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คนฉลาดท�างานใหญ่  คนทั่วไปท�างานเล็ก 1

ภาค 
1

  แผนที่ 1 ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน

มุ่งสู่ความอุดมสมบูรณ ์ โดย เดฟ และ เวนดี้ อุลริช
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ไมเคิล  บังกีย์  สเตเนียร์2

ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน  ก็ยากที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย

	 เนื้อที่ส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับการช่วยให้คุณท�างานใหญ่	

ได้มากขึ้น	 แต่ก่อนจะลงมือ	 มาดูกันก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน

	 เราจะเริ่มด้วยการมองดูให้ชัด	ๆ	ว่าแท้ที่จริงแล้วงานใหญ่คืออะไร	 ผม	

ไม่อยากให้รู้สึกว่างานใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง	 สงวนไว้ส�าหรับคนที่มีเป้าหมาย	

ชดัเจนในชวีติ	 คนที่รูแ้จ้งเหน็จรงิ	 หรอืคนที่ไม่ธรรมดาเท่าน้ัน	 เพราะจรงิ	 	ๆแล้ว	

ทกุคนสามารถท�างานใหญ่ได้มากกว่าเดิม

	 ในบทนี้	 ผมจะช้ีแจงว่าท�าไมจึงเรียกแบบฝึกหดัเหล่านี้ว่า	“แผนที่”	 และ	

ให้เคล็ดลับ	 4	 ข้อ	 ที่จะช่วยใช้แบบฝึกหัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด	 จากนั้นก็จะมี	

ค�าแนะน�า	 3	 ข้อให้ท�าก่อนเริ่มขั้นตอนต่าง	ๆ	เพื่อช่วยให้คุณประสบความส�าเร็จ		

และตอนนี้ผมอยากจะน�าแผนที่ชุดแรกจาก	 15	 ชดุมาให้ดวู่าตอนนี้คณุท�างานใหญ่	

อะไรอยู่	 เป็นบางสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรรู้ก่อนเตรียมตัวเดินทางเพื่อจะลงมือท�า	

งานใหญ่เพิ่มมากขึ้น

บทน�า

ก่อนเดินหน้าต่อ...  
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คนฉลาดท�างานใหญ่  คนทั่วไปท�างานเล็ก 3

อะไรที่ใช่ (และไม่ใช่) งานใหญ่
นักออกแบบกราฟิก	 มิลตัน  เกลเซอร์	 เป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับผม	 คุณ	

อาจไม่รู้จักชื่อนี้	 แต่คิดว่าหลาย	ๆ	คนน่าจะรู้จักผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา		

นั่นก็คือโลโก้	 ฉันรักนิวยอร์ก	 (I	 LOVE	 NEW	 YORK)

	 หนังสือ	 Art  is  Work	 ของมิลตัน	 เป็นหนังสือประมวลงานออกแบบ	

ซึ่งเขาเปิดตวัหนงัสอืด้วยค�าพดูที่คมกนิใจมาก	 เขาบอกว่าทกุสิ่งทกุอย่างที่เราท�า	

ถูกจัดเข้าหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

คุณรู้ความหมายของหมวดหมู่เหล่านี้อยู่แล้ว
ผมเคยถามคนเป็นหมื่น	ๆ	แสน	ๆ	คนในองค์กรต่าง	ๆ	หลายร้อยแห่งว่า	 การจัด	

หมวดหมูแ่บบนี้ส�าหรบัพวกเขาหมายถงึอะไร	 ซึง่ทกุคนตอบได้	 และสรปุค�าตอบ	

ที่ได้มาว่า

งานแย่
งานแย่เป็นงานที่ท�าแล้วเสียดายทั้งเวลา	 พลังงาน	 และชีวิต	 ไม่ควรท�าเลย	

แม้แต่ครั้งเดียว	 พูดกันตรง	ๆ	ก็คือเป็นสิ่งทีเ่ราไม่ควรจ�ายอม	 เพราะมันเป็น	

งานที่ไร้ความหมาย	

	 เป็นเรื่องน่าเสียดายที่องค์กรมักจะหางานแย่	ๆ	มาให้เราท�าอยู่เสมอ		

ทั้งในรูปของระบบบริหารที่มีขั้นตอนมากไป	 ประชุมอย่างไม่หยุดหย่อน	 และ	

กระบวนการท�างานที่คร�่าคร	ึ ท�าให้ทุกคนเสียเวลาและถูกบดขยี้แทนที่จะช่วยให้	

เติบโต

งานแย่ งานดี งานใหญ่
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ไมเคิล  บังกีย์  สเตเนียร์4

