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- เกี่ยวกับผู้เขียน เจฟฟ์ แซนเดอร์ส เป็นโค้ชด้านการพัฒนาตนเองและ
การสร้างประสิทธิภาพ เป็นนักวิ่งอัลตรามาราธอน และ
ผู้ด�ำเนินรายการพอดแคสต์ที่ชื่อปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5
เขาจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาภาพยนตร์ แ ละ
จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยทรูแมน สเตต และอาศัยอยู่ที่เมืองแนชวิลล์
พร้อมกับ เทสซา ภรรยาสุดที่รัก และเบนนี่ สุนัขพันธุ์ปั๊กแสนซน
หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเจฟฟ์ให้มากขึ้น รวมถึงการท�ำเพื่อมี
ชัยชนะในแต่ละวันก่อนอาหารมื้อเช้า เข้าไปที่ www.Jeffsanders.com
ถ้าคุณชอบตื่นเช้า
ขอแนะน�ำหนังสือดี
เล่มนี.้ ..

Miracle morning

เขียนโดย Hal Elrod

แปลโดย เสรี อู่ธาราสวัสดิ์

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและองค์กร ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ ธนาคาร พลังงาน อาหาร
ทะเล บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ควบคู่กับการเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษและนักแปล
เสรีตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างและพัฒนาอุปนิสัยที่ดี เพราะเชื่อว่า
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของความส�ำเร็จและความสุข จึงเริม่ ตืน่ นอนแต่เช้า (ตี 5) และปฏิบตั ิ
ตามอุปนิสัยบางประการในหนังสือเล่มนี้ และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งใน
ชีวิตส่วนตัวและการงาน จากนั้นจึงแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้คนรอบข้างเพราะเชื่อ
ว่าจะจุดประกายให้แต่ละคนลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลงชีวติ ไปสูร่ ปู แบบทีใ่ ฝ่ฝนั ได้ในทีส่ ดุ
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
คนเราทุกคนล้วนต้องการประสบความส�ำเร็จ ได้รับสิ่ง

ดี ๆ ในชีวิต แต่ชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จและได้รับสิ่งที่ดีนั้นมิได้มาจาก
โชคช่วย จะใช้ความขยันอย่างเดียวไม่พอ หรือมีความฉลาดอย่างเดียว
ก็ไม่พอ จึงต้องมีวธิ วี างแผนการใช้เวลาแต่ละวันโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากการบริหารเวลาตั้งแต่เช้า การลุกจากที่นอนแต่เช้าตอนตี 5 จึงเป็น
ใบเบิกทางไปสู่การปลดปล่อยตัวตนของตัวเราครั้งใหญ่ที่สุด เปรียบ
เสมือนบานพับตัวเล็กทีช่ ว่ ยเปิดประตูบานใหญ่ เพราะช่วยให้มศี กั ยภาพ
ในการท�ำสิ่งที่ฝันไว้ และท�ำให้เป้าหมายมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม
คุณพร้อมที่จะมีชัยชนะในแต่ละวันก่อนมื้อเช้าหรือยัง หนังสือ
เล่มนี้จะช่วยให้คุณมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการตื่นเช้าขึ้นมา เพื่อ
วางแผนให้ตนเองมีชัยชนะก่อนมื้อเช้าได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ 1 ชั่วโมง
ต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น ก็จะได้รับสิ่งที่ดีส�ำหรับชีวิต เปรียบได้กับ
ความอัศจรรย์ที่เกิดกับเราทุก ๆ วัน
หนังสือ “ชีวิตดีอย่างอัศจรรย์ เมื่อตื่นทุกวันตอนตี 5” เล่มนี้เป็น
หนังสือดี แปลจากหนังสือขายดี The 5 A.M. Miracle : Dominate
Your Day Before Breakfast. เขียนโดย Jeff Sanders ซึ่งจะช่วยให้
ตืน่ นอนตอนเช้าพร้อมทัง้ วางแผนและปฏิบตั ติ นให้เป็นคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ทีท่ า่ นจะได้มชี วี ติ ดีอย่างอัศจรรย์ทกุ ๆ วัน ให้ทา่ นมีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นได้
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนี้ ที่จะช่วยให้ท่านมีแนวทาง ขั้นตอนวิธีในการวางแผนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ มีชีวิตที่ดีอย่างอัศจรรย์ในทุก ๆ วันตลอดไป
เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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“การลุกจากที่นอนแต่เช้าตอนตี 5

เป็นใบเบิกทางไปสู่การปลดปล่อยตัวตนของ
ตัวเราครั้งใหญ่ที่สุด
การตื่ น แต่ เ ช้ า นั้ น เปรี ย บเสมื อ น
บานพับตัวเล็กทีช
่ ว
่ ยเปิดประตูบานใหญ่

เพราะช่วยให้คุณมีศักยภาพในการท�ำสิ่งที่ฝัน
และท�ำให้เป้าหมายมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม
การตื่นแต่เช้าจะช่วยก�ำหนดอนาคตและ
ผลักดันให้คณ
ุ มีชวี ติ ดีอย่างอัศจรรย์ เข้าใกล้
ความเป็นตัวตนที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุดได้อย่าง
รวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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สารบัญ
เกี่ยวกับผู้เขียน ผู้แปลและเรียบเรียง
หมายเหตุ บรรณาธิการ 5

4

ส่วนที่ 1 มหัศจรรย์ของการตื่นตี 5
บทน�ำ	 การ “ตื่นแต่เช้า” เพื่อไป “วิ่ง” 11
: แรงกระตุ้นอันยิ่งใหญ่เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
1 ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 15
สิ่งที่จะท�ำให้คุณมีชีวิตดีอย่างอัศจรรย์ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
- ประโยชน์ส�ำคัญของปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5
- คุณต้องเลือกช่วงเวลา “ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5” ที่เหมาะกับตัวคุณเอง
- คุณพร้อมที่จะมีชัยชนะในแต่ละวันก่อนมื้อเช้าหรือยัง
- อยากมีชีวิตที่ดีอย่างอัศจรรย์ คุณต้องมีค�ำมั่นสัญญา 4 ข้อ
- วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 1
2 เริ่มต้นตามหาความยิ่งใหญ่ส�ำหรับตัวคุณ 29
จงกล้าเปลี่ยนแปลง และเต็มใจท�ำในสิ่งที่จะท�ำให้คุณเปลี่ยนไป
- ความสบาย : ศัตรูตัวฉกาจของความส�ำเร็จ
- ข้อดี 10 ประการ ที่เห็นได้ชัดจากการตื่นเช้า
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 2
3 ลุกจากที่นอนด้วยความกระตือรือร้น 47
วิธีท�ำให้คุณกลายเป็นคนที่ตื่นเช้าได้ในที่สุด
- 7 ขั้นตอนที่ท�ำให้คุณกลายเป็นคนตื่นเช้าได้ในที่สุด
- ค�ำถามที่พบบ่อย
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 3
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ส่วนที่ 2 : “แผนกลยุทธ์หลักของการตื่นตี 5”
4 วางรากฐานการเป็นคนตื่นเช้าให้แข็งแกร่ง 65
เตรียมตัวส�ำหรับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่
- แผนมุ่งสู่ความส�ำเร็จในแบบของคุณ
- มีตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและดีที่สุด แค่ตื่นเช้า
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ขั้นตอนที่ 1 “ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต” ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณ
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 4
5 ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่วัดผลได้ทันที 80
วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ ตอนนี้
- ท�ำไมการวางแผนระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก
- ขั้นตอนที่ 2 “สร้างระบบไตรมาส” สร้าง “ระบบบริหารชีวิตทุก 3 เดือน”
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 5
6 สร้างอุปนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปตลอด เพื่อช่วยให้คุณประสบความส�ำเร็จ 101
กิจวัตรประจ�ำวันที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จิตใจ และจิตวิญญาณคุณ
- อุปนิสัยและ “ระบบบริหารชีวิตทุก 3 เดือน”
- ขั้นตอนที่ 3 “ระบุอุปนิสัย” ระบุอุปนิสัยหลักและอุปนิสัยสนับสนุน
- เชื่อมโยงภาพใหญ่ด้วยภารกิจประจ�ำวัน
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 6
7 ออกแบบกิจวัตรที่คุณใฝ่ฝัน 118
วิธีวางแผน น�ำไปปฏิบัติ และท�ำอย่างสม�่ำเสมอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณ
- ขัน้ ตอนที่ 4 “สร้างกิจวัตร” สร้างกิจวัตรช่วงเช้า ช่วงเย็น และสัปดาห์ทใี่ ฝ่ฝนั
- ออกแบบกิจวัตรยามเช้าที่คุณใฝ่ฝันได้แล้ว
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 7
8 สร้างประสิทธิภาพตัวคุณให้เป็นเลิศได้ทันที 139
กลยุทธ์ที่ท�ำให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
- ขั้นตอนที่ 5 “ลงมือปฏิบัติ” น�ำกลยุทธ์สุดยอด 3 ประการ...
- ประสานกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มที่ ดีที่สุด
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 8

9

9 ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง 161
วิธีการติดตามผล วัดผล และจัดการกับชีวิตที่มุ่งมั่น
- ขั้นตอนที่ 6 “ติดตามผล” ติดตามความก้าวหน้าอย่างจริงจังด้วยเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
- วิธีการทบทวน รายวัน
- วิธีการทบทวน รายสัปดาห์
- วิธีการทบทวน รายเดือน
- วิธีการทบทวน รายไตรมาส
- วิธีการทบทวน รายปี
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 9
10 เป็นมืออาชีพในการตื่นเช้าตี 5 181
กลยุทธ์ขั้นสูง ส�ำหรับผู้ต้องการชัยชนะในทุกด้าน
- ขั้นตอนที่ 7 “เป็นมืออาชีพ” ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ...
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 10
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการลงมือท�ำจริงเพื่อให้การตื่นนอนตอนตี 5 เป็นไปอย่าง
		 มีคุณภาพ
11 แผนปฏิบัติการส�ำหรับการตื่นตี 5 196
โปรแกรม 30 วัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
- แผน 30 วัน ส�ำหรับการปฏิบัติจริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
- บทสรุป : มหัศจรรย์ของการตื่นตี 5 ใน 3 ขั้นตอน
ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ สรุปและทบทวน และแผนปฏิบัติการบทที่ 11
12 ได้เวลาลงมือท�ำอย่างจริงจังท�ำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน 208
ภาคผนวก 1 : แหล่งข้อมูลที่ดีส�ำหรับมืออาชีพในการตื่นตี 5 210
ภาคผนวก 2 : ตัวช่วย 10 ประการ ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ 212
ภาคผนวก 3 : แบบประเมินกลยุทธ์ 47 ประการ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้
			
ชีวิตส่วนตัวและการงานของคุณ 215
รายการสิ่งท้าทาย ที่ตั้งใจจะลงมือปฏิบัติ 235
แบบฟอร์มเปล่า “สัปดาห์ที่ใฝ่ฝัน” 236
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ส่วนที่ 1 :

มหัศจรรย์ของการตื่นตี 5

บทน�ำ

การ “ตื่นแต่เช้า” เพื่อไป “วิ่ง” :

แรงกระตุ้นอันยิ่งใหญ่เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพ
“...เมื่อนั้นพื้นสวรรค์ก็แยกออกจากกัน

และพระเจ้า

ทรงตรัสว่า ‘‘ปาฏิหาริย์จงเกิดขึ้นตอนตี 5 ผู้คนทั้งหลาย
จงลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความกระตือรือร้น จงมีชัยชนะ
ในวันของพวกเขา และจะไม่มี ‘ปุ่มงีบหลับต่อ’ อีกต่อไป’”
- คัมภีร์ไบเบิลของกลุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้ว ในช่วงที่ฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อ

ลงแข่งวิ่งมาราธอน ผมท�ำงานประจ�ำเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตนเอง
ควบคู่ไปกับการท�ำธุรกิจส่วนตัวในฐานะเป็นโค้ช รวมทั้งท�ำคลิปเกี่ยวกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพ ผมพบว่าตัวเองประสบปัญหาในการหาเวลาเพื่อฝึก
วิ่งในแต่ละวัน แต่ที่จริงแล้ว เรียกได้ว่าในเวลานั้นผมไม่มีวินัยกับการจัด
ตารางชีวิตตนเองซะมากกว่า แถมยังจัดตารางการฝึกวิ่งแบบยิงยาวรวด
เดียวเฉพาะเช้าวันเสาร์อีกด้วย
อย่างไรก็ดี คุณคงพอทราบจากบรรดาโค้ชฝึกสอนการวิ่งมาบ้างว่า
การวิ่งในระยะทางยาวเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด และพฤติกรรมที่ดีเยี่ยมที่สุด
ก็คอื การวิง่ อย่างต่อเนือ่ งซึง่ ส�ำคัญกว่าการวิง่ เป็นครัง้ คราว นัน่ หมายความ
ว่าผมควรฝึกวิ่งระยะทางสั้น ๆ ประมาณ 2 - 3 ไมล์ต่อวัน* ต่อเนื่อง
กันเป็นเวลา 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ มากกว่าที่จะทุ่มเทไปที่การฝึกวิ่งระยะ
ทางยาวที่โหดร้ายเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์เท่านั้น
* ประมาณ  3.2 - 4.8  กิโลเมตร
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ดังนั้น ผมจึงจ�ำเป็นต้องมีแผนในการวิ่งใหม่ คือถ้าผมจะวิ่งเกือบ
ทุกวันในระหว่างสัปดาห์ และท�ำเวลาการวิ่งให้ต่อเนื่อง มันก็มีทางเลือก
เพียงไม่กี่ทางที่สามารถท�ำได้ นั่นคือการวิ่งก่อนไปท�ำงาน ระหว่างพัก
กลางวัน หรือหลังเลิกงาน
ทว่าการวิ่งในช่วงวันท�ำงานแทบเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากมีเวลา
พักช่วงรับประทานอาหารกลางวันเพียงแค่ 30 นาที ซึ่งหากคุณรู้จักผม
แล้วจะทราบดีว่าผมเป็นคนที่ให้ความส�ำคัญกับการกินมาก และกินใน
ปริมาณมาก ๆ อีกทั้งกินบ่อย ๆ อีกด้วย โดยที่การงดอาหารเที่ยงไม่เคย
เกิดขึ้นกับผมเลย

