


1

 1 www.mugi.com/en/index.html



จัดสรรเวลาด ี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า2



คะซึโยะ  คัตสึมะ 3

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 1 (สร้างผลสำเร็จได้ง่าย ๆ ด้วยการลงทุนกับเวลา)



จัดสรรเวลาด ี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า4

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 2 
(ไม่ว่าใครก็ประหยัดเวลาได้หาก “เปลี่ยนกลไกในการทำงาน”)
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 3 Tacit knowledge
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 4 ผู้เขียนเคยออกหนังสือชื่อว่า “หลักการเรียนรู้เพื่อเพิ่มรายได้ต่อปี 10 เท่าซึ่งเป็นวิธีที่สมเหตุสมผล 
และทำได้ต่อเนื่อง” หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการจัดสรรเวลาเพื่อเพิ่มรายได ้ 10 เท่าเช่นกัน จึงกล่าวว่าหนังสือ 
ทั้งสองเล่มคือหนังสือในชุดรายได้ 10 เท่า – ผู้แปล
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จัดสรรเวลาด ี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า8

แผนภูมิการลงทุนกับเวลา

ระดับความสำคัญสูง

ระ
ดับ
คว
าม
เร่ง
ด่ว
นส
ูง ระดับความเร่งด่วนต่ำ

เวลาที่ใช้อย่างสิ้นเปลือง เวลาเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์

เวลาเพื่อการลงทุนเวลาเพื่อการดำรงชีวิต

ระดับความสำคัญตํ่า
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กฎ 10 เท่า ข้อที่ 3 (ลดสิ่งที่ทำและเพิ่มคุณภาพ)



คะซึโยะ  คัตสึมะ 11

จำกัด
สิ่งที่ทำ

สร้าง
ความสามารถ

ที่แท้จริง

ผลสำเร็จ
เพิ่มขึ้น

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 4 (สร้างวงจรที่ดี)
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 5 Kanban System คือระบบการใช้บัตร ป้าย หรือกระดานบันทึกสั้น  ๆ  ในระบบการผลิต โดย 
คนงานทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนถดัไปจะนำชิน้สว่นมาจากขัน้ตอนกอ่นหนา้ตนและทิง้คมับงัไว ้ โดยระบไุวใ้นคมับงันัน้ 
วา่ตนไดน้ำชิน้สว่นไปจำนวนเทา่ไร เมือ่ใชช้ิน้สว่นหมดแลว้กส็ง่คมับงัแผน่เดมิกลบัไปยงัขัน้ตอนกอ่นหนา้ตน  
เพื่อรับชิ้นส่วนเพิ่มเติม – ข้อมูลจาก jeducation.com/career/knowledge/2010/03/-kanban.html
 6 CAD ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Design หมายถึงโปรแกรมที่ช่วยในงานออกแบบและ 
เขียนแบบ นิยมใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมการผลิต สถาปัตยกรรม  
ก่อสร้าง วิศวกรรม เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
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กฎ 10 เท่า ข้อที่ 5 
(ปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ)
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 7 ฉบับภาษาไทยไม่ตีพิมพ์สมุดบันทึกเพิ่มรายได้ต่อปี 10 เท่า ผู้อ่านสามารถใช้สมุดบันทึกส่วนตัว 
จดรูปแบบการบันทึกตามที่ผู้อ่านแจ้งในหัวข้อ “จัดสรรเวลาให้มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า ฉบับปฏิบัติจริง”
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กฎ 10 เท่า ข้อที่ 6 (“สิ่งที่ ไม่ทำ” สำคัญกว่า “สิ่งที่ทำ”)
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กฎ 10 เท่า ข้อที่ 7 (เข้าใจประสิทธิผลด้วยตัวเลข)

 8 ประมาณ 13 บาท
 9 ประมาณ 2 บาท

100kg

!
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จัดสรรเวลา
ใหม้รีายไดเ้พิม่ 10 เทา่

ฉบับพื้นฐาน



1.
ทำไมการบริหารเวลา
จึงดำเนินไปไม่ราบรื่น
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อันดับแรกมาตรวจสอบกันเถอะว่า “ทำไมการปรับปรุงวิธีบริหารเวลาจึงเป็นเรื่องยาก”  
“แม้จะเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แต่ทำไมดูเหมือนว่าไม่ค่อยเกิดประสิทธิผล”

