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วิธีจัดระเบียบสมองของคนเก่งชนะแบบขาดลอย
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ทิ้งสัมภาระทางความคิดและจัดระเบียบชีวิตประจ�าวันให้ง่ายดาย

วิธีจัดระเบียบสมองของคนเก่งชนะแบบขาดลอย

คิมกยองนก เขียน
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คำ�นำ�

คุณเคยลองเข้าไปในห้องหรือโกดังท่ีไม่ได้ท�าความสะอาดมา

หลายปีเพื่อไปหาของจ�าเป็นบ้างหรือเปล่า คุณไม่รู้ว่าของท่ีต้องการ 

อยู่ตรงไหนท่ามกลางกองขยะท้ังหลาย ในตอนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร 

คณุคงรูส้กึหงุดหงดิแน่ๆ หากจะลองดูทีละกล่องก็คงใช้เวลามากเกินไป  

คุณจึงถอนหายใจพร้อมกับคิดว่าน่าจะจัดห้องไว้บ้าง

เราจึงต้องจัดระเบียบอย่างสม�า่เสมอเพือ่ท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี ้ 

ท้ิงขยะและสัมภาระท่ีไม่จ�าเป็นไป และแบ่งประเภทของท่ีจะเก็บไว้

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างชัดเจน การแยกประเภทและจัดระเบียบ 

จะช่วยให้การท�างานไม่ยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย การท่ี

ก�รใช้สอยพื้นท่ีว่�งในหัวท่ีถูกปล่อยท้ิงไว้เพร�ะ
นิสัยข้ีเกียจให้ ได้ 200%
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บริษัทซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกอย่างอะเมซอน

สามารถใช้หุ ่นยนต์ในโกดังได้ ก็เป็นเพราะการจัดระเบียบโกดัง 

ท่ีชัดเจน นั่นหมายความว่าพวกเขามีระบบท่ีเป็นแบบแผนถึงขนาดท่ี

หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียวก็สามารถจัดการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ถ้าอย่างนั้นในหัวของพวกเราล่ะเป็นอย่างไร สมองนั้นเป็นพื้นท่ี

ท่ีไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า คนจึงมักจะไม่ได้มองว่าเป็นจุดท่ีควร

ท�าความสะอาดหรือจัดระเบียบ แต่หากคุณมีประสบการณ์ท่ีเคย

หลงลมืเร่ืองส�าคญั หรอืเคยรูส้กึอับจนหนทางตอนทีต้่องเริ่มต้นท�างานใหญ่  

หรือเคยรายงานวกวนไปมาให้หัวหน้าฟังจนถูกหัวหน้าต�าหนิล่ะก็ 

แสดงว่าถึงเวลาท่ีคุณจะต้องจัดระเบียบสมองแล้วล่ะ

หลายปีก่อน สมัยท่ีผมยังท�างานเป็นนักการตลาดอยู่นั้น ช่วงท่ี

ผมเพิ่งเข้าไปท�างานบรษิทัได้เพยีง 6 เดือน หวัหน้าฝ่ายบุคคลก็เรียกผม 

ไปหา แล้วบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนประจ�าปีให้หลังจากเห็นทัศนคติและ

ผลงานของผมมาตลอดระยะเวลาครึง่ปี โดยเป็นค�าสัง่จากท่านประธาน  

ผมงงมาก จู่ๆ ก็เจรจาเร่ืองเงินเดือนอีกรอบหรอืนี่ วนันัน้เงินเดือนของผม 

ปรับเพิ่มขึ้นมา 15% ในวันเดียว คนรอบตัวท่ีได้ฟังเรื่องนี้ต่างก็ถาม

ว่า "จริงหรือ เป็นไปได้อย่างไรกัน"

เคล็ดลับท่ีท�าให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ก็คือ 'การจัดระเบียบภายใน

สมอง' นั่นเอง ผมท�าความสะอาดและจัดระเบียบสมองทุกเช้า โดย

แบ่งงานท้ังหมดเป็น A ถึง Z แล้วสร้างแผนท่ีความคิด ก่อนเร่ิมวัน 
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ผมจะแบ่งงานออกเป็นงานท่ีตัวผมต้องท�า งานท่ีคนอ่ืนต้องท�า และ

งานท่ีผมต้องท�าร่วมกบัคนอ่ืน อาชีพนกัการตลาดนัน้เป็นอาชีพท่ียุง่มาก  

เพราะนอกจากจะต้องจัดการงานท่ีบริษัทมอบหมายให้แล้ว ก็จะต้อง

ตอบรับการร้องขอจากนอกองค์กรโดยทันทีด้วย แต่ว่าผมสามารถ

จัดการงานท่ีหลั่งไหลเข้ามาได้ แถมยังมีเวลาเหลือพอท่ีจะเสนอ 

โปรเจ็กต์ใหม่อีกด้วย เมือ่ได้จัดระเบียบสมองก็จะท�าให้กจิวตัรประจ�าวนั 

เปลี่ยนไปอย่างนี้ งานท่ีเคยดูหนักหนาก็จะเบาและง่ายดายขึ้น

การจัดระเบียบภายในสมองนอกจากจะท�าให้กิจวัตรประจ�าวัน

เปลี่ยนแล้ว ยังท�าให้ชีวิตเปลี่ยนไปอีกด้วย พนักงานบริษัทท่ียังไม่รู้ว่า

ตัวเองอยากท�างานอะไร และยิ่งไม่รู้ว่าต้องท�าสิ่งท่ีอยากท�าอย่างไร 

หรือคนที่ก�าลังหางานท�าอยู่ ถ้าเลือกบริษัทโดยท่ีไม่รู้ว่าความฝันของ

ตัวเองคืออะไร ก็อาจจะไม่ชอบงานของตัวเองข้ึนมา ต่อให้เข้าท�างาน

และได้ท�าโปรเจ็กต์สักช้ิน ก็คงไม่สามารถผลักดันโปรเจ็กต์ให้เป็นไป

ตามความคดิของตัวเอง และท�าได้แค่คอยดูท่าทีของคนอ่ืน การท�างาน

โดยยึดความคิดของคนอ่ืนเป็นหลักแบบนั้น แน่นอนว่าจะท�าให ้

ความพึงพอใจในตัวงานลดน้อยลงและเกิดความคิดท่ีว่านี่ไม่ใช่งานท่ี

ตัวเองต้องการขึ้นมา

แต่ถ้าในสมองเป็นระเบียบมากขึ้น เราก็จะรู้ได้ว่างานท่ีตัวเอง

ต้องการจริงๆ คอือะไร จากท่ีเคยมองว่าเป็นเพยีงงานท่ีให้เงินมาก ก็จะ 

กลับมาให้ความส�าคัญกับ 'ตัวเอง' และ 'สังคม' และเกิดเป้าหมายใหม่
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ขึ้นมา ท�าให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะท�างานท่ีท�าอยู่ต่อไปหรือจะเริ่มต้น

งานใหม่ และต่อให้มีช่วงเวลาท่ีคุณต้องท�างานท่ีไม่ชอบ คุณก็จะ

ตระหนักถึงจุดยืนท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการและเกิดพลังท่ีจะ

