
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตมักเกิดขึ้นจากการพบกันโดยบังเอิญ

คุณกับผม เราพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้

ผมอยากแนะนำาให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อย 3 รอบ

และลองนำาไปปฏิบัติจริง แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

– พกจูฮวัน

สมองแห่งความสำาเร็จ 
ของนักจัดระเบียบความคิด

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

พกจูฮวัน
เขียน

สุมาลี สูนจันทร์

แปล

당신의 생각을 정리해드립니다





คำานำาสำานักพิมพ์

มนุษย์มีความคิดที่เกิด  ๆ  ดับ  ๆ  อยู่ในหัวประมาณ 50,000 - 70,000  

ความคิดต่อวัน ในระหว่างทำาเป้าหมายให้สำาเร็จ สมองของเราจะคิดไป 

ต่าง  ๆ  นานา บางครั้งก็รู้สึกอยากล้มเลิก บางครั้งก็จมปลักอยู่กับความคิด 

ที่ว่า “ฉันทำาไม่ได้” 

ทว่าสมองมนุษย์มีความสามารถไร้ขีดจำากัดและมีประสิทธิภาพที่จะ 

สรรค์สร้างความสำาเร็จได้ดังใจนึก เพียงรู้เคล็ดลับการดึงพลังสมองมาใช้  

ก็ไม่ต่างอะไรกับขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนตัวเราไปข้างหน้าอย่างฉุด 

ไม่อยู่

 

พกจูฮวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบความคิดอันดับ 1 ของ 

เกาหลี ได้ศึกษากลไกการทำางานของสมองมากว่า 10 ปี และสร้างความ 

เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน จะนำาความสำาเร็จเหล่านั้นมา 

ถ่ายทอดให้คุณเป็นนักแก้ปัญหาชั้นเยี่ยมและนักสร้างสรรค์ไอเดียอย่าง 

ชาญฉลาด 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดในหัวมากมายแต่ทำาให้เป็นรูปเป็นร่าง 

ไม่ได้เสียที เป็นคนที่ชอบคิดโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ  อยู่ตลอด หรือเป็นคนที่มีเรื่อง 

ร้อยแปดให้ต้องแก้ทุกวัน เครื่องมือที่แนะนำาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยแปลง 

ความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวออกมาให้เห็นได้ด้วยตาในกระดาษแผ่นเดียว 

ไม่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาในชีวิตส่วนตัวอย่าง 

การเก็บออมเงิน การฟิตหุ่น การลดนำ้าหนัก การสมัครงาน ไปจนถึงการ 

ค้นพบความหมายของชีวิต ผู้เขียนจะแนะนำาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด 



สำาหรับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ว่าปัญหาแบบนี้ควรใช้เครื่องมือแบบไหน เช่น  

Mind Map, Logic Tree, To Do List, Mandala Art, Gantt Chart  

หรือ SWOT เป็นต้น 

นี่คือหนังสือที่ช่วยให้คุณดึงพลังอันทรงอานุภาพที่สุดของสมองมาใช้  

ขอแค่มีกระดาษกับปากกาเพียงหนึ่งด้ามแล้วลงทุนเวลาวันละไม่กี่นาที 

ฝึกทำาไปพร้อมกัน มั่นใจว่าหลังอ่านจบ คุณจะจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้น  

ตั้งเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ บริหารเวลาได้อย่างคุ้มค่า และสังเกต 

ความเปลี่ยนแปลง Before & After ของชีวิตตอนก่อนอ่านกับหลังอ่านได้ 

อย่างแน่นอน
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บทนำา

“ข้อมูลในหัวตีกันยุ่งไปหมด อยากลบความคิดที่ไร้สาระทิ้งไป”

“ฉันอยากสร้างธุรกิจของตัวเองและทำาเงินให้ได้มาก ๆ” 

“ฉันอยากจัดการเวลาเก่ง แล้วใช้เวลา 24 ชั่วโมงได้อย่างคุ้มค่า”

“ปีนี้ฉันอยากทำาเป้าหมายให้สำาเร็จ”

“ฉันอยากเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง”

“ฉันอยากลืมอดีตที่ยากลำาบากแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่”

นีค่อืสิง่ทีม่กัไดย้นิจากคนทีม่าปรกึษากบัผม พวกเขาอยากมพีลงัสมอง 

ที่จัดระเบียบความคิดได้ดีเพื่อบรรลุสิ่งที่ต้องการในชีวิต

ในหนึ่งวันเราจะมีความคิดต่าง  ๆ  ผุดขึ้นมากมาย ดร.แชด เฮล์ม- 

สเตตเตอร์ (Shad Helmstetter) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กล่าวว่า มนุษย ์

มีความคิดประมาณ 50,000 - 70,000 ความคิดต่อวัน นอกจากนั้นผลการ 

วิจัยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (National Science  

Foundation) ยังพบว่าคนเรามีหลายหมื่นความคิดต่อวัน  และ  80  

เปอร์เซ็นต์ของความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดเชิงลบ สิ่งที่น่าสนใจคือ กว่า  

95 เปอร์เซ็นต์ของความคิดเหล่านั้นเหมือนกันกับของเมื่อวาน ผลการวิจัย 

เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า	 มนุษย์จดจ่ออยู่กับความคิดเชิงลบและมีแนวโน้มที่จะมี 

ความคิดซำ้า ๆ 

ลองคิดดูนะครับ ตอนคุณเริ่มลงมือทำาอะไร คุณจะคิดว่า “ฉันทำาได้!”  

หรือเปล่า คำาตอบคือ “ไม่!” ใช่ไหมครับ เพราะตามธรรมชาติแล้วเรามักคิด 

ในเชิงลบมากกว่า เช่น “ฉันจะทำาได้จริงหรือ” “มีคนล้มเหลวตั้งมากมาย  

ถ้าฉันล้มเหลวเหมือนกันจะทำายังไง” “คนธรรมดาอย่างฉันจะทำาได้หรือ” 



ธรรมชาติของมนุษย์มักกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอน จึงเป็นเรื่องปกติ 

ที่เราจะรู้สึกกังวล เราจึงให้ความสำาคัญกับการรักษาความมั่นคงที่มีอยู่ 

ในปัจจุบันมากกว่าการลองทำาสิ่งใหม่ ดังนั้นจึงพยายามปกป้องตัวเอง 

จากความล้มเหลว  ความคิดเชิงลบต่ออนาคตถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้อง 

ตัวเราในปัจจุบัน แต่น่าเศร้าตรงที่ความคิดเชิงลบดังกล่าวทำาให้เราพลาด 

โอกาสดี ๆ มากมายที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตไปเช่นกัน

เราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หากไม่จัดการความคิดเชิงลบและ 

จัดระเบียบความคิดที่พันกันยุ่งเหยิงในหัวให้ได้เสียก่อน เฉกเช่นเดียว 

กับการจัดบ้าน หากเราต้องการพื้นที่ใช้สอยก็ต้องจัดระเบียบพื้นที่ 

ในบ้านให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการกระทำา ล้วนเริ่มต้นจาก 

ความคิด หากขาดการจัดลำาดับความคิด คำาพูดก็จะวกวน หากคิดอะไร 

เรื่อยเปื่อย งานเขียนก็จะไร้ตรรกะ หากความคิดยุ่งเหยิง ก็จะขาดสมาธิ 

จนทำาอะไรไม่สำาเร็จ ดังนั้นต้องจัดระเบียบความคิดในหัวก่อนเป็นอันดับแรก 

จึงจะตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการเวลา แก้ปัญหา และวางแผนไอเดียได้ 

อย่างยอดเยี่ยม หากจัดระเบียบความคิดได้ถูกต้อง ก็จะเปลี่ยนความคิด 

เชิงลบให้เป็นเชิงบวกและเปลี่ยนไอเดียที่ไร้สาระเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ได้

