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บทที่ 1
วิถีของนินจา
ผู้มีประสิทธิภาพ

คุ ณ เคยคิ ด บ้ า งหรื อ เปล่ า ว่ า
คุณน่าจะบริหารเวลาได้ดกี ว่านี้
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าท�ำไม
บางคนถึงดูเหมือนสามารถท�ำ
สิ่งต่าง ๆ เสร็จได้มากกว่าคุณ
คุณเคยสงสัยไหมว่าท�ำอย่างไร
คุณถึงจะเรียนรู้วิธีจัดการกับ
ปริ ม าณอี เ มล์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุดและงานอื่น ๆ ที่
จ�ำเป็น ต้องท�ำให้เสร็จ แล้ว
คุ ณ เคยสงสั ย หรื อ เปล่ า ว่ า
— โทมัส เอดิสัน ท�ำไมถึงไม่เคยมีเวลามากพอ
ในแต่ละวัน
ผู ้ ค นมั ก คิ ด ว่ า “การบริ ห ารเวลา” ที่ ดี คื อ หั ว ใจส� ำ คั ญ ของ
ประสิทธิภาพ ความส�ำเร็จ และความสุข มีหนังสือหลายร้อยเล่ม
ที่พูดถึงการบริหารเวลา และส่วนใหญ่ก็เขียนโดย “กูรู” ที่ดูเหมือนจะ
เชีย่ วชาญเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี ถ้าจะให้สรุปสิง่ ทีพ่ วกเขาแนะน�ำก็คอื เราควร
ให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เหมาะสม และเริ่มต้นวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องท�ำ
จากนั้นก็เริ่มลงมือท�ำอย่างมีแบบแผนโดยไล่เรียงจากสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ไปจนถึงสิ่งที่ส�ำคัญน้อยที่สุด นอกจากนี้ เราต้องจัดระเบียบทุกอย่าง
ตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จัดเรียงสิ่งของที่วาง
ระเกะระกะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา รวมถึงจัดการงานที่ซับซ้อนด้วยแผนการที่
ยืดยาวแต่สมบูรณ์แบบ ทุกอย่างฟังดูงา่ ยและราบรืน่ ไปหมดใช่ไหมล่ะครับ
เอาละ ผมขอพูดอะไรบางอย่างให้ชัดเจนไปเลยดีกว่า ผมไม่ได้
เขียนหนังสือเล่มนีเ้ พราะผมเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารเวลา ผมไม่ได้
เป็นหนึง่ ในบรรดาคนทีม่ รี ะเบียบ อันทีจ่ ริงแล้ว รูปแบบการท�ำงานของผม
ค่อนข้างตรงกันข้ามอย่างสิน้ เชิง มันทัง้ แปลกประหลาด ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
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“การมีงานรัดตัวไม่ได้หมายถึง
การท�ำงานอย่างแท้จริงเสมอไป
เป้าหมายของงานทุกชนิดคือ
ผลงานหรือการท�ำงานให้เสร็จ
และการจะท�ำให้เป้าหมายนี้
เป็นจริงได้ต้องอาศัยการคิด
ล่วงหน้า ระบบ การวางแผน
สติปัญญา จุดประสงค์ที่ซื่อตรง
และหยาดเหงื่อ เพราะฉะนั้น
การดูเหมือนท�ำอะไรบางอย่างอยู่
ย่อมไม่ได้หมายความว่า
ก�ำลังท�ำสิ่งนั้นจริง ๆ”
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ของแนวคิดต่าง ๆ เน้นกลยุทธ์มากกว่า “การลงมือท�ำ” ไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับรายละเอียด อาศัยสัญชาตญาณ บ้าบิน่ และไม่มคี วามสมจริง
เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถท�ำให้เสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด คุณอาจเรียก
คุณลักษณะทั้งหมดนี้ว่าจุดแข็งของผม มันท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ท�ำอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนผม ผมใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
เหล่านี้ แต่ก็มองว่ามันเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงด้วย การเลิกนิสัยแย่ ๆ และ
สร้างนิสยั ดี ๆ ขึน้ มาท�ำให้ผมสามารถช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้ทำ� แบบเดียวกับผม
ได้ แต่การต่อสู้กับปีศาจจอมขี้เกียจในตัวผม การทุ่มเทท�ำงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควบคุมงานและชีวิตของตัวเองได้ช่วยให้ผม
ได้ข้อสรุปที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ การบริหารเวลาได้ตายไปแล้ว

