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คำนำสำนักพิมพ์

หลายคนอาจคิดว่าทักษะการจัดระเบียบความคิดเป็นเรื่องไม่จำเป็น แต่ 

จริง ๆ แล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือทำอาชีพอะไร ล้วนต้องใช้ทักษะนี้ทั้งนั้น

นักเรียนหรือนักศึกษา ต้องรู้จักย่อและจัดระเบียบข้อมูล ทำความเข้าใจ 

รูปแบบและหลักการ จดจำแล้วตั้งคำถามเพื่อขยายความรู้ในบทเรียนและกรอบ 

ความคิดให้กว้างขึ้น

นักศึกษาปริญญาตรี - โท และนักศึกษาเตรียมหางาน ควรใช้ประโยชน์ 

จากเครือ่งมอือยา่ง Bucket List หรอืกราฟชวีติมาชว่ยจดัระเบยีบ เวลามรีายงาน 

กลุ่มก็ให้ใช้กระบวนการจัดระเบียบความคิดเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชน  

นักศึกษาปริญญาโทก็ควรใช้ประโยชน์จาก Digital Map เวลาเขียนวิทยานิพนธ์  

เพื่อจัดระเบียบความรู้และข้อมูลจำนวนมาก ส่วนนักศึกษาเตรียมหางานก็ควร 

จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์ให้ดี

พนักงานบริษัทและผู้ก่อตั้งธุรกิจ ต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบความคิด 

เวลาทำแผนงาน โครงการ รายงาน และแนวทาง รวมไปถึงตอนขายสินค้า  

ประชุมทางธุรกิจ ประชุมในหน่วยงาน และโน้มน้าวใจ ถ้าใครอยากก่อตั้งธุรกิจ 

ของตัวเอง ต้องเริ่มจากการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งอาศัยการจัดระเบียบเนื้อหา 

จำนวนมาก เช่น แผนงาน แนวทาง และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ 

อย่างราบรื่นและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล

สำหรับ  คนหนุ่มสาว  ที่อยากรักษาความรักให้ยั่งยืน จำเป็นต้องเข้าใจ 

ความคดิของฝา่ยตรงขา้ม เอาใจเขามาใสใ่จเรา และจดัระเบยีบใหไ้ด ้ เพือ่จะได ้

ไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

เหล่า  แม่บ้าน  ยิ่งจำเป็นต้องจัดระเบียบความคิด เพราะมีงานให้ทำ 

มากมายตั้งแต่เช้าจรดเย็น จึงต้องวางแผนก่อนทำงาน เพื่อให้กิจวัตรประจำวัน 

ผ่านไปด้วยด ี

ผู้เชี่ยวชาญ  จำเป็นต้องจัดระเบียบความรู้และข้อมูลให้เป็นระบบและ 

ทำให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของตัวเอง เวลานักเขียนเขียน 



หนังสือ นักบรรยายวางแผนการสอน อัยการสรุปเหตุการณ์ ดีไซเนอร์วาง 

คอนเซ็ปต์ หรือนักวางแผนนำเสนอไอเดีย ต่างต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิดทั้งสิ้น

พกจูฮวัน ผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิด วิจัยกลไกการ 

ทำงานของสมองมาเป็นเวลา 10 ปี และได้กลั่นกรองมาเป็น 13 เครื่องมือที่จะ 

ช่วยให้คุณกลายเป็นนักแก้ปัญหาและนักสร้างสรรค์ไอเดียอย่างชาญฉลาดและ 

รับมือได้ทุกสถานการณ์

มีนาคม 2562



คำนำผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการเป็นคอร์สอบรม เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมาก 

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ทักษะการจัดระเบียบความคิด” ที่จัดขึ้นทุกเดือน จนได้ 

ขึ้นเป็นวิชายอดนิยมใน  “onoffmix”  หรือแพลตฟอร์มวัฒนธรรมการรวมกลุ่ม  

เพราะไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่แสนยุ่ง นักศึกษาเตรียมหางานทำ รวมไป 

ถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ต่างจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการจัดระเบียบความคิด 

ทั้งสิ้น จากการพบปะผู้คนจากหลากหลายสาขาและได้เห็นความเปลี่ยนแปลง 

ของพวกเขาหลงัไดเ้รยีนรูท้กัษะเหลา่นีแ้ลว้ ผมจงึมัน่ใจวา่ “ทกัษะการจดัระเบยีบ 

ความคิด” เป็นเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับทุกคน

แม้จะยุ่งกับการอบรมจนไม่ได้พัก แต่ผมก็คิดว่าต้องเขียนหนังสือให้ได้  

เพราะยังมีคนอีกมากที่อยากเรียนทักษะการจัดระเบียบความคิด แต่ไม่สะดวก 

มาเรียนถึงสถาบัน เพราะที่พักอยู่ไกลออกไปอย่างเมืองปูซาน เมืองแทกู และ 

เกาะเชจู จึงคิดหาวิธีเผยแพร่เทคนิคการจัดระเบียบความคิด แล้วเรียบเรียง 

เนื้อหาการบรรยายจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหากล่าวถึงหลักการและ 

วิธีที่ช่วยให้จัดระเบียบความคิดพื้นฐานได้ ไล่ตั้งแต่วิธีจัดระเบียบความคิดที่ 

ซับซ้อน การคิดไอเดีย การจัดระเบียบการอ่าน การพูดต่อหน้าสาธารณชน  

และการทำให้เป้าหมายบรรลุผล เป็นต้น 

ถ้าให้อธิบาย  “ทักษะการจัดระเบียบความคิด”  แบบย่อ  ๆ คือ “วิธีคิด 

จัดระเบียบแล้วพูดออกไปอย่างชัดแจ้ง” ซึ่งเป็นพื้นฐานและความสามารถที่ 

สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ คนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด การวางแผน 

ความคิด และการแสดงความคิด จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนท่ีมีความสามารถ

คนเรามีเรื่องต้องคิดตลอดชีวิต เพราะจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกเรื่อง 

ในโลกนี้เกิดจากการจัดระเบียบความคิด แต่ปัญหาคือ รอบตัวเรามีคนที่ 

ลำบากเพราะไม่จัดระเบียบความคิดอยู่มากมาย แม้จะมีอินเทอร์เน็ตและเข้าสู่ 

ยุคบิ๊กดาต้าแล้ว แต่ก็มีไม่กี่คนที่จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบได้จริง  ๆ  

ตลอด 10 ปีที่ศึกษาวิจัยมา ผมตระหนักได้ว่าควรรวบรวมเทคนิคและความรู้ 

เกี่ยวกับการจัดระเบียบความคิด แล้วเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างไม่นึกเสียดาย



	 ถ้าเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมจะเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัย 

จะเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนนิสัย สุดท้ายโชคชะตาก็จะเปลี่ยน หวังว่า การอ่าน 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความคิดของคุณเป็นระบบขึ้น ผมขอเป็นกำลังใจ 

ให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนเป็นเซียนจัดระเบียบความคิดและประสบความ 

สำเร็จในชีวิต เริ่มจากการลงมือทำเสียตั้งแต่ตอนนี้!

พกจูฮวัน

ถ้าเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมจะเปลี่ยน

ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัยจะเปลี่ยน

ถ้าเปลี่ยนนิสัย บุคลิกภาพจะเปลี่ยน

ถ้าเปลี่ยนบุคลิกภาพ โชคชะตาจะเปลี่ยน

– วิลเลียม เจมส์ (William James)
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2 ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ  

ตรงโน้นตรงนี้เริ่มหลั่งไหลออกมา ตามมาด้วยคำสั่งที่ถูกประกาศขึ้นอย่าง 

ไร้ความเมตตา พอเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของหัวหน้าเป็นเสียงบ่น ความง่วงก็ผุด 

ขึ้นมาและหนังตาก็คล้อยลงทุกท ี และแล้วการประชุมก็จบลง

“ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานตลอดสัปดาห์นี้ด้วย จบการประชุม”

พอกลับมาที่โต๊ะก็นั่งดูเนื้อหาการประชุมที่จดไว้เมื่อกี้ แม้จะมีความ 

คิดเห็นและคำสั่งมากมาย แถมหัวหน้ายังเน้นย้ำว่าสำคัญเป็นพิเศษ แต่กลับ 

หาประเด็นหลักไม่เจอ เลยตัดสินใจว่าควรรีบดับไฟกองที่ควรดับก่อนด้วยการ 

เขียนไอเดียผลิตภัณฑ์ก่อน เพราะต้องส่งภายในวันนี้ พอเงยหน้ามองขึ้นไปบน 

เพดานสักพัก ความคิดต่าง ๆ ในหัวก็วนเวียนไปมา...ไอเดียเยอะเป็นเรื่อง  “ดี” 

