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- เกี่ยวกับผู้เขียน ดร.จอช เดวิส (Josh Davis, Ph.D.) ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบราวน์และปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย จอชเคยเป็นอาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยา
ของเบอร์นาร์ด คอลเลจ เขาท�ำงานอย่างใกล้ชิดในแวดวง
วิทยาศาสตร์และแวดวงธุรกิจ ส�ำหรับชีวิตการท�ำงานทางด้าน
ธุรกิจ เขาเริ่มต้นการท�ำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ก่อนเรียนต่อปริญญาเอก
ปัจจุบันเขาเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย และเป็นหัวหน้าอาจารย์ของสถาบัน
NeuroLeadership
จอชได้น�ำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและ
พัฒนาภาวะผู้น�ำ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการท�ำวิจัยหัวข้อใหม่ ๆ นอกจากนี้
เขายังเป็นโค้ชและวิทยากรทางด้านการพูดในทีส่ าธารณะและความมีประสิทธิผล
ผลงานตีพิมพ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจรวมถึงการเขียนบล็อก หรือ
บทความใน Harvard Business Review เป็นต้น บทความของเขาได้ติด
อันดับอยู่ในคอลัมน์ “The Shortlist” ของ Harvard Business Review
จอชใช้ชวี ติ ในวัยเด็กและเติบโตขึน้ ทีเ่ มืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จเิ นีย ปัจจุบนั
เขาอาศัยอยู่ที่เมืองนิวยอร์กกับภรรยา

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง เนืองนันต์ ส�ำรวจรวมผล ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษา
และวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหาร
รัฐกิจจาก University of Southern California
เนื อ งนั น ต์ เ คยท� ำ งานทางด้ า นฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การสือ่ สารภายในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กบั บริษทั ชัน้ น�ำหลาย
แห่ง ปัจจุบันเธอท�ำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงเป็นวิทยากรในหลักสูตรเกีย่ วกับการสร้างทักษะภาวะผูน้ ำ� และการพัฒนา
ตนเอง ผลงานด้านการแปลของเธอมีหลายเล่ม อาทิ วิธีคิดที่ท�ำให้ชีวิตคุณ
ประสบความส�ำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น ส�ำนักพิมพ์ บี มีเดีย
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
ในแต่ละวัน ชีวติ การท�ำงานของคนเราล้วนมีงานมากมายที่

ต้องท�ำ งานทุกอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องท�ำให้ได้ผลที่ดี แต่เรา
มักตอบสนองงานที่ล้นมือด้วยการบังคับตัวเองให้ท�ำงานโดยไม่หยุดพักเพื่อ
ให้ใช้ “วัน” ของเราอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ไม่เช่นนั้นก็ใช้เวลาท�ำงานมาก
ขึ้นและขอให้คนอื่นที่ท�ำงานให้เราท�ำเช่นนี้ด้วย การตอบสนองเหล่านี้มาจาก
ความเชื่อที่ว่าการจัดการปริมาณงาน คือ การเลิก “เสีย” เวลา และควรจะมี
“ประสิทธิภาพ” มากกว่านี้ ซึ่งความเชื่อนี้มาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของสมอง แต่วิธีที่จะท�ำให้เรามีผลงานที่ดีและมี “ประสิทธิผล” คือ
การท�ำงานให้สอดคล้องกับระบบการท�ำงานของร่างกาย ซึ่งท�ำให้สามารถ
เข้าใจงานทีก่ ำ� ลังท�ำได้อย่างถ่องแท้ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน ควบคุมอารมณ์
ของตัวเองได้ แก้ไขปัญหาได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจได้ดี
วิธีการนี้ช่วยให้คนที่มีภารกิจยุ่งเหยิง สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิผลในระดับทีด่ เี ยีย่ ม โดยใช้เวลาเพียงวันละ 2 ชัว่ โมงเท่านัน้
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแนะน�ำกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถบริหาร
จัดการตนเอง โดยอ้างอิงผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เชื่อถือได้
มาจัดท�ำแนวทางวิธีการและกลยุทธ์ เพื่อการท�ำงานได้ประสิทธิผลสูงสุด
หนังสือ “วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา
2 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด” เล่มนี้เป็น หนังสือดี แปลจาก Two
Awesome Hours เขียนโดย Josh Davis ที่สอนวิธีจัดการตัวเองเพื่อให้
ได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิผลโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนี้ ที่ช่วยให้ท่านมีวิธีการในการบริหารจัดการตนเองเพื่อให้ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัว และมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป
เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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“การที่จะเป็นคนที่ท�ำงาน

ได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิผลนั้น
เราอาจต้องละทิ้งความมีประสิทธิภาพ
และแทนที่ด้วยการสร้างเงื่อนไข
เพื่อให้เรามีเวลา ‘2 ชั่วโมง’
ที่มีประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยมทุกวัน”
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สารบัญ
เกี่ยวกับผู้เขียน ผู้แปลและเรียบเรียง
หมายเหตุ บรรณาธิการ 5

บทน�ำ

4

จงท�ำให้ตวั คุณเองได้ผลงานดีและมีประสิทธิผลดีเยีย่ ม 9

กลยุทธ์ 1 : รับรู้เมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสตัดสินใจ ว่าจะเลือก
ท�ำงานชิ้นไหน 29
ให้ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้ในการตัดสินใจเลือกท�ำงานที่มี
ความส�ำคัญที่สุด
กลยุทธ์ 2 : บริหารจัดการพลังงานสมองของคุณ เพื่อเลือกให้ได้ว่า
จะท�ำงานชิ้นใด 51
จัดตารางเวลาท�ำงานตามพลังงานที่สมองใช้และระยะเวลา
ที่สมองกลับคืนสู่สภาพที่เป็นปกติ
กลยุทธ์ 3 : หยุดต่อสูก้ บั สิง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ไขว้เขว เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะน�ำความ
สนใจกลับมายังจุดเดิม 71
การเข้าใจว่าสมองท�ำงานอย่างไร  ช่วยให้คณ
ุ ดึงความสนใจ
กลั บ สู ่ ที่ เ ดิ ม ได้ ร วดเร็ ว ในเวลาที่ มี อ ะไรบางอย่ า งท� ำ ให้
วอกแวก
กลยุทธ์ 4 : ท�ำให้ร่างกายและความคิดของคุณมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น 101
วิธีช่วยให้สมองท�ำงานอย่างเฉียบคมได้ใน  “ทันที”  ด้วย
การออกก�ำลังกายและการกินอาหาร
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กลยุทธ์ 5 : จัดพื้นที่ท�ำงานใหม่เพื่อช่วยให้คุณท�ำงานได้ดี อย่างมี
ประสิทธิผล 127
เรียนรูอ้ งค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ ท�ำงาน
ได้ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด  และปรับสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบเหล่านั้น
บทสรุป :
วิธีท�ำผลงานให้ดีเยี่ยม และมีประสิทธิผล โดยใช้เวลา
2 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุด 149

ความแตกต่างของค�ำว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล”*
ประสิทธิภาพ (Efficiency)

หมายถึง กระบวนการด�ำเนินงานที่มีลักษณะดังนี้
1. ประหยัด (Economy) เช่น ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resource)
และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็จทันตามก�ำหนดเวลา (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า (Input) หรือ
วัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิต (Process)
ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ดี
ดังนัน้ การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการด�ำเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว
มีคุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการด�ำเนินงานทั้งหมด
ประสิทธิผล (Effective)

