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	 หลำยคนคงพยักหน้ำเห็นด้วย	แต่กำรเอำแต่คดิว่ำ	“ท�ำไมเป็น 

แบบนี้นะ”	นอกจำกไม่ได้ช่วยให้สถำนกำรณ์ในที่ท�ำงำนดีข้ึน	ยังอำจ

สะสมปัญหำยิ่งกว่ำเดิม	เพรำะแท้จริงแล้วคุณยังแก้ปัญหำไม่ถูกจุด!

	 ทะกะชิ	โทะริฮะระ	ผู้เขียน	เปลี่ยนวิธีคิดแค่ 5 วิ งานก็ส�าเร็จ 
ไปแล้ว 90%	(จัดพิมพ์ฉบับภำษำไทยโดยส�ำนักพิมพ์อินสปำยร์)	ซ่ึงมี 

ยอดขำยถล่มทลำยกว่ำ	100,000	เล่ม	ได้เผยเคล็ดลับกำรหยุดคิด 

สกันิดเพยีง	5	วนิำทเีพือ่ให้งำนบรรลเุป้ำหมำย	 คร้ังนีเ้ขำน�ำเสนอกำร 

“ทิ้งควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็นเพียง	5	วินำที”	ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภำพ 

กำรท�ำงำนให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

หนังสือ	เลิกคิดมากถ้าอยากส�าเร็จ	เผยวิธีกำรพัฒนำทักษะ 

ตั้งแต่ข้ันต้นไปจนถึงข้ันสูง	22	ประกำร	เช่น	ทักษะกำรจัดกำรควำม

เสีย่ง	ทกัษะกำรใช้ตวัช่วย	ทกัษะกำรถ่ำยทอด	ทกัษะกำรร่วมมือ	ทกัษะ

กำรปกป้ององค์กร	ทักษะกำรน�ำเสนอตนเอง	และอีกมำกมำยทีน่�ำไปใช้

ท�ำงำนได้จริง

เพราะบางครัง้เราก็จ�าเป็นต้อง “ทิง้” สิง่ไม่จ�าเป็น เพือ่ “เพิม่” 

พื้นที่แก่การท�าสิ่งใหม่

ด้วยรักจากใจ

ส�านักพิมพ์อินสปายร์
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ควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็น
จะขัดขวำงกำรตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง

01

วัดทักษะการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีด้วยวิธีคิดแบบ
In Basket

ก่อนอื่นผมขออธิบำยเกี่ยวกับวิธีคิดแบบ	In	Basket	เสียก่อน

In	Basket	เป็นวิธีฝึกอบรมที่เร่ิมใช้ในช่วงทศวรรษ	1950	โดย 

กองทัพอำกำศสหรัฐอเมริกำ

วธิฝึีกอบรมหรือแบบทดสอบด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรทีน่�ำมำใช้ 

ในวงกำรธุรกิจหรือสถำนศึกษำ	หลำยวิธีน�ำมำจำกระบบของกองทัพ

ที่จริงแล้ว	ค�ำว่ำ	“เทสต์	(test)”	ก็มีที่มำจำกวิธีคัดพลทหำรที ่

เป็นเลิศในสมัยสงครำมโลกครั้งที่	1	

บำงท่ำนคงสงสยัว่ำ	ท�ำไมวธิฝึีกอบรมจ�ำนวนมำกจงึมีจดุเร่ิมต้น 

มำจำกกองทัพ

ก็เพรำะว่ำสงครำมมีเป้ำหมำยคือ	กำรเอำชนะอีกฝ่ำย	หรือ 

กล่ำวอย่ำงสุดโต่งก็คือ	มีชีวิตเป็นเดิมพัน
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กำรท�ำผิดพลำดในสงครำม	หมำยถึง	ควำมตำย	กำรตัดสินใจ

ผิดพลำดเป็นสิง่ท่ีจะเกดิข้ึนไม่ได้	กำรอบรมหรือฝึกซ้อมจงึเป็นสิง่จ�ำเป็น

ว่ากันว่าวิธีคิดแบบ In Basket ก็ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทดสอบ 