แต่จัดระเบียบไม่ได้เป็นเรื่อง  “แย่”...หลังจากแก้ไขปรับเปลี่ยนความคิดและ 

ข้อมูลต่าง ๆ จนหมดแล้ว ในที่สุดงานนี้ก็เสร็จ

หลังพักกลางวันมีประชุมกับผู้รับผิดชอบจากบริษัทภายนอก แม้จะเป็น 

การประชุมสั้น ๆ แต่ก็มีผลต่อการเลื่อนขั้นและการสร้างเครือข่ายในการทำงาน  

เขาจึงตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุยกันหลายเรื่องตั้งแต่เรื่อง 

ลมฟ้าอากาศไปจนถึงธุรกิจ แต่เพราะตื่นเต้นมาก ตรงบริเวณรักแร้จึงชุ่มไปด้วย 

เหงื่อ เมื่อประชุมเสร็จ เขาก็ตั้งใจจะทำรายงานการประชุมให้หัวหน้า แต่ผู้ช่วย 

คิมที่เคยเก่งเรื่องความจำกลับนึกไม่ออกเลยว่าแต่ละคนพูดคุยอะไรกันบ้างทั้งที่ 

เพิ่งประชุมจบไป แม้จะลองนำ Mind Map ที่บริษัทเคยจัดอบรมให้เป็นพิเศษ 

มาใช้ก็ไม่ได้ผล ทั้งยังนึกเสียใจที่ไม่ได้อัดเสียงไว้

หลังจากทำงานไปเรื่อย  ๆ  ราวกับไร้สติก็ถึงเวลาเลิกงาน ผู้ช่วยคิมเดิน 

กลับบ้านอย่างห่อเหี่ยว แล้วทอดถอนใจว่า “ทำอย่างไรจึงจะผ่านพรุ่งนี้ไปได้”  

เขามัวแต่วิตกกังวล มองไม่เห็นทางออก แล้วคืนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับเช่นเคย

 บางทีนี่อาจเป็นเรื่องของคุณ

พนักงานออฟฟิศหลาย  ๆ  คนน่าจะเคยประสบปัญหาเดียวกับผู้ช่วยคิม 

มาก่อน เราต้องเผชิญกับการจัดระเบียบความคิดอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน  

ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมตัวก่อนประชุมหรือในระหว่างการประชุม  

การเลือกเมนูอาหารกลางวัน ไปจนถึงการทำรายงาน
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แม้ตอนนี้เราจะมีอินเทอร์เน็ตและเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์แล้ว แต่จะ 

มีสักกี่คนที่จัดการและจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ ยิ่งข้อมูลมากจนล้น 

ก็ยิ่งสับสนและวุ่นวายจนตัดสินใจไม่ได้ในที่สุด สังเกตได้ว่าการจัดระเบียบ 

ความคิดไม่ได้ยังสร้างความเครียดจนนำพาโรคภัยไข้เจ็บมาได้

คุณเองก็อาจกำลังเครียดเพราะจัดระเบียบความคิดไม่ได้อยู่เหมือนกัน  

ลองคิดดูว่า ถ้ารู้วิธีจัดระเบียบความคิดที่พันกันจนยุ่งเหยิงได้จะดีแค่ไหน ถ้า 

คุณกำลังสงสัยว่าทำไมฉันถึงจัดระเบียบความคิดไม่ได้ แล้วลองค้นหาวิธีแก้ไข 

จนมาเจอหนังสือเล่มนี้ ขอบอกเลยว่า คุณมาถูกทางแล้ว เพราะหนังสือเล่มนี้ 

เขียนขึ้นเพื่อคุณ ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบความคิดให้สำเร็จ

 สิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน

การจัดระเบียบความคิดเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน ถ้าใครไม่มี 

ทักษะดังกล่าวจะพบอุปสรรคในการใช้ชีวิต

หากคุณเป็นนักเรียน การจัดระเบียบความคิดจะเกี่ยวข้องกับวิธีเรียน 

หรือการวางแผนอ่านหนังสือสอบ หากเป็นคนทำงาน ก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การประชุม การเขียนรายงาน หรือ 

การนำเสนอ เป็นต้น ถ้าไม่มีทักษะการจัดระเบียบความคิดจะเกิดปัญหาต่าง  ๆ 

มากมาย เช่น เรียนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สอบได้คะแนนน้อย ทำงานช้า  

สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ และทำผลงานได้ต่ำ เป็นต้น

โลกนี้มีคนอยู่สองประเภท



4 ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ  

ก. คนที่จัดระเบียบความคิดไม่ได้และไม่ใส่ใจพัฒนาตัวเอง

คนประเภท  ก.  จะไม่สนใจการจัดระเบียบความคิด ถ้าเป็นคนที่จัด 

ระเบียบความคิดเก่งมาตั้งแต่เกิดก็คงไม่จำเป็นจะต้องสนใจ แต่คนสมัยนี้จำเป็น 

ต้องมี  “ทักษะการจัดระเบียบความคิด”  กันทุกคน เพราะสมองของเรามีข้อมูล 

มากจนล้น ส่งผลให้ความคิดซับซ้อนขึ้นเรื่อย  ๆ ถ้าไม่จัดระเบียบความคิด 

ก็ทำงานช้า จัดลำดับการพูดหรือวางแผนไม่เป็น เมื่อไร้แผนการก็ทำผิดพลาด 

ได้ง่าย จึงต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ จนเกิดความเครียด

การไม่จัดระเบียบความคิดทำให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างลำบาก เมื่อ 

เวลาผ่านไป ปัญหาก็แย่ลงเรื่อย ๆ ปัญหาใหญ่ที่สุดคือไม่สนใจที่จะจัดระเบียบ 

ความคิด ถ้าจัดการกับเหตุเล็ก  ๆ  ได้ ก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าได้  

ถ้าอยากลดจำนวนการลองผิดลองถูกและแก้ไขปัญหายาก ๆ ได้อย่างมั่นใจ ต้อง 

เรียนรู้ทักษะการจัดระเบียบความคิดอย่างละเอียด

ก. คนที่จัดระเบียบความคิดไม่ได้
และไม่ใส่ใจพัฒนาตัวเอง

ข. คนที่พยายามสร้างทักษะการจัดระเบียบ
ความคิดของตัวเอง
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ข. คนที่พยายามสร้างทักษะการจัดระเบียบความคิดของตัวเอง

คนประเภท ข. จะพยายามสร้างทักษะการจัดระเบียบความคิดของตัวเอง 

อยู่เรื่อย ๆ ทั้งยังฝึกตนเองจนเชี่ยวชาญการวางแผนและวิธีแสดงความคิด คน 

กลุ่มนี้จะขวนขวายหาหนังสือเกี่ยวกับการจัดระเบียบความคิดมาอ่าน เข้าร่วม 

การอบรมและค้นหาเทคนิคใหม่ ๆ จนได้เจอเครื่องมือจัดระเบียบความคิดในแบบ 

ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Mind Map, Brainstorming หรือ Mandala Art

ทักษะการจัดระเบียบความคิดดังกล่าวนี้ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นและสื่อสาร 

กับคนรอบข้างได้ราบรื่น บางคนพยายามจัดระเบียบความคิด แต่กลับไม่ 

ประสบความสำเร็จ เพราะไม่ได้เรียนรู้วิธีและหลักการอย่างถ่องแท้ ทักษะ 

การจัดระเบียบความคิดยังช่วยให้คนที่กลุ้มใจเพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 

ได้มีความหวัง และช่วยติดปีกให้กับคนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด 

ของตัวเองอยู่แล้วด้วย

ความพยายามไมเ่คยทรยศใคร หวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยใหเ้หน็ผลลพัธ์ 

ที่ดี



การค้นพบครั้งใหม่
ของการจัดระเบียบ
ความคิดที่เราไม่เคยรู้

บทที่ 1
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  คุณจำเป็นต้องมีทักษะการจัดระเบียบความคิด

มีคนมากมายและหลากหลายมาหาผมที่สถาบันสอนจัดระเบียบความคิด 

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น หาวิธีแก้ปัญหา อยากรู้วิธีใช้ Mind Map อยากเรียน 

วิธีจัดการเวลา หรืออยากพูดเก่ง แต่เป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อเรียนวิธีจัดการ 

ความคิด วางแผนแล้วพูดออกมา คนที่จำเป็นต้องมีทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิดมีดังต่อไปนี้

1) วัยรุ่น

แม้จะมีวิธีเรียนรู้หลายแบบ แต่การย่อและจัดระเบียบข้อมูล ทำความ 

เข้าใจรูปแบบและหลักการ จดจำแล้วตั้งคำถามเพื่อขยายกรอบความคิดให้ 

กว้างขึ้นนั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนอย่างยิ่ง การเรียนแบบท่องจำความรู้ 