ยืนหยัดต่อไป การจัดระเบียบภายในสมองนั้นเป็นพลังขับเคลื่อน 

ท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีจะท�าให้ชีวิตเป็นไปอย่างท่ีตัวเองต้องการ

และท้ายท่ีสดุ ความคดิท่ีเป็นระเบียบจะช่วยสลายความกลวัออกไป  

ผูค้นท่ีต้ังใจแน่วแน่แต่ไม่ลงมอืท�าอะไรนัน้ เป็นเพราะกลวัการลงมอืท�า 

นั่นเอง 'โรคไม่กล้าตัดสินใจ' ก็เช่นเดียวกัน การท่ีไม่สามารถตัดสินใจ

เลอืกอะไรได้ง่ายๆ นัน้เป็นเพราะในใจลกึๆ ม ี'ความกลวัท่ีจะล้มเหลว

จากการตัดสินใจ' แอบซ่อนอยู่ แต่ถ้าได้จัดระเบียบความคิดแล้ว คุณ

ก็จะสัมผัสได้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงทางผ่านไปสู่ขั้นตอนถัดไป

เท่าน้ัน นอกจากนี้ หากความคดิท่ีเป็นระเบียบช่วยเปลีย่นแปลงกิจวตัร

ประจ�าวันและชีวิตได้แล้วก็จะท�าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองขึ้นมา 

สิ่งนี้จะสร้างพลงัให้สามารถอดทนฝ่าฟันความทุกข์และความยากล�าบาก 

ไปได้ จนสุดท้ายความกลัวก็จะหายไป และคุณจะสามารถมองเห็น

ภาพของตัวเองท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีไม่เคยตัดสินใจอะไรได้แน่วแน่ 

ทุกครั้ง

หนังสือเล่มนี้รวบรวมวิธีท่ีผมใช้ชีวิตและท�างานจริงมาตลอด

ระยะเวลากว่า 10 ปี และรวบรวมเนื้อหาท่ีผมได้เรียนรู้และใช้สอน 

ในฐานะอาจารย์และโค้ชทางความคิด สิ่งท่ีน่าคิดก็คือหากไม่มีเทคนิค

Pre How to clean my brian.indd   9 14/8/2563 BE   09:24



10

การจัดระเบียบภายในสมองแล้วล่ะก็ ผมคงไม่สามารถเขียนหนังสือ

เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ได้ จึงพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิด

จากการจัดระเบียบสมองด้วย

และหากไม่มคีวามช่วยเหลอืจากผูค้นท่ีเช่ือมัน่ในตัวผม ผมอาจจะ 

ยอมแพ้ไปนานแล้วก็เป็นได้ อาจารย์ท้ังห้าท่านใน 'ซโูยกุมโมอิม' ท่ีเดินทาง 

มาด้วยกันตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีเพื่อให้ถึงฝันและบรรลุเป้าหมาย 

ได้แก่ อาจารย์ซนจองโฮ อาจารย์พักยงฮวา อาจารย์คิมอึนซุก อาจารย์

อีซอยอน และอาจารย์คิมมินกยู หากจะพูดว่าความเช่ือมั่นท่ีพวกคุณ

มีให้ผมท�าให้ผมกลายมาเป็นผมในตอนนี้ได้ก็ไม่เกินความจริงเลย  

และต้องขอขอบคณุอาจารย์ชังฮนับยอลและอาจารย์ยยูอนจอง ผูช้ี้น�าผม 

ให้ไปสูห่นทางท่ีถกูต้อง ประธานมนุฮยอนอูแห่งอารรีงัสกูล เพือ่นท่ีผม 

เช่ือใจผูเ้ช่ือมัน่ในตัวผมอย่างเต็มเป่ียมต้ังแต่ขัน้ตอนการอบรมไปจนถึง

การวางแผน และประธานชองกวีซูแห่งสถาบันวิจัยทางจิตวิทยา  

เอรกิโซเนียน NLP ผูเ้ป็นอาจารย์ทางด้านจิตใจของผม ไปจนถึงผูค้นท่ี 

ผมรักทุกคน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณและส่งมอบความรักให้กับเธอผู้อยู่

เคียงข้างผมอย่างมั่นคงตลอดมา รวมถึงคุณแม่ผู้มอบความรัก ผู้เช่ือ

ในตัวผมและหัวเราะทุกครั้งท่ีผมลังเลใจเกี่ยวกับปัญหาส�าคัญแล้ว 

พูดว่า "สุดท้ายลูกก็จะท�าตามใจชอบอยู่ดีไม่ใช่หรือ" 

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2019

คิมกยองนก
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ค�าน�า  การใช ้สอยพื้น ท่ีว ่างในหัว ท่ี ถูกปล ่อยท้ิงไว ้ เพราะนิสัยขี้ เ กียจ 

ให้ได้ 200%・6

บทที่ 1 ความคิดที่ควรเคลียร์ทิ้ง ความคิดที่ควรเก็บไว้

แม้แต่บัณฑิตยุคโชซอนก็ยังรู้ความส�าคัญของ 'เครื่องมือทางความคิด'・16

สมองส่วนหน้าและความสามารถในการจัดการสร้างหวักะทิจ�านวน 0.1%・25

สัมภาระทางใจท่ีรบกวนการลงมือท�า・38

การท้ิงขยะท่ีเรียกว่าความคิดลบ・46

'แผนท่ีใจ' เพื่อการค้นหาตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง・56

ถ้าอธิบายไม่ได้ ก็แปลว่าไม่เข้าใจ・75

คนที่ใช้ Internet Explorer กับคนท่ีใช้ Chrome・79

จากความไร้สมรรถภาพท่ีไม่รู้ตัว สู่ความสามารถท่ีไม่รู้ตัว・103

บทที่ 2 คนที่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือท�า

ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและความเพ้อฝัน・110

ส�รบัญ
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ตกหลุมพรางของค�าว่าสมบูรณ์แบบ・115

สาเหตุท่ีฮารูกิ มูราคามินอนเวลาเดียวกันทุกวัน・127
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ความคิด
ท่ีควรเคลียร์ท้ิง

ความคิด
ท่ีควรเก็บไว้

บทท่ี 1
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แม้แต่บัณฑิตยุคโชซอน 
ก็ยังรู้ความส�าคัญของ 'เครื่องมือทางความคิด'

'ดินสอทู่มาก่อนสมองอันเฉียบแหลม'

พวกเราต่างมักจมอยู ่ในทะเลแห่งความคิด ระหว่างทางไป

ท�างาน ถ้าเราเหน็โฆษณาอาหารลดน�า้หนัก จู่ๆ เราก็อาจต้ังปณิธานว่า  

"ฉันจะลดน�้าหนัก" พอถึงออฟฟิศแล้วกวาดตาดูงานท่ีหัวหน้า 

มอบหมายให้ เราก็คงถามตัวเองว่า "งานนี้จะท�าเสร็จเมื่อไรกันเนี่ย" 