การบริหารเวลาได้ตายไปแล้ว

SA

M

โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว และตอนนี้เราก็อยู่ในยุคของการติดต่อสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและภาวะข้อมูลท่วมท้น เราถูกกระหน�ำ่ ด้วยข้อมูลใหม่ ๆ จาก
หลายแหล่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เราท�ำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้
อย่างยากล�ำบากถึงแม้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนก็ตาม หนังสือ
บริหารเวลาในยุคนั้นบอกว่าการรับมือกับข้อมูลใหม่ ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก
เพราะข้อมูลจะมาในรูปของจดหมาย ซึง่ ถูกจัดส่งมายังทีท่ �ำงานเป็นสิง่ แรก
ในทุกเช้า และบางทีก็เป็นสิ่งแรกที่ถูกส่งมาในช่วงบ่ายด้วยถ้าคุณเป็นที่
ชื่นชอบจริง ๆ การจัดการและการตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่
คุณสามารถท�ำได้ด้วยตัวเองโดยใช้เวลาไม่เกินหนึง่ ชัว่ โมงต่อวัน ถ้าดูจาก
หลักการบริหารเวลาแบบเก่า คุณจะมีเวลาว่างเพื่อท�ำ “งานจริง ๆ” ซึ่ง
คุณสามารถวางแผนการท�ำงานได้ตงั้ แต่ตอนเช้าด้วยการเขียนรายการสิง่ ที่
ต้องท�ำประจ�ำวันแบบเรียบง่าย และการใช้ระบบการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
แบบ “ABC”
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ปัจจุบันวิธีการเหล่านั้นดูจะล้าสมัยไปแล้ว การเสาะหาเวลาและ
ความตั้งใจที่จ�ำเป็นในการท�ำสิ่งที่ถือเป็นงานอย่างแท้จริงจัดเป็นความ
ท้าทายอันยิ่งใหญ่ เพราะเราถูกฝังอยู่ภายใต้กองอีเมล์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ข้อความเสียง โปรแกรมส่งข้อความทันที การส่งข้อความ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร การประชุมทางโทรศัพท์ เครือ่ งมือ
ในการท�ำงานร่วมกัน และการต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
เมื่อ ถึง ห้ า โมงเย็นเราก็พ บว่าตัวเองก� ำ ลัง จ้ อ งมองรายการสิ่งที่ต้องท� ำ
อันแสนยาวเหยียด แล้วสงสัยว่าท�ำไมเวลาผ่านไปเร็วจัง ผมก็เป็นแบบนี้
เหมือนกันครับ
นอกจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังมีอีกหลายเหตุผล
ที่ท�ำให้ทฤษฎีบริหารเวลาแบบเก่าใช้ไม่ได้ผล หนึ่งในนั้นก็คือปัจจุบันงาน
มีความซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา แต่ถึงอย่างนั้นบทบาทของเรากลับมี
ความตายตัวน้อยลงและงานมีอิสระมากขึ้น กล่าวคือ ล�ำดับขั้นบังคับ
บัญชามีความส�ำคัญน้อยลง ส่วนสมาชิกในทีมแต่ละคนล้วนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความถี่ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก และเราถูกคาดหวังให้ตอบกลับ หรืออย่างน้อยต้อง “รับรู้
ความคืบหน้า” อยู่เสมอ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ชั่วโมงการท�ำงานก็
ยาวนานขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็น
ของพ่อแม่ที่ต้องท�ำงานรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่อยู่อีกทวีป ซึ่งทั้งหมดนี้
หมายความว่าคุณต้องยอมรับประเด็นที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ คุณไม่
สามารถท�ำทุกอย่างให้เสร็จได้