ที่คนอื่นจัดระเบียบไว้แล้วเพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่ไร้ความหมายสำหรับศตวรรษ 

ที ่ 21 ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์

ถ้ามีทักษะการจัดระเบียบความคิด ความสามารถในการทำความ 

เข้าใจ การจดจำ และการคิดจะดีขึ้นจนมองเห็นประเด็นสำคัญและมอง 

เห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นแม้จะลงทุนเวลาและความพยายาม 

เท่ากันกับคนที่จัดระเบียบความคิดไม่เป็น แต่ผลลัพธ์กลับดีกว่ามาก  

01
การจัดระเบียบความคิดจำเป็นสำหรับใคร



นอกจากทักษะการจัดระเบียบความคิดจะจำเป็นสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ 

ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาแล้ว ยังจำเป็นต่อโรงเรียนสอนพิเศษและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นด้วย

นักเรียน อ่านหนังสือสอบ

พนักงานบริษัท

วิธีจัดระเบียบความคิด วัยรุ่น

วางแผนเส้นทางการเรียน

นักศึกษา รายงานด้วยพาวเวอร์พอยต์

เรียนวิชาเอก

แต่ละตำแหน่ง พนักงานใหม่ ปรับตัว

พนักงานที่มีประสบการณ์ จัดการ

CEO บริหาร

แต่ละประเภทงาน งานเอกสารต่าง ๆ แผนงาน

โครงการ

รายงาน

แนวทาง

ขายสินค้า

รวมกลุ่ม

ประชุม

โน้มน้าวใจ

รายงาน

เสนอไอเดีย

คนธรรมดา ผู้ที่กำลังมองหางาน จดหมายแนะนำตัวเอง

เตรียมสอบสัมภาษณ์

หนุ่มสาว จัดการปัญหาความรัก

แม่บ้าน ทำงานบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน

นักบรรยาย

อัยการ

เขียนหนังสือ

วางแผนการสอน

สรุปเหตุการณ์

คู่มือบริหาร
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2) นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาเตรียมหางาน

นักศึกษาส่วนใหญ่มักสนใจเรื่องการวางแผนเส้นทางการเรียน การ 

เตรียมตัวหางาน (จดหมายแนะนำตัวและประวัติส่วนตัว) เป็นต้น ซึ่งควรใช้ 

ประโยชน์จากเครื่องมืออย่าง Bucket List หรือกราฟชีวิตมาช่วยจัดระเบียบ  

เวลามีรายงานกลุ่มก็ให้ใช้กระบวนการจัดระเบียบความคิดเพื่อการพูดต่อหน้า 

สาธารณชน 5 ขั้นตอนมาช่วยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดี

นักศึกษาปริญญาโทควรใช้ประโยชน์จาก  Digital Map เวลาเขียน 

วิทยานิพนธ ์ เพื่อจัดระเบียบความรู้และข้อมูลจำนวนมากได้

ปัจจัยที่ช่วยตัดสินว่าผู้สมัครงานจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ คือ การ 

จัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับบริษัทและวิสัยทัศน์ของตัวเอง จึงควรเตรียมข้อมูล 

ที่จำเป็นต่อการสอบสัมภาษณ์ให้ดี

3) พนักงานบริษัท ผู้ก่อตั้งธุรกิจ

การวางแผนคือความสามารถที่จำเป็นต่อการทำงานบริษัท เพราะบริษัท 

เป็นสถานที่ทำธุรกิจตามแผนที่วางไว้ พนักงานบริษัทจึงต้องใช้ทักษะการ 

จัดระเบียบความคิดเวลาทำแผนงาน โครงการ รายงาน และแนวทาง รวมไป 

ถึงตอนขายสินค้า ประชุมทางธุรกิจ ประชุมในหน่วยงาน และโน้มน้าวใจ ถ้า 

อยากจัดการงานและโครงการหลาย  ๆ  อย่างให้ราบรื่น คุณต้องจดรายการสิ่งที่ 

จะทำ และถ้า  อยากยกระดับผลงานให้ดีขึ้นก็ต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิด

ถ้าต้องการก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง ต้องเริ่มจากการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่ง 

ต้องคิดและจัดระเบียบเนื้อหาจำนวนมาก เช่น แผนงาน แนวทาง โครงการ 

ต่าง  ๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบความคิดมาช่วย เพื่อให้ 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล

4) หนุ่มสาว แม่บ้าน

สำหรับคนหนุ่มสาวที่อยากรักษาความรักให้ยั่งยืน จำเป็นต้องเข้าใจ 

ความคิดของฝ่ายตรงข้าม เอาใจเขามาใส่ใจเรา และจัดระเบียบให้ได้ ถ้า 
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ไม่เข้าใจความคิดของกันและกัน สุดท้ายก็ต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก  ๆ   

น้อย ๆ 

เหล่าแม่บ้านยิ่งจำเป็นต้องจัดระเบียบความคิดเพราะมีงานให้ทำมากมาย 

ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ตอนเช้าก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนและเตรียมความพร้อมให้สาม ี

ก่อนออกไปทำงาน หลังจากนั้นก็ต้องทำงานบ้านจิปาถะ ทั้งล้างจาน ทำความ 

สะอาดบ้าน ซักผ้า และรีดผ้า ถ้าอยากให้งานประจำวันผ่านไปด้วยดี จำเป็น 

ต้องวางแผนก่อนทำงาน

5) ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องจัดระเบียบความรู้และข้อมูลให้เป็นระบบและ 

ทำให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของตัวเอง เวลานักเขียนเขียน 

หนังสือ นักบรรยายวางแผนการสอน อัยการสรุปเหตุการณ์ ดีไซเนอร์วาง 

คอนเซ็ปต์ หรือนักวางแผนนำเสนอไอเดีย ต่างต้องใช้ทักษะการจัดระเบียบ 

ความคิดทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็จำเป็นต้องมีทักษะการ 

จัดระเบียบความคิดทั้งชีวิตและไม่อาจหยุดได้ แม้แต่เรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อย่าง  

“กลางวันนี้จะกินอะไรดี” ไปจนถึงการวางแผนที่ส่งผลต่อยอดขายของบริษัท  

ลองดูภาพในหน้าขวาแล้วคิดดูว่า คุณอยากใช้ทักษะการจัดระเบียบความคิด 

เมื่อไหร่
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จัด
ตา
ราง นำเสนอไอเดีย

วางแผนแนวทาง เตรียมบรรยาย

คิดถึงเรื่องที่จะทำในวันเกิด

วางแผนงา
นปีใหม่

เขียนรายงาน

จัดระเบียบปัญหา

ที่ยุ่งเหยิงในสมอง

เขียนบทพูด
เตรียมประชุม

โพสต์ข้อความ
ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ค

เขีย
นไ
ดอ
ะรี่

จัดระเบียบ
การอ่านหนังสือ

เตรียมตัวไปเที่ยว

เขียนอัตชีวประวัติ

ทำไมแฟนถึงได้โกรธนะ

คุณอยากใช้ทักษะการจัดระเบียบความคิดเมื่อไหร่

กลางวันนี้จะกินอะไรดี

เตรียม
การน

ำเสนอ

อ่านหนังสือเรียน
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 คนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด

คนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิดจะคิดแบบเรียบง่าย พวกเขารู้วิธี 

จัดการข้อมูลจำนวนมากตามหลักเหตุผล และพยายามมองหาประเด็นหลัก  

เวลาเกิดปัญหาก็แก้ไขโดยใช้กระบวนการคิด เมื่อความคิดเรียบง่ายกลายมา 

เป็นไอเดีย ทั้งยังวางแผนได้เป็นขั้นตอน พวกเขาจึงได้รับการยอมรับให้เป็น 

คนเก่งทั้งในโรงเรียนและบริษัท

คนเหล่านี้จะจัดระเบียบความคิดจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ 

พวกเขาจะจดบันทึกทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ แล้วจัดให้เป็นระเบียบ 

เรียบร้อยเสมอ เมื่อได้รับผิดชอบโปรเจ็กต์ พวกเขาจะวาดภาพใหญ่ วางแผน 

การทำงาน จากนั้นค่อยลงมือทำ เมื่อเกิดปัญหา พวกเขาจึงไม่ตื่นตระหนก 

และเอาชนะปัญหาไปได้ ยิ่งถ้าใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดระเบียบความคิด 

ได้เหมาะกับสถานการณ์ ก็ทำงานเร็วกว่าคนอื่นถึงสองเท่า ทั้งยังมีนิสัยเริ่มพูด 

จากข้อสรุปก่อน จึงสื่อสารได้อย่างชัดเจน แม้จะมีข้อมูลมากขนาดไหนก็ตาม 

02
ลักษณะเด่นของคนที่มีทักษะ
การจัดระเบียบความคิด
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 คนที่ไม่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด

คนที่จัดระเบียบความคิดไม่เป็นจะคิดอย่างสับสน มัวแต่ใส่ใจกับ 

รูปแบบซึ่งไม่จำเป็น มากกว่าจะมองหาประเด็นหลักของข้อมูล จึงทำเรื่อง 

เสียเวลาโดยใช่เหตุอยู่บ่อย  ๆ เมื่อคิดไม่เป็นลำดับก็เรียบเรียงสิ่งที่ฟังไม่ได้  

เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จักกระบวนการแก้ไขและต้องประสบกับความเสียหาย 

ใหญ่  ๆ  อยู่บ่อยครั้ง แม้จะมีความคิดมากมาย แต่กลับนำมาเป็นไอเดีย 

ไม่ได้ จึงไม่ได้รับการยอมรับ

คนเหล่านี้จะไม่ชอบจดบันทึกและจัดระเบียบความคิด นอกจากนี้ 

ยงัลงมอืทำโดยไมว่างแผนและไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากเครือ่งมอืจดัระเบยีบความคดิ 

ด้วย ซ้ำยังทำงานช้าเพราะไม่รู้วิธีจัดการงาน เริ่มพูดจากสถานการณ์แทนการ 

พูดจากบทสรุป แล้วพูดซ้ำไปมา ทำให้สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้

คนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด คนที่ไม่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด

คิดอย่างเรียบง่าย	 คิดอย่างสับสน

เข้าใจประเด็นหลักของข้อมูล	 ไม่เข้าใจประเด็นหลักของข้อมูล

คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 คิดแบบไม่เป็นลำดับ

มีกระบวนการแก้ปัญหา	 ไม่มีกระบวนการแก้ปัญหา

มีไอเดียด	ีๆ	 คิดจุกจิก

จัดระเบียบความคิดจนเป็นนิสัย	 จัดระเบียบความคิดไม่เป็น

วางแผนแล้วลงมือทำ	 ลงมือทำโดยไม่วางแผน

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ	 ไม่ใช่ประโยชน์จาก

จัดระเบียบความคิด	 เครื่องมือจัดระเบียบความคิด

ทำงานเร็ว	 ทำงานช้า

เริ่มพูดจากบทสรุป	 เริ่มพูดจากสถานการณ์

ด้าน

การกระทำ

ด้าน

ความคิด
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หนังสือเล่มนี้เน้นเรื่อง  “ทักษะ”  การจัดระเบียบความคิดที่ใคร  ๆ  ก็ทำได้  

และเหตุผลที่หลายคนจัดระเบียบความคิดไม่ได้ก็เพราะไม่รู้  “วิธี” ความคิดนั้น  

แม้จะมองไม่เห็น แต่มีหลักการที่ช่วยให้คิดได้ดีและมีรูปแบบซ้ำ ๆ กันอยู่

  เคล็ดลับการพัฒนาความสามารถในการลงมือทำ

รายการ สปันจ์ 2.0 ทางช่อง KBS 2 เคยนำเสนอว่า เคล็ดลับการเรียน 

เกง่อยูท่ี ่“ความสามารถในการลงมอืทำ” หรอืกค็อื “ซอีโีอของสมอง” หมายความ 

ว่า ความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ถา้ความสามารถในการลงมอืไมด่จีะเปน็อยา่งไร สมมตเิงนิเดอืน 20,000  

บาท แต่ไม่วางแผนการใช้จ่ายจนมีหนี้บัตรเครดิตถึง 40,000 บาท หรือกำลัง 

ลดน้ำหนักอยู่ แต่พอหิวก็ตัดสินใจกินก่อน การลดน้ำหนักจึงล้มเหลว เวลา 

ทำงานก็เช่นกัน ถ้าไม่รู้ว่าควรเริ่มทำอะไรก่อนก็จะจัดการงานไม่ได้ เวลาอ่าน 

หนังสือสอบแล้วตั้งเป้าหมายสูงเกินไปและไร้กลยุทธ์ ผลสอบก็คงไม่ดี เห็น 

ได้ว่าความสามารถในการลงมือทำส่งผลต่อทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต  

การเรียน หรือการทำงาน

รายการ  สปันจ์ 2.0 เสนอให้ใช้  “หอคอยฮานอย” (Tower of Hanoi)  

เพื่อพัฒนาความสามารถในการลงมือทำ

03
การจัดระเบียบความคิดคือเทคนิค
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หอคอยฮานอยเป็นเกมที่คิดขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อเอดวร์ด ลูคัส  

(Édouard Lucas) ประกอบด้วยเสา 3 ต้นและแผ่นวงกลม 8 แผ่น ซึ่งวิธีเล่น 

ก็ง่ายมาก

เมื่อคนที่เก่งเรื่องการลงมือทำเห็นหอคอยฮานอยเป็นครั้งแรก พวกเขา 

ย้ายหอคอย 5 ชั้นได้โดยย้ายเพียง 31 ครั้ง และย้ายหอคอย 7 ชั้นได้ด้วยการ 

ย้ายเพียง 127 ครั้ง พวกเขาให้สัมภาษณ์ว่า

“เราควรวางแผนและค้นหารูปแบบให้เจอแล้วค่อยทำ”

คนที่เก่งเรื่องการลงมือทำไม่ย้ายแผ่นวงกลมแบบมั่ว  ๆ แต่จะวางแผน 

ก่อนและหารูปแบบจนเจอ แล้วค่อยย้ายไปทีละขั้น

แต่เมื่อคนที่ไม่เก่งเรื่องการลงมือทำ 10 คนลองเล่นเกมหอคอยฮานอย 

บ้าง ปรากฏว่าไม่มีใครทำสำเร็จเลย 

(ดูคลิป)

1. ย้ายแผ่นวงกลมได้ทีละแผ่น
2. ย้ายแผ่นวงกลมจากเสาด้านซ้ายไปอยู่เสาด้านขวาให้หมด
3. ห้ามซ้อนแผ่นวงกลมที่ใหญ่กว่าบนแผ่นวงกลมขนาดเล็กกว่า
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“ตอนแรกก็คิดก่อนแล้วนะ
แต่ทำ ๆ ไปแล้วมันเหนื่อย เลยทำมั่ว ๆ ไป”

พอเขาก่อหอคอยฮานอยโดยไม่วางแผนและไร้รูปแบบ จึงล้มเหลว

การเล่นหอคอยฮานอยนั้นต้องรู้รูปแบบและวางแผนก่อน ไม่ใช่ 

ยา้ยไปมัว่ๆ แลว้จะสำเรจ็ ปญัหาคอื คนทีไ่มเ่กง่เรือ่งการลงมอืทำจะไมคุ่น้เคย 

กับการวางแผนและหารูปแบบให้เจอก่อน แต่ลงมือทำไปก่อนตามความเคยชิน

ถ้าไม่เก่งเรื่องการลงมือทำ เวลาเรียนหรือทำงานก็ไม่มีระบบระเบียบ  

และล้มเลิกงานที่วางแผนได้ง่าย ๆ ทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นลำบาก

ค้นหาเกม  “หอคอยฮานอย”  จากกูเกิลเพลย์หรือแอปเปิลสโตร์ แล้ว 

ดาวน์โหลดแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายมาทดลองความสามารถในการลงมือทำของคุณ 

ดูสิ

  แค่ฝึกก็เปลี่ยนได้แล้ว!

