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พรอดพร่ําพรรณา 
ถือเปนเอกสารฉบับดวนท่ีคิดปุบก็ลุยกันเลย เพราะเวลาในการเตรียมงานมีจํากัดมากๆ 
(เนื่องจากไมคอยมีใครสนใจจะเตรียมงานกันดวยแหละ จะโดยไมทันคิดหรือไมมีความคิดก็ไม
อยากจะยืนยันใหสิ้นเปลืองสุขภาพจิตตัวเองเหมือนกัน) แตเนื่องจากการหยิบยกประเด็นท่ีจะ
บอกเลากันตอจากหนานี้ไป มีสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบงานของเราคอนขางมาก ผม
จึงตัดสินใจรางออกมาเปนคําอธิบายยาวๆ เพื่อใหทุกคนมีโอกาสอานทบทวนกันไดหลังจาก
การประชุมไปแลว ... มันคือเรื่องราวของกระบวนการคิดแบบที่เรียกกันวา 80/20 

ตองขอออกตัวไวกอนวา ท้ังหมดท่ีจะเลาตอจากตรงนี้ คือเรื่องราวที่ถายทอดจากการ
จินตนาการวาตัวเองเขาใจหลักการเรื่อง 80/20 อยางดีแลว และไมเคยคิดท่ีจะตรวจทาน
ความเขาใจนี้วาถูกตองตามหลักการที่ตนตํารับเขาเอยอางไวหรือไมดวย ... เพราะ ...  
“อวดดีโดยสุจริต” จริงๆ !! 

มีเหตุผลอยางสุจริตใจอยูนิดหนอยท่ีผมไมตรวจสอบความเขาใจของตัวเองในครั้งนี้ หนึ่งคือผม
ไมมีเวลา!! สองคือผมไมเห็นความสําคัญของการตรวจสอบใดๆ อีกเลย หากความเขาใจหนึ่งๆ 
ท่ีผมเกิด “ปง” ข้ึนมาจะสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานไดทันที ... ตรงหรือไมตรง
กับเจาของแนวความคิดเดิมแลวมันจะเกี่ยวอะไรกันนักหนารึก็เปลา!! เพราะฉะนั้นผมก็วาไปใน
สไตลแบบของผม สวนใครที่กระหายความรูจริงๆ จนอยากจะหาอานฉบับเต็มก็เชิญตามสบาย
ครับ ราคาภาษาไทยเลมละเกือบ 400 เห็นจะได สวนฉบับภาษาอังกฤษจะอยูท่ีระดับพันตนๆ 
ประมาณนั้นสําหรับปกแข็ง ฉบับปกออนนาจะอยูแถวๆ 800-900 บาทเทาท่ีผมประมาณเอา
เองจากความคุนเคยกับรานหนังสือ แตก็ไมเห็นวางขายมานานแลวเหมือนกันท้ัง 2 ภาษา 
เพราะเปน idea โบราณพอสมควร (เด๋ียวนี้ไมก่ีปก็เรียกโบราณกันแลวครับ !!) 

แตเรื่องของเรื่องมันสั้นจุดจูจริงๆ ตามวิธีตีความแบบของผมนะ เพียงแตเรื่องอยางนี้มันเปน
เรื่องของความเขาใจครับ จะสั้นจะยาวก็อยูท่ีตัวอยางประกอบเทานั้นเอง ไมใชตัวเนื้อหาสาระ
ของ idea ดิบๆ ของมัน ซ่ึงเอกสารชุดนี้โดยความตั้งใจก็จะบอกเลาเฉพาะ idea ดิบๆ โดยจะ
ยกตัวอยางเพื่อการกระแนะกระแหนเปนสวนผสมในการชูรสเทานั้น ( ☺ แนวถนัด) ถือวาเปน
การทําความเขาใจกันกับพวกเราทุกๆ คน กอนท่ีผมจะผลักดันใหแนวความคิดเรื่องนี้ฝงรากลง
สู routine ของการทํางานของพวกเราทุกคนต้ังแตป 2004 เปนตนไป 

 

 

Mr.Z. 
กรุงเทพฯ, 24.11.2003 
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เราเรียกวา Focus ไมใช Forecast 
เม่ือประมาณซักปสองปกอน คนท่ีไมหลับในที่ประชุมก็จะตองเคย
ไดยิน 2 คํานี้อยูบาง Focus กับ Forecast โดยตัวแรกเปน
ความเรียกรองตองการของฝายบริหาร ท่ีตองการเห็นการทํางาน
ดานการตลาดของบริษัทฯ มีจุด “โฟกัส” ท่ีชัดเจน เพื่อท่ีจะ
สามารถจัดวางกําลังคนและกําลังทรัพยากรใหเหมาะสมแกความ
จําเปนของงานไดอยางถูกตอง ซ่ึงผมวามันก็นาจะเขาใจไดงายๆ 
เหมือนกับการถายรูปท่ีเราจะตองเล็งจุด “โฟกัส” เพื่อไมใหภาพ
มันเบลอๆ มัวๆ ม่ัวๆ หรือ “ไมเขาทา” อะไรซักอยาง !! 

ผลปรากฏวาฝายการตลาดไปมุงเนนท่ีการทํา Forecast หรือ 
“ฟอรแคสต” ท่ีแปลวา “พยากรณ” ยอดขาย แลวก็มีสารพัดเหตุผล
ครับท่ีทําใหคําพยากรณนั้นๆ ตองใชเวลานานกวา 1 ปโดยไมมีที
ทาวาจะ “พยากรณ” อดีตหรืออนาคตกันแน เพราะจนถึงวันท่ี
เขียนเอกสารชุดนี้ ทุกอยางยังกลวงโบแบบ “ผ้ึงนอยพเนจร” ไป

วันๆ เทานั้นเอง ... หรือถาจะใชคําโบราณเขาก็เรียกกันวา “ไมเขาทา” คือแลนไปเรื่อยๆ ไม
จอดไมหยุดท่ีทาไหนใหมันแนๆ ซักทานึง ... ถาวัยรุนหนอยก็เรียกวา “เรื่อยเปอย” นั่นแหละ!! 

ผมไมเถียงวาการ forecast หรือพยากรณยอดขายนั้นตองมีอยูจริงในระบบงานทางการตลาด 
แตวาเขาก็ไม forecast กันจากภาพเบลอๆ ของเหตุการณแบบเหมาๆ เอา ... ถูกม้ัย?? 
เพราะไอประเภทดําผุดดําวายกับตัวเลขรวมๆ เพียงดานเดียวนั้นเขาไมเรียก “พยากรณ” แต
เรียกวา “พยายาม” หรือถาใหเพราะหูหนอยก็นาจะเรียกวา “ใฝฝน” พูดหยาบๆ หนอยก็ตอง
เรียกวา “เพอเจอ” เพราะมันไมรูท่ีมาท่ีไปของตัวเลขท่ีจะ “กลา” ประกาศออกมาอยางเปน
ทางการเลย แมวาในที่สุดแลวจะมีตัวเลข “ผลุด” ออกมาจนได ก็จะเปนแบบคลุมๆ เหมาๆ โดย
ไมรูวาใครหรืออะไรที่จะเปนปจจัยนําไปสูความสําเร็จตามตัวเลขท่ีอุตสาห “พยากรณ” เอาไว ... 
เพราะฉะนั้นจึงขอหยอดหมัดแรกดวยปกหนังสือเรื่อง “Hope Is Not A Strategy” แปลวา  
“ความคาดหวังไมใชกลยุทธ” 

ท่ีฝายบริหารเขาเรียกรองใหทํา focus นะถูกแลวครับ ไมควรเรียนภาคค่ําเพื่อกระโดดชั้นไป
ทํา forecast กอน เพราะมัน “ไมเขาทา” แลวไอ “กระโดดชั้น” นะ ถาถอดความเปนภาษาจีน
ตรงๆ ตัว เขาก็เรียกวา “เท่ียวเลา” ซ่ึงพองความหมายกับการ “กระโดดตึกฆาตัวตาย” ไปเลย 
สรุปแลวไมมีอะไรดีซักอยาง!! ... ตรงนี้คือท่ีมาของการนําเสนอ idea เรื่อง 80/20 ละ! 

โดยหลักการแหงสัดสวน 80/20 เช่ือวา รายไดรวม 80% ของแตละ
องคกร มาจากจํานวนลูกคาเพียง 20% ของท้ังหมด ดังน้ันทุกๆ องคกร
จึงควรใหความสนใจกับสัดสวนนี้ เพื่อปรับเวลาและรูปแบบในการทํางาน
ใหมท้ังหมด 

นี่คือจุดเริ่มตนท่ีผมตองการเสนอใหพวกเราคัดสรรกลุมลูกคาท่ีตอง Focus กอนท่ีจะ ทําการ 
Forecast เพราะเรามีลูกคาในบัญชีรายชื่อกวา 1200 คน แตเคลื่อนไหวจริงๆ เพียงประมาณ 
990 คน ในจํานวนนั้นท้ังหมดมีเพียง 216 ท่ีสรางยอดรายไดจากการขายเกินกวา 80% ของ
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ท้ังระบบ และในขณะที่เรามีสินคาแยกหยาบๆ ได 38 กลุมสินคา ก็มีเพียง 6 กลุมใน 4 ย่ีหอ
เทานั้นท่ีสรางยอดรายไดจากการขายเกินกวา 80% ของท้ังหมด ...  

