
สำเร็จสบายสบาย
เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ

นะโอะยุกิ ฮนดะ เขียน
กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล

ถ้าเรามีแนวคิดว่า “อ่านหนังสือเล่มนี้ไว้หน่อยก็น่าจะดี”
คุณก็จะเป็นคนที่อยู่เฉย ๆ และอ่านหนังสือไปเรื่อย ๆ

จนถึงจุดที่ไม่จำเป็น ในที่สุดก็จะกลายเป็น
การใช้เวลาอย่างสูญเปล่าโดยไม่ได้อะไรเลย

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไม่อ่านทุกหน้าและเปลี่ยนมาใช้ “ความคิดเชิงรุก”
ที่เลือกอ่านเฉพาะหน้าที่สนใจและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ทำให้ใช้เวลาอ่านนิตยสาร 1 เล่มลดลงเหลือเพียง 10 นาที

แต่ก็ทำให้ผมจดจำเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

– นะโอะยุกิ ฮนดะ

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

อยากลงทุนกับตัวเองด้วยการเรียนอะไรใหม่  ๆ  กับเขาบ้าง  
แต่เวลาว่างที่เหลือจากการทำงานและภารกิจประจำวันก็มีอยู่อย่าง 
จำกัดจำเขี่ย จึงอยากได้เทคนิคที่ช่วยให้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  ได้ในเวลา 
ที่สั้นที่สุด ยุ่งยากน้อยที่สุด แต่ได้ประโยชน์กลับมามากที่สุด

เรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป...

ในเล่มคุณจะได้พบกับสุดยอดเทคนิคความสำเร็จของ  
นะโอะยุกิ ฮนดะ บิดาแห่งความขี้เกียจ ผู้ซึ่งพยายามสุดชีวิต 
เพื่อหาวิธีที่ง่ายที่สุด สั้นที่สุด และสะดวกที่สุดในการทำทุกอย่าง 
ให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้  “ความขี้เกียจ”  เป็นตัวขับเคลื่อน 
จนคิดค้นเทคนิคการเรียนรู้เร็วสำหรับคนงาน (โคตร) ยุ่ง ออกมา 
ให้คุณได้อัปสกิลตัวเองอย่างไวไม่ว่าด้านใดก็ตาม 
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ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง  ๆ  ได้ 
แบบไม่ต้องหยุดคิด เทคนิคการสอบผ่านในทุกสนาม หรือการเรียน 
ภาษาแบบไม่ล้มเหลว เล่มนี้เผยเคล็ดลับอีกมากมายแบบจัดเต็มที่ 
ชว่ยใหค้ณุเรยีนรูส้ิง่ตา่ง ๆ โดยใชเ้วลานอ้ยทีส่ดุแตไ่ดผ้ลลพัธม์ากทีส่ดุ 
ด้วยเส้นทางที่สบายกว่าใคร 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณแกะภาพ 
ตามได้ว่า...

คนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จเขามีกระบวนการคิด 
อย่างไร
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นะโอะยุก ิ ฮนดะ 1

บทนำ

การเรียนไม่ใช่สิ่งที่
“จะได้ใช้ประโยชน์ในสักวัน”
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2 สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ นะโอะยุก ิ ฮนดะ

 วิธีที่ทำให้คนขี้เกียจได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ด้วยหนทางที่สั้นที่สุด = การเรียน

“ถ้าเรียนภาษาไว้ ก็คงได้ใช้ประโยชน์ในสักวัน”
“เผื่อถึงเวลาจำเป็น สอบใบรับรองอะไรไว้หน่อยดีกว่า”

ก่อนอื่นขอออกตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น  ๆ  เลยว่า ผมเกลียดการ 
เรียนมาก

ด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจและมีนิสัยรักสบายแบบสุด  ๆ ผม 
จึงไม่เก่งทั้งการพยายามและทำอะไรแบบจริงจัง ดังนั้นจึงไม่เคย 
มีความคิดเหล่านี้แวบเข้ามาในหัวเลยสักนิด

พอพูดแบบนี้ต้องมีคนแย้งแน่ ๆ  ว่า “แต่นายก็เรียนมาเยอะ 
ไม่ใช่เหรอ” เหตุผลที่ผมต้องเรียนนั้นมีอยู่เพียงข้อเดียว นั่นคือ 

แม้ผมจะเกลียดการเรียนมาก  แต่ผมเกลียดความ 
สูญเปล่ายิ่งกว่า

การเรียนเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คนขี้เกียจอย่างผมได้รับผลสำเร็จ 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยหนทางที่สั้นที่สุด 

การเรียนไม่ใช่สิ่งที่ทำไปโดยไม่มีจุดหมายว่า “สักวันคงจะ 
ได้ใช้ประโยชน์...”

