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ค�ำน�ำ 

ขอบคณุที่เลอืกหยบิหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมา  ผมหวงัว่าแนวคดิต่าง ๆ จะ

เป็นประโยชน์ต่อคณุได้มากเท่ากบัที่ผมและผูค้นอกีนบัหมื่นเคยสมัผสั

มาด้วยตวัเอง  ถ้าพูดกนัตามตรง  ผมหวงัจรงิ ๆ ว่าหนงัสอืเล่มนี้จะ

เปลี่ยนชวีติคณุไปตลอดกาล  ผูป้กครองหรอืครขูองคณุอาจเป็นคนให้

หนงัสอืเล่มนี้กบัคณุ  และถ้าเป็นเช่นนั้น  ผมกข็อขอบคณุที่ให้โอกาส

และยอมสละเวลาเพื่ออนาคตของคณุเอง!

นี่เป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมยอดส�าหรบัการเป็นนกัเรยีนครบั  เพราะ

ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์ที่มีทรัพยากรให้คุณใช้มาก 

เท่านี้  คุณมีโอกาสและความเป็นไปได้มากมายเหลือเกิน  เมื่อก่อน

ทรพัยากรเพยีงอย่างเดยีวที่นกัเรยีนมกีค็อืคร ู (และอาจรวมถงึห้องสมดุ

ด้วยหากพวกเขาโชคด)ี  สิ่งที่นกัเรยีนทกุคนในสมยันั้นพอจะท�าได้กค็อื
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การเรยีนรูจ้ากครขูองพวกเขาและศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุ  โดยจะได้

อ่านเฉพาะหนงัสอืที่บงัเอญิได้ไปอยู่ในห้องสมดุนั้น ๆ

ปัจจบุนันี้  การเรยีนรูม้ข้ีอจ�ากดัแค่ว่าคณุเลอืกที่จะเรยีนรูม้ากน้อย

แค่ไหน  คุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาได้ในแบบที่ 

ผูป้กครองของคณุไม่มวีนัจนิตนาการออก  โดยจะเข้าถงึผ่านคอมพวิเตอร์

เครื่องใดกไ็ด้  ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์ของคณุ  ของห้องสมดุ  หรอื

ของโรงเรียนที่คุณได้รับมา  คุณมีทรัพยากรและความสามารถที่จะ

ควบคมุการเรยีนรูข้องตวัเองมากกว่าช่วงเวลาไหน ๆ ในประวตัศิาสตร์

ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้ขณะที่เรียนมัธยมปลาย  เรียน

ปรญิญาตร ี หรอืแม้กระทั่งเรยีนระดบับณัฑติศกึษา  นี่จะเป็นจดุเปลี่ยน

ของชีวิตคุณ  มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองของคุณตัดสินใจให้คุณ 

น้อยลงว่าคณุต้องท�าอะไร  และเป็นช่วงเวลาที่คณุได้ตดัสนิใจเองมาก

ขึ้น  หากคณุเลอืกที่จะใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าที่สดุ  คณุกจ็ะได้อยู่บน

จดุสูงสดุของชวีติที่ไม่ธรรมดา

เริ่มจำกตรงนี้ : คุณไม่มีวันมีเวลำมำกพอ

เมื่อหลายสิ่งเรยีกร้องเวลาจากคณุทั้งในและนอกสถานศกึษา  คณุอาจ

รู้สึกท่วมท้นไปด้วยความรับผิดชอบทั้งหลายที่ตัวเองมี  แต่ความจริง 

ก็คือ  คุณไม่มีวันมีเวลามากพอที่จะท�าทุกสิ่งที่ต้องท�าหรอกครับ   

นี่เป็นเรื่องจรงิส�าหรบัคณุในฐานะนกัเรยีน  และมนัจะจรงิยิ่งขึ้นไปอกี

เวลาที่คุณเริ่มท�างาน  นอกจากการเข้าชั้นเรียนแล้ว  คุณยังต้อง 

จมจ่อมอยู่กับสิ่งอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

ในทกุวนันี้  ไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ตไทม์  การฝึกงาน  กฬีา  งานบรกิาร
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ชมุชน  งานศลิปะ  หรอืกจิกรรมอื่น ๆ อกีเป็นล้านอย่าง  รวมถงึโอกาส

