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 ท�ำไมทุ่มเทเวลำไปมำกมำย
 แต่ก็ยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

“คิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็นมากเกินไป”

“ผิดกับภาพที่คิดไว้ตอนแรก”

“ทั้งที่ใช้เวลาไปตั้งเยอะ แต่ผลงานก็ออกมางั้น ๆ”

เวลาส่งแผนงานหรือเสนอโปรเจกต์	เจ้านายเคยพดูแบบนีห้รือไม่

ทั้งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดอย่างหนัก	แต่กลับถูกเจ้านาย

วิจารณ์ในทางลบเช่นนี้	หลายคนคงจะรู้สึกช็อกใช่ไหม

ทว่าในการท�างาน	ไม่ว่าใครกย่็อมเคยถกูวจิารณ์ในทางลบทัง้นัน้ 

บ่อยคร้ังที่เราไม่ได้รับปฏิกิริยาที่คาดหวังจากเจ้านาย	เพื่อนร่วมงาน 

หรือลูกค้า

ผมเคยมีประสบการณ์เช่นนี้อยู่หลายครั้ง

ทุกคร้ังที่เป็นเช่นนี้	ผมมักจะมีท่าทีกล่าวโทษอีกฝ่ายโดยที่ไม่ดู

ผลลัพธ์ของตนเองเสมอ
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อีกทั้งยังมักพูดว่า	“ทั้งที่ผมใช้เวลาคิดตั้งนาน	คุณไม่พอใจ 

ตรงไหนครับ”

ค�าวิจารณ์ทางลบนั้นล้วนมีสาเหตุเสมอ และสาเหตุนั้นเอง 

ที่ท�าให้คุณทรมานใจมาตลอด

หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยคณุหาสาเหตนุัน้	และอธบิายถงึวธิกีารแก้ไข

 “ควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็น” เป็นผลเสีย 
ต่อกำรท�ำงำน

ผมได้พฒันานกัธรุกจิและผู้น�าองค์กรมากว่า	5,000	คนผ่านวธิคีดิ 

แบบ	In	Basket	หรือตะกร้างานเข้า	ซ่ึงคือการท�าความเข้าใจถงึความคดิ 

นสิยั	หรือทกัษะของตนเองอย่างเป็นกลาง	และค้นหาว่าจะต้องปรับปรุง 

พฤตกิรรมหรือทศันคตขิองตนเองอย่างไรเพือ่ท�าให้มีผลงานได้มากข้ึน

ในหนังสือเล่มที่แล้ว เปลี่ยนวิธีคิดแค่ 5 วิ งานก็ส�าเร็จไปแล้ว 

90% ผมได้กล่าวถงึการเปลีย่นความคดิเพยีงเล็กน้อยท่ีจะท�าให้ประสบ

ผลส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ซ่ึงมียอดขายทะลุ	100,000	เล่ม	และยังคงมี 

เสียงตอบรับอันน่ายินดีว่า	“ได้ผลงานที่ดีขึ้น”	

หลายคนไม่ใช่คนท่ีท�างานไม่ได้	 ดังนั้น	เพียงแค่เพิ่มข้ันตอน 

ของการ	“คิดเพียงไม่กี่วินาที”	จะท�าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เช่น	เวลารับมือปัญหาท่ีเกิดข้ึน	เพียงแค่เพิ่มข้ันตอนการคิดว่า 

“วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่”	 วิธีแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ย่อม

เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด	
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ในทางกลบักนั	การเพิม่ข้ันตอนการคดิกไ็ม่ได้ท�าให้เกดิผลลัพธ์

ทีด่เีสมอไป	

ความเป็นจรงิแล้ว ความคดิบางอย่างก็เป็นตวัขัดขวางผลส�าเรจ็

นั่นก็คือการคิดมากไปหรือความคิดที่ไร้ความหมายนั่นเอง

ในหนังสือเล่มนี้	ผมจะขอเรียกความคิดเช่นนั้นว่า	“ความคิด 

ที่ไม่จ�าเป็น”

ความคิดที่ไม่จ�าเป็นนั้นจะส่งผลให้เกิดค�าวิจารณ์ทางลบ	เช่น

“คิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็นมากเกินไป”

“ผิดกับภาพที่คิดไว้ตอนแรก”

“ทั้งที่ใช้เวลาไปตั้งเยอะ	แต่ผลงานก็ออกมางั้นๆ”

ดังที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้น

 กำร “ท�ำไปเพรำะคิดว่ำดี”
 กลับให้ผลตรงข้ำม

หนงัสอืเล่มนีไ้ม่แนะน�าให้	“คดิเพิม่”	แต่จะอธบิายวธิกีารท�างาน

จากมุมมองของการ	“ทิ้งความคิดที่ไม่จ�าเป็น”

เพียงทิ้งความคิดที่ไม่จ�าเป็นซ่ึงจะเป็นตัวขัดขวางความส�าเร็จ	

คุณก็จะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของผลงานได้อย่างชัดเจน

มาลองมองหาความคิดที่ไม่จ�าเป็นซ่ึงคอยฉุดร้ังตัวคุณเอาไว ้

กันเถอะ

ที่จริงแล้ว ความคิดที่ไม่จ�าเป็นนั้นเกิดจาก “การใช้ทักษะมาก

เกินไป”
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เช่น	หากมีทักษะการคาดคะเนสูงมากเกินไปจะท�าให้กลายเป็น 

“คนข้ีระแวง”	หรือหากมีทักษะการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมากเกินไปก็

จะกลายเป็น	“คนด่วนตัดสินใจ”