ทักษะการน�าสิ่งที่ได้เรียนหรือฝึกฝนไปใช้ในสถานการณ์รบจริงและ

ทักษะการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

เหตุผล 2 ประการที่ท�าให้ตัดสินใจผิดพลาด

In	Basket	เป็นวิธีฝึกอบรมที่มีสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้เข้ำร่วม 

ตดัสนิใจและคลีค่ลำยภำยในเวลำทีก่�ำหนด	ปัจจบุนับริษัทจ�ำนวนมำก

น�ำไปจัดกิจกรรมส�ำหรับพนักงำน

ทักษะกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้องภำยในเวลำอันจ�ำกัดนั้นไม่ได้

จ�ำเป็นในสนำมรบเท่ำนั้น	แต่ในธุรกิจก็จ�ำเป็นเช่นกัน

ไม่ว่ำจะในสงครำมหรือในธุรกิจ	กำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้องและ

รวดเร็วต่ำงเป็นเร่ืองจ�ำเป็น	แต่หลำยคนมักประสบภำวะที่ตัดสินใจ 

ผิดพลำดหรือตัดสินใจไม่ได้

เหตุใดจึงเกิดภำวะเช่นนั้นขึ้น

สำเหตุประกำรหนึ่งก็คือ	ไม่รู้วิธีตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ดังนั้น	ในหนังสือเล่มนี้ซ่ึงมีวิธีคิดแบบ	In	Basket	เป็นพื้นฐำน 

จะบอกเล่ำถึง	“วิธีคิด”	ท่ีเป็นกระบวนกำรส�ำหรับกำรตัดสินใจอย่ำง

ถูกต้อง
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

สำเหตุอีกประกำรหนึ่งที่ท�ำให้ตัดสินใจอย่ำงถูกต้องไม่ได้คือ 

การคิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็น

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีชอบฝึกให้ตัวเองมีวิธีคิดที่ถูกต้องหรือมี

ทักษะมำกขึ้น

ผมเองกเ็ป็นหนึง่ในนัน้	เวลำอ่ำนหนงัสอืผมกต้็องกำรวธิคีดิหรือ

ควำมรู้ใหม่ๆ

แต่สิ่งท่ีควรตระหนักก็คือ	การเลิกคิดในส่ิงที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งจะ 

ท�าให้ทกัษะการตดัสนิใจสงูข้ึน และส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการท�างาน

อย่างมากเช่นกัน

เม่ือลองมองย้อนกลับไป	ผมเองก็ท�ำผิดพลำดจำกกำรคิดเร่ือง

ที่ไม่จ�ำเป็นหลำยครั้ง

ทัง้ทีค่ดิง่ำยๆ กพ็อแล้ว	แต่ดนัคดิอะไรให้ยุ่งยำกจนท�ำผิดพลำด

ไป...

เคยมีประสบกำรณ์เช่นนี้ไหมครับ

ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับ

แม้จะได้รับวิธีคิดใหม่ๆ มำ	แต่หำกยังถูกผูกมัดด้วยควำมคิดที่

ไม่จ�ำเป็นก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในสิ่งที่ควรจะเป็น
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กำรตัดสินใจ “ทิ้ง” ส�ำคัญ
กว่ำกำร “เพิ่ม”02

ผู้บริหารเป็นต�าแหน่งที่ต้องตัดสินใจทิ้ง

สมมติว่ำคุณก�ำลังต้องตัดสินใจเรื่องต่อไปนี้

 ซื้อหนังสือใหม่

 ขยายชั้นหนังสือที่มีอยู่

 ทิ้งหนังสือ

กำรตัดสินใจเรื่องใดเป็นกำรตัดสินใจที่ยำกที่สุด

ข้อ		และ		คือ	กำรตัดสินใจเพื่อเพิ่ม	 ส่วนข้อ		คือ 

กำรตัดสินใจเพื่อทิ้ง

ผมได้ศกึษำรูปแบบกำรตดัสนิใจของคนมำเป็นจ�ำนวนมำก	และ

พบว่ำ	การตัดสินใจที่ยากที่สุดก็คือการตัดสินใจทิ้ง 

เรำมักเรียกทีมผู้บริหำรของบริษัทว่ำ	executive	ซ่ึงแต่เดิม 

หมำยควำมว่ำ	ผู้ตัดสินใจด�ำเนินกำร	
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

