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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

การที่คุณเปิดมาอ่านถึงหน้านี้แสดงว่าคุณ  “ตัดสินใจได้ 

ถูกต้อง” เริ่มสนใจหลักการที่จะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้แล้ว 

ใช่หรือไม่

การตัดสินใจเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือ 

เรื่องงาน ยิ่งในแง่ของการทำงาน คุณภาพการตัดสินใจจะส่งผล 

โดยตรงต่อผลงานและผลประเมิน คงไม่มีใครอยากตัดสินใจผิด 

พลาด หลายครั้งเราจึงมักหลีกเลี่ยงการตัดสินใจต่าง ๆ  

ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในการ 

ตัดสินใจ แต่มี “วิธีการที่ถูกต้อง” อยู่ เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วย 

ให้คุณ “ตัดสินใจเชิงบวก” และได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดจากการ 

ตัดสินใจของคุณ

แนน่อนวา่ไมม่ ี “ความแนน่อน” ในการตดัสนิใจ การตดัสนิใจ 

แต่ละครั้งมีโอกาสผิดพลาดอยู่เสมอ เคล็ดลับในการพัฒนาเรื่อง 

การตัดสินใจคือการนำความผิดพลาดเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขใน 

ครั้งต่อไป

เราจะหนีจากความผิดพลาดตลอดไป หรือจะใช้ความผิด 

พลาดนั้นเป็นบทเรียนเพื่อส่งไม้ต่อไปยังโอกาสข้างหน้า ทุกอย่าง 

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้น

กุมภาพันธ ์ 2563
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อะไรคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานของคุณดำเนินไปได้อย่างดี

ความรู้ ประสบการณ์ ความพยายาม ความสัมพันธ์เชิง 

บุคคล การลงมือปฏิบัติ ความรวดเร็ว วิสัยทัศน์รอบด้าน... 

คงสามารถยกเหตุผลได้มากมาย แต่สำหรับผมคำตอบคือ “ความ 

สามารถในการตัดสินใจ” 

เมือ่เผชญิกบัสถานการณท์ีต่อ้งตดัสนิวา่ “ควรจะทำอยา่งไรด”ี  

จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่ ถึงแม้คุณจะ 

มีความรู้มากแค่ไหน มีประสบการณ์มากมายเท่าใด หรือมีความ 

พยายามสูงมากแค่ไหน หากไม่ตัดสินใจให้ดี งานจะไม่สามารถ 

เดินไปข้างหน้าได้

แล้วทุกท่านเคยได้เรียนเกี่ยวกับ “วิธีตัดสินใจ” กันบ้างไหม

เรื่องราวในทุกวัน เหตุการณ์ทุกเรื่อง ทั้งสุขและเศร้า ล้วน 

แล้วแต่เป็นผลจากการตัดสินใจของเราทั้งสิ้น

รวมถงึการตดัสนิใจโดยไมรู่ต้วั พฤตกิรรมของพวกเราทัง้หมด 

ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ กลา่วคอื เปน็ความสมัพนัธเ์ชงิ “เหตแุละผล”  

อย่างแท้จริง

แต่ในโรงเรียนมีวิชาที่ช่วยบอกคำตอบที่ว่า “ถ้าอย่างนั้น  

ควรตัดสินใจอย่างไรถึงจะดี” หรือเปล่า



ในบางครั้งรุ่นพี่หรือหัวหน้าที่บริษัทอาจแสดงตัวอย่างที่ดีให้ 

ดูก็จริง แต่มีใครมาสอนวิธีการตัดสินใจให้คุณทีละขั้นตอนหรือไม่

คำตอบคือ NO ไม่ว่าจะเป็นท่ีโรงเรียนหรือบริษัท ไม่มีใครมา 

นั่งสอนวิธีการตัดสินใจให้กับคุณ อย่างน้อยในญี่ปุ่นเอง โปรแกรม 

สอนเรื่องการตัดสินใจก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไป

แต่พวกเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปได้

ในแง่ของการทำงาน คุณภาพการตัดสินใจจะส่งผลโดยตรง 

ต่อผลงานและผลประเมิน แต่เรื่องส่วนใหญ่ที่ต้องตัดสินใจในงาน 

มักไม่ใช่เร่ืองน่าสนุก คนส่วนมากจึงมีความคิดว่า “ไม่อยากตัดสินใจ”  