สมมตว่ิาคณุเจอเสือ้ทีถ่กูใจในร้านขายเสือ้ผ้าและหยิบมันข้ึนมาดู

บนเสื้อตัวนั้นพิมพ์ลาย	 	อยู่	1	ดวง	ท้ังดีไซน์	ไซซ์	และราคา

น่าพอใจมาก	มีเพียงลายหัวใจจุดเดียวที่คุณไม่ชอบ	

คุณจึงวางเสื้อตัวนั้นคืน

การวิจารณ์ของคนก็คล้ายกับสถานการณ์เช่นนี้  เพียงแค่ 

“มีความคิดที่ไม่จ�าเป็น” หรือ “ใช้ทักษะมากเกินไป” สักเล็กน้อย 

ก็อาจท�าให้ผลงานไม่ได้รับความพึงพอใจได้  ซ่ึงอาจส่งผลไปถึงการ 

เลื่อนต�าแหน่ง	การเลื่อนขั้น	หรือการขึ้นเงินเดือนได้

คนที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายส่วนมากจะแปลกใจว่า 

“ท�าไมเราจึงไม่ได้รับความไว้วางใจ”	และพยายามพัฒนาจุดที่คิดว่า

เป็นจุดแข็งของตนเองอย่างเต็มที่	แต่ผลสุดท้ายกลับท�าให้ความคิดที่ 

ไม่จ�าเป็นเพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบกับเสื้อที่มีลาย	 	เพียง	1	ดวง	ก็เหมือนกับการ

ที่เราพยายามจะเพิ่ม	 	อีกดวงหนึ่งเข้าไปนั่นเอง	 การท�าเช่นนั้นจะ

ท�าให้ขายไม่ออกยิ่งกว่าเดิม

คนเราน้ันหากไม่ได้รับค�าชมหรือการประเมินที่ดีก็จะพยายาม

พัฒนาหรือเพิ่มบางสิ่งบางอย่างลงไป แต่ในความเป็นจริง การ “ท้ิง” 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า
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มาเปลี่ยนจากความพยายามเพิ่มความคิดส่วนที่ขาดเป็นความ

พยายามในการลดความคิดหรือทักษะที่แสดงออกมามากเกินไป	และ

ท�าให้งานประสบผลส�าเร็จกันเถอะ

 คนที่ท�ำงำนเป็นจะไม่ท�ำ “สิ่งที่ไม่จ�ำเป็น”

หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ส�าหรับคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

• ทั้งที่ท�างานอย่างรอบคอบแต่กลับไม่ประสบผลส�าเร็จ

• รู้สึกว่าวิธีคิดของตนเองต่างจากคนอื่น

• อยากรู้ว่าคนอื่นมองเราอย่างไร

แน่นอนว่า	“คนทีพ่ยายามแล้วแต่กลับไม่ประสบผลส�าเร็จ”	“คนที่ 

ไม่รู้ว่าต้องพยายามอย่างไรดี”	ก็เป็นคนกลุ่มที่ผมอยากให้อ่านหนังสือ

เล่มนี้เช่นเดียวกัน	

หนังสือเล่มนี้ขอแนะน�าให้	“ทิ้งความคิด”	ซ่ึงต่างจากหนังสือ 

แนะแนวธุรกิจเล่มอ่ืนๆ มุมมองก็ย่อมแตกต่างจากเล่มอ่ืนๆ ไปด้วย 

ดังนั้น	ผู้อ่านอาจรู้สึกไม่ชินในช่วงแรก	

การทิ้งความคิดเพียงเล็กน้อยจะท�าให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปชัดเจน

และได้รับการประเมินค่าจากผู้อ่ืนสูงขึ้นด้วย	 ผมเชื่อมั่นว่าคุณเองก็

สัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ได้

หนังสือเล่มน้ีจะด�าเนินเร่ืองผ่านตัวละครชื่อ	“นาย	A”	ซ่ึงเป็น 

ตัวละครที่ไม่ว่าพยายามเท่าไรผลงานก็ไม่ดีขึ้น
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เขาได้พบเจอสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ในการท�างาน	แต่ 

เนือ่งจากคดิมากเกนิไป	จงึท�างานเหล่านัน้ไม่ส�าเร็จ	 นาย	A	เป็นตวัละคร 

ที่มีต้นแบบมาจากเร่ืองจริงของคนที่ผมได้พบตอนอบรมหรือใน

สถานการณ์ต่างๆ

หากน�าเร่ืองของนาย	A	มาใช้เป็นตวัอย่างทีไ่ม่ด	ีและน�ามาคดิว่า 

“เราจะต้องเปลีย่นแปลงเช่นไร”	จะท�าให้เข้าใจผลกระทบจาก	“ความคดิ

ที่ไม่จ�าเป็น”	ได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น	ในขณะที่อ่าน	ขอให้ผู้อ่านคิดทบทวนและเปรียบเทียบ 

ไปด้วยว่าตนเองมีความคิดเช่นเดียวกับนาย	A	หรือไม่

เมื่อท�าเช่นนั้น	คุณจะได้พบ	“ตนเอง”	ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน	

ในหนังสือเล่มนี้จะมี	“ตนเอง”	ที่คุณไม่เคยรู้จักอยู่อย่างแน่นอน

ลองค้นหาให้พบ	และหา	“วธิพียายามอย่างถกูต้อง”	เพือ่ไม่ให้คณุ 

พยายามอย่างสูญเปล่า

สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ไม่ต้องพยายามอย่างสญูเปล่ากค็อื “การไม่คดิ 

สิ่งที่ไม่จ�าเป็น” นั่นเอง

เอาละ	มาเรียนรู้เคล็ดลับการท�าให้งานส�าเร็จกันเถอะ

เดือนมกราคม	ค.ศ.	2014

ทะกะชิ	โทะริฮะระ

(Takashi	Torihara)



จงเริ่มจำก
กำรหยุดควำมคิด

บทที่
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ควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็น
จะขัดขวำงกำรตัดสินใจ
อย่ำงถูกต้อง

01

วัดทักษะการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีด้วยวิธีคิดแบบ
In Basket

ก่อนอื่นผมขออธิบายเกี่ยวกับวิธีคิดแบบ	In	Basket	เสียก่อน

In	Basket	เป็นวิธีการฝึกอบรมที่เร่ิมใช้ในช่วงทศวรรษ	1950 

โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

วธิกีารฝึกอบรมหรือแบบทดสอบด้านการพฒันาบคุลากรทีน่�ามา 

ใช้ในวงการธรุกจิหรือสถานศกึษา	หลายวธินี�ามาจากระบบของกองทพั

ที่จริงแล้ว	ค�าว่า	“เทสต์	(test)”	ก็มีที่มาจากวิธีการคัดพลทหาร 

ที่เป็นเลิศในสมัยสงครามโลกครั้งที่	1	

บางท่านคงสงสัยว่า	“ท�าไมวิธีการฝึกอบรมจ�านวนมากจึงมี 

จุดเริ่มต้นมาจากกองทัพ”