งานดี
งานดเีป็นงานที่คุน้เคย	 เป็นประโยชน์	 มผีลติผล	 เป็นงานถนัดท่ีท�าอยู	่ คณุอาจ	

ใช้เวลาส่วนใหญ่ท�างานประเภทนี้	 ซึ่งก็ไม่ผิด	 งานดี	ๆ	เกิดจากการฝึกฝน	 การ	

ศึกษา	 รวมทั้งเส้นทางที่เราเดินทางผ่านมา	 สรุปแล้วก็คือ	 เป็นงานที่ท�าแล้ว	

สบายใจ	 อิ่มอกอิ่มใจ	 และท�าให้ประสบความส�าเร็จ

	 งานดีมหีลายประเภท	 ในทางหนึ่งเป็นงานทีท่�าแล้วเพลิดเพลนิ	 น่าสนใจ	

ในอกีทางหนึ่งเป็นงานที่จ�าเจ	 แต่จ�าเป็นและพร้อมที่จะใช้เวลาท�างานตรงนี้

	 คนเราต้องการงานด	ีๆ	ในชวีติอยูเ่สมอ	 ในระดับองค์กร	 งานดี	ๆ	เป็นสิ่ง	

ส�าคญั	 เป็นอู่ข้าวอู่น�้าขององค์กร	 เป็นงานที่มปีระสทิธภิาพ	 มเีป้าหมาย	 และให้	

ก�าไร	 ช่วยเพิ่มพนูรายได้ให้กบัไตรมาสต่อไป

ผลงานด ีๆ  ความคิดดี ๆ 
ทุกชนิด  มีจุดเริ่มต้นที่นึก
ไม่ถึง  หลายครั้งที่งานใหญ่
จะเกิดที่หัวมุมถนน  หรือใน
ประตูหมุนของร้านอาหาร

อัลแบรต์  กามูส์

งานใหญ่
งานใหญ่เป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝันอยากท�า	

เป็นงานที่มคีวามหมายส�าหรับคุณ	 เพราะมนั	

มีผลกระทบกว้างไกลและท�าให้เราแตกต่าง		

อกีทั้งยงัให้แรงบนัดาลใจ	 ให้ความอึด	 และ	

ปลุกกระแสความคิดที่ว่างานใหญ่คืองานที่

ส�าคญั

	 นอกจากนี้งานใหญ่ก็เป็นงานที่ท�าให้รู้สึกสบายใจที่สุด	 ท�าแล้วติดพัน	

และมักจะรู้สึกว่า	 “ทุกอย่างลื่นไหล”	 เป็นช่วงขณะที่เวลาหยุดนิ่ง	 และคุณได้	

ท�างานเต็มที่โดยไม่ต้องบีบคั้นตนเอง	 ความสบายใจมาจากความเกี่ยวข้อง	

ใน	“ระดบัสายตา”	เดยีวกบัสิ่งที่ส�าคัญที่สดุส�าหรบัคณุ	 ไม่ใช่แค่ข้องเกี่ยวกบัค่านยิม	

หรือความเชือ่หลักของคุณเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงแรงบันดาลใจและผลกระทบ	

ที่คุณหวังว่าจะมีต่อโลกใบนี้ด้วย

	 แต่งานใหญ่ก็ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนและคับข้องด้วยเช่นกัน		

เพราะมักจะเป็นงานใหม่ที่ท้าทาย	 จึงมีองค์ประกอบของความเสี่ยงและอาจ	

ล้มเหลวได้	 แม้คุณไม่อยากให้ล้มเหลวเพราะเป็นงานส�าคัญที่คุณใส่ใจ	 แต่ก็มี	
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คนฉลาดท�างานใหญ่  คนทั่วไปท�างานเล็ก 5

โอกาสของความล้มเหลวเพราะเป็นงานใหม่ที่ท้าทาย

	 ส�าหรับองค์กรแล้ว	 งานใหญ่มีผลท�าให้เกิดความแตกต่างด้านยุทธวิธี	

นวตักรรม	 และชวีติทีย่นืยาว	 บ่อยครั้งที่เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่	ๆ	 ซึ่งช่วยผลกัดนั	