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าความคิดเป็นเพียง  “สิ่งที่แวบเข้ามาในหัว” “สิ่งที่ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” หรือ  “สิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้” ทว่าไม่จริงเลย  

เราสามารถควบคุมความคิดและจัดการให้เป็นระบบได้เท่าที่ต้องการ 

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำาวิธีจัดระเบียบความคิดที่นำาไปใช้ได้จริง  

วิธีวางแผนที่ช่วยแปลงความคิดให้กลายเป็นความจริง วิธีบริหารเวลาให้ใช้  

24  ชั่วโมงได้อย่างคุ้มค่า วิธีตั้งเป้าหมายให้ทำาสิ่งที่ต้องการสำาเร็จอย่าง 

เป็นระบบ และวิธีคิดที่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ เพียงจัดระเบียบ 

ความคิดเก่งคุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ คุณจะเข้าใกล้ชีวิตที่ดึงดูด 

โชคลาภและเงินทองไปอีกก้าว เมื่อความคิดที่ยุ่งเหยิงเป็นระเบียบ ชีวิต 

ที่วุ่นวายก็จะคลี่คลายด้วยดีเช่นกัน 



ผมได้พบกับผู้เรียนจำานวนมากผ่านคลาสบรรยาย และในฐานะผู้ให้ 

คำาปรึกษาด้านการจัดระเบียบความคิดแก่สถาบันและหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความสำาเร็จมากมาย 

นับไม่ถ้วนด้วยตาตัวเองมาแล้ว และจะนำาประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอด 

ให้แก่คุณ 

พร้อมปลุกพลังสมองและจัดระเบียบความคิดไปกับผมแล้วหรือยัง



ทักษะ
การจัดระเบียบ
ความคิด

ที่เปลี่ยนชีวิต

บทที ่ 1
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คุณก็จัดระเบียบ
ความคิดได้

01

คุณคิดอะไรในเช้าวันขึ้นปีใหม่ เชื่อว่าในหัวของคุณคงเต็มไปด้วย 

แผนการต่าง ๆ มากมาย

“ตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะออกกำาลังกายทันที!”

“ปีใหม่นี้ฉันจะอ่านหนังสือทุกวัน!”

“ปีนี้ฉันจะทำาให้ตัวเองเป็นที่รู้จักด้วยการโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดีย 

และเขียนบทความลงบล็อกอย่างสมำ่าเสมอ!”

“ภายในครึ่งปีแรกฉันจะเป็นยูทูบเบอร์!”

“ฉันควรเริ่มธุรกิจของตัวเองก่อนจะแก่ไปมากกว่านี้!”

“ฉันอยากเขียนหนังสือสักเล่มในชีวิต!”

เราตั้งเป้าหมายและวางแผนมากมายเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น แต่การนำาไปสู่ 

การลงมือทำาโดยไม่ปล่อยให้เป็นเพียงความคิดในหัวนั้นเป็นเรื่องยาก การ 

จะเปลี่ยนความคิดไปสู่การลงมือทำาจนเกิดผลสำาเร็จ จำาเป็นต้องตั้งเป้าหมาย 

ให้ดีและวางแผนอย่างมีเหตุผล อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งที่เกิด “ปรากฏการณ ์
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คอขวด” (Bottleneck Effect) ขึ้นตั้งแต่เริ่ม เหมือนกับการจราจรที่ติดขัด 

เพราะถนน 4 เลนแคบลงเหลือ 2 เลน การคิดมากเกินไปอาจทำาให้คุณ 

ไปไม่ถึงขั้นปฏิบัติ เพราะคุณอาจอ่อนล้าตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งเป้าหมาย 

และวางแผนการแล้วก็ได้

ผมสอนทักษะการจัดระเบียบความคิดที่ช่วยให้ผู้คนแก้ปัญหาคอขวด 

ดังกล่าว พูดอีกนัยหนึ่งคือสามารถนำาความคิดไปสู่การลงมือทำาจริงได้ 

แม้ไม่มีผมอยู่ด้วยหลังจบการเรียนรู้ “ชั้นเรียนจัดระเบียบความคิด” (http:// 

www.thinkclass.co.kr) ของผมมีผู้เข้าฟังทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

เป็นจำานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและพนักงานออฟฟิศ แต่บางส่วน 

ก็เป็นนักศึกษาและคนหนุ่มสาวที่กำาลังเตรียมตัวสมัครงาน นอกจากนั้น 

ยังมีผู้สูงอายุวัย 70 - 80 ปีเข้าร่วมฟังด้วยประปราย มีคนหลากหลายกลุ่ม 

ผ่านชั้นเรียนจัดระเบียบความคิดของผม เช่น ว่าที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  

ผู้ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ ผู้ที่กำาลังเตรียมตัวเขียนหนังสือ และผู้ที่อยากเป็น 

นักพูดหรือวิทยากร เป็นต้น

พวกเขายอมทิ้งวันหยุดสุดสัปดาห์และดั้นด้นเดินทางไกลเพื่อมาเข้าฟัง 

คลาสของผม ทั้งหมดก็เพื่อทำาความฝันให้เป็นจริงและเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  

เพราะสำาหรับพวกเขา ทักษะการจัดระเบียบความคิดก็เปรียบเสมือน “กุญแจ 

สำาคัญสู่การทำาความฝันและเป้าหมายให้สำาเร็จ” 

เพียงจัดระเบียบความคิดเก่ง ทักษะทุกด้านจะดีขึ้นตาม

ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเพื่อการ 

ยุติธรรมของเกาหลี (Institute of Justice) ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเป็นสถาบัน 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

ฝ่ายกฎหมายและอัยการ ผมสอนทักษะการจัดระเบียบความคิดโดยใช้   

Digital Mind Map ในหัวข้อ “การสรุปคดีกับแผนที่ความคิด” ให้แก่อัยการ  
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ผู้อำานวยการสถาบันฯได้เข้ามาสังเกตการณ์การบรรยายครั้งแรกของผม  

แล้วท่านก็สั่งให้ย้ายชั่วโมงอบรมทักษะการจัดระเบียบความคิดไปอยู่ 

คาบแรกของหลักสูตรฝึกอบรมอัยการใหม่และหลักสูตรสำาหรับอัยการ 

ที่มีประสบการณ ์

นอกจากนั้นผมยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานอบรมพนักงานใหม ่ 

(ประมาณ 1,800 คนต่อครึ่งปี) ของแผนก DS บริษัทซัมซุงอิเลคโทรนิคส์  

ตั้งแต่ปี 2017 หลังจบการอบรม บริษัทจะสำารวจความพึงพอใจของผู้เข้า 

อบรมซึ่งผมได้อันดับหนึ่งทุกครั้ง ผู้เข้าอบรมกล่าวว่า “ทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิดช่วยให้ทำางานดีขึ้นและเป็นทักษะที่จำาเป็นมากในการใช้ชีวิต”  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดอบรมได้ประเมินไว้ว่า “การอบรมทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิดจำาเป็นสำาหรับพนักงานทุกคน ไม่ใช่แค่พนักงานใหม่” หลังจากนั้น 

ผมก็ได้ขยายการอบรมไปยังแผนกอื่น รวมทั้งบริษัทในเครือของซัมซุง 

อิเลคโทรนิคส์ทั่วประเทศ 

เหตุผลที่ผมได้บรรยายทั้งใน  “ชั้นเรียนจัดระเบียบความคิด” (Think- 

class) และยังได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไม่ขาดสาย  

เป็นเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำาแหน่งไหน ทำาหน้าที่หรืองานอะไร การจัด 