แต่เป็น “การลงทุนในตัวเองที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่าง 
แท้จริง เพื่อจะได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องแม้ในอนาคต” 

ไม่ว่าจะเป็นการที่ผมร่ำเรียนอย่างหนักจนคว้า MBA มาได้  
หรือการได้ใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์มาก็ตาม เหล่านี้ล้วน 
เป็นการลงทุนในตัวเองทั้งสิ้น10
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สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ นะโอะยุก ิ ฮนดะ 3

สำหรับการเรียนแล้ว การถกเถียงว่า “ชอบหรือไม่ชอบ” ไม่มี 
ประโยชน์อะไร

เพราะถึงอย่างไร การเรียนรู้ก็ย่อมดีกว่าการไม่เรียนรู้ 
อยู่วันยังค่ำ

แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ใช่คนขยัน จึงไม่สามารถตั้งหน้าตั้งตา 
เรียนด้วยความรู้สึกว่า “ฉันจะทุ่มสุดตัว!” เพียงอย่างเดียวได้

เนื่องจากการลงทุนใน “เวลา” เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิต 
ผมจึงสร้าง “เทคนิคการเรียนลัด” ขึ้นมาโดยวิเคราะห์จาก 

ประสบการณ์กว่า 20 ปีของตัวเอง

“ฉันควรเลือกเรียนอะไรและสั่งสมทุนส่วนบุคคลแบบไหน”
“ทำอย่างไรจึงจะนำสิ่งที่เรียนมาใช้ในชีวิตจริงและโยงไปสู่ 

ผลสำเร็จทางธุรกิจได้”
“ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบไหนเพื่อจะได้รับ 

ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง”
“การทุน่แรงเพือ่สอบใบรบัรองตา่ง ๆ โดยใชค้วามพยายามนอ้ย 

ที่สุดเป็นอย่างไร”
“ทางลัดที่ง่ายที่สุดในการเรียนภาษาจนเก่งคืออะไร”

ขณะที่ตอบคำถามเหล่านี้ทีละข้อ ผมก็ค้นพบ  “กลไก”  
สำคัญที่ช่วยให้ใช้เวลาในการเรียนสิ่งต่างๆ  น้อยที่สุดแต่ได้ 
ผลลัพธ์กลับมามากที่สุด
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4 สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ

หากหนังสือเล่มนี้สร้างประโยชน์ให้กับคุณที่กำลังอยากได้  
“เทคนิคการเรียนรู้แบบเร่งรัด” ในฐานะผู้เขียนแล้ว ผมรู้สึกยินดี 
เป็นอย่างยิ่ง

จากฮาวาย
นะโอะยุกิ ฮนดะ
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สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ
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ความรู้จะกลายเป็นพลังได้ก็ต่อเมื่อ 
เรานำความรู้ไปใช้ในแผนปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

 – นโปเลียน ฮิลล์
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คุณม ี“ค่าเบี่ยงเบนทางธุรกิจ” 
เท่าไร

ทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันก่อนเรียน
การเรียนคือการสร้าง “ต้นทุนส่วนบุคคล”  
ถือเป็นการ “ลงทุน” เพื่อรับผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
ก่อนจะไปถึงการลงทุนส่วนตัวโดยใช้เทคนิคการเรียนลัด 
อันดับแรกเรามาทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของคุณ
และการเคลื่อนไหวของโลกใบนี้กันดีกว่า

10
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 1 ความฉลาดจะกลายเป็น

อุปสรรคในการเรียน

 คนที่ “ลองทำดูก่อน” โดยไม่คิดมากเกินไป 
จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

เวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง ส่วนใหญ่มักมี  “กำแพง”  
เกิดขึ้น

มันคือ “กำแพงที่ขวางไม่ให้เราเริ่มก้าวแรก” เช่น ขี้เกียจจัง 
ไม่มีอารมณ์ทำต่อเลย 

แน่นอนว่าอาจเป็นตอนที่เราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส 
ตอนที่เราอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษ หรือตอนที่เราคิดว่าอยากเพิ่ม 
ความรู้ด้านการตลาดให้ลึกยิ่งขึ้น กำแพงความคิดนี้ก็จะก่อตัว 
ขึ้นมาทันใด

เรื่องน่าเศร้าก็คือ ส่วนใหญ่แล้วคนฉลาดจะไม่สามารถ 
ก้าวข้ามกำแพงนี้ไปได้

“ถ้าต้องอดหลับอดนอนเพื่อเรียนภาษาอังกฤษตอนกลางคืน 
แล้วจะเป็นยังไงเหรอ”

“เรียนรู้จากการทำงานงั้นเหรอ ก็แค่ทำตามที่สั่งให้ทำก็พอ 
ไม่ใช่หรือ”

ยิ่งคุณฉลาดมากเท่าไร คุณจะยิ่งมีคำถามมากขึ้นเท่านั้น
10
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วิธีแก้ปัญหาของผมนั้นง่ายมาก
ก็แค่ “อย่าคิดมากเกินไป” เท่านั้นแหละ
“ทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ด้วย”
เมื่อเกิดคำถามนี้ขึ้น ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากทำ และถ้าเป็น 

คนฉลาดก็อาจนึกถึง “เหตุผลที่จะไม่ทำ” ออกมาได้อีกเป็นกระบุงโกย
ดังนั้นจงหยุดคิดแต่โดยดี

 ถึงอย่างไรการเรียนก็มีประโยชน์
 เรามีเป้าหมายและต้องการจะทำให้สำเร็จ
 การจดจ่ออยู่กับเป้าหมายนั้นสมเหตุสมผลกว่าการ 

ใช้สมองไปกับการกังวลในเรื่องที่ไม่จำเป็น

เมื่อคิดได้ตามนี้จึงจะเริ่มต้นทำสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องคิดอะไร
นอกเหนือจากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะซึ่งมีเพียงหยิบมือ  

อีกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกัน 
ไม่สำคัญว่าคุณฉลาดพอที่จะโดดเด่นจาก  “คนอื่น  ๆ  อีกมากมาย”  
หรือไม่

กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่ว่า “คุณนำเทคนิคการทุ่นแรง 
มาใช้กับการเรียนอย่างไร”