หลงัจากคนทีเ่กง่เรือ่งการลงมอืทำไดฝ้กึเลน่เกมหอคอยฮานอยวนัละ 2 - 3  

ชั่วโมงตลอด 2 สัปดาห์ ความสามารถในการวางแผนและค้นหารูปแบบของ 

พวกเขาก็ดีขึ้น ส่งผลให้ความสามารถด้านการคิดดีขึ้นไปด้วย พูดง่าย  ๆ  คือ  

พวกเขารู้เทคนิคการเล่นเกมหอคอยฮานอยแล้ว

เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เมื่อท่าทีของผู้เข้าร่วมที่สถิติ 

แย่  ๆ  เปลี่ยนไป 180 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนพวกเขาได้แต่จ้องมอง 

อย่างลังเลเพราะไม่รู้ว่าควรย้ายหอคอยฮานอยอย่างไรดี แต่ 2 สัปดาห์ต่อมา 

พวกเขากลับก่อหอคอยฮานอย 7 ชั้นได้แบบสบาย ๆ  

เรื่องน่าตกใจอีกอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการลงมือทำของผู้เข้าร่วม 

ทุกคนเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้อันดับ 99 แต่คราวนี้เลื่อนขึ้นมาเป็น 

อันดับ 1 พวกเขาให้สัมภาษณ์ว่า

“ผมค้นพบว่ารูปแบบและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ”
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การทดลองนี้ทำให้เรารู้ว่า ทุกคนเติบโตขึ้นได้ถ้าได้เรียนรู้เทคนิคและ 

ฝึกฝน การอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน ถ้าเรียนรู้เทคนิค หลักการ และ 13  

เครื่องมือแล้วฝึกฝน คุณก็จัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

แค่เก่งเรื่องการลงมือทำเพียงอย่างเดียวก็ช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นแล้ว  

ยิ่งถ้าวางแผนเป็น คุณก็ยกระดับชีวิตได้ทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน ถ้า 

จัดระเบียบความคิดได้ คุณก็วางแผนความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ 

สื่อสารได้อย่างชัดเจน นี่คือการค้นพบครั้งใหม่ของการจัดระเบียบความคิด 

ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งยังทำให้รู้ว่า แม้ความคิดจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มี 

วิธีและรูปแบบที่ช่วยให้จัดระเบียบความคิดได้

ใคร  ๆ  ก็เรียนรู้เทคนิคการจัดระเบียบความคิดได้  ยิ่งถ้าฝึกฝนอย่าง 

สม่ำเสมอ ทักษะการจัดระเบียบความคิดจะช่วยให้คุณพบกับปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยน 

ชีวิตคุณได้



เหตุผลที่คุณ
จัดระเบียบความคิดไม่ได้

บทที่ 2
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ถ้าอยากจัดระเบียบความคิดเก่ง คุณต้องคิดถึงเหตุผลที่ทำให้จัดระเบียบ 

ความคิดไม่ได้เสียก่อน แล้วค่อยหาทางแก้ไข เวลาไปบรรยาย ผมมักถาม 

ผู้เข้าร่วม และได้ยินคำตอบหลากหลาย ดังนี้

“เหตุผลที่คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้คืออะไร”

01
เทคนิคการจัดระเบียบความคิด

“มีเรื่องให้คิดมากเกินไป”
“ไม่เคยคิดจะจัดระเบียบความคิดเลย”
“รำคาญการจัดระเบียบความคิด”

“ไม่รู้วิธีจัดระเบียบความคิดที่เหมาะกับตัวเอง”
“จดบันทึกไว้ตลอด แต่ก็ไร้ผล”
“ไม่ชอบจัดระเบียบความคิด”

“ไม่เคยเรียนการใช้เครื่องมืออย่าง Mind Map มาก่อน”
“ปัญหาซับซ้อนมาก”
“สมองช้ากว่าคนอื่น”



20 ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ  

คำตอบท่ีได้ยินมากท่ีสุดคือ “รำคาญการจัดระเบียบความคิด” หมายความ 

ว่า พวกเขาจัดระเบียบความคิดได้ แต่รำคาญ เลยไม่ทำ แต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผล 

ที่ทำให้คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้ เพราะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ แต่รู้สึกรำคาญ 

จึงไม่ยอมทำ นอกจากนี้ยังมีคำตอบอีกหลากหลาย เช่น “มีเรื่องให้คิดมาก 

เกินไป ปัญหาซับซ้อน ไม่ชอบจัดระเบียบความคิด” แต่เหตุผลจริง  ๆ  ที่ทำให้ 

คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้มีดังนี้

ข้อแรก มองไม่เห็นความคิดอย่างเป็นรูปธรรมจึงจัดระเบียบความคิด 

ได้ยาก จึงต้องมองให้เห็นความคิดอย่างเป็นรูปธรรมเสียก่อน

ข้อสอง ต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่เหมาะกับ 

เป้าหมาย

ข้อสาม ต้องเข้าใจหลักการจัดระเบียบความคิดก่อน แล้วค่อยเลือกใช้ 

เครื่องมือให้ถูกต้อง

เหตุผลที่ทำให้
คุณจัดระเบียบ
ความคิดไม่ได้

1. มองไม่เห็นความคิด
อย่างเป็นรูปธรรม

2. ไม่ใช้เครื่องมือ
จัดระเบียบความคิด

3. ไม่ใช้หลักการจัดระเบียบความคิด
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  ความคิดเป็นการทำงานของสมองที่มองไม่เห็น

เหตุผลแรกที่จัดระเบียบความคิดไม่ได้ คือ มองไม่เห็นความคิด 

อย่างเป็นรูปธรรม ถ้ามีเครื่องเอกซเรย์ที่ช่วยให้มองเห็นภายในหัวสมองเหมือน 

ดูภาพเอกซเรย์ร่างกายตอนป่วยได้ก็คงด ี จะได้จัดระเบียบความคิดได้

สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหนังสือ ตู้เสื้อผ้า เอกสาร หรือ 

การจราจร จะจัดระเบียบได้ง่ายกว่า แต่ความคิดเป็นกระบวนการทำงานของ 

สมองที่มองไม่เห็น คุณจึงต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ก่อนจะเข้าใจความคิดของ 

ตัวเอง 

โครงสร้างสมองส่วนใหญ่  ๆ  แบ่งออกเป็นสมองส่วนหน้า สมองกลีบ 

ท้ายทอย และสมองกลีบขมับ สมองส่วนหน้าก็คือสมองที่อยู่ด้านหน้าของศีรษะ 

สมองกลีบท้ายทอยก็คือสมองที่อยู่ด้านหลัง ส่วนสมองกลีบขมับก็คือสมองที่อยู่ 

ทางด้านข้าง

02
จงมองความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรม
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  สมองส่วนหน้ารับผิดชอบการจัดระเบียบความคิด

สมองส่วนหน้าคือสมองส่วนที่อยู่ด้านหน้าศีรษะ มีหน้าที่วินิจฉัยความคิด 

หรือจะเรียกว่า “ซีอีโอของสมอง” ก็ได้ เราใช้สมองส่วนหน้ามากที่สุดเวลาทำงาน 

หรือเรียนหนังสือ จึงมีอีกชื่อว่า “สมองทำงาน” หรือ “สมองเรียนหนังสือ” 

หน้าที่สำคัญที่สุดของสมองส่วนหน้าคือการจัดระเบียบความคิด  

เวลาอ่านหนังสือ ตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารจะส่งไปยังสมอง 

ส่วนหน้าผ่านการรับข้อมูลทางสายตา แล้วสมองส่วนหน้าจะถูกกระตุ้นเพื่อ 

ทำความเข้าใจเนื้อหานั้น  ๆ กระบวนการนี้จะทำให้พลังของการคิดแข็งแกร่งขึ้น  

แต่การดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ได้กระตุ้นสมองส่วนหน้าให้คิดเลย ดังนั้น 

ถ้าอยากให้สมองส่วนหน้าทำงานอย่างคล่องแคล่ว เวลาดูทีวีหรืออ่านหนังสือ 

ไม่ควรรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ควรนำมาจัดระเบียบความคิดด้วย

งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า สมองที่ฉลาดคือสมองที่สมองส่วนหน้าทำงาน 

อย่างคล่องแคล่ว เพราะเมื่อเทียบกับสมองส่วนอื่นแล้ว สมองส่วนหน้าจะ 

ทำงานหลายมติ ิ ทัง้คดิ วางแผน ตัง้สมาธ ิ ใครค่รวญ ตดัสนิใจ และแกป้ญัหา  

เป็นต้น 

เมื่อให้สมาชิกองค์กรเมนซา (Mensa International)1 7 คนที่มีไอคิว 

สมองใหญ่

สมองส่วนหน้า

สมองกลีบขมับ

สมองกลีบข้าง

สมองกลีบท้ายทอย

1 องค์กรไม่แสวงผลกำไรสำหรับบุคคลเชาวน์ปัญญาสูงที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ผู้ที่จะเข้าเป็น 
สมาชิกขององค์กรนี้ได้ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับเชาวน์ปัญญาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดย 
ดำเนินการสอบภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา
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สูงกว่า 148 และคนที่มีไอคิวระดับธรรมดา 6 คน มาท่องจำและแก้โจทย์เลข 

เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า สมองกลีบข้างของคนธรรมดาซึ่งทำหน้าที่ควบคุม 