ระเบยีบความคดิถอืเปน็สิง่จำาเปน็อนัดบัแรกเสมอ เพราะทัง้การพดู การเขยีน  

และการลงมือทำาล้วนเริ่มต้นมาจากความคิดที่เป็นระบบนั่นเอง 

พลังแห่งการจัดระเบียบความคิดช่วยให้ชีวิตราบรื่น

ผู้คนที่เข้าอบรมทักษะการจัดระเบียบความคิดมักพูดแบบนี้กับผมเสมอ

“ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปทันทีหลังจากได้พบกับคุณและทักษะการ 

จัดระเบียบความคิด ฉันมีความสุขมากจริง ๆ ฉันทำาความฝันสำาเร็จได้เพราะ 

คุณ คุณคือความโชคดีของฉัน! เหมือนกับชื่อของคุณเลย”
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ผมทำางานเกือบทั้งหมดภายใต้ชื่อ  “พกจูฮวัน” แต่ชื่อจริงของผมคือ  

“พักจูฮวัน” 

พ่อของผมเสียชีวิตกะทันหันขณะผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี  1  

ตอนนั้นผมเพิ่งอายุได้ 20 ปี ยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มที่สดใสเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น  

แต่สิ่งที่ต้องเผชิญกลับเป็นจุดจบที่งานศพไม่ใช่การเริ่มต้น  ผมเริ่มคิด 

ใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและความตายอย่างลึกซึ้งขณะที่ต้องดูแลแม่ซึ่งอยู่ 

อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำาพัง ผมมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าว่าชีวิตจะไปต่อ 

ได้อย่างไร 

สภาพคล่องทางการเงินของครอบครัวตกตำ่าจนถึงขีดสุด เราอาศัย 

อยู่ในห้องกึ่งชั้นใต้ดินที่ต้องคอยวิดนำ้าออกในวันที่ฝนตก บางครั้งคนเมา 

ก็ปัสสาวะริมทางรดหน้าต่างบ้านของเรา สมัยเรียนมหาวิทยาลัยผมไม่มี 

แม้กระทั่งเงินเพื่อเข้าร้านตัดผม ยิ่งเสื้อผ้าใหม่ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ผมรับช่วงต่อ 

เสื้อผ้าจากพี่สาวเป็นประจำา และกู้เงินเรียนเต็มจำานวนราว  30 ล้านวอน  

(ประมาณ 814,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มคืนเงินกู้ในอีก 10 ปี 

ข้างหน้า และผมยังต้องกู้เงินค่าครองชีพและสมัครเป็นนักเรียนทุนประเภท 

ใช้แรงงานที่ต้องไปทำาความสะอาดมหาวิทยาลัยในช่วงปิดเทอมด้วย

แม้จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ แต่ผมยังคงคิดใคร่ครวญว่าจะจัดการ 

กับชีวิตตัวเองอย่างไรต่อไป ผมคิดว่าในหนังสือต้องมีคำาตอบแน่  ๆ จึงอ่าน 

หนังสือทุกครั้งที่พอจะมีเวลาว่างระหว่างรอเปลี่ยนที่ทำางานพาร์ตไทม์ตอนเย็น  

ตอนกำาลงัเดนิผมกอ็า่น ผมจงึอา่นหนงัสอืไปแลว้มากกวา่ 3,000 เลม่ รวมทัง้ 

เขยีนไดอะรีเ่พือ่จดบนัทกึความพยายามในทกุวนัดว้ย ผมจะจดบนัทกึความฝนั 

และเป้าหมายในอนาคตที่อยากทำาให้สำาเร็จลงในไดอะรี่เล่มนั้นเสมอ

“เป็นนักเขียนที่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเอง!”

“เป็นวิทยากรที่ส่งอิทธิพลเชิงบวกแก่ผู้อื่น!”

ผมเขียนไดอะรี่และจินตนาการถึงมันทุกคืน ถึงแม้ตอนนั้นจะยังดู 

เป็นไปไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าถ้าพยายามมากพอ วันหนึ่ง “โชค” จะต้องมาเยือน 
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อย่างแน่นอน ดังนั้นผมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “พก1 จูฮวัน” เพราะผมอยาก 

เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง อย่างน้อยก็โดยการเปลี่ยนชื่อ

ทว่าเมื่อผมใช้ชื่อ  “พกจูฮวัน” โชคก็มาเยือนจริง  ๆ ไม่เพียงจะได้เป็น 

วิทยากรและนักเขียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมยังได้แบ่งปัน “โชค” ให้กับผู้คน 

อีกมากมาย มีหลายคนที่ได้ฟังบรรยายกับผมและโพสต์ความคิดเห็นไว้ว่า 

“พอได้เรียนวิธีจัดระเบียบความคิด งานทุกอย่างก็ดำาเนินไปอย่าง 

ราบรื่น หาเงินได้มากขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้นด้วย!”

“ความสามารถในการทำางานเพิ่มขึ้น 2 - 3 เท่า จนเป็นที่ยอมรับและ 

ได้เลื่อนตำาแหน่งในบริษัท”

“ฉันรู้สึกหดหู่และท้อแท้ แต่พอได้เรียนทักษะการจัดระเบียบความคิด  

ฉันก็นับถือตัวเองและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ตอนนี้ไม่ต้องไปที่ศูนย์ให้คำา 

ปรึกษาฯแล้ว”

“ฉันได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนำาเสนอผลงานและได้เดินทาง 

ไปทัวร์ยุโรป!”

“รายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า!”

“ฉันส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับเงินรางวัล 10 ล้านวอน!”

“ฉันได้เป็นดีเจสถานีวิทยุของ  KBS และทุกงานที่ฉันทำาก็ราบรื่น 

ไปหมด”

“ฉันได้เป็นนักเขียนเบสต์เซลเลอร์ทันทีหลังจากตีพิมพ์หนังสือและ 

ได้เป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียง”

มีเหตุผลที่หลายคนเชื่อมั่นในตัวผม เพราะผมเป็น  “นักปฏิบัติ”  ที่ 

เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำาและสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ด้วยตา อันที่จริง 

ผมก็กำาลังพัฒนาตนเองผ่านการจัดระเบียบความคิด ผมอ่านหนังสือทุกวัน  

ออกกำาลังกายวันละ 2 ชั่วโมง และลดนำ้าหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ผมเขียน 

1 ในภาษาเกาหลี หมายถึง โชค



เกิดแรงผลักดัน
ให้ลองทำาสิ่งใหม ่ๆ 

ได้สำาเร็จ

บริหารเวลาดีขึ้น 
และทำาหลายอย่าง 

ได้สำาเร็จ

หากความคิดของคุณ
ได้รับการจัดระเบียบ 

ความคิดของครอบครัว
และหน่วยงานที่คุณสังกัด

ก็จะได้รับการจัดระเบียบไปด้วย

ฟื้นฟูความรู้สึกเคารพ 
ตัวเอง ผ่านความคิด
ที่ได้รับการจัดระเบียบ

แตกเป้าหมายใหญ่
ออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ 

แล้วทำาให้สำาเร็จไปทีละอย่าง

จะเป็นอย่างไร
หากคุณจัดระเบียบ
ความคิดเก่ง

แก้ปัญหาชีวิต
ด้วยตัวคุณเอง

เพิ่มพลังให้สมอง
ได้เปิดประสบการณ์
กับโลกใบใหม่

หากจัดระเบียบ
ความคิดเก่ง

เงินและโชคก็จะตามมา

7พกจูฮวัน  สมองแห่งความสำาเร็จของนักจัดระเบียบความคิด

ไดอะรี่และจดบันทึกการบรรยายตลอดกว่า 10 ปี และได้ตีพิมพ์หนังสือ  

4 เล่ม

ผมลงมือทำาตามเป้าหมายอย่างสมำ่าเสมอ เป้าหมายของผมเป็น 

เป้าหมายที่ล้มเลิกความตั้งใจได้ง่าย เช่น การอ่านหนังสือ การออก- 

กำาลังกาย การลดนำ้าหนัก การเขียนหนังสือ และเขียนบทความให้ได้ 

วันละบท หลายคนถามผมว่า “คุณทำาสำาเร็จทั้งหมดได้อย่างไร” คำาตอบ 

ง่ายมากครับ “ผมแค่รู้วิธีเปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำา”