ถาเรา forecast ยอดขายจาก 1200 รายชื่อกับ 4858 รายการสินคา ซ่ึงใชเวลาเกินกวา 1 ป
ก็ไมใชเรื่องแปลก แตเปนเรื่อง “โงๆ” เพราะเราควรจะเลือกจุด “โฟกัส” ลงไปกอนท่ีจะถาโถม
พละกําลังท้ังชีวิตลงไปอยางบาคลั่งแตไมไดงานเหมือนอยางท่ีผานๆ มา ... ยอดขายของ
บริษัทฯ แตละปจะอยูท่ี “ถึงเทาไหรก็เทานั้น” เพราะพยายามเต็มท่ีแลวทุกๆ คน ... ผมก็ไมได
บอกวามีใครข้ีเกียจนี่ ☺ แตกําลังจะบอกวา “นาสงสาร” มากกวา ... เพราะถาเราจะแขงวิ่งใน
ระยะทาง 100 เมตรข้ึนไปทางเหนือ ซ่ึงพวกเราก็วิ่งสุดชีวิตลงไปทางใตแลวก็แพคนอื่น จะโทษ
วาพวกเราไมต้ังใจคงไมได แตตองบอกวา “ไมไดต้ังสติ” ซะมากกวา !! 
ความเปนไปไดท่ีจะ forecast ยอดขายจากลูกคา 216 รายบนพื้นฐานของสินคา 6 หมวดใน 
4 ย่ีหอ ฟงดูนาจะมีทางเปนไปไดมากกวาวิธีการเดิมๆ ม้ัย? ... เราจะไมเหวี่ยงแหหวาน 
incentive เหมือนซานตาคลอส ... แตเราจะงกกับทุกๆ เม็ดเงินเพื่อเอาไวขยายฐานตลาดของ
เราใหกวางกวาแค 216 รายจาก 6 หมวดสินคาใน 4 ย่ีหอ ... นี่คือการจัดลําดับความสําคัญ
พื้นฐาน ซ่ึงหากพวกเราเขาใจตรงกันกับวิธีการในข้ันนี้ ผมเชื่อวาเลนสกลองสองทางไกลของ
พวกเราพอจะเชื่อถือไดวามี “จุดโฟกัสรวมกัน” แลว ... ถึงจะลางๆ ... แตก็ “หอกวยบอ” !! 

นี่คือ idea ดิบๆ ของหลักการคิดแบบ 80/20 มันคือหลักการหยาบๆ ท่ีจะชวยใหเรากําหนด 
“Focus” ของเรื่องราวทั้งหมด แลวนําไปสูการจัดระบบระเบียบใหกับการทํางานของพวกเรา 
โดยการที่พวกเราจะคอยๆ หยอนเอาหลักการนี้ลงไปท่ีรายละเอียดของทุกๆ เนื้องานที่เรา
จะตองคิดจะตองทํา ... เม่ืองานทั้งหมดของพวกเราถูกกําหนดกรอบและกฎเกณฑ กับท้ังมีการ
วางมาตรการในการทํางานและติดตามผลแลว มันถึงจะมีตัวเลขท่ีเรียกวา Forecast ออกมา
อวดประสาทสัมผัสของตัวเองและผูอื่นได โดยไมตองคอยหลบๆ ซอนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําเสนอตัวเลขประมาณการยอดขายอีกตอไป ... เรามาลองดูซิวา 80/20 จะลงลึกไปใน
ระบบงานไดถึงไหน ... 
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First Things First 
การนําหลักคิดแบบ 80/20 มาใช ก็เพื่อท่ีเราจะแยกแยะ
ความสําคัญของสวนประกอบตางๆ ในงาน แลวเลือกท่ีจะกระทํา
ตามลําดับกอนหลัง ไมใชหมายความวาเราจะทํางานเฉพาะ
แคท่ีสําคัญเพียงสวนเดียว แลวท่ีเหลือก็ “ชางแมงประไร” ... 
ถึงแมวามันจะเปนสวนใหญแลวก็ตาม เราตองลองคิดดูสิวาหาก
เราเลือกท่ีจะทําแค 80% ของงานตอเนื่องไปเรื่อยๆ ซักไมก่ีป 
เราก็จะกลายเปนคนที่ไมมีอะไรจะทําในที่สุด ... ตรงกันขาม ... 
เรายังตองทําท้ังหมด และยังตองคิดท่ีจะทําใหมันเจริญเติบโตขึ้น
กวาเดิมดวย เพียงแตเราจะเริ่มคิดจากสวนไหน หรือเลือกพัฒนา
จากสวนไหนตางหากท่ีผมเสนอใหนําเรื่องของ 80/20 มาเปน 
“ตัวชวย” ในการตัดสินใจเบื้องตนเพื่อกําหนดแผนงาน 

จะวาไปแลว นี่คือ “กลเม็ด” เพื่อประโยชนในการกําหนดจุด 
Focus ของงาน เปนเพียง “เทคนิค” ท่ีจะชวยใหเราตัดสินใจ
ระดับความสําคัญของสวนประกอบตางๆ ของงานไดงายข้ึน

เทานั้น การนําระบบ 80/20 มาใชยังไมใชเรื่องของ “กลยุทธ” อยูดี แตมันเปนจุดเริ่มตนท่ีจะ
ชวยใหเรากาวไปสูการกําหนดกลยุทธในข้ันตอๆ ไปได เพราะกลยุทธใดๆ ตางก็ตองการ 
“เปาประสงค"” เปนปฐมบทเบื้องตน ... เพราะไมมีผูบังคับบัญชา (ประเภทมีสติดี) คนไหนท่ี
เขาจะสั่งลูกทีมของตัวเองวา “เอา ! พวกเรา รบไปเรื่อยๆ ... นะจะ!!” ... ซ่ึงจริงๆ แลวเราตองรู
ใหไดวา “เพื่ออะไร?” แลวถึงจะมาสูคําถามวา จะตอง “ทําอะไรบาง?” ... “ทํายังไง?” ...  
“ทําเม่ือไหร?” ... “ทําท่ีไหนกอน-หลัง?” ... และอื่นๆ ซ่ึงผลลัพธแหงคําถามพวกนี้ก็คือ 
“คําตอบ” ท่ีเราจะนํามาใชสรางเปน “เครื่องชี้วัด” ท่ีเปรียบเสมือน “หลักกิโลเมตร” ท่ีเราใช
บอกระยะหางจากเปาหมายที่เรากําหนดวาจะไปใหถึงในแตละชวงระยะเวลา 

พอพูดถึงเรื่อง “หลักกิโลเมตร” ก็ทําใหผมนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการขอดู report ตางๆ ของ
พวกเรา บอยครั้งทีเดียวท่ีผมมักจะไดยินคําถามประเภทวา “เทียบกับปท่ีแลวเปนยังไง?” 
หรือไมก็ “เทียบกับเดือนท่ีแลวเปนยังไง?” ... ในฐานะที่ผมเปนคนดูแลงานขอมูลในสวนนี้ ผม
เองก็อดสงสัยไมไดวา “จะดูกันไปทําไม (วะ)?” ... ทําไมถึงไมมีใครขอดู report ประเภทวา 
“เทียบกับ target ของเราแลวเปนยังไงบาง?” ... (ถามโงๆ ... ก็มันมีการกําหนด target กัน
ต้ังแตเม่ือไหรเลา!) 

ลองนึกภาพของหลักกิโลเมตรหรือปายบอกทางตามทางหลวงแผนดินม่ังก็ได ... เขาไมไดเขียน
ปายเพื่อบอกวาตอนนี้เราหางจากตนทางมาแลวเทาไหร เขาเขียนปายเพื่อจะบอกวาเรายังอยู
หางจากปลายทางอีกเทาไหร ... ถูกม้ัย ?! ... (อาจจะมีพวกที่ชอบเถียงขางๆ คูๆ เพื่อเอาชนะ
ทางน้ําลายเทานั้นวา ปายบอกทางก็เปนปายบอกทาง แต “หลักกิโลเมตร” เปนการบอกวาหาง
จากตนทางเทาไหร ... ซ่ึงผมขอเสนอวาอยาไปสนใจกับขอโตแยงประเภทที่จองจะคะคานทาง
น้ําหมากน้ําลายนั้นเลย ... เราตองถามหาจุดประสงคของการทํา “หลักกิโลเมตร” อยางนั้นวา
เขาทําเพื่อบอกอะไรใหกับใครตางหาก ... อีกอยางนะ ... ผมก็ไมไดมีอาชีพหลอหลักกิโลเมตร
ขายซะดวย ไมรูวาจะคะคานกับแคตัวอยางไปทํานรกขุมไหนไมทราบ?!) 