ก็เพราะว่าสงครามมีเป้าหมายคือ	“การเอาชนะอีกฝ่าย”	หรือ 

กล่าวอย่างสุดโต่งก็คือ	“มีชีวิตเป็นเดิมพัน”
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การ	“ท�าผิดพลาดในสงคราม”	หมายถงึความตาย	การตดัสินใจ

ผิดพลาดเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนไม่ได้	การอบรมหรือฝึกซ้อมจงึเป็นสิง่จ�าเป็น

ว่ากันว่าวิธีคิดแบบ In Basket ก็ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทดสอบ 

“ทักษะการน�าส่ิงที่ได้เรียนหรือฝึกฝนไปใช้ในสถานการณ์รบจริงและ

ทักษะการตัดสินใจอย่างถูกต้อง” 

เหตุผล 2 ประการที่ท�าให้การตัดสินใจผิดพลาด

In	Basket	เป็นวิธีฝึกอบรมที่มีสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วม 

ตดัสนิใจและคลีค่ลายภายในเวลาทีก่�าหนด	ปัจจบุนับริษัทจ�านวนมาก

น�าไปจัดกิจกรรมส�าหรับพนักงาน

“ทกัษะการตดัสนิใจอย่างถกูต้องภายในเวลาอันจ�ากดั”	นัน้ไม่ได้

จ�าเป็นในสนามรบเท่านั้น	แต่ในธุรกิจก็จ�าเป็นเช่นกัน

ไม่ว่าจะในสงครามหรือในธุรกิจ	การตัดสินใจอย่างถูกต้องและ

รวดเร็วต่างเป็นเร่ืองจ�าเป็น	แต่หลายคนมักประสบภาวะที่ตัดสินใจ 

ผิดพลาดหรือตัดสินใจไม่ได้

เหตุใดจึงเกิดภาวะเช่นนั้นขึ้น

สาเหตุประการหนึ่งก็คือ	“ไม่รู้วิธีตัดสินใจอย่างถูกต้อง”

ดังนั้น	ในหนังสือเล่มนี้ซ่ึงมีวิธีคิดแบบ	In	Basket	เป็นพื้นฐาน 

จะบอกเล่าถึง	“วิธีคิด”	ท่ีเป็นกระบวนการส�าหรับการตัดสินใจอย่าง

ถูกต้อง
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องไม่ได้

คือ	“การคิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็น”

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีชอบฝึกให้ตัวเองมีวิธีคิดที่ถูกต้องหรือมี

ทักษะมากขึ้น

ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น	เวลาอ่านหนังสือผมก็จะต้องการวิธีคิด

หรือความรู้ใหม่ๆ

แต่สิง่ทีค่วรตระหนกักคื็อ	“การเลกิคดิในสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น” ซึง่จะ 

ท�าให้ทกัษะการตดัสนิใจสงูข้ึน และส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการท�างาน

อย่างมากเช่นกัน

เม่ือลองมองย้อนกลับไป	ผมเองก็ท�าผิดพลาดจากการคิดเร่ือง

ที่ไม่จ�าเป็นหลายครั้ง

ทัง้ทีค่ดิง่ายๆ กพ็อแล้ว	แต่ดนัคดิอะไรให้ยุ่งยากจนท�าผิดพลาด

ไป...

เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมครับ

ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับ

แม้จะได้รับวิธีคิดใหม่ๆ มา	แต่หากยังถูกผูกมัดด้วยความคิดที่

ไม่จ�าเป็นก็จะไม่ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ควรจะส�าเร็จ
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กำรตัดสินใจ “ทิ้ง” ส�ำคัญ
กว่ำกำร “เพิ่ม”02

ผู้บริหารเป็นต�าแหน่งที่ต้อง “ตัดสินใจทิ้ง”

สมมติว่าคุณก�าลังต้องตัดสินใจเรื่องต่อไปนี้

 ซื้อหนังสือใหม่

 ขยายชั้นหนังสือที่มีอยู่

 ทิ้งหนังสือ

การตัดสินใจเรื่องใดเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด

ข้อ		และ		คือ	“การตัดสินใจเพื่อเพิ่ม”	 ส่วนข้อ		คือ 

“การตัดสินใจทิ้ง”

ผมได้ศกึษารูปแบบการตดัสนิใจของคนมาเป็นจ�านวนมาก	และ

พบว่า	การตัดสินใจที่ยากที่สุดก็คือการ “ตัดสินใจทิ้ง” 

เรามกัเรียกทมีผู้บริหารของบริษัทว่า	“executive”	 ค�าว่า	executive 

นั้นแต่เดิมมีความหมายว่า	“ผู้ตัดสินใจด�าเนินการ”	
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

การตัดสินใจเร่ิมสิ่งใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ท�าได้	แต่การ

ตัดสินใจเลิกสิ่งที่ท�าอยู่นั้นเป็นการกระท�าที่ยากมาก

เปลีย่นความคดิให้เรยีบง่าย
แล้วงานจะมปีระสิทธภิาพ

แล้วท�าไมการตัดสินใจทิ้งจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ค�าตอบนั้นง่ายมาก

เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างนั่นเอง

เช่น	การยุบรวมงานงานหนึ่งที่เคยท�า	3	สาขาเหลือ	2	สาขา	

นี่ก็เป็นการตัดสินใจทิ้งอย่างหนึ่ง

หากมทีรัพยากรบคุคลและงบประมาณทีว่่างอยู่	กจ็ะน�าทรัพยากร 

ส่วนของ	1	สาขาที่เหลือนี้ไปใช้กับงานใหม่ได้	

สมองของพวกเราก็เช่นกัน

แม้จะอยากท�าเร่ืองใหม่ๆ	แต่หากไม่มเีวลากล็งมือท�าไม่ได้	เพราะ 

การจะลงมือท�าเรื่องใหม่ๆ นั้นจ�าเป็นจะต้องทิ้งสิ่งที่เคยท�าอยู่ก่อน

กล่าวคือ	การตัดสินใจเลิกท�าสิ่งท่ีท�าอยู่ก่อนส�าคัญกว่าการ

ตัดสินใจเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ นั่นเอง

การเลิกท�าบางส่ิงบางอย่างจ�าเป็นต้องใช้ความกล้า	โดยเฉพาะ

การเลกิ	“คดิ”	จะท�าให้เราเกดิความกงัวลต่างๆ มากมาย

ดังนั้น	เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์	จะต้องเร่ิมต้นจากการทิ้ง 