หมายถึง ผลส�ำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก�ำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก�ำหนดชนิดประเภทและจ�ำนวนของผลผลิตสุดท้ายทีต่ อ้ งการ
ได้รับเมื่อการด�ำเนินงานเสร็จสิ้นลง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด�ำเนินงานนั้น ๆ
3. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรม หรือการด�ำเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
4. มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน
* เขียนโดย สิมาลัย จาก www.gotoknow.com
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10 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

“การที่คุณท�ำงานชิ้นหนึ่งเสร็จลง

และตั้งใจวางแผนว่าจะท�ำอะไรต่อจากนั้น
ช่วยให้คุณใช้เวลาที่มีอยู่ได้ดีกว่าการที่คุณ
รีบลงมือท�ำงานชิ้นอื่นต่อไปทันที
โดยไม่ทันคิดว่าควรท�ำงานชิ้นนั้นหรือไม่”
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บทน�ำ

จงท�ำให้ตัวคุณเองได้ผลงานดี
และมีประสิทธิผลดีเยี่ยม
ในแต่ละวัน ไม่วา่ เราจะรัก หรือเกลียดงานทีเ่ ราท�ำ พวกเรา

ส่วนใหญ่มักมีงานล้นมือจนท�ำไม่ทัน เราเริ่มต้นวันท�ำงานด้วยความ
วิตกกังวลว่าจะท�ำงานทัง้ หมดให้เสร็จลุลว่ งได้อย่างไร จะท�ำให้ใครผิดหวัง
บ้างหรือเปล่า หรือเราจะต้องเลื่อนการท�ำงานชิ้นส�ำคัญออกไปอีกครั้ง
หรือไม่เพื่อที่จะสามารถท�ำงานได้ทันตามก�ำหนด
ในแต่ละวันเราเช็กอีเมลบนโทรศัพท์มือถือขณะที่หยิบกาแฟขึ้นมา
จิบ พร้อมกวาดสายตาดูว่ามีใครให้งานเพิ่มอีกบ้าง ความเครียดก่อตัวขึ้น
ขณะที่อ่านอีเมลที่เต็มไปด้วยค�ำขอร้องที่เรารู้ว่าไม่สามารถจัดการให้เสร็จ
ได้อย่างรวดเร็ว เราใส่เครื่องหมายยัง “ไม่ได้อ่าน” ลงไปและเก็บมัน
ไว้เพื่อ... “ท�ำทีหลัง” แล้วเพิ่มอีเมลฉบับนี้เข้าไปในงานที่ท�ำค้างไว้ตั้งแต่
เมื่อคืน ท�ำให้เรามีอีเมลที่ต้องตอบมากขึ้น ต้องโทรศัพท์ติดต่อกลับไป
ยังคนอื่นมากขึ้น มีงานเอกสารที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ดูเหมือน
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท�ำทั้งสิ้น!
ถ้าเรื่องที่กล่าวมานี้ฟังดูคุ้นหูละก็ คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกที่

ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ จากการที่ผมท�ำงานเป็นอาจารย์ ครู โค้ช
สอนผู้บริหาร ผู้แต่งหนังสือและวิทยากร ผมพบว่าคนท�ำงานในทุกระดับ
ต่างก็มีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้น ผมเห็นผู้คนจากทุกสาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่ผู้บริหาร แพทย์ นักเรียน ผู้ประกอบการไปจนถึงข้าราชการ
ต่างก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้ในการรับมือกับงานที่ล้นมือ
แต่รู้ไหมว่าวิธีการรับมือกับปัญหาเช่นนี้ มันยิ่งท�ำให้ปัญหาแย่ลง!
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12 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผมเห็นคนที่ฉลาด ทุ่มเทให้กับงาน มักจะติดอยู่
ในกับดักของความมี “ประสิทธิภาพ” พวกเราส่วนใหญ่พยายามท�ำงาน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ พยายามชดเชยเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ในวันนั้น ถ้ามีลูกน้อง เราก็จะพยายามเคี่ยวเข็ญลูกน้องให้ท�ำงานให้มาก
ชั่วโมงที่สุด หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการบริหารเวลาหลายเล่ม กูรูผู้รอบรู้
รวมถึงบริษัทให้ค�ำปรึกษาต่างพยายามช่วยให้เรา “ท�ำงานได้มากขึ้น โดย
ใช้เวลาน้อยลง” น้องชายของผมซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ติดอันดับ
ฟอร์จูน 500 กล่าวว่า “พวกเราต่างมีงานขยะมากมายที่ต้องท�ำ ถึงแม้
จะเป็นขยะที่ดี แต่การพยายามยัดเอาขยะหนัก 10 ปอนด์ ลงไปใน
ถุงขยะขนาด 5 ปอนด์ ท�ำให้ขยะก็ยังกองท่วมตัวเราอยู่ดี”
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเวลาคนอื่นแนะน�ำให้คนมีประสิทธิภาพ

ด้วยการท�ำสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก่อนเพราะเราอาจไม่มีเวลาพอที่จะท�ำมันทีหลัง
แน่นอนว่ามันมีประโยชน์ ที่จะแยกงานที่ส�ำคัญออกจากงานที่เร่งด่วน
แต่ส�ำคัญน้อยกว่า แต่ค�ำแนะน�ำนี้ท�ำให้รู้สึกสับสน เพราะเมื่อคิดดูดี ๆ
แล้ว เราต้องท�ำงานอีกหลายอย่างทีอ่ าจไม่ได้อยูใ่ นล�ำดับต้น ๆ ของรายการ
งานที่ส�ำคัญ งานบางอย่างส�ำคัญเพราะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
งานบางอย่างส�ำคัญเพราะถ้าไม่ท�ำมัน เราก็อาจถูกไล่ออก งานบางอย่าง
ส�ำคัญเพราะเราได้รบั ปากว่าจะท�ำให้เสร็จตามก�ำหนดเวลา และไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เพียงเพราะมีงานส�ำคัญอย่างอื่นที่ต้องท�ำ
ถึงแม้งานเหล่านีจ้ ะไม่ได้เป็นงานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แต่เรายังคงกลับบ้าน
ด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจที่ท�ำมันไม่เสร็จ จริงอยู่ที่ปัญหาบางอย่าง
จะจบไปเองหากไม่ให้ความสนใจกับมัน แต่เราปล่อยความรับผิดชอบใน
งานที่มีอยู่มากมายไปไม่ได้ ในที่สุดเราก็ต้องลงมือท�ำงานให้ส�ำเร็จจนได้
ถ้าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การขาดประสิทธิภาพ พวกเราส่วนใหญ่
รวมถึงลูกค้าที่ประสบความส�ำเร็จของผม คงจะแก้ปัญหาของตัวเองได้
ด้วยการเลือกระบบหรือแอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยบริหารเวลาหรือจัดล�ำดับความ
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ส�ำคัญของงานเพื่อลดความกดดันจากงานหนักในแต่ละวัน แต่ปริมาณ
งานและความสามารถในการท�ำงานไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดียวที่ส�ำคัญ
ถึงแม้พวกเราส่วนใหญ่พยายามท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่
ท�ำได้ แต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจ เรายังคงรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง แทนที่จะรู้สึก
ว่าตัวเองประสบความส�ำเร็จในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องการนั้นสามารถเป็นจริงได้ คนที่

ประสบความส�ำเร็จที่ผมรู้จักนั้นมีความต้องการอยู่ 2 อย่าง อย่างแรก
คืออยากเลิกรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียการควบคุม อย่างที่ 2 คือ พวกเขา
อยากท�ำงานได้ดีเลิศ และต้องการมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ท�ำ
ด้วยความต้องการทั้ง 2 อย่างนี้ ท�ำให้เราตอบสนองด้วยการ
ท�ำงานหนักตลอดเวลา หน�ำซ�้ำยังเพิ่มงานเข้าไปในวันที่มีงานอื่นแน่นอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นวิธีการตอบสนองแบบผิด ๆ ที่เรามักท�ำกัน และต้องล้มเหลว
ในที่สุด แล้ววิธีการตอบสนองเพื่อท�ำงานให้ส�ำเร็จเช่นนี้มันผิดตรงไหน
และเราจะปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างล่ะ...