ธุรกิจให้ก้าวหน้า	 น�าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	 ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

กว่าเดิม	 และเพิ่มพูนผลก�าไร

ฟังดูไม่เลวใช่ไหม
ที่กล่าวมาเป็นค�าจ�ากดัความสามอย่างที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา	 คณุคงจะพยกัหน้า	

หงกึ	ๆ	 นกึในใจว่า	 “อมื  เข้าใจแล้ว”  แต่คณุจะสร้างความสมดุลได้อย่างไร	 แล้ว	

สูตรสมบูรณ์แบบของคุณคืออะไร

	 ความจริงกคื็อ	 ไม่มสีตูรใดที่สมบรูณ์แบบ	 เพราะเราต้องใช้เวลาทั้งชวีติ	

เพือ่หาความสมดุลระหว่างงานดีและงานใหญ่	 (ตัดงานแย่	ๆ	ทิ้งไป)	 ต่อให้หา	

ความสมดลุที่ลงตวัแล้วในตอนนี้	 ต่อไปกอ็าจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยต่าง	ๆ	ดัง	

ต่อไปนี	้ เพราะความสมดุลที่ลงตัวในปีนี้อาจจะไม่เหมาะในอกีสิบสองเดอืนข้างหน้า

1.	 งานใหญ่	 มีวันเสื่อม	 กาลเวลาผ่านไป	 งานใหญ่อาจแปรสภาพไปเป็นงานดี	

ในเมื่อเปน็งานที่ท�าแลว้สบายใจ	 คุ้นเคยมากขึ้น	 งานใหญจ่งึไม่ใชง่านทา้ทาย

ที่ต้องท�าเกินก�าลังหรือให้ผลตอบแทนอีกต่อไป	 เพราะงานใหญ่ในวันนี้อาจ

ไม่ใช่งานใหญ่ในอีกห้าปีข้างหน้าก็ได้

	 	 ดเูรื่องไอพอดเป็นตวัอย่าง	 จ�าได้ไหมว่าทกุคนเคยคลัง่ไคล้ไอพอดแค่ไหน	

เมื่อตอนที่เปิดตัวใหม่	ๆ	 แต่ตอนนี้ทกุคนมไีอพอดแล้ว	 มนัจงึกลายเป็นของ	

ธรรมดาไป

2.	 งานดี	ๆ	มีเสน่ห์ดึงดูด	 แม้ในยามที่กระหายอยากท�างานใหญ่	 แต่เราก็มักจะ	

หวนกลับไปหาความสบายใจจากงานดี	ๆ	อยู่เสมอ	 คนเรามักจะเครียดเวลา	

ท�างานใหญ่ที่ท้าทาย	 รูส้กึเสี่ยง	 และคดิว่ามนัให้ผลตอบแทนชื่นใจ	 เมื่อเทยีบ	

กับความคุ้นเคย	 ประสิทธิภาพ	 และความปลอดภัยของงานดี	ๆ
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3.	 ปีที่แปรผันต้องการค�าตอบที่แปรผัน	 บางปีก็รู ้สึกเต็มที่เวลาลงมือท�า	 แต่	

บางปีก็รู้สึกว่าอยากสงวนก�าลัง	 รวบรวมความคิด	 และปูพื้นให้กับโครงการ	

ต่อไป	 ความรูส้กึขึ้น	 	ๆลง	 	ๆอย่างนี้ท�าให้ผมนกึถงึข้อความหนึ่งที่ว่า	 “ขอบคณุ 

ส�าหรับ  20  ปีที่สุดยอด...7  ปีที่เฉย ๆ...และ  2  ปีที่ห่วยแตก”

	 	 แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมพนันได้ว่าคงไม่มีใครเคยพูดคือ	 “ฉันท�างานใหญ่ 

มากเกินไป”	 เพราะคงไม่มีใครพูดหรอกว่า	 “ชีวิตฉันน่าสนใจมากเกินไป  

มส่ิีงกระตุน้ความสนใจมากเกนิไป  ตดิพนั 

มากเกนิไป  เตม็อิ่มมากเกนิไป  หรอืยั่วย ุ

อารมณ์มากเกินไป...”	 ไม่มีใครพูดว่า		

“ฉันไม่อยากท�างานใหญ่อีกต่อไป”

