คำ�ชื่นชมจาก Getting Things Done
ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

“คำ�แนะนำ�ด้านชีวติ และการทำ�งานทีน่ า่ อ่านทีส่ ดุ ของฤดูกาล...
ผลงานเล่มโปรดเรื่องการจัดระเบียบชีวิต Getting Things Done...
ช่วยสร้างทักษะการคิดแนวใหม่ที่จำ�เป็นสำ�หรับยุคแห่งการทำ�งาน
หลายอย่างในเวลาเดียวกันและการแบกภาระเกินตัว”
ซู เชลเลนบาร์เกอร์ The Wall Street Journal
“ผมเพิ่งเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการจัดระบบของเดวิดเมื่อไม่
นานมานี้ และเกิดความหวังเมื่อได้เห็นผลงานของเขา... การสัมมนา
ของเดวิด อัลเลนช่วยให้เราเห็นแสงสว่าง”
สจ๊วต อัลสอป Fortune
“อัลเลนไล่ระดับจากหลักปรัชญาชัน้ สูงจนถึงรายละเอียดปลีก
ย่อยเรื่องการบริหารเวลา ลองหาเวลาสักนาทีศึกษาเรื่องนี้ดู”
มาร์ก เฮนริกส์ Entrepreneur

2

GETTING THINGS DONE

“หลักแห่งการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของเดวิด อัลเลน
ฝังลึกอยู่ในแนวคิดสำ�คัญ... แต่ก็ใช้งานได้จริงอย่างน่าทึ่ง”
คีธ เอช. แฮมมอนด์ส Fast Company
“เดวิด อัลเลนสร้างความชัดเจนระดับใหม่ให้แก่พลังของการ
กำ�หนดวัตถุประสงค์ ธรรมชาติแห่งการผ่อนคลาย และแนวทางในการ
ทำ�สิง่ ต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ทเี่ รียบง่ายจนไม่นา่ เชือ่ อัลเลนประยุกต์ใช้
ประสบการณ์อันเข้มข้น เรื่องราวส่วนตัว และวิธีการของตนเอง เพื่อ
ความเรียบง่าย สนุกสนาน และรวดเร็ว”
ฟรานเซส เฮสเซลเบน
กรรมการและคณะกรรมการผู้ดูแลสถาบัน Leader to Leader
“คนทีอ่ า่ นหนังสือเล่มนีจ้ ะสามารถนำ�ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลลัพธ์ในชีวิตได้ทันที”
สตีเฟน พี. มาจ
ศาตรเมธาจารย์ด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
“ในฐานะที่ดิฉันศึกษาวิธีแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ที่สุดอย่างจริงจัง คงต้องบอกว่าโปรแกรมของเดวิดคือผู้ชนะ!”
โจลีน ก็อดฟรีย์
ประธานกรรมการบริหาร Independent Means, Inc.
และผู้แต่งหนังสือเรื่อง Our Wildest Dreams
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“Getting Things Done บรรยายกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บคุ คลทีม่ ี
ชีวติ ยุง่ เหยิงกลับมาควบคุมชีวติ ของตัวเองได้โดยแท้จริงอย่างเหลือเชือ่
มันช่วยให้คณ
ุ ประสบความสำ�เร็จมากขึน้ ได้ ทีส่ �ำ คัญยิง่ ไปกว่านัน้ คือ
มันช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นได้!”
มาร์แชลล์ โกลด์สมิธ ผู้แต่งร่วม
The Leader of the Future และ Coaching for Leadership
“คำ�เตือน : การอ่าน Getting Things Done อาจเป็นอันตราย
ต่อนิสยั ผัดวันประกันพรุง่ แบบเก่าๆ ของคุณ วิธกี ารของเดวิด อัลเลน
เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติจนน่าจดจำ� เขาให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับระบบ
เครื่องมือ และเคล็ดลับไว้เพื่อบรรลุผลลัพธ์อย่างล้ำ�ลึก”
คาโรลา เอ็นดิคอตต์
ผู้อำ�นวยการ Quality Resources,
New England Medical Center

สารบัญ
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คำ�นำ�โดย เจมส์ ฟาลโลว์ส
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ�ฉบับปรับปรุงใหม่
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ส่วนที่ 1 : ศิลปะแห่ง Getting Things Done
1. แนวทางใหม่สำ�หรับความจริงยุคใหม่
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		 ห้าขั้นตอนในการบริหารการทำ�งาน
3. เดินหน้าโครงการอย่างสร้างสรรค์ :
		 ห้าขั้นตอนวางแผนโครงการ
ส่วนที่ 2 : การฝึกฝนการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปราศจากความเครียด
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5. การรวบรวม (Capture) :
		 เก็บรวบรวม “สรรพสิ่ง” ให้ครบถ้วน
6. การประมวลผล (Clarify) :
		 จัดการ “ถาดขาเข้า” ให้ว่างเปล่า
7. การจัดหมวดหมู่ (Organize) :
		 สร้างหมวดหมู่ที่เหมาะสม
8. การทบทวน (Reflect) :
		 รักษาระบบให้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องสดใหม่
		 และใช้งานได้ดี
9. การลงมือทำ� (Engage) : เลือกทำ�สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
10. การจัดการโครงการให้อยู่ใต้การควบคุม
ส่วนที่ 3 : พลังของหลักการที่สำ�คัญ
11. พลังของการรวบรวม (Capture) อย่างสม่ำ�เสมอ
12. พลังแห่งการตัดสินใจว่าสิ่งที่ต้องทำ�ในลำ�ดับถัดไป
		 คืออะไร
13. พลังแห่งการโฟกัสไปยังผลลัพธ์
14. GTD และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science)
15. เส้นทางแห่งความเชี่ยวชาญ GTD
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บทนำ�ฉบับปรับปรุงใหม่

เนือ้ หาต่อไปนีค้ อื การนำ�ต้นฉบับแรกของ Getting Things Done
ซึง่ ตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2001 มาปรับปรุงใหม่ทงั้ เล่ม – ประมาณนัน้ เลย
ครับ ทีจ่ ริงผมพิมพ์ส�ำ เนาเดิมอีกครัง้ ตัง้ แต่ตน้ จนจบโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพิจารณาและทบทวนเนื้อหารวมไปถึงภาษาซึ่งอาจไม่สมบูรณ์
ล้าสมัย หรือไม่อยูใ่ นสภาพทีท่ �ำ ให้หนังสือเล่มนีใ้ ช้งานได้ดที สี่ ดุ เหมือน
คู่มือที่มี “ความทันสมัย” อยู่เสมอ คู่มือที่ควรเป็นประโยชน์ในระดับ
สากล ตรงประเด็นและนำ�มาประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดหรือ
หลังจากนั้นได้ ผมต้องการรวบรวมเนื้อหาน่าสนใจและสำ�คัญที่สุด
ที่ผมค้นพบและเรียนรู้มาจากกระบวนวิธีที่ Getting Things Done
สอนผมระหว่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ
นับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก รายละเอียด
เหล่านัน้ ครอบคลุมถึงความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ของตัวผมเองเกีย่ วกับ
พลัง ความละเอียดอ่อนและหลากหลายวิธใี นการนำ� Getting Things
Done ไปประยุกต์ใช้รวมไปถึงการเป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลายทัว่ โลก
สิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งปรับเปลีย่ นระหว่างทบทวนหนังสือเล่มนีอ้ กี ครัง้ คือ
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หลักการพืน้ ฐานและเทคนิคสำ�คัญของ Getting Things Done ระหว่าง
สร้างสรรค์เนื้อหาฉบับปรับปรุงใหม่ ผมประจักษ์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่
เขียนไว้ในตอนนั้นคือความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยปราศจากความเครียดทีผ่ มบรรยายและแม้แต่แนวทาง
การนำ�ไปประยุกต์ใช้สว่ นใหญ่ยงั คงเดิมและจะยังเป็นเช่นนัน้ ต่อไปใน
อนาคตที่คาดการณ์ได้ ทีมสำ�รวจอวกาศที่ต้องการลงจอดบนดาว
พฤหัสบดีในปี 2109 ยังคงต้องใช้หลักการเดิมเพื่อรักษาไว้ซึ่งการ
ควบคุมและสมาธิเช่นเดียวกับคนปัจจุบัน พวกเขายังคงต้องใช้ถาด
ขาเข้า (จะอธิบายอีกครั้ง) สักรูปแบบเพื่อรวบรวมข้อมูลขาเข้าที่อาจ
เป็นเรือ่ งสำ�คัญโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ลว่ งหน้าเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้การกำ�หนดทางเลือกว่าพวกเขาต้องมุ่งสมาธิไปยังจุดใดระหว่าง
การเดินทางครั้งแรกและการตัดสินใจระบุสิ่งที่ต้องทำ�ในลำ�ดับถัดไป
ก็จะยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภททุกขนาดให้
ประสบผลสำ�เร็จเสมอ
แต่เพราะหลายๆ องค์ประกอบในการใช้ชีวิตและการทำ�งาน
ของเราเปลีย่ นแปลงไปจากเนือ้ หาฉบับแรก ผมจึงปรับมาตรฐานใหม่
ให้กบั เนือ้ หาพืน้ ฐานตามความเหมาะสม และจะขอแบ่งปันความคิด
เกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ มคิดว่าใหม่และน่าสนใจไว้ ณ จุดนี้ เพือ่ เสนอคำ�แนะนำ�
ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มคนที่เพิ่งศึกษากระบวนวิธีนี้และสาวก
ผู้คลั่งไคล้ GTD1 ซึ่งอาจอ่านเนื้อหาฉบับปรับปรุงเล่มนี้เพื่อติดตาม
พัฒนาการล่าสุดของมัน