เหตุผลที่การบริหารเวลาดำเนินไปไม่ราบรื่นแบ่งกว้าง  ๆ ได้เป็น 2 ข้อ ข้อที่ 
หนึ่งคือ “ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด” ข้อสองคือ “วัดประสิทธิผลยาก” ต่อไปนี้จะเป็น 
การอธิบายตามลำดับทีละข้อ

เหตุผลที่ ไม่ราบรื่นข้อที่ 1 ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่จะบริหารเวลา
เทคนิคบริหารเวลาไม่มี“วิธีครอบจักรวาลที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้และ 

เพิ่มประสิทธิภาพได้ทันที”
เรื่องนั้นมันก็จริงอยู่ แต่การแสวงหาสิ่งที่ไม่มีก็เป็นธรรมชาติของพวกเรา  

ดังนั้น หลายต่อหลายครั้งที่เราเอาแต่เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ เช่น เรียนรู้  “หลัก 
บริหารเวลาของคุณเอ” ต่อด้วย  “กลวิธีจดสมุดบันทึกของคุณบี” ผลสุดท้าย 
กลับไม่สามารถทำตามเช่นนั้นได้ต่อเนื่อง

การที่ใครสักคนเรียนรู้วิธีการของคนอื่น แต่ทำได้ไม่ดี เป็นเพราะแต่ละคน 
มีกิจวัตรในการดำเนินชีวิต หรือมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น วิธีจัดสรร 
เวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป
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วิธีใช้เวลาของพวกเราเป็นอย่างไร วิธีใช้ชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างน้ัน  
เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาจึงไม่มี “แบบฉบับที่ชัดเจนสำหรับคนจำนวน 
มาก” เช่นเดียวกับการที่เราไม่มีวันหา “วิธีใช้ชีวิตที่ดีที่มีประโยชน์สำหรับ 
คนจำนวนมาก” ได้เจอ

นอกจากนี ้ วธิจีดัสรรเวลาทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัเปน็สิง่ทีร่วบรวมมาจากประสบ- 
การณ์ยาวนานหลายปี กล่าวคือ วิธีใช้เวลาของคุณตอนนี้เป็นวิธีในแบบฉบับ 
ของคณุซึง่คณุเลอืกโดยไมรู่ต้วัจากประสบการณท์ีเ่คยมจีนถงึตอนนีว้า่ “ถา้ใชเ้วลา 
อย่างน้ีจะได้ผลอย่างน้ี” “ถ้าใช้เวลาอย่างน้ีจะเสียหายอย่างน้ี” โดยคุณได้เลือกทาง 
ที่ตนเองสามารถใช้ชีวิตสะดวกมากกว่าและสะสมเวลาไว้เรื่อยมา

ถ้าเป็นคนอายุ 36 ปี ก็เท่ากับว่าปลูกฝังวิธีแบบนั้นมาแล้ว 36 ปี ดังนั้น  
แมต้ัง้ใจจะเปลีย่นทนัที แตก่ห็วนกลบัไปสูว่ธิปีฏบิตัแิบบเดมิอกีในชัว่อดึใจ หรอื 
เกิดความเครียดสะสมจากสิ่งที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องตลก

ตอนนี้คุณนึกถึงอะไรบางอย่างที่คล้ายกันกับกรณีดังกล่าวบ้างไหม
ใช่แล้ว ที่จริงมันก็เหมือนกับการลดน้ำหนักหรือการจัดการสุขภาพ การ 

ที่ในโลกนี้มีวิธีลดน้ำหนักต่าง  ๆ  มากมายจนแทบจะล้นโลก ก็เพราะไม่มีวิธี 
ครอบจักรวาลที่รับประกันเป้าหมายปลายทางของแต่ละคนได้ ที่เป็นอย่างนั้น 
เพราะแตล่ะคนมสีาเหตทุีท่ำใหอ้ว้นแตกตา่งกนั พฤตกิรรมการกนิเพือ่ลดนำ้หนกัที ่
นา่จะทำไดก้ต็า่งกนั กจิวตัรในการดำเนนิชวีติกแ็ตกตา่งกนั ดงันัน้ ถา้ไมส่ามารถ 
เรียนรู้วิธีที่เหมาะสมแต่ละวิธีจากบรรดาวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่มีอยู่ ผลสุดท้ายก็จะ 
ไม่ได้อะไรเลย