	 	 อนัที่จรงิไม่ว่าสตูรของคณุเป็นอย่างไร	

ในขณะนี ้	 ที ่แน่ 	ๆ 	 คือหลังจากนี ้คุณจะ	

กระหายอยากท�างานใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม		

ด้วยความช่วยเหลือจากแผนที่ทั้ง	 15	 ชุด	

ต่อไปนี้

อานุภาพของแผนที่
ในหนงัสอืเล่มนี้มเีครื่องมอือยู	่ 15	 ชิ้นทีจ่ะช่วยค้นหาและท�างานใหญ่มากขึน้	 โดย	

จะท�าหน้าที่แจกแจงว่าตอนนี้คุณท�างานอย่างไร	 ช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรจะ	

ท�างานให้แตกต่างจากเดิมได้อย่างไร	 เพิ่มพลัง	 แรงขับดัน	 และความมั่นใจ	

ให้คุณท�าจนส�าเร็จ	 ผมเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่าแผนที	่ ด้วยเหตุผลสองข้อ

แผนที่ช่วยให้คณุตั้งค�าถามและตอบค�าถาม	 เรามชีวีติอยู่ในวฒันธรรมซึ่งก�าหนด	

ให้เราท�า	 ท�า	 ท�า	 โดยเน้นที่การเดินหน้าเพียงอย่างเดียว	 ไม่มีการพิจารณา	

เส้นทางที่เดนิอยู่	 แผนที่ช่วยให้เราหยุด	 ตัง้ค�าถามที่กนิใจและทรงอานภุาพ	 เช่น

•	 ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน

•	 ฉันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ผมมีแผนที่ส�าหรับ
ด�าเนินชีวิตอยู่หนึ่งชุด 
มีค�าว่า  “คุณอยู่ที่นี่” 
เต็มไปหมด
  สตีเวน  ไรต์
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•	 ฉันก�าลังจะเดินไปไหน

•	มีเส้นทางที่ดีกว่านี้ไหม

•	มีจุดหมายปลายทางต่างจากนี้หรือไม่

แผนที่ไม่เพียงแต่สร้างมุมมองใหม่ให้กับภูมิประเทศ	 แต่ยังเปรียบเสมือนปุ่มกด	

หยุดชั่วคราว	 บางครั้งการใช้เวลาตรึกตรองก็เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับคุณ

แผนท่ีช่วยให้คณุลงมอืท�า	 กระตุน้ให้เลอืกบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของการ	

กระท�า

•	ฉันควรจะเดินหน้าต่อไปไหม

•	ฉันควรจะหยุดดีไหม

•	ฉันควรมองหาทิศทางใหม่หรือไม่

การมมีมุมองใหม่	 	ๆที่ได้จากการดแูผนที่	 ท�าให้จ�าเป็นต้องเลอืกและท�าอะไรบางอย่าง		

แม้จะเป็นการเลือก	“ท�าแบบเดิม	ๆ”	 หรือ	“ไม่ท�าอะไรในตอนนี้”	ก็ตาม

เคลด็ลบั 4 ข้อ ท่ีจะช่วยให้คณุเก็บเก่ียวได้มากที่สดุจากแผนที่เหล่านี้

1. ท�าให้เป็นแผนที่ส่วนตัวของคุณ

 เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ท�าให้แผนที่ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ก็เพราะคนที่ใช้	

จ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแผนที่ทั้งหลาย	 แผนที่ในหนังสือนี้จะไร้ประโยชน์	

ถ้าไม่ป้อนข้อมูลเข้าไป	 เพราะข้อมูลจะท�าให้แผนที่มีประโยชน์และตรงกับ	

ความต้องการ

	 	 แผนที่ไม่หยุดอยู่นิ่ง	 คุณสามารถ	 (และควร)	 กลับไปดูแผนที่แต่ละชุด		

แล้วจะพบว่ามนัจะต้องมกีารเปลี่ยนแปลง	 ชดุทีท่�าในเดอืนสงิหาคมจะต่างจาก	

ชุดที่ท�าในเดือนมกราคม	 อันที่จริงการกลับไปทบทวนดูแผนที่ชุดเก่านับเป็น	

แบบฝึกหัดที่เป็นประโยชน์ในตวั	 เพราะจะได้มมุมองใหม่	ๆ	 ตลอดจนช่วยให้	

ตดิตามความคบืหน้าในระหวา่งท�างานใหญ่ได้
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