GTD (ตัวย่อของ Getting Things Done) กลายเป็นอักษรย่อแทนกระบวนวิธี
ที่ผมบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้และได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื้อหาฉบับปรับปรุง
ของเราใช้ตัวย่อนี้เป็นประจำ�
1

22

GETTING THINGS DONE

เนื้อหาใหม่
เนื้อหาต่อไปนี้คือบางส่วนของประเด็นหลักๆ ในหมวดหมู่
“เนือ้ หาใหม่” ซึง่ เป็นแรงจูงใจให้ผมเขียน Getting Things Done ฉบับ
ปรับปรุง :

การผงาดของเทคโนโลยีดิจิทัล

กฎของมัวร์ (พลังในการประมวลผลแบบดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นเป็น
เท่าตัวในช่วงเวลาหนึง่ ) ร่วมกับการแตกแขนงทางวัฒนธรรมและสังคม
ของโลกดิจิทัลที่ขยายตัวเข้าสู่ชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้เราประหลาดใจ
พึงพอใจ และตกตะลึงได้เสมอ Getting Things Done ว่าด้วยเนื้อหา
และความหมายของสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการเป็นหลักโดยไม่คำ�นึง
ถึงช่องทางทีส่ งิ่ นัน้ เข้ามาหรือวิธที ขี่ อ้ มูลนัน้ ถูกจัดเก็บ – ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบดิจิทัลหรือเขียนบนกระดาษ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จึงไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับแก่นแท้ของกระบวนวิธดี งั กล่าวมาก กล่าวคือ
ไม่ว่าจะเป็นคำ�ขอที่ได้รับทางอีเมล หรือเป็นการขอความช่วยเหลือ
ทีไ่ ด้รบั มาระหว่างบทสนทนาหน้าเครือ่ งชงกาแฟ ก็มคี วามสำ�คัญและ
ต้องได้รับการประมวลผลและจัดการไม่ต่างกัน
แต่โลกทีเ่ ชือ่ มต่อโยงใยกันไม่วา่ จะด้วยสายหรือไร้สายล้วนก่อ
ให้เกิดทัง้ ผลดีและผลเสียต่อการนำ�แนวปฏิบตั หิ ลักไปประยุกต์ใช้เพือ่
รวบรวม จัดระเบียบ และเข้าถึงสิ่งที่มีความสำ�คัญ แม้ปัจจุบันเราจะ
เข้าถึงสุดยอดเครือ่ งมือและแอพพลิเคชัน่ (แอพ) ทีป่ รากฏให้เห็นแทบ
ทุกวันและทำ�อะไรต่อมิอะไรได้หลายอย่าง การมีทางเลือกมากเกินไปก็
อาจทำ�ลายประสิทธิภาพการทำ�งานของเราได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
การอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดวิวัฒนาการเพิ่มแรงกดดัน
มหาศาลให้เราแต่ละคนต้องค้นหากระบวนวิธีทำ�งานอย่างถูกต้อง
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เหมาะสม
ผมจึงปรับเปลีย่ นเนือ้ หาบางส่วนทีเ่ คยกล่าวเน้นเรือ่ งประเภท
เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทให้เหมาะสมที่สุด และ
ยอมรับการปรากฏตัวทุกหนแห่งของโลกดิจทิ ลั และการสือ่ สารเคลือ่ นที่
พร้อมกันไปด้วย นอกจากนีผ้ มยังตัดข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ทกี่ ล่าวถึง
ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชัน่ ในเนือ้ หาฉบับแรกทิง้ ไปด้วย เพราะด้วยอัตรา
การสร้างนวัตกรรมในสาขานี้ กว่าหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์สิ่งที่เราพูด
ถึงก็อาจล้าสมัย ต้องอัปเกรด หรือถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่เสียแล้ว ผม
ตัดสินใจหันหลังให้สมรภูมนิ นั้ แล้วเปลีย่ นมานำ�เสนอโมเดลทัว่ ไปเพือ่
หาวิธีประเมินคุณประโยชน์ของเครื่องมือแต่ละประเภทแทน
สำ�หรับเนือ้ หาฉบับปรับปรุงเล่มนี้ ผมคิดหนักมากว่าจะยังคงให้
ความสำ�คัญต่อการใช้เครือ่ งมือและวัสดุประเภทกระดาษมากน้อยแค่
ไหน (โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการรวบรวม การเก็บข้อมูลอ้างอิงและการ
เก็บไว้คิดก่อน) เพราะคนรุ่นใหม่จำ�นวนมากเชื่อว่าพวกเขาไม่จำ�เป็น
ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป ผมตัดสินใจเสี่ยงให้ตัวเองดูล้าสมัยและเก็บ
คำ�แนะนำ�ส่วนใหญ่จากเนื้อหาฉบับแรกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพราะ
ผูอ้ า่ นหลายๆ คนทัว่ โลกจะยังคงใช้กระดาษเป็นเครือ่ งมือหลักต่อไป
อย่างน้อยก็บางส่วน และที่น่าแปลกคือ ปัจจุบันมีกระแสหันกลับมา
ใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้นในโลกดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สุด2 เวลาเท่านั้นที่จะ
บอกได้ว่าเราจะกำ�จัดเอกสารในรูปแบบกระดาษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ได้จริงหรือไม่
ระหว่างเขียนเนื้อหาส่วนนี้ผมกำ�ลังอยู่ระหว่างช่วงย้ายจากสหรัฐอเมริกา
ไปยุโรปและพยายามลดข้าวของให้เหลือน้อยที่สุดผมจึงสแกนเอกสารจากแฟ้มเตือน
ความทรงจำ�ทั้งหมด (ซึ่งผมใช้มาสามสิบปี กล่าวถึงในหน้า 321) และเก็บไว้ในรูปแบบ
ดิจทิ ลั ผมหงุดหงิดไปแล้วหลายรอบเพราะงานบางอย่างน่าจะทำ�ได้งา่ ยกว่ามากถ้าจัด
เก็บในรูปแบบกายภาพ!
2
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โลก 24/7
...............................................................................
ไม่มีอะไรใหม่นอกจากความถี่ที่เพิ่มขึ้น
...............................................................................
หลายคนถามผมเสมอว่า GTD มีคำ�แนะนำ�อะไรใหม่ๆ ให้กับ
โลกเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่เคยหยุดนิ่งบ้าง
อาจจะจริงที่ในอดีตการรับมือกับข้อมูลซับซ้อนและต่อเนื่อง
ที่มีแนวโน้มว่ามีความสำ�คัญถือเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อบุคคลสำ�คัญ อย่าง
เช่น ตอนทีน่ โปเลียนเดินทัพผ่านยุโรป ตอนบาคแต่งเพลง หรือแม้แต่
ตอนที่แอนดี้ วอร์ฮอล ตัดสินใจว่าจะวาดหรือแสดงผลงานอะไรใน
หอศิลป์ แต่ปจั จุบนั ประชากรทีม่ กี ารศึกษาและเชือ่ มต่อถึงกันได้หมด
ในโลกดิจทิ ลั คือผูร้ บั แรงระเบิดของข้อมูลทีอ่ าจ “สำ�คัญ” – หรืออย่าง
น้อยก็เกีย่ วข้อง – อย่างไม่ขาดสาย ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีก่อให้เกิดผลดีในแง่ของโอกาส แต่ในขณะเดียวกันก็
ก่อให้เกิดความสั่นคลอนในแง่ของปริมาณ ความรวดเร็ว และการ
เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเป็นคนขี้สงสัยโดยธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ
ได้ยินเสียงไซเรนในละแวกที่พักอาศัย หรือสงสัยว่ากลุ่มคนที่นั่งอยู่
ฝัง่ ตรงข้ามในงานเลีย้ งกำ�ลังตืน่ เต้นเพราะคุยกันเรือ่ งอะไร คุณก็พร้อม
ตกเป็นเหยื่อของสิ่งรบกวนอันทรงพลังและไม่มีวันจบสิ้นซึ่งส่งผ่าน
มาจากเทคโนโลยีสว่ นตัวเสมอ ส่วนประสบการณ์ทคี่ ณ
ุ ได้รบั จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบย่อมขึน้ อยูก่ บั การนำ�แนวปฏิบตั ิ
ในหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้
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โลกาภิวัตน์ของกระบวนวิธี GTD
...............................................................................
ใครก็ตามทีต่ อ้ งรับผิดชอบงานต่างๆ นอกเหนือ
จากสิ่งที่ทำ�ได้เสร็จสิ้นทันที จะมีโอกาสทำ�เช่นนั้นได้
ดีกว่าและง่ายกว่าคนที่เอาแต่คิด
...............................................................................
มีคนถามผมเสมอว่า GTD สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรม
อื่นๆ ได้หรือไม่ และทุกครั้งผมจะตอบเสียงดังฟังชัดว่า “ได้อย่าง
แน่นอน” ใจความหลักของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวเนื่องกับสภาวะโดย
เนื้อแท้ของมนุษย์ซึ่งผมยังไม่เคยพบอคติทางวัฒนธรรม – รวมถึง
ความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือบุคลิก – ในการนำ�กระบวนวิธดี งั กล่าว
ไปประยุกต์ใช้ แน่นอนความจำ�เป็นและวัตถุประสงค์ของการนำ� GTD
ไปใช้ยอ่ มแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่กเ็ ป็นเรือ่ งของบทบาทหน้าที่
ในชีวิต ธรรมชาติของงาน และความสนใจเรื่องการพัฒนาตัวตนของ
แต่ละบุคคลมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ในทางปฏิบัติ คุณอาจพบว่าตัวเอง
มีความคล้ายคลึงกับผู้คนนับแสนคนทั่วโลกที่ใช้งาน GTD มากกว่า
เพื่อนบ้านหลังติดกันหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของคุณเสียอีก!
ตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรก หลักการ Getting Things Done ได้แพร่
หลายไปทั่วโลก โดยได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่าสามสิบ
ภาษา จนบริษทั ของเราต้องจัดตัง้ แฟรนไชส์เพือ่ นำ�เสนอโปรแกรมฝึก
อบรมเนื้อหาดังกล่าวในหลากหลายประเทศ แม้ตอนเขียนหนังสือ
ผมค่อนข้างแน่ใจเรื่องความสอดคล้องข้ามวัฒนธรรมของกระบวน
วิธนี ี้ แต่ชว่ งเวลาหลายปีถดั จากนัน้ ยิง่ ยืนยันความมัน่ ใจดังกล่าวมาก
ขึ้นอย่างที่สุด
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วิธกี ารทีค่ รอบคลุมกลุม่ ผูอ้ า่ นและผูใ้ ช้งานได้กว้างขวางขึน้
...............................................................................
Getting Things Done ไม่ใช่แค่การทำ�อะไรให้
เสร็จ แต่เป็นเรื่องของการดำ�เนินชีวิตและทำ�งานอย่าง
เหมาะสม
...............................................................................
แรงผลักดันหลักในการเขียน Getting Things Done คือการ
สร้างสรรค์คู่มือสำ�หรับกระบวนวิธีที่ผมคิดค้น ทดสอบ และนำ�ไปใช้
งาน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกแห่งการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
เห็นได้จากสไตล์ หน้าตา และโทนการนำ�เสนอ (ผมสวมเนคไทบน
หน้าปก!) ในหนังสือเล่มแรก ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
ผู้ประกอบอาชีพที่หวังจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นหลัก แม้ผมจะ
ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อพ่อบ้านแม่บ้าน
นักเรียนนักศึกษา นักบวช ศิลปิน หรือแม้แต่กลุ่มคนที่เกษียณอายุ
แล้วเช่นกัน แต่ในตอนนัน้ กลุม่ คนทีป่ ระกอบอาชีพข้างต้นมักตระหนัก
ถึงความจำ�เป็นของเนือ้ หาทีผ่ มต้องการนำ�เสนอมากกว่า ทัง้ ในแง่ของ
การพัฒนาตัวตน การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน และการประคอง
ตนเองให้ผา่ นกระบวนการนีโ้ ดยไม่เป็นบ้าไปเสียก่อน กลุม่ คนเหล่านี้
คือแนวหน้าหรือทัพแรกที่ต้องเผชิญกระแสข้อมูลถาโถม รวมไปถึง
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญและรวดเร็วในโลกธุรกิจ และสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ได้
ปัจจุบัน กระแสเรื่องการบรรลุผลลัพธ์ด้วยความผ่อนคลาย
และควบคุมได้กลายเป็นที่สนใจในระดับสากลมากขึ้น เช่นเดียวกับ
การตระหนักว่าเคล็ดลับ “การบริหารเวลา” ไม่ใช่สูตรสำ�เร็จพร้อมใช้