กำรตัดสินใจเร่ิมสิ่งใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่ำใครก็ท�ำได้	แต่กำร

ตัดสินใจเลิกสิ่งที่ท�ำอยู่นั้นเป็นกำรกระท�ำที่ยำกมำก

เปลีย่นความคดิให้เรยีบง่าย
แล้วงานจะมปีระสิทธภิาพ

แล้วท�ำไมกำรตัดสินใจทิ้งจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น

ค�ำตอบนั้นง่ำยมำก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างนั่นเอง

เช่น	กำรยุบรวมงำนงำนหนึ่งที่เคยท�ำ	3	สำขำเหลือ	2	สำขำ	

นี่ก็เป็นกำรตัดสินใจทิ้งอย่ำงหนึ่ง

หำกมทีรัพยำกรบคุคลและงบประมำณทีว่่ำงอยู่	กจ็ะน�ำทรัพยำกร 

ส่วนของ	1	สำขำที่เหลือนี้ไปใช้กับงำนใหม่ได้	

สมองของพวกเรำก็เช่นกัน

แม้อยำกท�ำเร่ืองใหม่ๆ	แต่หำกไม่มีเวลำกล็งมอืท�ำไม่ได้	เพรำะ 

กำรลงมือท�ำเรื่องใหม่ๆ นั้นจ�ำเป็นต้องทิ้งสิ่งที่เคยท�ำอยู่ก่อน

กล่ำวคือ	กำรตัดสินใจเลิกท�ำสิ่งท่ีท�ำอยู่ก่อนส�ำคัญกว่ำกำร

ตัดสินใจเริ่มท�ำสิ่งใหม่ๆ นั่นเอง

กำรเลิกท�ำบำงส่ิงบำงอย่ำงจ�ำเป็นต้องใช้ควำมกล้ำ	โดยเฉพำะ

กำรเลกิ	“คดิ”	จะท�ำให้เรำเกดิควำมกงัวลต่ำงๆ มำกมำย

ดังนั้น	เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์	จะต้องเร่ิมต้นจำกกำรทิ้ง 

ควำมคิดไร้ค่ำที่ไม่ท�ำให้เกิดผลงำนก่อน
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หำกค�ำว่ำ	“ทิ้ง”	ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกในทำงลบ	ให้ลองใช้ค�ำนี้ดู

การท�าให้ง่ายขึ้น

ใช่แล้ว	เรำต้องคิดให้ง่ำยขึ้น
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

แทนที่จะพยำยำม
ท�ำให้เกินเป้ำ ควรคิดถึง
กำรท�ำให้บรรลุเป้ำก่อน

03

ส�ารวจว่าตนเองก�าลังคิดเรื่องที่ไม่ท�าให้เกิดผล
อยู่หรือไม่

เมื่อพูดว่ำคิดให้ง่ำยขึ้น	หลำยคนอำจคิดว่ำหมำยถึงกำรเลิกคิด

กรุณำอย่ำเข้ำใจผิด

กำรคิดเป็นเรื่องส�ำคัญมำก

ทว่ำ	การคิดที่ไม่ท�าให้เกิดผลหรือไม่ท�าให้เกิดการกระท�าคือ 

ความคิดที่ไม่จ�าเป็น

กล่ำวอีกแง่หนึ่งก็คือ	กำรคิดไม่ใช่สุนทรียศำสตร์	แต่กำรคิด 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำต่ำงหำกที่เป็นสุนทรียศำสตร์

กำรจะท�ำให้ได้เช่นนั้นต้องก�ำจัดควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็นทิ้งไป

คนที่คิดเร่ืองที่ไม่จ�ำเป็นส่วนมำกมักไม่รู้ตัวว่ำตนเองก�ำลังคิด 

สิ่งที่ไม่จ�ำเป็นอยู่
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ผู้เข้ำร่วมอบรมของผมหลำยคนคดิว่ำวธิคีดิของตนเองนัน้ถกูต้อง 