ไมไดแปลวาขอมูลของเดิมไมมีความสําคัญนะ “ซ่ีปง” ... เราใชฐานขอมูลเดิมในการแจกแจง
ลําดับความสําคัญกอน-หลัง กับใชเพื่อประกอบการกําหนดเปาหมายในรอบระยะเวลาถัดไป 
แตหลังจากนั้นแลว “ของเดิม” ก็คือ “ของเกา” ประโยชนเดียวท่ีเหลืออยูของมันคือการเปน 
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“อนุสรณ” เทานั้น !! การท่ีหลายคนเอาแตสนใจวาปนี้เทียบกับปท่ีแลวเปนยังไงนั้น จึงเปน
เรื่องของการกําหนดจุด focus ผิดท่ีผิดทาง พอๆ กับคนที่เอาแตมองกระจกสองหลังเพื่อขับรถ
ไปขางหนายังไงอยางนั้นเลย ... มันอาจจะมีประโยชนเพื่อการกีดขวางทางจราจรของคนอื่นๆ ท่ี
ตามมาขางหลังอยูบาง แตผมก็ไมรูวาถายังขืนทํางานอยางนั้น เรายังจะหลงเหลือใครมาอยูขาง
หลังบางรึเปลาก็ไมรู ☺ ... หรือวาจะดีอกดีใจเพราะเขาใจวาไมมีใครไลทันอีกแลว? (โธเอย .. 
ไอโหลบวย !!) 

เพราะฉะนั้น นอกจากเรื่องของ Focus ท่ีเรานําเอาหลักการแบบ 80/20 มาชวยในการ
คัดเลือกเพื่อตัดสินใจแลว ดวยแนวคิดเดียวกันนี้เองที่ชวยเตือนสติใหเรารูจักเรียงลําดับ
ความสําคัญและลําดับกอนหลังของข้ันตอนในการทํางานดวย ... ก็เห็นๆ กันอยูครับวาเหนื่อย
ออนกันถวนท่ัวทุกตัวคน “ต้ังอกต้ังใจ” กับ “ต้ังหนาต้ังตา” กันจน “ตาตั้ง” ขนาดนี้แลว ลองชวย 
“ต้ังสติ” เพิ่มข้ึนมาใหกับงานอีกซักเรื่องนึงดีม้ัยละครับ ?! 

- จังหวัดไหนบางท่ีเปนเขตตลาดสําคัญของพวกเราแตละคน? 
- ลูกคาคนไหนบางท่ีเปนตัวแปรสําคัญตอยอดขายในจังหวัดท่ีวาเหลานั้น? 
- ลูกคาคนไหนบางท่ีถือเปนกลุมลูกคาหลักและลูกคารอง? 
- ธุรกิจหลักของลูกคาแตละคนเปนยังไง และเกี่ยวของกับเรามากนอยแคไหน? 
- ความสําคัญของเราตอลูกคาอยูในสัดสวนขางไหนของลูกคา 80 หรือ 20? 
- สินคากลุมไหนบางท่ีถือวาเปนสินคาหลักของพวกเรา? ท่ี “สวยด”ี หรือท่ี “ขายได” ? 
- สินคากลุมไหนบางท่ีถือวาสรางรายไดใหกับองคกร? ท่ี “ขายได” หรือท่ี “กําไร” ? 
- สัดสวนของกลุมสินคาตางๆ ท่ีลูกคาซ้ือจากเรานั้น ท่ีตองดูแลเปนหลักก่ีกลุม? ท่ีถือ

วาเปนตัวเสริมก่ีกลุม? อะไรบาง? 
- สินคากลุมไหนบางท่ียังทําตัวเปน “ตุมถวง” ความคลองตัวของพวกเรา? 
-  

- ฯลฯ 

 

ท่ีเราตองทําก็คือการรูคําตอบเหลานี้ใหไดเปนอันดับแรก ไมใชถาโถมพละกําลังลงไปใหสดุชวีติ
เสมอ ... เพราะเราไมใชพวก “เดนตาย” ท่ีมีจุดประสงคแค “ทําๆ ไปก็แลวกัน” ... อยางนอย
ท่ีสุดเราตองรูวากําลังจะไปไหน ไปไดท้ังหมดก่ีทาง เพื่อท่ีจะตัดสินใจไดวาจะไปยังไง แลวตอง
เอาอะไรไปบาง สัมภาระมากนอยแคไหน ไปกันก่ีคน ก่ีวันจะถึงท่ีหมาย ... เฮย !! ไมใชดุยๆ ไป
วันๆ ม้ัง ? … ลองถามตัวเองดูม่ังรึเปลาวา “เหนื่อยแบบไมรูสาเหตุนี่กลัวตายมั่งม้ัย ?!” 
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80/20 Principle 
พลามตาม style ของตัวเองมาพอแลว ถึงเวลาแปลจากตนฉบับจริงๆ กันบาง ... ขอความ
ตอไปนี้ถอดความมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษใน http://www.the8020principle.com 
ซ่ึงไดคัดยอบางทอนของหนังสือ The 80/20 Principle กับสรุปหัวขอเรื่องไวใหอยางยอๆ ถา
ไมเชื่อท่ีผมแปลก็ไปหาแปลกันเอาเองแลวกัน เพราะผมมักจะวาไปตามอารมณของตัวเอง 
 

 

กฎแหง 80/20 คือทฤษฎีท่ีเช่ือวาสําหรับทุกๆ สถานการณแลว จะมีองคประกอบเพียง
บางสวนซึ่งเปน “สวนขางนอย” เทาน้ัน (โดยทั่วไปก็คือประมาณ 20%) ท่ีเปนตัวช้ีนําหรือ
กําหนดแนวโนมสวนใหญ (ประมาณ 80%) ของท้ังกระบวนการ 
80/20 ไมใชเรื่องของ “คาถาอาคม” ท่ีจะตองทองบนแบบตายตัว แตมันเปนเสมือนหนึ่ง 
“คําพูด” หรือเครื่องมือใน “การสื่อสาร” เพื่อบอกถึงความไมสมดุลในการกระจายตัวของ
องคประกอบตอสถานการณตางๆ เชนเดียวกับการที่เราจะใชสัดสวนแบบ 70/30 หรือ 99/1 
แทนในความหมายของความไมสมดุลนั้นๆ ... แตโดยสถิติแลวเราจะพบเห็นสัดสวนแบบ 
80/20 บอยครั้งกวาสัดสวนแบบอื่น และทําใหสัดสวนแบบ 50/50 กลายเปนเรื่องของกรณี
ยกเวนบางกรณีเทานั้น 

ปรากฏการณแหงความไมสมดุลเหลานี้ไดครอบคลุมทุกๆ สภาพเรื่องราวที่รายลอมเรา
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องทางธุรกิจ (การซ้ือ-ขาย, การบริหารสินคาคงคลัง, การบริหาร
บุคลากร, การพัฒนากลยุทธตางๆ) หรือในชีวิตสวนตัวของแตละคน (การบริหารเวลา, การ
จัดการเกี่ยวกับอาชีพการงาน, การพักผอนหยอนอารมณ) ตลอดไปจนถึงเหตุการณณทางดาน
สังคม (การบริหารกิจกรรมบริการสังคม, อุบัติเหตุ, อาชญากรรม) 

ความสําคัญของกฎแหง 80/20 ก็คือ มันเปนตัวชวยกําหนดแนวทางในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของการทํางาน ดวยการช้ีเฉพาะลงไปถึงตัวแปรที่เปน “สวนขางนอย” ซึ่ง
เปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบตอภาพรวมทั้งหมด เพื่อใหเรามุงเนนความพยายามและ
ทรัพยากรลงไปที่สวนขางนอยนั้นอยางเต็มท่ี  
 

 

(โดยหลักการคิดแบบ “สวนขางนอย” นี้เองท่ีผมเอามาสาธยายตอใหเปนเรื่องของการกําหนด 
Focus Group หรือ “กลุมเปาหมาย”  ในความหมายเดิมของฝายบริหารท่ีคุยกันมาชานาน
หลายปดีดักแลว แตไมคอยจะปรากฏผลของความคืบหนาในทางปฏิบัติซักเทาไหร !!) 