ถึงจะไม่ได้เป็นโรคความจ�าเสื่อม แต่กลับหลงลืมตารางงานส�าคัญอยู่

บ่อยๆ หรือบางทีก็รู้สึกว่างานล้นจนสมองหยุดท�างานก็มี นักจิตวิทยา 

ดร. แชด เฮล์มสเทตเตอร์กล่าวว่ามนุษย์นั้นมีความคิดผุดขึ้นในสมอง

ถึง 50,000-60,000 ความคิดต่อวัน แต่สมองของมนุษย์ ไม่ใช ่
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ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถไร้เทียมทาน ถ้ามีความคิดท่ี 

ไม่จ�าเป็นสะสมทับถมกันมากเข้า ก็จะท�าให้ความเร็วในการคิดช้าลง

และบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

ลองมาดูชีวิตประจ�าวันของพนักงานบริษัทคนหนึ่งกันดีกว่า 

พนักงานคิมท่ีท�างานอยู่ในทีมวางแผนมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่ง 

เมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อน เขาต้องสอนงานให้กับพนักงานท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่ 

พอต้องเริ่มสอนงานจรงิๆ เขาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดี นอกจากนี้  

เขายงัมรีายงานท่ีต้องรบีส่งภายในอาทิตย์นี้สองช้ิน ถ้าขนืยงัเป็นอย่างนี ้

ต่อไป นอกจากจะสอนงานได้ไม่ดีแล้ว คงต้องส่งรายงานลวกๆ เป็นแน่  

เมื่อก่อนเขาก็เคยมีช่วงท่ีมีงานซ้อนเข้ามาเยอะมากจนเขียนรายงาน 

ได้ไม่ดี จ�าได้ว่าตอนนั้นหัวหน้าฝ่ายโนโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ พอนึกได้

อย่างนั้น เขาก็รู้สึกเครียดขึ้นมาทันที

พนกังานคมิรู้สกึอิจฉาพนกังานอีท่ีอยูที่มข้างๆ ท้ังๆ ทีพ่นกังานอี 

ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เขาต้องสอนงานให้กับพนักงานใหม่

และมีรายงานที่ต้องส่งอีกหลายฉบับ แต่สีหน้าของพนักงานอีกลับ 

เต็มไปด้วยความผ่อนคลาย และพนกังานใหม่กดู็เหมอืนจะวุน่ท�าอะไร

บางอย่างตามค�าสั่งของพนักงานอีอยู่

พนักงานบริษัททุกคนต่างก็น่าจะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี ้

มาแล้ว ความแตกต่างระหว่างพนักงานคิมและพนักงานอีเกิดขึ้นจาก

จุดไหนอย่างนัน้หรอื ก็จากการจัดระเบียบความคดิอย่างไรล่ะ ความคดิ 

คือแผนท่ีของการกระท�าท้ังหมดของเราเอง คนท่ีมีแผนท่ีความคิดจะ
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สามารถจัดการงานอะไรก็ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก

พวกเขารู ้แน่ชัดว่าตนเองจะต้องท�าอะไร จึงท�าให้มีความมั่นใจ 

ในตนเอง คนท่ีดูมีอะไรบางอย่างท่ีโดดเด่นและท�างานเก่งมักจะมี

เทคนิคช้ันเยี่ยมในการจัดระเบียบความคิดอยู่ คนท่ีมีการจัดระเบียบ

ความคิดท่ียอดเยี่ยมนั้นจะมีเอกลักษณ์อยู่สองประการ

ประการท่ีหน่ึง คอืการประยกุต์ใช้เครือ่งมอื ความคดิท่ีมากเกินไป 

มกัจะไม่ต่างอะไรกับความเพ้อฝัน พวกเขาจะสรุปสิ่งท่ีท�าเมือ่วานและ

สถานการณ์ความคืบหน้าของงานลงในสมุดบันทึกหรือแอพพลิเคช่ัน 

จากนั้นก็จะจดบันทึกสิ่งท่ีต้องท�าในวันนี้ตามความคืบหน้าของงาน

ความคิดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะฉะนั้นหาก 

ไม่จดไว้ท่ีใดท่ีหนึ่ง ผ่านไปเพียง 5 นาทีคุณก็จะจ�าไม่ค่อยได้ว่าตนเอง

คิดอะไรเอาไว้ แต่เพียงแค่จดสิ่งท่ีต้องท�า สมองก็จะมีพื้นท่ีว่างให้คิด

เรื่องถัดไป ดังสุภาษิตหนึ่งของเยอรมันท่ีว่า 'ดินสอทู่มาก่อนสมอง 

อันเฉียบแหลม' ท่ีบอกถึงความส�าคัญของการจดบันทึก

ประการท่ีสอง คนท่ีเช่ียวชาญในการจัดระเบียบความคิดจะ 

แบ่งประเภทความคิด การจดบันทึกรายการสิ่งท่ีต้องท�าเป็นขั้นตอน

แรกสุดของการจัดระเบียบความคิด ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย ในการ 

จัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบจ�าเป็นจะต้องมี 'เฟรมเวิร์ก' ถ้าสมุด

จดบันทึกความคิดเป็นเครื่องมือท่ีเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว เฟรมเวิร์ก 

ก็คือเครื่องมือท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลองสมมติว่าผมต้องเขียน

รายงานเก่ียวกับตัวเองดู
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ลองเขียนสิ่งท่ีนึกออกเก่ียวกับตัวเองดู

• ชอบส�ารวจหาร้านอาหารอร่อยๆ

• ชอบอ่านหนังสือ

• จดจ่อกับอะไรเป็นเวลานานๆ ไม่ได้

• จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

• ชอบยืนพูดต่อหน้าผู้คน

• ปัจจุบันท�างานเป็นอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

• มีทักษะท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์

• มีประสบการณ์การท่องเท่ียวมากมาย

• ชอบการออกก�าลังกาย

• ชอบใช้เคร่ืองมือดิจิตอล

ถ้าลองเขียนตามท่ีนึกออกโดยไม่มีเกณฑ์แบ่งไปสัก 3-4 อย่าง 

คณุกจ็ะเริ่มนกึไม่ออก และเมือ่ดูสิ่งท่ีเขยีนท้ังหมดกจ็ะเหน็ว่ามท้ัีงข้อดี

และข้อเสียปะปนกันอยู่ จึงท�าให้ดูไม่เป็นระเบียบ คราวนี้เราลองน�า

เนื้อหาเหล่านี้มาแบ่งประเภทใหม่อีกคร้ังโดยใช้เฟรมเวิร ์กของ  

'การวิเคราะห์ SWOT' ท่ีนิยมใช้ในการตลาด คุณจะรู ้สึกได้ว่าดู 

เป็นระเบียบมากขึ้นกว่าตอนแรกและเห็นภาพรวมได้ดี
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แม้แต่ในสมัยโชซอน ชองยักยงก็รู้จักใช้ 'Excel'

ด้วยเหตุนี้ 'เครื่องมือ' ท่ีใช้ในการจัดระเบียบความคิดจึงม ี

ความส�าคัญมาก มีบุคคลหนึ่งท่ีรู้จักใช้เคร่ืองมือนี้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ

ชองยักยง (สมญานามทาซัน) ชองยักยงเป็นบัณฑิตท่ีเก่งท่ีสุดในยุค 

โชซอนและเขียนหนังสือไว้หลายร้อยเล่มระหว่างช่วงเวลา 18 ปีท่ี 

ถูกเนรเทศ เขาสามารถท�างานจ�านวนมหาศาลเหล่านั้นได้อย่างไร 

แม้แต่ในปัจจุบันท่ีมีเคร่ืองมือดิจิตอลท่ีก้าวหน้าและเข้าถึงข้อมูล 

ได้อย่างรวดเร็ว การเขียนหนังสือหนึ่งเล่มก็ยังไม่ใช่เร่ืองง่าย ในขณะท่ี

ผู้คนในยุคโชซอนจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยมือและหัวสมองเท่านั้น 

การท่ีชองยักยงสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าตกใจนั้นก็มาจาก 

เคล็ดลับการจัดระเบียบความคิดของเขานั่นเอง

ตัวอย่างการใช้ SWOT

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

• ชอบอ่านหนังสือ

• จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

• ปัจจุบันทำางานเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

• จดจ่อกับอะไรเป็นเวลานานๆ ไม่ได้

• ชอบยืนพูดต่อหน้าผู้คน

• มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

• ปัจจุบันทำางานเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (เป็นทั้ง  

จุดแข็งและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน)
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วันหนึ่ง กษัตริย์ชองโจในขณะนั้นได้สั่งให้มีการปลูกต้นไม้ท่ี 

สุสานฮยอนรยูงวอน ซึ่งเป็นท่ีฝังศพของกษัตริย์ซาโดเซจาผู ้เป็น 

พระราชบิดา งานปลูกต้นไม้นี้กินเวลา 7 ปีจากความร่วมมือของ  

8 หัวเมือง กษัตริย์ชองโจอยากรู้ว่าหัวเมืองไหนท�าการปลูกต้นไม ้

มากท่ีสุด แต่เมื่อรวบรวมเอกสารท้ังหมดท่ีน�ามาส่งทุกครั้งหลังจาก

ปลูกต้นไม้ ก็พบว่ามีจ�านวนมหาศาลถึงขนาดท่ีวัวก็ยังลากไม่ไหว

กษัตริย์ชองโจจึงรับสั่งให้ชองยักยงซึ่งเป็นบัณฑิตท่ีเก่งท่ีสุดใน 

โชซอนเข้าเฝ้าและมอบเอกสารจ�านวนมากให้ พร้อมกับรับสั่งให้สรุป

ข้อมูลทั้งหมดให้อยู ่ในหนังสือเพียงเล่มเดียว ทาซันกลุ ้มใจว่าจะ 

ท�าอย่างไรดี จนสุดท้ายเขาก็สร้างตารางข้ึนมา

หัวเมือง A ใน 1 ปี

ต้น a ต้น b … ต้น f ต้น g รวม

มกราคม aaa ต้น bbb ต้น … fff ต้น ggg ต้น xxxxxx

กุมภาพันธ์ aaa ต้น bbb ต้น … fff ต้น ggg ต้น xxxxxx

… … … … … … …

ธันวาคม aaa ต้น bbb ต้น … fff ต้น ggg ต้น xxxxxx

รวม xxxxxx xxxxxx … xxxxxx xxxxxx xxxxxx
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หัวเมืองท้ังหมดใน 7 ปี

หัวเมือง a หัวเมือง b … หัวเมือง f หัวเมือง g รวม

ปีที่ 1 aaaaaa bbbbbb … ffffff gggggg xxxxxx

ปีที่ 2 aaaaaa bbbbbb … ffffff gggggg xxxxxx

… … … … … … …

ปีที่ 7 aaaaaa bbbbbb … ffffff gggggg xxxxxx

รวม aaaaaa bbbbbb … ffffff gggggg xxxxxx

เขาได้สรุปเอกสารท้ังหมดแบ่งตามหัวเมืองออกเป็น 8 เล่ม  

เล่มละ 7 หน้า เมื่อทาซันท�าสรุปท้ังหมดจ�านวน 56 หน้าเสร็จแล้ว 

เขาก็น�าไปเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง

เพียงแค่เปลี่ยนเกณฑ์การจัดกลุ่ม ทาซันก็สามารถสรุปเนื้อหา

ท้ังหมดลงในกระดาษแผ่นเดียวได้แบบนี้ จริงๆ แล้วพวกเราก็คงจะ

คุ้นเคยกับตารางแบบท่ีชองยักยงเขียนขึ้นดี ท�าไมน่ะหรือ ก็เพราะมัน

เป็นรูปแบบที่เราใช้เป็นประจ�ากันนั่นเอง เพียงแค่เปิดโปรแกรม Excel 

เราก็จะเห็นตารางท่ีประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ แต่ในยุคสมัยท่ี

ไม่มีเครื่องมือทางความคิดแบบนี้ ชองยักยงได้คิดหลักการนี้ขึ้นมา 

ด้วยความสามารถของตนเอง แล้วหาเกณฑ์การจัดกลุ่มก่อนท่ีจะ 

น�ามาท�าให้เห็นเป็นภาพ นอกจากนี้ ชองยักยงยังน�าวิธีเดียวกันนี ้

ไปปรับใช้ในงานทุกอย่างของเขาด้วย เราสามารถตระหนักถึงจุดท่ี
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ส�าคัญมากของเรื่องนีจ้ากหนังสือวิธีจัดการความรู้ของอาจารย์ทาซัน 

ท่ีอาจารย์ชองมินเป็นผู้เขียนได้ดังนี้

"วิธีการท�างานและจัดการงานของเขาชัดเจนและ

เรียบร้อย ก่อนอ่ืนเขาจะตัง้เป้าหมายโดยมีความต้องการเป็น

พื้นฐาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแบ่งประเภท

ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และน�าข้อมูลที่แบ่งประเภท

แล้วมาจัดเรียงใหม่ในระบบทีบู่รณาการแล้ว ส่วนการด�าเนินงาน 

ก็จะแบ่งหน้าที่ให้หลายฝ่ายท�า และการด�าเนินงานก็เป็นไป

อย่างราบร่ืนโดยไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว"

ชองยักยงนั้นมี 'เป้าหมายท่ีชัดเจน' หากไม่ต้ังเป้าหมายแล้ว  

ก็จะไม่สามารถจัดระเบียบความคิดได้ กษัตริย์ชองโจได้ร ้องขอ 

ชองยักยงให้จัดการเอกสารและหาว่าหัวเมืองไหนปลูกต้นไม้ได ้

มากท่ีสุด พร้อมท้ังบอกอย่างละเอียดว่าให้สรุปรวมมาภายในหนังสือ

หนึ่งเล่ม ชองยกัยงจึงรวบรวมเอกสารของแต่ละหวัเมอืงตามค�าขอของ

กษตัรย์ิแล้วน�ามาแบ่งประเภทตามเกณฑ์ และยงัน�าข้อมลูท่ีแบ่งประเภท 

แล้วในรอบแรกมาจัดเรยีงใหม่อีกครัง้เพือ่ให้ข้อมลูท้ังหมดอยูร่วมกนัได้ 

ในกระดาษแผ่นเดียว

การท�างานในออฟฟิศกเ็ช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขยีนรายงาน  