ตัวอย่างเรื่องเล่าของคนที่ท�ำงาน
ได้ผลของงานที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิผล
คงไม่มีใครมีชื่อเสียงด้านความขยันเท่ากับ เบนจามิน แฟรงคลิน

ทุกคนในโลกเห็นพ้องต้องกันว่าเขาเป็นตัวอย่างของความมีประสิทธิผลและ
การสร้างผลผลิต เขามีความสามารถอย่างน่ามหัศจรรย์ รายการความ
ส�ำเร็จของเขายาวเหยียดอย่างไม่น่าเชื่อ เขาเป็นทั้งนักเขียน นักประดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ ช่างพิมพ์ นักปราชญ์ นักการเมือง เจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงาน
ไปรษณีย์ นักการทูต และอาชีพอื่น ๆ ชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถ
ท�ำได้มากขนาดนี้ได้อย่างไร หากดูอาชีพแรก ๆ ที่เขาท�ำงานเป็นช่างพิมพ์
และผู้ตีพิมพ์แล้ว เราจะเข้าใจวิธีการท�ำงานของเขา และตระหนักได้ว่า
เราท�ำอะไรถูกและท�ำอะไรผิดบ้าง
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14 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

ในปี ค.ศ. 1724 เมือ่ แฟรงคลินมีอายุได้ 18 ปี เขาได้ฝกึ งาน

ที่ส�ำนักพิมพ์ในเมืองบอสตัน ท�ำงานที่ส�ำนักพิมพ์ในเมืองฟิลาเดลเฟีย
และได้ตีพิมพ์บทความที่มีผู้อ่านอย่างกว้างขวาง1 ในปีเดียวกันนั้น เขา
เดินทางไปยังประเทศอังกฤษซึ่งเป็นที่ที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการ
ตีพิมพ์ที่ดีที่สุดจากส�ำนักพิมพ์พาล์มเมอร์ที่มีชื่อเสียง อาชีพนี้ไม่เลวเลย
ส�ำหรับเด็กยากจนที่มาจากครอบครัวที่มีพี่น้อง 16 คน
ขณะท�ำงานทีส่ ำ� นักพิมพ์พาล์มเมอร์ การท�ำงานและความฉลาดของ
แฟรงคลินสร้างทัง้ ความร�ำคาญใจและความประทับใจให้คนรอบข้าง ขณะ
ที่เพื่อนร่วมงานดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าจรดค�่ำ เขากลับดื่มแต่น�้ำเพื่อให้มีแรง
ในการท�ำงานได้ดีกว่าคนอื่นและมีเงินเก็บ คุณอาจพูดว่าเป็นเรื่องง่ายใน
การแข่งขันกับคนอืน่ ในยุคนัน้ แต่เขาได้รบั การยกย่องในเรือ่ งของการมอง
เห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจ ความกล้าเสีย่ งและการลงมือท�ำจนประสบความ
ส�ำเร็จ ในที่สุดเขาได้เลื่อนต�ำแหน่งและย้ายไปท�ำงานในบริษัทที่ดีกว่าเดิม
เพียงไม่กี่ปีเมื่อกลับมายังเมืองฟิลาเดลเฟีย เขาเต็มใจที่จะท�ำ
ทุกอย่างเพื่อตั้งตัวให้ได้ หลังจากท�ำงานเป็นผู้ตีพิมพ์มาหลายปี เขาได้
กู้เงินเพื่อท�ำธุรกิจส่วนตัว จากการที่มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองและต้องการ
เงินสดมาใช้ ท�ำให้เขามองเห็นโอกาสที่จะตีพิมพ์ผลงานของตัวเอง ใน
ตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียวในเมือง ซึ่งแฟรงคลินคิดว่ามัน
“ไร้สาระ  บริหารจัดการได้อย่างแย่มากและไม่มีความบันเทิงใด ๆ ทั้งสิ้น”  
แฟรงคลินรู้ว่าเขาเป็นผู้พิมพ์คนเดียวในแถบนั้นที่มีความสามารถในการ
เขียนเป็นอย่างดี จึงลองตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ และต่อมาได้พิมพ์ปฏิทิน
อัลมาแนก ที่มีชื่อว่า พัวร์ ริชาร์ดส อัลมาแนก นอกจากวันที่แล้ว พื้นที่
ภายในปฏิทินอัลมาแนกยังมีที่ว่างเหลืออยู่ เขาจึงเติมพื้นที่ว่างด้วยค�ำคม
ทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย ท�ำให้ปฏิทนิ ของเขาน่าสนใจและขายดียงิ่ ขึน้ จนท�ำให้
พัวร์ ริชาร์ดส อัลมาแนก กลายเป็นปฏิทินที่ผู้คนทั่วไปนิยมซื้อกัน
1. อ้างอิงข้อมูลจาก Benjamin Franklin, “Autobiography of Benjamin Franklin,” public domain
(published January 1, 1790), https://itun.es/us/xZiNx.I.
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เพื่อให้ธุรกิจการพิมพ์ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง แฟรงคลิน
เข้าท�ำงานเป็นเสมียนทีร่ ฐั สภาเพือ่ ให้รจู้ กั คนทีม่ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจว่า
รัฐบาลจะพิมพ์ (เช่นใบลงคะแนนเสียงและธนบัตร) ที่ไหน ต่อมาเขาได้
ท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานไปรษณีย์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียเพื่อช่วยให้
จ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ของเขาได้อย่างสะดวก แฟรงคลินได้เงินเพียง
น้อยนิดจากการท�ำงานเหล่านี้และต้องท�ำงานมากขึ้น แต่มันเป็นผลดีกับ
ธุรกิจการพิมพ์ของเขา มันช่วยให้เขาประสบความส�ำเร็จและมีหน้ามีตา
ในเมืองที่อาศัยอยู่
เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นตัวอย่างของคนที่ท�ำงานได้ผลงานที่

ยอดเยี่ยมและประสบความส�ำเร็จ หากคุณท�ำงานหนักและรับงานเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ แล้วคุณจะประสบความส�ำเร็จ ทุกวันนี้ผู้คนคิดว่าพวกเขาต้อง
เป็นเหมือนแฟรงคลินจึงจะประสบความส�ำเร็จ พวกเขาต้องท�ำงานให้มาก
ขึ้นจนดูแล้วแทบเป็นไปไม่ได้ แต่ความจริงคือ แม้แต่แฟรงคลินเองยัง
ไม่ใช่แฟรงคลินที่ผมเล่ามาทั้งหมด เพราะที่เล่ามาเป็นเรื่องของเบนจามิน
แฟรงคลินทีใ่ ส่ใจแค่เรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ และมุง่ แต่การท�ำงาน ทัง้ ทีใ่ นความ
เป็นจริงแล้วเขาใช้เวลามากมายไปกับเรื่องอื่นนอกเหนือจากการท�ำงาน
เราไม่ค่อยพูดถึงแฟรงคลินอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่เรามักนึกถึงว่า
มีชีวิตอยู่เพื่องาน ผมไม่จ�ำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลจากไหน เพราะมัน
เขียนอยู่ในชีวประวัติของเขาอยู่แล้ว แฟรงคลินเป็นคนที่ช่างคิดและ
สร้างสรรค์ เขาใช้เวลามากมายไปกับงานอดิเรกและสังสรรค์กับเพื่อน ๆ
ในขณะที่เขาสามารถใช้เวลาเหล่านั้นในการท�ำเงินให้กับอาชีพช่างพิมพ์ ใน
ความเป็นจริง ความสนใจนอกเหนือจากอาชีพหลักของเขา ท�ำให้เขากลาย
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประดิษฐ์เตาแฟรงคลินและสายล่อฟ้า
เพื่อให้เราเข้าใจเคล็ดลับความส�ำเร็จของแฟรงคลิน ผมเชื่อว่าเรา