80/20 : อัตราสวนครองพิภพ 
page 7 of 13 

ความเปนมา – ความเปนไป 
นี่คือตํานานแหงเรื่องราวของ “สัดสวนครองพิภพ” 

 

 

ในป 1897 นักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียนชื่อวา Vilfredo Pareto ไดสังเกตเห็นการเกิดข้ึน
อยางซํ้าซอนของรูปแบบทางสถิติ โดยเฉพาะเรื่องการกระจายตัวอยางไมสมดุลของความร่ํารวย
และรายได : มีประชากรเพียงไมก่ีเปอรเซ็นตท่ีไดครอบครองทรัพยสมบัติสวนใหญเอาไว ซ่ึง
สัดสวนแหงความไมสมดุลนี้จะพบเห็นไดท่ัวไปไมวาในประเทศใดหรือภาคพื้นไหนของโลก ไม
จําเพาะวาในยุคใดสมัยใด และมักจะพบเห็นในสัดสวนท่ีคอนขางจะใกลเคียงกันคือ ประมาณ 
80% ของมูลคาทรัพยสมบัติท้ังระบบ จะถูกครอบครองโดยประชากรเพียง 20% เสมอ 

ต้ังแตนั้นเปนตนมา กฎแหง 80/20 ก็ไดรับการพิสูจนซํ้าแลวซํ้าเลาโดยเหลาบรรดานัก
เศรษฐศาสตร, นักธุรกิจ, และบางครั้งรวมไปถึงนักสังคมศาสตรในแขนงตางๆ ดวย โดยทั่วๆ 
ไปแลว สินคาเพียง 20% เทาน้ันท่ีสรางยอดขายและกําไรในสัดสวน 80% ของท้ังหมด 
และเรายังเห็นสัดสวนแบบเดียวกันนี้ในดานของลูกคาอีกดวย 

20% ของคดีอาชญากรรมทั้งหมด สรางความเสียหายสูงถึง 80% ของมูลคารวมของทรัพยสิน
ท่ีเสียหาย, ในขณะท่ี 20% ของผูขับข่ีรถจักรยานยนตคือตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 80%, 
ในสวนของพรมปูพื้นก็จะพบวามีพื้นท่ีของพรมเพียง 20% เทานั้นท่ีฉีกขาดบอยถึง 80% ของ
จํานวนครั้งท้ังหมด ซ่ึงก็รวมถึงเสื้อผาของพวกเราที่มีเพียง 20% ของท้ังหมดท่ีขาดบอยถึง 
80% ของจํานวนครั้งท่ีเราพบเจอ 

นี่ไมใชเรื่องของเวทมนตคาถาหรือมายาของตัวเลข 20 และ 80 ตัวอยางท่ียกมากลาวไวนี้เปน
ตัวเลขเชิงประมาณการเทานั้น มีบางกรณีเหมือนกันท่ีสัดสวนของตัวเลขจะเอียงกระเทเรไปขาง
ใดขางหนึ่งเกินกวาสัดสวน 80/20 ตัวอยางเชนมีคําในภาษาอังกฤษเพียง 1% ท่ีถูกใชงานถี่ถึง 
80% ของท้ังหมด (นี่คือสัดสวนแบบ 80/1) หรือ 1.3% ของภาพยนตเทานั้นท่ีทํารายไดสูงถงึ 
80% ของการมูลคาการจําหนายบัตรเขาชม และมี web site นอยกวา 3% ท่ีไดรับการเยี่ยม
ชมดวยสัดสวนของเวลาเกินกวา 80% ของการใชงาน Internet ย่ิงกวานั้นแลว สัดสวนท่ีนอย
กวา 1% ของนักวิทยาศาสตร, นักคนควา, หรือผูนําทางศาสนา เทานั้น ท่ีกอใหเกิดการคนพบ
หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญๆ ในสาขาแหงศาสตรของพวกเขาเอง 
 

 

(เพราะฉะนั้นอยา “ซ่ีปง” การนําหลักการแบบ 80/20 มาประยุกตใชนั้น ไมไดสําคัญท่ีการ
พิสูจนวาสัดสวนจริงๆ ในทางปฏิบัติสอดคลองกับสัดสวนทางทฤษฎีหรือไม การพิสูจนประเภท
นั้นคือการหา “ความรูเพื่อความรู” ไมไดมีประโยชนในทางเศรษฐกิจหรือการปฏิบัติงานแต
อยางใดทั้งสิ้น ... แตเราจะนําหลักการ 80/20 มาใชในระดับของ “จิตวิญญาณ” หรือ 
“กระบวนการคิด” เพื่อใชเปนตัวกําหนดกรอบของปญหาหรือภารกิจท่ีเราจะตองปฏิบัติ โดยมี
จุดประสงคท่ีการกําหนด “จุดโฟกัส” ท่ีเราจะตองทุมเทแรงกายแรงใจและทรัพยากรตางๆ ลง
ไปอยางเต็มท่ีเต็มกําลังมากกวาเดิม) 

  



80/20 : อัตราสวนครองพิภพ 
page 8 of 13 

แลวไง? 

การนํากฎแหง 80/20 มาประยุกตใชนั้น ก็เพราะมันมีแนวโนมท่ีจะสามารถปรับใชไดกับ
เรื่องราวใดๆ ก็ตามท่ีเปนเรื่องของ “เหตุ กับ ผล” ในกระบวนการหนึ่งๆ ... เพราะโดยหลักแหง
ความไมสมดุลนี้ มันจะชวยใหเราสามารถวิเคราะหเพื่อหาสิ่งท่ีเปน “สวนสําคัญจริงๆ” ตอ
ผลลัพธของสถานการณตางๆ รอบๆ ตัวเราได และหากเรามีความเขาใจในความสัมพันธท่ี
สลับซับซอนของเรื่องราวตางๆ แลว เราก็สามารถที่จะกําหนดผลลัพธตามท่ีเราตองการได โดย
ใช “ความกระเสือกกระสน” ท่ีนอยกวา 

หลักการเดียวกันนี้เองท่ี Richard Koch ใชในระหวางท่ีเขาศึกษาอยูใน Oxford (Richard 
Koch คือเจาของผลงานเขียนเรื่อง The 80/20 Principle, The 80/20 Revolution กับ
ผลงานเลมลาสุดคือ The 80/20 Individual) เขาเกิดคนพบวามีหัวขอสําคัญๆ เพียงไมก่ี
หัวขอของตําราเทานั้นท่ีเปนหัวใจของขอสอบปลายภาคในแตละป ... ดังนั้น เขาจึงศึกษาอยาง
เจาะลึกในบางหัวขอเหลานั้น และไมคอยใหความสนใจกับรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเหลืออีกเลย ซ่ึง
ปรากฏวาเขายังทําคะแนนสอบไดสูงมากเปนอันดับตนๆ ท้ังท่ีใชเวลาในการศึกษาเนื้อหาวิชา
นอยกวาคนอื่นๆ อีกหลายคน (ตรงนี้ไมสนับสนุนใหเอาเย่ียงอยางครับ เพราะการเรียนเพื่อรู
กับการเรียนเพื่อสอบมีจุดประสงคท่ีแตกตางกัน แตอาจจะประยุกตใชไดสําหรับการคนควา
เรื่องราวทั่วๆ ไปกอนการเจาะลึกลงรายละเอียด) ตอมาเมื่อเขาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ เขาก็
เลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจท่ีใชเงินทุนไมมากนักแตใหผลตอบแทนสูง ซ่ึงปรัชญาการลงทุนเชนนี้
ไดถูกนําไปใชครั้งแลวครั้งเลาในการลงทุนกับธุรกิจท่ีหลากหลายสาขา 

แตประโยชนสูงสุดจากการประยุกตใชกฎแหง 80/20 น้ี นาจะเกิดจากการนํามันไป
ประยุกตใชในระดับบุคคลของแตละคนเอง ... อยางไรก็ตาม แมวากฎแหง 80/20 นี้จะถูก
นําไปใชในวงการตางๆ ท้ังทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากวา 50 ปแลว แตมันก็เพิ่งไดรับความ
สนใจอยางจริงๆ จังๆ ในวงกวางก็เม่ือประมาณป 1997 นี้เอง หลังจากการตีพิมพหนังสือชื่อ 
The 80/20 Principle ของ Richard Koch ซ่ึงถือเปนการเปดศักราชใหมใหกับการ
ตีความปรากฏการณของสัดสวน 80/20 อีกครั้งหลังจากการคนพบเมื่อประมาณ 100 ปกอน 
เพื่อนําไปประยุกตใชในอาชีพการงานตางๆ และการดําเนินชีวิตในระดับของบุคคลทั่วๆ ไป 

 

80/20 กับชีวิตนี้ของพวกเรา 
กฎแหง 80/20 เชื่อวาเราสามารถสรางความกาวหนาใหกับชีวิตของตัวเองไดโดยมุงเนนความ
สนใจอยางจริงๆ จังๆ ใหกับเพียงบางเรื่องท่ีสามารถกอเกิดผลลัพธท่ีตอบสนองกับความ
ตองการของเรา (แตตองรูจัก “ความตองการที่แทจริง” ของตัวเองกอนนะ ไมง้ันก็หาไอบางสิ่ง
หรือบางเรื่องท่ีวานี้ไมเจออยูดี) 