แต่กรุณาทำใจให้สบาย
การลดน้ำหนักมีหลักสำคัญว่า “ทำให้แคลอรีที่กินเข้าไปน้อยกว่าแคลอรี 

ที่ใช้” การบริหารเวลาก็มีหลักสำคัญเช่นกัน ถึงแม้จะมีตัวแปรต่างๆ มากมาย  
แต่ถ้ารักษาหลักสำคัญไว้ได้ก็จะประสบความสำเร็จ

เรื่องที่ว่าหลักสำคัญคืออะไรนั้นจะเขียนอธิบายอย่างละเอียดไว้ในบทหลัง  
อันดับแรก ตรงนี้จะอธิบายก่อนว่า “ในเมื่อไม่มียาครอบจักรวาลที่ดีที่สุด ก็ควร 
คดิหาวธิทีีด่ใีนการปรบัปรงุเทคนคิบรหิารเวลาทีต่นเองบม่เพาะขึน้มาในแตล่ะวนั”
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มาตรการที่ 1 ทดลองวิธีใหม่ ๆ ทุกวัน
ในเมือ่ไมม่วีธิทีีด่ทีีส่ดุ ดงันัน้ มเีพยีงวธิเีดยีวเทา่นัน้ทีส่ามารถเปลีย่นกจิวตัร 

ในการดำเนินชีวิตของตนเองที่ทำมานานหลายปี คือ “การสั่งสมวิธีที่ดีกว่า”  
แมใ้นตอนแรกจะดเูหมอืนวา่ไมไ่ดผ้ลอะไรขนาดนัน้ แตเ่มือ่มุง่มัน่ใสใ่จแมก้ระทัง่ 
รายละเอียดเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ก็จะทำให้วิธีที่ตนเองทำอยู่แต่ละอย่างค่อย  ๆ  เปลี่ยน 
ไปทีละน้อยได้เช่นกัน

โดยทั่วไป แม้อุตส่าห์พยายามเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แต่มีหลายครั้งที่เราต้อง 
ลม้เลกิความพยายามนัน้ไปในเวลาไมน่านเหมอืนคนจบัจด เพราะไมว่า่จะเปน็วธิี 
ที่ดีแค่ไหนก็ตาม หากทำยากหรือไม่เข้ากับวิธีคิดของตนเองแล้ว โอกาสที่จะ 
เปลี่ยนวิธีนั้นให้กลายเป็นนิสัยได้ก็ย่อมเป็นเรื่องยากตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้น 
หลายคนจึงตัดใจยอมแพ้ด้วยความคิดที่ว่ายังไงนิสัยก็ไม่มีทางเปลี่ยน

แต่โปรดเปลี่ยนความคิดนั้นเสีย แล้วให้คิดว่า หากทดลองทำวิธีใหม่ 
สักสิบวิธี แล้วยังสามารถนำมาปฏิบัติต่อจนกลายเป็นนิสัยติดตัวได้สักหน่ึงวิธี  
นั่นก็ถือว่าเป็นลาภลอยแล้ว

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 8 (ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการ)

หลักการ
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หลักการเรื่องหนึ่งในสิบนี้มาจากประสบการณ์ตรงของฉันเอง อะไรก็ตาม 
ที่ไม่ได้ลองทำไม่มีทางกลายเป็นนิสัยได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าลองทำสิบแล้ว 
กลายเป็นนิสัยเสียหนึ่ง เมื่อลองทำร้อยก็น่าจะเหลือติดตัวอยู่สิบ

ถ้ายกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาอธิบาย คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ฟัง 
คงจะเข้าใจทันที ในแต่ละวันฉันใช้คอมพิวเตอร์อยู่เสมอไม่เคยขาด และใช้ 
โปรแกรมต่าง ๆ มากมาย ในบรรดาโปรแกรมใหม่ ๆ ที่ซื้อมาบ้าง ดาวน์โหลดมา 
บ้าง มีโปรแกรมที่เหลืออยู่ในเครื่องเพื่อใช้ทุกวันเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งในสิบ