ที่จะได้เป็นผู้น�าซึ่งคอยเรยีกร้องความสนใจจากคณุ

แต่ความจริงก็คือ  คุณจะควบคุมเวลาและชีวิตของตัวเองได ้

ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีท�างาน  และวิธีรับมือกับความรับผิดชอบ

ต่าง ๆ ซึ่งหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวนั  คณุจะควบคมุ

งานและกจิกรรมต่าง ๆ ได้เมื่อคณุหยดุท�าบางสิ่ง  แล้วหนัไปใช้เวลา 

มากขึ้นกบัสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชวีติของคณุได้จรงิ ๆ 

ผมศึกษาเรื่องการบริหารเวลามานานกว่าสี่สิบปี  ผมซึมซับ

แนวคดิของปีเตอร์ ดรกัเกอร์  อเลก็ แมคเคนซ ี อลนั ลาเกยีน  สตเีฟน 

โคเวย์  และบคุคลอื่น ๆ อกีมากมาย  ผมอ่านหนงัสอืนบัร้อยเล่ม  และ

บทความอีกนับพันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล  และ

หนงัสอืเล่มนี้กค็อืผลลพัธ์ที่ออกมา 

ทกุครั้งที่พบข้อคดิด ีๆ  ผมจะน�ามาทดลองใช้ในการท�างานและ

ชวีติส่วนตวั  และถ้ามนัใช้ได้ผล  ผมจะผนวกมนัเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบรรยายและงานสมัมนาที่ผมจดัขึ้นเพื่อให้ความรู้กบัคนอื่น ๆ 

กาลเิลโอเคยกล่าวไว้ว่า  “คณุสอนอะไรคนอื่นไม่ได้หรอก  คณุ

ท�าได้เพยีงแค่ช่วยให้เขาค้นพบสิ่งนั้นด้วยตวัเอง” 

เรียนรู้จำกคนที่ประสบควำมส�ำเร็จ 

คนบางคนสร้างผลงานได้เหนอืกว่าคนอื่นกเ็พราะพวกเขาท�าสิ่งต่าง ๆ 

ในแบบที่ต่างออกไป  และท�าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม  โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ประสบความส�าเรจ็  ร�่ารวย  และมี
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ความสขุทั้งหลาย  พวกเขาใช้เวลาได้ดแีละมปีระสทิธภิาพกว่าคนทั่วไป

ชนดิที่เทยีบกนัไม่ได้ 

ด้วยภมูหิลงัที่ไม่ค่อยสวยงามนกั  ผมจงึรูส้กึอยูล่กึ ๆ วา่ตวัเอง 

ไม่ดีพอ  ผมติดแหง็กอยู่กับความคิดที่ว่าคนอื่นท�าได้ดีกว่าผมเพราะ

พวกเขาเก่งกว่าผมจริง ๆ  นั่นเป็นกับดักทางความคิดที่ผมเรียนรู ้

ในเวลาต่อมาว่าไม่ใช่ความจรงิเลย  พวกเขาเพยีงแค่ท�าสิ่งต่าง ๆ ใน

แบบที่ต่างออกไปเท่านั้น  และถ้ามองกนัตามหลกัเหตผุลแล้ว  ในเมื่อ

พวกเขาเรยีนรู้ที่จะท�าสิ่งเหล่านั้นได้  ผมเองกย็่อมท�าได้เช่นเดยีวกนั  

นี่เป็นการค้นพบครั้งส�าคญัส�าหรบัผม  มนัท�าให้ผมรู้สกึทึ่งและ

ตื่นเต้น  จวบจนถงึทกุวนันี้ผมกย็งัคงรู้สกึอย่างนั้น  ผมรู้แล้วว่าตวัเอง

สามารถเปลี่ยนชวีติและบรรลเุป้าหมายใด ๆ กต็ามที่ปรารถนา  ขอเพยีง

แค่ค้นหาว่าคนอื่น ๆ ที่ประสบความส�าเร็จในด้านนั้นเขาท�าอะไรกัน  

แล้วท�าไปตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลพัธ์แบบเดยีวกนัในที่สดุ  