มาจากเหตุผลหลายอย่าง เช่น “ไม่มั่นใจ” หรือ  “กลัวถูกตำหนิ  

หากตัดสินใจผิดพลาด” ดังนั้นจึงอยู่ในจุดที่ต้องการหลีกหนีจาก  

“การตัดสินใจ” ไปให้ไกลขึ้นอีกเรื่อย ๆ 

แต่สำหรับคนที่ทํางานเก่งจะมองในมุมกลับกัน แทนที่จะ 

หลบหลีกว่า “ไม่อยากตัดสินใจ” เขาจะสร้างสถานการณ์ที่ช่วยให้ 

การตัดสินใจง่ายขึ้น โดยกำจัดปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจออกไป  

กล่าวคือ เลือก “ตัดสินใจเชิงบวก” นั่นเอง

หัวข้อหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การสร้างสถานการณ์ให้ 

ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และสอนวิธีตัดสินใจในมุมมองบวก ว่าต้องทำ 

อย่างไร

การตัดสินใจที่จำเป็นในงานนั้นมีความหลากหลาย และ 

แตกต่างกันไปตามเนื้องาน แต่หลักการทั่วไปนั้นเหมือนกัน ไม่ว่า 

จะเป็นที่บริษัทไหนก็ตาม คนทำงานเก่งนั้นเมื่อต้องตัดสินใจ เขา 



จะนกึถงึกฎพืน้ฐานทีต่อ้งปฏบิตัติามเหลา่นี ้ แลว้จดัการปัญหาไปได้ 

อย่างถูกต้องเหมาะสม

และช่วยให้เข้าใกล้วิธีทำงานในอุดมคต ิ ครบด้วยคุณสมบัต ิ

ทั้ง 3 ประการ “ทำงานเร็ว” “ไม่ผิดพลาด” และ “สามารถคิดเผื่อ 

ผู้อื่นได้” 

“คนที่ตัดสินใจได้” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง คนที่มีลักษณะ 

ดังนี้

	 ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน

	 ตัดสินใจในเวลาเหมาะสม

	 ตัดสินใจได้ถูกต้อง

	 ตัดสินใจโดยพิจารณาภาพรวมด้วยมุมมองระยะกลาง

	 ถึงระยะยาว

	 สนุกกับการตัดสินใจ

ก่อนจะเริ่มอธิบายวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องให้ได้ฟัง ผมขอ 

กล่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจในอีกมุมมองหนึ่ง

ว่ากันว่าในอนาคตอันใกล้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะเข้ามา 

แทรกซึมในงานและชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างลึกซึ้ง ผู้รอบรู้ 

บางทา่นไดใ้หค้วามเห็นว่า เราจะเขา้สูย่คุทีเ่ครือ่งจกัรอยา่ง AI หรือ 

หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ส่วนใหญ่แทนมนุษย์

ตัวผมเองก็เห็นตรงกัน ยิ่งเครื่องจักรใกล้เคียงมนุษย์มาก 

เท่าไร ก็อาจสามารถทำสิ่งต่าง ๆ มากมายแทนพวกเราได้



แต่ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากกังวลว่า  “หากเป็นเช่นนั้น  

มนุษย์จะต้องเดือดร้อนเพราะถูก AI แย่งงานไปหมด” ทั้งในเกม 

หมากรุกและหมากล้อม AI ก็เริ่มแข็งแกร่งกว่าผู้เล่นอาชีพ งาน 

ในบริษัทส่วนใหญ่เองก็ตาม ถ้าให้ AI ทำก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

เดิม

ที่จริงแล้วผู้บริหารจำนวนมากซึ่งมีหน้าที่ต้องตัดสินใจใน 

เรื่องต่าง  ๆ มีความคิดและรอคอยการมาถึงของอนาคตใหม่ใน 

รูปแบบนั้น

ตัวผมเองได้มีโอกาสอบรมบุคคลระดับผู้บริหารในองค์กร 

ขนาดใหญ่ และได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจและการแก้ 

ปัญหา มีโอกาสจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีแกน 

หลักอยู่ที่เรื่องความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือที่มี 

