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บทน�ำ  การตั้งค�าถามคือพลังที่สามารถ

         เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน

         ไปได้อย่างสิ้นเชิง  13

การตั้งค�าถามเปลี่ยนชีวิตคุณได้

•	 คนแบบไหนที่สามารถตั้งค�าถามได้ดี	 23

•	 คนที่สามารถตั้งค�าถามได้คือผู้ที่น่ายกย่อง	 26

•	 การตั้งค�าถามก่อให้เกิดนวัตกรรม	 27

•	 ลองท�าตามไอเดียที่คิดขึ้นได้ในทันที	 30

•	 ท�าไมคนญี่ปุ่นถึงตั้งค�าถามไม่เก่ง	 34

•	 ในโลกนี้ไม่มีค�าตอบที่ถูกต้องตายตัว	 38

•	 คนหัวดีมักตั้งค�าถามกับตัวเอง	 41
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•	 ความจริงทางวิทยาศาสตร์

	 ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป	 45

•	 ใคร	ๆ	ก็ฝึกทักษะการตั้งค�าถามได้	 48

•	 คิดด้วยสมองของตัวเอง	 52

ทักษะการตั้งค�าถามคืออะไร

•	 ค�าถามกับข้อสงสัยไม่เหมือนกัน	 59

•	 รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในใจเรา	 61

•	 เชื่อมโยงความรู้สึกกับเหตุผลเข้าด้วยกัน	 63

•	 คนเราทุกคนล้วนมีอคติ	 67

•	 บทเรียนที่ช่วยให้ตระหนักถึง

	 ความรู้สึกของตัวเอง	 71

•	 การตั้งค�าถามคือการพูดคุยกับตัวเอง	 72

•	 รู้เท่าทันตัวเอง	 75

•	 ถ้าตั้งค�าถามได้ดีก็เหมือน

	 รู้ค�าตอบครึ่งหนึ่งแล้ว	 78

•	 เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในชีวิต	 81

•	 ในโลกนี้มีคนอยู่	3	ประเภท	 84
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ค�าถามที่ดีและค�าถามที่ไม่ดี

•	 ความรู้และการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน	 91

•	 การตั้งค�าถามคือทักษะในการให้ค�าปรึกษา	 93

•	 ค�าถามของคุณอาจตื้นเขินเกินไป	 96

•	 ถ้าเป็นโสกราตีสจะถามแบบนี้	 99

•	 ค�าถามที่ไม่ด	ี①		

	 ต้องการค�าตอบที่ถูกต้องแน่นอน	 102

•	 ค�าถามที่ไม่ด	ี②		

	 ขอให้ช่วยแนะน�าสิ่งดี	ๆ	 104

•	 ค�าถามที่ไม่ด	ี③		

	 ต้องการให้อีกฝ่ายเห็นด้วย	 105

•	 ค�าถามที่ไม่ด	ี④		

	 คาดคั้นอีกฝ่าย	 107

•	 ค�าถามที่ไม่ด	ี⑤		

	 ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	 110
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•	 ค�าถามที่ดี	①		

	 ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ	 113

•	 ค�าถามที่ดี	②		

	 ถามประสบการณ์ของอีกฝ่าย	 116

•	 ค�าถามที่ดี	③		

	 ถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ	 118

•	 ค�าถามที่ดี	④		

	 ช่วยให้ตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้จริง	 120

•	 ค�าถามที่ดี	⑤		

	 ถามเกี่ยวกับวิธีใช้ชีวิตของตัวเอง	 124

•	 ค�าส�าคัญที่ช่วยให้ตั้งค�าถามได้ดี	 127

•	 เมื่อเด็กถามว่า		“ท�าไม”		เราควรตอบอย่างไรดี	 130

การตั้งค�าถามช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของสมองได้

•	 ตอนที่ตั้งค�าถามสมองท�างานอย่างไร	 139

•	 สมองสามารถอ่านใจคนอื่นได้	 144

•	 สมองมองลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อย	 147
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•	 คาดการณ์จากความทรงจ�าที่สั่งสมไว้	 150