“ความคิดไร้ค่า”	ที่ไม่ท�าให้เกิดผลงานก่อน
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หากค�าว่า	“ทิ้ง”	ท�าให้เกิดความรู้สึกในทางลบ	ให้ลองใช้ค�านี้ดู

“การท�าให้ง่ายขึ้น”

ใช่แล้ว	เราจะต้องคิดให้ง่ายขึ้น
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

แทนที่จะพยำยำม
“ท�ำให้เกินเป้ำ” ควรคิดถึง
กำร “ท�ำให้บรรลุเป้ำ” ก่อน

03

ส�ารวจว่าตนเองก�าลังคิดเรื่องที่ไม่ท�าให้เกิดผล
อยู่หรือไม่

เมื่อพูดว่า	“คิดให้ง่ายข้ึน”	หลายคนอาจจะคิดว่าหมายถึง	“การ

เลิกคิด”	

กรุณาอย่าเข้าใจผิด

การคิดเป็นเรื่องส�าคัญมาก

ทว่า	“การคิด” ที่ไม่ท�าให้เกิดผลหรือไม่ท�าให้เกิดการกระท�า

คือ “ความคิดที่ไม่จ�าเป็น”

กล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือ	“การคิด”	ไม่ใช่สุนทรียศาสตร์	แต่การคิด

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างหากที่เป็นสุนทรียศาสตร์

การจะท�าให้ได้เช่นนั้นต้องก�าจัดความคิดที่ไม่จ�าเป็นทิ้งไป

คนที่คิดเร่ืองท่ีไม่จ�าเป็นส่วนมากจะไม่รู้ตัวว่าตนเองก�าลังคิด 

สิ่งที่ไม่จ�าเป็นอยู่
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ผู้เข้าร่วมอบรมของผมหลายคนคดิว่าวธิคีดิของตนเองนัน้ถกูต้อง 

และรู้สกึว่าความคดิของผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ	“เป็นวธิคีดิท่ีแปลก”	หรือ	“คดิ

แต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์”	

เมื่อผมบอกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง	หลายคนจึงรู้สึกตัวเป็น 

ครั้งแรกว่าความคิดของตนเองก็มีส่วนที่ไม่จ�าเป็นอยู่เช่นกัน

เรื่องผิดพลาดของผม

ตอนทีผ่มเร่ิมท�างานในซูเปอร์มาร์เกตซ่ึงเป็นทีท่�างานเก่าของผม	

ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนของเนื้อราคาแพง	

ผมได้รับมอบหมายงานเป็นคร้ังแรกจงึรู้สกึฮกึเหิมมากและตัง้ใจ

เต็มที่ที่จะเพิ่มยอดขาย	ก็เลยหาเนื้อบดหลายขนาดและเนื้อบดชั้นดี

ส�าหรับท�าไส้กรอกโฮมเมดมาวางขาย

เม่ือท�าเช่นนั้นยอดขายก็ตกลงอย่างฮวบฮาบ	 เจ้านายของผม

โกรธจนหน้าแดงและต�าหนิผมว่า	“อย่าท�าอะไรไม่เข้าเรื่อง”

เมือ่ลองไปดทูีห่น้าร้านแล้วก็พบว่า ลกูค้าพยายามคุ้ยหาเน้ือบด

ธรรมดาในกองเน้ือบดช้ันดีทีผ่มหามา	เนือ่งจากเนือ้บดแปลกใหม่ทีผ่ม

หามากนิพืน้ทีข่องชัน้ไปมาก	ท�าให้ไม่มพีืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรับวางเนือ้บด

ที่เคยขายได้อยู่แต่เดิม	ลูกค้าจึงไม่พอใจ
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

หากพืน้ฐานไม่แน่น การต่อยอดก็ไม่มคีวามหมาย

อย่าพยายามท�าให้ได้เกนิเป้าเพราะต้องการจะสร้างผลงานตัง้แต่ 

แรก	แต่ควรสร้างผลงานธรรมดาๆ ให้ส�าเร็จก่อน	หรือก็คือเราจ�าเป็น

จะต้องมุ่งเป้าไปยังการท�าผลงานให้ได้ตามที่อีกฝ่ายคาดหวังเสียก่อน 

ผู้อ่านอาจสงสยัว่าถ้าท�าเช่นนัน้กจ็ะไม่ได้รับการประเมินทีด่หีรือไม่

ไม่เป็นไรครับ

เพราะว่าในโลกนี	้คนท่ีท�าผลงาน	“ธรรมดาๆ”	หรือกค็อืท�าผลงาน 

ได้ตามที่อีกฝ่ายคาดหวังนั้นมีน้อยมาก

เจ้านายหรือผู้บริหารจ�านวนมากต้องการคนทีท่�างานได้ตามปกติ

ยกตวัอย่างเช่นพัดลม	 พัดลมธรรมดาๆ ขายดีกว่าพัดลมราคา

แพงที่มีฟังก์ชันมากมายแต่ลมไม่ค่อยแรง

วงการค้าปลีกเรียกสินค้าเช่นนี้ว่า	“basic	item”	หรือสินค้าที่มี 

คุณสมบัติพื้นฐาน

แน่นอนว่าหากน�าสนิค้าทีม่คุีณสมบัตพิืน้ฐานมาเสริมมูลค่าเพิม่ 

สนิค้ากจ็ะได้รับความนยิมมากข้ึน	แต่หากขาดคณุสมบตัพิืน้ฐาน	ไม่ว่า 

จะเสริมมูลค่าเพิม่อย่างไรก็ไม่มีทางทีจ่ะได้รับความนยิม	มลูค่าเพิม่นัน้

จะมีความหมายเมื่อมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่เพียงพอแล้ว