ชื่อว่า “In-Basket” เพื่อช่วยพัฒนาลีดเดอร์ เช่น ผู้บริหารอายุน้อย  

เปน็ตน้ ผมไดจ้ดัอบรม In-Basket ใหก้บัผูค้นมากกวา่ 15,000 คน  

จนถึงปัจจุบัน

ในการฝึกอบรมน้ัน ผมขอให้คนท่ีคิดว่า “ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยาก 

ตัดสินใจเลย” ยกมือขึ้น ปรากฏว่าลีดเดอร์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

ยกมือขึ้น หมายความว่ามีผู้คนมากมายมองว่าการตัดสินใจเป็น 

เรื่องยากลำบาก ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นคนตัดสินใจ

แน่นอนว่าเหตุผลคือเพราะ  “กลัวความผิดพลาด” การ 

ตัดสินใจผิดพลาดในงานก็เหมือนตัวเองถูกหักคะแนน จึงจำเป็น 

ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ แต่ถึงแม้จะตัดสินใจอย่างรอบคอบ 

แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่คาดหวังเสมอไป  

การที่มีคนจำนวนมากไม่อยากรับผิดชอบในการตัดสินใจ อาจเป็น 



ชะตากรรมหนึ่งที่บริษัทต้องเผชิญ

ในปัจจุบันปัญหาใหญ่อยู่ที่มี  “คนไม่ตัดสินใจ”  เพิ่มมากขึ้น  

แน่นอนว่ายิ่งทำให้คุณค่าของ “คนที่ตัดสินใจได้” เพิ่มสูงขึ้นในฐานะ 

ของคนสำคัญขององค์กร

ขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องเดิม ถ้าเช่นนั้น บุคคลที่ไม่เคย 

เรียนเรื่องวิธีการตัดสินใจจากที่ไหนเลย สามารถเรียนรู้และมีทักษะ 

การตัดสินใจนี้ได้อย่างไรกัน

คำตอบก็คือ พวกเขาย้อนทบทวนพิจารณาตัวเอง เมื่อเกิด 

เรื่องไม่ดีขึ้นหลังตัดสินใจ ทำไมเราถึงตัดสินใจไปเช่นนั้น นึก 

ทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาและพิจารณาตัวเอง เพื่อคิดหาวิธีป้องกัน 

ความผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำสอง สำหรับผู้ที่สังเกตเห็นแนวโน้ม 

การตัดสินใจของตนเอง จะยิ่งพัฒนาระดับความสามารถในการ 

ตัดสินใจให้สูงขึ้นไปได้อีก

กลา่วคอื เราสามารถพฒันาการตดัสนิใจทีด่ไีดจ้ากการสัง่สม 

ประสบการณ์

การทบทวนตัวเองเป็นเรื่องขาดไม่ได้ หากต้องการขัดเกลา 

ทักษะการตัดสินใจ การทบทวนตัวเองจะยิ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

เมื่อได้ทราบหลักการสำคัญในการตัดสินใจที่อธิบายไว้ใน 

หนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้ว ผมหวังว่าทุกท่านจะกลายเป็นนัก 

ตัดสินใจที่ดี และสนุกกับการได้ตัดสินใจทั้งในเรื่องงานและเรื่อง 

ส่วนตัว
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“ต้องการ” > “หลีกหนี”
เนื้อแท้ของการตัดสินใจที่ดี

อาจมีบางท่านทำหน้าฉงน เมื่อเห็นคำว่าเนื้อแท้ปรากฏขึ้น

แต่ถ้าหากเข้าใจเนื้อแท้ว่า “การตัดสินใจคืออะไร” ย่อม 

ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้น มาพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลย 

การตัดสินใจหมายถึงอะไรกันแน ่

ผมไมไ่ดต้ัง้ใจจะกลา่วถงึทฤษฎหีรอืหลกัวเิคราะหเ์ชงิวชิาการ 

ในหนังสือเล่มนี้แต่ประการใด หากกล่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็อธิบายได้ว่า 

“อยากได้หรือไม่อยากได้”

เช่น คุณมีความคิดว่าอยากจะลาพักร้อนไปท่องเที่ยว ใน 

ช่วงที่งานบริษัทยุ่งทุกวัน

ในกรณีนี้หมายถึงว่า “อยากได้วันลาหยุด” ดังนั้น การ 

ตัดสินใจโดยคิดหาทางว่าทำอย่างไรถึงจะได้หยุดคือ “การตัดสินใจ 

เชิงบวก”
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ลองมาพิจารณากรณีตัวอย่างอีกกรณีกัน