การเขยีนโครงการ หรือการสอนงานให้พนกังานใหม่ หากไม่มเีป้าหมาย 
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ท่ีชัดเจนจะมีผลลัพธ์เช่นไร ก็คงจะเป็นเหมือนกับเรื่องราวของ 

พนักงานคิมข้างต้นท่ีเจอแต่ความเครียดและไม่เกิดผลลัพธ์นั่นเอง
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สมองส่วนหน้าและความสามารถในการจัดการ
สร้างหัวกะทิจ�านวน 0.1%

ความเข้าใจผิดที่ว่าฉันรู้จักตัวฉันเองดี

รายการ Docuprime ของช่อง EBS เคยออกอากาศซีรี่ส์สารคดี

ท่ีช่ือว่า 'แผนใหญ่ของการศึกษา โรงเรียนคืออะไร' และใน 'ตอนท่ี 8 

ความลับของ 0.1 เปอร์เซ็นต์' พวกเขาพยายามท่ีจะค้นหาว่าเคล็ดลับ

ของนกัเรียนอันดับต้นๆ ของโรงเรยีนมธัยมปลายจ�านวน 0.1 เปอร์เซน็ต์ 

นั้นคืออะไร ทีมงานได้ท�าการส�ารวจนักเรียนท่ีอยู่ในอันดับสูงสุดของ

ประเทศเกาหลจี�านวน 0.1 เปอร์เซน็ต์ร่วมกบัทีมอาจารย์คมิฮยอนชอล  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซองกยุนกวัน พวกเขาท�าการรวบรวม

นักเรียนท่ีจัดให้อยู่ในกลุ่ม 0.1 เปอร์เซ็นต์จากโรงเรียน 164 แห่ง
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จ�านวน 800 คน และเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ัวไปจ�านวน 700 คน

นักเรียนจ�านวน 0.1 เปอร์เซ็นต์นั้นมีอะไรท่ีพิเศษ สติปัญญา 

ใช่หรือไม่ ทว่าจากผลการส�ารวจกลับไม่พบว่ามีความแตกต่างท่ีพิเศษ

ระหว่างเด็กท้ังสองกลุม่ต่างจากท่ีทีมวจัิยคาดไว้ ระดับไอควิก็ใกล้เคยีง

กัน อีกท้ังเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของครอบครัว ฯลฯ จาก

แบบสอบถามจ�านวน 116 ข้อ ก็ไม่พบจุดท่ีต่างกันเป็นพิเศษเช่นกัน

ทีมวิจัยจึงได้ท�าการส�ารวจเพิ่มอีกหนึง่ประเด็น พวกเขาท�าการ

ทดสอบการจดจ�าค�าศัพท์ 25 ค�า เพื่อส�ารวจความเช่ือมโยงระหว่าง

ผลการเรียนและความสามารถในการจดจ�า พวกเขาได้แสดงค�าศัพท์

ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกันอย่าง 'ดินสอ, ตะปู, ฟุตบอล' แบบสุ่มภายใน

เวลา 75 วินาทีให้กับนักเรียนจ�านวน 0.1 เปอร์เซ็นต์ 5 คนและ

นักเรียนท่ัวไป 5 คน เมื่อเวลาหมดลง ก็ให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเขียน

ตัวเลขจ�านวนค�าศัพท์ท่ีคดิว่าตนเองจ�าได้ ตัวเลขท่ีนกัเรยีนท้ังสองกลุม่

คาดไว้นั้นไม่แตกต่างกันมากเท่าใดนัก หลังจากนั้นจึงให้เวลา 3 นาที

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดสอบจดค�าศัพท์ท่ีตนเองนึกออกลงในกระดาษ

จ�านวนค�าศัพท์ท่ีนักเรียนจ�านวน 0.1 เปอร์เซ็นต์และนักเรียน

ท่ัวไปคิดว่าตนเองจ�าได้นั้นไม่แตกต่างกันก็จริง แต่จ�านวนค�าศัพท์ 

ท่ีตนเองคาดไว้ว่าจ�าได้กับจ�านวนค�าศัพท์ท่ีจ�าได้จริงๆ นั้นจะตรงกัน

หรือไม่ นกัเรียนท่ัวไปทัง้ห้าคนนัน้คาดคะเนไว้ผดิทุกคน ในจ�านวนนัน้

มีนักเรียนคนหนึ่งที่คาดว่าตนเองจ�าค�าศัพท์ได้ 10 ค�า แต่กลับจ�า 

ค�าศัพท์ได้จริงๆ เพียง 4 ค�าเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นนักเรียนจ�านวน  
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0.1 เปอร์เซน็ต์ล่ะเป็นอย่างไร พวกเขาพบว่านกัเรยีนสีค่นจากท้ังหมด

ห้าคนสามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นย�า ท้ังหมดนี้หมายความว่า

อย่างไรกัน อาจารย์คิมกยองอิลจากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอาจู

ได้กล่าวไว้ดังนี้

"ความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่มน้ีไม่ได้เกิดจาก

ความสามารถในการจดจ�าที่ต่างกัน แต่เป็นความแตกต่าง

ของความสามารถในการมองออกว่า 'ตนเองสามารถท�าได้

แค่ไหน' "

สุดท้ายแล้วความสามารถในการจดจ�าของท้ังสองกลุ ่มนั้น 

แทบจะไม่แตกต่างกัน ท่ีแตกต่างกันเป็นประเด็นของ 'การรับรู้สิ่งท่ี

ตนเองรู้และไม่รู้ได้อย่างแม่นย�า' ในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า 'การรู้คิด 

(Metacognition)'

ลองมาดูเคลด็ลบัของนกัเรยีนท่ีเรยีนเก่งอีกข้อกัน รายการสปันจ์  

ฉลาดสุดสุดของช ่อง KBS ได ้ออกอากาศตอนพิเศษร ่วมกับ 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัโซลเก่ียวกับวธิเีรียนให้เก่ง อาจารย์ชินมนิซอบ 

ประจ�าโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัโซลได้น�าเสนอเรือ่งของ 'ความสามารถ 

ในการจัดการ' อันเป็นลักษณะพิเศษของคนเรียนเก่ง ความสามารถ

ในการจัดการเป็นหน้าท่ีส�าคัญท่ีสมองส่วนหน้ารับผิดชอบอยู ่  

เปรียบได้กับหน้าที่ท่ี CEO ท�าในบริษัท คือความสามารถในการ
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รวบรวมข้อมลูจากหลายด้านมาจัดกลุม่และลงมอืปฏบัิติงานอย่างเป็น

ระบบระหว่างการตัดสินใจหรือท�างานบางอย่าง

ถ้าอย่างนัน้คนท่ีมคีวามสามารถในการจัดการไม่ดีจะมลีกัษณะเด่น 

อย่างไร อย่างแรกก็คือพวกเขาจะซื้อของตามอารมณ์โดยไม่มีการ

วางแผน อย่างท่ีสองคือจะใช้เวลานานในการซื้อของเนื่องจากไม่ได ้

หาของตามประเภทท่ีแบ่งไว้ อย่างท่ีสามคอืถงึจะวางแผนลดน�า้หนกัไว้  

แต่ก็ล้มเหลวทุกครั้ง อย่างท่ีสี่คือถึงจะต้ังเป้าหมายไว้ แต่ก็ล้มเลิก

ความต้ังใจอย่างง่ายดาย หรือไม่ก็ต้ังเป้าหมายท่ีไม่สามารถท�าได้ 

ต้ังแต่แรก

เพื่อท่ีจะยืนยันพลังของความสามารถในการจัดการ ทีมงานได้

จัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและกลุ่มท่ีด้อยความสามารถ 

ในการจัดการ แล้วท�าการทดสอบโดยใช้เกมท่ีช่ือว่า 'หอคอยฮานอย' 