นอกจากนี้ ความจริงอีกประการหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับคนที่ท�ำงาน
ทุกคน นั่นคือปัญหาการออกก�ำลังกายในช่วงพักกลางวัน (เช่น ไม่
สามารถเข้าฟิตเนสหรือห้องอาบน�้ำได้ การพกพาชุดออกก�ำลังกายไปด้วย
การฝึกวิ่งในช่วงที่มีการประชุมทั้งวัน หรือแม้แต่การท�ำให้เจ้านายยอมที่
จะให้เราพักเที่ยงได้นานขึ้น เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ข้ออ้างเท่านั้น เพราะเป็นอุปสรรคที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
การวิ่งหลังเลิกงานน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ยากมาก ผมวางแผนให้ตัวเองไปสวนสาธารณะใกล้ ๆ หรือฟิตเนสหลัง
จากเลิกงาน ด้วยความหวังที่จะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามตารางที่ก�ำหนด
ไว้ โดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี
สิ่งส�ำคัญไม่ได้อยู่ที่การใช้เทคนิคหรือวิธีใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ท�ำกิจวัตร
ช่วงเย็นในแบบทีต่ อ้ งการ แต่การออกก�ำลังกายหลังจากการท�ำงานทีบ่ ริษทั
อันแสนยาวนานในแต่ละวันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายพอ ๆ
กับการวิ่งมาราธอนเลยทีเดียว!
เมือ่ ไม่มที างเลือกอืน่ ผมจึงจ�ำเป็นต้องกลับไปยังทางเลือกทีผ่ มเคย
คิดว่าแย่ทสี่ ดุ นัน่ คือการตืน่ นอนให้เช้าขึน้ เพือ่ ออกก�ำลังกายก่อนไปท�ำงาน
ซึ่งผมทราบดีว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดทรมานมาก
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ในเวลานั้นผมไม่เคยบอกกับตัวเองเลยว่าเป็นคนตื่นเช้า และ
ตัวผมเองมีอุปนิสัยในการตื่นนอนที่แย่มาก คือมักตื่นนอนในนาทีสุดท้าย
เท่าที่จะท�ำได้ รวมถึงกดปุ่มงีบหลับต่อแม้นาฬิกาจะปลุกไปแล้ว 2 ครั้ง
ที่ส�ำคัญคือจะไม่ยิ้มจนกว่าได้จิบกาแฟสักแก้ว
“การตื่นแต่เช้า” เพื่อออกไป “วิ่ง” จึงเป็นเสมือนกิจกรรม
อันยิ่งใหญ่ในการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นแบบคูณ 2 เท่า แต่ใครบ้างครับ
เคยขอสมัครใจท�ำเพียงแค่อันใดอันหนึ่ง หรือที่ผ่านมาไม่ท�ำทั้ง 2 อย่าง
เลย

อย่างไรก็ตาม ผมก็ค้นพบในเวลาต่อมาว่า
การตื่นแต่เช้าเพื่อแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เป็นการตัดสินใจยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่มีต่อตัวเองและการท�ำงาน
เท่าที่ผมเคยท�ำมาในรอบหลายปี
หรืออาจจะตลอดทั้งชีวิตก็เป็นได้
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“ปาฏิหาริยข์ องการตืน่ ตี 5 หมายถึง

การกระท�ำทีม่ ากกว่าปกติเพือ่ การมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้
ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
รวมถึงการตัง้ ใจลุกจากทีน่ อนตอนเช้า
ด้วยความสดชืน่ เพือ่ ท�ำให้เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่สุดของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

1
ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5
สิ่งที่จะท�ำให้คุณมีชีวิตดีอย่างอัศจรรย์
ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
“ปาฏิหาริย์ :

เป็นค�ำนาม หมายถึงเหตุการณ์ที่

ไม่คาดคิดแต่น่ายินดี ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎทาง
ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ใด ๆ และรับรู้กันว่าเป็นบัญชา
จากเทพเจ้า หรือหมายถึงเหตุการณ์ การพัฒนาหรือความ
ส�ำเร็จที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ หรืออัศจรรย์เกินจริง”

ขอต้อนรับเข้าสู่ “ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5”

ผมชื่อ เจฟฟ์ แซนเดอร์ส และนี่คือ หนังสือดีเล่มพิเศษที่จะ
ท�ำให้คุณมีชีวิตดีอย่างอัศจรรย์ ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
หนังสือเล่มนีม้ ชี อื่ เดียวกันกับ พอดแคสต์* ของผม โดยมีเป้าหมาย
เพื่อที่จะช่วยให้คุณลุกขึ้นจากเตียงนอนด้วยความกระตือรือร้น ให้สร้าง
อุปนิสัยที่ดีติดตัวตลอดไป ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ที่คุณใฝ่ฝัน ด้วยพลังกายและใจอันเต็มเปี่ยม
* พอดแคสต์ Podcast มาจาก  iPod  +  Broadcast  เป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่จะสื่อสารข้อมูลโดย
ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดมาฟังใน iPod หรือเครื่องเล่น  mp3   ก็ได้   เป็นการเผยแพร่เสียง
รวมไปถึงการพูดคุย  เล่าเรื่อง  สนทนาเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  เป็นสื่อประเภท  
audio  video  สามารถโหลดฟังได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ  คล้ายกับการฟังรายการวิทยุ  
แต่มีความหลากหลายทางเนื้อหาที่เลือกฟังได้ตามความชอบ  และสามารถเปิดฟังเมื่อใดก็ได้
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ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะพูดคุยในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตื่นเช้าและลงลึกในหัวข้ออื่น ๆ เช่น อุปนิสัยที่ท�ำให้คุณมีสุขภาพดี
การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ
และจากอุปนิสัยหลักประการหนึ่งที่ช่วยปฏิวัติวิถีการด�ำเนินชีวิต
ผมจึงเริ่มพอดแคสต์ตัวแรก ในหัวข้อ “ตื่นเช้าอย่างตั้งใจ” และอุปนิสัย
นี้ได้กลายเป็นสิ่งส�ำคัญซึ่งส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมท�ำจวบจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ให้ค�ำนิยามและอธิบายไว้
ว่า ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 คืออะไร จากประสบการณ์ของผม มีสิ่ง
มหัศจรรย์ที่เกี่ยวกับการตื่นเช้าเกิดขึ้นมากมายจนท�ำให้ผมได้ครุ่นคิด
ลึกซึ้งกระทั่งตกผลึกทางความคิด และให้ความหมายได้อย่างชัดเจน
และเพือ่ ความเข้าใจและความชัดเจนส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ ปาฏิหาริย์
ของการตื่นตี 5 หมายถึง การกระท�ำที่มากกว่าปกติเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น
ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า รวมถึงการตั้งใจลุกจากที่นอนในตอนเช้าด้วย
ความสดชื่น เพื่อท�ำให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จากประสบการณ์ของผมเองนัน้ ช่วงเวลาตี 5 เป็นเวลาทีม่ หัศจรรย์
และในหนังสือเล่มนี้ผมจะเน้นย�้ำอย่างหนักแน่นว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่
ดีที่สุดที่ควรตื่นขึ้นในทุก ๆ เช้า นั่นคือ
1. ตี 5 เป็นเวลาช่วงเช้าที่สงวนไว้ส�ำหรับตัวเรา เพราะเป็นเวลาที่
เราจะมีความสงบ รู้สึกนิ่งและเงียบ ช่วงเช้ามืดจะมีสิ่งที่ท�ำให้เสีย
สมาธิน้อยมาก บรรดานกน้อยก็เพิ่งเริ่มส่งเสียง จังหวะชีวิตจะ
ด�ำเนินไปอย่างช้า ๆ ส�ำหรับบางคนแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นเพียงเวลา
เดียวที่จะได้อยู่กับตัวเอง
2. เวลาตี 5 เป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง การรับรู้
ว่าชีวิตและเวลาทั้งหมดอยู่ในมือเราเองเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่าง
ไม่น่าเชื่อและแสดงถึงโอกาสในการท�ำสิ่งต่าง ๆ มากมาย เมื่อเรา
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ได้ใช้เวลาในแต่ละนาทีอย่างฉลาด เราจะสามารถก้าวไปสู่ยอดเขา
แห่งความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่น้อยคนสามารถท�ำได้
3. เวลาตี 5 จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ช่วงเวลานี้มีไว้เพื่อให้
คุณได้จัดล�ำดับความส�ำคัญกับภารกิจต่าง ๆ รวมถึงจัดสมดุล
ร่ า งกายและการพั ฒ นาจิ ต ใจ ได้ ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า งมี จุ ด มุ ่ ง หมาย
อีกทั้งพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ เรา
จะได้รับประโยชน์มากมายนานัปการจากปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5
และนี่คือ ชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่จะอยู่ด้วยความมุ่งมั่น สู้ด้วยความ
ทะเยอทะยานและเป็นการเปลีย่ นแปลงชีวติ ทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
มากมายกลับคืนมา

ประโยชน์ส�ำคัญของ
ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5
ส�ำหรับผู้ที่สัมผัสประสบการณ์ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 ด้วย

ตนเอง จะไม่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจะเป็นเช่นนี้
ทุกวันโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะชีวิตของพวกเขาได้รับการวางแผนอย่างดี
จึงจะได้รับประโยชน์และผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ตามที่คาดไว้อย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่าผมไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ แต่
ผมและผู้คนมากมายที่ตั้งใจตื่นเช้าต่างได้รับประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์ และ
คุณเองก็จะได้รับผลนั้นด้วยการปฏิบัติตาม “แผน” ที่วางไว้ในหนังสือ
เล่มนี้
สิ่งที่คุณเลือกที่จะท�ำในช่วงเวลาเช้าอันมีค่า จะท�ำให้คุณได้รับ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้...
1. มีพลังกายและพลังใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
2. คุณจะนอนหลับได้อย่างสนิทและมีคุณภาพ
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3. น�้ำหนักตัวลดลง มีผิวพรรณพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
4. การด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละวันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง
5. สามารถป้องกันสิ่งรบกวนทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ โดย
เฉพาะสิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อเราทุกคนในช่วงเวลาตลอดวัน
6. มีสภาพอารมณ์ที่ดีขึ้นและทัศนคติเชิงบวกในแต่ละวัน
7. มีความพร้อม แข็งแกร่งและอดทนทางร่างกายที่ดีขึ้น
8. มีความสามารถในการท�ำให้เป้าหมายที่ส�ำคัญต่อชีวิตของคุณ
ก้าวหน้าไปอย่างน่าอัศจรรย์
9. สภาพจิตใจแจ่มใสและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเช้ามืด
10. มีความสามารถในการตรวจสอบและด�ำเนินอุปนิสัยที่ท�ำให้
สุขภาพดีและชีวิตมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

คุณต้องเลือกช่วงเวลาของ
“ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5” ที่เหมาะกับตัวคุณเอง
ก่อนทีเ่ ราจะลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้ ผมขออธิบายประเด็น

ส�ำคัญบางประการ นั่นคือ ถึงแม้ว่าผมจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อโน้มน้าว
คุณว่า ช่วงเวลาตี 5 เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลุกขึ้นจากที่นอน แต่คุณ
ไม่จ�ำเป็นต้องตื่นตี 5 ก็ได้นะครับ! ท�ำไมเหรอ เดี๋ยวผมจะบอกคุณเอง
ถ้าพร้อมแล้ว สูดลมหายใจลึก ๆ และยิ้มกว้าง ๆ ครับ!
แม้หนังสือเล่มนีจ้ ะพูดถึงเรือ่ งการตืน่ ตอนตี 5 แต่คณ
ุ สามารถเลือก
เวลาที่เหมาะกับตัวคุณเองได้ เพราะการตื่นตอนตี 5 คือหลัักการและ
สัญลักษณ์ของการตื่นแต่เช้า เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่และเปลี่ยนแปลง
ตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้
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สิ่งส�ำคัญคือ คุณต้องเลือกช่วงเวลา “ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5”
ที่เหมาะกับคุณ ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาเช้าช่วงใดก็ได้
เช่น 7 โมง 8 โมงครึ่ง เพราะสิ่งใดก็ตามที่เกิดผลดีกับคุณ ก็แสดง
ว่าสิ่งนั้นย่อมเหมาะสมกับคุณ
เป้าหมายส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่การจูงใจให้คุณตั้งนาฬิกา
ปลุกตอนตี 5 แต่เป็นการช่วยเปิดโอกาสที่มีอยู่มากมายในชีวิตที่จะ
แสดงออกมาเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งปาฏิหาริย์ในแต่ละวัน
สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ในช่วงที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมได้เดินทางเพื่อไปร่วมงานแต่งงาน
ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ และเช้าวันหนึ่งพวกเพื่อน ๆ ก็แอบย่องเข้ามาใน
ห้องพักที่โรงแรมและถ่ายรูปผมที่ก�ำลังนอนหลับอยู่พร้อมกับข้าง ๆ คือ
นาฬิกาปลุกที่บอกเวลา 9.46 น. นี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า ก่อนหน้านี้
ผมเองก็ไม่ได้ชอบการตื่นตอนตี 5 หรอกครับ
พวกเขาพบว่าภาพนีน้ า่ แปลกประหลาดมาก อย่างไรก็ดี มันก็ไม่ใช่
เรือ่ งน่าประหลาดใจทีผ่ มไม่ได้ตนื่ เช้าพร้อมกับช่วงพระอาทิตย์ขนึ้ ในทุกเช้า
ราวกับหุ่นยนต์ เพราะหากผมนอนดึก ผมก็จะตื่นสายเล็กน้อย หากรู้สึก
ต้องการพักผ่อนเป็นพิเศษ ผมก็จะท�ำ หมายความว่าหากตอนตี 5 ไม่ใช่
เวลาที่ดีท่ีสุดในการตื่นนอน เวลานั้นก็ไม่ใช่จริง ๆ
การตั้งเป้าหมายต้องเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยไม่ตึงหรือ
หย่อนจนเกินไป
หัวใจส�ำคัญของหลักการนี้ก็คือ ขอให้คุณนอนพักผ่อนให้เต็มที่
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็นและใช้เวลาในช่วงทีต่ นื่ นอนให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ และมีชยั ชนะ
ในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
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คุณพร้อมที่จะมีชัยชนะในแต่ละวัน
ก่อนมื้อเช้าหรือยัง
ครั้งหนึ่ง ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชที่ประสบความส�ำเร็จด้าน