และรู้สกึว่ำควำมคิดของผู้เข้ำร่วมคนอ่ืนๆ	เป็นวธิคีดิทีแ่ปลกหรือคดิแต่

เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์	

เมื่อผมบอกวิธีตัดสินใจท่ีถูกต้อง	หลำยคนจึงรู ้สึกตัวเป็น 

ครั้งแรกว่ำควำมคิดของตนเองก็มีส่วนที่ไม่จ�ำเป็นอยู่เช่นกัน

เรื่องผิดพลาดของผม

ตอนทีผ่มเร่ิมท�ำงำนในซูเปอร์มำร์เกตซ่ึงเป็นทีท่�ำงำนเก่ำของผม	

ผมได้รับมอบหมำยให้ดูแลส่วนของเนื้อรำคำแพง	

ผมได้รับมอบหมำยงำนเป็นคร้ังแรกจงึรู้สกึฮกึเหิมมำกและตัง้ใจ

เต็มที่ที่จะเพิ่มยอดขำย	ก็เลยหำเนื้อบดหลำยขนำดและเนื้อบดชั้นดี

ส�ำหรับท�ำไส้กรอกโฮมเมดมำวำงขำย

เม่ือท�ำเช่นนั้นยอดขำยก็ตกลงอย่ำงฮวบฮำบ	 เจ้ำนำยของผม

โกรธจนหน้ำแดงและต�ำหนิผมว่ำ	“อย่ำท�ำอะไรไม่เข้ำเรื่อง”

เมือ่ลองไปดท่ีูหน้าร้านแล้วก็พบว่า ลกูค้าพยายามคุ้ยหาเนือ้บด

ธรรมดาในกองเนือ้บดช้ันดทีีผ่มหามา	เนือ่งจำกเนือ้บดแปลกใหม่ทีผ่ม

หำมำกนิพืน้ทีข่องชัน้ไปมำก	ท�ำให้ไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอส�ำหรับวำงเนือ้บด

ที่เคยขำยได้อยู่แต่เดิม	ลูกค้ำจึงไม่พอใจ
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

หากพืน้ฐานไม่แน่น การต่อยอดก็ไม่มคีวามหมาย

อย่ำพยำยำมท�ำให้ได้เกนิเป้ำเพรำะต้องกำรจะสร้ำงผลงำนตัง้แต่ 

แรก	แต่ควรสร้ำงผลงำนธรรมดำๆ ให้ส�ำเร็จก่อน	นัน่คอืเราจ�าเป็นต้อง 

มุ่งเป้าไปยังการท�าผลงานให้ได้ตามที่อีกฝ่ายคาดหวังเสียก่อน 

ผู้อ่ำนอำจสงสยัว่ำถ้ำท�ำเช่นนัน้กจ็ะไม่ได้รับกำรประเมนิทีด่หีรือไม่

ไม่เป็นไรครับ

เพรำะว่ำโลกนี	้คนทีท่�ำผลงำนธรรมดำๆ	หรือท�ำผลงำนได้ตำม 

ที่อีกฝ่ำยคำดหวังนั้นมีน้อยมำก

เจ้ำนำยหรือผู้บริหำรจ�ำนวนมำกต้องกำรคนทีท่�ำงำนได้ตำมปกติ

ยกตวัอย่ำงเช่นพัดลม	 พัดลมธรรมดำๆ ขำยดีกว่ำพัดลมรำคำ

แพงที่มีฟังก์ชันมำกมำยแต่ลมไม่ค่อยแรง

วงกำรค้ำปลีกเรียกสินค้ำเช่นนี้ว่ำ	basic	item	หรือสินค้ำที่มี 

คุณสมบัติพื้นฐำน

แน่นอนว่ำหำกน�ำสินค้ำทีมี่คุณสมบตัพิืน้ฐำนมำเสริมมูลค่ำเพิม่ 

สนิค้ำกจ็ะได้รับควำมนยิมมำกข้ึน	แต่หำกขำดคณุสมบตัพิืน้ฐำน	ไม่ว่ำ 

จะเสริมมูลค่ำเพิม่อย่ำงไรก็ไม่มีทำงทีจ่ะได้รับควำมนยิม	มลูค่ำเพิม่นัน้

จะมีควำมหมำยเมื่อมีคุณสมบัติพื้นฐำนอยู่เพียงพอแล้ว

ดงันัน้	หากอยากท�าผลงานให้ได้เกินความคาดหมาย การมุง่เป้า

ไปยังการท�างานให้ได้ตามปกติก่อนเป็นเรื่องส�าคัญ
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