ความรู้สึก ตำแหน่ง อุณหภูมิรอบบริเวณที่เกิดการกด ความเจ็บปวด และการ 

สัมผัส ส่วนใหญ่จะทำงานคล่องแคล่ว แต่สมองของกลุ่มสมาชิกองค์กรเมนซา 

ทั้งสมองกลีบข้างและสมองส่วนหน้านั้นทำงานคล่องแคล่วทั้งสองส่วน ยิ่งเวลา 

แก้โจทย์ยาก  ๆ สมองส่วนหน้าจะทำงานคล่องแคล่วกว่าปกติ จึงคาดคะเนกัน 

ว่า อัจฉริยภาพน่าจะเกี่ยวข้องกับสมองส่วนหน้าเป็นอย่างมาก

ถ้าอยากให้สมองส่วนหน้าทำงานคล่องแคล่ว จึงต้องจัดระเบียบความคิด 

ให้เป็นนิสัย

  จัดระเบียบด้วยมือ ไม่ใช่สมอง

เมื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสมองส่วนหน้าแล้ว ทีนี้มาคุยเรื่องมือ 

กันบ้าง

สมัยก่อน มือเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินชีวิต เพราะคนใช้มือล่าสัตว์ ปลูก 

ผัก และสร้างเครื่องมือต่าง  ๆ  จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้ มือยังเป็น 

เครื่องมือที่ใช้จดไอเดีย บันทึกคำพูดที่ได้ยินมาจากคนอื่น และจัดระเบียบ 

ความคิด ที่ยุ่งเหยิง ด้วย สรุปคือ มือเป็นอวัยวะที่ช่วยจัดระเบียบความคิด

มือยังเกี่ยวข้องกับสมอง สังเกตว่าสมองมีรูปร่างคล้ายกับการกำมือ 

สองข้างแล้วนำมาชนกัน ดังนั้นจะเรียกว่ามือเป็นสมองอีกก้อนก็ได้ นัก 

วิทยาศาสตร์ด้านสมองชาวญี่ปุ่นชื่อคุโบตะ คิโซอุ  กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง  

มอืกบัสมอง (Te To Nou) วา่ ถา้ใชม้อืบอ่ย ๆ สมองสว่นหนา้จะกระฉบักระเฉง 

ดังนั้นถ้าใช้มือเก่ง สมองส่วนหน้าทั้งหมดจะพัฒนา ร่างกายมนุษย์มีกระดูก  

206 ชิ้น โดย 54 ชิ้น หรือประมาณ 1 ใน 4 อยู่ที่มือทั้งสองข้าง เมื่อมีข้อต่อ 

เยอะ มือจึงทำงานได้ละเอียดและหลากหลาย เมื่อมือขยับ สัญญาณต่าง  ๆ  

ก็ส่งไปยังสมอง ดังนั้นถ้าใช้มือเวลาจัดระเบียบความคิดจะส่งผลต่อเนื่องไปยัง 

สมอง โดยวิธีปลุกสมองให้ตื่นก็คือการใช้มือนั่นเอง
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  เครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่คุณรู้จัก

ถ้าเข้าใจการทำงานของสมองส่วนหน้ากับมือแล้ว ทีนี้มาดูเครื่องมือ 

จัดระเบียบความคิดกัน การเข้าใจความคิด หมายถึงการใช้เครื่องมือมาจัด 

ระเบียบจนเข้าใจความคิด ถ้าถามถึงเครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่นักวิชาการ 

ส่วนใหญ่รู้จักก็คงประมาณนี้

“จดบันทึก” “Mind Map”
แล้วก็...

“Logic Tree 3” “Brainstorming” “Evernote”
แล้ว “...”

เรารู้จักเครื่องมือจัดระเบียบความคิดน้อยกว่าที่คาด ต่อให้ถามอีกสัก 

ร้อยคน คำตอบก็คงไม่เกินสิบอย่าง คุณคิดว่าเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความ 

คิดมีทั้งหมดกี่อย่าง

03
จงใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิด
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คำตอบคือ 300 อย่าง
เครื่องมือที่เกิดจากการสร้างสรรค์ไอเดียมีมากกว่า 300 อย่าง แต่เรา 

รู้จักแค่ไม่ถึงสิบอย่าง ช่างน่าเสียดายจริง  ๆ แต่อย่าเพิ่งท้อ คุณไม่จำเป็น 

ต้องรู้จักหมดทั้งหมดหรอก สิ่งสำคัญไม่ใช่การรู้จักเครื่องมือมากหรือน้อย  

แต่เป็นการนำไปใช้อย่างถูกต้องต่างหาก ลองดู 5 เครื่องมือจัดระเบียบความคิด 

ที่สถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิดแนะนำว่าช่วยเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพ 

การใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน

หลายคนใช้  “Mind Map”  จัดระเบียบความคิดเวลาทำงานหรือเรียน 

หนังสือ โดยการยึดหัวข้อหลักเป็นพื้นฐาน แล้วเพิ่มกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อย ๆ 

เวลาประชุมหรือคิดไอเดียก็ใช้  “Brainstorming” เวลาตั้งเป้าหมายหรือตัดสินใจ 

ก็ใช้  “Mandala Art” ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาหรือคิดอย่างเป็น 

เหตุผลก็ใช้ “Logic Tree 3” เวลาอยากจัดระเบียบหรือขยายขอบเขตความคิด 

ก็ใช้ “Question Map”

ถ้าเข้าใจสถานการณ์และเป้าหมาย เราจะใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือจัดระเบียบความคิดจะอธิบายในบทที ่ 3 - 7

Mind Map

Question Map

Brainstorming

Mandala Art Logic Tree 3
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  เครื่องมือแอนะล็อก vs เครื่องมือดิจิทัล

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล เครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่เคยใช้ในยุคแอนะล็อก 

กป็รบัเปลีย่นมาเปน็เครือ่งมอืสำหรบัยคุดจิทิลั ไมว่า่จะเปน็เครือ่งมอืยคุแอนะลอ็ก 

หรือเครื่องมือยุคดิจิทัลต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เราจึงควรนำมาใช้ 

ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสถานการณ์

ข้อดีของเครื่องมือยุคแอนะล็อก คือ ใช้ง่าย บันทึกได้ทุกที่ ทั้งยังช่วย 

จัดระเบียบได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น หากใช้มือช่วยจัดระเบียบความคิด สมอง 

จะได้รับการกระตุ้น ทำให้คิดได้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ 

แก้ไข ลบ หรือย้ายยาก ในขณะที่เครื่องมือยุคดิจิทัลทำได้

ข้อดีของเครื่องมือยุคดิจิทัล คือ แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มรูปภาพได้ 

ทั้งยังช่วยจัดระเบียบความคิดได้เร็ว และค้นเนื้อหาที่บันทึกไว้ได้ง่าย แต่ถ้า 

เครื่องมือนั้นเสียหรือโปรแกรมมีปัญหาจนไฟล์หายไป ก็กู้คืนได้ยาก

เครื่องมือยุคแอนะล็อกหรือยุคดิจิทัลต่างก็เป็นเครื่องมือช่วยจัดระเบียบ 

ความคิดเหมือนกัน คุณจึงควรหาเครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่เหมาะสมกับ 

ตัวเอง แล้วนำมาปรับใช้ ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยย้ายข้อมูลในเครื่องมือยุค 

แอนะล็อกมาไว้ในเครื่องมือยุคดิจิทัลด้วย อาจารย์ลีออ-รยอง นักวิชาการ 

ชั้นนำที่ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์แห่งยุคนี้สร้างคำว่า ดิจิล็อก (Digilog) ขึ้น 

โดยนำคำว่า “Digital”  กับ  “Analog”  มารวมกัน เขากล่าวไว้ในหนังสือ Digilog  

ว่า รู้สึกเป็นห่วงความแตกแยกระหว่างอารยธรรมแอนะล็อกกับดิจิทัลที่เกิดขึ้น 

เมื่อเข้าสู่ยุคไอท ี จึงนำเสนอการใช้ทฤษฎีหลอมรวมดิจิล็อกมาเป็นแผนรองรับ

ถ้าอยากจัดระเบียบความคิดให้เก่ง เราก็ควรค้นหาโค้ดที่เชื่อมความ 

เป็นแอนะล็อกและดิจิทัลเข้าด้วยกัน พูดง่าย  ๆ  คือ ควร  ใช้เครื่องมือทั้งยุค 

แอนะล็อกและยุคดิจิทัลร่วมกันนั่นเอง
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  เครื่องมือจัดระเบียบความคิดคือความสามารถ
	 ของคุณ

อาจารย์คิมจองอุน ผู้จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาวัฒนธรรม (Cultural  

Psychology) กล่าวถึงคุณลีออ-รยอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

กีฬา และการท่องเที่ยวไว้ในรายการ Today Meet the Future ซึ่งเป็นรายการ 

พิเศษของช่อง KBS 2 ว่า “ผมอิจฉาอาจารย์ลีออ-รยอง แม้จะอายุ 80 ปีแล้ว 

แต่เขายังเป็น  Early Adopter2 ได้” อาจารย์ลีออ-รยองใช้อุปกรณ์ดิจิทัล 

หลายอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  

3 เครื่อง ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง ซึ่งมีขนาดและ 

ฟังก์ชันแตกต่างกัน และแท็บเล็ตอีก 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องสแกนอีก  