คุณทำงานพลาด หากคุณไม่บอกใคร เป็นไปได้ว่าเจ้านาย 

อาจจะไม่สังเกตเห็น 

“ถา้รายงานไปตอ้งถูกดแุน่ ๆ ไม่ชอบเลย” ในกรณนีีห้มายถงึ  

“ไม่อยาก” ถูกด ุ ถูกตำหนิ

เป็นรูปแบบของ “การตัดสินใจเชิงลบ”

กล่าวคือ การตัดสินใจแบ่งออกเป็น “การตัดสินใจเชิงบวก 

เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ” กับ  “การตัดสินใจเชิงลบเพื่อหลีกเลี่ยง 

สิ่งที่ไม่ต้องการ”

และในการตัดสินใจของพวกเรามักมีทั้งสองส่วนผสมปนเป 

กัน ทำให้คิดไม่ออกว่าจะเลือกฝั่งไหนดี

เช่น “คิดไอเดียการปรับปรุงงานออกแล้ว แต่ถ้าเสนอไป 

อาจต้องไปพัวพันกับเรื่องยุ่งยาก” หรือ  “อยากมอบหมายงานให้ 

รุ่นน้อง แต่ก็กลัวงานจะเกิดความผิดพลาด ยิ่งคิดยิ่งสับสน” ใน 

สถานการณ์เช่นนี้ มีทั้งปัจจัยบวกและลบอยู่คู่กัน จึงไม่สามารถ 

ตัดสินใจได้ในทันที

หากเราทราบทั้งสองแง่มุมของการตัดสินใจ แล้วค่อย  ๆ   

จัดระเบียบความคิด จะทำให้เข้าใจว่าที่จริงเรา  “ต้องการอะไร”  

และ “อยากหลีกเลี่ยงอะไร” ได้ชัดเจนขึ้น

ต่อจากนี้ไป เราควรจะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิง 

บวกหรือเชิงลบด ี เราควรเลือกข้างไหนกัน 

ขอ้สรปุนัน้ชดัเจนอยูแ่ลว้ ควรใหค้วามสำคญักบัการตดัสนิใจ 

เชิงบวก เพราะว่าการให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิงลบ หมายถึง 
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การตัดสินใจหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราไม่ชอบ 

หากมัวแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ไม่สามารถได้มา 

ซึ่งสิ่งที่ต้องการสักท ี ไม่ได้ลองท้าทายกับสิ่งใหม ่ๆ 

ในมุมมองของความรัก ความคิดที่ว่าถ้าไม่อยากอกหัก  

ไม่อยากปวดหัว ทำเรื่องน่าเบื่อ ก็ไม่ต้องเข้าใกล้เพศตรงข้าม  

แบบนี้เป็นความคิดเชิงลบ หากคิดเชิงบวกแล้ว เพื่อให้ได้ความรัก 

ทีใ่ฝฝ่นั ควรคดิวา่การผดิหวงับา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เปน็เรือ่งทีเ่ลีย่งไมไ่ด ้ 

และเชื่อมโยงไปสู่การลงมือทำในที่สุด 

คนสว่นใหญท่ี ่ “ไมม่เีปา้หมาย” “ไมม่วีสิยัทศัน”์ มกัมแีนวโนม้ 

ตัดสินใจเชิงลบ ในบางครั้งถึงขั้นตัดสินใจเชิงลบโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น 

การเลือกตัดสินใจในทุกวันจึงไม่ได้มุ่งเข้าหา “สิ่งที่ต้องการ” แต่หัน 

ไปในทศิทาง “สิง่ทีอ่ยากหลกีเลีย่ง” แทน แนน่อนวา่คงไมม่ทีางดขีึน้ 

กว่าในปัจจุบันไปได้
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ควรแก้นิสัยจุดไหนของตัวเอง
รูปแบบการตัดสินใจ