เพียงคุณรู้เคล็ดลับข้อนี้ ไม่ว่าใครก็เปลี่ยนความคิดของตัวเอง 

ให้เป็นการลงมือทำา และเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้

	 ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดระเบียบความคิด
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คุณอาจอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความคาดหวังแบบเดียวกันนี ้ และบางท ี

คุณอาจเคยฟังบรรยายหรืออ่านหนังสือมาแล้วมากมายเพ่ือให้พบกับทักษะ 

การจัดระเบียบความคิด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตมักเกิดขึ้นจากการพบกัน 

โดยบังเอิญ คุณกับผม เราพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้ และผมอยากแบ่งปัน  

“โชค”  จากการจัดระเบียบความคิดท่ีผู ้คนอีกมากมายเคยได้รับมาแล้วให ้

กับคุณ ผมอยากแนะนำาให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อย 3 รอบและลอง 

นำาไปปฏิบัติจริง แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
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ความคิดและการลงมือทำา
ของเหล่าเศรษฐี

02

หลังจากเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบความคิดได้ระยะหนึ่ง ผม 

ก็ได้รับการติดต่อจากกลุ่มซีอีโอของภาคธุรกิจและกลุ่มเศรษฐีที่ประสบความ 

สำาเร็จให้ช่วยจัดระเบียบความคิดบ่อย  ๆ ขณะที่ได้พบปะพูดคุยกันผมได้ 

ค้นพบลักษณะร่วมบางอย่างของคนที่ประสบความสำาเร็จ นั่นคือ พวกเขาคิด  

ตัดสินใจ และลงมือทำาอย่างว่องไว

เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมให้คำาปรึกษากับซีอีโอ L ที่ประสบความสำาเร็จ 

ในวงการธุรกิจจัดจำาหน่ายตั้งแต่ยังหนุ่ม ขณะที่เรากำาลังกินข้าวกัน ซีอีโอ L  

บอกว่าเขาลืมของสำาคัญมากไว้ที่บ้าน ปกติในสถานการณ์แบบนี้คนทั่วไป 

จะลังเลว่าจะกลับไปเอาของที่บ้านดีหรือจะขอให้คนที่บ้านนำามาให้ดี

แต่ซีอีโอ L ไม่มีอาการลังเลแม้แต่น้อย เขาแค่โทรศัพท์ไปหาภรรยา 

ที่บ้านแล้วพูดอย่างสุภาพว่า “คุณช่วยเรียกแท็กซี่แล้วขอร้องคนขับให้ช่วยนำา 

ของมาส่งตรงที่ผมอยู่ตอนนี้เลยได้ไหม” ผู้บริหารหนุ่มคนนี้ได้ทำาลายกรอบ 

ความคิดแบบเหมารวมที่ว่า “แท็กซี่คือยานพาหนะสำาหรับคนนั่ง” ทิ้งไปทันที  

วันนั้นผมได้เห็นสิ่งของนั่งแท็กซี่มาแทนคน ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยคิดมาก่อน 
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ปกติความคิดของเขาก็ค่อนข้างแหวกแนวไม่เหมือนใครอยู่แล้ว แถม 

การแก้ปัญหาก็ยังรวดเร็วไม่ถึง  10 วินาทีอีก ทำาให้ผมยิ่งประหลาดใจ  

นอกจากนี้ผมยังได้เห็นเขาคิดและลงมือทำาอย่างรวดเร็วจนน่าประทับใจ 

อีกหลายครั้ง เวลาคิดไอเดียธุรกิจดี  ๆ  ได้ เขาจะทำาไอเดียนั้นให้เป็นรูป 

เป็นร่างแล้วลงมือทำาทันที ผมไม่เคยเห็นเขาแสดงท่าทีลังเลเลย แต่กลับ 

โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไอเดียนั้นและโทร.หาคนที่น่าจะร่วมมือกัน 

ผลักดันไอเดียให้เดินหน้าได้ เมื่อวางกรอบการทำางานเสร็จก็สร้างทีมงาน 

แล้วตั้งกลุ่มแชตของทีมขึ้นมา และแจ้งวันประชุมเข้าในกลุ่มทันที

ซีอีโอ L ทำาอะไรรวดเร็วขนาดนั้นได้อย่างไร ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขา 

จัดระเบียบความคิดในหัวได้อย่างฉับไวนั่นเอง เห็นได้จากการที่เขาโทร.หาคน 

ที่คิดว่าน่าจะทำาธุรกิจร่วมกันได้ทันทีที่คิดไอเดียได้ นั่นเป็นเพราะเขาคิดได้ 

อย่างรวดเร็วว่าคนแบบไหนจำาเป็นสำาหรับธุรกิจนั้น การจัดระเบียบความคิด 

ได้ดีย่อมส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามมา

การลงมือทำาทันทีกลายเป็นความเคยชินของซีอีโอ L ไปแล้ว แต่การ 

จะเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าที่ผ่านมาเขาต้องเรียนรู้ ครุ่นคิด ฝึกฝน และลงมือ 

ทำาอย่างเอาจริงเอาจังมานับครั้งไม่ถ้วน จึงกล่าวได้ว่า เคล็ดลับความสำาเร็จ 

ของซีอีโอ L คือความรวดเร็วในการคิดและการลงมือทำาที่สอดประสานกัน 

เป็นอย่างด ี

คิดไว ทำาไว คือหัวใจของคนที่ประสบความสำาเร็จ 

ผมเคยช่วยจัดระเบียบความคิดให้กับคุณจูอ็อน-กยู ครีเอเตอร์และ 

เจา้ของยทูบูชอ่งชนิซาอมิดงั (신사임당) ทีม่ผีูต้ดิตามถงึ 1.3 ลา้นคน (ขอ้มลู 

เมือ่มกราคม ป ี 2021) เมือ่พบกนัหลายครัง้ผมสมัผสัไดว้า่เขาทำาอะไรเรว็มาก 

จริง ๆ เขาเคยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการคิดและลงมือทำาไว้ว่า
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	 “ผมคิดว่าเวลาทำางานเราควรให้เวลากับการคิด 20 เปอร์เซ็นต์และ 

ให้เวลากับการลงมือทำา 80 เปอร์เซ็นต์ เช่น คิดงานในตอนเช้าแค่  

1 -  2 ชั่วโมง โดยคิดอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องทำาอย่างอื่น พอเข้า 

ช่วงบ่ายก็ลงมือทำาอย่างเดียวและทำาให้เต็มที่สุด  ๆ หากเทียบเป็น  

1 สปัดาหก์เ็ทา่กบัใชเ้วลาคดิ 1 วนัและลงมอืทำา 6 วนั ผมคดิวา่จะใช ้

เวลาคิดกี่ชั่วโมงหรือกี่วันมันไม่สำาคัญ หากเราประเมินแล้วว่าคิด 

มาพอแล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องรออะไรอีก ให้พุ่งชนไปเลย ตอนทำางาน 

ผมจะแบ่งตัวเองออกเป็น  2 ภาคคือ ตัวผมในภาคนักคิดก็จะคิด 

อย่างละเอียดถี่ถ้วน และห้ามตัวเองในภาคนักปฏิบัติไม่ให้คิดแล้ว 

ลงมือทำาอย่างเดียว เหมือนในตัวผมมีทั้งเวอร์ชันซีอีโอและเวอร์ชัน 

พนักงานอยู่ในร่างเดียวกัน”