•	 อย่าปล่อยให้จิตส�านึกรบกวนจิตใต้ส�านึก	 152

•	 การท�าความเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา	 154

•	 สมองคุ้นเคยกับสิ่งแปลกใหม่

	 ได้อย่างรวดเร็ว	 157

•	 ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้

	 แบบเสริมแรงของสมอง	 160

•	 การประมวลผลแบบกลุ่มของสมอง

	 ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้	 164

8 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะ
การตั้งค�าถาม

•	 ทักษะการตั้งค�าถามไม่ใช่สิ่งที่

	 สามารถฝึกฝนได้ในวันเดียว	 171

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	①		

	 ดื่มชา		 172

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	②		

	 ถ่ายทอดความคิดออกมา	 175
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•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	③		

	 ท�าซ�้า		 178

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	④		

	 ยอมรับตัวเองอย่างตรงไปตรงมา	 181

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	⑤		

	 หาข้อบกพร่อง	 183

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	⑥		

	 ก�าหนดเส้นตาย	 186

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	⑦		

	 ลองท�าเรื่องที่ยากล�าบาก	 188

•	 กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการตั้งค�าถาม	⑧		

	 ชื่นชมงานศิลปะ	 191

เทคนิคการตั้งค�าถามที่น�าไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

•	 ฝึกตั้งค�าถามในสมอง	 199

•	 การตั้งค�าถามเพื่อสร้างผลงานในระดับโลก	 200

•	 การตั้งค�าถามเพื่อก้าวข้ามก�าแพงอุปสรรค	 203
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•	 การตั้งค�าถามเพื่อเผชิญหน้า

	 กับคนที่แตกต่างจากตัวเรา	 205

•	 การตั้งค�าถามเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน	 208

•	 การตั้งค�าถามส�าหรับตอนที่รู้สึกสิ้นหวัง	 211

•	 การตั้งค�าถามเมื่อไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร

	 กับอนาคตดี	 215

บทส่งท้ำย  การใช้ชีวิตในยุคน่านน�้าสีคราม 221

ค�ำถำมที่ใช้ส�ำหรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  226

ประวัติผู้เขียน  229
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สมัยเด็ก ๆ คุณคงเคยโดนอาจารย์ถามในชั้นเรียนว่า  

“ใครมีค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนไปบ้าง”  ใช่ไหมครับ

ถ้าในชั้นเรียนไม่มีใครยกมือถาม  อาจารย์ก็อาจพูด

ด้วยความสงสัยว่า  “เข้าใจแน่นะ  ถ้างั้น ○○ ลองอธิบาย

ให้ฟังหน่อยซิ”  ด้วยความที่จริง ๆ แล้วนักเรียนไม่เข้าใจ

เนือ้หาทีอ่าจารย์สอนไป  เมือ่โดนเรยีกให้ตอบจงึได้แต่ก้มหน้า

พูดเสียงอ่อยว่า  “ผมไม่เข้าใจครับ”

นีค่อืเหตกุารณ์ทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไปในโรงเรียนของญีปุ่่น  

คุณเองก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อน

หลงัจากโตเป็นผูใ้หญ่แล้วกเ็หมอืนกนั  ตอนทีคุ่ณเป็น

พนกังานใหม่และต้องเข้ารบัการอบรมของบรษิทั  ถงึแม้คณุ

การตั้งค�าถามคือพลังที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน

ไปได้อย่างสิ้นเชิง

บทน�ำ

SAMPLE
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จะจดโน้ตและฟังอย่างตั้งใจ  แต่คุณย่อมต้องเจอกับค�าศัพท์

ท่ีเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก  ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจ

เนื้อหาได้ทั้งหมด

“มีอะไรจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังไปหรือเปล่า”

แม้พนักงานรุ่นพี่จะถามเช่นนั้น  แต่คุณอาจคิดว่า

เดีย๋วค่อยไปท�าความเข้าใจทีหลงัเอาเองกไ็ด้  เลยตอบไปว่า  

“ไม่มีครับ  ไม่เป็นไร”  ครั้นอบรมเสร็จและคุณต้องลงมือ

ท�างานด้วยตัวเอง  คุณกลับพบว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไป

หมด...