ดงันัน้	หากอยากท�าผลงานให้ได้เกินความคาดหมาย การมุง่เป้า

ไปยัง “การท�างานให้ได้ตามปกติ” ก่อนเป็นเรื่องส�าคัญ
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หยุดควำมคิดที่ไม่จ�ำเป็น 
แล้วงำนจะลดลง 80%04

งานที่เราท�าอยู่แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ดังต่อไปนี้

1  ความส�าคัญ (มาก) x ความเร่งด่วน (มาก)
2  ความส�าคัญ (มาก) x ความเร่งด่วน (น้อย)
3  ความส�าคัญ (น้อย) x ความเร่งด่วน (มาก)
4  ความส�าคัญ (น้อย) x ความเร่งด่วน (น้อย)

ใน	4	ข้อนี้	งานใดคืองานที่แต่เดิมจ�าเป็นต้องท�าที่สุด

คิดว่าหลายคนคงจะตอบข้อ	 1  คือ	“งานที่ส�าคัญและเร่งด่วน”

งานที่ต้องท�าจริง ๆ คืออะไร
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

1 3

2 4คว
าม

เร
่งด
่วน

ความส�าคัญ

มาก

มาก น้อย

น้อย

งานที่ส�าคัญ
และเร่งด่วน

งานที่ไม่ส�าคัญ
แต่เร่งด่วน

งานที่ส�าคัญ
แต่ไม่เร่งด่วน

งานที่ไม่ส�าคัญ
และไม่เร่งด่วน

งานที่ต้องท�าจริงๆ
คือตรงนี้!

งานที่ต้องท�าจริงๆ นั้นมีแค่	20%
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ค�าตอบที่ถูกต้องจริงๆ คือข้อ	 2  “งานที่ส�าคัญแต่ไม่เร่งด่วน”

การอบรมพนักงาน	การวางแผนงาน	หรือการซ่อมบ�ารุง	เป็น

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

แน่นอนว่างานในข้อ	 1 	เป็นงานทีต้่องท�าทนัท	ีแต่ส่วนมากงาน

ประเภทนี้มักเป็นงานที่เกิดจากความคิดที่ไม่จ�าเป็น

เช่น	เวลาตื่นเช้าข้ึนมาแล้วรู้สึกไม่สบาย	โดยปกติก็ควรจะหา

วิธีแก้ไข	เช่น	“ไปโรงพยาบาล”	แต่เนื่องจากมีความคิดที่ไม่จ�าเป็นว่า 

“ถ้าหยุดงานตอนนีเ้จ้านายจะมองไม่ด”ี	จงึตดัสนิใจไปท�างาน	 ทว่าเม่ือไป 

ท�างานอาการกลบัแย่ลง	กลายเป็นสร้างความเดอืดร้อนให้คนรอบข้าง 

เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆ ในการท�างาน

หากต้องการจะสร้างผลงานที่ดีในวงการธุรกิจจะต้องท�างาน 

ในข้อ	
ทว่าในการอบรมคร้ังหนึง่	เมือ่ผมให้ผู้เข้าร่วมแบ่งงานของตนเอง 

ออกเป็น	4	ชนิดตามวิธีคิดแบบ	In	Basket	กลับมีงานในข้อที่	 

เพียงร้อยละ	20	เท่านั้น	นอกจากนั้นเป็นงานที่เกิดจากความคิดที ่

ไม่จ�าเป็นทั้งหมด

หลายคนคิดว่างานของตัวเองเป็นงานที่	“ต้องท�า”	

แต่เม่ือขอให้ลองบอกว่า	“ถ้าไม่ท�างานนั้นจะเกิดความเสียหาย

อย่างไร	ช่วยแจงเป็นตัวเลขได้ไหมครับ”	หลายคนตอบไม่ได้	นั่นเพราะ

งานเหล่านัน้เป็นงานทีเ่กดิจากความคดิทีไ่ม่จ�าเป็น	แม้ไม่ท�ากไ็ม่ก่อให้

เกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆ
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

“ความต้องการ” กับ “ความจ�าเป็น” นั้นไม่เหมือนกัน

เวลาท�างานผมมักจะคิดเช่นนี้

“ความต้องการ” กบั “ความจ�าเป็น” นัน้ไม่เหมือนกัน

แท้จริงแล้ว	งานที่เราต้องท�าคืองานที่จ�าเป็นจริงๆ เท่านั้น	แต่

หากแยกงานออกเป็น	“ความต้องการ”	กบั	“ความจ�าเป็น”	จะพบว่างาน

หลายอย่างเป็นเพยีงความต้องการ	หรือกค็อืงานหลายงานเป็นสิง่ทีเ่กดิ

จากความคิดที่ไม่จ�าเป็นนั่นเอง

ผมได้ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบ	In	Basket	ของผู้เข้าร่วม 

อบรมมาหลายคน	ไม่ว่าค�าตอบจะเขียนมาเตม็ช่องขนาดไหน	แต่ค�าตอบ 

เหล่านัน้กลบัน�าไปสร้างผลงานได้จริงอยู่น้อยอย่างไม่น่าเชือ่	บางค�าตอบ 

เขียนข้ึนมาจากความคดิของตนเอง	(ความต้องการ)	ล้วนๆ	จนให้คะแนน 

ไม่ได้

หรือกค็อื	งานทีไ่ม่จ�าเป็นต้องท�านัน้มีอยูถ่งึร้อยละ 80  สิง่เหล่านัน้ 

ก็คือการกระท�าหรือความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดผลงานนั่นเอง
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“กำรเลิก” ง่ำยกว่ำ
“กำรสร้ำง”05

ในการฝึกอบรม	In	Basket	ของผม	ผมจะไม่สอนวิธีคิดหรือ 

ทฤษฎีใหม่ๆ	เพราะ	In	Basket	เป็นวิธีการอบรมที่เน้นไปยังเอาต์พุต

เอาต์พตุคอื	“การแสดงทักษะทีมี่ออกมาและลงมอืท�าสิง่ทีท่�าให้

เกิดผลงาน”

อย่างไรก็ตาม	ผู้เข้าร่วมอบรมหลายคนก็เข้ามาอบรมเนื่องจาก

ต้องการวิธีคิดใหม่ๆ

ผมเคยได้ยินค�าว่า	“อาการเสพติดอบรมสัมมนา”	 มีคนไม่น้อย

ทีค่ดิว่า	“ความคดิใหม่ๆ จะท�าให้เกดิผลส�าเร็จ”	หรือ	“หากไม่หาความรู้ 

ใหม่ๆ อยู่เสมอจะประสบความส�าเร็จไม่ได้”	