การพัฒนาตนเองผู้ซึ่งชื่นชอบบล็อก*และพอดแคสต์ของผม อย่างไรก็ดี
เขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับประโยคยอดฮิตของผม
เขากล่าวกับผมด้วยท่าทางที่ตรงไปตรงมาต่อข้อความเด็ดของผมที่
ว่า “มีชีวิตที่ดีและมีชัยชนะในแต่ละวัน ก่อนมื้อเช้า” เขารู้สึกหวั่นเกรง
และอาจท�ำให้ผู้ซึ่งสามารถได้รับประโยชน์จากถ้อยค�ำนี้รู้สึกกลัวได้
ทีจ่ ริงแล้วผมรูส้ กึ ประหลาดใจเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เพราะผมเกือบ
จะเลือกข้อความเด็ดอีกอันมากกว่า นั่นคือ แรงบันดาลใจขั้นสุดยอดที่
ต้องการมีชัยชนะก่อนเริ่มต้นวันใหม่ (Super-Inspirational-WannaKick-Butt-Before-Your-Day-Starts)
ถึงจุดนีผ้ มก็หวังว่าแนวคิดเรือ่ งการเอาชนะจะไม่ทำ� ให้คณ
ุ เป็นกังวล
มากเกินไป แต่จะผลักดันให้มีแรงกระตุ้นให้คุณพร้อมรับการผจญภัย
รูปแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า
ส�ำหรับตัวผมเอง หากนึกภาพการมีชัยชนะในแต่ละวัน ผมจะเห็น
ภาพตัวเองก�ำลังทุ่มเทอย่างหนัก เสร็จจากงานหนึ่งแล้วเริ่มต้นอีกงานหนึ่ง
โดยไม่ยากล�ำบากพร้อมกับก�ำลังยิ้มชื่นชมสิ่งที่ได้ท�ำส�ำเร็จไปแล้ว
สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือ สถานการณ์เช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา
จนถึงทุกวันนี้ เวลาที่ผมปฏิบัติตาม “แผนกลยุทธ์หลักของการตื่นตี 5”
(วิธีการและขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ ซึ่งผมจะลง
รายละเอียดในบทที่ 4) กิจวัตรยามเช้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนิน
ชีวติ ประจ�ำวันทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงจนผมรูส้ กึ ว่าตัวเองมีชยั ชนะในทุก ๆ วัน!
ที่จริงแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ผมได้เขียนขึ้นในช่วงที่
ปฏิบัติกิจวัตรช่วงเช้า โดยลุกจากที่นอนตอนตี 5 แล้วเริ่มจัดการกับ
* เว็บไซต์รูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายการเขียนไดอารีหรือบันทึกส่วนตัว
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ภารกิจที่ส�ำคัญ ๆ มากมายในช่วงเช้ามืด จากนั้นก็ไปนั่งเขียนหนังสือที่
ร้านกาแฟ ห้องสมุด หรือออฟฟิศของผมจนกระทั่ง 6 โมงเช้า
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ หลังจากเสร็จกิจวัตรช่วงเช้า ต่อจากนั้นทั้งวันผม
สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ที่เป็นเช่นนี้ได้
ก็เพราะการมีชัยชนะกับตัวเองก่อนมื้อเช้าเป็นการสละเวลาล่วงหน้าเพื่อ
ให้คุณได้รับประโยชน์และข้อดีต่าง ๆ เร็วขึ้นกว่าเดิม หรืออาจกล่าวได้
อีกแบบหนึ่งว่า หากทุ่มเท (ด้วยวิธีการอย่างชาญฉลาด) ในช่วงสองสาม
ชั่วโมงแรกตอนช่วงเช้ามืดให้กับภารกิจที่ส�ำคัญมากที่สุด คุณก็จะมีเวลา
ว่างมากขึ้น จิตใจปลอดโปร่ง และความเครียดลดลงตลอดทั้งวัน
พูดตรง ๆ ก็คอื คุณจะมีชยั ชนะในวันนัน้ ทัง้ วันได้ภายใน 2 - 3 ชัว่ โมง
อีกทัง้ ยังสามารถเก็บเกีย่ วประโยชน์จากการมีสทิ ธิเ์ ลือกอย่างอิสระว่าตลอด
ทั้งวันนั้นชีวิตคุณจะด�ำเนินไปเช่นไร

ด้วยจิตใจเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่จะเอาชนะสิ่งที่เคยปฏิบัติอยู่
ก่อนหน้านี้ เพราะในความเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องมีก็คือแผนที่ชัดเจนและ
เหตุผลที่ต้องการตื่นก่อนคนส่วนใหญ่ ตลอดจนเป้าหมายที่เปรียบเสมือน
ทั้งชีวิตของคุณเท่านั้น
หากมีสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณก็สามารถท�ำให้กิจวัตรช่วงเช้าเป็นพลังอัน
ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสที่จะใช้
ช่วงเวลาอันมีค่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�ำให้บรรดาเป้าหมายยิ่งใหญ่
ที่สุดในชีวิตจะไม่อยู่เพียงแค่ในตะกร้าแห่งความฝันอีกต่อไป ตรงกันข้าม
ความฝันเหล่านั้นจะกลายเป็น “วัตถุประสงค์รายไตรมาส” (รายละเอียด
เพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 2 หน้า 85) ยิ่งไปกว่านั้น การท�ำให้เป้าหมายในการ
เปลี่ยนชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันได้
อย่างน่าประทับใจ ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวคุณไปในที่สุด
นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มอยากจะบอกกับคุณ ซึง่ ผมทราบดีวา่ มันเป็นไปได้อย่าง
แน่นอน
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อยากมีชีวิตที่ดีอย่างอัศจรรย์
คุณต้องมีค�ำมั่นสัญญา 4 ข้อ
ผมมีค�ำมั่นสัญญา 4 ข้อที่ต้องการให้คุณลงมือท�ำในขณะที่อ่าน

หนังสือเล่มนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นฐานในการท�ำให้เกิดปาฏิหาริย์ของ
การตื่นตี 5 กับตัวคุณ โดยทั้ง 4 ข้อ ได้แก่
1. ฉันจะลงมือเขียนแผนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจส�ำหรับทุก ๆ วัน
2. ฉันจะลงมือปฏิบัติอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดพลังงานและ
ความกระตือรือร้นกับตัวของฉัน
3. ฉันจะเลือกวัตถุประสงค์ระยะสัน้ ทีช่ ว่ ยให้ตวั ฉันเองบรรลุเป้าหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้
4. ฉันจะติดตามผลความก้าวหน้า และท�ำการปรับเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็น
ด้วยตัวของฉันเอง
ผมทราบดีว่าค�ำมั่นสัญญา 4 ข้อ ที่กล่าวข้างต้นอาจดูมากเกินไป
และข้อสุดท้ายก็รวมใจความของ 3 ข้อแรกไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม หาก
ได้ลงมือปฏิบัติ ค�ำมั่นสัญญาทั้ง 4 ข้อนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนอุปนิสัยของ
คุณจนมั่นใจได้ว่าแนวคิดทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง ดังที่คุณจะได้
เห็นในบทต่อ ๆ ไป
ความส�ำเร็จในระยะยาวถูกก�ำหนดโดยสิ่งที่ลงมือท�ำในแต่ละวัน ๆ
ซึ่งได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในวันนี้
หากคุณลงมือท�ำทั้ง 4 ข้อ ก็แสดงว่าคุณก�ำลังเลือกให้วันนี้พบกับสิ่งที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นความส�ำเร็จในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน
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วิธีอ่านหนังสือเล่มนี้
ผมเป็นนักอ่านที่กระตือรือร้นมากเสียจนไม่ท�ำอะไรนอกจากใช้

ปากกาเน้นข้อความในหนังสือเล่มนั้น ๆ มากจนถึงที่สุด ดังนั้นผมจึง
ออกแบบหนังสือเล่มนี้ให้เป็นแบบนั้นด้วย โดยต้องการให้คุณอ่านอย่าง
จริงจังจนกระทั่งหนังสือเล่มนี้หลุดเป็นส่วน ๆ ขอให้หยิบปากกาเน้น
ข้อความ ปากกา หรือแม้แต่ปากกาดิจิทัล และเริ่มลงมือเลยครับ!
สิง่ ทีผ่ มคาดหวังก็คอื หลังจากทีอ่ า่ นหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว คุณจะเขียน
รายการสิ่งที่ต้องการลงมือท�ำอย่างมุ่งมั่น และไม่ลืมแนวคิดที่น่าสนใจ
ใหม่ ๆ ด้วย ดังนั้นผมจึงได้เตรียมพื้นที่เพื่อให้คุณจดรายการในช่วงท้าย
ของหนังสือ (แบบฟอร์ม “รายการสิ่งท้าทาย ที่ตั้งใจจะลงมือปฏิบัติ”
หน้า 235) แต่ทั้งนีค้ ุณสามารถบันทึกสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่คิดว่าเหมาะ
สมทีส่ ดุ ได้ นอกจากนี้ ขอให้แน่ใจว่าคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบตั ิ
ในตอนท้ายของแต่ละบทด้วย

ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
และความคาดหวังที่มีต่อหนังสือเล่มนี้
สิ่งแรกที่นับว่าส�ำคัญที่สุดก็คือ ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้

สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้เป็น
สิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดค้นมาก่อน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะคนมากมายที่มักจะ
อ่านหนังสือโดยคาดหวังว่าจะรู้สึกทึ่งกับแนวคิดที่สุดยอดและน่าประทับ
ใจเหลือล้นราวกับสิ่งที่จารึกลงแผ่นศิลาจารึกโบราณล�้ำค่า สิ่งที่ผมเขียน
ไม่วา่ จะเป็นบทเรียน กลยุทธ์ หรือแนวคิดต่าง ๆ ไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ ม่เคยปรากฏ
มาก่อน
สิ่งที่ผมแบ่งปันในหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ได้ผลในชีวิตจริง แนวคิดเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ ทดลอง
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ปรับเปลี่ยน และท�ำให้เหมาะสมกับการด�ำเนินชีวิตมากที่สุด ดังนั้น หาก
คุณก�ำลังมองหาระบบที่เรียบง่ายและเป็นขั้นเป็นตอนที่ช่วยในการควบคุม
ความวุ่นวายต่าง ๆ ในชีวิต หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะส�ำหรับคุณครับ หรือ
หากต้องการเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมาก
ขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะส�ำหรับคุณเช่นกัน หรือหากต้องการตื่นนอนให้
เร็วขึ้นและมีชัยชนะก่อนมื้อเช้า แน่นอนว่า หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณก�ำลัง
มองหาอยู่อย่างแน่นอน

ยิ่งไปกว่านัน้ หลังจากทีเ่ ริม่ เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมเองได้ตระหนัก
ว่า มีความเป็นไปได้ว่า เมื่อคุณอ่านในทุก ๆ บท คุณจะเกิดความคิดว่า
ผมจะต้องตื่นนอนแต่เช้าทุก ๆ วัน ไม่เคยท�ำอะไรผิดพลาดเลย และ
สามารถใช้เวลาทุกนาทีได้อย่างคุ้มค่าประหนึ่งยอดมนุษย์ เสียใจด้วยครับ
ไม่ใช่เลย ผมเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แม้ผมรักการตื่นนอน
แต่เช้าและชอบท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วง แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่ใช่
คนที่สมบูรณ์แบบ และก็ไม่ต้องการให้คุณเชื่อมั่นว่าความสมบูรณ์แบบ
คือเป้าหมายส�ำคัญ
เพราะการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด ที่
ต้องการให้คุณตื่นขึ้นในแต่ละวันและใช้เวลาสักเล็กน้อยอยู่กับตัวเองเพื่อ
ตอบค�ำถามว่า คุณเป็นใครและอยูบ่ นโลกนีเ้ พือ่ อะไร ความส�ำเร็จในระยะ
ยาวของปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 ก็คือการตัดสินใจในแต่ละวัน ซึ่ง
เปรียบเสมือนการให้ค�ำมั่นสัญญากับตัวเองทุก ๆ วัน เพื่อเป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นการมอบโอกาสกับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่
อีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่อีกด้วย
นอกจากนี้ ส่วนที่ยอดเยี่ยมของหนังสือก็คือ ความผิดพลาด
ปัญหาหรือความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ใด ๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตจะไม่ตดิ ตาม
คุณไปในเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อไก่ขันอีกครั้งตอนตี 5 คุณก็จะมีโอกาสในการ
เลือกเส้นทางชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณต้องชอบอย่างแน่นอน!
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จากนีไ้ ป คุณจะได้พบกับแนวคิดหลัก ๆ ทีผ่ มได้สรุปย่อในรูปแบบ
ของรายการสิ่งที่ลงมือปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของหนังสือเล่มนี้
ไว้และแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกกังวลหรือ
เยอะเกินไป ขอให้หยุดสักครู่และกลับมาดูที่ 3 ขั้นตอนนี้ ได้แก่
1. วางแผน : จัดระบบความคิดและสิ่งส�ำคัญในแต่ละวันอย่างมุ่งมั่น
ก่อนเริ่มวันใหม่
2. ลงมือ : ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมผ่านแต่ละช่วงเวลาที่
ได้จัดสรรไว้แล้วเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3. ทบทวน : ทุก ๆ สัปดาห์ ให้ท�ำการทบทวนสิ่งที่ท�ำมาทั้งหมดและ
สิ่งใดที่จะท�ำต่อไป

ใช่ครับ วางแผน ลงมือ ทบทวน เพียงเท่านี้เอง
เอาละ ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ฟังเรื่องราวความ
ส�ำเร็จของช่วงตี 5 ของคุณแล้วละ!
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ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ l