บริหารชีวิต พิชิตความสำ�เร็จ

27

สำ�หรับทุกอาชีพ แต่แนวปฏิบตั เิ ชิงไลฟ์สไตล์ต่างหากทีจ่ �ำ เป็นต่อการ
รับมือกับโลกใหม่ที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องเผชิญ ผมได้รับคำ�ยืนยัน
จากผูค้ นหลากหลายประเภททัว่ โลกว่าพวกเขาได้รบั คุณค่าทีส่ ามารถ
เปลี่ยนชีวิตได้จากการนำ�หลัก GTD ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นับ
ครั้งไม่ถ้วน การยืนยันถึงความต้องการดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็น
แรงบันดาลใจให้ผมปรับเปลีย่ นตัวอย่างและประเด็นสำ�คัญของเนือ้ หา
ในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
มุมมองดังกล่าวทำ�ให้ผมต้องยอมรับว่าแม้แต่ชอื่ หนังสือก็คอ่ น
ข้างชีน้ �ำ ไปในทางทีผ่ ดิ และทำ�ให้หลายคนเกิดภาพว่าผมสนับสนุนให้
พวกเขาทำ�งานหนักขึ้นและใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้งานเสร็จมากขึ้น
แย่หน่อยทีค่ �ำ ว่าการเพิม่ ประสิทธิภาพมีความหมายโดยนัยถึงทัง้ การ
ทำ�งานและความยุง่ เหยิง แต่อนั ทีจ่ ริงหนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้ให้ความสำ�คัญ
กับการทำ�งานให้เสร็จเท่ากับการจัดการเรื่องต่างๆ และดำ�เนินชีวิต
อย่างเหมาะสม – เพื่อชี้แนะให้คุณตัดสินใจเลือกได้ดีที่สุดว่าต้อง
ทำ�อะไรในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงกำ�จัดสิ่งรบกวนและความเครียดใน
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ท�ำ ผลทีต่ ามมาคือการมีสมองปลอดโปร่งและชัดเจนซึง่
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับผู้คนได้หลากหลายประเภทมากกว่าแค่
ผู้ทำ�งานในองค์กรหลายเท่า
ผมได้รบั คำ�รับรองซึง่ ยืนยันถึงคุณประโยชน์ทนี่ ่าสนใจทีส่ ดุ ของ
การนำ�หลักการและเทคนิค Getting Things Done ไปประยุกต์ใช้
จากกลุ่มคนที่ผมไม่คาดคิด ผู้นำ�องค์กรการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักแสดงตลกชือ่ ดังของอเมริกา นักจัดรายการวิทยุทมี่ คี นฟังมากทีส่ ดุ
ในสหรัฐฯ ประธานกรรมการกลุม่ บริษทั ชัน้ นำ�ในยุโรป หนึง่ ในผูก้ �ำ กับ
ที่ประสบความสำ�เร็จที่สุดของฮอลลีวู้ด – ทุกคนยืนยันว่า GTD
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตและการทำ�งาน ผลตอบรับ
จากนักบวชหลากหลายศาสนาก็นา่ ทึง่ ไม่แพ้กนั แม้จะต้องรับผิดชอบ
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งานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทางโลก นักบวชเหล่านีก้ ย็ งั คงโหยหาวิธกี �ำ หนด
สมาธิภายในอาณาบริเวณของตนให้มากขึน้ ด้วยการทำ�ให้ตวั เองปลอด
จากสิ่งรบกวนเรื่องกิจธุระในการรวมตัวกัน รายชื่อกลุ่มคนที่เรียก
ตัวเองเป็นสาวก GTD ยาวเหยียดไม่มีที่สิ้นสุด – นักเรียน นักศึกษา
นักออกแบบ หรือแพทย์
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมค้นพบว่าเราทุกคนอยู่บนเรือลำ�
เดียวกัน และนี่คือโอกาสดีที่ผมจะตีแผ่เนื้อหาให้ครอบคลุมผู้ใช้งาน
GTD ในทุกสาขาอาชีพ

ความตระหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในเรื่ อ งเวลาและพลั ง งาน
ในการนำ�กระบวนการ GTD ไปใช้งานอย่างเต็มที่ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จำ�เป็นต่อการคงรักษา
กระบวนการดังกล่าว
ทุกอย่างในชีวิตที่ควรค่าต่อการบรรลุผลต้อง
“
อาศัยการฝึกฝน อันที่จริงชีวิตไม่ได้มีอะไรมากกว่า

หนึง่ คาบของการฝึกฝนอันยาวนานหรือความพยายาม
ขัดเกลากิรยิ าท่าทางทีไ่ ม่มวี นั จบสิน้ เมือ่ เข้าใจกลไกการ
ฝึกฝนได้อย่างเหมาะสม การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่กจ็ ะกลายเป็น
ประสบการณ์แห่งความสุขและความสงบนิง่ ทีป่ ราศจาก
ความเครียด เป็นกระบวนการซึง่ จัดวางทุกแง่มมุ ในชีวติ
และปรับเปลีย่ นมุมมองเรือ่ งความยากลำ�บากตลอดชีวติ
ให้เหมาะสม
โทมัส สเตอร์เนอร์