แนวคิดเช่นนั้นไม่ได้ผิด

แต่แท้จริงแล้ว	เราควรเริ่มจากการทิ้งของที่เราแบกรับอยู่มาก

เกินไป ก่อนที่จะรับเอาเทคนิคหรือความรู้ใหม่ๆ เข้ามา

ทิ้งความคิดที่ท�าให้ตนเองต้องแบกรับความเครียด
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บทที่ 1 จงเริ่มจากการหยุดความคิด

สิ่งส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอินพุตได้มากเพียงใด	แต่อยู่ที่ว่าเรา

เอาต์พุตได้มากเพียงใดต่างหาก

เลือกการ “ไม่สะสาง” แทนการ “สะสางงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ”

เอาต์พุตนั้นข้ึนอยู่กับว่าเราลงมือท�าในสิ่งท่ีท�าให้เกิดผลงานได ้

มากเท่าไร	และการลงมือท�าสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นก็รวมไปถึงการทิ้ง 

“สิ่งที่เคยท�ามาตลอด”	ด้วย

การรับเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาและท�าสิ่งนั้นจนเป็นนิสัยต้องใช้

พลังงานมาก	แต่การเลิกท�าสิ่งที่เคยท�าอยู่นั้นเป็นเรื่องง่าย

เช่น	หากก�าลงักลุม้ใจว่าแต่ละวนัใช้เวลาเชก็อีเมลนาน	จนรู้สกึว่า 

ตนเองเชก็อีเมลได้ไม่มีประสิทธภิาพ	จงึไปซ้ือหนงัสอื	99 วธิจีดัการกับ
อเีมลอย่างมปีระสทิธภิาพ	มาอ่านอย่างตัง้ใจ	แล้วน�าแต่ละวธิมีาลองใช้

นี่เป็นวิธีการจัดการแบบอินพุต	แต่ยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่

นั่นก็คือการเลิกคิดว่า “จะจัดการกับอีเมลทั้งหมด” นั่นเอง

การเปลี่ยนไปตอบเฉพาะอีเมลที่จ�าเป็นนั้นเป็นวิธีที่ง่ายและ 

ตรงไปตรงมามากกว่า

หากเปลี่ยนความคิดที่ไม่จ�าเป็นว่า	“จะต้องตอบอีเมลทุกฉบับ” 

ไม่ได้	 ไม่ว่าจะจดัการกบัอีเมลได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่าไร	กจ็ะต้องนัง่

ตอบอีเมลทั้งวันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดี



คุณก�ำลังใช้ทักษะ
มำกเกินไป

บทที่
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ใช่ว่ำกำรท�ำงำนอย่ำงประณีต
จะดีเสมอไป01

ทักษะการเขียนอีเมลที่มีเนื้อหา 3 บรรทัดให้ยาว 
20 บรรทัด

ความคิดที่ไม่จ�าเป็นเกิดจากการใช้ทักษะมากเกินไป

เช่น	“ทักษะการมองเห็นปัญหา”	“ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา” 

“ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์”	ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการในวงการธุรกิจ

หากแสดงทกัษะเหล่านีอ้อกมาได้กจ็ะสร้างผลงานทีย่อดเย่ียมได้ 

แต่ในทางกลับกัน	หากใช้ทักษะเหล่านี้มากเกินไปจะท�าให้เกิดผลเสีย

ดังต่อไปนี้

• ทักษะการมองเห็นปัญหา:	หวาดกลัวกับความเสี่ยงที่จะต้อง

เจอมากเกินไปจนไม่กล้าลงมือ	หรือก็คือเอาแต่ท�าตัวเป็นนักวิจารณ์

นั่นเอง

• ทกัษะการวเิคราะห์ปัญหา:	เป็นคนข้ีระแวง	ดแูต่ข้อมลูตวัเลข	

ไม่สนความเป็นจริง

• ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์:	เป็นคนช่างฝัน	ไม่รักษากฎ
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วนัก่อนผมได้รับอีเมลฉบับหนึง่	เป็นอีเมลทีเ่ขียนอย่างสภุาพมาก 

เนื้อความอัดแน่นไปด้วยตัวหนังสือ	พอลองนับบรรทัดดูแล้วยาวเกิน 

20	บรรทัดเลยทีเดียว

แต่หากสรุปเนื้อหาแล้วก็คือ	“ช่วยอ่านเอกสารที่แนบไปด้วย”

คนคนนี้มี	“ทักษะการเขียน”	ถึงขนาดที่เขียนเร่ืองที่มีเนื้อหา 

3	บรรทัดให้ยาวถึง	20	บรรทัดได้

แน่นอนว่าการคิดถึงความรู้สึกของผู้รับและเขียนอีเมลอย่าง

สุภาพถือเป็นเร่ืองส�าคัญ	 การส่งอีเมลห้วนๆ ที่มีเพียง	1	ประโยคว่า 

“ช่วยอ่านเอกสารที่แนบไปด้วย”	ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสักเท่าไร

ในทางกลับกัน	หากใช้ทักษะการเขียนมากเกินไป	ผู้รับอาจจะ

เข้าใจสิ่งที่ต้องการบอกได้ยาก	ท�าให้ไม่เกิดผลที่ทั้งผู้เขียนและผู้รับ

ต้องการ

คนท่ีใช้ทักษะได้อย่างพอดีต่างหากจึงจะเป็นพนักงานที่มี

ประสิทธิภาพ

ทกัษะทีแ่สดงออกมากเกนิไปจะท�าให้ตนเองล�าบาก

สมัยมหาวิทยาลัยผมเคยทะเลาะกับเพื่อนสนิท

ตอนนั้นเพื่อนไอหลายครั้ง	ผมจึงถามว่า	“เป็นอะไรหรือเปล่า”

เพื่อนของผมตอบว่า	“หนวกหู	จะขี้กังวลไปไหน”

ผมอุตส่าห์เป็นห่วงว่า	“สขุภาพร่างกายไม่ดหีรือเปล่า”	จงึทกัไป

เช่นนั้น	เมื่อได้รับค�าตอบแบบนี้ท�าให้ผมโมโหมาก
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บทที่ 2 คุณก�ำลังใช้ทักษะมำกเกินไป