เกมนี้เป็นเกมง่ายๆ ท่ีใช้ทดสอบและฝึกฝนความสามารถในการ

จัดการ โดยมีหมุดอยู่ 3 แท่ง และจะมีจานกลมท่ีมีขนาดต่างกัน 

หลายขนาดวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ท่ีหมุดแท่งหนึ่ง เกมนี้จะ

สิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อผู้เล่นสามารถย้ายจานกลมไปท่ีหมุดอีกแท่งหนึ่ง 

ได้ท้ังหมด โดยสามารถเคลื่อนย้ายจานกลมได้คร้ังละหนึ่งจานเท่านั้น 

และไม่สามารถวางจานกลมท่ีใหญ่กว่าไว้ข้างบนจานกลมท่ีเล็กกว่าได้ 

และผู้เข้าร่วมการทดสอบต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้จ�านวนครั้งในการ

ย้ายจานกลมน้อยท่ีสุด
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กลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่นสามารถเล่นเกมนี้โดยใช้

จ�านวนครั้งน้อยที่สุดจากขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ได้ภายในครั้งเดียว แต่กลุ่ม

ท่ีด้อยความสามารถในการจัดการนั้นใช้จ�านวนครั้งเกินกว่าขั้นต�่าท่ี

ก�าหนดไว้มาก เมือ่ถามผูเ้ข้าร่วมการทดสอบทีท่�าผลลพัธ์ในเกมได้ไม่ดี 

ว่าท�าการทดสอบอย่างไร ก็จะได้ค�าตอบว่า "พอได้ลองเล่นจริงๆ ก็ 

คดิไม่ออก แถมพอเริม่ใจร้อนก็เริ่มเล่นไปมัว่ๆ" แต่นกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีน 

ดีเด่นจะบอกว่า "ตอนแรกก็ยังงงๆ อยู่ แต่พอลองนึกว่าจะเอาอันท่ีอยู่

ข้างล่างอันไหนออกมา ก็เล่นไปได้โดยอัตโนมัติ" หรือไม่ก็ "มันส�าคัญ

ท่ีการวางแผน ไม่ใช่เริ่มเล่นไปมั่วๆ ในตอนแรก"

ต่อมาทีมงานได้น�ากลุ่มนักเรียนท่ีได้คะแนนต�่าในการทดสอบ

เกม 'หอคอยฮานอย'

เกมส�าหรับทดสอบความสามารถในการจัดการของผู้เข้าร่วมการทดสอบ โดยจะต้อง
ย้ายจานกลมตามกฎของเกม
รูปภาพ: Evanherk / Wikimedia Commons
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ความสามารถในการจัดการกับกลุ่มนักเรียนท่ัวไปมาท�าการฝึกฝน 

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดูว่านักเรียนเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ภายในเพียงแค่ 2 สัปดาห์หรือไม่ ปรากฏว่านักเรียนท่ีเคยเล่น

หอคอยฮานอยไม่เก่งมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาเพียงแค่ 

2 สัปดาห์ นักเรียนคนหนึ่งท่ีตอนแรกได้อันดับท่ี 99 จาก 100 คน 

ในการทดสอบ หลังจากฝึกฝน 2 สัปดาห์ เขากลับได้อันดับท่ี 1 จาก 

100 คนในการทดสอบ นกัเรยีนคนนัน้สามารถผ่านเกมหอคอยฮานอย 

ระดับยากและกล่าวว่า "สิ่งท่ีส�าคญัท่ีสดุน่าจะเป็นการเข้าใจกฎของมนั

และการวางแผน"

การรู้คิด ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่เป็นไปได้และ 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

โดยสรุปแล้ว ลักษณะเด่นข้อแรกของคนท่ีจัดระเบียบความคิด

ได้ดีก็คือความสามารถในการรู้คิดนั่นเอง ซึ่งก็คือการแยกแยะสิ่งที่

ตนเองรู ้และสิ่งท่ีตนเองไม่รู ้ หรือสิ่งท่ีตนเองท�าได้และสิ่งท่ีตนเอง 

ท�าไม่ได้ได้อย่างชัดเจน ลักษณะเด่นข้อท่ีสองของคนท่ีจัดระเบียบ

ความคิดได้ดีก็คือความสามารถในการจัดการ เมื่อจะเริ่มต้นท�างาน

อะไรบางอย่าง พวกเขาก็จะแยกแยะสิง่ท่ีตนเองท�าได้และสิ่งท่ีตนเอง

ท�าไม่ได้ แล้วต้ังเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ตามท่ีต้องการ ก่อนท่ีจะ

สร้างแบบแผนของตนเองขึ้นมาแล้วแก้ไขปัญหา เมื่อรู้ว่าศักยภาพ 

ของตนเองไม่เพียงพอ ก็มีความสามารถท่ียอดเยี่ยมในการมอง
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ศักยภาพของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานออกแล้วยืมแรงของพวกเขามา

ช่วยแก้ปัญหา ลักษณะเด่นข้อท่ีสามคือความสามารถในการจดจ่อกับ

งานท่ีตนเองก�าลังท�าอยู่อย่างเต็มท่ี นักเรียนจ�านวน 0.1 เปอร์เซ็นต์

ท่ีเข้าร่วมในการทดลองแรกของช่อง EBS นั้นมีความสามารถในการ

จดจ่อได้ดีเหนือสิ่งอ่ืนใด ถึงจะให้เวลาเท่ากัน แต่ถ้าตัวนักเรียน 

ไม่สามารถจดจ่อได้ แน่นอนว่าประสทิธภิาพท่ีได้กจ็ะแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน

ถ้าอย่างนั้น ท�าอย่างไรเราถึงจะสร้างความสามารถในการจดจ่อ

อยู่กับงานเพียงอย่างเดียว เพิม่ความสามารถของการรู้คิดและพัฒนา

ความสามารถในการจัดการได้ล่ะ ก่อนอ่ืนมาลองดูกันว่าการสร้าง

ความสามารถในการจดจ่อกับงานหนึ่งอย่างต้องท�าอย่างไร ผู้คนท่ี

ประสบความส�าเรจ็แล้วมกัจะสามารถจัดการตารางงานจ�านวนมหาศาล 

ต่อวันได้ โดยเฉพาะนักธุรกิจนั้นต้องเข้าร่วมการประชุมจ�านวนมาก

ทุกวนัพร้อมกับจัดการงานจุกจิกมากมายนบัไม่ถ้วน แต่เวลาท่ีพวกเขา 

เข้าประชุมหรือพูดคุยกับผู้อ่ืน พวกเขามักจะจดจ่ออยู่ท่ีฝ่ายตรงข้าม

อย่างเต็มท่ี ในขณะท่ีคนธรรมดาท่ัวไปมักจะมีความคิดจุกจิกเต็มหัว

ไปหมดระหว่างท่ีสนทนาพูดคุยกับผู้อ่ืน

คนท่ีประสบความส�าเรจ็ส่วนมากจะมเีลขาฯ พวกเขามอบหมาย

ให้เลขาฯ จัดการงานจุกจิกท้ังหลายท้ังหมด ส่วนพวกเขาก็จะขบคิด

และลงมือท�าแต่สิ่งท่ีตนเองควรจะจดจ่อ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินทาง

ไปยังอีกสถานท่ีระหว่างท่ีก�าลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่ เลขาฯ ก็จะ
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เข้ามาแจ้งให้ทราบ พวกเขาจึงสามารถจดจ่อกับบทสนทนาได้อย่าง

เต็มท่ีตลอดการสนทนา

ถ้าอย่างนั้น คนท่ีไม่มีเลขาฯ อย่างพวกเราต้องท�าอย่างไรกันล่ะ 

พวกเราก็จ�าเป็นจะต้องใช้วิธีวางแผนงานท้ังหมดแล้วก�าหนดล่วงหน้า

ให้ชัดเจน และไม่ควรเริ่มวนัใหม่โดยไม่มกีารวางแผน ก่อนท่ีจะเริ่มต้นวนั  

ให้เช็กตารางงานและเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า คณุจะต้องแบ่งเวลา 

ท่ีตนเองสามารถใช้ได้และควรเขียนกิจกรรมของแต่ละช่วงเวลาไว้  

ถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้นาฬิกาปลุกในมือถือ ถ้าหากต้องไปท�างาน 

นอกสถานท่ีหลงัจากจัดการงานในช่วงเช้า ให้ต้ังนาฬิกาปลกุไว้ล่วงหน้า 

ก่อนท่ีจะเริ่มงานในช่วงเช้า โดยต้ังให้เตือนก่อนออกไปท�างาน 

นอกสถานท่ี 10 นาที ระหว่างท่ีจัดการงานในช่วงเช้า สมองก็จะได ้

ลืมความคิดเก่ียวกับการออกไปท�างานข้างนอก แล้วคุณก็จะได้จดจ่อ

กับงานท่ีต้องท�าเพียงอย่างเดียวจนกว่านาฬิกาปลุกจะดังขึ้น

การจ้างเลขาฯ นั้นเสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะฉะนั้นหากต้องการ

ควบคุมตารางงานของตนเองด้วยตัวคนเดียวให้ได้ ก็จะต้องวางแผน

เวลาของตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาความสามารถในการจดจ่อ

กับงานใดงานหนึ่งด้วยการท�าตามแผนเหล่านี้ และจริงๆ แล้วก็มีผู้คน

จ�านวนมากท่ีใช้ 'เทคนิคโพโมโดโร (Pomodoro technique)' เพื่อ

ท�าให้สามารถจดจ่อกับงานหนึ่งๆ ได้ เทคนิคโพโมโดโรนี้เหมือนกับ

การต้มเส้นพาสต้าท่ีต้ังเวลาในการต้ม เมื่อน�ามาใช้ในการท�างาน  

จะหมายถึงรูปแบบการใช้นาฬิกาจับเวลาให้ท�างานเป็นเวลา 25 นาที
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แล้วพัก 5 นาที หากต้องการใช้เทคนิคนี้ในบริษัทก็ให้ใส่หูฟังในเวลา 

25 นาทีท่ีก�าลังจดจ่อ จะช่วยป้องกันไม่ให้คนอ่ืนมารบกวนการจดจ่อ

ของคุณได้

อย่างท่ีสอง การเพิ่มความสามารถในการจัดการต้องท�าอย่างไรบ้าง  

ในรายการโทรทัศน์ได้แนะน�าเกมหอคอยฮานอยไว้ จากผลการทดลอง 

เราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ฝึกฝนการเล่นเกมหอคอยฮานอยก็จะท�าให้

ความสามารถในการจัดการดีขึน้ คณุสามารถฝึกฝนเกมหอคอยฮานอย

ได้ง่ายๆ ด้วยแอพพลิเคช่ันในมือถือ

แผนภูมิแกนต์ส�าหรับการจัดการตารางงานอย่างเป็นระบบ

หากต้องการจะเพิ่มความสามารถด้านการจัดการในการท�างานจรงิ  

เมื่อท�างานช้ินหนึ่งให้ลองแบ่งหน่วยการท�างานให้เล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะ 

แบ่งได้ เวลาท่ีสมองจดจ�าบางสิ่งบางอย่าง มันจะจดจ�าเป็นกลุ่มก้อน 

เนื่องจากท�าให้สามารถจดจ�าได้มากขึ้น เมื่อสมองจดจ�าเป็นกลุ่มก้อน 

ก็มักจะท�าให้การปฏิบัติงานปลีกย่อยท่ีไม่ได้วางแผนติดขัดยุ่งเหยิง  

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าในอีกสองเดือนข้างหน้าจะมกีารจัดกิจกรรมขึน้  

ให้ลองแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนท่ีจ�าเป็นในการเตรียมงาน

ท้ังหมดแล้วสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) แผนภูมินี้ออกแบบ

โดยเฮนรี่ แกนต์ ซึ่งมักจะใช้ในการจัดการโครงการ แต่ก็สามารถน�าไป

ปรับใช้กับทุกภาคส่วนได้ด้วย
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ตัวอย่างการใช้แผนภูมิแกนต์

ในตอนแรกคณุอาจจะรู้สกึว่าการสร้างแผนภมูแิกนต์เป็นเรือ่งยาก  

หากรู้สึกแบบนั้นก็อย่าพยายามสร้างแผนภูมิแกนต์ท่ีสมบูรณ์แบบ

ต้ังแต่ครัง้แรก ให้ลองเขยีนปัจจัยท่ีจ�าเป็นท้ังหมดในการท�างานช้ินหนึ่ง

เรยีงตามล�าดับเวลา แล้วค่อยแบ่งประเภท งานของแต่ละคนแตกต่างกัน  

แผนภูมิแกนต์จึงจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์การแบ่งท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละตัวงาน

และแต่ละคน เราสามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่งท่ีมีให้อยู่แล้วได้ แต ่

การพัฒนาตนเองให้สามารถแบ่งหัวข้ออย่างละเอียดได้เองเป็น 

สิ่งส�าคัญ

อย่างท่ีสาม เราต้องท�าอย่างไรจึงจะพัฒนาความสามารถในการ

รู้คิดได้ นักเรียนจ�านวน 0.1 เปอร์เซ็นต์ใช้วิธีการอันหลากหลาย 

เพื่อตรวจสอบสิ่งท่ีตนเองรู ้ หนึ่งในนั้นก็คือการทบทวนโจทย์ข้อท่ี 

ท�าผิดหลายๆ ครั้ง เพื่อท�าให้รู้สิ่งท่ีไม่รู ้ พวกเขาเน้นย�้าอย่างหนัก 

ถึงความส�าคัญของการทบทวน ในการท�างานจริงก็เช่นกัน ถ้าหาก 

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์
เลือกระยะเวลาท่ีต้องการเน้นทางด้านขวา
แล้วจะมีข้อความอธิบายแผนภูมิขึ้นมา