”
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ทุกท่านครับ! แม้การทำ�ตามสิ่งที่ผมแนะนำ�ว่าเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องง่าย แต่หลายๆ คนก็มักชี้ให้ผม
เห็นปรากฏการณ์สองข้อต่อไปนี้ : (1) จำ�นวนเนื้อหาและกิจกรรมที่
แนะนำ�ไว้ ณ ที่นี้อาจถูกมองว่ามากเกินไปจนบางคนไม่อยากเริ่มต้น
ใช้ และ (2) สำ�หรับคนส่วนใหญ่การนำ�แนวปฏิบัติพื้นฐานบางอย่าง
ไปฝึกใช้จนกลายเป็นนิสัยจำ�เป็นต้องใช้เวลา
ผมยังคงดื้อดึงไม่ปรับโครงสร้างและรายละเอียดให้ “ง่ายลง”
จึงไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะข้อโต้แย้งเรือ่ ง “ข้อมูลมากจนเกินเรียนรู”้ ได้
หรือไม่ หนังสือ Getting Things Done ฉบับแรกครอบคลุมคำ�สอน
และคำ�แนะนำ�โดยละเอียดว่าเราควรนำ�กระบวนวิธดี งั กล่าวไปใช้งาน
ในชีวติ และการทำ�งานอย่างเต็มทีไ่ ด้อย่างไร – ซึง่ ผมยังคงเก็บเนือ้ หา
เหล่านั้นไว้ตามเดิม ตอนนี้ผมทราบแล้วว่าสำ�หรับหลายๆ คนที่ยัง
ใหม่ เนื้อหาทั้งหมดอาจดูเยอะจนน่าอึดอัดและไม่อาจนำ�ทุกอย่าง
ไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ แต่ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่สามารถตัด
เนือ้ หาเรือ่ งการนำ�วิธกี ารดังกล่าวไปใช้งานในชีวติ ประจำ�วันออกไปได้
ถ้าคุณต้องการ “ลุย”
ถ้าคุณสนใจหัดเล่นเทนนิสผมคงไม่อยากตัดแนวทางการเล่น
ออก ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์แห่งความเป็นเลิศ ระดับการเรียนรู้ และ
การฝึกฝนเพื่อไปให้ถึงจุดดังกล่าว ผมหาทางอธิบายความกว้างและ
ความลึกของเกมที่กล่าวถึงไว้ในเนื้อหาบทที่ 15 ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อ
ให้คุณเรียนรู้เนื้อหาได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณรวบรวมและ
นำ�สิ่งที่คุณได้รับไปใช้งานได้ง่ายขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ ผมพยายาม
ทำ�ให้การปรับเปลีย่ นระบบและแนวปฏิบตั สิ ว่ นบุคคลซึง่ อาจดูนา่ เบือ่
มีความน่าสนใจมากขึ้น ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการลงมือทำ�ไปทีละ
ขั้นตอน
แต่ความท้าทายหลักในทุกกรณีคอื การประยุกต์ใช้และคงรักษา
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แนวปฏิบตั เิ หล่านัน้ ให้กลายเป็นนิสยั ความเคยชินต่อเนือ่ งจนถึงจุดที่
แทบไม่ตอ้ งใช้สติหรือ “พลังความคิด” และกลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ
ประจำ�วันทีท่ �ำ ให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและความคิดของบุคคล
นั้นๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย ผมไม่อาจแกล้งทำ�ตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรือ่ งการเปลีย่ นนิสยั คนได้ – ผมใช้เวลาส่วนใหญ่เพือ่ ศึกษาหาคำ�ตอบ
และปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานโดย
ปราศจากความเครียด3 อันที่จริงส่วนประกอบที่เป็นพฤติกรรมของ
GTD ค่อนข้างง่ายและเป็นทีค่ นุ้ เคยของทุกคนอยูแ่ ล้ว จะยากแค่ไหน
เชียวถ้าต้องจดบันทึกอะไรสักอย่าง ตัดสินใจว่าต้องทำ�อะไรต่อไปเพือ่
ก้าวไปข้างหน้า จดบันทึกเตือนเรื่องนั้นไว้ในรายการแล้วทบทวน
รายการดังกล่าว ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าจำ�เป็นต้องสร้างนิสัยเช่นนี้
แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลงมือทำ�อย่างต่อเนื่องจนรู้สึกดีกับตนเอง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การทำ�ให้คนเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่จะต้อง
กำ�จัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำ�เป็นทุกประเภทออกจากความคิดกลับกลาย
เป็นเรื่องยากจนทำ�ให้ผมประหลาดใจอย่างที่สุด

ข้อมูลจากการวิจัยในทางวิทยาการปัญญา (Cognitive
Science) ยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนวิธี GTD
สิง่ ใดควรค่าแก่การดำ�รงอยูย่ อ่ มควรค่าแก่การ
“
เป็นทีร่ บั รูด้ ว้ ยเช่นกัน และเพราะความรูค้ อื ภาพแห่งการ

3

ดูฮิกก์

หนังสืออ้างอิงทีแ่ นะนำ�สำ�หรับหัวข้อนีค้ อื The Power of Habit ของชาร์ลส์
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ดำ�รงอยู่ สรรพสิ่งจึงมีความหมายและดำ�รงอยู่อย่าง
งดงามเจิดจ้าเฉกกัน
ฟรานซิส เบคอน

”

ผมไม่รสู้ กึ เหมือนเป็น “เสียงร้องในป่าดงพงไพร” เหมือนในช่วง
ปี 2000 อีกต่อไป เพราะหลังจากนั้นก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มา
ยืนยันหลักการและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้มาโดยตลอด
บทที่ 14 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่ในหนังสือเล่มนี้ (“GTD และวิทยาการปัญญา”)
ได้กล่าวถึงบางส่วนของการวิจัยนี้

ถ้าคุณเพิ่งศึกษาเรื่องนี้...
...และอ่านบทนำ�มาได้ไกลขนาดนี้ คุณก็นา่ จะสนใจลองดูสกั ตัง้
ผมเขียน Getting Things Done ให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ – ลักษณะ
เหมือนตำ�ราทำ�อาหารที่ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐาน นำ�เสนอ
หลากหลายแง่มุมของการทำ�อาหาร การเสิร์ฟอาหาร และบอกสูตร
อาหารทีล่ ะเอียดมากพอทีค่ ณ
ุ จะนำ�ไปปรุงมือ้ ค่�ำ ในอนาคตได้ไม่มวี นั
หมดสิน้ ถ้าผมสร้างสรรค์เนือ้ หาฉบับปรับปรุงใหม่ได้อย่างเหมาะสม
คุณก็น่าจะเริ่มต้นอ่านบทถัดไปและเกิดแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป
ทันที หลักการ GTD ทีก่ ล่าวถึงในหนังสือเล่มนีท้ งั้ หมดได้รบั การยืนยัน
จากหลายๆ ท่านว่าเป็นประสบการณ์ทรงพลังในการฝึกฝนและนำ�
ไปประยุกต์ใช้ หรือคุณจะอ่านเป็นบางจุด – กวาดสายตาดูบทความ
และเจาะลึกเฉพาะเนื้อหาบางย่อหน้าก็ได้ เพราะหนังสือเล่มนี้เขียน
ขึ้นเพื่อตอบสนองวิธีการดังกล่าวเช่นกัน
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ถ้าคุณมีประสบการณ์กบั Getting Things Done อยูแ่ ล้ว...
...หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงเป็นหนังสือเล่มใหม่อยู่ดี ตลอดหลาย
ปีที่ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏในหลากหลายรูปแบบ เมื่อมีคนย้อนกลับ
มาอ่านเนื้อหาดังกล่าวพวกเขาก็มักตอบสนองเหมือนๆ กันว่า “โอ้
พระเจ้า ข้อมูลและมุมมองทั้งหมดต่างจากที่ฉันเข้าใจและจดจำ�ตอน
อ่านครัง้ ก่อนโดยสิน้ เชิง” แม้แต่คนทีเ่ คยอ่าน GTD ฉบับดัง้ เดิมห้ารอบ
ก็ยังสารภาพกับผมว่า “ทุกครั้งที่อ่านเหมือนเป็นหนังสือคนละเล่ม!”
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ต่างกับการอ่านคู่มือซอฟต์แวร์หลังจาก
ที่ใช้งานด้วยตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วมาแล้วสักหนึ่งปี ที่คุณจะทึ่ง
และตื่นเต้นที่พบสุดยอดเนื้อหาทั้งหมดที่ทราบว่าตัวเองทำ�ได้ (และ
น่าจะทำ�ตั้งแต่ก่อนหน้านี้) อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่กลับมองข้ามและไม่
ได้นำ�ไปใช้ตั้งแต่ตอนแรก เพราะมีประเด็นสำ�คัญอื่นต้องจัดการให้
เรียบร้อยเสียก่อน
ผมสัญญาว่าไม่ว่าคุณจะอ่าน Getting Things Done ฉบับ
ก่อนหน้านีห้ รือเคยเข้าร่วมการสัมมนาการฝึกอบรม การสัมมนาผ่าน
เว็บไซต์ พอดแคสต์ หรือการนำ�เสนอเนื้อหารูปแบบอื่นๆ มาเมื่อไร
หรือกีค่ รัง้ คุณก็จะได้สมั ผัสความใหม่และซึมซับระดับความมุง่ มัน่ ของ
หนังสือฉบับปรับปรุงเล่มนี้อย่างแน่นอน สิ่งที่คุณจะค้นพบในหน้า
ถัดไปคือ จักรวาลใหม่แห่งหลากหลายแนวคิดทีต่ อ้ งนำ�มาปฏิบตั ริ ว่ มกัน
โดยอาศัยโครงสร้างและเครื่องมือที่คุณน่าจะมีพร้อมอยู่แล้ว
การศึกษาข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดเชิงบวก
อันทรงประสิทธิภาพต่อแง่มมุ ต่างๆ ในการทำ�งานและชีวติ ซึง่ มีความ
สำ�คัญกับคุณอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง

ยินดีต้อนรับสู่ Getting Things Done

ศิลปะแห่งการผ่อนคลายความคิดและพลังแห่ง
“
การปล่อยวางจากความกังวลและความใส่ใจทัง้ หมดน่า
จะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของผู้ยิ่งใหญ่”
กัปตัน เจ.เอ. แฮตฟิลด์
ยินดีต้อนรับสู่ขุมทรัพย์แห่งเนื้อหาเชิงลึกที่จะนำ�ไปสู่กลยุทธ์
เพื่อการเพิ่มพลัง เพิ่มความผ่อนคลาย เพิ่มความชัดเจนและจดจ่อ
อยู่กับสิ่งที่คุณกำ�ลังทำ�อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ และบรรลุผลสำ�เร็จ
มากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลงอย่างมาก ถ้าคุณเป็นคนแบบ
ผมที่ชอบทำ�งานต่างๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ก็ยังอยากใช้ชีวิต
แบบสบายๆ ซึง่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากคุณยังทำ�งานหนักเกิน
ไปอยู่ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจำ�เป็นต้องเลือก การลงมือทำ�สิ่งต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวตนของตัวเองอย่างมีความสุขในโลก
วันทำ�งานปกติคือเรื่องทีเ่ ป็นไปได้
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ผมคิดว่าประสิทธิภาพเป็นสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งที่คุณทำ�จะสำ�คัญ
น่าสนใจ เป็นประโยชน์หรือไม่ ถึงอย่างไรคุณก็ต้องทำ�มัน ประการ
แรก เพราะคุณต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเวลาและ
พลังงานที่ใช้ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประการที่สอง เพราะ
คุณอยากเปลี่ยนไปทำ�เรื่องอื่นๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
ไม่ทิ้งอะไรชุ่ยๆ ไว้ข้างหลัง
และไม่ว่าจะกำ�ลังทำ�อะไร คุณก็น่าจะอยากผ่อนคลายและ
มัน่ ใจมากขึน้ ว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ทำ�ในขณะนัน้ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ จำ�เป็นต้องทำ�อย่าง
แท้จริง – ดื่มเบียร์กับทีมหลังเลิกงาน เฝ้าดูลูกน้อยนอนหลับตอน
เที่ยงคืน ตอบอีเมลตรงหน้า หรือใช้เวลาพูดคุยสัพเพเหระกับลูกค้า
เป้าหมายรายใหม่สักสองสามนาทีหลังการประชุม
การสอนวิธกี ารทำ�งานอย่างผ่อนคลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในทุกช่วงเวลาทีจ่ �ำ เป็นหรือทีต่ อ้ งการคือวัตถุประสงค์หลักของผมใน
การเขียนหนังสือเล่มนี้ และหลังจากใช้เวลาหลายปีแบ่งปันเนือ้ หากับ
แนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีด่ ที สี่ ดุ ไปยังสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลายทีส่ ดุ
และกลุ่มคนทุกประเภททุกวัยเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ทั่วโลก ผม
กล้าฟันธงว่ามันได้ผล
วิธกี ารอาจมีอยูเ่ ป็นล้านแต่หลักการมีอยูเ่ พียง
“
ไม่กี่ข้อ ผู้ใดเข้าใจหลักการย่อมเลือกวิธีการได้สำ�เร็จ
ผูใ้ ดทดลองวิธกี ารโดยไม่ใส่ใจหลักการย่อมประสบปัญหา
แน่นอน”
ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน

บริหารชีวิต พิชิตความสำ�เร็จ

35

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณกำ�ลังทำ�คือสิ่งที่คุณสมควร
ต้องทำ�ในชัว่ ขณะนัน้ จริงๆ ไม่มซี อฟต์แวร์ การสัมมนา สมุดโน้ต สมาร์ท
โฟน หรือแม้แต่ขอ้ ความพันธกิจส่วนตัวใดจะทำ�ให้คณ
ุ มีเวลาได้มากกว่า
ยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงต่อวัน สิง่ เหล่านีไ้ ม่สามารถปรับเปลีย่ นเนือ้ งานให้งา่ ยลง
หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสุดหินที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ�ให้คุณได้
เครื่องมือเหล่านี้อาจช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้คุณได้หาก
ใช้งานอย่างเหมาะสม แต่พวกมันไม่สามารถสร้างการควบคุมและ
กำ�หนดสมาธิให้คุณได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้จักวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้
ตนเองได้ระดับหนึง่ คุณก็จะบรรลุหรือถูกบังคับให้ยอมรับกลุม่ ความ
รับผิดชอบและเป้าหมายที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้ความท้าทายใหม่
ทดสอบความสามารถว่าคุณจะ “โลดแล่น” ในการดำ�เนินชีวติ และการ
ทำ�งานขั้นถัดไปได้หรือไม่ คุณอาจสร้างนิสัยและเครื่องมือส่วนตัวที่
ใช้งานได้สักพัก แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ เช่น การเปลี่ยนงาน
ครั้งใหญ่ มีลูกคนแรก หรือซื้อบ้านจะทดสอบความยั่งยืนของนิสัย
และเครื่องมือเหล่านั้น และมักก่อให้เกิดความอึดอัดใจขั้นร้ายแรง
(หรืออาจถึงขั้นหายนะ!)
ไม่มีเทคนิคหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่จะปรับเปลี่ยน
องค์กรและเพิม่ ประสิทธิภาพให้เข้าขัน้ สมบูรณ์แบบได้ แต่มบี างอย่าง
ที่เราทำ�อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยสนับสนุนมันได้ ตลอดหลายปี
ทีผ่ า่ นมา ผมค้นพบกระบวนการง่ายๆ ทีเ่ ราทุกคนสามารถเรียนรูเ้ พือ่
นำ�มาพัฒนาความสามารถในการรับมือกับสัจธรรมของโลกได้อย่าง
มั่นใจและเป็นโครงสร้างชัดเจน โดยที่ยังรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราให้
ความสำ�คัญไว้อนั ดับต้นๆ อยูเ่ สมอ แนวปฏิบตั เิ หล่านีไ้ ด้รบั การพิสจู น์
แล้วว่าสามารถใช้งานได้ในระดับสากลทุกยุคทุกสมัย สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การพยายามสะสางการบ้านตอนอายุสิบสอง ไป
ถึงเมือ่ จำ�เป็นต้องจัดกลยุทธ์องค์กรใหม่หลังการประชุมคณะกรรมการ
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ครั้งล่าสุด... และทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น
ความวิตกกังวลเกิดจากการไร้ซึ่งการควบคุม
“
การจัดระเบียบ การเตรียมพร้อม และการลงมือทำ�”
เดวิด เคคิช