แต่เมือ่ลองคดิย้อนกลับไปแล้ว	อาจเป็นไปได้ว่าผม	“แสดงทกัษะ

ที่มีมากเกินไป	ท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี”

เวลาเห็นอีกฝ่ายไอหรือมสีหีน้าไม่ด	ีผมมักรู้สกึทนัทว่ีา	“อีกฝ่าย 

ก�าลงัทรมานอยู่หรือเปล่า”	และจะคอยถามว่า	“ไหวหรือเปล่า	เอาน�า้ไหม”

ส�าหรับเพือ่นสนทิทีอ่ยู่ด้วยกนับ่อยๆ	ผมถามเพือ่นเช่นนัน้ไปถงึ 

หลายสบิคร้ัง	หากถามเพยีงสองสามคร้ัง	อีกฝ่ายกอ็าจจะยอมรับความ

หวังดีนั้นได้

ในคร้ังนั้นความคิดที่ไม่จ�าเป็น	เช่น	ความเป็นห่วงหรือความ

ใส่ใจมากเกินไปของผมท�าให้เกิดการผิดใจกัน	หลังจากนั้นผมก็ยังคง

ไม่ลืมความรู้สึกเป็นห่วงหรือใส่ใจผู้อื่น	แต่จะพยายามหยุดคิดก่อนทัก

อีกฝ่ายเสมอ

ทักษะจะกลายเป็น “ทักษะที่น�าไปใช้ได้” ก็ต่อเมื่อเราควบคุม

มันได้

ทกัษะทีเ่ผลอใช้มากเกนิไปหรือน�าออกมาใช้ไม่ได้ไม่เรียกว่าทกัษะ

ความคิดที่ไม่จ�าเป็นนั้นมาจากการใช้ทักษะมากเกินไป ดังนั้น 

ใช่ว่าความคิดทั้งหมดไม่จ�าเป็น	แต่เราจะต้องแก้ทักษะส่วนที่เราใช ้

มากเกินไป

ในการฝึกอบรม	In	Basket	ผมมักเห็นค�าตอบของหลายคนทีใ่ช้ 

ทกัษะมากเกนิไป	ท�าให้เสียเวลากบักระบวนการมากจนไปไม่ถงึผลลพัธ์

เช่น	คนที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ปัญหามากเกินไปจะเน้นส่วนของการ

วิเคราะห์จนเกินไป	ท�าให้ไปไม่ถึงการตัดสินใจสุดท้ายเสียที	

ทักษะนั้นหากใช้แต่พอดีจะดีที่สุด
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จงเลือกว่ำ “จะทิ้งอะไร”02

ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านีแ้ล้วว่า	“การตดัสนิใจทิง้เป็นเร่ืองยาก”	

แต่แท้จริงแล้ว	หัวใจของวิธีคิดแบบ	In	Basket	คือการทิ้ง

In	Basket	มีเป้าหมายเพื่อจัดการเร่ืองหลายเร่ืองภายในเวลา 

อันจ�ากัด	แต่ผู้เข้าร่วมอบรมเกินครึ่งมักพยายามจัดการหมดทุกเรื่อง

เมื่อมาตรวจให้คะแนนจริงๆ แล้วกลับพบว่ามีหลายคร้ังที่คน

ที่พยายามจะสะสางให้เสร็จทุกเร่ืองได้คะแนนน้อยกว่า	 เนื่องจาก

พยายามจะจดัการทกุเร่ืองให้เสร็จในเวลาจ�ากดั	ท�าให้การรับมอืแต่ละ

ปัญหามักเป็นการรับมือแบบผิวเผินหรือเป็นการตัดสินใจอย่างหุนหัน

พลันแล่น

ดังนั้น	ในการฝึกอบรม	In	Basket	ผมจะสังเกตว่าผู้เข้าร่วมทิ้ง 

ความคิดที่	“จะท�าทุกเรื่อง”	แล้วตัดสินใจทิ้งโจทย์บางข้อได้หรือไม่

หรือกค็อืดวู่าผู้เข้าร่วมอบรม “จัดล�าดบัความส�าคัญ” ได้หรอืไม่

การตัดสินใจเช่นนี้เป็นเร่ืองยาก	แต่คนท่ีท�างานได้ดีล้วนต้อง

ตัดสินใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างตามล�าดับความส�าคัญทั้งนั้น

คนที่จัดล�าดับความส�าคัญได้ก็จะสร้างผลงานได้



43

บทที่ 2 คุณก�ำลังใช้ทักษะมำกเกินไป

ทกัษะการ “ไม่แสดงทกัษะ” เป็นสิง่จ�าเป็น

เมือ่พยายามจะท�าทกุอย่างกก็ลายเป็นว่าท�างานทกุอย่างออกมา 

ได้อย่างครึ่งๆ กลางๆ

เคยมีประสบการณ์ข้างต้นนี้หรือไม่

ช่วงหลังมานี้มีงานที่ผมปฏิเสธไปมากกว่างานที่ผมตอบรับ

บางคนอาจเรียกว่าเป็นความทรมานที่มีความสุข	แต่ที่ผมท�า 

เช่นนั้นเป็นเพราะหากไม่เลือกท้ิงบางอย่าง	จะไม่มีอะไรที่ท�าได้ดีเลย 

สักอย่าง

ทักษะเองก็เช่นกัน

ผมเชือ่ว่า	ทกัษะทีจ่�าเป็นในตอนนีค้อื “ทักษะการไม่แสดงทกัษะ

ที่มีออกมา”

ทักษะที่ต้องการในตอนนี้คือ	ทักษะที่จะไม่แสดงทักษะการ

วิเคราะห์ปัญหาว่า	“อยากจะวิเคราะห์มากกว่านี้”	หรือไม่แสดงทักษะ

การรับผิดชอบว่า	“จะท�าทั้งหมดด้วยตัวเอง”

นอกจากนี้	สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทิ้งเป็นพิเศษก็คือ

ความเชื่อว่า “จะต้อง...”