ภายในเวลาหนึ่งปีที่ผมเริ่มท�างานขาย  ผมกลายเป็นหนึ่งใน 

นักขายที่ท�ายอดขายได้สูงที่สุด  ปีถัดมาผมก็ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น 

ผู้จดัการ  และในเวลาสามปี  ผมกก็้าวขึ้นครองต�าแหน่งรองประธาน

ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลทมีนกัขาย 95 คนในหกประเทศ  ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นผม

มอีายเุพยีงแค่ 25 ปี! 

ควำมจริงอันเรียบงำ่ย 

ตลอดชวีติการท�างาน  ผมได้ค้นพบความจรงิอนัเรยีบง่ายประการหนึ่ง

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า  นั่นคือ  ความสามารถในการจดจ่ออย่างแน่วแน่กับ

ภารกจิที่ส�าคญัที่สดุ  โดยพยายามท�ามนัให้ดแีละเสรจ็สมบรูณ์  นบัว่า

SAMPLE



• 13 •

เป็นกญุแจดอกส�าคญัที่ไขประตูไปสู่ความส�าเรจ็  การบรรลเุป้าหมาย  

การได้รบัความนบัถอื  การมสีถานะในสงัคม  และความสขุในชวีติ  ซึ่ง

กญุแจดอกที่ว่ากถ็อืเป็นหวัใจของหนงัสอืที่อยู่ในมอืคณุเล่มนี้

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณจะก้าวหน้าอย่าง

รวดเรว็ในการเรยีนได้อย่างไร  ในแต่ละหน้าที่คณุพลกิผ่านไป  คณุจะ

ได้พบกับกฎอันทรงพลังที่สุดของการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลซึ่ง

ผมค้นพบมา 

วธิกีาร  เทคนคิ  และกลวธิเีหล่านี้ล้วนผ่านการทดสอบแล้วว่า

ใช้ได้จรงิอกีทั้งยงัเหน็ผลอย่างรวดเรว็  และเพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเวลา  

ผมจะไม่ลงลกึไปกบัค�าอธบิายทางจติวทิยาหรอืทางอารมณ์เกี่ยวกบัการ

ผดัวนัประกนัพรุ่งและการบรหิารเวลาที่ไม่มปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี้  

คณุจะไม่ได้พบกบัทฤษฎหีรอืงานวจิยัที่ยดืยาว  แต่จะได้เรยีนรู้แนวทาง

ปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณสามารถลงมือท�าได้ทันที  เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ในการท�างานที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มพูนความสุขให้กับ 

ตวัคณุเอง  

แนวคิดทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับความ

สามารถ  ประสิทธิภาพ  และผลงานของคุณ  รวมไปถึงการท�าให้ 

ตวัคณุมคีณุค่ามากขึ้นไม่ว่าคณุเลอืกที่จะท�าอะไรกต็าม  คณุสามารถ

น�าแนวคิดไปปรับใช้กับภารกิจหรือกิจกรรมใดก็ได้  ถึงแนวคิดใน

หนงัสอืจะมุง่เน้นไปที่การเรยีนเป็นหลกั  แต่คณุกส็ามารถใช้มนัส�าหรบั

การบรหิารเวลาซ้อมดนตร ี กระตุน้ประสทิธภิาพในการเล่นกฬีาเป็นทมี  

บรหิารเวลาท�างานพาร์ตไทม์  และบรหิารเวลาโดยรวมของตวัเอง  ใน

ขณะเดยีวกนักส็ร้างสมดลุให้กบักจิกรรมอนัหลากหลายที่คณุได้เข้าไป

มสี่วนร่วมด้วย
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ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคุณ   

