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คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่า 

คณุน่าจะบรหิารเวลาได้ดกีว่านี้  

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าท�าไม

บางคนถึงดูเหมือนสามารถท�า 

สิ่งต่าง ๆ เสร็จได้มากกว่าคุณ  

คณุเคยสงสยัไหมว่าท�าอย่างไร

คุณถึงจะเรียนรู้วิธีจัดการกับ

ปริมาณอีเมล์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุดและงานอื่น ๆ ที่

จ�าเป็นต้องท�าให้เสร็จ  แล้ว 

คุณเคยสงสัยหรือ เปล่าว ่า 

ท�าไมถึงไม่เคยมีเวลามากพอ

ในแต่ละวนั

“การมีงานรัดตัวไม่ได้หมายถึง
การท�างานอย่างแท้จริงเสมอไป
เป้าหมายของงานทุกชนิดคือ
ผลงานหรือการท�างานให้เสร็จ

และการจะท�าให้เป้าหมายนี้
เป็นจริงได้ต้องอาศัยการคิด

ล่วงหน้า  ระบบ  การวางแผน  
สติปัญญา  จุดประสงค์ที่ซื่อตรง  

และหยาดเหงื่อ  เพราะฉะนั้น  
การดูเหมือนท�าอะไรบางอย่างอยู่

ย่อมไม่ได้หมายความว่า
ก�าลังท�าสิ่งนั้นจริง ๆ”

— โทมัส เอดิสัน

ผู ้คนมักคิดว่า  “การบริหารเวลา”  ที่ดีคือหัวใจส�าคัญของ

ประสิทธิภาพ  ความส�าเร็จ  และความสุข  มีหนังสือหลายร้อยเล่ม 

ที่พูดถึงการบริหารเวลา  และส่วนใหญ่ก็เขียนโดย  “กูรู”  ที่ดูเหมือนจะ

เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างด ี ถ้าจะให้สรปุสิ่งที่พวกเขาแนะน�ากค็อื  เราควร

ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เหมาะสม  และเริ่มต้นวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องท�า  

จากนั้นก็เริ่มลงมือท�าอย่างมีแบบแผนโดยไล่เรียงจากสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

ไปจนถึงสิ่งที่ส�าคัญน้อยที่สุด  นอกจากนี้  เราต้องจัดระเบียบทุกอย่าง   

ตั้งเป้าหมายระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  จัดเรียงสิ่งของที่วาง 

ระเกะระกะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา  รวมถึงจัดการงานที่ซับซ้อนด้วยแผนการที่ 

ยดืยาวแต่สมบูรณ์แบบ  ทกุอย่างฟังดูง่ายและราบรื่นไปหมดใช่ไหมล่ะครบั

เอาละ  ผมขอพูดอะไรบางอย่างให้ชัดเจนไปเลยดีกว่า  ผมไม่ได้

เขยีนหนงัสอืเล่มนี้เพราะผมเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบรหิารเวลา  ผมไม่ได้

เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่มรีะเบยีบ  อนัที่จรงิแล้ว  รูปแบบการท�างานของผม

ค่อนข้างตรงกนัข้ามอย่างสิ้นเชงิ  มนัทั้งแปลกประหลาด  ตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
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ของแนวคิดต่าง ๆ  เน้นกลยุทธ์มากกว่า  “การลงมือท�า”  ไม่ให้ความ

ส�าคญักบัรายละเอยีด  อาศยัสญัชาตญาณ  บ้าบิ่น  และไม่มคีวามสมจรงิ

เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถท�าให้เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด  คุณอาจเรียก

คุณลักษณะทั้งหมดนี้ว่าจุดแข็งของผม  มันท�าให้ผมประสบความส�าเร็จ 

ในสิ่งที่ท�าอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนผม  ผมใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง

เหล่านี้  แต่กม็องว่ามนัเป็นจดุอ่อนที่ร้ายแรงด้วย  การเลกินสิยัแย่ ๆ และ

สร้างนสิยัด ีๆ ขึ้นมาท�าให้ผมสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นให้ท�าแบบเดยีวกบัผม