ตัวอยางเชน ถา 80% ของความสุขหรือการบรรลุความสําเร็จครั้งสําคัญๆ ของเรานั้น เกิดข้ึน
จากเพียง 20% ของเวลาทั้งหมดในชีวิตท่ีผานมา ... เราก็นาจะสามารถขยายเวลาเชนวานั้น
ออกไปไดอีกเปนอันมาก 
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เอาแคเรื่องของความสุขกอนแลวกัน ผลกระทบหลักๆ ตอชีวิตของพวกเรามักจะเกิดจากการ
ตัดสินใจหรือจากเหตุการณสําคัญๆ บางเหตุการณเทานั้น ... แตการตัดสินใจไมก่ีครั้งท่ีวา 
กลับถูกกระทําลงไปอยาง “อัตโนมัติ” มากกวาการเลือกอยางมี “สติ” ท่ีสมบูรณ ... เราปลอยให
ชีวิตดําเนินการกับเรา ท้ังท่ีจริงๆ แลวเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตของเราไดอยาง
มากหากเพียงเราจะใหความสนใจใน “จุดหักเห” ครั้งสําคัญๆ และทําการตัดสินใจทําในสิ่งท่ีจะ
ทําใหกับเรามีความสุข “อยางมีสติ” 

หลักการงายๆ ท่ีชวยใหมนุษยอีกหลายๆ คนในโลกมีความสุขมากข้ึนก็คือ การทําความเขาใจ
กับชวงเวลาที่มีความสุขท่ีสุดของพวกเราแตละคน ... สิ่งตางๆ ท่ีเรากระทํา, ผูคนท่ีเราอยูรวม
ดวย, หรือความนึกคิดท่ีเรามีในขณะเวลานั้นๆ ... แลวจัดการปรับปรุงโครงสรางการใชเวลาใน
ชีวิตใหม เพื่อจะมีโอกาสกระทําในสิ่งคลายๆ กันนั้นใหมากข้ึน เราจะตองทดลองจินตนาการถึง
การขยายพื้นท่ีแหงความสุขในชีวิตของเราใหแผกวางออกไป หรือการปรับเปลี่ยนโฟกัสของชีวิต
ใหมุงเนนในกิจกรรมที่ตอบสนองตอจุดประสงคของการดํารงอยูของตัวเรา 

การใชชีวิตอยางมีความสุขหรือไมมีความสุข และผลกระทบของตัวเราตอโลกภายนอกทั้งมวล
นั้นถูกกําหนดไวแลวใน “กระบวนการคิด” ของเราเอง ไมวาเราจะเชื่อวาเรามีความสุขหรือมี
อิทธิพลตอสภาพแวดลอม หรือเราจะเชื่อวาเราเปนมนุษยท่ีนาสมเพชเวทนา หรือวานารักนา
ทะนุถนอม ... เราก็มีแนวโนมท่ีจะเปนอยางนั้นเองตั้งแตแรกท่ีเริ่มเชื่ออยางฝงจิตฝงใจ 

แมวาคํากลาวอางขางตนจะฟงดูเหมือนการ “มองโลกในแงดี” เกินกวาเหตุ หรือเปนเรื่องของ
การ “สะกดจิตตัวเอง” ซ่ึงมันอาจจะฟงดูมีเหตุผลกวาหากเราจะเฝาสังเกตรายละเอียดตางๆ 
ของชวงเวลาที่ตัวเรามีความสุข หรือเวลาท่ีเราสัมผัสไดถึงความสําเร็จ แลวจัดการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของเราใหเอื้อโอกาสที่จะเกิดชวงเวลาอยางนั้นไดอีก ก็เทากับวาเราไดเคลื่อน 
“จุดโฟกัส” ของเวลาในชีวิตใหมุงเนนอยูเฉพาะที่เฉพาะทางอยาง “ต้ังใจ” และ “เต็มสติ” ของ
เรา จนมันกลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของเราไมวาจะเกี่ยวกับหนาท่ีการงานหรือ
ความสัมพันธกับผูคน 

การปรับปรุงชีวิตของตัวเองหรือสิ่งตางๆ ในภาพรวมๆ อาจจะฟงดูเปนเรื่องท่ีเหลือบากวาแรง
ของความกระเสือกกระสนที่จะตองพยายาม แตกฎแหง 80/20 จะชวยใหชีวิตนี้ของเรางายข้ึน
กวาเดิม ... โมม้ัย?! ... ไมโม !! ... เพราะชีวิตของพวกเราไมไดยากเย็นไปหมดทุกเรื่อง 
ไมไดลําบากแสนเข็ญไปหมดทุกรายละเอียด มีบางสิ่งท่ีสบายๆ ไมเครงเครียด แลวก็มีสวน
ใหญท่ีลําบากยากเย็น ... แตก็ตองมีสวนเสี้ยวเล็กๆ ท่ีเต็มไปดวยความสุขสบาย, เต็มไปดวย
สรรพสิ่งตามท่ีคาดหวัง, เต็มไปดวยความมั่นอกมั่นใจ, เต็มไปดวยการอุทิศตนเพื่อผูอื่น, และ
เต็มไปดวยความสุขสมหวัง ... แตหากชีวิตของใครที่เต็มไปดวยกลีบกุหลาบแหงความสําเร็จ
และความสุขสดชื่อนอยูแลว ... ก็ลืมๆ ท่ีอานมานั่นซะ เพราะไมรูจะอานไปทําลิงอะไร !! 

ส่ิงท่ีเราจะตองฝกฝนปฏิบัติก็คือ การแยกแยะเวลาของชีวิตตัวเองใหถูกตอง เลือกเอา
สวนที่ดีและสุขสมบูรณท่ีสุดในชีวิต จากนั้นก็สรางกลไกการใชชีวิตใหแผขยายขอบเขต
ออกไปจากแกนกลางที่เปนชวงเวลาที่ถูกเลือกนั้นๆ ... ผูคนโดยมากมักจะลางผลาญเวลาใน
ชีวิตใหหมดไปกับสิ่งท่ีไมมีคุณคาหรือมีแตเพียงเล็กนอยสําหรับตัวเองและคนอื่นๆ การคิดแบบ 
80/20 จะหลีกเลี่ยงกับดักชีวิตประเภทนี้ และจะไมทําอะไรที่เปนปฏิปกษกับความสุขและ
คุณคาของตัวเอง ... ในทางตรงกันขาม ผูท่ีใชกฎแหง 80/20 จะกอรางสรางชีวิตของพวกเขาอยู
รอบๆ แกนแกนของสิ่งท่ีมีคุณคาในชีวิตตัวเอง แมวาแกนแกนที่ถูกเลือกเหลานั้นจะเริ่มตนจาก
เพียงสวนเสี้ยวเล็กในชีวิตของพวกเขาก็ตาม 
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จากจุดประกายกลายเปนขุดอุโมงค 
บทความตอจากนั้นอีก 3-4 หนาผมไมแปลตอเพราะเปนเรื่องของตัวอยางและคําแนะนํา
ประกอบหลักการเทานั้น ซ่ึงจะวาไปก็เริ่มจะซ้ําซากวนเวียน โดยเฉพาะอยางย่ิงผมก็ได
ยกตัวอยางไปคราวๆ บางเรื่องท่ีเก่ียวกับการทํางานของเราแลวดวย เพราะฉะนั้นจึงขอไมเอย
ถึงอีกจะดีกวา สําหรับเอกสารชุดสมบูรณของเรื่องนี้ ผมไดแนบตนฉบับภาษาอังกฤษท่ีเอามา
จาก Internet ไวดวยแลวท้ังฉบับ (ไมไดลําดับเลขท่ีหนารวมกับสวนท่ีเปนภาษาไทย) ...  
ถาอยากอานจริงๆ ก็อานกันเอาเองแลวกัน 

แตท่ีผมอยากตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมก็คือ หลังจากที่เราเริ่มทําความเขาใจในสวนตางๆ ของ
เรื่องราวเพื่อท่ีจะเด็ดเอา “สวนขางนอยท่ีสําคัญ” นั้นออกมาพิจารณาแลวทุมทุนสรางใหใหญโต
ตามกฎแหง 80/20 แลว ... ชีวิตก็ยังตองดําเนินตอไป ... ถูกม้ัย?! แลวมันก็จะเริ่มเติบใหญจน
เต็ม 100 อีก แลวเราก็ตองคอยสํารวจตรวจตราอีก โดยมีการกําหนดจุดประสงคของชีวิตท่ี
แตกตางกันไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ... แลวก็จะตองมาคัดสรรอีก ... 
เลือกเอาสวนขางนอยท่ีสําคัญอีก ... อยางนี้เรื่อยไป ... ยกเวนวาใครที่อยากจะตายแลวก็เปนอกี
เรื่องนึง !! 