2 เครื่อง อาจารย์เป็นผู้ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตนเอง เขาใช้ 

คอมพิวเตอร์ทั้ง 7 เครื่องนี้รวบรวม ค้นหา และจัดระเบียบข้อมูล แล้วนำมา 

เชื่อมต่อกับวงจรความคิดของตนเอง เมื่อพบส่วนสำคัญในหนังสือก็ใช้เครื่อง 

สแกนเพื่อค้นหาคีย์เวิร์ด เวลาคิดอะไรขึ้นมาก็จะบันทึกไว้ในแท็บเล็ตโดยใช้ 

ปากกา Anoto ซึ่งมีฟังก์ชันช่วยอ่านตัวหนังสือแล้วแปลงเป็นข้อความดิจิทัล 

และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ได้ทันที คอมพิวเตอร์ที่วางอยู่กลางห้องหนังสือ 

เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือธรรมดา แต่ช่วยขยายขอบเขตของสมองให้ 

กว้างขึ้น และยังเป็นหลักฐานอย่างดีว่า อาจารย์ลีออ-รยองใช้ชีวิตแบบดิจิล็อก 

จริง ๆ สมกับที่เป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมา

ปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทั้งยุคแอนะล็อกและยุคดิจิทัลมาช่วยจัดระเบียบ 

ความคิดได้ เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดแล้วจะสร้างความเปลี่ยน- 

แปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอนแรกเราอาจจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย 

เครื่องมือ แต่ต่อมาเครื่องมือจะช่วยให้เราเปล่งประกายมากขึ้น ลองคิดหา 

เครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่เหมาะกับตัวเองดูสิ

2 ผู้ที่ยอมรับและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้รวดเร็วกว่าคนอื่น มาจากคำว่า Early (เร็ว) กับคำว่า  
Adopter (ผู้เลือกใช้)
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ผมกล่าวไปแล้วว่าความคิดเป็นการทำงานของสมองที่มองไม่เห็น จึงควร 

ใช้มือและเครื่องมือทั้งยุคแอนะล็อกและดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อให้เข้าใจความคิด  

เนื้อหาที่จะดูเป็นอย่างที่สามก็คือหลักการจัดระเบียบความคิด ไม่ว่าเครื่องมือ 

จะดีอย่างไร แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักการจัดระเบียบความคิด เครื่องมือนั้นก็ไร้ 

ประโยชน์ สิ่งที่สำคัญกว่าเครื่องมือคือความคิด ปกติแล้วถ้าอยากจัดระเบียบ 

ความคิดเก่ง คุณต้องเข้าใจหลักการจัดระเบียบความคิดเสียก่อน 

04
จงใช้หลักการจัดระเบียบความคิด
ให้เป็นประโยชน์

หลักการจัดระเบียบ
ความคิดที่เหมาะกับ
สมองส่วนหน้า

1. ปลดปล่อยด้วยสมองซีกขวา
รวบรวมด้วยสมองซีกซ้าย

2. รวบรวม จำแนก แล้วจัดลำดับ

3. จัดระเบียบความคิดด้วยคำถาม
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  ปลดปล่อยด้วยสมองซีกขวา รวบรวมด้วยสมอง
	 ซีกซ้าย

เหตุผลหนึ่งที่หลายคนจัดระเบียบความคิดไม่ได้คือ พวกเขาไม่คิดจะ 

จัดระเบียบความคิดทันทีจนติดเป็นนิสัย เวลาจัดตู้เสื้อผ้า เราต้องนำเสื้อผ้า 

ที่อยู่ในลิ้นชักต่าง  ๆ  ออกมาให้หมดก่อนถึงจะจัดได้ การจัดระเบียบความคิด 

ก็เช่นกัน เราต้องนำความคิดในหัวออกมาให้หมดก่อน

พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดคือการปลดปล่อยและการรวบรวม 

ซึ่งหมายถึง “การปลดปล่อยด้วยสมองซีกขวา และรวบรวมด้วยสมองซีกซ้าย” 

ยิ่งเวลาคิดไอเดียยิ่งต้องดึงความคิดออกมาให้ได้มากที่สุด ไอน์สไตน์เคยกล่าว 

ว่า “เวลาประดิษฐ์อะไรสักอย่าง สิ่งที่ไม่ควรละทิ้งเลยก็คือถังขยะที่ทิ้งไอเดีย 

ลงไป” เพราะไอเดียดี  ๆ  เกิดจากความคิดจำนวนมาก แม้ตอนท้ายจะต้องทิ้ง 

เนื้อหาที่ไม่จำเป็นลงถังขยะ แต่เวลาหาไอเดียดี  ๆ  ควรปลดปล่อยความคิด 

จำนวนมากออกมาเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยรวบรวมข้อมูลด้วยสมองซีกซ้าย  

แล้วจัดระเบียบความคิด

จำเอาไว้ว่า เวลาจัดระเบียบความคิดจะต้องดึงความคิดออกมาเสียก่อน!

  รวบรวม จำแนก แล้วจัดลำดับ

เมือ่ดงึความคดิทัง้หมดออกมาดว้ยสมองซกีขวาแลว้ กถ็งึเวลาจดัระเบยีบ 

ด้วยสมองซีกซ้าย ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ “รวบรวม” “จำแนก” และ “จัดลำดับ” 

1) รวบรวม – ดึงความคิดออกมา

ถ้าคุณคิดจะจัดระเบียบความคิดแค่ภายในหัว ขอบอกว่าต้องพบกับ 

ความยุ่งยากแน่ เพราะความคิดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น การจะแก้ปัญหานี้เราต้อง 

รวบรวมความคิดในหัวออกมาข้างนอก แล้วนำมาจัดระเบียบใหม่ด้วยเครื่องมือ 

ต่าง ๆ 
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2) จำแนก – จัดระเบียบความคิด

ถ้ารวบรวมความคิดทั้งหมดออกมาแล้ว งานต่อไปคือการจำแนกความ 

คิด โดยกำหนดเกณฑ์แล้วแบ่งตามนั้น ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากที่สุดในการ 

จัดระเบียบความคิด  เพราะการจำแนกก็คือการจัดระเบียบ  ดังนั้นคนที่ 

จัดระเบียบเก่งก็จำแนกและจัดระเบียบความคิดเก่งไปด้วย

อริสโตเติลกล่าวว่า ตัวอักษรเกิดขึ้นเพื่อจำแนกสรรพสิ่ง ดังนั้นถ้า 

ต้องการจัดระเบียบความคิดที่มองไม่เห็น ต้องหาคีย์เวิร์ดที่มัดรวมความคิด 

ให้เจอ ในกรณีการจำแนกงานประจำวันนั้น ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายงานการทำงาน

เขียนไดอะรี่

อ่านหนังสือ

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

เตรียมตัวไปทำงาน

ประชุม

เขียนโครงการ

ส่งอีเมล

งานประจำวัน

ลองจัดระเบียบความคิดในหัวข้อ  “งานประจำวัน”  โดยรวบรวมสิ่งที่จะทำ 

ลงไปในเครื่องมือตามที่นึกออก งานประจำวันน่าจะมีหลายอย่าง เช่น อ่าน 

หนังสือ ส่งอีเมล เขียนโครงการ และประชุม ดังแผนภาพด้านล่าง
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เมื่อมีเกณฑ์จำแนกแล้ว ต่อไปก็จำแนกกิจกรรมที่จัดเรียงออกมาให้ตรง 

กับเกณฑ์ การจำแนกงานประจำวันนั้นมีหลายวิธี ผมแนะนำให้จัดระเบียบ 

ตามเวลา -> สถานที ่ -> ประเภทงาน -> ลำดบักอ่นหลงั ตามลำดบั เพราะใน 

เวลามีสถานที่ ในสถานที่มีคน แล้วก็เกิดงานขึ้นมา  ให้คิดถึงลำดับการ 

จัดระเบียบด้วยหลักการและเหตุผลรวมถึงความเป็นไปได้ แผนภาพข้างล่างนี้ 

เป็นตัวอย่างการจำแนกด้วยเกณฑ์ของเวลา

• ช่วงเวลา : เช้า บ่าย เย็น
• สถานที ่ : ข้างใน ข้างนอก
• ประเภทงาน : กิจวัตรประจำวัน การเรียน การงาน
• ลำดับก่อนหลัง : งานเล็ก ๆ น้อย ๆ งานสำคัญ งานด่วน