แม้จะทดลองวิธีต่าง ๆ และสิ่งไม่ดีก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าค้นพบวิธี 
ที่ดีสักข้อ นั่นก็หมายความว่าผลผลิตจากการทำงานของเราจะดีขึ้น อย่าคิดว่า 
วิธีที่ล้มเลิกไป 9 วิธีนั้นเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ แต่ให้คิดว่าเป็นการ 
ลงทุนเพื่อค้นพบ 1 วิธีที่เหมาะสำหรับตัวคุณเอง

การบริหารเวลาก็เช่นเดียวกัน หากลองปรับปรุงทุกวัน เมื่อหนึ่งในสิบวิธีที่ 
ทดลองเริ่มหยั่งรากฝังลึกลงในกิจวัตรการดำเนินชีวิตแล้ว สิ่งไม่ดีก็จะค่อย  ๆ  
หายไป ชีวิตก็จะราบรื่นขึ้นทีละน้อย คนที่คร่ำครวญว่าจนถึงตอนนี้ไม่ว่าทำ 
อยา่งไรชวีติกย็งัไมร่าบรืน่เสยีที อาจเปน็เพราะยงัหาวธิทีดลองเปลีย่นแปลงตนเอง 
น้อยไปอยู่หรือเปล่า

ในทางกลับกัน ถ้าสิ่งที่ลองทำเหลืออยู่แค่หนึ่งในสิบ แต่ในหนึ่งเดือนเรา 
เลอืกทดลองเทคนคิใหมเ่พยีงแคห่นึง่วธิ ี เทา่กบัวา่เตม็ที ่ 1 ป ี เราจะหลงเหลอืวธิ ี
ที่เหมาะกับเราอยู่แค่หนึ่งวิธี หรืออาจไม่มีเหลือเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงไม่ 
สามารถปรับปรุงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้เลย

ตัวอย่างเช่นในกรณีของฉัน ฉันมักคิดว่า ในหนึ่งวันฉันจะทำอะไรใหม่ 
สักหนึ่งอย่างไม่ได้เลยหรือ เมื่อคิดอย่างนั้นทุกวันในแต่ละเดือนฉันจึงมีเทคนิค 
ใหม่ ๆ เหลือติดตัวอยู่หลายอย่าง เมื่อผ่านไปหนึ่งปีฉันก็มีเทคนิคการบริหารเวลา 
เพิ่มเข้ามาใหม่มากมาย และทำให้ตัวฉันก้าวหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น
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เหตุผลที่ ไม่ราบรื่นข้อที่ 2 การวัดประสิทธิผลของการบริหาร 
เวลาทำได้ยาก

เหตุใดการปรับปรุงการบริหารเวลาจึงเป็นเรื่องยาก เหตุผลข้อ 2 คือความ 
ยากของการวัดประสิทธิผล 

การทดลองเทคนิคต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกว่าได้ผลนั้นเป็นเรื่องที่ยาก 
มากสำหรับคนที่ไม่เคยชิน

แคเ่พยีงเปลีย่นเครือ่งเขยีนหนึง่ชิน้ทีเ่ขยีนดกีวา่อนัทีใ่ชอ้ยูไ่มไ่ดห้มายความวา่ 
พรุ่งนี้จะเขียนงานได้ดีขึ้นทันทีครึ่งหนึ่ง หรือดีขึ้นทั้งหมดทีเดียว การจะบอกว่า 
ประสิทธิผลในการบริหารเวลาดีขึ้นแค่ไหนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ทันที 
เช่นกัน

แตท่ีจ่รงิหากสามารถเขยีนเรว็ขึน้หลายสบิวนิาท ี หรอืบรรเทาอาการปวดไหล ่
ลง เมื่อคิดเป็นเดือนเป็นปีมันก็กลายเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่ควรทำ

เมือ่มองภาพรวมในหนึง่วนั การปรบัปรงุทลีะเลก็ทลีะนอ้ยแตล่ะวนัเปน็เพยีง 
การเปลี่ยนแปลงไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่การพัฒนาอย่างใส่ใจรายละเอียดเช่นนี้ไป 
เรื่อย ๆ โดยไม่ย่อท้อเป็นเส้นทางหลักของการบริหารเวลา

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 9 (ความล้มเหลวคือการลงทุนเพื่อความสำเร็จ)
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มาตรการที่ 2 สร้าง “กลไก” ที่ทำต่อเนื่องได้
มาลองควบคุมความรู้สึกว่า “อยากออกกำลัง (แต่ทำได้ไม่ต่อเนื่อง)” และ 

อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อให้ทำสิ่งที่ทำต่อเนื่องได้ยากกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย 
สักหน่อยเถอะ

ฤดูร้อนปี 2007 ขณะที่ฉันกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ วิธีลดน้ำหนักซึ่ง 
เผาผลาญพลังงานได้มากแบบทหารอเมริกันที่เรียกว่า “บิลลี่ส์บูทแคมป ์ (Billy’s  
Bootcamp)” กำลงัเปน็ทีน่ยิมอยา่งมาก ถา้ทำอยา่งนัน้ทกุวนักเ็ปน็ไปไดท้ีจ่ะผอม 
ลงหลายกิโลกรัมในหนึ่งสัปดาห์

แต่ในเชิงการศึกษาทดลองเชื่อกันว่าการออกกำลังกายที่ร่างกายใช้พลังงาน 
มากในเวลาอันสั้นเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันได้ต่อเนื่อง ท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่มัก 
ล้มเลิกไป และกิจวัตรในการดำเนินชีวิตก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้น การยืดเส้นบนเตียง 5 - 10 นาทีทุกวันต่างหากที่ทำได้ 
ตอ่เนือ่งงา่ยกวา่การออกกำลงักายซึง่เผาผลาญพลงังานสงู 40 - 50 นาท ี และ 
ทำให้ประสิทธิผลโดยรวมเพิ่มขึ้น

การจะออกกำลังกายแบบบิลลี่ส์บูทแคมป์วันละ 50 นาทีทุกวันเป็นสิ่งที่ทำ 
ตอ่เนือ่งยาก เพราะแมก้ระทัง่เรือ่งธรรมดา เชน่ การยดืเสน้อยา่งตอ่เนือ่งทกุเยน็ 
เพียงแค่ 5 นาที ก็ยังเป็นงานที่ยากมาก ดังนั้น จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้าง  
“กลไก” ควบคุม

ฉันเคยซื้ออุปกรณ์การยืดเส้นและดีวีดีต่าง  ๆ มามากมาย แต่ทั้งหมดจบลง 
อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถทำต่อไปได้อย่างราบรื่น ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น นั่นเป็น 
เพราะบางทฉีนัเองกล็มืวา่ตอ้งทำ และการใสด่วีดีแีตล่ะแผน่กย็ุง่ยากหลายขัน้ตอน

แต่ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ (ปี 2007) ฉันแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้เงินก้อนใหญ่ 
จำนวน  150,000 เยน1 ซื้อ  “ที่นอนที่มีโปรแกรมหลับสบาย”  มาใช้ ที่นอนที่มี 
โปรแกรมหลับสบายเป็นเครื่องนอนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน 
ยืดเส้นไหล่ เอว ขา และส่วนอื่น ๆ ได้ตามใจชอบโดยการปั๊มลมบังคับ ฉันตั้ง 
โปรแกรมไว้ประมาณ 10 นาทีตอนนอน และประมาณ 9 นาทีตอนตื่น

 1 ประมาณ 47,453 บาท – บรรณาธกิาร (1 เยน มคีา่ประมาณ 0.31 บาท ขอ้มลู ณ วนัที ่ 3 กมุภาพนัธ ์ 2560)
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สาเหตสุำคญัทีห่ลายคนใชท้ีน่อนทีม่โีปรแกรมหลบัสบายไดต้อ่เนือ่ง กเ็พราะ 
ใช้งานง่าย แค่กดสวิตช์เครื่องก็ทำงานแล้ว แม้กระทั่งคนขี้เกียจอย่างฉันก็ยัง 
สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

มนษุยท์กุคนไมว่า่ใครกต็ามลว้นแตข่ีเ้กยีจ ดงันัน้ หากตอ้งทำเรือ่งใด 
ที่ต้องใช้วิธีเสียแรงและเสียเวลาก็จะทำได้ไม่ต่อเนื่อง ฉันคิดว่าคนเราจะไม ่
คอ่ยทำสิง่ทีรู่ส้กึวา่ตอ้งใชเ้วลาเตรยีมตวันานหลายนาท ี หรอืมขีัน้ตอนเตรยีมความ 
พร้อมมากกว่าสองขั้นตอนได้ต่อเนื่องนัก “การชั่งน้ำหนัก”  ก็เช่นกัน แม้จะเป็น 
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสุขภาพก็ตาม แต่ถ้าจะให้ทำอย่างต่อเนื่อง 
อาจตอ้งหาวธิลีดขัน้ตอนลงในเรือ่งทีว่า่ “หากขึน้ไปบนตาชัง่ นำ้หนกัจะถกูแสดง 
ออกมาเป็นตัวเลข”