ระยะแผนงาน เริ่มจริง เสร็จสิ้น %
ท�าได้จริง
(ผ่านระยะวางแผน)

% แล้วเสร็จ
(ผ่านระยะวางแผน)เวลาทีเ่น้น : 1

การด�าเนินการ           ผู้รับผิดชอบ     เร่ิมแผน ระยะแผน เร่ิมงาน ระยะเวลางาน แล้วเสร็จ

เขียนแผนโครงการ

รวบรวมข้อมูล

วางแผนการออกแบบ

ลงมือออกแบบ

พริ้นต์งานออกแบบ

รับสมัครผู้มาร่วมงาน

เตรียมสถานที่จัดงาน

เขียนรายงาน

ผู้จัดการคิม

หัวหน้าอี

หัวหน้าอี

พนักงานคิม

พนักงานคิม

หัวหน้าอี

พนักงานคิม

หัวหน้าอี

1

3

5

12

17

11

22

24

3

5

8

5

3

10

1

3

1

3

6

14

19

11

22

24

4

7

9

6

2

10

1

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

การใช้เทคนิคพื้นฐานของแผนภูมิแกนต์บน Excel
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ไม่ทบทวนหรือวิเคราะห์จุดที่เป็นปัญหาของงานท่ีตนเองท�าไว้ ก็จะ

ท�าให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนเดิมอยู่เร่ือยๆ

หากมเีรือ่งท่ีไม่ค่อยเข้าใจระหว่างท่ีอ่านหนงัสอื นกัเรยีนคนหนึ่ง

อาจใช้วิธีการเรียกคนอ่ืนมานั่งด้วยแล้วอธิบายให้ฟังเก่ียวกับเรื่องนั้น

เหมือนเป็นคุณครูประมาณ 1-2 ช่ัวโมง กระบวนการเหล่านี้จะท�าให้

เราเข้าใจส่วนท่ีไม่รู้ในตอนแรกและจดจ�าได้นาน และเมื่ออ้างอิงจาก

พีระมิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้ว วิธีท่ีดีที่สุดในการเรียนรู้ก็คือ

การอธิบายให้กันและกัน นักเรียนอีกคนหนึ่งก็ไม่อ่านหนังสือคนเดียว

ในคาบการอ่านหนงัสอืด้วยตัวเองภาคค�า่ ถ้ามเีพือ่นในช้ันเรยีนมาถาม

เรื่องท่ีไม่รู้ นักเรียนคนนี้ก็จะตอบค�าถามด้วยความยินดี โดยไม่มองว่า

เป็นการรบกวนการอ่านหนังสือของตนเอง เพราะกลับท�าให้ได้เรียนรู ้

มากขึ้นระหว่างที่ได้อธิบายโจทย์ท่ียากและได้ทบทวนส่วนท่ีพลาดไป

มีค�ากล่าวหนึ่งท่ีนักจิตวิทยาปริชานชอบกล่าวกัน นั่นก็คือ  

'ในโลกนี้มีความรู้อยู่สองรูปแบบ อย่างแรกก็คือความรู้ท่ีตัวเองรู้สึกว่า

เข้าใจ อย่างท่ีสองก็คือความรู้ท่ีไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจ แต่

สามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ด้วย'
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วิธีการรับรู้ให้จดจ�าในระยะยาว

เวลาท่ีเราฟังค�าอธิบายจากใครบางคน เรามักจะมีประสบการณ์

ท่ีรู้สึกว่าเข้าใจแล้ว แต่เมื่อลองมาลงมือท�าจริงคนเดียวกลับไม่รู้ว่า 

ต้องท�าอย่างไร หรือเมื่อเข้าไปฟังการอบรมสักอย่างหนึ่ง และทันทีท่ี

ได้ฟังบรรยายก็คิดว่า "ฉันก็น่าจะท�าได้", "ก็ไม่ยากอะไรนี่" แต่เมื่อ

ต้ังใจจะลองท�าด้วยตนเองคนเดียวกลับพบว่าไม่ง่ายเลย

ในการท�างานนั้น การแยกแยะว่างานใดที่ตนเองท�าได้หรือไม่ได ้

จ�าเป็นต้องใช้การฝึกฝนในระดับการรับรู้อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องคอย

ส�ารวจและให้ฟีดแบ็กกับตัวเองทุกวันว่าวันนี้สามารถท�าตามแผนท่ี

วางไว้ในตอนเช้าได้ทั้งหมดหรือไม่ และถ้าหากไม่สามารถท�าตามแผน

ท่ีมา: รายการ Docuprime ช่อง EBS 'ท�าไมเราถึงเข้ามหาวิทยาลัย'

ฟังบรรยาย

การอ่าน

การเรียนที่ใช้สื่อภาพและเสียง

ดูการสาธิต

อภิปรายเป็นกลุ่ม

ทดลองท�าจริง

อธิบายให้กันและกัน
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ได้ อะไรคือปัญหา และอะไรคือจุดท่ียังขาด จึงจะค่อยๆ แยกแยะ 

ด้านที่ตนเองสามารถท�าได้และด้านที่ยังขาดได้ สมมติว่าคุณได้รับงาน

บางอย่างมาและต้องส�ารวจตนเองทันทีว่าจะสามารถท�างานนี้ได้หรอืไม่  

ให้ลองเขียนสิ่งท่ีจะต้องท�าทันทีหลังจากนั้นสามอย่างตามล�าดับ 

เป็นตัวหนงัสอื ถ้าสามารถท�าข้อนี้ได้ ก็พดูได้ว่าคณุมคีวามสามารถพอ 

ท่ีจะท�ามันให้เสร็จได้ด้วย

คนท่ีจัดระเบียบความคิดได้ดีไม่ได ้มีความสามารถพิเศษ 

มาต้ังแต่เกิด ทีมของอาจารย์คิมฮยอนชอลท่ีกล่าวถึงไว้ข ้างต้น 

ได้ท�าการส�ารวจว่าอะไรคือ 'สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการเรียนสามข้อ'  

โดยให้เลือกจากตัวเลือกท้ังหมดในแบบสอบถาม 16 ตัวเลือก สามข้อ

ท่ีนกัเรยีนจ�านวน 0.1 เปอร์เซน็ต์เลอืกนัน้ อันดับแรกคอืความพยายาม 

อย่างต่อเนื่อง อันดับท่ีสองคือการตระหนักถึงเป้าหมาย อันดับท่ีสาม

คือนิสัยในการเรียน ไอคิวหรือสิ่งท่ีเรียกว่าระดับความสามารถนั้น 

อยู่ในอันดับท่ีเก้า หากตระหนักในสิ่งที่ตนเองรู้และพยายามพัฒนา

ความสามารถในการวางแผนและสร้างแบบแผนขึ้นมา ใครๆ ก็

สามารถจัดระเบียบความคิดให้ดีได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6483-

https://jamshop.jamsai.com/product/6483-