ผมได้บอกไปแล้วในบทนำว่า เราจำเป็นต้องใช้  “กลไก”  ที่ 
ทำให้เรียนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในเล่มผมจะอธิบายวิธี 
สร้างรูปแบบการเรียนที่จะกลายเป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดก็คือ “การไม่คิดมาก”  กับ  
“ความกระตือรือร้น” นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ10 นะโอะยุก ิ ฮนดะ

หากคุณพึ่งพาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเพื่อสร้างแรงจูงใจ แม้ใน 
วันที่คุณตัดสินใจว่า “เอาละ! ฉันจะเริ่มเรียนแล้ว” คุณอาจรู้สึก 
ฮึกเหิมก็จริง แต่พอผ่านไปหลายวันเข้า คุณก็จะเริ่มหมดไฟจน 
กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ล้มเหลวซ้ำ ๆ 

สมัยเป็นนักเรียน
ไม่ตั้งใจเรียนจะดีกว่า 

 การเรียนมี 3 ประเภท

“อายุป่านนี้แล้วยังจะมาเรียนอะไรอีก”

บางคนก็พูดแบบนี้ผสมโรงไปกับการยอมแพ้ บ้างก็อ้างว่า 
ตวัเองงานยุง่เพือ่เปน็เหตผุลทีจ่ะไมท่ำวา่ “ตอนเปน็เดก็ฉนักพ็ยายาม 
มากพอแล้ว แถมงานก็ยุ่งตลอด ทำอะไรแบบนั้นไม่ไหวหรอก”

คนที่พูดแบบนี้คือคนที่เข้าใจนิยามของการเรียนอย่าง 
ผิดๆ 

ในความคิดของผม การเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทโดย 
ไม่จำกัดว่าเป็นการเรียนของเด็กหรือนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น ซึ่ง 
ผมได้จัดเรียงไว้ดังต่อไปนี้
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การสอบใบรับรองคุณวุฒิ
การสอบผ่านจะทำให้ก้าวสู่ขั้นต่อไปได ้
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้
ทั่วไป

ความรู้ ความชำนาญ
แมจ้ะไมม่เีปา้หมายวา่ตอ้งสอบผา่น แตม่ปีระโยชน ์
ต่อการพัฒนาตัวเองและความก้าวหน้าในอาชีพ  
เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเงิน ภาษา หรือ IT ฯลฯ
สั่งสมได้จากหนังสือ นิตยสาร งานสัมมนา  
โรงเรียน หรือเรียนรู้จากผู้คน

ข้อมูลข่าวสาร
แมจ้ะไมม่เีปา้หมายวา่ตอ้งสอบผา่น แตม่ปีระโยชน ์
ต่องานหรือชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้ามา 
ในทุกวันและเราต้องคว้ามันไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เช่น กระแสหรือเทรนด์ในแต่ละยุคสมัย 
การเคลื่อนไหวในสังคมโลก สภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ
รับรู้ได้จากโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ ์  
นิตยสาร และเรื่องเล่าจากผู้คน

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

10
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การเรียนสมัยที่เป็นนักเรียนคือการเรียนประเภทที่  ซึ่งเป็น 
การเรียนเพื่อสอบใบรับรองคุณวุฒิ แม้คุณจะพยายามอ่านหนังสือ 
แทบตาย แต่ก็ถือว่าเป็น  “สินทรัพย์ของตัวเอง”  ที่สั่งสมมาถึงอายุ  
18 ปีจนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทว่า ในยุคที่มีความผันผวนมากอย่างตอนนี้ การพึ่งพาการ 
ศึกษาเพียงอย่างเดียวและคิดว่า “ถ้ามีสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นคงไป 
ตลอดชีวิต” ออกจะเป็นการผจญภัยที่ค่อนข้างประมาททีเดียว  
เพราะหลายครั้งที่ถ้าอยากเปลี่ยนงานหรือเพิ่มความก้าวหน้าใน 
อาชีพก็จำเป็นต้องใช้คุณวุฒิอื่นเพิ่มเติมด้วย

แต่ถึงอย่างนั้นคนที่ เกลียดการเรียนหรือคนที่คลั่ งไคล้  
ใบรับรองคุณวุฒิจนได้ฉายาว่า “นักล่าใบเซอร์ฯ”  ต่างก็เข้าใจผิด 
อย่างมหันต์ว่ามีแต่การเรียนประเภทที่   เท่านั้นถึงเรียกว่าเป็น 
การเรียนได้อย่างเต็มปาก

เรามาปรับความเข้าใจกันตรงนี้เลยดีกว่า
ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนมีอยู่ 3 ประเภท
แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ถ้าไม่รักษาสมดุลของการเรียนทั้ง  

3 ประเภทให้ดีละก็ ย่อมไม่สามารถสร้างผลสำเร็จ รวมถึงไม่อาจ 
อยู่รอดได้

หากสังเกตให้ดีจะพบว่า “การเรียน”  ทั้ง 3 ประเภทมีแต่ 
สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเสียอีก

ตัวอย่างเช่น การเรียนประเภทที่  ความรู้ ความชำนาญ 
หากเทียบกับเด็กแล้ว ผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ทางสังคมและได้ 10
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พบปะผู้คนมามากมายจะศึกษาได้ง่ายกว่า ส่วนการเรียนประเภท 
ที่   ข้อมูลข่าวสาร เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ ข้อมูลข่าวสารจะสร้าง 
ประโยชน์แก่การทำงานหรือการใช้ชีวิตได้โดยตรง และข้อมูล 
ข่าวสารมากมายก็ยังเชื่อมโยงกับผลสำเร็จโดยตรงอีกด้วย