จ�ำเป็นต้องดูว่าเขามีเวลาและใช้เวลาพักผ่อนอย่างไร
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งานอดิเรกอย่างหนึง่ ของแฟรงคลินตอนเป็นเด็กหนุม่ คือการ

ใช้เวลาในวันศุกร์กับกลุ่มคนที่รักการอ่านหนังสือเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น คนกลุ่มนี้จะตกลงกันถึงหัวข้อที่จะพูดคุยกันในครั้งหน้า
และสมาชิกแต่ละคนจะอ่านอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น เพื่อ
เตรียมตัวส�ำหรับแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม หนังสือเป็นสิ่งที่หายาก
ในฟิลาเดลเฟียในยุคนั้น หนังสือหลายเล่มต้องสั่งมาจากประเทศอังกฤษ
กลุ่มคนที่รักการอ่านหนังสือของแฟรงคลินจึงคิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดี
หากเก็บหนังสือทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบอ่านได้
ง่าย การท�ำเช่นนี้กลายเป็นแนวคิดที่น�ำไปสู่ห้องสมุดประชาชนที่ดีเยี่ยม
แห่งหนึง่ ซึง่ มีชอื่ ในปัจจุบนั ว่า เดอะ ไลบรารี คอมพานี ออฟ ฟิลาเดลเฟีย
แฟรงคลินไม่ได้ก่อตั้งห้องสมุดเมื่ออายุ 25 ปี เพื่อท�ำก�ำไรให้ธุรกิจ

การพิมพ์ของเขา และมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่เขาท�ำให้รัฐบาล แต่
แฟรงคลินใช้เวลาก่อตั้งห้องสมุดนี้เพราะเขาชอบพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดที่ช่วยพัฒนาตัวเองและโลกรอบ ๆ ตัว เขารัก
วรรณคดีและศิลปะ เขาเคยแต่งบทเพลงให้กับภรรยา2 และเป็นที่รู้กันว่า
เขาเป็นคนชอบหว่านเสน่ห์กับผู้หญิง หลังจากภรรยาของเขาเสียชีวิต เขา
ได้ใช้เวลาในการหว่านเสน่ห์กับหญิงอื่น3 เขายังเป็นคนอเมริกันยุคแรก ๆ
ที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เขาได้ลองเป็นมังสวิรัติอยู่
พักหนึ่งเพราะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกทั้งชอบที่ประหยัดเงินได้จาก
การเป็นมังสวิรัติ เขายังได้ใช้เวลาและพลังงานมากมายในการพัฒนาแผน
เพื่อฝึกปฏิบัติคุณธรรม 13 ข้อที่โด่งดังของเขา หนึ่งใน คุณธรรม
13 ประการ ที่ดูเหมือนมีความเชื่อมโยงกับคนที่พยายามท�ำงานในแต่ละ
วันให้มากที่สุดคือ คุณธรรมเกี่ยวกับความมีระเบียบ (ตัวอย่างเช่น การ
จัดสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม) แฟรงคลินอ้างว่าเขาท�ำข้อนี้ได้ไม่ดี
2. อ้างอิงข้อมูลจาก “I Sing My Plain Country Joan, 1742,” Founders Online, National Archives, last
modified December 1, 2014, http//founders.archives.gov/documents/Franklin/01-02-02-0087.
3. อ้างอิงข้อมูลจาก “Benjamin Franklin,” Biography.com, www.biography.com/people/benjamin-franklin-9301234.
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นัก โดยเขียนในชีวประวัติของตัวเองว่า “ความจริงผมพบว่ามันยากที่จะ
แก้ไขให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบ แต่ตอนนี้ผมอายุมากขึ้น ความทรงจ�ำ
เริ่มแย่ลง ผมรู้สึกว่าผมต้องมีระเบียบมากขึ้น”
แฟรงคลินเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่
การเรียนรู้ การเข้าสังคม การหว่านเสน่ห์ การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มัน
น่ามหัศจรรย์ทเี่ ขาท�ำงานหนักแต่ยงั สามารถเพลิดเพลินกับงานอดิเรก การ
พักผ่อนและมีเวลาสังสรรค์ทางสังคม เขาท�ำเช่นนี้ได้อย่างไร!
ทุก ๆ วัน แฟรงคลินสร้างเงื่อนไขให้กับจิตใจและร่างกายเพื่อให้

มีช่วงเวลาที่ท�ำงานได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด เขาสร้างผลงาน
ทีย่ งิ่ ใหญ่ได้สำ� เร็จในช่วงเวลาเหล่านัน้ เขาไม่ได้ทำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
การพิมพ์ของเขาทุกชั่วโมง ความจริงเขาวางแผนการใช้เวลาในแต่ละวัน
ด้วยการพักกินอาหารกลางวัน และท�ำสิ่งอื่น ๆ 2 ชั่วโมง โดยใช้เวลา
ตอนค�่ำส�ำหรับ “ดนตรีหรือท�ำกิจกรรมอื่น ๆ และการสังสรรค์ทางสังคม”
รวมถึงการนอนหลับอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน อาจเป็นเพราะเขาให้
เวลากับความเพลิดเพลิน การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิง
สุขภาพร่างกาย ครอบครัว และการสังสรรค์ทางสังคม เขาจึงประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากมายในงานที่ท�ำเงินให้กับเขา
มันอาจเป็นการใช้เวลาอย่างมี “ประสิทธิภาพ” สูงสุดหากเขาทุม่ เท
เวลาทั้งหมดให้กับธุรกิจการพิมพ์แทนที่จะใช้เวลากับความสนใจในด้าน
อื่น ๆ แต่เราคงรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาน้อยมากหากเขาไม่ใช้เวลาและพลังงาน
ในการคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการท�ำงานเพื่อสังคมและ
แม้แต่การสร้างอาณาจักรสิ่งพิมพ์ของเขา
คุณอยากเป็น เบนจามิน แฟรงคลิน คนไหน คนที่มีเวลาในการ

ท�ำงานอดิเรกที่ตัวเองสนใจและมีเวลาในการสังสรรค์กับคนอื่น หรือเป็น
เบนจามิน แฟรงคลิน คนที่ท�ำงานหนัก สามารถท�ำธุรกิจเอาชนะคู่แข่ง
จนมีฐานะร�่ำรวยและเป็นที่นับหน้าถือตา อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราดู
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เหมือนไม่มีเวลาในการเป็น “เบนจามิน แฟรงคลิน” ทั้งสองแบบได้ในเวลา
เดียวกัน เราจึงต้องเลือกว่าจะเป็น เบนจามิน แฟรงคลิน คนใดคนหนึ่ง
จะเป็นคนที่สนุกสนานเพลิดเพลินกับชีวิต หรือคนที่ประสบความส�ำเร็จ
ข่าวดีคือ เราไม่จ�ำเป็นต้องเลือกว่าจะเป็นเบนจามินคนไหน ที่เรารู้สึก
กดดันว่าต้องเลือก เพราะเข้าใจผิดว่าเราต้องมีเวลาเพียงพอในแต่ละวัน
จึงจะท�ำให้มผี ลงานทีด่ มี ปี ระสิทธิผลพอทีจ่ ะเป็นเบนจามินทัง้ สองแบบได้

กับดักของความมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ผมได้ช่วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารมืออาชีพในสาขา

ต่าง ๆ ให้ท�ำงานได้ดีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผมได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่สูงแค่ไหน คนเรามักตอบสนองกับงานที่ล้นมือ 2 วิธี วิธีการแรก
คือการบังคับตัวเองให้ท�ำงานโดยไม่หยุดพักเพื่อให้ใช้ “วัน” ของเรา
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้เวลาท�ำงานมากขึ้นและ
ขอให้คนอื่นที่ท�ำงานให้เราท�ำเช่นนี้ด้วย เพื่อให้ “สัปดาห์” ของเรามี
ประสิทธิภาพสูงสุด การตอบสนองเหล่านี้มาจากความเชื่อที่ว่าการจัดการ
ปริมาณงานคือการเลิก “เสีย” เวลา เราควรมี “ประสิทธิภาพ” มากกว่านี้
ซึ่งความเชื่อนี้มาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการท�ำงานของสมอง
การท�ำงานโดยไม่หยุดพักและท�ำงานให้นานขึน้ เป็นทางแก้ไขปัญหา
ที่ดีของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรท�ำงาน
อย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย ดังนัน้ จึงผลิตผลงานได้อย่างมีคณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอ
ยิ่งใช้งานบ่อยเท่าไร มันยิ่งสร้างผลผลิตและท�ำงานมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น
แต่เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร เราเป็นสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ การ
ใช้สมองให้ท�ำงานเพียงชนิดเดียวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิผล
เท่าเดิมจึงเปรียบเหมือนกับการบอกให้นักวิ่งวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมไม่ว่า
จะอยูใ่ นสถานการณ์ไหน ไม่วา่ เขาจะวิง่ แบบเต็มฝีเท้าหรือวิง่ มาราธอน หรือ
วิ่งหลังจากอดอาหารโดยอดนอนมา 1 วัน วิ่งเหยาะ ๆ หลังจากเมาค้าง
หรือออกก�ำลังหลังจากกินอาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
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การที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพนี้ มีผลกระทบต่อวิธีการคิด
ของเรา นักวิทยาศาสตร์หลายคนเรียกผลกระทบนีว้ า่ การรูค้ ดิ โดยร่างกาย4
การรู้คิดโดยร่างกายหมายถึงร่างกายมีอิทธิพลต่อความคิด สมองท�ำ
หน้าที่ควบคุมการท�ำงานของร่างกายก็จริง แต่ร่างกายก็มีอิทธิพลต่อการ
ท�ำงานของสมองเช่นกัน เราไม่สามารถเข้าใจความคิดหรือความรู้คิดใน
สมองได้อย่างถูกต้องหากไม่ได้ค�ำนึงถึงประเด็นที่ว่าร่างกายที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของเราด้วย
มันหมายความว่าอย่างไร

มันหมายความว่า วิธีการที่คุณเคลื่อนไหวร่างกายมีผลต่อความคิด
ของคุณ การที่คุณนั่งประสานมือไว้บนท้ายทอยแล้วยกขาพาดโต๊ะ เป็น
ท่าที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นท่า “วางอ�ำนาจ” ซึ่งช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรน
และลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนที่ท�ำให้คุณรู้สึก
ว่าตัวเองมีอ�ำนาจและท�ำตัวเป็นผู้น�ำ5 การเคลื่อนไหวร่างกายของคุณมีผล
ต่ออารมณ์ของคุณเช่นกัน และมีผลต่อการตีความของคุณเกี่ยวกับ
ความคิดและเจตนาของคนอื่น ตัวอย่างเช่น มีผลงานวิจัยบอกว่า ถ้า
คุณแสดงท่าทางทีไ่ ม่เป็นมิตรกับคนทีค่ ณ
ุ ก�ำลังประเมินท่าทีของเขาอยู่ เช่น
ยกนิ้วกลางให้ มันท�ำให้คุณมีแนวโน้มที่จะมองว่าเขาเป็นศัตรู เพราะการ
ที่คุณแสดงท่าทางเช่นนี้ ท�ำให้คุณเกิดความคิดที่ไม่เป็นมิตรกับอีกฝ่าย6
4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดความของ embodied cognition ให้อ่านค�ำน�ำใน special issue ของ
วารสารที่ผมได้แก้ไขร่วมกับ Art Markman, Ph.D. : Joshua I. Davis and Arthur B. Markman
ในหัวข้อ “Embodied Cognition as a Practical Paradigm : Introduction to the Topic, the
Future of Embodied Cognition,” Topics in Cognitive Science 4, no.4 (2012) : 685-91
5. อ้างอิงข้อมูลจาก Dana R. Carney, Amy J. Cuddy, and Andy J. Yap, “Power Posing :
Brief Nonverbal Displays Affect Neuroendocrine Levels and Risk Tolerance,” Psychological Science 21, no.10 (2010) : 1363-68 ; Pranjal H. Mehta and R. A. Josephs,
“Testosterone and Cortisol Jointly Regulate Dominance : Evidence for a Dual-Hormone
Hypothesis,” Hormones and Behavior 58 (2010) : 898-906.
6. อ้างอิงข้อมูลจาก Jesse Chandler and Norbert Schwarz, “How Extending Your Middle
Finger Affects Your Perception of Others : Learned Movements Influence Concept
Accessibility,” Journal of Experimental Social Psychology 45, no.1 (January 2009) : 123-128.
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คุณอาจนึกถึงวิธีการที่เรียนรู้ คุณต้องพึ่งความทรงจ�ำในการเรียนรู้
แต่คุณไม่ได้ “ติดตั้ง” ความทรงจ�ำไว้ในสมองเหมือนกับเวลาที่ติดตั้ง
โปรแกรมหรือดาวน์โหลดไฟล์สคู่ อมพิวเตอร์ ตรงกันข้าม ความทรงจ�ำเป็น
สิ่งที่คุณต้องใช้เวลาปลูกฝัง เซลล์ประสาทต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีแบบแผนเพือ่ กระตุน้ กันและกันให้ฟน้ื คืนได้งา่ ยขึน้ ในอนาคต นีอ่ าจ
เป็นเหตุผลในการอธิบายว่าท�ำไมการอ่านหนังสือมาก ๆ ในคืนก่อนวันสอบ
จึงไม่ได้ผลดีเท่ากับการเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าหลายวัน7
ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างอันน้อยนิดจากหลายพันตัวอย่าง

ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การเป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ทางชี ว ภาพท� ำ ให้ เ ราแตกต่ า งจาก
คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร ดังนั้นเราไม่สามารถมีประสิทธิภาพในระดับ
เดียวกับพวกมันได้ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังมีศักยภาพอีกมากมายที่ยัง
ไม่ได้น�ำออกมาใช้ซึ่งคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรไม่มีเหมือนกับเรา การ
พยายามท�ำตัวให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเป็นการปิดกั้นศักยภาพ
เหล่านั้น ถ้าเป้าหมายของผมคือการวิดพื้นให้ได้หมื่นครั้ง คงยากมากถ้า
ผมท�ำอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก แต่ผมคงท�ำได้ถ้าผมออกก�ำลังกาย
ท่าอื่นสลับกับการวิดพื้นและแบ่งท�ำในการออกก�ำลังกายหลาย ๆ ครั้ง
สมองของเราก็เช่นกัน มันท�ำงานคล้ายคลึงกับกล้ามเนื้อ หากเราให้
เงื่อนไขสมองอย่างผิด ๆ ด้วยการท�ำงานอย่างไม่หยุดหย่อน โอกาสที่เรา
จะท�ำงานได้ส�ำเร็จนั้นมีน้อยมาก แต่ถ้าเราให้เงื่อนไขสมองอย่างถูกต้อง
เราก็จะสามารถท�ำแทบทุกอย่างได้ส�ำเร็จอย่างที่ต้องการ

7. อ้างอิงข้อมูลจาก Josh Davis, Maite Balda, David Rock, Paul McGinniss, and Lila Davachi. “The
Science of Making Learning Stick : An Update to the AGES Model,” NeuroLeadership Journal :
5 (2014). ตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้นี้ ไม่ใช่นักวิจัยทางด้าน embodied cognition ทุกคนได้ถือว่า
เป็น embodied cognition แต่ผมได้ตั้งใจกล่าวในที่นี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่าบทเรียนทางด้านประสาท
วิทยาเหล่านี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการมีร่างกายที่ท�ำงานไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร
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สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการท�ำงานกับคนที่ท�ำงานมีประสิทธิผลและมี
ความสุขกับชีวิต ประกอบกับการศึกษาด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา
มาท�ำให้ผมรู้ว่า การที่จะเป็นคนที่ท�ำงานได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิผลนั้น
เราอาจต้องละทิ้งความมีประสิทธิภาพ และแทนที่ด้วยการสร้างเงื่อนไข
เพื่อให้เรามีเวลา “2 ชั่วโมง” ที่มีประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยมทุกวัน

ท�ำอย่างไรให้เรามีผลงานที่ดีและมีประสิทธิผล
โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงที่ดีเยี่ยมของแต่ละวัน
เคล็ดลับการท�ำให้เราบรรลุความมีประสิทธิผลในระดับทีย่ อดเยีย่ ม

คือการท�ำงานให้สอดคล้องกับระบบการท�ำงานของร่างกาย เมื่อระบบ
ของร่างกายท�ำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะสามารถเข้าใจงานที่
ก�ำลังท�ำได้อย่างถ่องแท้ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน ควบคุมอารมณ์ของ
ตัวเองได้ แก้ไขปัญหาได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจได้ดี
ตรงกันข้าม หากระบบของร่างกายท�ำงานอย่างไม่เต็มที่ เราจะไม่สามารถ
ท�ำสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ดี นอกจากนี้ ความถี่ในการออกก�ำลังกาย
ระยะเวลาในการนอนและอาหารที่เรากิน ต่างมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง
ต่อการท�ำงานของสมองในระยะสั้นหรือในระยะเวลาหลายชั่วโมง และ
พลังงานสมองที่ใช้ไปก่อนหน้าที่เราจะลงมือท�ำงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน มีผล
ต่อความส�ำเร็จของงานที่เราก�ำลังท�ำอยู่เช่นกัน
ผลงานวิจัยในสาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยาได้แสดงให้เรารู้ว่า

เราสามารถสร้างช่วงเวลาทีส่ มองท�ำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดได้ในเวลา
ไหนและอย่างไรได้บ้าง ในหนังสือเล่มนี้ผมจะกล่าวถึงรายละเอียดของ
กลยุทธ์ง่าย ๆ 5 ประการ ที่ผมพบว่าเป็น กลยุทธ์ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการช่วยให้คนทีม่ ภี ารกิจยุง่ เหยิง สร้างเงือ่ นไขให้ตวั เองท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิผลในระดับที่ดีเยี่ยม โดยใช้เวลาเพียงวันละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น
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กลยุทธ์ที่ 1 รับรู้เมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสตัดสินใจว่าจะเลือก
ท�ำงานชิ้นไหน โดยปกติเมื่อคุณเริ่มลงมือท�ำงานชิ้นใด
ชิ้นหนึ่ง คุณมักท�ำงานชิ้นนั้นต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้ตัว
ว่าจริง ๆ แล้ว คุณควรวางมือจากงานชิ้นนี้เพื่อท�ำงาน
ชิ้นอื่นที่ส�ำคัญมากกว่าหรือเปล่า ดังนั้นเมื่อช่วงเวลาใน
การตัดสินใจมาถึง ให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ในการตัดสินใจ
เลือกว่าควรจะท�ำงานชิ้นไหน ช่วงเวลาในการตัดสินใจ
หมายถึงช่วงเวลาที่คุณท�ำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสร็จสิ้นลง
หรือเมื่อถูกขัดจังหวะระหว่างการท�ำงาน ให้คุณถือ
โอกาสใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการตัดสินใจเลือกท�ำงานที่
มีความส�ำคัญที่สุด
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการพลังงานสมองของคุณ เพื่อเลือกให้ได้ว่า
จะท�ำงานชิ้นใด งานทีต่ อ้ งใช้การควบคุมตัวเองมากหรือ
ต้องใช้สมาธิในการท�ำมากมักท�ำให้พลังงานสมองหมดไป
และงานที่ท�ำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมา มักท�ำให้ขาด
สมาธิในการท�ำงาน ดังนั้นให้คุณจัดตารางเวลาท�ำงาน
ตามพลังงานที่สมองใช้และระยะเวลาที่สมองกลับคืนสู่
สภาพที่เป็นปกติ
กลยุทธ์ที่ 3 หยุดต่อสู้กับสิ่งที่ท�ำให้คุณไขว้เขว เรียนรู้วิธีที่จะน�ำ
ความสนใจกลับมายังจุดเดิม มันเป็นเรื่องปกติหากคุณ
จะเหม่อลอยบ้าง เพราะการเหม่อลอยนั้นท�ำให้สมอง
กลับมาสดชื่นแจ่มใสอีกครั้ง คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีสมาธิ
จดจ่ออย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด การพยายามต่อสูย้ นื ยันให้ความ
สนใจอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเป็นเหมือนกับการพยายาม
ต่อสู้กับระดับน�้ำขึ้นน�้ำลงของทะเล แต่การเข้าใจว่า
สมองท�ำงานอย่างไรจะช่วยให้คุณดึงความสนใจกลับสู่
ที่เดิมได้รวดเร็วในเวลาที่มีบางอย่างท�ำให้คุณวอกแวก
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กลยุทธ์ที่ 4 ท�ำให้ร่างกายและความคิดของคุณมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น เคลื่อนไหวร่างกายของคุณและกินอาหารที่ช่วย
ให้คุณท�ำงานส�ำเร็จลุล่วงได้ใน “ระยะสั้น” (คุณจะกิน
และใช้รา่ งกายท�ำอะไรก็ได้ตามทีต่ อ้ งการในเวลาพักผ่อน)
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดพื้นที่ท�ำงานใหม่เพื่อช่วยให้คุณท�ำงานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิผล เรียนรู้องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่
จะช่วยให้คุณท�ำงานได้ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด และ
ปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับองค์ประกอบเหล่า
นั้น คุณสามารถปรับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้
หลายอย่างเมื่อรู้ว่าอะไรท�ำให้คุณไขว้เขวหรืออะไรที่
กระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์หรือกล้าลงมือเสี่ยง
กลยุทธ์ที่มาจากประสาทวิทยาและจิตวิทยาเหล่านี้ฟังดูเป็นเรื่อง