ไม่ว่าคณุจะก�าลงัประสบปัญหาในด้านใดของชวีติ  คณุไม่จ�าเป็นต้อง

อ่านหนงัสอืเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ  หลงัจากที่อ่านสามบทแรกเสรจ็  คณุ

ควรดูสารบัญแล้วเลือกอ่านบทหรือส่วนใดก็ตามที่ดูเป็นประโยชน์กับ

คุณมากที่สุดโดยจะอ่านเวลาไหนก็ได้  เทคนิคทั้งหลายในหนังสือ 

ถูกจัดวางอย่างรอบคอบเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องที่ถือว่าท้าทายที่สุด

ส�าหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน  บางเทคนิคอาจมีประโยชน์ครอบคลุม

หลายเรื่อง  ดงันั้น  ถงึทกุบทจะน�าเสนอสิ่งใหม่ ๆ  คณุกอ็าจจะเหน็

เทคนคิที่คล้ายกนัในหลาย ๆ ส่วนของหนงัสอืเล่มนี้

อย่างไรกต็าม  กญุแจสูค่วามส�าเรจ็ในทกุ ๆ ด้านกค็อืการลงมอื

ท�า  กฎเหล่านี้จะช่วยให้ผลงานและผลลัพธ์ของคุณดีขึ้นได้อย่าง

รวดเร็วและแน่นอน  ยิ่งคุณเรียนรู้และน�ามันไปประยุกต์ใช้ได้เร็ว 

เท่าไหร่  คุณก็จะยิ่งมีความก้าวหน้าในการเรียนเร็วขึ้นเท่านั้น  ผม

ขอรบัประกนัไว้ตรงนี้เลย!

คุณจะพบกับความส�าเร็จอันไร้ขีดจ�ากัด  เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะ 

กนิกบตวันั้นซะ!
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กินกบตัวนั้นซะ 
บทน�ำ 

เทคนิคที่กลายมาเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคเพิ่ม

ประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ทรงพลังที่สุดซึ่งคุณจะได้เรียนรู้  อันที่จริง 

แค่ใช้เทคนคินี้ทกุวนัไปตลอดชวีติกท็�าให้ประสทิธภิาพของคณุเพิ่มขึ้น 

เป็น 10 เท่าแล้ว  ล�าพังแค่เทคนิคนี้ก็ท�าให้การอ่านหนังสือเล่มนี้ให ้

ผลตอบแทนมากมายในแบบที่คณุแทบจะจนิตนาการไม่ออกเลย

หากคุณเป็นเหมือนนักเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  คุณอาจมี 

สิ่งที่ต้องท�ามากเกนิไปและมเีวลาน้อยเกนิไป  และเมื่อคณุดิ้นรนจะท�า

ทกุอย่างให้ลลุ่วง  งานและความรบัผดิชอบใหม่ ๆ กจ็ะประดงัเข้ามา

เป็นระลอกราวกบัคลื่นในมหาสมทุร  นอกจากนี้  การคดัเลอืกบคุคล

เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็มีการแข่งขันสูงกว่าที่ผ่านมา   

ผลการเรียนที่ดีเป็นสิ่งที่จ�าเป็นแต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ  คุณต้องมี

ความเป็นผู้น�า  เคยท�างานอาสาสมัคร  รวมถึงต้องแสดงให้เห็นว่า 
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ตวัเองมคีวามสนใจและความส�าเรจ็ในหลายสิ่งหลายอย่าง  หากการ

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป้าหมายของคุณ  การท�างาน 

พาร์ตไทม์ในสาขาอาชีพที่คุณเลือกขณะที่เรียนไปด้วยก็ท�าให้คุณยุ่ง

วุ่นวายได้พอ ๆ กนั 

ผมอยากให้คุณได้รู้สัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

จนกระทั่งพวกเขาอายุมากแล้ว  นั่นคือ  คุณไม่สามารถท�าทุกสิ่งที่ 

ต้องท�าได้  คุณไม่มีทางเข้าร่วมทุกกิจกรรมหรือไขว่คว้าทุกโอกาสที่ 

เข้ามาได้

กจิกรรมนอกหลกัสตูรมากมายที่คณุเข้าร่วมจะส่งผลอย่างมาก

ต่ออนาคตของคณุ  มนัอาจมผีลต่อการสมคัรเข้ามหาวทิยาลยั  หรอื

อาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้คณุได้ประสบการณ์ในสาขาอาชพีที่คณุเลอืก