สำหรับการเรียนรู้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ ถ้าคุณตั้งเป้าหมายได้ 
ด้วยตัวเองแล้ว ก็ง่ายที่จะบรรลุผลสำเร็จ เนื่องจากสิ่งนั้นจะถูกปรับ 
แต่งให้เป็นจุดมุ่งหมายของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น 

แม้แต่การตั้งคำถามกับตัวเองว่าควรหาความรู้อะไรเพิ่มเติมดี 
จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด หากเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะประสบความ 
สำเร็จในตัวเลือกเหล่านี้ได้มากกว่านักเรียนนักศึกษา

การเรียนรู้ตอนเป็นผู้ใหญ่จะยิ่งทุ่นแรงได้ดีกว่า
การเล่าเรียนอย่างหักโหมเกินไปในสมัยที่ยังเป็นนักเรียน 

ถือเป็นการออกตัวผิดจุด

ในชีวิตมนุษย์ ช่วงเวลาของการเป็นผู้ใหญ่นั้นยาวนาน 
ยิ่งกว่าช่วงเวลาของการเป็นเด็ก

ดังนั้นตอนเป็นนักเรียนจึงอย่าหักโหมนัก เพราะเมื่อเข้าสู่ 
วัยทำงานแล้ว การเล่าเรียนทั้ง 3 ประเภทอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่ม 
มูลค่าให้กับตัวคุณ รวมทั้งยังสร้างผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้ตลอด 
ชีวิตอีกด้วย

10
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 1 ถ้าทำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย 

จะสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาไม่ได้ 

 การเรียนคือการลงทุนต่อสินทรัพย์ที่เรียกว่า “เวลา”

แมบ้างคนจะมรีายไดห้ลกัลา้นตอ่ป ี แตก่ห็มดไปกบัคา่ใชจ้า่ย 
ต่าง ๆ 

พวกเขาอยู่ในสถานะที่แม้จะมีรถหรู 3 คัน อยู่คอนโดที่จ่าย 
ค่าเช่าเรือนแสน และสวมใส่แบรนด์เนมทั้งตัว แต่กลับมีสินทรัพย์ 
เป็นศูนย์

แม้จะมีรายรับมากเท่าไรก็มีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวเท่านั้น  
ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมา จึงต้องทน 
ทำงานเดิม  ๆ  ที่ทำอยู่ตอนนี้ไปชั่วชีวิต เพราะต้องการรักษาวิถีชีวิต 
ที่หรูหราแบบนี้เอาไว้

คนที่โตเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ยอมเรียนรู้ก็ไม่ต่างกัน เพราะถือ 
เป็นการใช้ชีวิตโดยปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้คุณค่า

ในทางกลับกัน บางคนแม้จะมีรายได้น้อยแต่ก็รู้จักเก็บออม 
ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสินทรัพย์และลงทุนเพื่อรอรับรายได้ในอนาคต

ตอนนี้อาจไม่ได้ใช้ชีวิตที่สุขสบาย แต่สุดท้ายพวกเขาก็สร้าง 
กลไกที่ทำให้ตัวเองมีรายรับอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ต้องทำงานเยอะ 
ก็ได้ใช้ชีวิตสบาย ๆ จากทรัพย์สินที่ลงทุนไว้

เช่นเดียวกับคนที่พยายามเล่าเรียนโดยใช้เวลาที่มีอยู่ 
อย่างจำกัด เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบ “หุ้น”10
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ถ้าคุณทำงานแค่  9 โมงเช้าถึง  5 โมงเย็นโดยยึดหลักว่า  
“สมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ” คุณก็จะได้ 
ผลสำเร็จเพียงเท่านั้น แม้จะบอกว่าตัวเองกำลังสนุกกับงานอดิเรก 
อื่น  ๆ  อยู่ แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่การลงทุนในตัวเองก็ถือว่าใช้เวลาไป 
อย่างเปล่าประโยชน์

ในทางกลับกัน การก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่คำนึงถึง 
ประสิทธิภาพ มองเผิน  ๆ  อาจดูเป็นคนที่  “รักงาน” แต่ก็เป็นการใช้ 
เวลาโดยสูญเปล่าเช่นกัน เหตุผลก็คือ แม้เราจะทำงานอย่างหนัก 
แต่กลับสร้างผลสำเร็จได้เพียงครั้งต่อครั้งเท่านั้น

สุดท้ายต่อให้ทำงานมากแค่ไหนก็ไม่มี  “สินทรัพย์ของ 
ตัวเอง”  งอกเงยขึ้นมา จึงต้องใช้ชีวิตแบบ  “ล่องลอย” และ 
ทำงานหนักไปตลอด

ดังนั้นเรามาเรียนรู้เทคนิคเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตแบบหุ้นกันดีกว่า
“สินทรัพย์ทางเวลา”  ที่ได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่มี 

ข้อจำกัด ความลับจึงอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนโดยใช้การทุ่นแรงได้มาก 
แค่ไหน ในที่นี้ การเรียนจึงหมายถึงสุดยอดเทคนิคการลงทุน 
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เมือ่ตดัสนิใจวา่จะสรา้งสนิทรพัยข์องตวัเองแลว้ เรามากำหนด 
ชว่งเวลาทีจ่ะใชใ้น “การเรยีน” วา่จะเปน็ระหวา่งทำงานหรอืจะใชเ้วลา 
ส่วนตัวมาลงทุนเพื่ออนาคตกันดีกว่า