ง่าย ๆ บางข้อดูเหมือนเป็นเรื่องของสามัญส�ำนึก แต่เรากลับไม่ค่อยท�ำ
มัน การเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังจะช่วยให้เรารูว้ า่ ควรท�ำอะไร
และจะท�ำอย่างไรภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่ เราสามารถเรียนรู้ที่จะท�ำมัน
บ่อย ๆ อย่างมีสติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับ 2 ชั่วโมงนี้ ที่ผมแนะน�ำให้คุณใช้เวลา
2 ชั่วโมงในแต่ละวัน เพราะผมคิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ท�ำได้จริงและ
เพียงพอส�ำหรับการท�ำสิ่งที่ส�ำคัญในแต่ละวัน เมื่อคุณท�ำเช่นนี้จนเคยชิน
แล้ว คุณไม่จ�ำเป็นต้องเจาะจงว่าจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถ
สร้างเงื่อนไขให้เป็น 4 ชั่วโมง หรือเพียงแค่ 10 นาที เพื่อให้สมอง
ท�ำงานสูงสุด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในวันนั้นของคุณ
และผมก็ไม่ได้แนะน�ำให้คุณท�ำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดิมทุกวัน (เช่น ตั้งแต่ 9 โมง ถึง 11 โมง)
ถ้าคุณเป็นเหมือนกับคนท�ำงานส่วนใหญ่ที่มีงานยุ่งทุกวัน คุณไม่สามารถ
ควบคุมว่าจะท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จได้เมื่อใดเสมอไป ถ้าคุณเป็นคนที่มีพลัง
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24 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

กระตือรือร้นในตอนเช้า และเจ้านายบอกให้คุณน�ำเสนอในที่ประชุมครั้ง
ต่อไปในตอนบ่าย สมองของคุณควรจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขณะที่คุณ
น�ำเสนอในที่ประชุม กลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตั้งเงื่อนไขเพื่อให้
สมองท�ำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวัน
ขณะทีผ่ มเชือ่ ว่าคุณสามารถท�ำสิง่ ต่าง ๆ ทีย่ งิ่ ใหญ่ได้ภายใต้เงือ่ นไข

ที่ถูกต้อง ผมไม่ได้แนะน�ำว่าคุณสามารถท�ำงานทั้งหมดให้เสร็จได้ภายใน
2 ชั่วโมงที่ดีเยี่ยมนี้ อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเมื่อสมองของคุณท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิผล คุณจะสามารถท�ำสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับคุณในเวลา
นั้นได้ส�ำเร็จอย่างภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจที่จะท�ำงานให้มากขึ้น คุณ
ก็จะสามารถวางแผนใช้เวลาที่เหลือของวันนั้นในการท�ำงานที่ไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก เช่น อ่านอีเมล กรอก
แบบฟอร์ม จัดตารางเวลา จ่ายบิล วางแผนการท่องเที่ยว โทรศัพท์กลับ
คนที่ติดต่อมา นอกจากนี้เมื่อสมองคุณท�ำงานอย่างมีประสิทธิผล คุณยัง
ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าคุณควรเลือกท�ำงานชิ้นไหนจากงานทั้งหมดเหล่านี้บ้าง
การท�ำงานให้สอดคล้องกับระบบร่างกายด้วยการสร้างเงือ่ นไขเพือ่
ให้เราท�ำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดสักสองสามชัว่ โมง ท�ำให้เราไม่เพียง
มุ่งความสนใจไปยังงานที่ส�ำคัญที่สุดและความส�ำเร็จของเราเท่านั้น แต่
ยังช่วยให้เรากลับมามีสติและสร้างสมดุลให้กับชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

วิธีท�ำงานให้ได้ผลงานที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด
โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงในแต่ละวัน
ค นทุกคนสามารถเรียนรู้ให้ตัวเองท�ำงานได้ผลงานที่ดีและมี

ประสิทธิผลอย่างทีต่ อ้ งการได้ ต่อไปนีผ้ มจะท�ำให้คณ
ุ เห็นว่าคุณจะท�ำได้
อย่างไร ผมจะอธิบายว่ากลยุทธ์เหล่านี้ท�ำงานอย่างไร โดยอาศัยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์เหล่านี้และเล่าเรื่องราว
ให้คุณเห็นว่าจะน�ำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง ในแต่ละกลยุทธ์
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บทน�ำ : จงท�ำให้ตัวคุณเองได้ผลงานดี และมีประสิทธิผลดีเยี่ยม 25

ผมจะแนะน�ำขั้นตอนที่คุณน�ำกลยุทธ์เหล่านี้ไปฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงได้
อย่างง่ายดาย ผมหวังว่าทุกครั้งที่คุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา คุณจะ
เข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจในตัวเอง
มากขึ้น มีความรู้และทักษะในการใช้สมองอย่างดี มีประสิทธิผลสูงสุด
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราทุกคนคงรู้กันบ้างแล้วว่าเราสามารถ
ท�ำงานได้อย่างดีมีประสิทธิผลน่าทึ่งในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หากเราปฏิบัติ
ต่อตัวเองในทางที่ถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม เราจะได้ผลงานที่แย่และ
ไร้ประสิทธิผลโดยสิ้นเชิง หากปฏิบัติต่อตัวเองในทางที่ผิด

ผมหวังว่าเมื่อคุณเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ท�ำให้เรามีประสิทธิผลอย่างแท้จริงแล้ว
คุณจะไว้ใจในการลงมือท�ำตามกลยุทธ์ที่ผมแนะน�ำเพิ่มเติม
จากความรู้เดิมที่คุณมีอยู่ รวมถึงเริ่มคิดว่าคุณจะท�ำให้
วันของคุณมี 2 ชั่วโมงที่มีประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม
ได้อย่างไรและในช่วงเวลาไหนบ้าง
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26 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

“แนวคิดของการตั้งใจว่าจะลงมือท�ำ

ยังน�ำไปใช้เพื่อสร้างช่วงเวลา
ของการตัดสินใจให้มีมากขึ้นได้อีกด้วย
นั่นคือเราสามารถจินตนาการ
ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น
และตั้งใจว่าจะสร้างช่วงเวลา
ที่มีโอกาสตัดสินใจเมื่อเหตุการณ์
แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้น”
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27

กลยุทธ์ง่าย ๆ 5 ประการ
ที่ช่วยให้คนที่มีภารกิจยุ่งเหยิง สร้างเงื่อนไข

ให้ตัวเองท�ำงานมีประสิทธิผลในระดับที่ดีเยี่ยม
โดยใช้เวลาเพียงวันละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

กลยุทธ์ 1 : รับรูเ้ มือ่ ถึงช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ มีโอกาสตัดสินใจ
ว่าจะเลือกท�ำงานชิ้นไหน
กลยุทธ์ที่ 2 : บริหารจัดการพลังงานสมองของคุณเพือ่
เลือกให้ได้ว่าจะท�ำงานชิ้นใด
กลยุทธ์ 3 : หยุดต่อสู้กับสิ่งที่ท�ำให้คุณไขว้เขว เรียนรู้
วิธีที่จะน�ำความสนใจกลับมายังจุดเดิม
กลยุทธ์ 4 : ท�ำให้ร่างกายและความคิดของคุณมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น
กลยุทธ์ 5 : จัดพืน้ ทีท่ ำ� งานใหม่เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ ท�ำงานได้
ดีอย่างมีประสิทธิผล
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28 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