“จะต้องท�าทั้งหมด”

“จะต้องรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้”
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ความเชือ่เช่นน้ีเป็นสิง่เหนีย่วน�าให้เราใช้ทักษะมากเกนิไป	 หาก

คณุมคีวามเชือ่เช่นนีอ้ยู่	นีอ่าจจะเป็นสิง่ทีท่�าให้ผลลัพธ์ของคุณออกมา

ไม่ดีก็เป็นได้

ลองตรวจสอบตนเองดูว่าเราก�าลังติดหล่มอยู่กับแนวคิดที่ฝืน 

ความจริงว่า	“จะต้อง...”	อยู่หรือเปล่า
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บทที่ 2 คุณก�ำลังใช้ทักษะมำกเกินไป

ควำมรอบคอบในกำร 
“จัดกำรสภำพแวดล้อม
ให้พร้อมก่อน”
จะท�ำให้พลำดโอกำส

03

ส�ารวจว่าตัวเองมักพูดว่า “ถ้ามีเวลามากกว่านี้
คงท�าได้แท ้ๆ” หรือเปล่า

•	ความก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่น

•	เม่ือเทยีบกบัพนกังานรุ่นเดยีวกนั	ตนเองได้รับการประเมินต�า่กว่า

•	ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง

คนที่มีความกังวลเช่นนี้มีอยู่มากจนน่าตกใจ

เส้นทางต่อจากนั้นของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวิธีก้าวข้าม

ปัญหาเหล่านี้

“คนรอบข้างนั่นแหละที่ไม่ดี”

“เป็นตัวเราแบบนี้ก็ดีแล้ว”

“สักวันจะต้องได้รับการประเมินที่ดีขึ้นแน่ๆ”

คนที่คิดเช่นนี้แล้วไม่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่

ก้าวหน้า	และต้องใช้ชีวิตการท�างานอย่างเหี่ยวเฉาตลอดไป
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ในทางกลบักนั	คนท่ีคิดว่า	“ต้องท�าอะไรสักอย่าง”	แล้วลงมอืท�า 

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน

การจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้น “การทิ้ง” 

ส�าคัญกว่า “การเพิ่ม”

ในการอบรมพนกังาน	ผมได้เห็นค�าตอบแบบทดสอบ	In	Basket 

ของผู้เข้าร่วมอบรมคนหนึ่งแล้วรู้สึกตกใจมาก	เพราะกระดาษค�าตอบ 

ของเขาแทบจะเป็นกระดาษเปล่า

เม่ือลองสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมคนนั้นดู	เขาตอบว่า	“เพราะ

ต้องจ�ารายละเอียดของแต่ละเคสให้ได้เพื่อที่จะจัดการได้อย่างถูกต้อง 

เลยอ่านข้อมูลอย่างละเอียดและพยายามท�าความเข้าใจ		แต่ระหว่าง

จัดการสภาพแวดล้อมให้พร้อมก็หมดเวลาเสียแล้ว”

ในการสอบ	แม้จะเข้าใจโจทย์ดีเพียงใด	หากไม่ตอบก็ไม่ได้

คะแนน

น่าเสียดายว่าผลจากการอบรมนี้ท�าให้เขาเล่ือนต�าแหน่งไม่ได ้

หากเขาได้เลื่อนต�าแหน่ง	เขาน่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง	2	เท่า

เขาพดูอย่างเจบ็ใจว่า	“ถ้ามีเวลามากกว่านีอี้กนดิคงท�าได้แท้ๆ...” 

แต่หากเขายังคดิเช่นน้ันก็น่าเสยีดายว่าเขาคงผ่านการทดสอบนีไ้ปไม่ได้

ภายในเวลาที่จ�ากัด ความคิดที่ว ่า “จะท�าความเข้าใจกับ

สถานการณ์อย่างละเอียด” เป็นความคิดที่ไม่จ�าเป็น	 หากต้องการ

สร้างผลงาน	จะต้องเลิกคิดเช่นนี้ก่อน



47

บทที่ 2 คุณก�ำลังใช้ทักษะมำกเกินไป

ค�าวิจารณ์ทางลบจะช่วยบอกว่าความคิดใดที่ควรทิ้ง

คนทีเ่คยได้รับค�าวจิารณ์จากคนรอบข้าง	เช่น	“มีวธิคีดิไม่เหมือน

คนอ่ืน”	หรือ	“คิดมากเกินไป”	มักจะเป็นคนมีความคิดที่ไม่จ�าเป็น	และ

ความคิดที่ไม่จ�าเป็นนั้นเคยส่งผลกระทบกับงานที่ท�าอยู่อย่างแน่นอน

การถูกคนรอบข้างวิจารณ์นั้นอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์เร่ิม 

เลวร้ายถึงข้ันหนึ่งแล้ว	เพราะโดยทั่วไปแม้จะคิดว่า	“คนคนนี้มีวิธีคิด 

แปลกๆ”	แต่ถ้าไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรา	เราก็คงไม่เลือกที่จะ	“บอกให้

เจ้าตัวรู้”	

นอกจากนี้	อย่ามองข้ามสัญญาณบางอย่าง	เช่น	การที่อีกฝ่าย 

“เปลี่ยนสีหน้า”	หรือ	“บ่นอ้อมๆ”	กับการกระท�าของเรา

การเผชญิหน้ากบัค�าวจิารณ์หรอืสญัญาณด้านลบอาจเป็นเรือ่งท่ี 

ท�าได้ยาก แต่ค�าพูดเหล่านั้นอาจเป็น “ค�าพูดวิเศษ” ท่ีจะช่วยเพ่ิม 

เงินเดือนของคุณในอนาคตก็ได้

ลองยิ้มรับแล้วเลิกคิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็นดูสักครั้งนะครับ

เคยรู้สึกไหมว่า	ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนที่สนิทเพียงใด	“แต่มีแค่

นิสัยส่วนนี้ที่อยากให้แก้จริงๆ”	

คนรอบตัวคุณก็มีจุดที่อยากให้คุณแก้เช่นกัน	ซ่ึงจุดนั้นอาจเป็น

เรื่องที่คุณท�าไปโดยคิดว่า	“ถูกต้อง”	ก็ได้

เอาละ	ลองอ่านในบทต่อไปเพือ่หาจดุทีค่วรแก้ไขให้เจอกนัเถอะ