ดังนี้แลว 80/20 จึงไมใชจุดสิ้นสุดของเรื่องราว แตมันเปนเพียงจุดเริ่มตนใหเราตั้งขอสํารวจ
ตรวจคน เพื่อท่ีจะกําหนดโครงการหรือแผนงานตางๆ ในการปรับปรุง “สวนขางนอยท่ีสําคัญ” 
ใหมีพัฒนาการที่ดีข้ึน ใหญโตข้ึน นาชื่นอกชื่นใจมากข้ึนกวาท่ีเคยเปนอยู ... ซ่ึงเราตองหม่ัน
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอดวยวา ท่ีอุตสาหคัดออกมาแลวนั้นมันยังอยูในทิศทางที่เราตองการ
จริงๆ มากนอยแคไหน แลวจะจัดการอะไรกับมันตอไปยังไง เพื่อท่ีชีวิตของเราเองจะมี
ความกาวหนาหรือมีความสุขสมหวังกับมันมากข้ึนดวย ... 

หากจะเปรียบเทียบวา 80/20 เปนเครื่องมือสําหรับการ “จุดประกาย” ความคิด ผมก็
อยากเสนอ “วงจรการทํางาน PDCA” ใหเปนเครื่องมือในการ “ขุดอุโมงค” ไปสู
ความสําเร็จตามที่เราคาดหวัง ... แนนอนที่บางครั้งก็ดูเหมือนวาเรากําลังเดินตามกลิ่นฝรั่ง ... 
อาจจะเหม็นกลิ่นถั่วและนมเนยจนอยากจะสํารอกออกมาทางหูอยูบางก็ตาม แตก็เพราะการ
สราง “องคความรู” ในระบบการศึกษาของภาคพื้นแถวๆ ท่ีเราอาศัยอยูนี้ยังไมไดรับการพัฒนา
ท่ีดีพอ จึงไมคอยจะมีการรวบรวมหมวดหมูขององคความรูตางๆ เขาเปนระบบระเบียบท่ีชดัเจน 
หรืออยางนอยท่ีสุดก็ใหงายตอการประยุกตใช ผมเองก็ไมเชื่อวาคนของภาคพื้นแถบนี้ของโลก
จะฉลาดนอยกวาพวกหัวแดงๆ สมๆ จากฝงตะวันตก เพียงแต “วิธีการถายทอดความรู” จาก
คนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งเทานั้นท่ีไมคอยมีใครสนใจจะเรียกมันวา “องคความรู” ท่ีตอง
ไดรับการพัฒนากระบวนการนําเสนออยูอีกมากมายพอสมควร !! 
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PDCA กับ อริยะสัจจ ๔ 
กอนท่ีจะเลาเรื่องของวงจรการทํางานแบบ PDCA ... ผมอยากจะใหพวกเราลองยอนนึกไปถึง
เรื่องท่ีเราคุนหูคุนปากจากสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาอยาง “อริยะสัจจ ๔” โดยหวังวาประเภท 
“นอกรีต” อยางผมยังพอจะจําได คนท่ีใฝธรรมมากกวานี้ก็ไมนาจะลืมกัน 

ทุกข  คือความอึดอัด, ขัดเคือง, ไมสงบสบาย 

สมุหทัย คือเหตุแหงทุกข 
นิโรธ คือความดับทุกข, หรือความสิ้นทุกข, หรือความไมทุกข 
มรรค คือวิธีปฏิบัติเพื่อความไมทุกข 

นั่นคือพวกเราจะตองรูจักสภาวการณท่ีแทจริงของพวกเราใหไดกอนเปนอันดับแรก (เรียนรูจัก
ทุกขหรือขอขัดแยงในสภาวการณหนึ่งๆ) จากนั้นจึงมาศึกษาหาสาเหตุท่ีมาท่ีไปของสภาวการณ
นั้นๆ ตองรูท้ังท่ีมาหรือสาเหตุ และรูท้ังท่ีไปท่ีมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการตอไป
ได (หาเหตุแหงทุกขหรือเหตุปจจัย) ... จากนั้นเราก็ตองพิจารณาเพื่อกําหนดสภาวการณท่ีเรา
ตองการข้ึนมา นั่นก็คือการกําหนดเปาหมาย (กําหนดสภาวะที่หมดทุกข) กับท้ังกําหนดวิธีการ
ท่ีจะลงมือปฏิบัติเพื่อนําพาสภาวกรณหนึ่งๆ ไปสูเปาหมายที่เรากําหนดเอาไว (มรรคก็คือ
แนวทางในการปฏิบัติ) 

มาดู PDCA กันดีกวา (เด๋ียวหลับ !) PDCA เปนตัวยอจากคําภาษาอังกฤษ 4 คําดวยกัน 
บัญญัติข้ึนมาจากแนวความคิดของ Dr. Edward Deming 

(P)lan คือการกําหนดแผนงานเพื่อจะบรรลุเปาหมาย 
(D)o คือการทําหรือปฏิบัติตามแผนงานนั้นๆ 
(C)heck คือการตรวจสอบผลลัพธเพื่อประเมินแผนงาน 
(A)ct คือการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแกไขหรือดําเนินการใดๆ ตอไปตามแผนงาน 

อานแลวคุนๆ คลายๆ กับกลุมแรกแคไหนไมรูละ ผมเพียงแตตองการยํ้าอีกครั้งวา 80/20 
ไมใชจุดหมายปลายทางของพวกเรา มันเปนเครื่องมือคลายๆ กับเข็มทิศท่ีการกํามันไวไมได
แปลวาเราเดินทางไปถึงไหนตอไหนไดแลว เราตองคิดพิจารณาวาควรจะเชื่อเข็มทิศนั้นๆ 
แคไหน ถาเชื่อจะทํายังไง แลวถาไมเชื่อจะทํายังไง จะกําหนดรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ วา
ยังไง มีอะไรใหถือเปนสัญญาณบงบอกความคืบหนาหรือลมเหลว เพื่อท่ีเราจะใชสือ่สารกบัทุกๆ 
คนท่ีรวมทางไปกับเราได ... 

ผมอยากเปรียบเทียบสิ่งท่ีเราจะทํากับการเดินทางไกลๆ เชน สมมุติวาเราไดรับภารกิจให
เดินทางไปสูกลุมดาวอัลฟาเซ็นจูรีท่ีหางออกไปประมาณ 95 ปแสง (ประมาณระยะทางเทากับ 
557,241,000,000,000 ไมล) โดยตลอดระยะเวลาแหงการเดินทางเราถูกอุดหูผูกตาโดย
บอกใหรูแควาอยูในยานอวกาศแลวเทานั้น นอกจากนั้นก็ไมมีสิ่งบอกเหตุหรือสัญญาณอะไรที่
จะบอกกับพวกเราเลยวากําลังไปสูเปาหมายหรือวากําลังลงนรก ... พวกเราคิดวาการเดินทาง
แบบนี้มันนาขนลุกขนพองขนาดไหน? เวลาที่แสงยังตองใชเพื่อเดินทางถึง 95 ปเนี่ยะ ไมรู
เหนือรูใตไมรูอะไรเลย อยางดีก็ใหเห็นแตอวกาศมืดๆ ดําๆ ไปทุกวันๆ มันนาสนุกต่ืนเตน
มากมายซักแคไหนกัน? ... แลวเรายังอยากทํางานกันอยางนั้นดวยเหรอ? 

นี่คือเหตุผลท่ีแทจริงของกระบวนการ Plan-Do-Check-Act ท่ีเนนการสื่อสารสัมพันธเพื่อ
บอกกลาวใหรับรูรับทราบถึงความคืบหนา กับท้ังคอยสงสัญญาณเมื่อมีการบิดเบี้ยวของ
สภาวการณท่ีอาจทําใหเราออกนอกเสนทางที่กําหนดเอาไว ... การ Check ก็เพื่อเปน  
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“การทดสอบ” แบบเดียวกับท่ีเขาตองมีปายบอกระยะทางปกไวเปนระยะๆ เพื่อสื่อสารกับคน
เดินทางอยางนั้นเลย มันชวยใหทุกๆ คนรูวาเราหางจากที่หมายอีกมากนอยเทาไหร ตองเรง
หรือตองหาตัวชวยอื่นๆ หรือไม หรือวาเราสามารถทะลุเลยจากเปาหมายออกไปไดอีกยาวไกล
แคไหน แลวจะมีผลขางเคียงอะไรหรือไม ตองใหใครในพวกเราพุงออกไปเพื่อทดสอบ
สภาวการณตอจากเปาหมายกอนมั้ย ... สารพัดจะคิดครับถาเรารูความคืบหนาของงานที่พวก
เรากําลังทํา ... แตคําวา Check บางครั้งก็ถูกมองเปนเรื่องทางไสยศาสตรไปไดเหมือนกัน ใน
ทํานองวาเอาไว “จับผี” หรือเอาไว “ตรวจสอบ” การทํางานของแตละคน ซ่ึงผมวามันเปนคนละ
เรื่อง คนทุกคนผิดพลาดไดครับ แตตองรูวาผิดพลาดอะไร ผิดพลาดยังไง แลวจะแกไขปรับปรุง
ดวยวิธีการแบบไหน อยางนี้ถึงจะเรียกวา “ผิดเปนครู” เพราะเราสามารถเรียนรูจากสิ่งท่ีผิดได
เสมอ เรียกวาใชความผิดพลาดใหเปนโอกาสในการเรียนรูไปซะเลย !! 