ผู้ที่ประสบความสำาเร็จย่อมลงมือทำาโดยไม่หวั่นกลัว 

ล่าสุดผมประทับใจความสามารถในการลงมือทำาของซีอีโอ  Y ที่ผม 

มีโอกาสให้คำาปรึกษาเมื่อไม่นานมานี้อย่างมาก เขาเป็นผู้บริหารร้านค้า 

ออนไลน์บนแพลตฟอร์มเนเวอร์ (Naver) มองเผิน  ๆ  เขาดูเหมือนชายหนุ่ม 

วัย 20 ปีทั่วไป แต่เขาเป็นซีอีโอหนุ่มผู้อ่อนนอกแข็งใน ภายในระยะเวลา 

แค่ปีครึ่งเขาสร้างยอดขายได้ถึง 7 พันล้านวอน (ประมาณ 189 ล้านบาท)  

เมื่อผมถามถึงเคล็ดลับความสำาเร็จ เขาตอบกลับมาว่า

	 “ความจริงผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง หลังเรียนจบมัธยมปลาย 

ผมก็เข้ากรมในหน่วยนาวิกโยธิน หลังจากนั้นก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ 

ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ที่สวนนำ้าแคริบเบียนเบย์ แล้วก็เปลี่ยนไป 

ทำางานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยเซคอมในหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  

เป็นกำาลังเสริมให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำาอยู่ในพื้นที่ 



12

เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผมต้องเข้างานเป็นกะ ระหว่างนั้นผมคิดเสมอ 

ว่าอยากทำาธุรกิจของตัวเอง แล้ววันหนึ่งผมก็รู้ว่าร้านค้าออนไลน์ 

เป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะทำาได้ ผมจึงเริ่มศึกษาทันที แต่ 

ใช่ว่าศึกษาแล้วจะประสบความสำาเร็จทุกคนนะครับ มีแค่คนที่มั่นใจ  

ไมก่งัวล และไมห่วัน่กลวัแบบผมเทา่นัน้ทีย่งัเหลอืรอดอยูใ่นตลาดนีไ้ด”้

ซีอีโอ Y เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจร้านค้าออนไลน์ให้ก้าวหน้าและมีความ 

สามารถในการลงมือทำาเหนือใคร แต่เคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การลงมือทำาเพียง 

อย่างเดียว ความสำาเร็จที่แท้จริงคือการลงมือทำา “อย่างไม่หวั่นกลัว” ตอนที่ม ี

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อทำาในสิ่งที่อยากทำา เขาก็สมัครเรียนทันทีอย่างไม่ลังเล 

เลยว่าเรียนแล้วจะเข้าใจและนำามาปรับใช้จริงได้ไหม แทนที่จะมัวลังเลเขา 

เลือกเริ่มเรียนทันทีแล้วค่อยหาทางเรียนให้ได้ทีหลัง เขาเรียนด้วยความตั้งใจ  

พยายามรับความรู้เข้ามาให้มากที่สุดเพื่อนำาไปใช้ได้จริง ผู้ที่ดึงดูดโชคและ 

เงินทองมักมีลักษณะแบบนี้ เมื่อตัดสินใจแล้วพวกเขาจะไม่หวั่นกลัวที่จะ 

ลงมือทำา 

หลังฟังบรรยายของผมจบ เขาก็เข้ามาหาและบอกว่าอยากรับคำา 

ปรึกษาแบบตัวต่อตัว เมื่อผมมอบหมายงานให้ เขาจะทำาให้เสร็จทันที  

ต่อให้กำาลังยุ่งกับงานต่าง  ๆ  ของผู้บริหารอยู่ เขาก็จะใช้วิธีบันทึกเสียงแล้ว 

ส่งกลับมาในห้องสนทนา ทุกวันนี้ผมยังไม่ลืมความกระตือรือร้นที่จะทำางาน 

ตรงหน้าให้เสร็จลุล่วงโดยไม่กลัวการถูกประเมินของเขาเลย

พอถามว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไร เขาตอบกลับมาว่า

	 “หลังจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์ทำายอดขายเกิน 7 พันล้านวอน 

ภายในปีครึ่ ง  ผมก็เริ่มใส่ใจสวัสดิการของพนักงาน  พยายาม 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบริจาคเงินมาตลอด ผมเพิ่งอยู่ในช่วงวัย  

20 ปี ยังมีหลายอย่างที่ไม่ชำานาญ และการที่ผมเป็นซีอีโออายุน้อย  

ตอนเริ่มลงมือทำาอะไรครั้งแรกผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน แต่ถึงกลัว 
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ผมก็แก้ไขด้วยการลงมือทำาอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอ ตอนนี้ผมก็ได้ 

รับคำาปรึกษาวิธีจัดระเบียบความคิดแล้ว ผมคิดว่ายังก้าวไปข้างหน้า 

ได้มากกว่านี้ เป้าหมายของผมในปีหน้าคือการทำายอดขายต่อปีให้ 

ทะลุหมื่นล้านวอนและเข้าสู่ตลาดโลก!”

ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิต ต้องเริ่มเปลี่ยนรูปแบบความคิด

คุณคิดว่าความแตกต่างที่สำาคัญที่สุดระหว่างคนธรรมดากับคนที่ 

ประสบความสำาเร็จคืออะไร คำาตอบคือ ความสามารถในการทำาสิ่งต่าง  ๆ  

สิ่งที่ทำาให้เราลงมือทำาได้อย่างรวดเร็วคือความสามารถในการคิด ซึ่งเป็น  

“รูปแบบความคิด”  ที่ได้รับการฝึกฝน ผู้ที่ประสบความสำาเร็จมักมีรูปแบบ 

ความคิดเชิงบวก เพราะคนที่มีความคิดเชิงบวกจะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง 

ราบรื่นไม่สะดุดหรือถูกปิดกั้น ทำาให้ไอเดียเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า 

จะทำาอะไรก็ทำาอย่างมั่นใจและจัดการเรื่องต่าง ๆ  ให้ลุล่วงได้ในเวลาอันสั้น  

แล้วคนที่มีรูปแบบความคิดเชิงลบล่ะ คุณคิดว่าพวกเขามีลักษณะอย่างไร 

รูปแบบความคิดเชิงลบมีลักษณะพิเศษที่สำาคัญ 2 ประการ 
 ประการแรก  ขาดเหตุผล  มีอคติ  และสุดโต่ง  แม้อยู่ ใน 

สถานการณ์ที่อาจสำาเร็จหรือล้มเหลวเท่ากัน 50 : 50 ผู้ที่มีความคิด 

เชิงลบจะมองว่ามีโอกาสล้มเหลวสูงกว่าอยู่ดี และมั่นใจด้วยว่า 

ตัวเองคิดถูก 

 ประการที่ 2 เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เพราะรูปแบบความคิด 

เชิงลบได้กลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวทำาให้คิดและพูดแต่เชิงลบ พวกเขา 

เพียงรับรู้ทุกเรื่องในแง่ลบ แล้วในที่สุดก็สูญเสียความมั่นใจ แค่ให้ 

ลองคิดทำาอะไรใหม่ ๆ ก็ยังทำาไม่ได้เลย
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แลว้เราจะเอาชนะความคดิเชงิลบไดอ้ยา่งไร กอ่นอืน่คณุตอ้งรูว้า่ตวัเอง 

มีรูปแบบความคิดเชิงลบแบบไหน ลองสังเกตนิสัยการพูดตามปกติของคุณ  

หากคุณมักใช้คำาพูดเชิงลบบ่อย ๆ เช่น “คงไม่ได้หรอก” “ฉันทำาไม่ได้” หรือ  

“ว่าแล้วเชียวว่าไม่ได้” คุณต้องลดความคิดเหล่านี้ลง หรือเปลี่ยนเป็น 

คำาพูดเชิงบวกแทน เช่น “ฉันทำาได้” “แค่ลงมือทำาก็ได้แล้ว” “ลองลงมือ 

ทำาดูก่อน” เป็นต้น

นอกจากนี้ การใช้เหตุผลโต้แย้งความคิดเชิงลบก็เป็นวิธีที่ดี หากคุณ 

กำาลงัเริม่ทำาบางสิง่และรูส้กึวา่ตวัเองคงทำาไมไ่ด้ ลองตัง้คำาถามกบัตวัเอง เชน่  

“ทำาไมจะไมไ่ด”้ “ทำาไมไ่ดจ้รงิ ๆ หรอื” “มวีธิทีีช่ว่ยใหท้ำาไดบ้า้งไหม” หากคณุ 

ตั้งสมมติฐานพร้อมกับวางแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นแผนงาน 