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 10 (คิดวิธีที่สามารถทำได้ต่อเนื่อง)
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มาตรการที่ 3 ไม่ใชต่ัง้ “เปา้หมาย” แตค่าดคะเน “การกระทำ” ลว่งหนา้
เรื่องที่อยากเน้นตอนนี้คือการมองไปยัง  “การกระทำ” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ 

ในการจะทำอะไรใหม่สักอย่างให้ต่อเนื่องไปได้เรื่อย ๆ พูดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ 
ใช้  “เครื่องมือ”  และ  “กลไก”  เป็นอุปกรณ์ควบคุม  “การกระทำ”  ให้ดำเนินไปอย่าง 
ต่อเนื่อง

พวกเรามักสนใจแต่ “เป้าหมาย” เช่น “ตั้งใจจะยืดเส้นวันละ 10 นาทีก่อน 
นอนทุกวัน” หรือ  “พยายามจะลดขนมที่กินทุกวันลง” เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญ 
เพือ่ใหท้ำไดต้อ่เนือ่งคอืการควบคมุ “การกระทำ” มากกวา่ทีจ่ะควบคมุ “เป้าหมาย”  
เช่น ถ้าจะยืดเส้นก็ซื้อที่นอนที่มีโปรแกรมหลับสบายซะ หรือถ้าอยากลดปริมาณ 
ขนมก็ควรเริ่มจากทำให้ในบ้านไม่มีขนมเสียก่อน และเวลาออกไปข้างนอกก็จะ 
ไม่ถืออย่างอื่นไปนอกจากบัตรติดต่องานหรือติดต่อสถานที่นั้น  ๆ เพื่อห้ามตัวเอง 
ไม่ให้ซื้อขนมจากร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

ยกตัวอย่างวิธีเรียนรู้ หากพุ่งเป้าไปที่  “การกระทำ”  ว่า “จะซื้อเครื่องเล่น 
เอ็มพีสาม (MP3) และหนังสือเสียงเพื่อฟังทุกวันตอนเดินทางไป - กลับระหว่าง 
บ้านและที่ทำงาน” ก็จะทำได้ต่อเนื่อง

มีการศึกษาค้นคว้าที่สนใจวิเคราะห์การกระทำของมนุษย์เชิงเศรษฐศาสตร ์
ที่เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” ในทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกเครื่องมือและ 
กลไกควบคุมการกระทำของเราว่า “เครื่องมือสร้างข้อผูกมัด (Commitment  
Device)” แปลตรงตัวก็คือ “เครื่องมือที่ทำให้พวกเราสัญญากับตนเอง” โดย 
การกระทำซึ่งเป็น  “เครื่องมือสร้างข้อผูกมัด”  ต่าง  ๆ  ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่ดีขึ้น

เพื่อปรับปรุงการบริหารเวลา หลายคนมักพูดกันเสมอว่า “อันดับแรกจงไป 
ซื้อสมุดบันทึก” ที่จริงการใช้สมุดบันทึกนับเป็นหอควบคุม  “การกระทำ” หรือ 
เรยีกอกีอยา่งวา่เครือ่งมอืสรา้งขอ้ผกูมดั การใชเ้ครือ่งมอืหรอืกลไกควบคมุนัน้เปน็ 
วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมาก เราจะควบคมุ “การกระทำ” ไดด้กีวา่เดมิดว้ยการเขยีน 
“การกระทำ” ท่ีเคยทำมาจนถึงตอนน้ีและ “การกระทำ” ท่ีจะทำจากน้ีเป็นต้นไป  
ลงในสมุดบันทึก เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดและความเปลี่ยนแปลง
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มาตรการที่ 4 วัดประสิทธิผลให้แน่นอน
หวัขอ้กอ่นหนา้นีเ้ปน็การเนน้ยำ้วา่ ถา้ลงมอืทำกจ็ะเกดิผลปรากฏตามมา แต ่