จากวิธีการตัดสินใจ มักมองเห็นนิสัยที่ต่างกันไปของแต่ละ 

คน ขอยกตัวอย่างกรณีที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง

มาเริ่มต้นจาก “ประเภทชอบวิ่งนำ” ทั้งที่ยังมีเวลาอยู่อีกมาก 

แต่กลับรีบตัดสินใจลงไปโดยไม่มีประโยชน์อันใด คนที่ชอบซื้อของ 

โดยไม่ยั้งคิดมักเป็นคนประเภทนี้

ทำไมต้องรีบตัดสินใจกัน มีเหตุผลอยู ่ 3 ข้อ

ข้อแรก ประเมินความสามารถในการตัดสินใจของตนเอง 

ไว้สูงเกินจริง เนื่องจากเชื่อมั่นว่าตนเองจะไม่ผิดพลาด จึงข้าม 

กระบวนการสำคญั เชน่ ตรวจสอบขอ้มลูใหแ้นใ่จ ลองหาทางเลอืก 

อื่นที่ควรม ี เป็นต้น

นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้มักจะไม่พยายามหาเหตุผลสนับสนุน 

การตัดสินใจ มักใช้เหตุผลอย่าง “ฟ้าลิขิต” “สัญชาตญาณ” ในการ 

ตัดสินใจ จึงมองว่าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอื่นมาพิสูจน์การตัดสินใจ 

ของตน

และข้อสุดท้าย บางครั้งคนในกลุ่มนี้ก็คือคนที่ชอบหลีกเลี่ยง 
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การตัดสินใจ ไม่ชอบใช้เวลายืดเยื้อ จึงรีบตัดสินลงไปว่า “พอแล้ว 

ไม่ต้องคิดต่อแล้ว”

หากมองในมุมกลับกัน คนเหล่านี้หากเพิ่มเติมกระบวนการ 

อยา่ง “การหาขอ้พสิจูน”์ หรอื “การทบทวนซ้ำ” เข้าไป จะยิง่พฒันา 

คุณภาพการตัดสินใจให้สูงขึ้นจนน่าตกใจ

ต่อไปคือ “ประเภทชอบช้าไป 1 จังหวะ” คนกลุ่มนี้ใช้เวลา 

ตัดสินใจมากเกินไป จนพลาดจังหวะการตัดสินใจที่เหมาะสมไป

อย่างเช่น คิดวนไปวนมาว่าจะจองตั๋วเครื่องบินดีไหม พอ 

ตัดสินใจว่าจะจอง ตั๋วก็เต็มไปแล้ว มักเกิดข้อผิดพลาดจากการ 

ช้ากว่าคนอื่น 1 จังหวะอยู่บ่อยครั้ง

แล้วทำไมถึงล่าช้ากว่าคนอื่นกัน มีเหตุผลอยู ่ 2 ข้อหลัก ๆ 

เหตุผลแรกเป็นเพราะไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง  

นำไปสูพ่ฤตกิรรมทีท่บทวนซำ้แลว้ซำ้อกี พยายามหาเหตผุลมายนืยนั 

การตัดสินใจจนเกินความจำเป็น ทำให้พลาดช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ไป 

และอีกเหตุผลคือต้องการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์แบบ จน 

บ่อยครั้งมักจะพลาดช่วงโอกาสที่เหมาะสมในการตัดสินใจไป

การยกระดบัความถกูตอ้งในการตดัสนิใจเปน็เรือ่งดี แตต่อ้ง 

ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการลา่ชา้จนพลาดจงัหวะทีเ่หมาะสมดว้ย  

หากทำได้ก็สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น

นอกเหนือจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ไม่อยากตัดสินใจเอง กล่าว 

คือ “ประเภทชอบพึ่งพาผู้อื่น” ไม่อยากจะมานั่งคิด และยิ่งถ้า 

ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีก็ไม่อยาก  “โทษตนเอง” จึงมักหลีกเลี่ยงที่จะ 
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ตัดสินใจ

คงมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อยที่กำลังคิดว่า “ตนเองใกล้เคียง”  

กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน  3 รูปแบบนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวล 

อะไรไป เมื่อทราบจุดอ่อนของตนเอง ก็จะทราบว่าต้องปรับจุดไหน 

ต้องแก้อะไรจึงจะดีกว่าเดิม

หากคุณมีเป้าหมาย หากคุณมีความตั้งใจ การ “กำหนด”  