ผมมองคําวา “ความโปรงใส” นั้นมีความหมายกวางกวาแคเรื่องของการ “ปลอดทุจริต” ซ่ึงเปน
ความหมายแคบๆ ทางการเมืองเทานั้น เพราะหากวาแตละคนกลาท่ีจะเปดเผยแนวความคิด
หรือผลงานของตนเองออกมาไมวามันจะดีเลวถูกผิดขนาดไหนก็ตาม มันคือ “ความโปรงใส”
ทางการเรียนรูท่ีทุกๆ คนมีโอกาสจะไดเรียนรูรวมกัน เพื่อท่ีเราจะสามารถสงเสริมหรือแตงเติม
ใหแกกันได อันจะเปนการพัฒนาตัวของพวกเราเองทุกๆ คนตอไป 
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พรํ่าเพอ 
จําไมไดแลววานี่เปนเอกสารเผยแพรภายในฉบับท่ีเทาไหร อาจจะ 13 หรือ 14 เทาท่ีพอจะนึก
ออก ก็คงตองยํ้าเจตนารมณเดิมวาผม “ไมไดพิมพใหไวเช็ดตูด” นะ !! อยากใหอานจริงๆ ซ่ึงผม
ก็เห็นใจที่พวกเราอาจจะหาเวลาวางๆ ในชีวิตมานั่งอานเพื่อรับรูอะไรๆ เพิ่มเติมใหกับตัวเองได
ยากเต็มทน ... หรือวาไมชอบที่จะอานก็สุดจะเดาไดเหมือนกัน !! แตก็หวังวาการไมอานนั้น
ขอใหเปนผลมาจากความไมวางกับงานที่มีความสําคัญตอชีวิตของแตละคนจริงๆ ซ่ึงยังดีกวา
การไมอานเพราะรูสึกวาตัวเองมันเปน “สุดยอดแหงปราชญผูไมอาจหาใครมาทัดเทียมเสมอ
เหมือนในความฉลาดแกมโกงอีกแลวในโลกนี้และโลกหนาตลอดทั่วท้ังสุริยะจักรวาล” ... เรียก
ใหสั้นๆ หนอยวา “กูโคตรเกง” อะไรทํานองนั้น ซ่ึงผมก็คงไดแตปลงอนิจจังใหกับมนุษย “ผูไมมี
ใครเสมอเหมือน” ทานนั้น (เรียกอีกอยางวา “ผิดมนุษย”) เพราะยากแกการเรียนรูจนถึงท่ีสุด
แลว ... จะบอกเลาหรือถายทอดอะไรใหก็ไมตางจากการคุยกับข้ีหมาซักเทาไหร ... เพราะอยูใน
สภาวะของปลายสุดแหงกระบวนการยอยสลายอาหาร ซ่ึงไมมีทางท่ีเปลี่ยนเปนข้ีแมวหรือ
ข้ีควายหรือข้ีใดๆ ไดอีกตลอดไป ... 

เดิมทีเดียวไมไดเตรียมการที่จะเขียนใหยืดยาวขนาดนี้ (แตก็ลากจนถึงสิบกวาหนากระดาษ ซ่ึง
คอนขางจะเปนความยาวมาตรฐานของเอกสารจากผมไปซะแลว) แตก็อดไมไดท่ีจะคนหาขอมูล
มาเลาใหมีความถูกตองมากกวาท่ีจะเดาๆ เอาเองไปจนตลอดรอดฝง ซ่ึงก็ดวยความตั้งใจครับท่ี
จะเริ่มหวานเมล็ดพันธุของการปฏิบัติงานท่ีถูกตองลงไปในระบบงานของเรา ผมเลือกเอาเรื่อง 
80/20 และ PDCA มาเปนตัวชูโรงของการปรับปรุงระบบงานในคราวนี้ เพราะทั้ง 2 หัวเรื่อง
นี้มีการนําเสนอที่เรียบงายมากๆ และสามารถทําความเขาใจไดอยางไมยากเย็นอะไรเลย อยาก
ใหทุกคนมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบงานมากกวาท่ีเปนอยู เราอาจจะเงอะๆ งะๆ 
กันอยูบางเพราะไมคอยจะมี “องคความรู” เอาไวใชเปนเครื่องมือ แตเราก็ตองชวยกันครับหาก
ยังอยากเห็นชวงหนึ่งของชีวิตตัวเองไดสรางอะไรดีๆ ไวใหเลาขานสืบตอๆ ไปในอนาคต ...  
เรามาชวยกันสราง “ตํานาน” ท่ีย่ิงใหญไวเปนแบบอยางของชีวิตใหกับลูกหลานกันดีกวาครับ !! 
 

 

Mr. Z., กรุงเทพฯ 01.12.2003 
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The 80/20 Principle 

The 80/20 Principle is the concept that in any given situation just a few of 
the events (generally just 20%) give rise to the majority of the effects 
(generally 80%).  

80/20 is not meant to be an exact expression - rather it is convenient 
short-hand that focus's on the concept of "predictable imbalance". 70/30 
and 99/1 equally fall under the umbrella of 80/20, although it is surprising 
how often 80/20 is the answer. Whatever the ratio, and contrary to our 
intuition, 50/50 is generally the exception rather than the rule. 

These events and effects cover the whole gambit of our environment. 
Typical applications range from business (sales, purchases, inventory 
management, people management, strategy development) to personal 
(time management, career management, personal enjoyment) to societal 
(social welfare management, crime, accidents).  

The significance of the 80/20 Principle is that it provides the means to 
leverage effectiveness by identifying the few things that really matter and 
then concentrating resources and effort on those few.  
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WHAT IS THE 80/20 PRINCIPLE? 

In 1897, Italian economist Vilfredo Pareto discovered a recurrent 
statistical pattern --- that of profound imbalance of wealth and income: A 
small percentage of people owned a large proportion of money. The 
pattern was eerily similar, no matter what country or time period was 
examined. Roughly 80 per cent of money went to 20 per cent of people. 

Since then, the 80/20 principle has been proven to work whenever it has 
been applied, by economists, business people, and sometimes by social 
scientists. Generally, about 20 per cent of products account for 80 per 
cent of sales and profits. So do 20 per cent of customers. 

20 per cent of criminals take 80 per cent of the loot. 20 per cent of 
motorists cause 80 per cent of accidents. 20 per cent of your carpets get 
80 per cent of the wear. And 20 per cent of your clothes are worn 80 per 
cent or more of the time. 

There is no magic in the 20 and the 80. They are approximations. If 
anything, they under-estimate the extent to which life is lop-sided. For 
instance, less than 1% of words are used 80% of the time (an 80/1 
relationship). 1.3% of movies account for 80% of the box office take 
(another 80/1 relationship, to the nearest round number). Less than 3% of 
world wide web sites are visited 80% of the time. And it is almost certainly 
true that fewer than 1% of scientists, discoverers, and religious leaders 
have accounted for more than 80% of important results in their respective 
spheres.  

 
WHY APPLY THE 80/20 PRINCIPLE TO OUR DAILY LIVES? 

Because the 80/20 principle seems to apply to anything where there are 
inputs or causes on the one hand, and results on the other, it offers a key 
to anything we want to control. The 80/20 principle opens our eyes to what 
is really going on within and around us. If we understand the odd way the 
world works, we can get the results we want, with much less effort. 

When Richard Koch was at Oxford, he looked at previous exam papers, 
and was excited to discover that a small number of topics came up, in one 
form or another, on almost every year’s final examinations. By attaining 
unusual depth in these topics, and ignoring most other subject areas, he 
was able to gain a top degree without working long hours. Later, when 
deciding on investments, he always looked for those small parts of any 
business system that used very little capital yet yielded high profits. This 
investment philosophy has worked time and time again in many 
completely different fields. 

But it is in applying the 80/20 principle, in an ‘80/20 way’, to the things that 
matter personally most to each individual that we get the most benefit. 
Most of us want to be successful and happy. Amazingly, the 80/20 
principle can help us here. 

Although business people and economists have used the 80/20 principle 
for more than fifty years, it was only with the publication of The 80/20 
Principle in 1997 that Pareto’s insight was re-interpreted to help ordinary 
people in our personal and professional lives. 
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HOW THE 80/20 PRINCIPLE CAN LIBERATE YOU 

The 80/20 principle says that you can make tremendous progress in your 
life by focussing on the few things that produce the results you want. 

For example, if it’s true that 80 per cent of your happiness and valuable 
achievements take place in less than 20 per cent of your time, then these 
peaks can be greatly expanded. 