ประสิทธิผลจะสมดุลกับเวลาที่ลงทุนไปหรือไม่นั้นจำเป็นต้องวัดผลต่อไปเรื่อย  ๆ  
อยู่เสมอ

การกระทำบางอย่างต้องใช้เวลากว่าประสิทธิผลจะปรากฏออกมาอย่างเป็น 
รูปธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดสัปดาห์แล้วให้ลองย้อนไปมองการกระทำ 
ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา และทบทวนเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการลงมือทำ 
เรื่องต่างๆ และประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อการกระทำนั้น

ถ้ามีเป้าหมายว่า “จะเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ให้บันทึกว่าสัปดาห์นี้ 
ฟงัหนงัสอืเสยีงกีน่าท ี ไปเรยีนสนทนาภาษาองักฤษกีค่รัง้ เมือ่ตัง้เปา้คะแนนโทอคิ  
(TOEIC) ไว้และทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นในการจำลองการสอบหรือ 
การสอบจรงิกต็าม จากจำนวนชัว่โมงทีเ่รยีนภาษาองักฤษ คณุจะมองเหน็วา่การ 
เรียนหนึ่งชั่วโมงนำไปสู่คะแนนที่เพิ่มขึ้นประมาณกี่คะแนน

ฉันคิดว่าเกณฑ์มาตรฐานคือคะแนนเพ่ิมข้ึน 0.4 คะแนนต่อการเรียน 1 ช่ัวโมง  
พดูอกีอยา่งกค็อื การจะเพิม่คะแนนใหไ้ด ้ 200 คะแนนตอ้งเรยีน 500 ชัว่โมง และ 
เพื่อเพิ่มคะแนนให้ได ้ 400 คะแนน จึงจำเป็นต้องเรียน 1,000 ชั่วโมง

นอกจากนี ้ คงเปน็เรือ่งดขีึน้ไปอกี หากลองจนิตนาการดดูว้ยวา่การทีค่ะแนน 
โทอิคสูงขึ้นจะทำให้รายได้ต่อชั่วโมงของคุณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

จากการสังเกตของฉัน ฉันคิดว่าหากใช้คะแนนโทอิค 500 คะแนนเป็นจุด 
มาตรฐาน คะแนนที่เพิ่มขึ้นทุก 100 คะแนนจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ  
10 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับคนในสายอาชีพเดียวกันแล้ว คนที่ 
ได ้ 700 คะแนนจะมรีายไดม้ากกวา่คนทีไ่ด้ 500 คะแนนประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ต์  
ส่วนคนที่ได ้ 900 คะแนนจะมีรายได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

ถา้คนทีม่คีะแนนโทอคิ 500 คะแนนเรยีนภาษาอังกฤษ 500 ชั่วโมงกจ็ะสอบ 
ได้คะแนนเพิ่มเป็น 700 คะแนน และหน้าที่การงานจะก้าวหน้าไปทำตำแหน่งที่ 
รายได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ หรือในกรณีที่มีโอกาสเปลี่ยนงาน หาก 
กอ่นหนา้ทีจ่ะไดค้ะแนนโทอคิเพิม่คณุมรีายไดเ้ทา่กบั 5,000,000 เยน2 เมือ่คำนวณ 

 2 ประมาณ 1,581,775 บาท
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ออกมาแล้ว ผลจากการเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้คุณมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 
กลายเป็น 6,000,000 เยน3

เนื่องจากใช้เวลา  500 ชั่วโมงทำให้รายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น  1,000,000 เยน4 

ประสิทธิผลของการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมงจึงทำให้คุณได้เงินเพิ่มเท่ากับ  
2,000 เยน5 และเนื่องจากรายได้ต่อปีที่เพิ่มขึ้นจะได้ไปเรื่อย  ๆ หากคิดผลรวม 
ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเวลา 10 ปี ประสิทธิผลของการเรียนภาษาอังกฤษ  
1 ชั่วโมงจะมีค่าเป็นเงินเท่ากับ 20,000 เยน6

ถ้าสามารถหาค่าเป็นจำนวนเงินได้อย่างนี้ ก็จะเป็นแรงกระตุ้น 
การบริหารเวลาได้

 3 ประมาณ 1,898,130 บาท
 4 ประมาณ 316,355 บาท
 5 ประมาณ 633 บาท
 6 ประมาณ 6,327 บาท