“ปรับเปลี่ยน”  พฤติกรรมของตนเอง จะขาดการตัดสินใจไปไม่ได้  

การมุ่งหน้าไปสู่เส้นชัย ต้องไปพร้อมกับการขัดเกลาเทคนิคการ 

ตัดสินใจ



การใช้เวลานานขึ้น
ไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นเสมอไป

ทฤษฎีเฟิร์สเชส

03

หากเป็นการตัดสินใจเรื่องงานแล้ว การ “ไม่อยากผิดพลาด”  

จึงเลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อย ๆ หรือไม่ยอมตัดสินใจจนกระทั่ง 

เวลาจวนเจียน จะทำให้ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าต้องรีบตัดสินใจ จน 

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ง่าย

และงานจะเริ่มพอกพูน จนยิ่งไม่มีเวลาเป็นของตนเอง

คนที่ทํางานเก่งจะไม่เพิ่งเริ่มคิดเมื่อใกล้ถึงกำหนด แต่จะ 

ตัดสินใจอย่างฉับไวถึงแม้ยังมีเวลาอีกมากกว่าจะถึงกำหนดที่ต้อง 

ตดัสนิใจกต็าม พวกเขาจะคดิในหัวล่วงหน้าว่า “จะทำแบบนี”้ และ  

“ตัดสินใจชั่วคราว” ไว้ก่อน

แต่ในกรณีการตัดสินใจเร่ืองสำคัญ จะใช้เวลาในการหาเหตุผล 

สนับสนุน มองหาทางเลือกอื่น หรือตรวจสอบว่าสถานการณ์มีการ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ จะพิจารณาจนใกล้กำหนดการช่วงสุดท้าย  

กล่าวคือ ไม่ลังเลที่จะพยายามตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
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หากมัวรอให้ใกล้ถึงกำหนดแล้วค่อยเริ่มพิจารณา คงไม่ 

สามารถหาข้อพิสูจน์หรือมองทางเลือกอื่นได้ทัน คนที่ตัดสินใจ 

โดยมีเวลามากพอ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

“การคิดจนถึงเวลาจวนเจียน”  กับ  “การคิดหลังจากเวลา 

จวนเจียน” นั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

หากสามารถตดัสนิใจไดเ้รือ่ย ๆ เวลากจ็ะเพิม่มากขึน้ เพราะ 

ได้ชิงลงมือก่อนและก้าวเดินไปข้างหน้าแล้ว และเมื่อเริ่มคุ้นชินกับ 

การตัดสินใจ ก็สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นอีกระดับ

รู้จัก  “ทฤษฎีเฟิร์สเชส”  กันไหม มีรายงานว่า ไม่ว่าจะเป็น 

เกมหมากรุกที่ต้องเดินหมากภายใน 5 วินาที หรือเกมหมากรุก 

ที่สามารถใช้เวลาได้ถึง  30 นาทีนั้น ที่จริงแล้วคนเล่นมักเลือก 

เดินหมากด้วยวิธีการเดียวกันมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์

กล่าวคือ เมื่อสั่งสมประสบการณ์มากแล้ว สามารถใช้เวลา 

เพียง 5 วินาทีในการคิดคำตอบเดียวกับ 30 นาทีได้นั่นเอง

กล่าวได้อีกแบบว่า ถึงใช้เวลานานขึ้น สุดท้ายก็ตัดสินใจ 

ไม่ตา่งกบัการตดัสินใจอยา่งฉับพลัน หมายความว่า ถงึแมจ้ะเลือ่น 

การตัดสินใจออกไป สุดท้ายมักเลือกลงมือด้วยวิธีการที่ไม่ต่าง 

จากเดิมสักเท่าไร

หากเป็นเช่นนั้น สู้ “ไม่พอกพูน” งานที่ต้องตัดสินใจไว้ แล้ว 

ตัดสินใจไปอย่างรวดเร็วจะดีกว่า หากลงมือตัดสินใจไปเรื่อย  ๆ   

“จะรู้สึกสบายใจขึ้น” และ “ไม่ตัดสินใจผิดพลาด” ได้จริง กล่าวคือ 

ควร “ตัดสินใจเชิงบวก” ในลักษณะเช่นนี้นั่นเอง 
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อย่างไรก็ตาม คงมีบางคนมองว่า “ไม่หรอกนะ บางครั้ง 

ไม่มีตัวช่วยบอกใบ ้ ก็ตัดสินใจไม่ถูกหรอก” 