ที่ช่วยให้คุณประสบความสำาเร็จได้ ความคิดเชิงลบก็จะค่อย ๆ  ลดลงไปเอง

ขณะที่คนทั่วไปลังเลที่จะลงมือทำาเพราะความกลัวที่มักเกิดขึ้นตอน 

เริ่มทำาสิ่งใหม่ คนที่ประสบความสำาเร็จส่วนใหญ่จะลงมือทำาทันทีโดยไม่ 

หวั่นเกรง ดังนั้นคุณต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงของความกลัวเสียก่อนถึงจะเอาชนะ 

มันได ้

ความกลัวคือ “ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นขณะคาดการณ์เกี่ยวกับ 

ประสบการณ์หรือสภาพบางอย่าง” ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กล่าวว่า  

ความวิตกกังวลที่ เกิดร่วมตอนเรารู้สึกกลัวบางสิ่งเป็นลักษณะร่วมทาง 

ชีววิทยา กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวในที่มืด เผชิญหน้ากับ 

สัตว์ร้าย กำาลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือต้องตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ร่างกาย 

จะเกิดการตอบสนองที่เหมือนกัน

ความกลัวก็เหมือนกับความรู้สึกอื่น  ๆ มันทำาให้เรารู้ว่าหากรับมือกับ 

ความกลัวเหมือนเป็นเพียงข้อมูลชุดหนึ่งได้ เราก็จะตระหนักได้ว่า “ตอนนี้ 

ฉันกำาลังเกิดความรู้สึกกลัวอยู่นั่นเอง” แล้วเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสต ิ
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ข่าวดีคือเราลดความกลัวลงได้ด้วยความรู้และการเตรียมพร้อม เพราะ 

ความกลัวจะหายไปทันทีที่เรามองเห็นหนทาง หากเรากำาหนดเป้าหมาย 

และแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่กำาลังคิดไอเดียต่าง ๆ เราจะค่อย ๆ  

หลุดพ้นจากความกลัวได้เองทีละน้อย เหมือนกับการเดินทางไปที่ไหน 

สักแห่งเป็นครั้งแรก เราจะไม่ออกเดินทางสุ่มสี่สุ่มห้า แต่จะศึกษาแผนที่ 

หรือใช้จีพีเอสค้นหาเส้นทางขณะไป

หากคุณรู้สึกกลัวการทำาสิ่งใหม่ ลองหาข้อมูลและสะสมความรู้ให้ 

มากขึ้น แล้วนำามาใช้ในการเตรียมตัวให้รอบคอบกว่าเดิม ลองอ่านหนังสือ 

เล่มนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับจัดระเบียบความคิดในหัวและลงมือทำา 

ดูนะครับ แล้วความกลัวที่เคยเกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความมั่นใจและความ 

กล้าหาญในที่สุด
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สาเหตุที่
การจัดระเบียบความคิด

เป็นเรื่องยาก

03

หลายคนอยากจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงอยู่ในหัว แต่พอจะลงมือ 

ทำาเข้าจริง ๆ กลับยิ่งรู้สึกซับซ้อนกว่าเดิม หรืออาจรู้สึกสมองว่างเปล่าไปเลย 

เพราะไม่รู้จะเริ่มจับต้นชนปลายอย่างไร ทำาไมการจัดระเบียบความคิดถึงเป็น 

เรื่องยากกันนะ

สาเหตุที่ 1 เพราะความคิดมองไม่เห็นด้วยตา

นอกจากเราจะมองไม่เห็นความคิดที่อยู่ในหัวคนอื่นแล้ว เรายังมอง 

ไม่เห็นความคิดในหัวตัวเองเช่นกัน ฉะนั้นการจัดระเบียบความคิดจึงต่าง 

กับการจัดระเบียบบ้าน

หนึ่งในหลักการจัดระเบียบที่ผมสร้างขึ้นมีหลักการที่เรียกว่า “แจก  -  

จำา  - จัด” ซึ่งย่อมาจาก  “แจกแจง จำาแนก และจัดลำาดับ” การจัดระเบียบ 

ทุกชนิดล้วนดำาเนินไปตามลำาดับของทั้ง 3 ขั้นตอนนี ้
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ลองนกึถงึตอนจดับา้น กอ่นอืน่เราตอ้งรือ้สิง่ของในบา้นออกมาแจกแจง 

ก่อนว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงจำาแนกสิ่งของที่เหมือนกันออกเป็นพวก ๆ หาก 

กำาลังจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าก็อาจจำาแนกเสื้อผ้าออกเป็นตามฤดูกาล หากกำาลัง 

จัดระเบียบถ้วยชามก็อาจจำาแนกถ้วยออกตามขนาด เมื่อจำาแนกเสร็จแล้ว 

จึงเริ่ม “จัดลำาดับ” โดยจัดวางเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยไว้ในจุดที่หยิบใส่ได้ง่าย และ 

จัดเรียงถ้วยที่ใช้บ่อยไว้ในตำาแหน่งที่หยิบใช้ง่ายที่สุดบนชั้น 

ขยะและข้าวของในบ้านสามารถมองเห็นได้ด้วยตา ดังนั้นการทิ้ง  

จำาแนก หรือเปลี่ยนตำาแหน่งจึงไม่ใช่เรื่องยาก ส่วนใหญ่ที่ไม่จัดระเบียบบ้าน 

เป็นเพราะขี้เกียจมากกว่าจะจัดไม่ได้จริง ๆ 

แล้วการจัดระเบียบความคิดล่ะเหมือนกันไหม กลับกันครับ ต้อง 

บอกวา่สว่นใหญท่ีไ่มไ่ดจ้ดั เปน็เพราะจดัไมไ่ดม้ากกวา่ทีจ่ะขีเ้กยีจไมอ่ยากจดั  

เพราะความคิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาจึงจัดระเบียบยากมาก ทั้งที่ 

การจัดระเบียบความคิดก็ใช้หลักการ  “แจก  -  จำา  -  จัด”  เช่นเดียวกับการ 

จัดบ้าน 

ผมจะยกตัวอย่างการจัดตารางเวลาเรื่องที่ต้องทำาให้ดู ก่อนอื่นเรา 

ต้อง  “แจกแจง”  ว่ามีอะไรต้องทำาบ้าง จากนั้นจึง  “จำาแนก”  หมวดหมู่เรื่อง 

ที่ต้องทำาออกเป็นเรื่องงาน เรื่องชีวิตประจำาวัน เรื่องเรียน เป็นต้น แล้วจึง  

“จัดลำาดับ”  งานเหล่านั้นตามความสำาคัญหรือเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าการจัด 

ระเบียบความคิดคือกระบวนการที่ต่อเนื่องกันของการแจกแจง จำาแนก  

และจัดลำาดับเหมือนกับการจัดบ้านนั่นเอง จะต่างก็ตรงที่เป็นกระบวนการ 

ที่มองไม่เห็นด้วยตา จึงทำาให้หัวของเรายุ่งเหยิงไปหมด 

คนทีจ่ดัระเบยีบความคดิไมเ่กง่มกัพยายามจดัระเบยีบอยูแ่คใ่นความคดิ  

และคนที่ไม่มีนิสัยจดบันทึกก็มีอยู่เยอะเกินคาด

แน่นอนครับหากเป็นเรื่องง่าย  ๆ  อย่าง “กลางวันนี้กินอะไรดี” เรา 

สามารถจัดการปัญหานี้ในหัวได้ เลย แต่หากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น  

การทำาความเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแนวทางแก้ไข  
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การคิดเพียงอย่างเดียวย่อมมีขีดจำากัด เหมือนกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์  

หากเป็นโจทย์บวกลบเลขง่าย  ๆ เราสามารถคิดในใจได้เลย แต่หากมีตัวเลข 

มากขึ้นโจทย์ก็จะซับซ้อนตาม และตอนนี้แหละที่การคิดในใจอย่างเดียว 

จะเริ่มยากขึ้น 

ฉะนั้น เราควรใช้มือควบคู่ไปด้วยเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพ 

ที่มองเห็นได้ และหากเรารู้จักวิธีมองเข้าไปในความคิดก็จะจัดระเบียบ 

ความคิดได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับการรักษาอาการป่วยภายในร่างกาย  

เราต้องเอกซเรย์เพื่อให้เห็นภาพภายในร่างกายก่อนจึงจะรักษาได ้

สาเหตุที่ 2 เพราะความคิดมักหายไปอย่างรวดเร็ว

สาเหตุอีกประการที่เราควรจดความคิดไว้ตรงไหนสักแห่ง  เพราะ 

ความคิดมักเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว สมองของเราจะเก็บข้อมูลที่ป้อน 

เข้ามาใหม่ไว้แค่ช่วงเวลาสั้น  ๆ ประมาณ 30 วินาทีเท่านั้น และเมื่อเรา 

ต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อคิด คำานวณ หรือตัดสินใจ เราจึงต้องทำาให้ 

เสร็จภายในเวลาสั้น  ๆ เมื่อสมองประมวลผลข้อมูลเสร็จก็จะลบความจำา 

ส่วนนี้ทิ้งเพื่อป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปแทนที่

ผู้ที่มองเห็นคุณค่าของความคิดและเข้าใจดีว่ามันสามารถหายไปได้  

จะรีบจดความคิดเก็บไว้ทันที และยังเตรียมความพร้อมให้ตัวเองสามารถ 

จดบันทึกได้ทุกที่ บางคนถึงกับวางเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องนำ้าเลยด้วยซำ้า 

เพื่อให้กดบันทึกเสียงไอเดียที่คิดได้ตอนอาบนำ้า

ผมเองก็ติดนิสัยบันทึกไอเดียทันทีที่คิดได้เช่นกัน เพราะเคยนอนหลับ 

แล้วคิดไอเดียได้ในความฝัน ผมจึงวางสมุดบันทึกไว้ข้างเตียงและพกสมุด 

บันทึกเล่มเล็กติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้แอปพลิเคชัน  

Evernote จดบันทึกไอเดียใหม่  ๆ หากกำาลังรีบผมจะใช้ฟังก์ชัน  “ห้องแชต 

ของฉัน” ในแอป KakaoTalk บันทึกไอเดียเก็บไว้ก่อน และถ้ามีไอเดีย 
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แวบขึ้นมาตอนอ่านหนังสือ ผมจะจดไว้ตรงที่ว่างในเล่ม หรือหากคิดได้ตอน 

กำาลังเดินทาง ผมก็จะใช้โทรศัพท์มือถืออัดเสียงเก็บไว้

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดบนโลกเริ่มต้นจากการจดบันทึก และทุกวันนี ้

ผมยังคงจดบันทึก เพราะประสบการณ์บอกผมว่า ต่อให้เป็นไอเดียเล็กน้อย 

แค่ไหน หากรวบรวมเข้าด้วยกันก็สามารถสร้างสรรค์เป็นไอเดียที่มีคุณค่าได ้

แต่เดี๋ยวก่อน! แค่จดบันทึกเก็บไว้มาก ๆ  ก็หมายความว่าจัดระเบียบ 

ความคดิเกง่ไดแ้ลว้หรอื ตอ่ใหเ้ราเกบ็วตัถดุบิปรงุอาหารไวใ้นตูเ้ยน็มากแคไ่หน  

ก็ไม่ได้หมายความว่าอาหารจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ วัตถุดิบสดใหม่และดี 

ต่อสุขภาพ (การคิด ข้อมูล ความรู้ ไอเดีย ฯลฯ) เป็นพื้นฐานสำาคัญในการ 

ปรุงอาหารให้อร่อย แต่คุณยังต้องมีอุปกรณ์ (เครื่องมือจัดระเบียบความคิด)  

และสูตรอาหาร (วิธีจัดระเบียบความคิด) ในการประกอบอาหารด้วย

การจัดระเบียบความคิดมีทั้ง “การจัดเพื่อลบ” “การจัดเพื่อเก็บ” และ  

“การจัดเพื่อร่างความคิด” สิ่งที่ผมอยากบอกในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การ 

จัดระเบียบความคิดเพื่อลบความคิดออกไป และไม่ใช่เพื่อเก็บรักษาความคิด 

เอาไว้เท่านั้น แต่ผมจะพูดถึงการจัดระเบียบที่ช่วยให้คุณใช้ความคิดอย่าง 

เกดิประโยชนม์ากขึน้ นัน่คอื “การจดัระเบยีบเพือ่รา่งความคดิ” ออกมาใหเ้ปน็ 

รูปธรรมนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม การร่างความคิดออกมาให้มองเห็นด้วยตาไม่ใช่เรื่อง 

ที่ทำากันง่าย  ๆ จึงจำาเป็นต้องมีเครื่องมือ (Tool) เป็นตัวช่วย เช่นเดียวกับ 

นักออกแบบที่ต้องมีเครื่องมืออย่าง Photoshop หรือ Illustrator
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วิธีเป็นอัจฉริยะ
ด้านการจัดระเบียบความคิด

04

ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยจัดระเบียบความคิดทั้งในและต่างประเทศ 

มากกว่า  300 ชนิด แสดงให้เห็นว่ามีคนจำานวนมากที่สนใจและคิดว่า 

การจัดระเบียบความคิดเป็นสิ่งจำาเป็น แล้วคุณเคยใช้เครื่องมือชนิดไหน 

ในการร่างความคิดของตัวเองให้ออกมาเป็นภาพบ้าง ผมแบ่งเครื่องมือ 

จัดระเบียบความคิดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

เครื่องมือจัดระเบียบความคิด

 ประเภทที่ 1 ต้นไม้ (Tree) เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิด 

ในรูปแบบการแตกกิ่งก้านออกไปเหมือนกิ่งไม้ เช่น Mind Map,  

Logic Tree หรือ  Pyramid มีประโยชน์ในการแตกรายละเอียด 

และทำาเนื้อหาให้มองเห็นด้วยตาได้ชัดเจน



Mind Map, Logic Tree, 
Pyramid ฯลฯ

Mandala Art, Gantt  
Chart, SWOT ฯลฯ

การใช้รูปทรง 
รูปภาพ ฯลฯ

ต้นไม ้ (Tree) เมทริกซ์ (Matrix) ภาพ (Image)
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 ประเภทที่  2 เมทริกซ์  (Matrix)  เป็นเครื่องมือจัดระเบียบ 

ความคิดรูปแบบตาราง เช่น Mandala Art, SWOT, Gantt Chart  

เป็นต้น มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและเปรียบเทียบเนื้อหา 

แต่ละหัวข้อ แถมยังช่วยให้สร้างสรรค์ไอเดียได้มากมายผ่านหลัก 

จิตวิทยาการเติมคำาลงในช่องว่าง

 ประเภทที่  3 ภาพ  (Image)  เป็นเครื่องมือช่วยจัดระเบียบ 

ความคิดด้วยภาพหรือรูปทรง ซึ่งมีข้อดีคือแค่มองก็เข้าใจเนื้อหา 

ได้ทันที ในขณะที่ข้อความต้องอ่านก่อนถึงจะเข้าใจ
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Digital Mind Map  
เครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่อยากแนะนำา 