ขณะที่ยังเป็นนักเรียนอยู่  คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้

มากมาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ในขณะเดียวกันก็น�าความเสี่ยงมาให้  

เพราะมันอาจท�าให้นักเรียนหลายคนทุ่มเทและให้ความส�าคัญกับมัน

มากเกนิไปจนส่งผลกระทบต่อการเรยีน

โอกาสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะมันให้พื้นที่กับคุณในการ

แสดงความสามารถด้านความเป็นผู้น�า  ตลอดจนได้คิดค้นแนวคิด 

ใหม่ ๆ  ได้บรหิารโครงการของตวัเอง  ทั้งยงัได้แสดงความเป็นเลศิใน

ฐานะนกักฬีา  หวัหน้าทมี  นกัดนตร ี บรรณาธกิารสิ่งพมิพ์ของโรงเรยีน  

หรอือาสาสมคัร  จะเหน็ว่ามคีวามเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสดุส�าหรบัคณุ

แต่ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเหล่านี้ก็น�ามาซึ่งความเสี่ยง  

เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะถูกดึงดูดให้ตอบรับทุกกิจกรรม  ทุก

ชมรม  และทุกกีฬา  กระทั่งสุดท้ายก็มีหลายอย่างให้ท�าจนเกินจะ 

รบัไหว  จงึเป็นเรื่องส�าคญัที่คณุต้องตั้งใจเลอืกกจิกรรมและท�าให้แน่ใจ

ว่าตัวเองจะได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม  คุณจะต้อง 
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มีกลยุทธ์  กล่าวคือ  กิจกรรมแต่ละอย่างควรถูกเลือกโดยค�านึงถึง 

เป้าหมายในอนาคตที่ใหญ่กว่าและมคีวามชดัเจน

ควำมส�ำคัญของกำรเลือกอย่ำงถูกต้อง 

ด้วยเหตุนี้  การเลือกงานที่ส�าคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแล้วท�ามัน 

ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม  จึงน่าจะส่งผลต่อความส�าเร็จและ

อนาคตของคุณมากกว่าคุณสมบัติหรือทักษะอื่นใดที่คุณจะพัฒนา 

ขึ้นมาได้  

ดงันั้น  คนธรรมดา ๆ ที่สร้างนสิยัในการจดัล�าดบัความส�าคญั  

และลงมือท�างานส�าคัญให้เสร็จอย่างรวดเร็ว  จึงสามารถแซงหน้า 

พวกอจัฉรยิะที่เอาแต่พูดและวางแผนทว่ากลบัแทบไม่เคยท�าอะไรเป็น

ชิ้นเป็นอนัได้อย่างไม่เหน็ฝุ่น

ควำมจริงเกี่ยวกับกบ 

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า  หากสิ่งแรกที่คุณท�าในตอนเช้าของวันคือการ 

กนิกบเป็น ๆ หนึ่งตวั  คณุจะผ่านวนันั้นไปได้สบาย ๆ เพราะคณุรูแ้ล้ว

ว่านั่นน่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่สดุที่จะเกดิขึ้นกบัคณุในวนันั้น 

“กบ”  ในที่นี้คอืงานที่ส�าคญัและมขีนาดใหญ่โตที่สดุ  (ถ้าคณุ

ไม่ลงมอืท�าอะไรสกัอย่าง  กเ็ป็นไปได้ว่าคณุจะผดัผ่อนมนัออกไปก่อน)  

และมนักย็งัเป็นงานที่อาจส่งผลดอีย่างใหญ่หลวงต่อสถานะรวมถงึชวีติ

ของคณุในขณะนั้นด้วย
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ท้ายที่สดุแล้วเมื่อคณุเข้าสูว่ยัท�างาน  คณุจะสามารถกนิกบเป็น