เนื้อหาต่อไปนี้คือ การรวบรวมสิ่งที่ได้ค้นพบเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและองค์กรมานานกว่าสามทศวรรษ – แนวทาง
ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างผลผลิตสูงสุดโดยใช้วตั ถุดบิ น้อยทีส่ ดุ ในโลกทีเ่ ต็มไป
ด้วยงานล้นหลาม ตีความได้หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ผม (และเพื่อนร่วมงานหลายท่าน) ใช้เวลาหลายแสนชั่วโมงโค้ชกลุ่ม
บุคคลที่ชาญฉลาดและยุ่งเหยิงที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ “ใน
สมรภูม”ิ ทัง้ ทีอ่ อฟฟิศและในบ้าน เพือ่ ช่วยพวกเขารวบรวม ประมวล
ผล และจัดหมวดหมู่งาน รวมไปถึงภาระรับผิดชอบทั้งหมด วิธีที่ผม
ค้นพบพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลอย่างยิ่งในองค์กรทุกประเภท ทุก
ระดับงาน และทุกวัฒนธรรม ไม่ว่าจะใช้ที่บ้านหรือที่ทำ�งาน หลังใช้
เวลาโค้ชและฝึกอบรมมืออาชีพผูท้ รงประสิทธิผลและมากประสบการณ์
ในสาขาต่างๆ (พร้อมลูกๆ ของพวกเขา!) อยูน่ านหลายปี ผมมัน่ ใจว่า
โลกโหยหาวิธีการเหล่านี้
ผู้บริหารระดับสูงล้วนต้องการซึมซับมาตรฐานปฏิบัติการอัน
เด็ดขาดไว้ในตนเอง พนักงาน และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับวิธีรักษา
ชีวิตส่วนตัวให้มีสมดุล เหมาะสมและโลดแล่นต่อไปได้ เราทราบดีว่า
หลังเลิกงานหรือกลับบ้านไปแล้ว พวกเขายังมีสายทีต่ อ้ งโทร.กลับ งาน
ต้องสะสาง ปัญหาจากการประชุม และการพูดคุยที่ยังไม่ได้ประมวล
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ผล ความรับผิดชอบระดับสูงในทีท่ �ำ งานทีย่ งั ไม่ชดั เจนและยังควบคุม
ไม่ได้ ความรับผิดชอบส่วนตัวทีย่ งั ไม่ได้จดั การ และอาจมีอเี มลสำ�คัญ
ที่ยังไม่ได้จัดการอีกนับสิบซ่อนอยู่ทา่ มกลางข้อความนับร้อยนับพัน
นักธุรกิจหลายๆ ท่านเหล่านีป้ ระสบความสำ�เร็จเพราะความสามารถ
ในการแก้วกิ ฤติและโอกาสทีค่ ว้าไว้ได้มขี นาดใหญ่กว่าปัญหาทีพ่ วกเขา
สร้างและยอมให้เกิดขึ้นในที่ทำ�งาน ที่บ้าน และกระเป๋าทำ�งาน แต่
เมื่อพิจารณาความเร่งรีบของชีวิตและการทำ�งานในปัจจุบัน สมการ
ดังกล่าวก็อาจไม่เป็นจริงอีกต่อไป
ที่สำ�คัญยิ่งไปกว่านั้นคือหลายๆ คนไม่ได้ให้ความสนใจกับ
ละครโรงเรียนทีล่ กู ๆ เล่น การแข่งกีฬาหรือการตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับชีวติ
ก่อนเข้านอนมากเท่าที่ควร หรือพวกเขาแค่ไม่สามารถ “อยู่ตรงนี้
ณ ตอนนี้” ได้ทุกที่ทุกเวลา ความทุกข์กำ�ลังอบอวลไปทั่วสังคมของ
เรา – เราเกิดความรูส้ กึ ว่ามีบางอย่างทีค่ วรทำ�แต่ไม่ได้ท�ำ จนก่อให้เกิด
ความเครียดเพราะรู้สึกว่าไม่มีทางแก้และไม่มีเวลาได้หยุดพัก
ในแง่หนึง่ เราต้องการเครือ่ งมือทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าสามารถช่วยเรา
กำ�หนดพลังงานอย่างมีกลยุทธ์และกลวิธโี ดยไม่ปล่อยให้อะไรเล็ดลอด
หลุดมือไปได้ ในอีกแง่หนึ่ง เราต้องการสร้างนิสัยการคิดและสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานเพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่ใส่ใจและมีความทุ่มเทในการ
ทำ�งานต้องมอดไหม้เพราะความเครียด เราต้องการมาตรฐานการใช้
ชีวติ และการทำ�งานเชิงบวกเพือ่ ดึงดูดและรักษาบุคลากรทีด่ ที สี่ ดุ และ
ชาญฉลาดที่สุดไว้ในองค์กร และเราต้องการแนวปฏิบัติส่วนตัวและ
ทีบ่ า้ นเพือ่ เสริมสร้างความชัดเจน การควบคุม และความคิดสร้างสรรค์
ให้กลุ่มคนที่เรารัก และที่สำ�คัญที่สุดเพื่อตัวเราเอง
เราทราบดีว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับหลายๆ
องค์กรและเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับโรงเรียนด้วยเช่นกัน เพราะเด็กๆ
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้เรียนรูว้ ธิ ปี ระมวลผลข้อมูล การโฟกัสทีผ่ ลลัพธ์ หรือ
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สิ่งที่ต้องลงมือทำ�เพื่อให้ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้น และสำ�หรับพวกเรา
แต่ละคน ข้อมูลข้างต้นถือเป็นสิง่ จำ�เป็นเช่นกันสำ�หรับการฉวยโอกาส
ทัง้ หมดทีผ่ า่ นเข้ามา เพือ่ เสริมสร้างคุณค่าให้แก่โลกของเราอย่างยัง่ ยืน
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
คุณจะสัมผัสพลัง ความเรียบง่าย และประสิทธิผลของสิ่งที่
ผมกำ�ลังจะนำ�เสนอต่อไปนี้ได้ดีที่สุดในรูปแบบประสบการณ์ ตาม
สถานการณ์จริงในโลกของตัวคุณเอง ระหว่างอ่านหรือกวาดสายตา
ผ่านหนังสือเล่มนี้ ผมมัน่ ใจว่าคุณจะได้รบั แรงจูงใจให้คดิ ว่าคุณสามารถ
และน่าจะนำ�สิง่ ทีผ่ มพูดถึงไปใช้งานได้อย่างไร คุณจะได้รบั ประโยชน์
มหาศาลถ้านำ�สิง่ ทีค่ ณ
ุ อ่านไปใช้งานจริง เมือ่ สถานการณ์เหล่านัน้ เกิด
ขึ้น วิธีดังกล่าวจะช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจในระดับลึกซึ้งและมอง
เห็นความสำ�คัญมากขึ้น คุณจะพบประโยชน์ของการทำ�ความเข้าใจ
โครงสร้างเหล่านั้น และค้นพบการเปลี่ยนแปลงจากการนำ�พวกมัน
ไปประยุกต์ใช้
...............................................................................
ความเคลือบแคลงที่เป็นประโยชน์มักเป็นวิธี
รวบรวมคุณค่าของสิง่ ทีถ่ กู นำ�เสนอได้ดที สี่ ดุ – ถ้าทำ�ได้
จงท้าทายมัน พิสจู น์วา่ มันผิด นัน่ คือวิธสี ร้างความมีสว่ น
ร่วมซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�ความเข้าใจ
...............................................................................
หนังสือเล่มนี้จำ�เป็นต้องนำ�เสนอหัวใจแห่งศิลปะอันทรงพลัง
ของการบริหารขัน้ ตอนการทำ�งานและการเพิม่ ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
ให้เป็นโครงสร้างแบบเส้นตรง ผมพยายามจัดโครงสร้างเป็นรูปแบบ
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ดังกล่าวเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาล
ใจ และสัมผัสผลลัพธ์ระหว่างอ่านไปตามลำ�ดับได้ทันที
หนังสือเล่มนีแ้ บ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนที่ 1 บรรยายภาพรวม
ทัง้ หมด ให้ขอ้ มูลสรุปเกีย่ วกับระบบ และอธิบายสาเหตุทรี่ ะบบดังกล่าว
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและใช้งานได้ทุกโอกาส จากนั้นจึงนำ�เสนอ
กระบวนวิธีพื้นฐานอย่างย่อที่สุด ส่วนที่ 2 แสดงให้เห็นวิธีนำ�ระบบ
ไปใช้ ทำ�หน้าที่เป็นโค้ชและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำ�โครงสร้างต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด ส่วนที่ 3 ลงลึกมากขึ้น
โดยบรรยายถึงผลลัพธ์ที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าคุณสามารถคาด
หวังอะไรได้จากการรวบรวมกระบวนวิธีและโครงสร้างเหล่านี้ไปใช้
งานในชีวิตและการทำ�งาน
เนื้อหาของทั้งสามส่วนย่อมมีจุดซ้ำ�กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กระบวนวิธีหลักค่อนข้างเรียบง่าย แต่สามารถนำ�เสนอและทำ�ความ
เข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งและละเอียดแตกต่างกันโดยใช้หลากหลาย
มุมมองและบทเรียนที่นำ�เสนอไว้ในที่นี้
ผมอยากให้คุณลองทดสอบจนถึงขั้นท้าทายเนื้อหาเหล่านี้
ผมอยากให้คุณค้นพบด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผมสัญญาไม่ใช่แค่เป็นไป
ได้แต่ยังลงมือทำ�ได้ทันที และผมอยากให้คุณทราบว่าทุกอย่างที่ผม
นำ�เสนอเป็นเรื่องง่าย ไม่มีทักษะใหม่แม้แต่นิดเดียว คุณรู้วิธีกำ�หนด
สมาธิ วิธีจดบันทึก วิธีตัดสินใจระบุการกระทำ�และผลลัพธ์ที่ต้องการ
รวมถึงวิธีประเมินตัวเลือกและตัดสินใจอยู่แล้ว คุณจะได้รับการ
ยืนยันว่าหลายๆ สิ่งที่คุณทำ�โดยสัญชาตญาณมาตลอดคือเรื่องถูก
ต้อง ผมจะสอนวิธียกระดับทักษะพื้นฐานเหล่านั้นของคุณให้กลาย
เป็นสภาวะแห่งประสิทธิผลที่สูงขึ้น ผมต้องการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คุณนำ�เนื้อหาทั้งหมดไปสร้างกลุ่มพฤติกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดผล
กระทบมหาศาลต่อตนเอง
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ในหนังสือเล่มนี้ ผมอ้างอิงถึงการทำ�งานร่วมกับผูค้ นทีน่ �ำ เนือ้ หา
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้หลายต่อหลายครั้ง ผมเป็นที่ปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการ โค้ชผู้บริหาร และนักฝึกอบรมตลอดสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา – ทั้งตามลำ�พัง ในองค์กรขนาดเล็ก และในฐานะผู้ก่อตั้ง
บริษัทฝึกอบรมระดับโลก งานหลักของผมประกอบไปด้วยการเป็น
โค้ชส่วนตัว การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และการนำ�เสนอตามวิธกี าร
ที่กล่าวไว้ในที่นี้ ปัจจุบันผม (และเพื่อนร่วมงาน) ทำ�งานร่วมกับผู้คน
เป็นการส่วนตัวหลายพันคน และฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการสัมมนาเปิด
และการสัมมนาภายในองค์กรมาแล้วหลายแสนคนทั่วโลก เรายังคง
ร่วมงานกับกลุ่มบุคคลที่ยอดเยี่ยมและชาญฉลาดที่สุดทั่วทุกมุมโลก
นี่คือพื้นฐานที่ทำ�ให้ผมได้รับประสบการณ์และตัวอย่างมากมาย
ผมก็คอื นักเรียนคนหนึง่ เหมือนกับคุณๆ นัน่ แหละ ผมขาดการ
ควบคุมและสูญเสียสมาธิได้เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนรวมไปถึงบรรดา
คนเก่งๆ ทัง้ หลาย ตัวผมเองก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามแนวทางทีบ่ รรยายไว้ใน
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นประจำ�เพือ่ ให้คงรักษาสติทชี่ ดั เจนทีส่ ดุ ของตัวเองไว้
ให้ได้ตามที่บรรยายไว้ในบทที่ 15 กระบวนการเหล่านี้คือนิสัยการใช้
ชีวติ ทีต่ อ้ งนำ�ไปประยุกต์ใช้เพือ่ มีสว่ นร่วมบนโลกในสถานะสูงขึน้ และ
มีวุฒิภาวะมากขึ้นและต้องทำ�ต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต ไม่มีอะไรที่ผม
แบ่งปันในหนังสือเล่มนี้โดยไม่ได้ประสบไม่ได้ทดสอบ หรือไม่ได้นำ�
มาใช้ด้วยตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
ลูกค้ารายหนึ่งของผมบรรยายคำ�สัญญาที่ผมให้ไว้ ณ ที่นี้ได้
เป็นอย่างดีโดยเขียนว่า “เมื่อนำ�หลักการของโปรแกรมนี้ไปประยุกต์
ใช้จนกลายเป็นนิสยั มันช่วยชีวติ ผม... เมือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้ดว้ ยความ
เชื่อมั่น มันเปลี่ยนชีวิตผม นี่คือวัคซีนป้องกันการดับไฟประจำ�วัน
(firefighting : คำ�ทีใ่ ช้เรียกความต้องการเร่งด่วนและวิกฤติทเี่ กิดขึน้ ใน
วันทำ�งาน) และยารักษาความไม่สมดุลทีห่ ลายคนสร้างขึน้ ด้วยตัวเอง”