Take happiness first. Our lives are profoundly affected, for good or bad, by 
a few events and a few decisions. The few decisions actually often are 
taken by default rather than by our conscious choice --- we let life happen 
to us. We can improve our lives dramatically by recognising the turning 
points and make the decisions that will make us happy. 

A very simple idea that has multiplied happiness for many people is to 
recognise when we are happiest --- the things we are doing, the people 
we are with, the thoughts we are having --- and to deliberately engineer 
life so that we spend much more time doing the same or similar things. Try 
it yourself, right now. Be imaginative about how to expand your happiness 
zones, moving them from the periphery to the center of your life. 

An amazing proportion of our happiness or unhappiness, and our impact 
or lack of it on the outside world, is determined by what goes on inside our 
heads. If we think we are happy and powerful, we are. If we think we are 
miserable, we are. If our self-image is that we are caring and attractive, 
then we are.  

It is well proven that optimism creates results. So one thing we can all do 
is concentrate on the minority of thoughts and feelings that give us the 
greatest feelings of personal optimism and power. If this seems too much 
like self-brainwashing, the easiest way to become optimistic is to 
recognise the times and patterns when we feel most optimistic, and simply 
engineer our circumstances so that we spend much more time feeling that 
way. We can move optimism to the center of our lives naturally, just by re-
arranging how we spend our time, so that this becomes our natural way of 
working and relating to people. 

Self-help is the motor of progress. We have to change ourselves and what 
we do. Too many of us, too much of the time, don’t make the effort --- 
because it is an effort, and because we are not confident it will make any 
difference. Life, it has been said, is difficult. But the wonderful thing about 
the 80/20 principle is that it makes life and improvement so much easier. 
Intelligent and imaginative use of the 80/20 principle almost guarantees 
results. The 80/20 principle is the motor of self-help and self-improvement. 

Why? Because not all of life, not all of your life, is difficult at all. Some of it 
is remarkably easy and stress-free. Most may be difficult. But there is 
always a small part of life that is rich in comfort, rich in results, rich in 
confidence, rich in contribution to other people, and rich in happiness. If 
life is easy and happy for you most of the time, that’s great: you don’t need 
the 80/20 principle. But if most of your life is a struggle, the 80/20 principle 
can take you to a different and far superior level of existence. 

All that you have to do is to isolate your ‘rich’ zones and build your life 
around them. Most people waste their lives on activities that are of low 
value to themselves and everyone else. The 80/20 thinker escapes this 
trap, and does nothing that isn’t enjoyable or worthwhile. Everyone has 
things that they like and are enthusiastic about. The 80/20 thinker builds 
his or her life around these things, even if they are initially just a very small 
part of your life. 
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SOME 80/20 INSIGHTS TO MAKE YOU MASSIVELY MORE 
EFFECTIVE 

• Work out what you want to happen. Think about everything you 
would normally do to make it happen. Then work out the few things 
--- the 20 per cent or less --- that have 80 per cent or more of 
results. These vital few causes nearly always exist. Once you have 
worked out what they are, stop doing everything else. Spend more 
time and energy on the vital few causes. Before long you will be 
amazed at how much more control you have over events. 

• Everyone can achieve something significant. The key is not effort, 
but finding the right thing to do. You are hugely more productive at 
some things than others. But you dilute your overall effectiveness 
by doing a large number of things where your comparative skill is 
far less strong. 

• Few people take objectives seriously. They put average effort into 
too many things, rather than superior thought and effort into just a 
few important things.  

• One proven 80/20 technique is to write down your goals in life. In 
1953, only 3% of Yale graduates wrote down specific life goals. In 
1973, a study of the 1953 graduates found that the 3% with written 
goals had a total net worth higher than that of the other 97% put 
together. Many people find this difficult to believe. But expressed in 
80/20 terms --- it is a 3/55 relationship, since 3% accounted for 
55% of total wealth --- it is just what we should expect. If you are 
serious about getting ahead, work out what you want and commit 
your goals to paper. 

• One of the most important decisions we make --- or don’t make --- 
in life is our choice of allies. Almost nothing can be achieved 
without partners and allies. Most people don’t choose their allies 
carefully, or even at all. Somehow, the allies arrive. Don’t let this 
happen to you. Work out the few allies you have or should have 
and build the alliances carefully according to your specific 
objectives. 

• Don’t buy the conventional argument that we are short of time. If 
80% of our happiness and achievements come from 20% of our 
time --- as they usually do --- then there is no shortage of time! The 
problem is not time, but our trivial use of it. Work out the best 20% 
of your time --- and spend two or three times more on similar 
activities. 
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80/20 INSIGHTS FOR THOSE RUNNING A BUSINESS 

• Work out the 20% of products and activities that give you 80% of 
your profits. Then double or treble their revenues. Put little or no 
effort into the less profitable 80%. Eliminate loss-makers. 

• Do the same for customers --- identify the 20% who give you 80% 
of your profits. Sell more to them and to people like them. Raise 
prices or reduce costs and effort on the other 80% of customers. 

• Make your business as simple as possible. Identify the most 
simple 20% and examine its profitability. If it makes 80% or more 
of your profits, focus exclusively on the simple 20% and cut out 
everything else. 

• Identify the 50% of your customers, products, components and 
suppliers that add the least to revenues and profits. In general 
there is a 50/5 principle --- 50% of them add 5% or less to 
revenues and profits. Getting rid of the bottom 50% is a great way 
to reduce complexity. That enables you to focus on the 50% that 
matters at all, and the 20% that matters a great deal. 

• The 80/20 principle implies that the top 20% of your people are 
worth 16 times more per person than the bottom 80%. Identify the 
top 20% and see if this could be true for your business. If it is, 
make sure you keep the top 20%, find other recruits like them, and 
encourage the other people, slowly but surely, to become nicely 
overpaid elsewhere. 

• 20% of your activities are likely to happen many times faster than 
the other 80%, and also be many times more profitable. What are 
the few things that happen much faster than most things? Check 
and see how profitable they are. If they are super-profitable, do 
more of them. 

• Remember that the best 20% of anything today will not be the best 
20% of anything in the future. Remain flexible and detect changes 
in the best 20%. Try to find, within the best 20% of anything, the 
super-productive 20% within the 20%. Innovate every day. 
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A FINAL WORD FOR EVERYONE 

The 80/20 principle reveals a world that is weird and lop-sided. There are 
always a few things that matter hugely. Most of the rest of the universe is 
background noise. 

If you understand the 80/20 principle and run your life according to it, you 
can always become several times happier and have many timeS more 
impact on the world, of whatever type you want. 

The history of material progress in the past 300 years demonstrates the 
80/20 principle’s applications in business. We are constantly generating 
more from less. 300 years ago, 97% or more of people worked on the 
land, most threatened from time to time with malnutrition or starvation. 
Now, in the developed world, only 2-3% of people work in agriculture, and 
they produce more and better food than ever before. 

Material progress matters much less than other human progress: progress 
in happiness, progress in health, progress in caring, progress in making 
other people happier. If we had spent the last 300 years applying the 
80/20 principle to non-material matters with the same gusto as in 
economic affairs, human wellbeing would be on a totally different plane. 
Each of us can take responsibility for multiplying our own happiness and 
effectiveness, and therefore that of other people. That way, we can each 
help to change the world in ways that we can currently scarcely imagine.  
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CEO Checklist: The Seven Secrets of the 80/20 Leader 

1) It’s almost certainly true that 80% of your profits are made in 
chunks of your business that comprise less than 20% of your 
revenues. The ‘chunks’ may be particular products, customers, 
channels of distribution, geographies, stages of value added, or 
combinations of these. Do you know where your critical 20% lies? 

2) Once you know your critical 20%, you can try to multiply this type 
of business. It’s worth it --- because adding another 20% of critical 
revenues could add another 80% of profits. Do you have a plan to 
double the critical 20%? Is it working? 

3) Probably 50% of your customers, products, components, 
suppliers, and stages of value added add less than 5% to your 
revenues and profits. I call this the ‘weedy 50%’, because they are 
weeds that just get in the way. Do you know what your weedy 50% 
is? Are you acting to get rid of it? 

4) Review all your growth initiatives and new projects. Almost 
certainly 20% or fewer of them will add 80% of the extra future 
value. Prune the bottom 50% of initiatives and give the resources 
to the top 20%. 

5) Who are the 20% of super-stars in your organization who will add 
80% of the future human value? Do these few people get 80% of 
your time and attention spent leading, monitoring, mentoring, 
training and developing people? 

6) What is the 20% or less of your time that adds 80% or more of your 
value? Could you double the time on this? What is the bottom 50% 
of your time in terms of value? Stop doing these things yourself --- 
delegate them, or just quit them altogether. 

Organizations are successful when they are different from all competitors, 
provided that customers like what the corporation does when it’s different! 
Make a list of all the customer-pleasing things that are different about your 
company. What are the top 20% of these differences, the few really 
important differences that make a world of difference? How can you 
accentuate these differences, and multiply their impact? 