กฎ 10 เท่า ข้อที่ 11 (ทำความเข้าใจประสิทธิผลด้วยตัวเลข)

TOEIC

ถ้าเรียน 500 ชั่วโมง
คะแนนเพิ่มขึ้น 200 คะแนน

700

คะแนน

500

คะแนน

เรยีน 1 ชัว่โมง
เพิ่ม 0.4 
คะแนน

รายได้ต่อปี
ก็เพิ่มขึ้น
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“สิ่งที่ ไม่ควรทำ” 3 ข้อในการบริหารเวลา 
ในการบริหารเวลามีสิ่งไม่ควรทำโดยเด็ดขาด 3 ข้อ คือ
1. พยายามทำด้วยตนเองโดยไม่อาศัยตัวช่วย
2. เริ่มทำสิ่งที่ใช้เวลามากโดยไม่ลดสิ่งที่จะทำ
3. ไม่ตรวจสอบตามขั้นตอน “วางแผน - ลงมือทำ - ตรวจสอบ”
มาดูรายละเอียดของแต่ละข้อกันเถอะ

สิ่งที่ ไม่ควรทำข้อที่ 1 พยายามทำด้วยตนเองโดยไม่อาศัยตัวช่วย
การที่คิดว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ลองทำสิ่งนี้กันเถอะ หรือลองแบบนั้นกันเถอะ โดย 

ไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใหม่หรือวิธีใหม่  ๆ ถือเป็นการตัดสินใจด้วย 
ตนเองเพียงคนเดียว

อย่างน้อยควรเขียนใส่กระดาษและแปะไว้ในที่ที่มองเห็นทุกวัน ถ้าแค่ 
ตัดสินใจว่า “เอาละ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะลองทำดู” โดยไม่เขียนลงใน 
กระดาษเลย ก็คงทำได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วัน การสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเริ่มจากเรียนรู้ทักษะและเทคนิคใหม่  ๆ  จากผู้อื่นและจากหนังสือจะทำให้ 
มีความเป็นไปได้ที่จะทำสำเร็จมากขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรทำข้อที ่ 2 เริ่มทำสิ่งที่ใช้เวลามากโดยไม่ลดสิ่งที่จะทำ
การทดลองกิจวัตรใหม่ในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 

แม้จะแค่วันละ 5 - 10 นาทีก็นับว่าเป็นภาระมากพอแล้ว
ตัวอย่างเช่น มีแผนว่า  “ต้นสัปดาห์มาสรุปสิ่งที่จะทำกันเถอะ”  อยู่ใน 

สมุดบันทึก แต่จนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นปลายสัปดาห์แล้ว ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
ตารางเวลาอะไรเลย หรือแม้จะบอกว่า “ตั้งใจจะเขียนก่อนนอน” แต่ก็ไม่ได้ทำ 
ต่อเนื่อง แทนที่จะทำอย่างนั้น การสรุปสิ่งที่จะทำในแต่ละสัปดาห์บนรถไฟฟ้า 
ระหวา่งเดนิทางตอนเชา้วนัจนัทรเ์ปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพแนน่อน เพราะในเวลานัน้ 
เราอยูใ่นสภาพทีไ่มม่ทีัง้หนงัสอืและหนงัสอืพมิพ ์ มเีพยีงสมดุบนัทกึเพือ่ใชฆ้า่เวลา 
เท่านั้น
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ส่ิงท่ีไม่ควรทำข้อท่ี 3 ไม่ตรวจสอบตามข้ันตอน “วางแผน – ลงมือทำ – ตรวจสอบ”
การ  “วางแผน”  ทำอะไรใหม่สักอย่างเป็นเรื่องสนุก การ  “ลงมือทำ”  ก็ทำได้ 

แน่นอน
แต่เมื่อไม่วัดผล (ตรวจสอบ) พอมีปัญหาอะไรก็ล้มเลิกไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่า 

ส่ิงท่ีทำอยู่ได้ผลหรือไม่ จากน้ันก็วางแผนอ่ืนข้ึนมาอีก คุณคงเคยมีประสบการณ์ 
อย่างนั้นไม่ใช่หรือ การทำอย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่กำลังทดลองลดน้ำหนักด้วย 
วิธีต่าง ๆ ราวกับว่ามีวิธีลดน้ำหนักในฝันอยู่ที่ไหนสักแห่ง


