจวอนคอืคนที่แก้ปัญหานี้ได้ดทีี่สดุ  เมื่อ

บทน�ำ

รู้สึกราวกับ

ถูกฝังทั้งเป็นใช่ไหม
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คิดถึงเรื่องนี้ไจวอนก็บ่นพึมพ�าว่า  “อย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่มี

ใครส่งข้อความหาฉันได้  นี่คงเป็นข้อดีเพียงอย่างเดียวของ

การบนิตอนกลางคนื”

ขณะเอนหลังพิงเบาะที่นั่งแถวกลางอันแสนอึดอัด   

ไจวอนกน็กึถงึช่วงสองสามสปัดาห์ที่ผ่านมา  มแีต่วกิฤตเิข้า

มาเป็นขบวน  ตารางเวลาของไจวอนแน่นเอี้ยดเพราะเขาเป็น

หนึ่งในผู้น�าทมีพฒันาซอฟต์แวร์ของบรษิัทขนาดเล็กที่ก�าลงั

เติบโต  แถมตอนนี้เขายังมีผู้คนที่ต้องคอยตอบสนองความ

ต้องการมากกว่าเดิมเพราะเพิ่งได้รับหน้าที่ให้ดูแลทีมงาน

เพิ่ม  เดี๋ยวฝ่ายขายกม็คี�าถาม  เดี๋ยวนกัพฒันาซอฟต์แวร์ก็

มปีัญหาให้ช่วยแก้ไข  มแีต่เรื่องที่ต้องตดัสนิใจเตม็ไปหมด!  

ทั้งอเีมล  โปรแกรมแชต  และข้อความทางโทรศพัท์อดัแน่น

ไปด้วยค�าถามที่ดูเหมือนจะมีเพียงเขาเท่านั้นที่ตอบได้   

ชีวิตของไจวอนตอนนี้ก็เหมือนกับการติดแหง็กอยู่ในที่นั่ง 

แถวกลางอันแสนอึดอัด  และสถานการณ์ก็ดูจะเลวร้ายลง

ทกุที

ตอนเข้ามาท�างานนี้เมื่อสองปีก่อน  ไจวอนรู ้สึก 

ตื่นเต้นกับบริษัทและโอกาสอันงดงามของบริษัทแห่งนี้  

ซอฟต์แวร์ของพวกเขาเจ๋งสุด ๆ และไจวอนก็จะได้เขียน

โปรแกรมในแบบที่ตัวเองชอบ  เมื่อมั่นใจในความมั่นคง

ทางการงาน  ไจวอนกบัคาลชิากเ็ริ่มมองหาบา้นสกัหลงัเพื่อ

ลงหลกัปักฐานและสร้างครอบครวั  แต่ตอนนี้สิ่งที่ไจวอนคดิ

กค็อื  “อย่าว่าแต่จะเริ่มสร้างครอบครวัเลย  ถ้ายงัเป็นอย่างนี้

ต่อไปเราจะไม่มเีวลาใช้ชวีติร่วมกนัเลยด้วยซ�้า!”

งานของคาลิชาก็ยุ ่งพอกัน  เธอท�างานในธุรกิจ 

ค้าปลีกโดยบริหารร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กสองแห่ง  ร้านของ
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เธอเปิดถงึเยน็  คาลชิาจงึมกักลบับ้านดกึ  แถมยงัหอบงาน

กลับมาท�าที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตาราง

ท�างานของวนัรุง่ขึ้นใหม่ในกรณทีี่มพีนกังานลาป่วยกะทนัหนั  

ตรวจสอบสนิค้าคงคลงั  หรอืงานจกุจกิสารพดัอย่าง

ขณะที่คิดถึงเรื่องพวกนี้  ไจวอนก็สัมผัสได้ถึงความ

รูส้กึหนึ่งที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน  นั่นกค็อืความสิ้นหวงั  ไจวอน

ได้แต่ร�าพงึว่า  “สถานการณ์นี้จะมวีนัจบสิ้นหรอืเปล่า”

เรื่องนี้ฟังดูคุ้น ๆ ไหม

แม้เรื่องราวข้างต้นอาจไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณทั้งหมด  แต่

เรากค็ดิว่าน่าจะมสี่วนที่ตรงอยู่บ้าง

ตอนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  คุณน่าจะมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