ส่วนที่ 1
ศิลปะแห่ง Getting Things Done

1
แนวทางใหม่สำ�หรับความจริงยุคใหม่

เป็นไปได้ที่ใครสักคนจะมีงานต้องทำ�มากมายแต่ก็ยังบริหาร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสมองที่ปลอดโปร่งและควบคุม
ทุกอย่างได้อย่างผ่อนคลาย นัน่ เป็นวิธที �ำ งานและใช้ชวี ติ อันยอดเยีย่ ม
ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับสูง และยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการจดจ่อกับงานตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะ
สามารถควบคุมสมาธิตนเองได้เต็มที่ คุณมัน่ ใจว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ กำ�ลังทำ�คือ
สิ่งที่คุณสมควรต้องทำ�อย่างแท้จริงและทุ่มเทมุ่งมั่นและใส่ใจกับมัน
อย่างเต็มที่ คุณพร้อมสุดๆ และเครื่องของคุณ “ติด” แล้ว
เราทำ�ได้ทีละอย่าง และคนที่มีความสุขที่สุด
“
คือคนที่สามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มขีดจำ�กัด
จดจ่ออยู่กับทุกขณะได้เต็มที่ และทุ่มเทความสนใจ
ทั้งหมดให้กับโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราได้ ”
มาร์ก แวน โดเรน
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นี่คือรูปแบบการทำ�งานที่มีความสำ�คัญต่อกลุ่มคนทำ�งานที่มี
สมรรถนะสูงและประสบความสำ�เร็จในปัจจุบนั เป็นโหมดสำ�คัญเพือ่
สุขภาพจิตที่ดีของทุกคนที่ต้องเผชิญสถานการณ์ในชีวิตที่หนักหน่วง
เกินไป และเป็นหลักพืน้ ฐานทีท่ �ำ ให้เรามีอสิ ระทีจ่ ะเลือกทำ�และจดจ่อ
กับสิ่งที่มีความสำ�คัญที่สุดได้อย่างเต็มที่
คุณทราบทุกอย่างทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการบรรลุสภาวะสมรรถนะสูง
ที่ว่านี้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณยังต้องนำ�ทักษะ
เหล่านีม้ าประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และสม่�ำ เสมอมากขึน้
เพือ่ ให้คณ
ุ สามารถควบคุมทุกสิง่ ได้ แทนทีจ่ ะรูส้ กึ เหมือนกำ�ลังจะจมน้�ำ
แม้วธิ กี ารและเทคนิคทีผ่ มบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนีจ้ ะใช้งานได้จริง
และเป็นเรื่องสามัญสำ�นึกอย่างที่สุด แต่คนส่วนใหญ่ยังจำ�เป็นต้อง
ปรับเปลีย่ นแก้ไขความเคยชินหลักๆ บางอย่างเพือ่ จะได้ประโยชน์จาก
ระบบนี้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยน
วิธีตัดสินใจและจัดการทุกสิ่งที่รบกวนสมาธิของคุณให้เป็นระเบียบ
อาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลกับวิธบี ริหารจัดการงานส่วน
หลักๆ ในชีวติ ของคุณ และผลลัพธ์ของมันก็นา่ อัศจรรย์อย่างเหลือเชือ่
วิธกี ารทีผ่ มนำ�เสนอไว้ ณ ทีน่ ลี้ ว้ นมีรากฐานมาจากวัตถุประสงค์
หลักสามประการ : (1) รวบรวมทุกสิง่ ทีอ่ าจจำ�เป็นต้องทำ�ให้เสร็จหรือ
อาจมีประโยชน์กับคุณ – ในวันนี้ วันหน้า สักวัน ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่
เรือ่ งเล็ก หรือปานกลาง – ไว้ในระบบทีว่ างใจได้และอยูน่ อกหัวสมอง
ของคุณ (2) มีวินัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ “ข้อมูล” ทั้งหมดที่คุณ
ปล่อยให้ไหลเข้ามาในชีวติ เพือ่ สร้างสต๊อก “สิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ในลำ�ดับถัดไป
(next action)” ซึ่งคุณจำ�ลงมือทำ�เลยหรือจะต่อรองยังไม่ทำ�ก็ได้ และ
(3) จัดระเบียบและจัดการสิง่ ต่างๆ ทัง้ หมดนีโ้ ดยพิจารณาถึงข้อผูกพัน
หลากหลายทัง้ ต่อตนเองและบุคคลอืน่ ทีค่ ณ
ุ ต้องมีสว่ นเกีย่ วข้องด้วย
ตลอดเวลา
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หนังสือเล่มนีน้ �ำ เสนอวิธบี ริหารจัดการขัน้ ตอนการทำ�งานเพือ่
ประสิทธิภาพในการทำ�งานทีส่ งู สุด ซึง่ ได้รบั การยืนยันแล้วว่าใช้งานได้
จริง ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งมือ เคล็ดลับ เทคนิคและกลเม็ดสำ�หรับการนำ�
ไปใช้ คุณจะค้นพบแนวทางและวิธกี ารซึง่ นำ�ไปประยุกต์ใช้กบั ทุกเรือ่ ง
ทีค่ ณ
ุ ต้องทำ�ทัง้ ในชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การทำ�งาน1 ได้ทนั ที บางคนใช้
GTD เป็นสไตล์ในการบริหารจัดการงานและโลกส่วนตัวของเขา ใน
ขณะที่บางคนนำ� GTD ไปใช้เพื่อกลับสู่สภาวะการควบคุมที่ดีขึ้นใน
ยามจำ�เป็น คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น

ปัญหา : ความต้องการใหม่และทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
เกือบทุกคนที่ผมพบในปัจจุบันรู้สึกว่าตนเองมีงานต้องรับมือ
มากเกินไปและมีเวลาไม่พอ ครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผมไปเป็น
ที่ปรึกษาให้องค์กรการลงทุนชั้นนำ�ระดับโลก ผมได้ให้คำ�ปรึกษากับ
หุ้นส่วนขององค์กรซึ่งกำ�ลังกังวลว่าตำ�แหน่งงานใหม่ที่เพิ่งได้รับจะ
กระทบต่อความรับผิดชอบต่อครอบครัวจนเกินจะรับไหว และผูจ้ ดั การ
ระดับกลางของแผนกทรัพยากรบุคคลอีกท่านที่พยายามจัดการกับ
อีเมลกว่า 150 ฉบับต่อวันหลังจากบริษัทมีเป้าหมายเพิ่มพนักงาน
ระดับภูมภิ าคจาก 1,100 คน เป็น 2,000 คนภายในหนึง่ ปี พร้อมๆ กับ
ผมพิจารณาคำ�ว่า “งาน” ในความหมายที่เป็นสากลมากที่สุดโดยหมายถึง
ทุกสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการหรือจำ�เป็นต้องสร้างความแตกต่างให้เกิดขึน้ จากทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
หลายคนแยกแยะความแตกต่างระหว่าง “การทำ�งาน” กับ “ชีวิตส่วนตัว” แต่ผมไม่คิด
แบบนั้น สำ�หรับผมการกำ�จัดวัชพืชในสวนหรือการอัปเดตเจตนารมณ์ล้วนถือเป็น
“งาน” เช่นเดียวกับการเขียนหนังสือเล่มนี้หรือการฝึกอบรมลูกค้า วิธีการและเทคนิค
ทัง้ หมดในหนังสือเล่มนีส้ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ทงั้ เรือ่ งการทำ�งานและชีวติ ส่วนตัว
– เพื่อสร้างประสิทธิผลให้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
1
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การพยายามทำ�ทุกอย่างเพื่อให้เธอยังใช้ชีวิตปาร์ตี้สนุกสนานในช่วง
สุดสัปดาห์ได้เหมือนเดิม
นี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหัสวรรษใหม่ ผู้คนมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ้ แต่ในขณะเดียวกันก็มรี ะดับความเครียดพุง่ สูงขึน้ เพราะภาระ
ความรับผิดชอบใหญ่โตเกินกว่าทรัพยากรทีม่ ี คงเปรียบได้กบั การซือ้
อาหารด้วยความอยากจนเกินกระเพาะจะรับไหว เมื่อทางเลือกและ
โอกาสมีอยู่มากเกินไปก็นำ�มาซึ่งความกดดันในการตัดสินใจเลือก
คนส่วนใหญ่มกั จะหงุดหงิดและนึกไม่ออกว่าพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การทำ�งานไม่มีขอบเขตชัดเจนอีกต่อไป