ได้  แต่การต่อสู้กับปีศาจจอมขี้เกียจในตัวผม  การทุ่มเทท�างานเพื่อให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น  รวมถงึควบคมุงานและชวีติของตวัเองได้ช่วยให้ผม

ได้ข้อสรปุที่ส�าคญัอย่างหนึ่ง  นั่นคอื  การบรหิารเวลาได้ตายไปแล้ว

การบริหารเวลาได้ตายไปแล้ว

โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว  และตอนนี้เรากอ็ยู่ในยคุของการตดิต่อสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและภาวะข้อมูลท่วมท้น  เราถูกกระหน�่าด้วยข้อมูลใหม่ ๆ จาก

หลายแหล่งในเวลาเดียวกัน  ซึ่งท�าให้เราท�าความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้

อย่างยากล�าบากถึงแม้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนก็ตาม  หนังสือ

บริหารเวลาในยุคนั้นบอกว่าการรับมือกับข้อมูลใหม่ ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก  

เพราะข้อมลูจะมาในรปูของจดหมาย  ซึ่งถกูจดัส่งมายงัที่ท�างานเป็นสิ่งแรก

ในทุกเช้า  และบางทีก็เป็นสิ่งแรกที่ถูกส่งมาในช่วงบ่ายด้วยถ้าคุณเป็นที่ 

ชื่นชอบจรงิ ๆ  การจดัการและการตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่

คณุสามารถท�าได้ด้วยตวัเองโดยใช้เวลาไม่เกนิหนึ่งชั่วโมงต่อวนั  ถ้าดจูาก

หลกัการบรหิารเวลาแบบเก่า  คณุจะมเีวลาว่างเพื่อท�า  “งานจรงิ ๆ”  ซึ่ง

คณุสามารถวางแผนการท�างานได้ตั้งแต่ตอนเช้าด้วยการเขยีนรายการสิ่งที่

ต้องท�าประจ�าวนัแบบเรยีบง่าย  และการใช้ระบบการจดัล�าดบัความส�าคญั

แบบ  “ABC”
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ปัจจุบันวิธีการเหล่านั้นดูจะล้าสมัยไปแล้ว  การเสาะหาเวลาและ

ความตั้งใจที่จ�าเป็นในการท�าสิ่งที่ถือเป็นงานอย่างแท้จริงจัดเป็นความ

ท้าทายอันยิ่งใหญ่  เพราะเราถูกฝังอยู่ภายใต้กองอีเมล์  เครือข่ายสังคม

ออนไลน์  ข้อความเสียง  โปรแกรมส่งข้อความทันที  การส่งข้อความ  

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในองค์กร  การประชมุทางโทรศพัท์  เครื่องมอื

ในการท�างานร่วมกัน  และการต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา  

เมื่อถึงห้าโมงเย็นเราก็พบว่าตัวเองก�าลังจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องท�า 

อนัแสนยาวเหยยีด  แล้วสงสยัว่าท�าไมเวลาผ่านไปเรว็จงั  ผมกเ็ป็นแบบนี้

เหมอืนกนัครบั

นอกจากปรมิาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว  ยงัมอีกีหลายเหตผุล

ที่ท�าให้ทฤษฎีบรหิารเวลาแบบเก่าใช้ไม่ได้ผล  หนึ่งในนั้นกค็อืปัจจบุนังาน

มีความซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา  แต่ถึงอย่างนั้นบทบาทของเรากลับมี

ความตายตัวน้อยลงและงานมีอิสระมากขึ้น  กล่าวคือ  ล�าดับขั้นบังคับ

บัญชามีความส�าคัญน้อยลง  ส่วนสมาชิกในทีมแต่ละคนล้วนมีความ 

รับผิดชอบมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น  ความถี่ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็น

อย่างมาก  และเราถูกคาดหวังให้ตอบกลับ  หรืออย่างน้อยต้อง  “รับรู้

ความคืบหน้า”  อยู่เสมอ  ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ  ชั่วโมงการท�างานก็

ยาวนานขึ้นและมคีวามยดืหยุ่นมากกว่าเดมิ  เพื่อตอบสนองความจ�าเป็น

ของพ่อแม่ที่ต้องท�างานรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่อยู่อีกทวีป  ซึ่งทั้งหมดนี้