“เลือกเวลาที่คุณสามารถท�ำงาน

ได้อย่างเต็มความสามารถ
และเลือกสละงานที่ไม่ส�ำคัญออกไป
เพื่อให้พลังงานสมองอยู่ในระดับสูงสุด
ให้คุณเลือกท�ำงานน้อยชิ้น
ที่มีความส�ำคัญจริง ๆ อย่างดีเยี่ยม
แทนที่จะท�ำทุกอย่างได้ในระดับปานกลาง”
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1
รับรู้เมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณมีโอกาส
กลยุทธ์

ตัดสินใจว่าจะเลือกท�ำงานชิ้นไหน
: ให้ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้ในการตัดสินใจ
เลือกท�ำงานที่มีความส�ำคัญที่สุด

งานรับผิดชอบของ “ดัก๊ ” ในฐานะเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาทางด้าน

การวิเคราะห์สถานการณ์ คือการเขียนรายงานประจ�ำเดือนเพื่อวิเคราะห์
ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการผลิตที่ไร้มลพิษ เขารักงานนี้เพราะ
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ
ดั๊กตกอยู่ในภวังค์ขณะที่เขียนรายงานชิ้นล่าสุด ไม่รับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวนอกจากจอคอมพิวเตอร์และเสียงพิมพ์ แต่เวทมนตร์นี้หาย
ไปเมื่อเขาเหลือบไปเห็นนาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะ มันเป็นช่วงสายของวัน
เขารู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยขณะที่รู้ตัวว่าควรหยุดเขียนรายงาน (ถึงแม้อยาก
จะเขียนรายงานต่อ) เพื่อตอบอีเมลที่เพื่อนร่วมงานส่งมาขอข้อมูลในการ
เตรียมท�ำงบประมาณของแผนกเมื่อหลายวันก่อน
ดั๊กเปิดอีเมลโดยตั้งใจว่าจะตอบอีเมลของเพื่อนร่วมงานอย่างกังวล
ใจ แต่เขาเห็นอีเมลอีกมากมายที่ขอร้องให้ช่วยท�ำงานบางอย่าง เขาสะดุด
ตากับอีเมลที่ส่งมาจากผู้ประสานงานโครงการคนหนึ่ง เธอถามว่าเขาว่าง
ที่จะเข้าร่วมประชุมในวันไหนในอีกสองสามเดือนข้างหน้า เขาเลือกตอบ
อีเมลฉบับนี้ก่อนเพราะเป็นอีเมลที่ตอบได้ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด แต่
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ตอบอีเมลเกีย่ วกับงบประมาณซึง่ เป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนและจ�ำเป็น
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30 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

ต้องตอบ เขาก็ได้ยินสัญญาณเตือนจากโปรแกรมปฏิทินที่เด้งขึ้นมาเตือน
ว่าต้องเข้าประชุมตัวต่อตัวกับซีอีโอในอีก 15 นาทีข้างหน้า และเขาต้อง
ใช้เวลาเตรียมตัวเล็กน้อยก่อนการประชุม
ทางเลือกที่ฉลาดคือการปิดอีเมล รวบรวมความคิดส�ำหรับการ
ประชุมและเริ่มเดินไปที่ออฟฟิศของซีอีโอ แต่เขาไม่สามารถต่อต้านความ
ต้องการที่จะตอบอีเมลเรื่องงบประมาณให้เสร็จใน “วันนี้” ได้ เพราะ
รู้สึกผิดทุกวันที่ปล่อยให้เพื่อนร่วมงานรอคอยค�ำตอบของเขา
ดังนั้นในชั่ววินาทีนั้น ดั๊กตัดสินใจที่จะเขียนอีเมลต่อไปโดยไม่ทัน
คิดให้รอบคอบ เขาจ�ำได้อย่างเลือนรางว่าเคยท�ำงานซับซ้อนเช่นนี้ได้เสร็จ
ภายในเวลา 10 นาที มันอาจไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เขาเคยท�ำได้มาแล้ว และ
หลายครั้งที่เขาสามารถรวบรวมสติก่อนประชุมกับซีอีโอเพียงแค่ 5 นาที
ไม่มใี ครรูว้ า่ สัญญาณของสารเคมีในสมองขัดแย้งกันตรงไหนจึงส่งอิทธิพล
ให้เขาคลิกตอบอีเมลเรื่องงบประมาณ แต่นี่คือสิ่งที่สมองของเขาตัดสินใจ
ที่จะท�ำ
10 นาทีต่อมา ดั๊กยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนร่างใน
เรื่องงบประมาณได้ อีก 4 นาทีผ่านไป ใกล้จะถึงเวลาประชุมกับซีอีโอ
แล้ว เขาร้องตะโกนในใจดัง ๆ และรีบเดินออกจากออฟฟิศด้วยความ
สับสน โดยทิ้งงานค้างไว้ถึงแม้จะรู้ว่าต้องเสียเวลาในการกลับมารวบรวม
ข้อมูลเพื่อตอบอีเมลใหม่ แต่เขาไม่สามารถเข้าประชุมกับซีอีโอสายได้
ดั๊กเข้าประชุมกับซีอีโอโดยไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมและรู้สึกหมด

เรี่ยวแรง เขารู้สึกผิดหวังกับผลการท�ำงานของตัวเองตั้งแต่เช้าจนถึง
ตอนนี้ เขาอาจมีความคืบหน้าในการเขียนรายงานประจ�ำเดือนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีไร้มลพิษแต่ยังขาดส่วนสุดท้ายอยู่ หลังการประชุม เขาเสียเวลา
ไปอีกกับการคิดว่าจะเขียนรายงานส่วนสุดท้ายอย่างไรดี ดัก๊ เริม่ เขียนอีเมล
ตอบเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงบประมาณแต่ก็ยังไม่ได้ส่งออกไป มองใน
แง่ดีคือ อย่างน้อยเขาได้ส่งอีเมลที่ไม่มีความส�ำคัญเพื่อแจ้งตารางเวลาที่
เขาว่างในอีกสองสามเดือนข้างหน้าให้กับผู้ประสานงานโครงการ
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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

วิธีคิด วิธีรวย

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

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

หมานอย

สอนรวย
Ein Hund namens Money

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา
ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

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

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา
“เจาหานตัวนี้

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

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

ราคา 240.-

(304 หนา)

เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ
ชีวิตคุณควรจะสดใส ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน 7 ป”

ป

Der Weg zur finanziellen Freiheit

Die Gesetze der Gewinner

(1
ราคา 165.-

ราคา 199.-

(224 หนา)

76 หนา)

: Erfolg und ein erfülltes Leben

Download ตัวอยาง
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(240 หนา)
ราคา 220.-

158 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

วิธีปฏิบัติ

และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมีชัยชนะในแตละวัน กอนมื้อเชา

- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน

“คุณพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี 5 เปนใบเบิกทางไปสู
การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก
ที่ชวยเปดประตูบานใหญ เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ
ทำสิ่งที่ฝนไว และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม
ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”

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

Miracle morning

ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

ราคา 195.-

(224 หนา)

เมื่อตื่นเชา

“ทุกสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก
อยางไร’

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
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‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา

เริ่มตนทุกเชา ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)
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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
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จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง
ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา
ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ
สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"
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160 วิธีท�ำผลงาน ให้ดีเยี่ยม และ มีประสิทธิผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง... โดย Josh Davis

หาซือ้ หนังสือได้ทรี่ า้ น SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ
กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�ำนวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�ำร่วย ในงานต่าง ๆ
หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่
มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th
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