หลุมพราง ความผิดพลาด และปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยง

จงก้าวหน้าต่อไป แต่ก่อนอื่น ขอให้นอนหลับให้เต็มที่ก่อน

ในแต่ละบทผมได้แทรกเนื้อหาของ “ก�ำจัดปุ่มงีบหลับ” ซึ่งได้
แบ่งปันเรือ่ งราวของหลุมพราง ความผิดพลาด และปัญหาทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
เอาไว้ ซึ่งจะเป็นเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ปฏิบัติได้จริง อันจะช่วยให้
คุณยังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันให้ก้าวข้ามปัญหาและความ
ผิดพลาดที่ผมและคนอื่น ๆ ได้เคยประสบมาแล้วและแบ่งปันให้คุณได้
เรียนรู้
อันดับแรก ผมขอแนะน�ำส่วนที่ส�ำคัญที่สุด นั่นคือ พรุ่งนี้ อย่า
เพิ่งตื่นตี 5!
อย่าเพิ่งตื่น!
ผมทราบดีว่าคุณต้องการจะตื่นตี 5 เลยทันที ผมทราบดีว่ามัน
น่าลิ้มลอง แต่เราจะยังไม่ไปจุดนั้นโดยทันที เนื่องจากว่าถ้าคุณยังไม่ได้
พร้อมรับกับการตื่นนอนตอนเช้ามืด การตื่นตี 5 ในวันพรุ่งนี้จะท�ำให้คุณ
หมดก�ำลังใจ คุณจะเกลียดผมและไม่มีทางที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้จบได้
เพื่อให้ทั้งคุณและผมมีความสุข ขอให้พรุ่งนี้หลับให้สบายและ
พักผ่อนอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการ
โอเค มันก็อาจดูเกินจริงเกินไป แต่วา่ ต่อจากนีผ้ มจะเริม่ ร่าง “แผน”
ที่เฉพาะเจาะจง เป็นขั้นตอน เพื่อให้คุณเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
เป็นคนที่ตื่นนอนแต่เช้าโดยปราศจากความรู้สึกทุกข์ร้อนใด ๆ
นอกจากนีผ้ มจะร่างแผนส�ำหรับคนทีช่ อบความรุนแรงซึง่ พร้อมก้าว
กระโดดเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองโดยทันทีเช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด พรุ่งนี้เป็นวันอิสระของคุณ ขอให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
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สรุปและทบทวน l
มีชัยชนะในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า
l

1. ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 คือ การกระท�ำที่มากกว่าปกติเพื่อมี
ชัยชนะในแต่ละวันก่อนมื้อเช้า รวมถึงการตั้งใจลุกจากที่นอนใน
ตอนเช้าด้วยความสดชื่น เพื่อท�ำให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
คุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
2. การตื่นเช้ามีประโยชน์มากมายหลายประการ ตั้งแต่ช่วยให้ด�ำเนิน
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนถึงการได้เข้าถึงความสงบก่อนที่
คนอื่น ๆ จะตื่นขึ้นมา
3. เพื่อเป็นการบรรลุปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 คุณไม่จ�ำเป็นต้องตื่น
ตอนตี 5! เพราะคุณสามารถเลือกเวลาแห่งปาฏิหาริย์ที่เหมาะกับ
ตัวเองเพื่อให้มีชัยชนะในแต่ละวันได้
l

แผนปฏิบัติการบทที่ 1 l

1. อันดับแรก ขอให้เขียนค�ำมั่นสัญญา 4 ประการ และแปะไว้ที่ใด
ก็ได้ที่คุณสามารถมองเห็นได้ทุกวัน ดังนี้
- ฉันจะลงมือเขียนแผนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจส�ำหรับทุก ๆ วัน
- ฉันจะลงมือปฏิบัติอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดพลังและ
ความกระตือรือร้นกับตัวของฉัน
- ฉันจะเลือกวัตถุประสงค์ระยะสั้น ที่ช่วยให้ตัวฉันเองบรรลุ
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้
- ฉันจะติดตามผลความก้าวหน้า และท�ำการปรับเปลี่ยนเท่าที่
จ�ำเป็น รวมถึงมีความรับผิดชอบในการท�ำตามแผนด้วยตนเอง
2. หยิบปากกาเน้นข้อความ หรือปากกาขึ้นมา และเริ่มลงมือเลย!

“ก ารตื่ น นอนเร็ ว ขึ้ น ไม่ ใ ช่ วิ ธี วิ เ ศษ

ในการลดน�้ำหนัก แต่สิ่งที่พบคือ คนที่ตื่น
แต่เช้าจะเป็นคนที่ออกก�ำลังกาย และคนที่
ออกก�ำลังกายมักจะรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มี
แนวโน้มทีจ่ ะลดน�ำ้ หนักได้ และผูท้ ลี่ ดน�ำ้ หนักได้
จะมี ความมั่นใจในตัวเองและรู้สึกว่า ตั วเอง
ดูดีขึ้นมากนั่นเอง”

2
เริ่มต้นตามหาความยิ่งใหญ่
ส�ำหรับตัวคุณ

จงกล้าเปลี่ยนแปลง
และเต็มใจท�ำในสิ่งที่จะท�ำให้คุณเปลี่ยนไป
“ฉันจะชอบตอนเช้ามากกว่านี้
ถ้ามันเริ่มต้นสายกว่านี้”
- แมวการ์ฟิลด์

ผมเองก็เหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชอบนอน

ดึก ๆ คือในบางช่วงของชีวิตผมสามารถตื่นตี 5 ได้ เพราะเพิ่งเสร็จจาก
ปาร์ตี้เมื่อคืนก่อนนั่นเอง!
แต่หลังจากที่เรียนจบและเริ่มต้นชีวิตท�ำงาน ผมจะตื่นเช้าได้ก็ต่อ
เมือ่ ไม่มที างเลือกอืน่ เท่านัน้ แน่นอนว่าผมไม่ได้พสิ มัยช่วงเช้ามืดหรืออยาก
ดืม่ ด�ำ่ กับแสงอาทิตย์ยามเช้าหรอกนะ ทีจ่ ริงแล้วผมก็อยากวางแผนกิจวัตร
ช่วงเช้าให้สั้นที่สุดเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไปนั่นแหละ
ตัวอย่างเช่น หากผมต้องออกจากบ้าน 7 โมงเช้า ผมก็จะตื่นราว
6.30 น. แล้วเร่งรีบท�ำทุกอย่างภายใน 30 นาที ไม่ว่าจะเป็นการเอาอาหาร
ยัดใส่ปากพร้อม ๆ กับแต่งตัวและแต่งผมไปด้วย ในขณะที่เปิดประตูรอ
ไว้เพื่อพร้อมออกจากบ้านได้ทันที
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พอถึงวันนี้เมื่อได้มองย้อนกลับไป มันเป็นสิ่งที่วุ่นวายและน่าตลก
สิ้นดี บ้าจริง ๆ!
ผมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นนานแสนนานได้อย่างไรกัน ผม
พลาดโอกาสดี ๆ ที่จะตื่นขึ้นด้วยความมุ่งมั่น มีแผนการท�ำอะไรที่ชัดเจน
มีการวางแผน และเหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแค่เอาตัวรอดไปวัน ๆ
ได้อย่างไรกัน

จุดที่ผมเคยยืนในวันนั้น ก็เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ยืนในวันนี้ คือ
ทุกวันเริ่มต้นด้วยความสับสนวุ่นวาย ส�ำหรับพวกเขาแล้ว การตื่นนอน
ท่ามกลางความวุ่นวายอันเกิดจากเพราะตัวเองปล่อยให้เป็นเช่นนั้นแท้ ๆ
และกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติเสียอย่างนั้น
ในอีกฟากหนึ่ง ก็มีกลุ่มคนที่ตื่นแต่เช้าแต่ไม่ได้มีแผนและพลังกาย
และพลังใจในตัวเอง ดังนัน้ ช่วงเช้าของพวกเขาก็เป็นเหมือนการพายเรือวน
ไปเรื่อย ๆ โดยไร้จุดหมาย เช่น เช็กเฟสบุ๊ก หรือใช้เวลาไปอย่างเปล่า
ประโยชน์ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า จึงไม่ได้ท�ำอะไรที่ส�ำเร็จเป็นรูปธรรม และ
เดินทางไปท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ ตลอดทั้งวันเพียง
เล็กน้อย หรือไม่มีเลยด้วยซ�้ำ
ผมทราบดีว่าผู้คนเหล่านี้ยังคงมีอยู่เพราะผมเองก็ยังคงมีลักษณะ
ดังกล่าวเช่นกันในบางช่วงเวลา เพราะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะตกหลุมพราง
ของการตื่ น นอนขึ้ น มาครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่า โดยปราศจากวั ต ถุ ป ระสงค์
ความหมาย หรือทิศทางในชีวิตที่ชัดเจน
มันเป็นเรือ่ งน่าเศร้าใจทีเ่ ฝ้ามองเห็นศักยภาพมากมายถูกทิง้ ขว้างไป
จากตัวผมเองและคนอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อทราบว่าปัญหานี้สามารถแก้ไข
ได้ด้วยกลยุทธ์ง่าย ๆ เพียง 2 - 3 ประการเท่านั้น กล่าวคือ ไม่ว่ายาม
เช้าของคุณจะเป็นเหมือนสนามรบที่เต็มไปด้วยความไร้สาระหรือเสียเวลา
เปล่าไป 2 - 3 ชั่วโมง แต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายของวิถีชีวิตในยามเช้าที่
ควรจะเป็น เพราะคุณสามารถท�ำได้ดีกว่านี้มากมายนัก
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ความสบาย :
ศัตรูตัวฉกาจของความส�ำเร็จ
เมื่อใดก็ตามที่นึกถึงชีวิตที่ใฝ่ฝัน ผมจะใช้ค�ำบางค�ำในการนิยาม

สิ่งที่ต้องการ ได้แก่ ความทะเยอทะยาน ความส�ำเร็จ ความรุ่งโรจน์
และความยิ่งใหญ่ บางทีอาจเป็นผลมาจากหนังสือด้านการพัฒนาตนเอง
หลายร้อยเล่มที่ได้อ่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งคงล้างสมองของผมไป
แล้ว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเติมเต็ม
ช่องว่างทางศักยภาพของตัวเอง และจากการเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องการ
พัฒนาตนเอง ผมก็ค้นพบว่า ความยิ่งใหญ่ก็เป็นเป้าหมายส�ำคัญควรค่า
กับการไขว่คว้า พอ ๆ กับความส�ำเร็จนั่นเอง
นอกจากนี้ จากการเสาะแสวงหามานานหลายปี ผมพบว่าอุปนิสัย
ประจ�ำวันที่เรียบง่าย (เช่นการตื่นเช้า หรือการออกไปวิ่ง) เป็นสิ่งส�ำคัญ
ต่อความยิ่งใหญ่ที่ผมก�ำลังค้นหา แต่ปัญหาก็คือ ในแต่ละวันผมกลับ
ไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นที่จะวิ่งไขว่คว้าหาความยิ่งใหญ่นั้น ตรงกันข้าม
กลับพยายามหาจุดที่รู้สึก “สบาย ๆ” เพื่อพักผ่อนซะมากกว่า
ถึงแม้ว่าจะประสบความส�ำเร็จแล้ว แต่ผมพบว่าตัวเองยังคง
ไม่หลบเลี่ยงงานหนัก โดยพร้อมรับมือความท้าทายต่าง ๆ โดยทันที รวม
ถึงกล้าพบเจอสิ่งที่ขัดขวางความสะดวกสบาย นั่นเพราะความสบายเป็น
สิ่งเสพติดชั้นเลิศที่หาได้ง่ายและมีอยู่ในทุก ๆ ที่นั่นเอง
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีท้ ขี่ ายให้กบั เรา ส่งยืน่ ถึงมือเรา และน�ำเสนอ
ให้เราก็เป็นเหมือนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องยนต์กลไกที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้ชีวิตเราง่ายขึ้น
แต่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงหรือ
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ที่จริงแล้วคุณต้องการชีวิตง่ายดายและสะดวกสบายจริงหรือเปล่า
หรือจริง ๆ แล้วคุณต้องการชีวิตที่มีความหมายและผู้คนกล่าวขานถึงคุณ
ว่าเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างเยี่ยมยอด
ส�ำหรับตัวผม ได้ให้นยิ ามความยิง่ ใหญ่ไว้วา่ เป็นการไล่ลา่ ศักยภาพ
ในตนเอง ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ต�ำแหน่งใด ๆ หรือเป้าหมายปลายทาง แต่
คือกระบวนการ การต่อสู้ที่คงด�ำเนินอยู่ และการต่อสู้ในแต่ละวัน
ทั้งนี้ คุณสามารถบรรลุความยิ่งใหญ่ได้โดยการเป็นคุณคนใหม่ที่
ยอดเยี่ยมที่สุดและดีที่สุดในแต่ละวัน นี่ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่คนอื่น ๆ รับรู้
เกีย่ วกับตัวคุณ แต่คอื การทีค่ ณ
ุ จะตัดสินใจใช้ชวี ติ ในยามเช้าแต่ละวันเมือ่
พระอาทิตย์ขึ้น และด�ำเนินไปตลอดทั้งวันอย่างไรต่างหาก
เอิร์ล ไนติงเกล ผู้ซ่ึงเป็นบิดาแห่งการพัฒนาตนเองยุคใหม่ ได้
นิยามความส�ำเร็จไว้ว่า “คือการท�ำให้สิ่งที่ใฝ่ฝันและทรงคุณค่าค่อย ๆ
ปรากฏเป็นจริง” กล่าวคือ หากคุณท�ำงานอย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจและท้าทายซึ่งกระตุ้นศักยภาพใน
ตัวเอง คุณก็จะประสบความส�ำเร็จ และจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด

ในเนื้อหาบทหนึ่งของพอดแคสต์ของผม ได้หยิบยืมแนวคิดของ
ดาร์เรน ฮาร์ดี เจ้าของนิตยสาร SUCCESS ซึ่งน�ำเสนอประเด็นที่ว่า
“การใส่ใจ” เป็นทักษะส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 และผมได้อธิบายด้วยว่า
ความเพลิดเพลินเป็นศัตรูตัวฉกาจของการใส่ใจ
ในโลกของเราทุกวันนี้ ความสบายก็อาจเป็นความเพลิดเพลินและ
เป็นเสมือนศัตรูตัวร้ายของความยิ่งใหญ่ เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะท�ำให้คุณ
ล้มเลิกได้งา่ ยดาย หรือปล่อยให้คณ
ุ ลดวินยั ตัวเองลงได้อย่างรวดเร็ว หรือ
สูญเสียความมุ่งมั่นเพื่อความยิ่งใหญ่ลงได้เท่ากับความสบายอีกแล้ว
ทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติแล้ว สมองของคุณย่อมต้องการความ
สบาย ระเบียบแบบแผนดั้งเดิม และรูปแบบเช่นเดิม นั่นจึงเป็นเหตุผล
ว่า ท�ำไมอุปนิสัยจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล ทรงพลังและเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
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ดังนั้น จึงต้องอาศัยการลงมือท�ำอย่างจริงจังเพื่อเอาชนะภาวะทาง
ธรรมชาติเช่นนี้ รวมถึงหลีกเลี่ยงความสบายที่เกิดขึ้นได้ง่ายดาย อันจะ
น�ำคุณออกมาจากความเจริญก้าวหน้าในชีวติ ความสบายไม่ได้ชว่ ยให้คณ
ุ
เติบโต แต่กลับท�ำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามมากกว่า

การกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมัน การดื่มแอลกอฮอล์ การยืมเงิน
การนอนดึก การดูโทรทัศน์ และการหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของความต้องการทางธรรมชาติในตัวเราที่น�ำไปสู่
เส้นทางที่ง่ายมากกว่าเส้นทางที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ คุณเองมีสิทธิ์ที่จะเลือก โดยตัวอย่างของตัวเลือกต่อไปนี้อาจ
จะไม่หวือหวาเร้าใจ และไม่น่าดึงดูดใจในระยะสั้น ๆ แต่มีประสิทธิภาพ
ต่อการด�ำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ได้แก่
- แทนทีจ่ ะกินอาหารทีเ่ ต็มไปด้วยไขมัน แต่คณ
ุ สามารถเลือกกิน
สลัดได้
- แทนที่จะดื่มแอลกอฮอล์ แต่คุณสามารถเลือกดื่มน�้ำเปล่าได้
- แทนทีจ่ ะยืมเงิน แต่คณ
ุ สามารถออมเงินล่วงหน้าได้เพือ่ ใช้ยาม
ต้องการ
- แทนที่จะนอนดึก แต่คุณสามารถเข้านอนเร็วขึ้นได้
- แทนที่จะดูโทรทัศน์ แต่คุณสามารถอ่านหนังสือที่น่าสนใจได้
- แทนทีจ่ ะหลบเลีย่ งการพูดคุย แต่คณ
ุ สามารถสร้างการสนทนา
ที่น่าสนใจได้
เป็นเรื่องจริงที่ว่าส�ำหรับเราแล้วตัวเลือกข้างต้นนี้ไม่น่าสนใจ เพราะ
ท�ำให้รู้สึกไม่สะดวกสบายและต้องลงมือท�ำสิ่งที่ต่างไปจากเดิม อย่างไร
ก็ดี ตัวเลือกที่ง่ายและเกิดขึ้นในแต่ละวันนี้เองที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง
อันทรงพลัง และน�ำคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดหากคุณปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
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ดังนั้น คุณมีทางเลือก โดยจะคว้าโอกาสในการพัฒนาตนเองหรือ
ตกเป็นเหยือ่ ของความสบายซึง่ ตามติดคุณไปทุกทีเ่ หมือนสัตว์เลีย้ งตัวน้อย
แสนน่ารัก
ในการที่จะบรรลุความยิ่งใหญ่และต่อสู้กับความต้องการความ
สะดวกสบายนั้น คุณมีแนวโน้มที่จะพบเจอกับความเจ็บปวด และอย่าง
น้อยที่สุดก็คือพบกับความรู้สึกที่เริ่มชอบความเจ็บปวด
เพราะความรู้สึกดังกล่าว คือ “ความสนุกสนานกับสิ่งที่ท�ำให้
เจ็บปวดหรืออ่อนล้า” เมื่อคุณรับความรู้สึกนี้ได้ แสดงว่าก�ำลังยอมรับ
หรือกระทั่งชื่นชอบความเจ็บปวดที่รุนแรงมากขึ้น
และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถเอาชนะความรู้สึกดังกล่าวได้
อย่างสบาย เพราะคุณเริ่มฝึก “กล้ามเนื้อแห่งความชอบความเจ็บปวด”
โดยจะเริ่ ม ฝึ ก ตั ว เองให้ ส นุ ก กั บ กระบวนการในการพั ฒ นาตนเองและ
แข็งแกร่งขึน้ จากการแก้ไขและเปลีย่ นแปลงตนเองให้ดแี ละเยีย่ มมากขึน้ ๆ

อย่างไรก็ดผี มไม่ได้บอกว่าคุณจะกลายเป็นคนทีช่ อบความเจ็บปวด
เพียงแต่จะมีความสามารถมากขึน้ และเต็มใจทีจ่ ะผลักดันตัวเองไปข้างหน้า
ในยามที่เจอกับอุปสรรค แทนที่จะถอยหลังหรือล้มเลิกกลางคัน
คุ ณ จะพั ฒ นาตั ว เองได้ ดี ข้ึ น เมื่ อ กล้ า มเนื้ อ แห่ ง ความชอบความ
เจ็บปวดเริ่มแข็งแรงขึ้น ๆ ในขณะเดียวกันก็จะขับไล่ความเพลิดเพลินใจ
ของความสบายออกไป นอกจากนี้ยังใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส�ำเร็จอีกด้วยหากได้ฝึกฝนตัวเองจนสร้างพละก�ำลัง รวมไป
ถึงการมีระบบขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ขึ้นมา อีกทั้งสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
ขึ้นเพื่อที่จะได้พร้อมรับงานหนักในทุก ๆ วัน
ทัง้ นี้ กระบวนการในการฝึกกล้ามเนือ้ แห่งความชอบความเจ็บปวด
ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างอุปนิสัยด้วย เพราะเป็นการลงมือท�ำสิ่งเล็ก ๆ ใน
ทุก ๆ วัน ในทุก ๆ ด้านของชีวิต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ตนเองอันยิ่งใหญ่ในระยะยาวนั่นเอง
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ตลอดเวลาที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ และศึกษา 7 ขั้นตอนของ
“แผนกลยุทธ์หลักของการตื่นตี 5” (หน้า 68) ผมจะท้าทายให้คุณ
ผลักดันตัวเองขึ้นมา เพราะมีโอกาสมากมายที่คุณจะสร้างอุปนิสัยใหม่ ๆ
เริ่มท�ำโครงการใหม่ ๆ รวมถึงได้ลองน�ำหลักปรัชญาใหม่ ๆ ไปใช้กับการ
ด�ำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยบริหาร “กล้ามเนื้อแห่งความชอบความ
เจ็บปวด” ให้แข็งแกร่งขึ้น
ในการที่จะกลายเป็นคนที่ตื่นนอนเร็วขึ้น ย่อมมีความเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่กล่าวมาอย่างชัดเจน กล่าวคือ การตื่นนอนเร็วขึ้นย่อมรู้สึกเจ็บปวด
แน่นอน ผมเองจะไม่บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย เพราะเป็นไปได้ท่ีคุณอาจ
จะล้มเลิกความตั้งใจหรือเลิกยุ่งกับผมไปเลย
แต่อย่าเพิ่งคิดท�ำเช่นนั้นครับ
เพราะสิ่งที่ท�ำให้คุณเจ็บปวดในวันนี้ อาจไม่ท�ำให้คุณรู้สึกเช่นนั้น
ในอนาคต เพราะกล้ามเนื้อแห่งความชอบความเจ็บปวดจะแข็งแกร่งขึ้น
ทรงพลังมากขึ้น และฟื้นตัวกลับมาได้เร็วขึ้น
ที่ส�ำคัญคือ โครงการนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น
ฝ่ายรอโดยไม่อาศัยความพยายามใด ๆ เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�ำคัญจ�ำเป็นต้องมีการลงทุนครั้งส�ำคัญด้วย ข่าวดีก็คือคุณสามารถบรรลุ
เป้าหมายนี้ได้เพียงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ วันแล้ววันเล่า
พร้อม ๆ ไปกับการปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้และพอดแคสต์ของผม ผม
จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางอย่างแน่นอน
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ข้อดี 10 ประการ
ที่เห็นได้ชัดจากการตื่นเช้า
การตื่นให้เร็วขึ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีประโยชน์มากมายที่ท�ำให้