ถ้าคุณลงทุนในการเรียน สินทรัพย์ของคุณก็เปรียบเสมือน 
หุ้น มันจะเกิดกลไกที่สร้างผลสำเร็จให้กับคุณไม่ต่างอะไรกับเงิน 
ปันผลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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 “ชีวิตแบบหุ้น” VS “ชีวิตแบบล่องลอย”

ปัจจุบัน

อนาคต

ราย 
ได้ 
จาก 
การ 
ทำ 
งาน

นำรายได้ส่วนหนึ่งมาลงทุน
เมื่อผลาญรายได้จนหมด

สินทรัพย์

รายได้ล่วงหน้า

ไม่มี 
หรือ 
ติดลบ 

นอกจากรายได้จากการ 
ทำงานแล้ว สินทรัพย์

ยังช่วยสร้างรายได้ล่วงหน้า 
ทำให้มีเหลือกินเหลือใช้

มีแค่รายได้จากการทำงาน 
จึงต้องทำงานหนักเพราะ 
ต้องการรักษาวิถีชีวิต

ที่หรูหราเอาไว้

ลง 
ทุน สิ้น 

เปลือง

สิ้น 
เปลือง

10
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ห้ามเลียนแบบ “คนจีนที่เก่งกาจล้ำเลิศ” 

 การที่เราไม่เรียนเป็นเพราะไม่รู้จักโลกความเป็นจริง

ชาวยิวมีคำพูดประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า
“แม้เงินหรือทรัพย์สินจะถูกผู้คนช่วงชิงไป แต่ความรู้ 

ที่อยู่ในสมองเรานั้นไม่มีใครขโมยไปได้”

ทุกครั้งที่ผมไปทำงานต่างประเทศก็มักจะทึ่งกับการเล่าเรียน 
อย่างหนักของนักธุรกิจทั่วโลก 

สมัยที่ผมเรียนที่โรงเรียนธุรกิจในอเมริกา ผมถูกกดดันจาก 
ความขยันของเพื่อนคนอื่น ๆ ที่ต่างจากในญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง แน่นอน 
ว่าถ้าเทียบความขยันเรียนของคนอเมริกา เวียดนาม และจีนแล้ว  
คนญี่ปุ่นยังถือว่าห่างชั้นมาก

ยิ่งช่วงนี้ผมได้มโีอกาสไปเยือนประเทศในทวปีเอเชียหลายครั้ง  
จึงพบว่าความทะเยอทะยานของคนจีนนั้นไม่ธรรมดา

ยกตัวอย่างจากการเรียนภาษา ระหว่างที่ผมไปทำงานนอก 
สถานที่  ล่ามที่ ผมเชิญมาสามารถสื่ อสารภาษาอั งกฤษได้  
คล่องแคล่ว แถมยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ราวกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

นอกจากนี้ เวลาที่ผมพูดคำที่เธอไม่เข้าใจ เธอก็จะบอกว่า  
“เพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก” และรีบจดไว้ทันที เธอมักจะพก 
สมุดบันทึกเก่า ๆ ที่จดศัพท์ต่าง ๆ เอาไว้ติดตัวเสมอ

“พูดเก่งขนาดนี้แล้ว ยังต้องจดอีกเหรอ...”10
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แม้เธอจะทำให้ผมกลับมาทบทวนตัวเองว่าทำแบบนี้กับ 
ภาษาอังกฤษเหมือนกันหรือเปล่า แต่สำหรับเธอไม่ได้ถือว่าสิ่งนี้เป็น 
ภาระหรือความยากลำบากอะไร เพราะเธอคิดว่าการเรียนภาษาคือ 
“การลงทุน” ที่มีผลตอบแทนอย่างแท้จริง จึงทำไปโดยไม่ลังเล

ในอเมริกาก็เช่นกัน เป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงโดยมีความ 
แตกต่างอย่างมากระหว่างคนที่อยู่ในห่วงโซ่บนสุดกับล่างสุดเหมือน 
กับประเทศจีน ดังนั้นถ้าคิดจะไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในแวดวงที่คุณอยู่ 
คุณก็ต้องเรียนให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่า

ถ้าพูดได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษก็จะได้ผลตอบแทน 
หายเหนื่อยแน่นอนจึงลงมือทำ ดังนั้นถ้าความสามารถที่มีอยู่ตอนนี ้
ไม่อาจทำให้เงินเดือนสูงขึ้นได ้ ก็ลองไปเรียนภาษาอื่น ๆ เพิ่ม ถ้าทำ 
แบบนี้มูลค่าของตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้น

ต้องทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องนำไปปฏิบัติจริง ดังนั้น 
เราจึงต้องเล่าเรียนและเชื่อมโยงสู่ผลตอบแทนไม่รู้จบ

ความคิดนี้หยั่งรากลึกในสมองของคนจีนอย่างเหนียวแน่น  
เราจึงเห็นคนจีนเก่ง ๆ ขยันเรียนกันอย่างคร่ำเคร่ง

ตอนนี้สังคมการทำงานของญี่ปุ่นเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ 
ผลลัพธ์และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แม้คุณจะทำงานให้กับบริษัทที่มั่นคงแค่ไหน แต่อีกไม่นาน 
ยุคที่หลายบริษัทต้อง  “ควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือต่างชาติ”  
กำลังจะมาถึง 