ต่อไปนี้อยู่ในใจ

1.	 คุณก� ำลั งมองหำแนวคิดใหม่	ๆ 	ในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพ  คุณอาจจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว

แต่กอ็ยากพฒันาให้ดยีิ่งขึ้น  ด้วยการบรหิารเวลาให้ดขีึ้น

เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นในแต่ละวัน  สร้างความ 

แตกต่างในชีวิตได้มากขึ้น  ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   

มเีวลาให้คนส�าคญัมากขึ้น  หรอืบรรลเุป้าหมายที่ส�าคญั

จรงิ ๆ

2. คณุรูส้กึรำวกบัถกูฝังทัง้เป็นทกุวนัและต้องกำรตวัช่วย

ที่ใช้ได้ผลจริง		คุณอาจเป็นเหมือนไจวอนที่รู ้สึกว่า 

ตัวเองต้องกระเสือกกระสนเพื่อจัดการกับสิ่งที่ต้องท�า  

ค�าขอร้อง  และเรื่องที่ต้องตัดสินใจซึ่งหลั่งไหลเข้ามา 

ทั้งวนั  คณุอาจรูส้กึว่าชวีติขาดความสมดลุและแทบไม่มี
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เวลาให้ตัวเอง  สุขภาพและความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหา  

และเป้าหมายหลักของคุณก็คือการเอาตัวรอดไปวัน ๆ 

โดยไม่บุบสลายไปเสียก่อน  โดยรู ้ดีว่าถ้าไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงในเรว็วนัคณุคงระเบดิเป็นเสี่ยง ๆ แน่

หากคณุคดิว่าเหตผุลข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงเผงกบัสิ่งที่ตวัเองเป็นอยู่

หรือรู้สึกก�้ากึ่งระหว่างทั้งสองข้อ  คุณไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพียง

ล�าพัง  เราพบว่าผู้คนที่รู้สึกว่าการประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ต้องการเป็น

เรื่องยากนั้นมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  พวกเขาเห็นโอกาสอันยอดเยี่ยม

จ�านวนมาก  แต่ก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีกับการรีบท�าสิ่งหนึ่งเพื่อไปท�าอีก 

สิ่งหนึ่งและการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความกังวลว่าจะล้าหลังคนอื่น  

หลายคนรู้สกึว่ายิ่งพยายามท�ามากเท่าไหร่  สิ่งต่าง ๆ กย็ิ่งหลั่งไหลเข้ามา

มากขึ้นเท่านั้น  ทั้งงาน  การนัดหมาย  หน้าที่  และความรับผิดชอบ 

พรั่งพรูมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  บางคนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นคือก้อนกรวด 

นับไม่ถ้วนที่รวมตัวกันจนกลายเป็นภูเขาและก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ 

จนแทบจะฝังพวกเขาทั้งเป็น

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้คุณหลุดพ้นจากภูเขา 

ก้อนกรวดนั้น  สูดหายใจได้เต็มปอด  และทวงชีวิตของตัวเองกลับคืนมา  

เราจะช่วยคุณขุดก้อนกรวดออกไปด้วยการมอบหลักการ  กระบวนการ  

และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้  ทั้งหมดนี้คือ

แนวทางที่ใช้ได้จรงิในการเอาชนะ  “สิ่งที่ประดงัเข้ามา”  ไม่หยดุซึ่งพราก

อิสรภาพไปจากคุณ  หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สูตรส�าเร็จที่จะช่วยให้คุณท�า 

เช่นนั้นได้ในชั่วพรบิตา  คณุต้องลงแรง  โดยแต่ละบทจะอดัแน่นด้วยสิ่งที่

เรียบง่ายทว่าทรงพลังซึ่งคุณสามารถลงมือท�าได้ทันทีและจะส่งผลต่อชีวิต

ของคณุอย่างมหาศาล
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ทันทีที่เริ่มปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้ไปทีละขั้นก็เท่ากับคุณเริ่ม

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเอง  คุณจะหลุดพ้นจากภูเขาก้อนกรวด

แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุมากขึ้น  คณุจะมอง

เหน็สิ่งส�าคญัอย่างชดัเจนและจดจ่ออยูก่บัสิ่งเหล่านั้น  รวมถงึประสบความ

ส�าเรจ็อย่างแท้จรงิและส่งท้ายวนัด้วยความรูส้กึว่าตวัเองประสบความส�าเรจ็

ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพ

ไม่เคยมช่ีวงเวลาใดในประวตัศิาสตร์มนษุยชาตทิี่เราจะประสบความส�าเรจ็

อย่างยิ่งใหญ่ได้ง่ายเท่าตอนนี้  โดยสาเหตุส�าคัญก็คือเทคโนโลยีที่พัฒนา

แบบก้าวกระโดดซึ่งท�าให้เรามปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีในทุกวันนี้ช่วยให้เด็กในบังกลาเทศได้เรียนพีชคณิตจาก

ครูที่เก่งที่สุดในโลก  ผู้คนสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตาและท�างาน 

ร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้  รวมทั้งเข้าถึงห้องสมุดที่ 

ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและถ่ายทอดความคิดของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้  

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�าให้เราสามารถพัฒนาวิธีการรักษาที่ก้าวหน้า  ถอด

ล�าดับจีโนมมนุษย์  ล้มล้างรัฐบาล  เผยแพร่ข้อมูลลับทางราชการ  และ

เปิดโปงการฉ้อราษฎร์บงัหลวง

ความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการเชื่อมต่อ  การจดัการข้อมูล  และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ติดตัวซึ่งตรวจจับสารพัดสิ่งไล่ตั้งแต่

อุณหภูมิของผิวหนังไปจนถึงการไหลเวียนของเลือด  ท�าให้เทคโนโลยีกับ

วถิชีวีติและวธิคีดิของเราเชื่อมโยงกนัจนไม่อาจแยกจากกนัได้มากขึ้นทกุวนั  

ซึ่งนี่เป็นเพยีงจดุเริ่มต้นของการปฏวิตัเิท่านั้น

ทว่าในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยเีหล่านั้นกส็ามารถฉดุรั้งเราจนการท�า

สิ่งส�าคญัให้ส�าเรจ็กลายเป็นเรื่องยากกว่าที่เคย
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เทคโนโลยีในทุกวันนี้ท�าให้ข้อมูลต่าง ๆ ประดังเข้ามาในชีวิต   

ทั้งงานและสิ่งที่ต้องทุ่มเทความตั้งใจให้  แม้สุดท้ายแล้วบางสิ่งจะไม่ได้

ส�าคญันกั  นอกจากนี้  เทคโนโลยยีงัท�าให้ผู้คนสามารถส่งข้อความหาเรา

ทางกล่องอีเมลขาเข้าได้ตามใจชอบจากทุกมุมโลกและบีบให้เราต้องตอบ

กลบั  แม้จะเป็นการตอบปฏเิสธกต็าม  สิ่งต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่าง

ไม่หยดุหย่อนก�าลงัฝังเราทั้งเป็นและขโมยพลงัที่เราน่าจะน�าไปใช้กบัสิ่งที่มี

คณุค่ามากกว่า  หลายครั้งเรากเ็ปลี่ยนนยิามของความส�าเรจ็ให้กลายเป็น  

“การท�าสิ่งต่าง ๆ ให้เสรจ็ทนัเวลา”  (แบบหดืขึ้นคอ!)  แทนที่จะเป็นการ

ท�าสิ่งส�าคญัด้วยความตั้งใจและความสามารถทั้งหมดที่ม ี ซึ่งจะส่งผลให้

เรารู้สกึว่าตวัเองก�าลงัท�าสิ่งพเิศษ

เทคโนโลยเีร่งจงัหวะการท�างานให้เรว็ขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชวีติของ

เราอย่างรนุแรง  ผลกค็อืผูค้นเหนื่อยล้าจนแทบทนไม่ไหวอย่างที่ไม่เคยเป็น

มาก่อน  รูส้กึราวกบัถกูบรรดาสิ่งที่ต้องท�าทบัถม  และหมดพลงัที่จะจดัการ

กับสิ่งเหล่านั้น  พวกเขาวิตกกังวลและเครียดเสมอไม่ว่าจะท�างานอยู่ 

หรอืไม่  ภาวะอยูไ่ม่สขุเพราะความกงัวลเช่นนี้แทรกซมึเข้ามาในวฒันธรรม

ของเรา  ทั้งยงับั่นทอนความมั่นใจและความสขุด้วย  นี่คอืต้นทนุซึ่งเกดิจาก

ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพที่ระบาดเป็นวงกว้าง  และเป็นความ

ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับคนที่ไม่รู ้ว่าต้องท�าอย่างไรจึงจะบรรเทาความ 

ย้อนแย้งนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อตวัเองได้

ความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพ

การมีประสิทธิภาพระดับเหนือชั้นและรู้สึกประสบความส�าเร็จในชีวิต

กลายเป็นสิ่งที่ทั้งยากขึ้นและง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
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ความย้อนแย้งเรื่องประสทิธภิาพเกดิขึ้นจากความท้าทาย 3 ประการ

ต่อไปนี้

ความท้าทายที่ 1 : เรามีสิ่งที่ต้องตัดสินใจ
มากกว่าที่เคย

ขณะที่โลกก�าลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  

ประสิทธิภาพในการท�างานก็ก้าวหน้าขึ้นมาก  ซึ่งเป็นผลจากเครื่องมือ

อตัโนมตั ิ งานถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่แน่นอนซึ่งไม่ว่าใครในสายการ

ผลติกส็ามารถท�าได้  ส่งผลให้บรษิทัและประเทศต่าง ๆ สามารถผลติสนิค้า

ได้มากขึ้นอย่างมหาศาล  ความสามารถในการผลติที่สงูขึ้นนี้คอืต้นก�าเนดิ

ของความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 20

ทว่าเมื่อมาถงึศตวรรษที่ 21  วธิสีร้างสิ่งที่มคีณุค่ากเ็ปลี่ยนจากการ

ใช้แรงงานเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นการใช้แรงสมองใน

การสร้างสรรค์เพื่อออกแบบ  สร้างผลงานด้านวิศวกรรม  ท�าการตลาด  

และขายกระบวนการ  บริการ  และสินค้าที่มีความซับซ้อนอย่างทุกวันนี้  

(เช่น  ซอฟต์แวร์หรอืเครื่องมอืทางการแพทย์ระดบัสูง)  สิ่งที่ก่อให้เกดิมลูค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เปลี่ยนจากการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนต�่า

เป็นการตดัสนิใจที่มคีวามซบัซ้อนสงู  จากงานที่ต้องใช้มอืเป็นงานที่ต้องใช้

สมอง

ความท้าทายด้านประสิทธิภาพคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจในการท�างาน

หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเรว็จนแทบรบัมอืไม่ไหว  คนส่วนใหญซ่ึ่งขยนัและ

ทุ่มเทอย่างเต็มที่รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยวิธีที่เป็นเส้นตรงคือให้ความ

ส�าคญักบัทกุเรื่องที่ต้องตดัสนิใจเท่ากนั  โดยตดัสนิใจไปทลีะเรื่องให้ดแีละ

เรว็ที่สดุเท่าที่จะท�าได้ราวกบัสายการผลติประกอบชิ้นส่วน
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สิ่งที่มีคุณค่าในวันวาน สิ่งที่มีคุณค่าในวันนี้

ทว่าปัญหาคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าการตัดสินใจที่มีคุณค่าสูงจะ 

เข้ามาเมื่อไหร่  โอกาสเหล่านี้จะโผล่มาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย  หากมองไม่ออก

เราก็อาจปล่อยมันหลุดมือหรือจัดการแบบขอไปทีโดยไม่สนใจคุณภาพ 

เท่าที่ควร  การให้ความส�าคญักบัทกุสิ่งเท่ากนัทั้งที่แต่ละสิ่งส�าคญัไม่เท่ากนั

นั้นคอืสตูรส�าเรจ็ของความล้มเหลว  การตั้งหน้าตั้งตาพยายามท�าทกุอย่าง

ให้เรว็ขึ้นไม่สามารถช่วยให้เรามปีระสทิธภิาพระดบัเหนอืชั้นได้ในโลกที่การ 

กระท�าที่มคีณุค่าคอืการถอยหลงัออกมาสกัก้าว  จดัล�าดบัความส�าคญัของ

เรื่องต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจ  และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องที่ส่งผล 

กระทบต่อผลลพัธ์ที่ต้องการ

การศึกษาหนึ่งจากนิตยสารฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว  เผยให้เห็น

ความจริงว่าในกรณีของงานที่มีความซับซ้อนต�่าซึ่งมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ 

น้อยมาก  (เช่น  พนกังานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด)  พนกังานที่ท�าผลงาน

ได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่ท�าผลงานได้แย่ที่สุด 3 เท่า  

ส�าหรบังานที่มคีวามซบัซ้อนปานกลาง  (เช่น  พนกังานฝ่ายผลติในโรงงาน

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)  พนักงานที่ท�าผลงานได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพ

มากกว่าถึง 12 เท่า  แต่ส�าหรับงานที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งการตัดสินใจที่

ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  (เช่น  วิศวกรซอฟต์แวร์

หรือที่ปรึกษาในวาณิชธนกิจ)  ประสิทธิภาพของพนักงานที่ท�าผลงาน 
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ได้ดีที่สุดกับพนักงานที่ท�าผลงานได้แย่ที่สุดนั้นแตกต่างกันมากจนไม่อาจ

ประเมนิได้1

งานที่มีความ
ซับซ้อนต�่า

3X

งานที่มีความ
ซับซ้อนปานกลาง

12X

งานที่มีความ
ซับซ้อนสูง
∞

ลองพจิารณางานของตวัเองดูส ิ มนัค่อนข้างซบัซ้อนหรอืเปล่า  มี

แง่มุมใดของงานที่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์

อย่างใหญ่หลวงหรอืไม่  แล้วคณุสามารถทุ่มเทเวลาและพลงัเพื่อตดัสนิใจ

ในเรื่องเหล่านั้นอย่างมคีณุภาพได้หรอืไม่

ความท้าทายที่ 2 : ความตั้งใจของเรา
ถูกรบกวนด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

เราคงเอาตัวรอดได้ไม่ยากหากปัญหาเดียวที่ต้องรับมือคือการเพิ่มขึ้นของ

สิ่งที่ต้องตัดสินใจ  แต่เรายังต้องรับมือกับความท้าทายส�าคัญอีกประการ  

นั่นคือความตั้งใจของเราถูกรบกวนด้วยสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน  ขณะที่เรา

ก�าลงัพยายามตดัสนิใจเรื่องที่เข้ามา  บรรดาเสยีงแจ้งเตอืนและโฆษณาก็
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รุกล�้าพื้นที่ความคิดจนท�าให้เราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ส�าคัญอย่าง

แท้จรงิ

แม้แต่เทคโนโลยีที่คุณใช้ในแต่ละวันก็สามารถกลายเป็นศัตรูที่

รกุรานอาณาเขตของคณุได้  หากคณุเคยเข้ากูเกลิเพื่อค้นหาข้อมูลส�าคญั  

แต่หลังจากนั้น 45 นาทีกลับพบว่าตัวเองก�าลังดูคลิปวิดีโอไร้สาระหรือ 

อ่านเรื่องไร้ประโยชน์  คุณก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าหากไม่ควบคุมตัวเอง 

ให้ดคีณุจะเสยีสมาธไิด้ง่ายแค่ไหน

แวดวงการตลาดใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของคนเราที่มีแนวโน้ม

วอกแวกง่ายได้เก่งมาก  พวกเขาทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์และเวลา 

หลายหมื่นชั่วโมงเพื่อหาวิธีดึงความสนใจของคุณเพียง 30 วินาทีในช่วง 

พักโฆษณาของการแข่งขันซุปเปอร์โบวล์หรือฟุตบอลโลก  เช่นเดียวกับ

โฆษณาตามสื่อออนไลน์ในทุกวันนี้  บรรดานักการตลาดใช้โฆษณาแบบ

ป๊อปอพัที่มเีสยีงน่าร�าคาญหรอืสสีนัแสบตาเพื่อดงึความสนใจของคณุและ

เสนอขายสิ่งที่พวกเขาต้องการ  สื่อต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  ไล่ตั้งแต่ข่าว  

โฆษณา  ไปจนถงึรายการโทรทศัน์คอืสงครามแย่งชงิทรพัยากรสมองที่มค่ีา 

ที่สดุของคณุ  ซึ่งกค็อืความตั้งใจ  สงครามนี้ถูกขบัเคลื่อนด้วยเงนิสารพดั

สกุลเพื่อคว้ารางวัลอันสูงค่า  นั่นคือผลตอบแทนจ�านวนมากที่ผลักดันให้

บรรดานกัโฆษณาท�าทกุวถิทีางเพื่อดงึความสนใจของคณุให้ได้  แม้จะเป็น

เวลาแค่ชั่วครู่

อย่างไรก็ตาม  การทุ่มเทความตั้งใจให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง

ยาวนานเป็นสิ่งที่ยากมาก  ทั้งในระดบับคุคลและองค์กร  แม้แต่ถ้อยค�าที่

เราใช้กย็งัสะท้อนให้เหน็ถงึความจรงิข้อนี้  การพูดว่าเราก�าลงัทุ่มเทความ

ตั้งใจให้กับอะไรสักอย่าง  นั่นหมายความว่าเราตระหนักดีว่ามันเป็นการ

กระท�าที่มีต้นทุน  โดยสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือพลังของตัวเอง  นี่ไม่ใช่การ

พูดเชิงอุปมาอุปไมย  แต่เป็นความจริงทางชีววิทยาและประสาทวิทยา   

การทุม่เทความตั้งใจต้องอาศยัความพยายาม  ในขณะที่การปล่อยให้สมอง

ไขว้เขวไปตามสิ่งที่ไม่ค่อยส�าคญันั้นง่ายกว่ามาก
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สรุปก็คือหากไม่คอยระวัง  สมองของเราก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

โดยพุ่งไปหาสิ่งใหม่ ๆ ที่กระตุ้นความสนใจจนท�าให้ไขว้เขวอยู่เรื่อยไป   

ส่งผลให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งและสามารถท�าให้ความ 

เป็นไปในแต่ละวนั  ความสมัพนัธ์  รวมถงึชวีติของเรากลายเป็นสิ่งที่วเิศษ

สดุได้

ความท้าทายที่ 3 : เราก�าลังเผชิญกับ
วิกฤติด้านพลัง

เมื่ออยู่ท่ามกลางเรื่องที่ต้องตดัสนิใจและสิ่งรบกวนที่พยายามช่วงชงิความ

สนใจ  คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถคิดได้อย่างกระจ่างชัด  รู้สึกอ่อนล้า

แทบตลอดเวลา  ต้องพึ่งตวัช่วยอย่างกาแฟหรอืเครื่องดื่มชกู�าลงัเพื่อท�างาน

ให้ได้ตลอดทั้งวัน  และเมื่อสิ้นสุดวันหรือถึงช่วงสุดสัปดาห์คุณก็รู ้สึก 

หมดพลงัจนได้แต่นอนนิ่งอยูบ่นโซฟาและไม่มเีรี่ยวแรงจะท�ากจิกรรมโปรด

หรอืใช้เวลากบัคนที่รกัใช่หรอืไม่

ชีวิตที่เปี่ยมประสิทธิภาพคือชีวิตที่เกิดจากความตั้งใจซึ่งต้องอาศัย

พลังสมอง  ทว่าสิ่งต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเนื่องจาก

เทคโนโลยใีนทกุวนันี้ท�าให้คนเราเหนื่อยล้าจนต้องเผชญิกบัวกิฤตด้ิานพลงั  

โดยไม่สามารถรวบรวมพลังสมองให้คิดอย่างกระจ่างชัดได้  ซึ่งนับเป็น

ปัญหาส�าหรบัโลกการท�างานที่ต้องใช้ความรู้

การจดัการด้านพลงัไม่ได้หมายถงึพลงักายเพยีงอย่างเดยีว  แม้นั่น

จะเป็นสิ่งส�าคัญแต่พลังอีกอย่างที่คุณต้องใส่ใจเช่นกันก็คือพลังสมอง   

นี่ก็ไม่ใช่การพูดเชิงอุปมาอุปไมย  แต่เป็นความจริงทางชีววิทยาและ

ประสาทวทิยา  สมองของคณุจะท�างานได้ดกีต็่อเมื่อได้รบัปัจจยับางอย่าง

เช่น  กลูโคสและออกซิเจน  แต่ก็มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการดึง 
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สิ่งเหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงสมอง  นอกจากนี้  สภาพแวดล้อมในการท�างานของ

คนส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นมติรกบัสมองแบบสดุ ๆ  ดงัที่จอห์น เมดนิา  นกัวจิยั

ด้านสมองระบวุ่าคอกสี่เหลี่ยมกบัการนั่งแช่อยู่ที่โต๊ะคอื  “สภาพแวดล้อม

ที่ขัดขวางการท�างานของสมองโดยเกือบสมบูรณ์”2  เมื่อต้องนั่งท�างานที่

ซับซ้อนและใช้พลังสมองสูงในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น  เราก็ยิ่งเห็นด้วยว่า