แต่ลองคิดดูให้ดี เพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร การ 

กำหนดไปวา่ “ทีถ่กูตอ้งควรทำแบบนี”้ จงึยิง่มคีณุคา่ การพึง่พาขอ้มลู 

ทีม่จีำกดัเทา่ทีท่ราบ ณ ปจัจบุนั และกำหนดลงไปวา่ “จะทำเชน่นี”้ 

คือ “การตัดสินใจ” 

หลังจากนั้นจึงวางแผนตามที่ตัดสินใจลงไป ลงมือปฏิบัติ  

ตรวจสอบผลลพัธ ์ และดำเนนิการแกไ้ข การทำ PDCA (Plan, Do,  

Check, Action) ไปตามข้ันตอนอย่างรวดเร็ว ย่ิงนำไปสู่การตัดสินใจ 

ที่ดี

รูปแบบพื้นฐาน “การตัดสินใจที่ดี”

เนื้อแท้การตัดสินใจ พิจารณาลึกกว่าเดิม
เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น

หา “คำตอบชั่วคราว”

กำหนดเวลา
ในการตัดสินใจ

เวลา



เมื่อมองในมุมมองของผู้อื่น
จะสามารถ “เห็นอกเห็นใจอีกฝ่าย” ได้

มุมมองของลูกค้า

04

เคยมีลูกศิษย์ที่เข้าอบรมถามผมว่า “ทำไมอาจารย์ถึงได้พูด 

ออกมาง่ายดายขนาดนั้นกัน”

เป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังฟีดแบ็กผลวิเคราะห์ In-Basket ให้ 

เจ้าตัวฟังอยู่ ผู้เข้าอบรมท่านนี้มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ที่โดดเด่นและยอดเยี่ยม แต่ในด้านการตัดสินใจผลออกมาไม่ดีนัก

หมายความว่า เพราะคำนึงถึงอีกฝ่ายมากจนเกินไป จน 

ไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดออกมา

ดงันัน้ผมจงึใหค้ำแนะนำไปวา่ “ควรลดระดบัความใสใ่จผูอ้ืน่ 

ลงมาเหลือครึ่งหนึ่งจากปัจจุบัน และถ่ายทอดสิ่งที่คิดออกมาอย่าง 

ตรงไปตรงมามากขึ้นกว่าเดิม”

สำหรับผู้เข้าอบรมแล้ว การลดความเอาใจใส่ต่อคนที่ให้ 

ความสำคญัคงเปน็เรือ่งยากพอสมควร จงึเข้าใจไดว้า่ทำไมถงึคิดวา่  

“อย่าพูดง่ายดายแบบนั้น”

แตง่านของผมคอืการบอกกล่าวข้อควรปรบัปรงุของแตล่ะคน 

อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงยิ่งต้องตีความว่าเป็น “เรื่องของคนอื่น” ไม่ใช่ 
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ตนเอง

วิธีนี้คือการมองจากภายนอกเข้าหาตัวเอง

เมื่อมีมุมมองเช่นนี้ จะสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ 

ปัจจุบันได้อย่างมีสติว่า “อะไรดีหรืออะไรไม่ดี” 

เช่น เมื่อสำนักงานอยู่ในสภาพที่ข้าวของกระจัดกระจาย  

ไม่เป็นระเบียบ อาจมีคนให้เหตุผลว่า “เอกสารนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้อง 

ใช้ประชุมแล้ว” หรือ  “สายต่อนี้ต้องใช้งานประจำ” ในท้ายที่สุด  

อาจนึกสรุปในรูปแบบผิด ๆ ว่า “สภาพปัจจุบันไม่ได้รกอะไร จัดไว้ 

เรียบร้อยดีอยู่แล้ว”

แต่หากให้ผมมองจากมุมมองภายนอกในฐานะของที่ปรึกษา 

แล้ว ชัดเจนว่าสถานที่นี้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย

แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกัน

การมองจากภายนอก ไม่ได้หมายความถึงการตัดสินใจ 

อย่างเลือดเย็นต่อผู้อื่น แต่ที่จริงเป็น “การมองจากมุมของลูกค้า” 

ดังนั้น เมื่อมองเช่นนี้ จะเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้