อย่างแรกในตอนเช้าได้  แต่ตอนที่ยงัเป็นนกัเรยีน  คณุจะเข้าเรยีนเป็น

อย่างแรกในตอนเช้าและเวลาของคณุกถ็กูก�าหนดโดยตารางเรยีน  คณุ

จงึต้องกนิกบตามเวลานั้น

ดงันั้น  กฎข้อที่หนึ่งของการกนิกบกค็อื  ให้คดิเสยีว่ากบของคณุ

คือเวลาที่คุณต้องเรียน  ในช่วงสุดสัปดาห์  คุณอาจกินกบเป็นอย่าง

แรกในตอนเช้าได้  แต่ในช่วงเวลาอื่น ๆ คณุต้องกนิกบในตอนเริ่มต้น

ของทกุคาบเรยีนเสมอ  เมื่อคณุท�าการบ้านตอนเยน็  ให้คณุกนิกบเป็น

อย่างแรกเสมอ  และเมื่อไหร่กต็ามที่คณุมคีาบว่าง  คณุต้องกนิกบก่อน 

กินกบตัวไหนต่อ

กฎข้อที่สองของการกนิกบกค็อื  ถ้าคณุจะต้องกนิกบสองตวั  ใหเ้ลอืก

กนิตวัที่น่าเกลยีดที่สดุก่อน 

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่า  หากคุณมีงานส�าคัญรออยู่ 

สองอย่าง  ให้เริ่มต้นจากงานที่ใหญ่  ยาก  และส�าคญัที่สดุก่อน  จง

สร้างวนิยัให้ตวัเองลงมอืท�าทนัทแีละเพยีรพยายามท�าต่อไปจนกวา่จะ

ส�าเรจ็ลลุ่วง  แล้วจงึค่อยหนัไปท�าสิ่งอื่น 

ให้มองว่ามนัเป็นบททดสอบ...เป็นเรื่องท้าทาย  จงห้ามใจตวัเอง

ไม่ให้เริ่มต้นจากงานที่ง่ายกว่า  เตอืนตวัเองเสมอว่าหนึ่งในการตดัสนิใจ

ที่ส�าคัญที่สุดของแต่ละวันคือ  หากคุณต้องท�างานทุกอย่างที่กองอยู่

ตรงหน้า  อะไรที่คณุจะลงมอืท�าทนัท ี และอะไรที่คณุจะท�าหลงัจากนั้น 

กฎข้อที่สามของการกินกบก็คือ  หากคุณต้องกินกบเป็น ๆ  

ไม่มปีระโยชน์อะไรที่จะนั่งจ้องมนันาน ๆ 
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กุญแจสู่การสร้างผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือ  การฝึก

จดัการกบังานชิ้นส�าคญัเป็นอย่างแรกในทกุเช้าจนกลายเป็นนสิยั  คณุ

ต้องฝึก  “กนิกบ”  จนเป็นกจิวตัรก่อนที่จะเริ่มท�าอย่างอื่น  และต้อง

กนิเข้าไปโดยไม่รรีอด้วย 

ลงมือท�ำทันที 

คนที่มปีระสทิธภิาพและประสบความส�าเรจ็กค็อืคนที่กระโจนเข้าใส่งาน

ส�าคญั ๆ  แล้วสร้างวนิยัให้ตวัเองจดจ่อกบัการท�างานนั้นอย่างแน่วแน่

จนกว่าจะส�าเร็จ  มีหลักฐานปรากฏให้เห็นซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่า  “การ 

มุ่งเน้นที่การลงมือท�า”  เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดของ

คนเหล่านั้นซึ่งจะปรากฏให้เหน็ในทกุเรื่องที่พวกเขาท�า  ความสามารถ

ของคณุในการลงมอืท�าโดยไม่ต้องรอให้ถงึคาบว่างหรอืมผีูป้กครองมา

คอยเตอืนจะเป็นปัจจยัหนึ่งเดยีวที่ชี้ชะตาว่าคณุจะประสบความส�าเรจ็

ด้านการเรยีนหรอืไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คณุเริ่มเรยีนมหาวทิยาลยั  