การตื่นนอนตอนตี 5 เป็นสิ่งที่คุ้มค่า หากคุณยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจ
ในเรื่องนี้ นี่คือประโยชน์ 10 ข้อที่ดีที่สุดซึ่งช่วยเร่งให้คุณตัดสินใจได้ทันที
1. มีเวลามากขึ้นส�ำหรับการวางแผนในแต่ละวัน และลงมือท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อนี้น่าจะเป็นเหตุผลทั้งหมดของการตื่นเช้าในวันแรกของคุณ
เพราะเมื่อตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติเพียง 15 นาที คุณก็สามารถใช้เวลา
15 นาทีนี้ในการวางแผนส�ำหรับวันนั้นได้ ซึ่งแสดงว่าคุณก�ำลังเข้าสู่ภาวะ
การมีชัยชนะในวันนั้นแล้ว
ในขณะที่คนอื่น ๆ ที่ตื่นนอนสายกว่าต้องรีบลุกจากที่นอนในนาที
สุดท้าย สาละวนอยู่กับการหาแปรงสีฟันและกระเป๋าท�ำงาน แต่คุณก�ำลัง
ร่างแผนว่าวันนี้ทั้งวันจะท�ำอะไรและจะเป็นอย่างไร คุณทราบล่วงหน้าว่า
อะไรที่ควรตัดออกหรือเก็บไว้ คุณทราบตารางการนัดหมายทั้งหมดและ
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อม คุณรู้ล�ำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เพราะคุณได้จัดตารางและอัปเดตสิ่งที่ต้องท�ำเรียบร้อยแล้วนั่นเอง
การท�ำแผนอย่างมุง่ มัน่ จัดล�ำดับความส�ำคัญและเขียนออกมาอย่าง
ชัดเจนนั้น นับว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างส�ำหรับวันนั้นของคุณแล้ว เพราะ
การวางแผนว่าจะใช้เวลาอย่างไร คือกลยุทธ์อันดับหนึ่งในการบรรลุ
ปาฏิหาริย์ของการตื่นตี 5 และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้
รวมถึงเป็นกุญแจเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างความส�ำเร็จและความ
ล้มเหลวด้วย
หากคุณยังไม่ได้เริ่มต้น ขอให้เน้นข้อความย่อหน้าสุดท้ายข้างต้น
เพราะนี่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าตลอดกาลจริง ๆ !
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2. ได้พบกับช่วงเวลาที่เงียบสงบอย่างสมบูรณ์แบบ
ในแต่ละวัน คุณจะพบว่าช่วงเวลาเช้ามืดเป็นเพียงเวลาเดียวที่คุณ
จะอยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริง มันจะเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุด นี่เป็น
โอกาสให้ตัวคุณได้ซึมซับช่วงเวลาที่มีค่าในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจ
หลุดหายไปได้ง่ายหากจะท�ำในช่วงระหว่างวัน
ไม่ว่าคุณจะเลือกกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ทั้งการอ่าน นั่งสมาธิ
สวดมนต์ ฝึกโยคะ หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ต้องอาศัยความเงียบ ขอ
ให้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด ในระหว่างนั้นคุณจะจุดเทียน เปิดเพลงท�ำนอง
ไพเราะคลอไปด้วย หรือเพียงแค่นั่งเงียบ ๆ ก็สามารถท�ำได้ทั้งสิ้น
ที่ผ่านมาหลายปี ผมปฏิเสธการท�ำสมาธิเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคน
ทีง่ านยุง่ มากจนไม่นา่ จะท�ำได้ดี ทว่าในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา ผมตระหนัก
ว่าเวลาที่เงียบสงบส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมความคิด ผ่อนคลาย
ความเครียด และท�ำให้จิตใจสงบนิ่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นถึงแม้ว่าตัวคุณ
เองหรือแม้แต่ตวั ผมก็ดอี าจนิยามตัวเองว่าเป็นคนทีค่ ลัง่ การมีประสิทธิภาพ
ในชีวิตอย่างรุนแรง หรือมีบุคลิกประเภท เอ (Type A)* หรือเป็นคน
ที่ทะเยอทะยานมาก ๆ ขอได้โปรดอย่ามองข้ามข้อดีของการด�ำเนินชีวิตที่
ช้าลง แม้จะเป็นเพียง 2 - 3 นาทีก็ตาม
3. มีการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นและรูปแบบการนอนหลับที่ต่อเนื่อง
เมื่อคุณยอมรับในเสียงปลุกให้ตื่นที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำแล้ว คุณจะ
พบว่าตัวเองไม่มีตัวเลือกอื่นใดนอกจากการปรับเวลาเข้านอนใหม่ท่ีคงที่
เพื่อสามารถหลับในระยะเวลาที่ต้องการ ดังนั้นผลข้างเคียงที่ย่ิงใหญ่ของ
การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตครั้งนี้ก็คือ คุณจะนอนหลับได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น
* เป็นทฤษฎีการแบ่งคนเป็น 2 ประเภทตามบุคลิกภาพ คือ  A  (เช่น กระฉับกระเฉง  ตัดสินใจ
รวดเร็ว  ท�ำมากกว่า  2  สิ่งในเวลาเดียวกัน)  และ  B  (ไม่เร่งรีบหากไม่จ�ำเป็นจริง ๆ และมี
อารมณ์ขันและผ่อนคลายกับสถานการณ์รอบตัว)
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มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับ แต่ว่า
ความต่อเนื่องในการนอนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญมากเช่นกัน การตื่น
ให้เร็วขึน้ บังคับให้ผมนอนเร็วขึน้ ท�ำให้ผมต้องท�ำภารกิจต่าง ๆ ในวันก่อน
หน้านั้นให้เสร็จ ท�ำให้ผมต้องท�ำทุกสิ่งทุกอย่างตลอดทั้งวันนั้นอย่างตั้งใจ
และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ตอนนีค้ ณ
ุ เริม่ เห็นรูปแบบของความเชือ่ มโยง
แล้วใช่ไหม การท�ำตารางการด�ำเนินชีวิตใน 1 วันอย่างมั่นคง จะส่งผล
โยงใยต่อทุก ๆ สิ่งที่คุณเลือกและตัดสินใจ
ส�ำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้นก็เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องและการ
เตรียมตัวเช่นกัน เพราะการรู้ว่าตัวเองต้องเข้านอนในเวลาที่แน่นอนจะ
ส่งผลต่อการเตรียมตัวเข้านอน ซึ่งหมายความว่าทั้งร่างกายและจิตใจของ
คุณเองจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพักผ่อนเช่นกัน
4. มีพลังกายและพลังใจเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดีขึ้น
ผมทราบดีว่าคนส่วนใหญ่ดูไม่ดีเลยในตอนเช้า ตัวผมเองหัวก็ยุ่ง
ขีต้ ายังเปรอะอยู่ และคุณคงนึกภาพได้วา่ ลมหายใจยังมีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
อีกต่างหาก ดังนั้นผมเองก็คงไม่ลุกจากที่นอนพร้อมรอยยิ้มอย่างแน่นอน
นั่นเคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกวัน แต่ตอนนี้แทบไม่เคย
เกิดขึ้นเลย เพราะเสียงนาฬิกาปลุกท�ำให้ผมลุกจากที่นอนด้วยความ
กระตือรือร้น ผมไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิด แต่มันเป็นเรื่องของอุปนิสัย
การจัดระบบการด�ำเนินชีวิตเสียใหม่ และทางเลือกของผมต่างหาก
แนวคิดเช่นนี้เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า นั่นคือกิจวัตรยามเช้าที่ดีที่สุดจะ
เป็นแหล่งก�ำเนิดของพลังงานในตัวเรา เพราะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พลังกายและใจที่สมบูรณ์นี้ยังเป็น
ผลพลอยได้ทางธรรมชาติจากการมีสขุ ภาพทีด่ เี ลิศ และนีเ่ ป็นสิง่ มหัศจรรย์
มากทีเดียว!
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5. มีสมาธิมากขึ้น
สมมุตวิ า่ คุณตืน่ นอนขึน้ มาตอนพระอาทิตย์ขนึ้ และพบว่าเป็นเพียง
คนเดียวทีต่ นื่ ขึน้ มาในบ้าน ณ เวลานัน้ คุณจะพบกับโอกาสทีส่ อ่ งประกาย
อยู่ตรงหน้า เพราะหนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการปราศจากซึ่ง
เสียงรบกวนและการขัดจังหวะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มสี งิ่ ใดขวางกัน้ ระหว่าง
ตัวคุณกับเป้าหมายที่คุณต้องการ นอกจากนี้ จะไม่มีสิ่งใดที่ท�ำให้คุณ
ออกนอกเส้นทางได้เลย เว้นแต่คุณจะท�ำให้มันเกิดขึ้นมาเอง
อย่างไรก็ดี มีผู้คนจ�ำนวนมากที่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูโทรทัศน์
โดยหลังจากตื่นขึ้นมาก็เปิดดูรายการทีวีทันที ไม่ว่าจะเป็นทอล์กโชว์ ข่าว
การ์ตูน หรือรายการตลกที่ออกอากาศซ�้ำจากที่พวกเขาพลาดไปเมื่อคืน
ถ้าคุณมีสมาธิ ตั้งมั่นและเริ่มลงมือท�ำเป้าหมาย สิ่งรบกวนเหล่านั้น
ก็จะหายไป ข้อดีของการมีสมาธิก็คือมันจะมาหาคุณเสมอตราบใดที่คุณ
ไม่ตัดออกไป การมีสมาธิช่วยก�ำจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปยกเว้นสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุด ขอให้เปิดรับความเรียบง่ายของกิจวัตรยามเช้าอย่างมีสมาธิ
แล้วคุณจะสัมผัสประสบการณ์ของประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
6. สมองปลอดโปร่งขึ้น จิตใจแจ่มใส และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
คุณเคยลองท�ำสิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุดในช่วงดึก ๆ หรือไม่ แล้วมัน
ได้ผลดีหรือไม่ หากคุณเป็นเหมือนผม คุณจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะคิด
อะไรออกได้ การคิดให้ทะลุปรุโปร่งเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากมากและเจ็บปวด
เมื่อสมองของคุณล้า
จากการลองผิดลองถูกมาหลายปี ท�ำให้ผมได้รู้ว่า ความคิดที่
เฉียบแหลมที่สุดจะเกิดขึ้นกับผมเองในช่วงครึ่งแรกของวัน ไม่ใช่ช่วง
ครึ่งหลัง สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงที่สุด ซึ่งในหนังสือเรื่อง “อ่านตัวเองได้ ชนะ
ง่ายทุกสนาม - The Willpower Instinct” ของ เคลลี แมคโกนิกัล ได้
อธิบายวิธกี ารทีพ่ ลังแห่งความตัง้ ใจซึง่ เป็นขุมพลังอันไม่มขี ดี จ�ำกัด จะฟืน้ ฟู
ด้วยตนเองได้ในยามที่เราหลับ และเพราะเวลาในแต่ละวันล่วงเลยไป
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การมีวินัยในตนเองและความปรารถนาในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ
ลดลง ที่สุดแล้วเราจะพบว่าหากไม่เพียรพยายามอย่างที่สุดแล้ว ตัวเอง
จะมีศักยภาพน้อยลงมาก แม้จะเป็นเพียงการท�ำสิ่งง่าย ๆ ก็ตาม
ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากวงจรชีวิตตามธรรมชาติซึ่ง
สมองได้ท�ำหน้าที่นั้นอยู่แล้ว ก็ขอให้คว้าโอกาสที่คุณเองสามารถท�ำได้ดี
ทีส่ ดุ ในช่วงเริม่ ต้นของแต่ละวัน ทัง้ นีไ้ ม่จำ� เป็นต้องท�ำทันทีหลังจากตืน่ นอน
ขอเพียงแต่ให้ได้พบกับชั่วโมงแห่งความสุขในการเริ่มเขียนเรื่องราวใหม่ ๆ
เท่านั้น
7. รูปร่างดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้น
กิจวัตรยามเช้าที่ดีที่สุดของผมจะมุ่งไปที่ 2 เรื่องหลัก ได้แก่
โครงการส�ำคัญ ๆ หรือไม่ก็สุขภาพของตัวเอง หากไม่ได้ใช้เวลาช่วงตี 5
ไปกับการอ่าน เขียน หรือท�ำโครงการที่เร่งด่วนให้เสร็จ คุณก็จะเห็นผม
ก�ำลังดื่มน�้ำผักปั่นสีเขียวสดชื่น วิ่งมาราธอน และซิตอัปแบบห้อยหัว
ช่วงเวลาเช้า ๆ เหมาะที่สุดในการดูแลตัวคุณเอง แต่คนส่วนใหญ่
จะใช้เวลาในการออกก�ำลังกายเพียงแค่ 2 - 3 นาที หรือไม่ก็เข้าฟิตเนส
ในเวลาสั้น ๆ หรือไม่เคยใช้เวลาในการดูแลตัวเองเลยด้วยซ�้ำ แต่คุณ
สามารถท�ำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในช่วงตี 5 นี้ได้ โดยที่สามารถรับประทาน
อาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และออกก�ำลังกายได้เป็นอันดับแรก ๆ
ของรายการกิจวัตรที่จะปฏิบัติ
อย่างไรก็ดี การตื่นนอนเร็วขึ้นไม่ใช่วิธีวิเศษในการลดน�้ำหนัก
แต่สิ่งที่พบคือ คนที่ตื่นแต่เช้าจะเป็นคนที่ออกก�ำลังกาย และคนที่
ออกก�ำลังกายมักจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ที่
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีแนวโน้มที่จะลดน�้ำหนักได้ และผู้ที่ลด
น�้ำหนักได้จะมีความมั่นใจในตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นมากนั่นเอง
นี่คือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลดีกับตัวผมและคนอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้น
ก็จะสามารถใช้ได้ผลดีกับคุณเช่นกัน
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8. ประสิทธิภาพในการด�ำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลข้างเคียงประการหนึ่งอันน่ามหัศจรรย์จากการตื่นเช้าก็คือการ
ด�ำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดทั้งวันนั้น เพราะเมื่อคุณเริ่มต้น
ในแต่ละวันด้วยความมุ่งมั่น มันก็เป็นไปได้สูงที่จะสิ้นสุดวันนั้นในท�ำนอง
เดียวกัน
บางวันที่ผมหลับยาวเกินไป ผมพบว่าตัวเองไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
มากเท่าใดเมื่อเทียบกับวันที่ตื่นเช้า นี่ก็เหมือนกับกลไกของนาฬิกา คือ
เมื่อผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแผนในใจ ก็จะท�ำให้วันนั้นเป็นไปตามแผน แต่
ถ้าตื่นขึ้นแล้วใช้ชีวิตโดยไม่มีการเตรียมตัว ในวันนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุณ
พอคาดเดาได้ นั่นคือสิ่งที่ต�่ำกว่ามาตรฐานนั่นเอง
ดังนั้น หากคุณต้องการให้ตัวเองด�ำเนินชีวิตราบรื่นไปเรื่อย ๆ ไม่
สะดุด สามารถท�ำสิ่งต่าง ๆ อย่างดีเลิศเป็นปกติ ก็ขอให้เริ่มต้นวันใหม่
ในแบบที่ต้องการให้เป็นในช่วงท้ายของวันนั้น หากเริ่มต้นด้วยความ
มุง่ มัน่ และประสิทธิภาพ ก็จะจบลงด้วยความมุง่ มัน่ และประสิทธิภาพอย่าง
แน่นอน
9. มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
การมีประสิทธิภาพคือการที่ท�ำสิ่งต่าง ๆ ส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การท�ำได้มากยังไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกของปาฏิหาริย์
ของการตื่นตี 5 แต่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นเวลาที่คุณตื่นเช้าคือการเปิดประตูแห่ง
โอกาสซึ่งสามารถท�ำสิ่งใดก็ได้ เพราะช่วงเวลาแห่งความเป็นอิสระซึ่งก่อน
หน้านี้ไม่เคยมีมาก่อน จะมอบทางเลือกมากมายให้แก่ตัวคุณ
ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถเลือกได้วา่ จะใช้ชว่ งเวลานีอ้ ย่างเหมาะสมหรือปล่อย
ผ่าน คุณเลือกได้ว่าจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดหรือปล่อยให้มันผ่านไปเฉย ๆ
อย่างไร้ค่า ดังนั้น เทคนิคส�ำคัญก็คือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะใช้เวลา
ที่เพิ่มขึ้นมานี้อย่างไร โดยคนที่จบลงด้วยการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
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พร้อมกับปาฏิหาริยข์ องการตืน่ ตี 5 คือคนทีต่ นื่ นอนขึน้ มาพร้อมกับแผนการ
ที่ชัดเจนเพื่อท�ำให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
คุณเองก็มีความสามารถในการท�ำให้เป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต
มีความก้าวหน้าที่มากกว่าปกติได้ ด้วยการก�ำหนดเวลาพิเศษเพื่อให้ตัวเอง
มีแรงบันดาลใจมากที่สุด เพราะมีเวลาที่จะวิ่งมาราธอน เขียนหนังสือ
สร้างธุรกิจของคุณเอง เรียนปริญญาโท หรือท�ำเรื่องอื่น ๆ ที่ตั้งใจไว้
เพียงแค่ 1 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอที่จะสร้าง
ความก้าวหน้าในบางเรื่องที่มีคุณค่ากับตัวคุณและสิ่งที่คุณตั้งใจท�ำ ขอให้
ใช้ประโยชน์จากเวลานี้อย่างเต็มที่และรักษาไว้เสมือนอัญมณีที่มีค่ายิ่ง
10. คุณจะได้เข้าร่วมในกลุ่มพิเศษของผู้ท่ีประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
อะไรคือสิ่งที่ โฮวาร์ด ชูลทส์ (ซีอีโอสตาร์บัคส์) ริชาร์ด แบรนสัน
(ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้น) แอนนา วินทัวร์ (บรรณาธิการบริหารนิตยสาร
โว้ก) และ ทิม คุก (ซีอีโอของแอปเปิล) มีเหมือนกันนอกจากความ
ส�ำเร็จทางธุรกิจอันน่าทึ่งแล้ว บุคคลทั้ง 4 ท่าน ยังเป็นคนที่ตื่นเช้าอีกด้วย
โดยทั้ง ริชาร์ด และ แอนนา จะตื่นนอนตอน 5.45 น. ในขณะที่
โฮวาร์ด ชูลทส์ และ ทิม คุก จะตื่นตอน 4.30 น.
นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น เบนจามิน
แฟรงคลิน โทมัส เจฟเฟอร์สัน มาร์กาเร็ต แทชเชอร์ บารัค โอบามา
จอร์จ ดับเบิลยู บุช แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ที่ส�ำคัญคือ มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่ตื่นเช้าและ
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง ระหว่างการตื่นขึ้นมาพร้อมกับแผนและ
การเปลีย่ นแปลงโลกใบนี้ ถ้าคุณต้องการเริม่ ต้นการเดินทางเพือ่ มุง่ สูค่ วาม
ส�ำเร็จสูงสุด การตื่นนอนแต่เช้าควรเป็นภารกิจแรกในสิ่งที่คุณต้องลงมือ
ท�ำในเช้าวันพรุ่งนี้
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เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการงานของคุณ

ค�ำแนะน�ำ:
1. ให้อ่านข้อความและค�ำอธิบายใต้ข้อความในแต่ละข้อ แล้วพิจารณาว่าคุณ
ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้น ๆ อย่างสม�่ำเสมอหรือไม่ โดยท�ำเครื่องหมายใน
ช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ถ้าตอบ “ใช่” จะคิดเป็น 1 คะแนน
2. ข้อความทั้งหมดจะแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการประมวลผลและ
ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำในช่วงท้ายของแต่ละหัวข้อ
3. การวิเคราะห์ผลคะแนนจะมี 2 แบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลในแต่ละ
หัวข้อ และการวิเคราะห์ผลโดยภาพรวมในช่วงท้ายแบบประเมินนี้

1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานและภารกิจต่าง ๆ
ข้อ

ข้อความ

1

คุณได้ใช้โปรแกรมการจัดการตารางเวลาอย่างสม�่ำเสมอ
- โปรแกรมการจัดการตารางเวลาในทีน่ อี้ าจเป็นซอฟต์แวร์
หรือสมุดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดตาราง
นัดหมาย การประชุม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้
ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องงาน

2

ในแต่ละวันคุณมีการวางแผนในการด�ำเนินชีวติ ไว้ลว่ งหน้า
เพื่อเตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเผชิญในวันรุ่งขึ้น
- แผนดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือกระดาษ
โน้ต รวมถึงปฏิทิน คนที่ประสบความส�ำเร็จส่วนมากจะ
วางแผนล่วงหน้าเสมอ ซึ่งผมก็แนะน�ำให้คุณท�ำเช่นนั้น
โดยสามารถลงมือท�ำได้ตงั้ แต่คนื นีเ้ ป็นต้นไป เพราะการ
นั่ ง วางแผนในตอนเช้ า ของวั น นั้ น ๆ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ดี นั ก
นอกจากนี้ผมยังแนะน�ำให้คุณวางแผนส�ำหรับสัปดาห์
ถัดไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย เพราะคุณจะได้มี
เวลาและพักผ่อนได้เต็มที่ มีพลังกายและใจพร้อม