การที่คนอเมริกาเรียนหนัก เป็นเพราะพวกเขาได้สัมผัส 
ความจริงอันโหดร้ายจากพายุแห่งการเลิกจ้างงานที่พัดกระหน่ำใน 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สำเร็จสบายสบาย เพราะเรียนรู้ ไวแบบคนขี้เกียจ นะโอะยุก ิ ฮนดะ 19

ยุค 80 ว่า “ถ้าไม่ได้สะสมเงินทุนส่วนตัวที่ทำให้อยู่ได้แบบสบาย ๆ 
แม้จะถูกเลิกจ้างก็ไม่อาจอยู่รอดได้”

ส่วนประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อาจจะมีเพียงไม่กี่คนที่สัมผัสได้ถึง 
อันตรายที่ว่า “ถ้าไม่เรียนเพิ่มก็ไม่อาจอยู่รอดได้”

ข้อมูลที่ว่า “นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นใช้เวลาเรียนในวันธรรมดา 
เฉลี่ยแล้ว 10 นาที” อาจไม่ต่างอะไรกับ  “กบ” จากทฤษฎีกบต้ม  
(The Boiled Frog Theory)1 อันโด่งดังที่ไม่ทันโลกในสถานการณ์ 
ปัจจุบันก็เป็นได้

แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าจู่ ๆ คุณไปลอกเลียนแบบความดุเดือดของ 
คนจีนด้วยความบ้าพลังว่า “เรียนให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วกัน!”  
คุณก็จะล้มเหลวอย่างแน่นอน

การที่คนจีนเก่ง ๆ มีความล้ำเลิศนั้น ไม่ได้เป็นเพราะพวกเขา 
รักการเรียนจนเข้าเส้น

แต่เป็นเพราะพวกเขามี  “เป้าหมายในการเรียน”  ที่ฝัง 
รากลึกอยู่ในหัวอย่างเหนียวแน่นถึงขนาดที่ว่าไม่รู้ตัวกันเลย 
ทีเดียว

หากไร้เป้าหมาย ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนโดยทุ่นแรง

1 ทฤษฎีที่เปรียบเทียบการเอาตัวรอดจากวิกฤตกับการตอบสนองของกบ โดยถ้าเราโยน 
กบลงไปในหม้อน้ำร้อน มันก็จะกระโดดออกมาทันที แต่ถ้าเราโยนกบลงไปในหม้อน้ำเย็น 
แล้วค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิต้มน้ำช้า ๆ มันก็จะลอยตัวอยู่ในน้ำอย่างสบายใจเฉิบและปรับตัว 
เพื่อทนต่อน้ำที่อุ่นขึ้นเรื่อย ๆ ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็น “กบต้ม” ในที่สุด10
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ต้องเรียนให้มากกว่าทำงาน 

 ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียน

ในการทำงานมีหลายโอกาสที่ผมได้พบกับผู้บริหารมากมาย 
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมักมี 
จุดร่วมที่เหมือนกัน

หนึ่งในนั้นคือ “การเรียนรู้”

สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการจบจากสถาบันชื่อดัง คนที่มาจาก 
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสถาบันชั้นยอดคือ “คนที่ 
เรียนได้ดีสมัยเป็นนักเรียน” หรือ  “คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 
สำเร็จ” แต่ในบรรดาคนเหล่านั้น ก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จ 
และคนที่ใช้ชีวิตแบบทั่วไป

ทว่าคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจและได้รับผล 
ตอบแทนอย่างต่อเนื่องนั้น “มักทำงานแนวหน้าในฐานะ 
นักธุรกิจไปพร้อมกับหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอด”

คุณอิซึมิ มาซาโตะ ตัวแทนกรรมการของ Japan Financial  
Academy เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเรื่องนี้

ส่วนใหญ่แล้วคุณอิซึมิแทบไม่ได้ “เรียนในโรงเรียน” หลังจบ 
ชั้นมัธยมต้นเขาก็ไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย แต่เนื่องจากไม่ชอบการ 
เรียนจึงลาออกตอนอายุ 16 ปี 10
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เมื่อกลับมาญี่ปุ่นก็ทำงานเป็นช่างเสริมสวย หลังจากตั้ง 
เป้าหมายว่าจะเป็นสไตลิสต์ ก็จับพลัดจับผลูมาได้งานในบริษัท IT 
อย่างที่แอบตั้งใจไว้ แต่เมื่อเสียคุณแม่ไปก็หันมาเริ่มทำธุรกิจของ 
ตัวเองตอนอายุ 26 ปี

คุณอิซึมิไม่ถนัดอ่านอักษรคันจิ เขาแค่พูดออกมาง่าย  ๆ  ว่า  
“สมัยเป็นเด็กผมเรียนไม่เอาไหนเลย”

ระหว่างอ่านเอกสารการประชุม ถ้าเขาเจออักษรคันจิที่ไม่ 
รู้จักก็จะถามคนอื่น ๆ ออกไปตรง ๆ ว่า “ตัวนี้อ่านว่าอะไรหรือ”

แน่นอนว่าในฐานะนักธุรกิจแล้ว คุณอิซึมิเป็นคนที่เก่งมาก  
เขาเก่งด้านตัวเลข รอบรู้เรื่องการลงทุนและการเงิน รวมทั้งมีความ 
สามารถด้านการบริหารที่โดดเด่น