เป็นเรื่องส�าคัญที่คุณต้องเริ่มสร้างนิสัยเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ 

เป็นไปได้  เพราะยิ่งเริ่มเรว็เท่าไหร่  การรกัษานสิยัดงักล่าวให้คงอยูไ่ป

ตลอดชวีติกจ็ะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

ว่ำด้วยเรื่องของเทคโนโลยี

ผมเริ่มต้นชีวิตโดยที่มีข้อได้เปรียบน้อยมาก  ถ้าพูดกันตามตรง  ผม 

เรียนไม่จบมัธยมปลายด้วยซ�้า!  แต่สุดท้ายผมก็ศึกษาต่อในระดับ
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มหาวทิยาลยัจนกระทั่งเรยีนจบหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  ทว่า

ประสบการณ์ในช่วงแรกเริ่มของผมถือเป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลัง 

ในชวีติ  ผมเขยีนหนงัสอืมาเป็นจ�านวน 75 เล่ม  และคดิว่าเป็นเรื่อง

ส�าคญัที่หนงัสอืแต่ละเล่มต้องเข้าถงึได้ส�าหรบัทกุคนที่มคีวามปรารถนา

อนัแรงกล้าที่จะพฒันาตวัเองและชวีติ

เขตการศึกษาที่มีทุนหนากับโรงเรียนเอกชนหลายแห่งได้รับ 

เอาเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพื่อการเรยีนรูใ้นแต่ละวนัอย่างเตม็รปูแบบ  แต่

ส�าหรับหลาย ๆ โรงเรียนทั่วประเทศ  นักเรียนแทบไม่มีโอกาสเข้าถึง

เทคโนโลยเีลยด้วยซ�้า  คณุอาจโชคดไีด้อยู่ในโรงเรยีนที่แจกโน้ตบุ๊กให้

นักเรียนทุกคน  แต่ความเป็นจริงที่เป็นไปได้มากกว่าก็คืิอ  คุณคง 

ต้องนั่งท�างานทุกอย่างที่ใช้เทคโนโลยีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

เก่า ๆ แทน  ไม่ว่าคณุจะมโีอกาสเข้าถงึเทคโนโลยมีากแค่ไหน  หนงัสอื

เล่มนี้กใ็ช้ได้ส�าหรบัคณุครบั

เมื่อค�านึงถึงเรื่องเทคโนโลยี  ผมจึงเขียนถึงเครื่องมือต่าง ๆ  

ในหนังสือโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของวิธีการและทฤษฎีแทนที่จะเป็นการ 

น�าไปใช้  มเีนื้อหาสองบทที่พูดถงึเรื่องเทคโนโลยโีดยตรง  แต่เครื่องมอื

ส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่แม้แต่คนที่มีแค่ดินสอและ

กระดาษกส็ามารถน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุได้

แต่ถึงอย่างไร  เทคโนโลยีอย่างระบบติดตามแบบดิจิตอลหรือ 

แอพพลเิคชั่นอาจเป็นสื่อกลางชั้นยอดส�าหรบัการท�าตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ในหนังสือเล่มนี้  และนักเรียนก็มีเครื่องมือให้ใช้เป็นจ�านวนมหาศาล  

การเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องและใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างชาญฉลาด

เป็นสิ่งที่ส�าคัญสุด ๆ ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ  เนื้อหา 

สองบทที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยจีะแนะแนวเรื่องนี้ให้กบัคณุ
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และไม่ว่าคณุจะน�าค�าแนะน�าในหนงัสอืไปใช้อย่างไร  เป้าหมาย