ผมอยากแนะนำาเครื่องมือจัดระเบียบความคิด Digital Mind Map  

เพราะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะข้อจำากัดของ Mind Map ที่เขียน 

ด้วยมือ

บิล  เกตส์  (Bi l l  Gates) กล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร  

Newsweek (นิวส์วีก) ว่า “ในอนาคตซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ เช่น  

Digital Mind Map จะเปลี่ยนข้อมูลง่าย  ๆ  ให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์”  

ขนาดบิล เกตส์ เจ้าพ่อแห่งวงการไอทีและผู้ทรงอิทธิพลของโลกยังยอมรับ 

ว่า Digital Mind Map เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุด

เราสามารถใช้ Digital Mind Map ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 

คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล แอปพลเิคชนัสำาหรบัสมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ และยงั 

ใช้ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย ในเกาหลีมีผู้ผลิต  Digital Mind Map อยู่กว่า  

21 ค่าย แต่โปรแกรมที่โดดเด่นที่สุดในจำานวนนี้คือ ALMind, ThinkWise  

และ  XMind ส่วนตัวผมใช้  ALMind ที่สร้างโดยบริษัท  ESTsoft ซึ่งมี 

ทัง้แบบเสยีคา่บรกิารสำาหรบัองคก์รและแบบใชฟ้รสีำาหรบัการใชง้านสว่นบคุคล 

Digital Mind Map เหมาะกับใคร

Digital Mind Map เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบและร่าง 

ความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครื่องมือที่จำาเป็นสำาหรับ 

นักวางแผน นักการตลาด นักบริหาร นักพัฒนา และนักวิจัย ฯลฯ

นอกจากนี้ผู้ เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้อย่างครูอาจารย์ นักเขียน  

และวิทยากรจำานวนมากก็ใช้งาน Digital Mind Map กันอย่างแพร่หลาย  

เพราะช่วยรวบรวมและร่างความคิดต่าง  ๆ  ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  



23พกจูฮวัน  สมองแห่งความสำาเร็จของนักจัดระเบียบความคิด

ใช้ตอนวางแผนการสอน ตอนเขียนหนังสือ หรือตอนเขียนงานวิจัยได้เป็น 

อย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่นักธุรกิจและซีอีโอหรือผู้นำาที่องค์กร 

ขนาดใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะทำาหน้าที่เสมือนเป็นเลขาฯส่วนตัว 

ช่วยจัดการความคิดให ้

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับนักเรียนนักศึกษา เพราะ 

ถ้าจัดระเบียบความคิดเก่งก็จะเข้าใจและจดจำาข้อมูลในปริมาณมหาศาลได้  

Digital Mind Map เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้อย่าง 

ยอดเยี่ยม ยิ่งใช้ สมองก็ยิ่งดี

ทั้งนี้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ควรใช้  Digital Mind  

Map เช่นกัน เพราะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมาจากทั่วทุกสารทิศและความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ทุกคนสามารถโพสต์ข้อความลงบน 

โซเชียลมีเดีย รวมทั้งผลิตวิดีโอเผยแพร่ในช่องยูทูบเองได้ หรือแค่มีความ 

พยายามไม่ว่าใครก็สามารถตีพิมพ์หนังสือในชื่อตัวเองได้ และยังเป็น 

วิทยากรได้ทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ด้วย 

Digital Mind Map เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่ดีที่สุดที่ผม 

อยากแนะนำาให้กับผู้ที่กำาลังวางแผนผลิตคอนเทนต์ดี ๆ 

ทักษะการจัดระเบียบความคิดที่ครีเอเตอร์
ที่มีผู้ติดตามเกินล้านคนให้การยอมรับ

ครเีอเตอรท์ีม่ชีือ่เสยีงพากนัประหลาดใจเมือ่เหน็ผมจดัระเบยีบความคดิ 

ด้วย Digital Mind Map 

คุณคิมมีกย็อง เจ้าของช่องยูทูบที่มีผู้ติดตามถึง 1.3 ล้านคน (ข้อมูล 

เมื่อมกราคม ปี 2021) กล่าวว่า “โอ้พระเจ้า! Digital Mind Map มัน 

เยี่ยมมาก! ฉันต้องเรียนรู้เครื่องมือนี้บ้างแล้ว ฉันเขียนด้วยมือมาตลอด  

มันน่าทึ่งมาก คุณจัดระเบียบความคิดบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย! ฉันอยากให้ 
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ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยจริง ๆ ถ้าฉันจัดระเบียบความคิดเก่งแบบนี ้ ฉันคงก้าวไป 

ข้างหน้าได้อีกก้าวแบบยาว ๆ เลยค่ะ!” 

ส่วนคุณจูอ็อน-กยู เจ้าของช่องยูทูบที่มีผู้ติดตาม 1.3 ล้านคนเช่นกัน  

ได้กล่าวหลังจากเรียนรู้วิธีจัดระเบียบความคิดกับผมว่า “เป็นหลักสูตร 

ที่มีประโยชน์และสำาคัญมากจริง  ๆ ผมเคยสงสัยว่าทำาไมคนเข้าฟังบรรยาย 

กันเยอะจัง แต่พอวันนี้ได้ลองเรียนด้วยตัวเอง ผมเข้าใจแล้วว่าทำาไม  

ผมคิดว่าการจัดระเบียบความคิดขณะที่ตามองเห็นด้วยแบบนี้ดีกว่าเยอะ 

เลยครับ” 

นอกจากนี้คุณชเวซอฮี เจ้าของช่องยูทูบที่มีผู้ติดตาม 2.27 ล้านคน  

(ข้อมูลเมื่อมกราคม ปี  2021) ซึ่งยังคงติดต่อกับผมเรื่อยมาหลังได้อ่าน 

หนังสือและฟังบรรยายของผม กล่าวว่า “ทักษะการจัดระเบียบความคิดด้วย  

Digital Mind Map จำาเป็นมากสำาหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ต้องวางแผน  

ตัดต่อ และสร้างคลิปวิดีโอ บริษัทของฉันมีทั้งโปรดิวเซอร์และนักออกแบบ 

คอนเทนต์ที่ต้องวางแผนและถ่ายทำาคอนเทนต์ยูทูบ ฉันอยากเชิญคุณ 

พกจูฮวันไปบรรยายเรื่องการจัดระเบียบความคิดและทักษะการวางแผน 

ให้พนักงานทุกคนฟัง” 

คุณก็เป็นคนระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ ได้

ผู้ที่กำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่อาจมีบางคนที่เคยใช้หรือรู้จัก Digital  

Mind Map กันมาบ้าง เวลาผมไปบรรยายให้บริษัทต่าง  ๆ ผมมักจะถาม 

ผู้ฟังว่า “มีใครเคยใช้  Digital Mind Map ไหมครับ” มีคนตอบว่าเคย 

ไม่ถึง  10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผมถามคนกลุ่มนั้นอีกครั้งว่า  “แล้วมีใครใช้   

Digital Mind Map เป็นประจำาในเวลาปกติบ้างครับ” จะมีคนยกมือตอบ 

แค่คนเดียว ดังนั้นหากคุณเรียนรู้ทักษะการจัดระเบียบความคิดและการใช้  

Digital Mind Map จากหนังสือเล่มนี้แล้วนำาไปใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว  



25พกจูฮวัน  สมองแห่งความสำาเร็จของนักจัดระเบียบความคิด

คุณจะกลายเป็นกลุ่มคนระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ที่ยกมือตอบเพียงคนเดียว 

เท่านั้น!

เอาละครับ! ต่อไปนี้ผมจะสอนวิธีจัดระเบียบความคิดที่ดีที่สุดจาก 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว