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

3

คุ ณ ทราบว่ า จะต้ อ งท� ำ อะไรต่ อ ไปเพื่ อ สามารถจั ด การ
โครงการหรือภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
- การทราบว่าจะต้องท�ำอะไรต่อไปเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ หาก
โครงการหรือภารกิจนั้นมีเพียงภาพฝันในอนาคตว่าจะ
เป็นอย่างไร แต่ไม่ระบุว่าจะท�ำอะไรต่อไป แสดงว่านั่น
ไม่ใช่โครงการหรือภารกิจโดยแท้จริง

4

คุณได้ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ
- เช่น ในขณะทีต่ อ่ แถวรอท�ำภารกิจบางอย่าง หรือระหว่าง
รอพบแพทย์ นั่นเป็นเวลาที่ดีในการได้เช็กหรือส่งตอบ
อีเมลฉบับสั้น ๆ แทนที่จะนั่งเล่นเกม ทั้งนี้ผมไม่ได้
หมายความว่าคุณต้องใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าจนไม่
ได้พกั หรือผ่อนคลายเลย เพียงแต่ตอ้ งการย�ำ้ ว่าช่วงเวลา
สั้น ๆ นี้ก็ท�ำให้เกิดเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน

5

คุณจัดตารางเวลาส�ำหรับปริมาณงานอย่างเหมาะสมกับการ
สามารถท�ำให้ส�ำเร็จได้ภายในแต่ละวัน โดยไม่มากหรือ
น้อยเกินไป
- การด�ำเนินชีวิตอย่างสมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไปเป็น
สิ่งส�ำคัญมาก ทั้งนี้ส�ำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผม
เชื่อว่าการจัดตารางประจ�ำวันเพียงไม่กี่เรื่อง คงเป็นไป
ได้น้อยมาก (ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน) ดังนั้นจึงต้อง
ตรวจสอบและวางแผนอยู่เสมอโดยให้มีกิจกรรมหรือ
ภารกิจเพียงไม่ก่ีเรื่อง แต่เน้นเฉพาะสิ่งส�ำคัญเท่านั้น
และจากประสบการณ์ส่วนตัว ผมพบว่าการทบทวนราย
สัปดาห์จะช่วยตัดเรื่องที่ไม่จ�ำเป็นหรือไม่เร่งด่วนออกไป
ก่อนได้ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดตารางชีวิตได้อย่างลงตัว

ใช่ ไม่ใช่

ภาคผนวก 3 : แบบประเมินกลยุทธ์ 47 ประการ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต... 217

วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานและ
ภารกิจต่าง ๆ
0 - 1 คะแนน
- ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการงานและภารกิจ ส�ำหรับก้าวแรก
ขอให้คุณลองเขียนแผนส�ำหรับวันพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะต้องท�ำ
สิ่งใดบ้าง จากนั้นจัดหาหรือติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการงานและ
ภารกิจโดยรวมทุกเรื่องไว้ในโปรแกรมนี้
2 - 3 คะแนน
- คุ ณ ก� ำ ลั ง ท� ำ ได้ ดี แ ล้ ว แต่ อ าจต้ อ งเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ บ างอย่ า งเข้ า ไปเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4 - 5 คะแนน
- ยอดเยี่ยมมาก! แม้ว่าคุณจะยังมีโอกาสท�ำให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ แต่อย่างน้อย
คุณก็ไม่มปี ญ
ั หากับการใช้เครือ่ งมือบริหารจัดการงานและภารกิจต่าง ๆ อย่าง
แน่นอน

2. ประสิทธิภาพในการวางแผนภารกิจและเป้าหมายในอนาคต
ข้อ

ข้อความ

6

คุณมีภาพชัดเจนว่าต้องท�ำอะไรและอย่างไรบ้างส�ำหรับ
เป้าหมายในระยะยาว
- เป้าหมายระยะยาวก็เหมือนเป้าหมายระยะสั้น เพียงแต่
มีระยะเวลานานขึ้นและมีขั้นตอนมากขึ้นเท่านั้น ปัญหา
ที่พบส่วนใหญ่คือคนตั้งเป้าหมายในระยะยาวมากโดยที่
ไม่รเู้ หมือนกันว่าในตอนนีจ้ ะต้องท�ำอะไรบ้างเพราะคิดว่า
มีเวลาอีกนาน ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องตัง้ เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่
และชัดเจน อย่างเช่น เป้าหมายที่ว่า “ฉันจะวิ่งให้มาก
ขึ้น” นั้นไม่ชัดเจนพอ แต่ต้องเป็น “ฉันจะวิ่งมาราธอน
ให้ได้ภาย 1 ปี” เป็นต้น

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

7

คุณมีการใช้ระบบการบริหารเวลาในรูปของปฏิทินในการ
วางแผนงานหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต
- การมีรายการสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องที่ดี แต่
เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น กว่ า ก็ คื อ การจั ด ตารางสิ่ ง เหล่ า นั้ น อย่ า ง
เหมาะสมในรูปแบบปฏิทินซึ่งระบุเวลา สถานที่ และสิ่ง
ทีเ่ ตรียมอย่างชัดเจน ทัง้ นีผ้ มขอย�ำ้ ว่าขอให้รวมเรือ่ งชีวติ
ส่วนตัวและการงานอยูใ่ นปฏิทนิ ฉบับเดียวกัน เพือ่ ทีค่ ณ
ุ
จะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8

คุณวิเคราะห์เป้าหมายระยะยาวลงในรายละเอียดเป็น
ขั้นตอนย่อย ๆ
- เมือ่ คุณมีเป้าหมายระยะยาวจะต้องท�ำการระบุ “เป้าหมาย
ในปัจจุบัน” ซึ่งชัดเจนและมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ
ว่าจะต้องท�ำสิ่งใดบ้าง ทั้งนี้ขั้นตอนเล็ก ๆ เหล่านี้จะ
ค่อย ๆ ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย
เปรียบเสมือนการที่นักเขียนค่อย ๆ เขียนหนังสือวันละ
1 - 2 หน้า สะสมไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นบท และกลาย
เป็นหนังสือ 1 เล่มในที่สุด แต่ไม่มีนักเขียนคนใดที่
สามารถเขียนหนังสือได้รวดเดียวจบทั้งเล่มแน่นอน

9

คุณท�ำการทบทวนรายสัปดาห์ตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
- ไม่ว่าคุณก�ำลังใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์ใดก็ตาม แต่การ
ทบทวนความก้าวหน้าเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ได้
ทราบว่า ณ ขณะนี้ตัวคุณเองอยู่ ณ จุดใดและก�ำลัง
จะไปทางไหน ในบรรดากลยุทธ์ที่ผมได้ใช้ทั้งหมด การ
ทบทวนรายสัปดาห์นับว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุดต่อ
ผลลัพธ์ปลายทางที่ตั้งไว้

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

ใช่ ไม่ใช่

10 คุณได้คัดกรองแนวคิดดี ๆ ทั้งหมดและเลือกปฏิบัติตาม
เฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
- ไม่มีใครที่อยากปล่อยให้แนวคิดดี ๆ หลายประการต้อง
หลุดมือไป โดยต้องคัดกรองให้เหลือเพียงแค่สิ่งที่
ยอดเยี่ยมที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้คุณท�ำได้ดีและเต็มที่ที่สุด ก็จ�ำเป็นที่ต้องทุ่มเท
เวลาที่มีค่าทั้งหมดให้กับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างครั้งส�ำคัญในชีวิต ทั้งนี้ในการคัดเลือกสิ่ง
ที่ดีที่สุด ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ และพลังกาย
และพลังใจในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่
วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 2. ประสิทธิภาพในการวางแผนภารกิจและ
เป้าหมายในอนาคต
0 - 1 คะแนน
- ขอให้เริ่มต้นวางแผนที่ใหญ่และชัดเจน จากนั้นให้มองย้อนกลับมายังจุด
เริ่มต้นในตอนนี้ว่าจะต้องมีขั้นตอน หรือต้องเตรียมการอะไรบ้าง
2 - 3 คะแนน
- คุณทราบดีว่าการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นสิ่งส�ำคัญ และยังมีโอกาสท�ำให้ดี
ยิง่ ขึน้ ขอให้ทมุ่ เทให้มากขึน้ ในการทบทวนรายสัปดาห์เพือ่ เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่
4 - 5 คะแนน
- คุณท�ำได้ดีมากแล้ว เพราะรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่และจะต้องท�ำสิ่งใดต่อไป
ขอให้ท�ำเช่นนี้ต่อไปครับ
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3. ประสิทธิภาพในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล
ข้อ

ข้อความ

11 คุณได้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
- เวลาที่มีแนวคิดใหม่ ๆ หรือได้รับข้อมูลส�ำคัญน่าสนใจ
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เฟสบุก๊ การคุยโทรศัพท์ คุณจ�ำเป็น
ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน
12 คุณด�ำเนินชีวติ ในรูปแบบดิจทิ ลั (หรือใช้เอกสารน้อยทีส่ ดุ )
- การเริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตโดยใช้เอกสารให้น้อยลง
เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และท้าทายมาก แต่การเริ่มต้นท�ำ
ในวันนี้จะท�ำให้ชีวิตต่อจากนี้ง่ายขึ้นมาก สิ่งส�ำคัญคือ
การเริ่ ม พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจว่ า เรื่ อ งไหนที่ ส ามารถ
เปลีย่ นมาเป็นรูปแบบดิจทิ ลั ได้บา้ ง จากนัน้ ค่อย ๆ ลงมือ
ท�ำไปเรื่อย ๆ
13 คุณมีวิธีที่เชื่อถือได้ในการบันทึกแนวคิดใหม่ ๆ ในทุก ๆ
ด้านของชีวิต
- คนจ�ำนวนมากเริ่มแปะสมุดบันทึกแบบกันน�้ำได้ไว้ใน
ห้ อ งน�้ ำ เพื่ อ สามารถบั น ทึ ก แนวคิ ด ใหม่ ๆ ได้ ทั น ที
นอกจากนี้ ผมเองก็วางกระดาษโพสต์อิตไว้ตามห้อง
ต่าง ๆ ในบ้านเช่นกัน เพื่อสามารถหยิบขึ้นมาเขียน
แนวคิดหรือเรื่องส�ำคัญที่นึกขึ้นได้
14 คุณมีระบบที่มีประสิทธิภาพรองรับเป้าหมายที่ส�ำคัญ ๆ
- เวลาเริ่มต้นสร้างอุปนิสัยใหม่ ๆ คนส่วนใหญ่จะบันทึก
การเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง กรณีของคุณเอง
มีระบบเช่นนั้นส�ำหรับทุก ๆ เรื่องที่ส�ำคัญในชีวิตหรือไม่
เช่น ในเรือ่ งการพัฒนาตนเอง คุณมีรายชือ่ หนังสือทีก่ ำ� ลัง
อ่านอยูใ่ นตอนนี้ รวมถึงสรุปใจความหรือสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ าก
หนังสือแต่ละเล่มหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

ใช่ ไม่ใช่

15 คุณมีรายการแนวคิดหรือโครงการส�ำคัญ ๆ ทีต่ อ้ งการลงมือ
ท�ำในอนาคต
- การมีรายการสิ่งที่ฝันอยากจะท�ำเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่
ส�ำคัญกว่าคือการมีรายการ “โครงการ” ในอนาคต
เพราะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และคุณจะให้ความส�ำคัญ
อีกทัง้ ท�ำให้เกิดความชัดเจนและมีความปรารถนาอันแรง
กล้ามากกว่า หากตอนนี้คุณมีเพียงสิ่งที่ฝันอยากจะท�ำ
ขอให้นำ� ออกมาแล้วลองพิจารณาอีกครัง้ ว่าจะแปรเปลีย่ น
เป็น “โครงการ/เป้าหมาย” ได้หรือไม่
16 คุณมีแฟ้มเอกสารในรูปแบบดิจิทัลในจ�ำนวนที่น้อยที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้
- ขอให้ก�ำจัดแฟ้มเอกสารดิจิทัลที่ไม่จ�ำเป็นออกไป เพื่อ
ท�ำให้คุณสามารถบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 3. ประสิทธิภาพในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล
0 - 1 คะแนน
- ขอให้เริ่มต้นลองใช้โปรแกรม เอเวอร์โน้ต (Evernote) โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ภาคผนวก 2 : ตัวช่วย 10 ประการ ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับคุณ (หน้า 212)
2 - 3 คะแนน
- การบริหารจัดการ “ทุกสิ่ง” เป็นเรื่องจ�ำเป็น โดยไม่ใช่แค่ “บางสิ่ง” เท่านั้น
ขอให้คุณตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการบริหารจัดการทุก ๆ เรื่องในชีวิต
4 - 6 คะแนน
- เยี่ยมมาก! คุณมีระบบการจัดการทุกสิ่งได้อย่างดีและเป็นระเบียบ ขอให้
ด�ำเนินการเช่นนี้ต่อไปครับ
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4. ประสิทธิภาพในการจัดการกล่องอีเมลให้เป็นศูนย์
ข้อ

ข้อความ

17 ในแต่ละวัน คุณสามารถจัดการกล่องอีเมลให้เกือบจะเป็น
ศูนย์ได้
- กล่องอีเมลเป็นศูนย์ คือ การตอบอีเมล การจัดเก็บอีเมล
และ/หรือการลบอีเมลแต่ละฉบับที่เข้ามาในกล่องอีเมล
ของคุณในแต่ละวัน ควรท�ำให้ได้อย่างน้อยวันละครั้ง
ส�ำหรับผม ผมจะตอบอีเมลทุกฉบับภายใน 24 ชั่วโมง
เพราะจะสร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจรวมถึงการ
ให้เกียรติกับผู้ที่ส่งอีเมลมาให้เราด้วย
18 คุณมีระบบที่ช่วยในการจัดการงานหรือภารกิจหลายอย่าง
ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
- ในแต่ละวัน เราต่างก็ตกอยู่ในภาวะที่ต้องจัดการกับ
ภารกิจหลายอย่างที่เข้ามาพร้อม ๆ กัน เช่นขณะที่
แต่งหน้า หรือเวลาที่กลับถึงบ้านใหม่ ๆ คุณพบว่า
ตัวเองต้องท�ำหลายภารกิจอย่างต่อเนื่องหรือควบคู่ใน
เวลาเดียวกัน แต่เป้าหมายส�ำคัญของเราก็คือการต้อง
เผชิญกับภาวะเช่นนี้ให้น้อยที่สุด รวมถึงต้องพยายาม
จัดการภาวะเช่นนี้ให้หายไปจากชีวิตประจ�ำวันให้ได้
19 คุณจัดเก็บสถานที่ท�ำงานให้เป็นศูนย์ ทั้งโต๊ะท�ำงานและ
คอมพิวเตอร์ โดยเหลือไว้เฉพาะภารกิจทีต่ อ้ งท�ำในปัจจุบนั
เท่านั้น
- หากยังด�ำเนินภารกิจใด ๆ อยู่ ขอให้มสี งิ่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
ภารกิจนั้นเท่านั้น และเมื่อจบภารกิจแล้ว ให้จัดการ
สิ่งต่าง ๆ จนเรียบร้อย ทั้งเอกสาร ไฟล์ ฯลฯ ก่อนที่
จะเริ่มต้นท�ำงานชิ้นต่อไป