งานประจำวัน เช้า เตรียมตัวไปทำงาน

ประชุม

บ่าย เขียนโครงการ

ส่งอีเมล

รายงานการทำงาน

เย็น เขียนไดอะรี่

อ่านหนังสือ

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
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บริษัท

งานประจำวัน เช้า

บ่าย

เย็น

บ้าน

บริษัท

บ้าน

ข้างนอก

เตรียมตัวไปทำงาน

ประชุม

เขียนโครงการ

ส่งอีเมล

รายงานการทำงาน

เขียนไดอะรี่

อ่านหนังสือ

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

นี่เป็นเพียงการจำแนกโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ แต่ก็ช่วยจัดระเบียบความ 

คิดให้ดีกว่าเดิม การจำแนกนั้นยิ่งทำหลายครั้งยิ่งดี เพราะยิ่งกะเทาะความคิด 

เท่าไหร ่ ก็ยิ่งเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าจำแนกด้วยเกณฑ์เวลาเพียงอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่ายังขาดอะไรไป 

สักอย่าง คราวนี้ลองจำแนกด้วยเกณฑ์สถานที่ดูบ้าง โดยจำแนกเป็นบ้าน  

บริษัท และข้างนอก แค่จำแนกเพิ่มอีกชั้นเดียวเท่านั้น เราก็เห็นได้ชัดเลยว่า 

ความคิดดูมีระบบระเบียบขึ้น
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คุณควรจำแนกไปเรื่อย  ๆ  จนกว่าจะจัดระเบียบความคิดได้ ลองจำแนก 

อีกรอบ โดยคราวนี้ใช้ประเภทของงานเป็นเกณฑ์

งานประจำวัน เช้า

บ่าย

เย็น

บ้าน

บริษัท

บ้าน

บริษัท

ข้างนอก

เตรียมตัวไปทำงาน

ประชุม

เขียนโครงการ

ส่งอีเมล

รายงานการทำงาน

เขียนไดอะรี่

อ่านหนังสือ

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

กิจวัตรประจำวัน

การงาน

การเรียน

เมื่อลองจำแนกด้วยเกณฑ์เวลา สถานที่ และประเภทของงานดูแล้ว  

นอกจากความคิดจะได้รับการจัดระเบียบแล้ว คุณยังได้รู้ว่าวัน ๆ หนึ่งเราใช้ชีวิต 

อย่างไรด้วย บางคนอาจรู้สึกแปลก ๆ กับการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้สึกว่าสิ่งที ่

จำแนกไว้ดูซับซ้อน แต่ถ้าไม่จำแนกแล้วดึงความคิดออกมาจัดเรียงอย่างเดียว  

ทั้งคุณและผู้ฟังจะยิ่งรู้สึกว่าความคิดเหล่านั้นช่างซับซ้อนเสียจริง

เมื่อจำแนกแล้วความคิดจะได้รับการจัดระบบจนมองเข้าใจได้ทันที 

การจำแนกจึงจำเป็นต่อการจัดระเบียบความคิดอย่างยิ่ง
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3) จัดลำดับ – กำหนดความคิดก่อนหลัง

ขั้นสุดท้ายของการจัดระเบียบความคิดคือ “จัดลำดับ” โดยเป็นการ 

กำหนดลำดับความคิดก่อนหลัง ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำ  

จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด วิธีทำนั้นง่ายมาก แค่ใส่ตัวเลขตามระดับความ 

สำคัญ แล้วนำมาจัดลำดับ

ถ้าทำเช็กลิสต์ไว้จะช่วยให้ลงมือทำงานจริงได้ ขั้นสุดท้ายจึงเป็นการ 

ทำเช็กลิสต์และจัดลำดับงานประจำวันตามระดับความสำคัญ

งานประจำวัน เช้า

บ่าย

เย็น

บ้าน

บริษัท

ข้างนอก

บริษัท

บ้าน

1.	 เตรียมตัวไปทำงาน

2.	 ประชุม

3.	 เขียนโครงการ

4.	 ส่งอีเมล

5.	 รายงานการทำงาน

6.	 เขียนไดอะรี่

7.	 อ่านหนังสือ

8.	 ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ

กิจวัตรประจำวัน

การงาน

การเรียน

การงาน
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ในที่สุดการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับงานประจำวันก็เสร็จสมบูรณ์  

คุณนำกระบวนการรวบรวม จำแนก และจัดลำดับไปใช้จัดระเบียบความคิด 

ได้เกือบทุกหัวข้อ รวมถึงหัวข้อที่เป็นงานเฉพาะทาง เช่น คิดไอเดีย เรียน  

เขียนโครงการ เขียนหนังสือ หรือจัดการโปรเจ็กต์ ก็ทำตามหลักการนี้ได้  

เครื่องมืออื่น  ๆ เช่น Mind Map, Brainstorming, Mandala Art และ  

Logic Tree 3 ก็ใช้หลักการรวบรวม จำแนก และจัดลำดับเช่นกัน 

  จัดระเบียบความคิดด้วยคำถาม

อีกหลักการหนึ่งที่ช่วยให้จัดระเบียบความคิดได้ดี คือ “การตั้งคำถาม”  

ปกติเวลาจัดระเบียบความคิดเรามักเริ่มพูดจากคำตอบก่อนโดยอัตโนมัติ ถ้าเริ่ม 

คิดจากคำตอบ ตอนแรกอาจคิดออก แต่สักพักความคิดจะหยุดนิ่ง เพราะ 

สิ่งที่ช่วยเปิดมุมมองทางความคิดที่ปิดผนึกอยู่นั้นไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นคำถาม  

ดังนั้นถ้าตัดสินใจจัดระเบียบความคิดแล้ว สิ่งแรกสุดที่ต้องทำไม่ใช่หาคำตอบ  

แต่เป็นตั้งคำถาม นอกจากคำถามจะช่วยขยายความคิดแล้ว ยังเป็นหลักการ 

และเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบด้วย 

เรานำหลักพื้นฐาน 6 ประการ ซึ่งหมายถึง “ปัจจัยหลัก 6 อย่างที่ผู้คน 

สงสัยมากที่สุด” มาช่วยตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจหลักสำคัญของหัวข้อนั้นและ 

จัดระเบียบได้

เราใช้หลักพื้นฐาน 6 ประการมาตั้ง  “คำถาม” “จัดระเบียบ” และ  “คิด”  

ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าจะไปเที่ยว ลองตั้งคำถามว่าคุณสงสัยอะไรเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวบ้าง 

ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อะไร อย่างไร ทำไม
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ให้ตั้งคำถามต่อไปเรื่อย ๆ  ห้ามหยุด ยิ่งตั้งคำถาม ความคิดก็ยิ่งชัดเจน 

และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ลองดูคำอธิบายการขยายความคิดด้วยคำถามดู

จะไปเกาะเชจูอย่างไร  -  เครื่องบิน  -  สายการบินอะไรดี  -  เชจูแอร์  -  

ทำไมล่ะ - ค่าตั๋วถูก - ไม่มีถูกกว่านี้แล้วเหรอ - เดี๋ยวลองถามเพื่อนดู - เพื่อน 

คนไหน  - ซูจินเพิ่งไปเกาะเชจูมา  - จะถามเมื่อไหร่  - เดี๋ยวรอซูจินเลิกงาน 

ก่อนค่อยถาม  -  แล้วจะไปเกาะเชจูเมื่อไหร่  -  ปลายเดือนตุลาคม  -  ปลาย 

เดือนตุลาคมมีงานอะไรไหม  - มีเทศกาลเดินเส้นทางโอลเล่บนเกาะเชจู  -  

แล้วมีอะไรอีก  - เทศกาลชิลชิมนีที่เมืองซอกวีโพ  - ไปปลายเดือนตุลาคม 

ดีอย่างไร  - ฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นสบาย - มีอะไรอีก  - ทุกคนในครอบครัว 

ว่างตรงกัน

การถามต่อไปเรื่อย  ๆ แบบนี้ทำให้ความคิดกว้างขึ้น ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า  

ความคิดควรเกิดจากคำถาม ไม่ใช่คำตอบ เทคนิคการขยายและจัดระเบียบ 

ความคิดด้วยคำถามเช่นนี้เรียกว่า “Question Map”

ถ้าใช้หลักพื้นฐาน 6 ประการมาตั้งคำถาม จะได้คำตอบดังนี้

จะไปเกาะเชจูอย่างไร แผนเที่ยวเกาะเชจู
จะไปเกาะเชจูเมื่อไหร่

จะไปเกาะเชจูกับใคร

จะไปเกาะเชจูอย่างไร แผนเที่ยวเกาะเชจู
จะไปเกาะเชจูเมื่อไหร่

จะไปเกาะเชจูกับใคร

เครื่องบิน

ครอบครัว

ปลายเดือนตุลาคม