หมายความว่าคณุต้องยอมรบัประเดน็ที่ส�าคญัอย่างหนึ่ง  นั่นคอื  คณุไม่

สามารถท�าทกุอย่างให้เสรจ็ได้

คุณไม่สามารถท�าทุกอย่างให้เสร็จได้

ลองถามตัวเองดูนะครับว่า  ถ้าคุณเคยเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�าโดยใช้วิธี

จดัล�าดบัความส�าคญั  (เช่น  จดัล�าดบัความส�าคญัโดยแบ่งเป็นระดบั  “A”  
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“B”  และ  “C”)  คณุสามารถท�าสิ่งที่มคีวามส�าคญัเป็นล�าดบัต้น ๆ จน

เสร็จและเริ่มท�าสิ่งที่มีความส�าคัญระดับ  “C”  ก่อนสิ่งที่มีความส�าคัญ

ระดบั  “A”  จะปรากฏขึ้นอกีครั้ง  หรอืมหีายนะบางอย่างผดุขึ้นมาหรอืไม่  

แน่นอนว่าคณุท�าไม่ได้  และถ้าคณุสามารถเริ่มท�าสิ่งที่มคีวามส�าคญัระดบั  

“C”  นั่นอาจหมายความว่าจู่ ๆ สิ่งนั้นกลบัมคีวามส�าคญัมากขึ้นกว่าเดมิ  

โดยกลายเป็นสิ่งที่เร่งด่วนและมีความส�าคัญในระดับ  “A”  หรือ  “B”   

นั่นเพราะก่อนหน้านี้มนัถูกมองข้ามไป

ลองนกึย้อนกลบัไปในช่วงชวีติการท�างานของคณุตอนที่ไม่มอีะไรให้

ท�ามากนกั  ผมรู้ว่าการให้คณุนกึถงึช่วงเวลาเหล่านั้นในตอนนี้อาจเป็นเรื่อง

ยาก  เพราะอย่างน้อยคุณย่อมท�าอะไรบางอย่างอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็น

พฒันาธรุกจิ  จดัโต๊ะท�างาน  อ่านหนงัสอื  หรอืท�าความสะอาดสิ่งต่าง ๆ  

คุณอาจลองพยายามนึกถึงงานแรกของตัวเอง  ตอนนั้นคุณอาจท�างานที่

บาร์  และหลงัจากชั่วโมงท�างานอนัยาวนานได้หมดลง  คณุกจ็ดัแจงถูพื้น  

ท�าความสะอาดบาร์  และจบิเบยีร์สกัแก้ว  คณุรู้สกึปลาบปลื้มที่งานผ่าน

ไปได้ด้วยดใีนค�่าคนืนั้นและพงึพอใจที่คณุท�างานจนเสรจ็  เพราะการท�างาน

เสร็จย่อมท�าให้คุณรู้สึกดีใช่ไหมล่ะ  ความพึงพอใจจากการท�าบางอย่าง

ลุล่วง  (มันเสร็จสมบูรณ์และจบลงแล้ว)  ถือเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่ง 

ในแง่จติวทิยา

อกีเหตผุลหนึ่งที่การท�างานเสร็จท�าให้เรารู้สกึพงึพอใจกค็อื  เราจะ

รูส้กึว่าจติใจของตวัเองสงบลง  ในทางจติวทิยามนัก่อให้เกดิมมุมองใหม่ ๆ  

การฟื้นตวัในระยะเวลาสั้น ๆ จากจงัหวะชวีติอนับ้าคลั่ง  และช่วยให้เรามี

เวลาจดัล�าดับความส�าคญัอกีครั้ง

ปัญหากค็อืวธิกีารท�างานในปัจจบุนัท�าให้เราท�างานเสรจ็น้อยลงหรอื

รูส้กึว่าจติใจของตวัเองสงบน้อยลงกว่าเดมิ  เหมอืนกบัว่าเราก�าลงัเพ่งมอง

อยู่ตลอดเพื่อให้เห็นแสงจากปลายอุโมงค์ที่ทอดยาวมาก ๆ  และเมื่อแสง 

ที่ปลายอุโมงค์ใกล้เข้ามาในตอนท้าย  คุณก็ตระหนักได้ว่านั่นเป็นเพียง 
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