ค�ากล่าวนี้เป็นจรงิอย่างยิ่ง

ผลกระทบจากความย้อนแย้ง
เรื่องประสิทธิภาพ

สามสาเหตุหลักของความย้อนแย้งเรื่องประสิทธิภาพอันประกอบด้วยสิ่งที่

ต้องตัดสินใจซึ่งหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย  การต่อสู้แบบวินาทีต่อวินาที

ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่พยายามดึงให้คุณทุ่มเทความตั้งใจให้  และพลังของ

คณุที่ลดน้อยถอยลงล้วนส่งผลกระทบต่อความรูส้กึของคณุว่าตวัเองประสบ

ความส�าเรจ็แค่ไหนในแต่ละวนั  ทั้งในแง่ของหน้าที่การงาน  ครอบครวั  และ

สงัคมรอบตวั

คณุจะรูส้กึถงึความย้อนแย้งนี้ทกุวนัเมื่อกลบัถงึบ้านพร้อมกบัความ 

เหนื่อยหน่าย  ไม่มั่นใจว่าท�าสิ่งที่ต้องท�าส�าเร็จแล้วจริงหรือไม่  กังวลกับ

งานที่คั่งค้างอยู ่ และหวาดหวั่นเมื่อนกึถงึวนัพรุง่นี้  หรอืตอนที่คณุพจิารณา

ชีวิตในภาพรวมแล้วพบว่าตัวเองละเลยบางแง่มุมที่ส�าคัญ  ไม่ใส่ใจความ

สมัพนัธ์  ไม่พฒันาความสามารถ  และไม่ได้ท�าในสิ่งที่สนใจ  รวมถงึตอน

ที่คุณนึกถึงศักยภาพและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง  แต่แล้วก็รู้สึก

ราวกับถูกเล่นงานจนสะบักสะบอมเมื่อนึกถึงงานและความต้องการของ 

คนอื่นซึ่งดเูหมอืนจะเป็นอปุสรรคที่ขดัขวางคณุจากการจดจ่อกบัสิ่งที่ส�าคญั

กว่า
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สิ่งต่าง ๆ ข้างต้นไม่ได้เป็นเพยีงความรู้สกึที่เกดิขึ้นในใจคณุเท่านั้น  

แต่ยงัวดัผลออกมาเป็นตวัเลขได้ด้วย  คณุจะคดิอย่างไรหากเราบอกว่าใน

โลกที่มนุษย์มีโอกาสท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยเป็นมานี้  คุณใช้เวลา  

ความตั้งใจ  และพลัง 40 เปอร์เซ็นต์หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวเองไปกับ

กจิกรรมที่ไม่ส�าคญัหรอืด้อยค่า

นั่นคอืสิ่งที่เราค้นพบจากการวจิยัเป็นเวลา 6 ปีของแฟรงคลนิโควยี์  

โดยค�าตอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยจ�านวน 351’613 คนซึ่งมาจากแอฟริกา  

เอเชยีแปซฟิิก  ยโุรป  ลาตนิอเมรกิา  ตะวนัออกกลาง  และอเมรกิาเหนอื

เผยให้เหน็ว่าพวกเขาใช้เวลา 60 เปอร์เซน็ต์ไปกบัเรื่องส�าคญั  และใช้เวลา 

40 เปอร์เซน็ต์ที่เหลอืไปกบัเรื่องที่ไม่ส�าคญัทั้งต่อตวัเองและองค์กร3

เรื่องส�าคัญ = 60%

เรื่องไม่ส�าคัญ = 40%

ลองใคร่ครวญดูสกัครู่  คณุอาจคดิว่า  “แหม  อย่างน้อยกใ็ช้เวลา

เกนิครึ่งไปกบัเรื่องส�าคญันะ!”  แต่ลองคดิดสูว่ิาจะเป็นอย่างไรหากรถยนต์

ของคณุใช้งานได้แค่ครึ่งเดยีว  คณุจะรูส้กึพอใจไหม  แล้วคอมพวิเตอร์หรอื

โทรศัพท์มือถือล่ะ  ถ้าหลอดไฟในบ้านของคุณใช้งานได้แค่ครึ่งเดียวล่ะ   

ถ้าเงนิในบญัชธีนาคารหรอืเงนิลงทนุของคณุท�าก�าไรแค่ครึ่งเดยีวล่ะ  แล้ว
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