คุณไม่สามารถท�ำทุกอย่างให้เสร็จได้
ลองถามตัวเองดูนะครับว่า ถ้าคุณเคยเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�ำโดยใช้วิธี
จัดล�ำดับความส�ำคัญ (เช่น จัดล�ำดับความส�ำคัญโดยแบ่งเป็นระดับ “A”
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“B” และ “C”) คุณสามารถท�ำสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ จน
เสร็จและเริ่มท�ำสิ่งที่มีความส�ำคัญระดับ “C” ก่อนสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ระดับ “A” จะปรากฏขึน้ อีกครัง้ หรือมีหายนะบางอย่างผุดขึน้ มาหรือไม่
แน่นอนว่าคุณท�ำไม่ได้ และถ้าคุณสามารถเริม่ ท�ำสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับ
“C” นั่นอาจหมายความว่าจู่ ๆ สิ่งนั้นกลับมีความส�ำคัญมากขึ้นกว่าเดิม
โดยกลายเป็นสิ่งที่เร่งด่วนและมีความส�ำคัญในระดับ “A” หรือ “B”
นั่นเพราะก่อนหน้านี้มันถูกมองข้ามไป
ลองนึกย้อนกลับไปในช่วงชีวติ การท�ำงานของคุณตอนทีไ่ ม่มอี ะไรให้
ท�ำมากนัก ผมรูว้ า่ การให้คณ
ุ นึกถึงช่วงเวลาเหล่านัน้ ในตอนนีอ้ าจเป็นเรือ่ ง
ยาก เพราะอย่างน้อยคุณย่อมท�ำอะไรบางอย่างอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาธุรกิจ จัดโต๊ะท�ำงาน อ่านหนังสือ หรือท�ำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ
คุณอาจลองพยายามนึกถึงงานแรกของตัวเอง ตอนนั้นคุณอาจท�ำงานที่
บาร์ และหลังจากชั่วโมงท�ำงานอันยาวนานได้หมดลง คุณก็จัดแจงถูพื้น
ท�ำความสะอาดบาร์ และจิบเบียร์สักแก้ว คุณรู้สึกปลาบปลื้มที่งานผ่าน
ไปได้ดว้ ยดีในค�ำ่ คืนนัน้ และพึงพอใจทีค่ ณ
ุ ท�ำงานจนเสร็จ เพราะการท�ำงาน
เสร็จย่อมท�ำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหมล่ะ ความพึงพอใจจากการท�ำบางอย่าง
ลุล่วง (มันเสร็จสมบูรณ์และจบลงแล้ว) ถือเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่ง
ในแง่จิตวิทยา
อีกเหตุผลหนึ่งที่การท�ำงานเสร็จท�ำให้เรารู้สึกพึงพอใจก็คือ เราจะ
รูส้ กึ ว่าจิตใจของตัวเองสงบลง ในทางจิตวิทยามันก่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ
การฟื้นตัวในระยะเวลาสั้น ๆ จากจังหวะชีวิตอันบ้าคลั่ง และช่วยให้เรามี
เวลาจัดล�ำดับความส�ำคัญอีกครั้ง
ปัญหาก็คอื วิธกี ารท�ำงานในปัจจุบนั ท�ำให้เราท�ำงานเสร็จน้อยลงหรือ
รูส้ กึ ว่าจิตใจของตัวเองสงบน้อยลงกว่าเดิม เหมือนกับว่าเราก�ำลังเพ่งมอง
อยู่ตลอดเพื่อให้เห็นแสงจากปลายอุโมงค์ที่ทอดยาวมาก ๆ และเมื่อแสง
ที่ปลายอุโมงค์ใกล้เข้ามาในตอนท้าย คุณก็ตระหนักได้ว่านั่นเป็นเพียง
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