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

ใช่ ไม่ใช่

20 คุณก�ำจัดของที่ไม่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตโดยให้เหลือ
น้อยที่สุด
- การมีประสิทธิภาพคือความใส่ใจกับสิ่งที่ส�ำคัญเท่านั้น
ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดต้นทุนหรือไม่กอ่ ให้
เกิดประโยชน์ โดยในชีวิตประจ�ำวันควรมีสิ่งที่ไม่เกิด
ประโยชน์ให้น้อยที่สุด
21 คุณใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงระบบต่าง ๆ
ให้น้อยแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่สุด
- เชื่อหรือไม่ว่า จ�ำนวนแอปพลิเคชันที่มีอยู่มากมายใน
โลกนี้มีจ�ำนวนที่มากเกินกว่าที่คุณจะสามารถใช้ได้หมด
ทุกตัวในชัว่ ชีวติ นี้ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควร
จ�ำกัดโดยคัดเลือกเฉพาะโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน
ที่จ�ำเป็นเท่านั้น
วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 4. ประสิทธิภาพในการจัดการกล่องอีเมลให้เป็น
ศูนย์
0 - 1 คะแนน
- ขอให้เริม่ จัดการกล่องอีเมลเป็นศูนย์โดยการตัง้ เป้าหมายว่าในแต่ละวัน คุณ
จะจัดระบบไฟล์เอกสาร และอีเมลในกล่องอีเมล
2 - 3 คะแนน
- คุณก�ำลังท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องในการจัดการกล่องอีเมล เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอให้เริ่มน�ำแนวคิดเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต
4 - 5 คะแนน
- คุณเป็นมืออาชีพด้านการจัดการกล่องอีเมล ผมคาดเดาได้เลยว่าบ้านคุณ
ต้องสะอาด กล่องอีเมลว่างเปล่า ถูกต้องหรือไม่ครับ
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5. ประสิทธิภาพในการมีสมาธิและใส่ใจเป็นพิเศษ
ข้อ

ข้อความ

22 ในแต่ละวัน คุณจัดสรรช่วงเวลาเป็นพิเศษส�ำหรับการ
ลงมือท�ำบางสิ่งโดยเฉพาะ โดยปราศจากสิ่งรบกวน
- การท�ำงานโดยปราศจากสิ่งรบกวนหรือผู้คนที่อาจท�ำให้
คุณเสียสมาธิ จะท�ำให้คุณมีสมาธิและทุ่มเทให้กับเรื่อง
ที่ส�ำคัญที่สุดได้ ดังนั้นขอให้ก�ำหนดช่วงเวลาพิเศษ
เช่นนี้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
23 คุณปิดสัญญาณแจ้งเตือนข้อความหรือสายโทรศัพท์เรียก
เข้าที่ไม่จ�ำเป็นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ลองตั้งค�ำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่า ข้อความหรือ
สายโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวันนั้น มีเรื่องไหน
บ้างที่ไม่ได้มีความส�ำคัญหรือจ�ำเป็นมากนัก คุณจ�ำเป็น
ต้องตอบรับเสียงโทรศัพท์ เสียงแจ้งข้อความใหม่ใน
สมาร์ตโฟนหรืออีเมลโดยทันทีทุกครั้งหรือไม่ ขอให้
พิจารณาโดยมุ่งมั่นว่าในเวลานี้คุณจะต้องท�ำงานชิ้นนั้น
ให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรกเหนือสิ่งอื่นใด
24 คุณสามารถหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และมุ่งเน้น
ท�ำงานชิ้นส�ำคัญให้ส�ำเร็จ
- การผัดวันประกันพรุ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่ง
ของการมีประสิทธิภาพ ลองพิจารณาดูวา่ เมือ่ คุณก�ำหนด
เวลาให้ตัวเองต้องเริ่มท�ำงานชิ้นส�ำคัญ แต่ตัวเองยัง
นั่งจัดโต๊ะ เดินไปเติมกาแฟ หรือนั่งเปิดอ่านอีเมลไป
เรื่อย ๆ หรือไม่ แน่นอนว่าในการท�ำงานชิ้นส�ำคัญ ต้อง
มีการเตรียมตัว แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่าการเตรียมตัวจะใช้เวลา
ไม่นานนัก หลังจากนั้นควรเริ่มลงมือท�ำโดยทันที!

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

ใช่ ไม่ใช่

25 คุณฟังเพลงช่วยกระตุน้ สมองและประสิทธิภาพการท�ำงาน
- หนึ่งในวิธีที่ป้องกันการรบกวนทางเสียงก็คือการจัดหา
บางสิง่ บางอย่างให้สมองได้รบั ฟังแทน คนส่วนมากนิยม
ฟังเพลงและวิทยุที่ชื่นชอบ อย่างไรก็ดี สื่อทางเสียง
เช่นนั้นอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่ท�ำให้สมองใส่ใจต่องานที่
ก�ำลังท�ำอยู่ ณ เวลานั้น ขอให้ลองฟังเพลงบรรเลงจาก
โฟกัส แอต วิลล์ (Focus@Will) โดยสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ภาคผนวก 2 : ตัวช่วย
10 ประการ ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ (หน้า 212)
26 คุณปฏิเสธการร้องขอที่ไม่จ�ำเป็นหรือไม่ส�ำคัญจากคนอื่น
- ใจความส�ำคัญส�ำหรับข้อนี้คือการบริหารและจัดการกับ
ขอบเขตเวลาที่คุณใส่ใจเป็นพิเศษ โดยไม่มีผู้ใดมา
รบกวน ขอให้สอื่ สารกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบว่าในบาง
ช่วงเวลา คุณอาจไม่ได้พบปะหรือพูดคุยกับพวกเขาตาม
ที่ต้องการเนื่องจากต้องใส่ใจต่องานส�ำคัญเป็นสิ่งแรก
วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 5. ประสิทธิภาพในการมีสมาธิและใส่ใจเป็นพิเศษ
0 - 1 คะแนน
- ขอให้เริ่มต้นก�ำหนดช่วงเวลาส�ำคัญในแต่ละวันส�ำหรับการท�ำงานชิ้นส�ำคัญ
ที่สุด
2 - 3 คะแนน
- คนส่วนใหญ่จะได้คะแนนในช่วงนี้ ซึง่ จริง ๆ แล้วคุณก�ำลังท�ำได้ดแี ล้ว เพียง
แต่อาจจะยังออกนอกลู่นอกทางไปบ้างจากเฟสบุ๊ก โทรศัพท์หรือนัดหมาย
กับเพื่อน ๆ ลองพิจารณาว่า ในช่วงเวลาที่คุณต้องใส่ใจกับงานบางอย่างเป็น
พิเศษ จะมีสิ่งใดหรือวิธีใดที่ท�ำให้คุณสามารถออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ได้บ้าง
4 - 5 คะแนน
- คุณรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่ควรมุ่งท�ำงาน และสามารถท�ำงานโดยบริหารจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป!
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6. ประสิทธิภาพในการสร้างอุปนิสัยและกิจวัตรประจ�ำวัน
ข้อ

ข้อความ

27 คุ ณ ตั้ ง ใจสร้ า งอุ ป นิ สั ย ที่ ท� ำ ให้ ชี วิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
- ประสิทธิภาพเป็นสิง่ ทีส่ ามารถพัฒนาและเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา ดังนั้น การด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การสร้างอุปนิสัย
จึงส�ำคัญต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
28 คุณวางแผนกิจวัตรยามเช้าและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี
- ช่วงเวลาเช้ามืดเป็นเวลาที่มีค่ามาก คนจ�ำนวนมากที่
ประสบความส�ำเร็จจะตื่นเช้าและปฏิบัติกิจวัตรยามเช้า
เสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งนี้การตื่นเช้าไม่ใช่ข้อบังคับ
แต่สิ่งส�ำคัญคือการตื่นขึ้นมาพร้อมกับแผนในใจและ
ใส่ใจต่อการเติมเต็มพลังกายและพลังใจพร้อมที่จะมี
ชัยชนะในวันนั้น
29 คุณวางแผนกิจวัตรช่วงเย็นและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี
- การตื่ น เช้ า จะเป็ น เรื่ อ งง่ า ยหากคุ ณ เข้ า นอนตรงเวลา
ดังนั้น การก�ำหนดกิจวัตรช่วงเย็น ในแต่ละวันจะช่วย
รับประกันว่าคุณจะสามารถปฏิบัติกิจวัตรช่วงเช้าของวัน
ใหม่ได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญคือการก�ำหนดช่วง
เวลาสิ้นสุดการท�ำงานในแต่ละวันอย่างชัดเจน
30 คุ ณ ใช้ ร ะบบบั น ทึ ก และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ส� ำ หรั บ
อุปนิสัยที่คุณต้องการให้อยู่ตลอดไป
- การรู้ว่าอุปนิสัยใดมีความส�ำคัญกับชีวิตเป็นสิ่งส�ำคัญ
แต่การรักษาอุปนิสัยนั้นให้อยู่ตลอดไปเป็นเรื่องส�ำคัญ
มากกว่า โดยการบันทึกและติดตามผลอาจท�ำได้โดยใช้
ตารางใน Excel อย่างง่าย หรือการขีดเส้นนับคะแนนบน

ใช่ ไม่ใช่
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ข้อ

ข้อความ

ใช่ ไม่ใช่

กระดาษโพสต์อิต ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องบันทึกทุกอุปนิสัย
ก็ได้ ขอเพียงเน้นที่อุปนิสัยหลักที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่
ส�ำคัญต่อคุณในตอนนี้เท่านั้น
31 คุณทราบดีว่าสิ่งใดที่จะน�ำคุณไปสู่การปฏิบัติอุปนิสัยไม่ดี
- ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่ง
อาจท�ำให้หยุดอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ หรือการได้ยินเสียงโทรทัศน์จากบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งอาจท�ำให้เสียสมาธิหรือหยุดพักการท�ำงาน
ส�ำคัญเพื่อไปดูโทรทัศน์ ทั้งนี้การที่คุณสามารถระบุสิ่ง
กระตุ ้ น หรื อ เป็ น สาเหตุ ข องการปฏิ บั ติ อุ ป นิ สั ย ที่ ไ ม่ ดี
แสดงว่าคุณก็มพี ลังทีจ่ ะท�ำการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกครัง้
ส�ำคัญ
วิเคราะห์คะแนนส�ำหรับหัวข้อ 6. ประสิทธิภาพในการสร้างอุปนิสัยและกิจวัตร
ประจ�ำวัน
0 - 1 คะแนน
- เริ่มต้นเขียนแผนที่ต้องท�ำในแต่ละวันและเริ่มต้นติดตามความก้าวหน้าของ
อุปนิสัยส�ำคัญ
2 - 3 คะแนน
- คุณก�ำลังจะได้พบกับสิง่ ทีด่ ี ดังนัน้ ขอให้กา้ วขึน้ ไปอีกขัน้ โดยพยายามปฏิบตั ิ
อุปนิสัยที่ดีกับในทุก ๆ ด้านของชีวิต
4 - 5 คะแนน
- ว้าว! คุณเป็นสุดยอดแชมเปียนของอุปนิสัยที่ดีเยี่ยม!

237
เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

Miracle morning

ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

(2
ราคา 195.-

24 หนา)

เมื่อตื่นเชา

“ทุกสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก
อยางไร’

‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา

เริ่มตนทุกเชา ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

THE Miracle morning : THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
เขียนโดย : Hal Elrod
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)
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หนังสือขายดี 3 เลม
โดย โบโด

เชฟเฟอร Bodo Schäfer
นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

มีเงินลาน ใน

“คุณรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย

ราคา 240.-

(304 หนา)

เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ
ชีวิตคุณควรจะสดใส ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน 7 ป”

วิธีคิด วิธีรวย

ป

Der Weg zur finanziellen Freiheit

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

หมานอย

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

สอนรวย

“เจาหานตัวนี้

ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู
ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
หนูก็จะไดดอกเบี้ย
ซึ่ง ‘ดอกเบี้ย’ ที่ออกมา
ก็คือ ‘ไขทองคำ’ ไงจะ”

Ein Hund namens Money

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา
ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

Die Gesetze der Gewinner
: Erfolg und ein erfülltes Leben

ราคา 165.-

(176 หนา)

เร็ว ๆ นี้

Download ตัวอยาง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ”
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน
ราคา 165.- (176 หน
า)

- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ
- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิดและความเช�อใหม

กฎ 30 ขอ ของผูชนะ

เ

ชื่อไหมวา “ความจริงแลว” คุณสามารถเปนอะไรไดมากกวานี้
ความฝนของคุณถูกกลบดวยความหงุดหงิดและงานประจำวันหรือไม
หนังสือเลมนี้จะบอกวิธีใหคุณมีชีวิตที่เติมเต็มดวยโปรแกรม 30 วันของโบโด
คุณจะไดเรียนรูกฎพื้นฐานของความสำเร็จ กฎของความสำเร็จจะชวยใหคุณ
- รับมือกับคำวิจารณและความเครียดได - เปนอิสระจากความกลัว
- เปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนเชื้อเพลิงความสำเร็จ - มีรายไดมากขึ้น
ผลงามทั้ง 3 เลม แปลและเรียบเรียงโดย : เจนจิรา เสรีโยธิน

PDF เพ�ออานกอนซื้อที่ www.BeeMedia.co.th
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วิธี

บริหารเวลา
ราคา 89.-

(96 หนา)

ใหค30ุมคMinute
าที่สTime
ุดในแต
ล
ะวั
น
Management

30

- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน
และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได
- วิธีวางแผนการใชเวลา
แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!
สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน
เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที - ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement - รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท”

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
หรือกระจายงานใหคนอื่น
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน
และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC

.- (152 หนา)
ราคา 140

ราคา 125

.- (144 หนา)

หนังสือขายดี ชุด

"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา
BY JIM RANDEL

จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง
ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา
ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ
สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"
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