ผมเป็นคนแถบคันไซ จึงมีโอกาสรับประทานโอโคโนมิยากิ 

กับทาโกยากิอยู่บ่อยครั้ง ผมรู้สึกประทับใจมากเมื่อครั้งที่ไปร้าน 

โอโคโนมิยากิร้านหนึ่ง

บนโต๊ะในร้านมีกระจกแบบด้ามจับวางไว้ ผู้ชายคงไม่ค่อย 

ได้ใช้เท่าไร แต่ผู้หญิงใช้ส่องอยู่บ่อยครั้ง 

กระจกนี้มีไว้เพื่อสำรวจว่ามีสาหร่ายโนริติดฟันหรือไม่
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ผู้ที่สามารถใส่ใจผู้อื่นได้เช่นนี้ย่อมรู้จักการมองจากมุมมอง 

คนอื่น บุคคลที่รู้จักพิจารณาเรื่องต่าง  ๆ  ในมุมมองลูกค้า จึงมัก 

ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าขายหรือให้ตัดสินใจเรื่อง 

อะไรก็ตาม

มุมมองภายในและมุมมองภายนอก

มองจากตัวเอง
ในมุมมองของตนเอง

มองจากผู้อื่น
ในมุมมองของลูกค้า

ความต้องการ ข้อเท็จจริง

อารมณ์ สุขุม มีสติ

ตนเองรู้สึกพึงพอใจ รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น



ลองตั้งข้อสงสัยกับ “เรื่องที่ทำไม่ได้” ดู
สมมติฐาน

05

เมือ่ไดล้องพนิจิพเิคราะหเ์รือ่ง “สามัญสำนกึ” ของคนทัว่ไปวา่  

“เป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่” ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการ 

ตัดสินใจให้สูงขึ้น ยังมีโอกาสเชื่อมโยงไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ 

ด้วย

รู้จักเรื่องสงครามอิจิโนะทานิของมินาโมโตะ โยชิสึเนะ ไหม  

เป็นตัวอย่างการพลิกสถานการณ์จากแพ้ไปสู่ชัยชนะได้สำเร็จ

ในการต่อสู้ครั้งดังกล่าว พื้นที่ด้านหลังของศัตรูเป็นหน้าผา 

สูงที่ไม่น่าจะสามารถขี่ม้าลงไปได้

เมือ่สอบถามชาวประมงในพืน้ทีไ่ดค้วามวา่ “เคยเหน็แตก่วาง 

ลงไป แต่ม้ากับคนคงไม่มีทางลงไปได้หรอก” 

ตรงกนัขา้ม โยชสิเึนะกลบัตัง้สมมตฐิานขึน้มาวา่ “หากกวาง 

ลงไปได ้ มา้กต็อ้งลงไปไดสิ้” จงึลองทดสอบโดยตอ้นใหม้า้ไตห่นา้ผา 

ลงไป ปรากฏว่ามีม้าที่ขาหักก็จริง แต่มีบางตัวที่สามารถลงไปถึง 

ด้านล่างได้โดยไม่เป็นอะไร

เมื่อเห็นดังนั้น โยชิสึเนะจึงขี่ม้าไต่ลงหน้าผาแล้วจู่โจมศัตรู  
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ทำให้อีกฝ่ายที่ถูกจู่โจมจากทิศทางที่ไม่คาดคิดต้องพ่ายแพ้ราบคาบ

ความยอดเยี่ยมของโยชิสึ เนะก็คือมองในมุมกลับว่า  

“สามารถลงไปได้หรือไม่” เมื่ออยู่ต่อหน้า “หน้าผาที่ใคร ๆ ก็มองว่า 

ไม่สามารถลงไปได้” อีกเรื่องหนึ่งคือการหาข้อพิสูจน์สมมติฐาน  

โดยต้อนให้ม้าไต่หน้าผาลงไปเพื่อยืนยันความคิดของตน 

การตดัสนิใจทีด่จีงึขาดการตัง้สมมตฐิานและการหาหลกัฐาน 

สนับสนุนเช่นนี้ไปไม่ได้เลย

สมมตฐิานทีด่ไูมน่า่จะเปน็ไปได้ เกิดมาจาก “การตัง้ขอ้สงสยั 

เรื่องสามัญทั่วไป” และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต่างจากสามัญ- 

สำนึกทั่วไปอย่างมั่นใจได้ด้วย “การหาข้อพิสูจน์” ที่เพียงพอ