ทั้งหมดเป็นเพราะจนถึงตอนนี้คุณอิซึมิก็ยังไม่หยุดเรียนรู้  
จึงทำให้ความสามารถด้านการบริหารและทักษะทางธุรกิจเพิ่มขึ้น  
ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วย

เมื่อคนวัยทำงานได้เล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวก็จะได้รับ 
ประโยชน์มากมายตามมา ผลลัพธ์คือ เงิน ความก้าวหน้า  
เส้นทางอาชีพ และเส้นสาย

คุณอิซึมิเล็งเห็นสิ่งนี้จึงได้ลงทุนในการเรียนแม้จะต้องเจียด 
เวลาจากงานที่ยุ่งจนหัวหมุนก็ตาม

หลังจากสั่งสมความรู้เพิ่มเติมได้ไม่กี่ปีตั้งแต่ช่วงอายุ  20  
กว่า ๆ ชีวิตของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เรียนมัธยมปลายหรือมหา- 
วิทยาลัยจะได้ดีตอนทำงาน แต่ไม่ว่าสมัยเป็นเด็กคุณจะเรียนเก่ง 
หรือไม่เก่ง ผลลัพธ์ของการเล่าเรียนหลังเข้าสู่วัยทำงานนั้นไม่ต่างกัน10
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เป้าหมายของการเรียนสำหรับนักเรียนมีอยู่เพียงข้อเดียวคือ  
“การสอบผ่าน” แต่เป้าหมายของการเรียนสำหรับนักธุรกิจมีมากกว่า 
นั้น

หากคุณโฟกัสที่เป้าหมายอย่างไม่ลดละและไม่หยุด 
เรียนรู้ รายได้ก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ

ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจเช่นนี้

 “การเรียนเพื่อสอบ” VS “การเรียนเพื่อใช้จริง”

การเรียน

เชิงทฤษฎี

โจทย์ปัญหาเก่าๆ 

หนังสือเรียน

ใช้การ์ดช่วยจำ

การสอบ

มีคำตอบที่ถูกต้องแน่นอน

การทบทวน

นำไปใช้จริง

ตัวอย่างจากผู้อื่น

หนังสือธุรกิจ

ใช้การจดบันทึกแบบทุ่นแรง

การทำงาน การสอนผู้คน

ไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัว

ในการเรียนเพื่อใช้จริง
เราต้องไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ

การเตรียมบทเรียน

ธุรกิจ

10
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อะไรคือผลตอบแทนของการทำงานล่วงเวลาถึง 3 ชั่วโมง 
โดยไม่ได้คำนึงถึงผลสำเร็จ  การทำงานล่วงเวลาที่ไม่นำไปสู่ 
ผลสำเร็จนั้นเป็นความสูญเปล่าทางมูลค่าและเวลาไม่ว่าจะสำหรับ 
ตัวเองหรือบริษัท เพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นงานที่จะพาคุณไปสู่ 
อนาคต

ผลตอบแทนของการไปดื่มเหล้าสังสรรค์พลางบ่นเรื่องงาน 
ให้เพื่อนร่วมงานฟังคืออะไร ถ้าคุยกันด้วยดี ความเครียดก็หาย  
ถ้าคุยแล้วแย่ ก็มีแต่กลับมาเมาค้างเท่านั้น

ดังนั้นจึงไม่มีทางอื่นนอกจากเอาเวลาไปลงทุนกับการ 
เรียนที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

บทต่อไปผมจะอธิบายว่าเราควรตั้งเป้าหมายอย่างไรและ 
เลือกเรียนอะไรดี

10
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ไม่ว่าจะมีความคิดที่ดีแค่ไหน
ไม่ว่าจะมีความพยายามเพียงใด 
ก็ย่อมพ่ายแพ้หากวิ่งทวนเข็มนาฬิกา

 – ฮนดะ เซโรกุ

10
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ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร

วิธีเลือก “ตัวเลือกในการลงทุน”
เวลาจะลงทุนไม่มีใครตัดสินใจเลือกซื้อหุ้น
หรืออสังหาริมทรัพย์ด้วยเหตุผลมั่ว ๆ 
การเรียนก็เช่นกัน
มารู้จักวิธีเลือกให้แน่ใจว่าควรจะเรียนอะไร 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนอย่างต่อเนื่องกันเถอะ

10
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 การเรียนสำหรับผู้ใหญ่คือการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง

ไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่มีเวลาและพลังงานเหลือเฟือ
คนส่วนใหญ่มักรู้สึกว่าตัวเอง  “งานยุ่ง” และถ้ามีงานที่ต้อง 

ทำ แน่นอนว่าย่อมอยากได้เวลาผ่อนคลายหรือความสนุกสนาน 
ในชีวิตส่วนตัว

ในสถานการณ์เช่นนี้  คุณต้องลงทุนกับ  “สินทรัพย์ทาง 
เวลา”  อันมีค่าเพื่อการศึกษา ดังนั้นเรามาทำจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
กันก่อนดีกว่า

ถ้าจุดประสงค์ไม่ชัดเจน แม้จะใช้เครื่องทุ่นแรงใดๆ   
ในภายหลัง ผลลัพธ์ก็เป็น “ศูนย์” อยู่ดี

ตวัอยา่งเชน่ “ฉนัจะเกง่ภาษาองักฤษ” แบบนีไ้มใ่ชจ่ดุประสงค ์
แตเ่มือ่ทำใหช้ดัเจนวา่ “ฉนัจะเกง่ภาษาองักฤษ แลว้จะใชม้นั 

เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างไร” จึงจะเรียกได้ว่าเป็นจุดประสงค์
ทว่าจุดประสงค์ที่ไม่ชัดเจนว่าจะทำให้ได้รับผลสำเร็จแบบ 

ไหน ก็เป็นได้แค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้น
หากพูดเป็นภาษาการลงทุนก็ต้องบอกว่า การเรียนที่ 

ละเลย “ROI” นั้นไม่ต่างจากการพนันด้วยความประมาท

ROI  ย่อมาจาก  Return  on  Investment  หมายถึง  
“ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน” พูดง่าย  ๆ  คือ เป็นวิธีคิดที่ว่า  10
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หากคุณทำกำไรได้ 20 ล้านเยนจากการลงทุน 100 ล้านเยน ค่า  
ROI จะอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์

ในการเรียนก็เช่นกัน หากคุณเริ่มเรียนโดยไม่คำนึงถึง  
ROI จะเกิดผลเสียและไม่ได้ประโยชน์อะไร

“สำหรับฉัน  ROI ที่จะได้จากการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ 
กี่เปอร์เซ็นต์กันล่ะ”

คุณต้องตัดสินใจให้เห็นเป็นภาพชัดเจนในหัวว่าคุณอยากเก่ง 
ภาษาอังกฤษจนได้เลื่อนขั้น อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้ 
ย้ายไปทำงานในบริษัทต่างชาติ อยากเริ่มทำธุรกิจในต่างประเทศ  
หรืออยากได้เป็นทักษะติดตัวที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ลองพิจารณาว่าผลตอบแทนนั้นจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้ 
พลังงานและเวลาเต็ม 100 ลงทุนกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็จำเป็นต้องวิเคราะห์แบบนี้เสมอ
ถ้าผลลัพธ์คือ “คุณแทบไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา  

ดังนั้นการเสียเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันจึงไร้ความหมาย” คุณก็ต้อง 
ตัดสินใจว่าสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแล้วเลือกเรียนอย่างอื่นแทน 
ดีกว่า

ไม่มีเศรษฐีคนไหนลงทุนในทรัพย์สินที่รู้ว่าจะไม่ทำกำไร

หลายคนอาจมีข้อโต้แย้งว่า “สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาคือ 
การได้รู้จักวัฒนธรรมของประเทศนั้น  ๆ และได้มีความรู้ติดตัว 
โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนอะไร”

ทว่าสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือ คนที่มีเป้าหมายว่า “อยาก 
ให้ตัวเองเติบโต อยากสร้างผลสำเร็จ อยากสร้างรายได้”  10
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ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการเรียนก็ตาม “ทางลัด”  สู่ 
จุดหมายปลายทางคือสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงคุณได้

ถ้าคุณเรียนรู้อย่างรอบคอบ ทักษะของคุณจะพัฒนาขึ้น  
ส่งผลให้มีเวลามากขึ้นราวกับผลกำไรที่งอกเงยจากหุ้นที่ราคาดีดขึ้น

การใช้เวลาส่วนนั้นมาหาความรู้เพิ่มเติมก็เหมือนกับการ 
เพิ่มสินทรัพย์ให้กับตัวเอง ไม่ต่างจากการนำผลกำไรที่ได้จากหุ้น 
มาลงทุนเพิ่มอีกต่อ

เมื่อเราสร้างวงจรนี้ขึ้นมาได้แล้ว แม้จะไม่ต้องพยายาม 
แทบตาย แตธ่รุกจิกจ็ะประสบความสำเรจ็ ทำใหค้ณุมเีวลาไปทำงาน 
อดิเรกหรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสบาย ๆ จนพอใจ

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สังคมญี่ปุ่นมองข้าม  “ความฉลาด”  
โดยยกย่อง “การอุทิศเวลาหลายปีดีดักให้กับบริษัทอย่างทุ่มเท”

คำว่า “เธอเป็นคนฉลาดดีนี่” ไม่ได้ถูกใช้เป็นคำชม แต่ถือเป็น 
คำประชดเสียดสี แม้แต่ตัวเอกในละครหรือหนังสือการ์ตูนส่วนใหญ่ 
ต่างก็เป็นคนประเภทเด๋อด๋าซุ่มซ่ามทั้งนั้น

คุณมิทาจิ ทาคาชิ ตัวแทนของ Boston Consulting Group  
แห่งประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ว่า เรามี  “ความเข้าใจผิดที่ยากจะ 
แก้ไขในเรื่องที่ว่า ความลำบาก = ความพยายาม”

แต่ถึงอย่างไรผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที ่ “เราต้องเรียนและทำงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด รวมทั้งเต็มที่กับการทำงาน 
อดิเรกและการใช้ชีวิต”

น่าจะถึงยุคที่ตัวละครแบบนี้กลายเป็นมาตรฐานทั่วโลกแล้ว 
ไม่ใช่หรือ10
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เช่นเดียวกับเวลาที่พูดถึง  “การพิจารณาเรื่องผลตอบแทน”  
แม้จะมีคนขัดขึ้นว่า “อะไร  ๆ ก็คำนวณตัวเลขไว้ดิบดีเชียวนะ” เรา 
ก็ไม่ต้องไปสนใจ

เพราะการศึกษาคือการลงทุน การพิจารณาเรื่องผล 
ตอบแทนและคำนวณกำไรขาดทุนไว้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็น 
“กฎเหล็ก”

10
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