สาเหตุหลักของระดับความเครียดที่พอกพูนคือธรรมชาติของ
งานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมากเกินกว่าที่เราได้รับ
การฝึกอบรมและมีความสามารถพอจะจัดการได้หลายเท่าตัว เพียง
ครึง่ หลังของศตวรรษทีย่ สี่ บิ สิง่ ทีเ่ คยบัญญัตเิ ป็น “การทำ�งาน” ในโลก
อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจากงานในสายการผลิตและงานเชิงกายภาพ
มาเป็นสิง่ ทีป่ เี ตอร์ ดรัคเกอร์ กำ�หนดนิยามไว้อย่างชาญฉลาดว่าเป็น
งาน “ใช้ความรู้” (Knowledge Work)
ในอดีต งานมีความชัดเจนในตัวของมันเอง นามีเอาไว้ไถ
เครือ่ งมือมีเอาไว้ประดิษฐ์ กล่องมีเอาไว้บรรจุของ วัวมีเอาไว้ให้รดี นม
คุณรู้ว่าต้องทำ�อะไรเพราะมองเห็นได้ชัดเจนว่างานเสร็จแล้วหรือยัง
การเพิม่ ผลิตภาพจึงเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการสร้างกระบวนการทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ หรือคุณจะเลือกทำ�งานให้หนักและนานกว่าเดิม
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...............................................................................
เราสามารถทำ�แทบทุกโครงการให้สำ�เร็จลุล่วง
ได้ดีกว่าเดิม และปัจจุบันเราก็มีข้อมูลปริมาณมหาศาล
ที่ช่วยให้เป็นไปได้จริง
...............................................................................
ปัจจุบันโปรเจ็กต์ส่วนใหญ่ของพวกเราหลายๆ คนไม่มี
ขอบเขตชัดเจน คนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักมีเรื่องที่พยายามทำ�ให้เสร็จ
หรือสถานการณ์ที่อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่อย่างน้อยหกอย่าง และ
ต่อให้ใช้ความพยายามทั้งชีวิตพวกเขาก็ไม่มีทางทำ�ทุกอย่างให้เสร็จ
สมบูรณ์ได้ คุณเองก็อาจประสบปัญหาเดียวกัน การสัมมนาครั้งนั้น
ดีได้แค่ไหน? โปรแกรมฝึกอบรมหรือโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารในองค์กรมีประสิทธิผลได้แค่ไหน? คุณดูแลการศึกษาลูกๆ
ได้ดีแค่ไหน? บล็อกที่คุณเขียนเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบขนาดไหน?
การประชุมพนักงานทีค่ ณ
ุ จัดขึน้ สร้างแรงจูงใจได้แค่ไหน? คุณสุขภาพ
ดีได้แค่ไหน? การปรับโครงสร้างแผนกของคุณใช้งานได้แค่ไหน? และ
คำ�ถามสุดท้าย มีข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำ�ให้โปรเจ็กต์เหล่านี้
ดีขึ้นมากแค่ไหน? คำ�ตอบคือมีไม่จำ�กัดและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
(หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นเช่นนั้น) โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
อีกแง่หนึ่งการขาดขอบเขตที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดงานเพิ่ม
แก่ทุกคน การทำ�งานในองค์กรปัจจุบันจำ�เป็นต้องอาศัยการติดต่อ
สื่อสาร ประสานงาน และทำ�งานร่วมกันระหว่างแผนก การทำ�งาน
แบบแผนกใครแผนกมันกำ�ลังจะหมดไป (หรืออย่างน้อยก็ควรต้อง
เป็นเช่นนั้น) เราจะไม่สามารถมองข้ามอีเมลที่สำ�เนาส่งจากแผนก
การตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างได้อกี แล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ในโลก
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การสือ่ สารไร้พรมแดน การติดต่อพบปะกับเพือ่ นๆ และครอบครัวยัง
เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย แม้แต่คนรุน่ พ่อแม่ของเราก็ยงั หันมาใช้อนิ เทอร์เน็ต
และสมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยทำ�ให้ความชัดเจนของ
ขอบเขตภาระหน้าที่และชีวิตเราลดลงแบบก้าวกระโดด ปัญหาใหญ่
ที่เรากำ�ลังเผชิญในทศวรรษที่สองของศตวรรษปัจจุบัน (ปี 2020) นี้
เกิดจากโลกที่ตื่นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ความซับซ้อนจากโลกาภิวัตน์
(“ครึ่งหนึ่งของทีมผมอยู่ที่ฮ่องกงและบุคคลสำ�คัญอีกท่านอยู่เอสโต
เนีย”) ความเป็นไปได้ของการทำ�งานเสมือน การเชือ่ มต่อของทีมงาน
และอาการเสพติดอุปกรณ์พกพาในกระเป๋าและบนข้อมือที่มีความ
สามารถมากกว่าห้องคอมพิวเตอร์ในปี 1975 ทั้งห้อง
ความคลุมเครือในโลกยุคปัจจุบันมีอยู่ทั้งในส่วนของตัวงาน
ขอบเขตของงาน รวมถึงเวลาและสถานที่ที่เราสามารถ (หรือควร)
ทำ�งานเหล่านั้น และยังมีความท้าทายของปริมาณข้อมูลที่อาจมี
ความสำ�คัญและเป็นประโยชน์ เพราะเราสามารถเข้าถึงปริมาณข้อมูล
มหาศาลเหล่านี้ได้โดยง่าย

งาน (และชีวิต) ของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ขอบเขตของโครงการและงานที่จางหายไปโดยรวมอาจเป็น
เรื่องท้าทายพอแล้วสำ�หรับทุกคน แต่ทุกวันนี้เราต้องเพิ่มคำ�นิยาม
ของงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการปรับเปลี่ยนความ
รับผิดชอบและความสนใจในองค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตที่เกิดขึ้น
บ่อยๆ ไว้ในสมการด้วยเช่นกัน
ผมมักตั้งคำ�ถามในการสัมมนาเสมอว่า “มีใครบ้างทีท่ ำ�เฉพาะ
งานที่ถูกจ้างมาให้ทำ�? และมีกี่คนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวเมื่อปีที่ผ่านมา?” แทบไม่มีใครยกมือเลย แม้
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งานไร้ขอบเขตจะไม่มีรูปร่างแน่นอนแต่ถ้ามีโอกาสจดจ่ออยู่กับงาน
สักอย่างเป็นเวลานานพอคุณก็น่าจะมองออกว่าตัวเองต้องทำ�อะไร
แค่ไหน ระดับไหน ถ้าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของชีวิตคุณอยู่ภายใต้
การควบคุุม – ไม่มีการย้ายที่อยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ไม่มีปัญหาสุขภาพหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำ�เนินชีวิตอย่าง
ฉับพลันเกิดขึ้นกับตนเองและคนที่คุณรัก ไม่มีเรื่องประหลาดใจ
ทางการเงิน ไม่มแี รงผลักดันไปสูท่ ศิ ทางใหม่ ไม่ถกู ยัดเยียดให้เปลีย่ น
หน้าทีก่ ารงาน – คุณก็นา่ จะสร้างจังหวะและระบบบริหารจัดการชีวติ
จนเกิดความนิ่งและผ่อนคลายได้ระดับหนึ่ง
...............................................................................
ภายในเจ็ดสิบสองชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา พวกเราส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นเหตุ
ให้ลงมือทำ�โครงการใหม่และเปลี่ยนลำ�ดับความสำ�คัญ
ของสิ่งต่างๆ ในชีวิตมากกว่าที่รุ่นพ่อแม่ของเราได้รับ
ในหนึ่งเดือนหรืออาจจะหนึ่งปีด้วยซ้ำ�
...............................................................................
เราไม่มวี นั เตรียมพร้อมรับเรือ่ งใหม่ๆ ได้อย่าง
“
แท้จริง เราทุกคนต้องปรับตัว และทุกการปรับตัวขนาน
ใหญ่คอื วิกฤติตอ่ ความพึงพอใจในตนเอง เราต้องเผชิญ
บททดสอบและพิสจู น์ตวั เอง และเราจำ�เป็นต้องใช้ความ
มั่นใจเป็นแรงเสริมเพื่อเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลง
ฉับพลันโดยไม่สะเทือนไปถึงจิตใจ
อีริก ฮอฟเฟอร์

”