ที่ส�าคัญที่สุดก็ยังคงเป็นการลงมือท�าทันที  การท�าทุกงานที่คุณ 

เริ่มท�าให้ส�าเรจ็ 100 เปอร์เซน็ต์  และรบัผดิชอบอย่างเตม็ที่ต่อตวัเอง

และต่อสิ่งที่คณุปรารถนา  ส่วนที่เหลอืกใ็ห้เป็นเรื่องของรายละเอยีดไป

ควบคุมกำรเรียนรู้ของคุณ

ต้องขอบคุณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่ท�าให้เราสามารถ

ควบคมุการเรยีนรูข้องตวัเองได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดตี  ทรพัยากร

ทางการศกึษาชั้นยอดอยู่เพยีงแค่ปลายนิ้วของคณุ  หากคณุไม่เข้าใจ

หลักคณิตศาสตร์ข้อไหนก็สามารถเข้าไปฟังการบรรยายเรื่องนั้นได้ที่

เว็บไซต์คาน อะคาเดมี  (Khan Academy)  โดยแค่สมัครสมาชิกแล้ว

เข้าสู ่ระบบของเว็บไซต์ดังกล่าว  หรือถ้าคุณมีค�าถามเกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตร์ที่หนงัสอืเรยีนไม่มคี�าตอบให้  คณุกส็ามารถหาค�าตอบ

เหล่านั้นได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสมิธโซเนียนหรือสมาคม

เนชั่นแนล จโีอกราฟฟิก  ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ที่สามารถมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ

กบัผู้ใช้งานได้

มทีรพัยากรมากมายในโลกออนไลน์ให้คณุได้ใช้ฟร ี ซึ่งช่วยให้

คุณเข้าใจตัวเองและวิธีการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมี

ทรพัยากรที่ช่วยให้คณุศกึษาและเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

ด้วย  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะมองหาทรัพยากรเหล่านั้นแล้วใช้

ประโยชน์จากมนัหรอืไม่

เมื่อก่อนครูและผู้ปกครองเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเรียนรู้  

แต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้ว!  คุณคือผู้ควบคุมสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้   
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จริงอยู่ที่คุณยังได้รับมอบหมายงานและถูกคาดหวังให้เรียนรู้ตาม

หลกัสตูรของสถานศกึษา  แต่คณุไม่จ�าเป็นต้องรูส้กึวา่ตวัเองถกูจ�ากดั

ด้วยสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว  เพราะคุณสามารถออกไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณ 

ชื่นชอบที่สดุโดยไม่ต้องขออนญุาตใคร!

นึกภำพตัวเองอย่ำงที่อยำกจะเป็น 

ถ้าคุณอยากเร่งความเร็วในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ท�างานได้ 

มากขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม  คุณต้องหมั่นคิดถึงรางวัลและ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงมือท�าอย่างฉับไวและแน่วแน่  ให้ลอง

นึกภาพตัวเองว่าเป็นคนประเภทที่ท�าสิ่งส�าคัญ ๆ เสร็จอย่างรวดเร็ว

และยอดเยี่ยมอยู่แล้วดู

เนื่องจากภาพที่คุณมองตัวเองส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณ 

อย่างมาก  ดังนั้น  จงนึกภาพแบบที่คุณอยากให้เป็นในอนาคต   

ภาพที่คณุมองตวัเองจะก�าหนดพฤตกิรรมที่คณุแสดงออกมา  หรอืพดู

ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นกบัชวีติของคณุนั้นต้องเริ่มต้นจาก

ความเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณเสียก่อน  ซึ่งก็คือการเปลี่ยนภาพ 

ในหวัคณุนั่นเอง 

ทกัษะ  นสิยั  และความสามารถต่าง ๆ เป็นสิ่งที่คณุเรยีนรู้ได้

โดยไม่มขีดีจ�ากดั  เมื่อคณุฝึกตวัเอง  (ผ่านการฝึกฝนและท�าซ�้า ๆ)  ให้

เลิกผัดวันประกันพรุ่งและท�างานที่ส�าคัญที่สุดให้ส�าเร็จโดยเร็ว  ชีวิต

ส่วนตวัและการเรยีนของคณุจะก้าวหน้าไปอย่างพุ่งทะยานเลยทเีดยีว 

กแ็ค่กนิกบตวันั้นซะ! 
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