เมื่อคุณไปหาพนักงานรุ ่นพี่ด้วยความร้อนรนและ

ขอร้องว่า  “ช่วยอธบิายเรือ่ง ○○ ให้ฟังอกีรอบได้ไหมครับ”  

อีกฝ่ายก็นึกโมโหและต�าหนิคุณว่า  “ไหนก่อนหน้านี้บอกว่า  

‘ไม่เป็นไร’  ไง  ตกลงว่าไม่ได้ฟังหรอกเหรอ!”  หลายคน 

น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับ

คนญี่ปุ่นตั้งค�าถามไม่เก่งและกลัวการตั้งค�าถาม

ทัง้นีก้เ็พราะการตัง้ค�าถามเป็นเหมอืนกบัการสารภาพ

ว่า  “ตวัเองไม่เข้าใจ”  หรอืถ้าถามเรือ่งพืน้ ๆ กเ็กรงจะโดน

ดูถูกว่า  “เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้”  ท้ังหมดนี้ล้วนมีสาเหตุมาจาก

การพะวงสายตาคนอื่นมากเกินไปจนไม่กล้าตั้งค�าถามครับ

คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

SAMPLE
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สบายใจได้ครบั  เพราะหนงัสอืเล่มนีม้ไีว้เพือ่คนอย่าง

คุณ  กล่าวคือ  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีตั้งค�าถามท่ี

ช่วยให้คณุเตบิโตข้ึน  และสามารถพฒันาศักยภาพของสมอง

ได้ถึงขีดสุด

เวลาที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้อะไรให้ถามคนอื่น

การตั้งค�าถามอาจดูเหมือนเป็นการเปิดเผยความ 

อ่อนด้อยของตวัเอง  แต่ความจรงิแล้วคนหวัดส่ีวนใหญ่ชอบ

ตั้งค�าถามและกล้าพูดว่า  “ไม่รู้”  ครับ  ดังนั้น  การตั้ง

ค�าถามจึงไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกถึงความโง่เขลาแต่อย่างใด

คนเราไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่รู้  และมี

เรื่องที่ท�าให้รู้สึกคลุมเครือกันทั้งนั้น

ความรูส้กึคลมุเครอืไม่ใช่สิง่ทีเ่ลวร้ายอะไร  ทกุคนล้วน

เกิดความรู้สึกคลุมเครือได้ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไป  เช่น  

กลุ้มใจว่า  “ควรเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือหางานท�าดี”  

สบัสนว่า  “ลกูค้าต้องการสนิค้าหรอืบรกิารแบบไหนกนัแน่”  

หรือลังเลว่า  “ควรแต่งงานกับคนนี้ไหมนะ”  ในการก�าจัด

ความรู้สึกคลมุเครอืนี ้ เราต้องตัง้ค�าถามกบัตัวเองหรือคนอืน่

“ควรท�าอย่างไรดี”

การตัง้ค�าถามนีก้บัตวัเองหรอืคนอืน่จะช่วยจดุประกาย

ให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

ปัจจุบันไปได้อย่างสิ้นเชิง

SAMPLE
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การตัง้ค�าถามคือพลงัท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลงตวัเราและ

สถานการณ์ปัจจุบันของตัวเราไปอย่างมหาศาล  คนที่อยาก

ให้สถานการณ์ของตัวเองยังคงด�าเนินต่อไปแบบเดิมเพราะ

คดิว่า  “เป็นแบบนีก้ด็อียู่แล้ว”  และคนท่ีเอาแต่บ่นว่า  “ไม่มี

เงิน”  “ไม่ได้เจอคนดี ๆ บ้างเลย”  จะตั้งค�าถามไม่เป็น

คนที่อยากเก่งขึ้นกว่าเดิม  คนที่อยากพบเจอกับสิ่งที่

ไม่เคยรู้จัก  หรือคนที่อยากท�าให้สังคมดีขึ้นคือคนที่รู้จักตั้ง

ค�าถามกับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเอง  จากนั้นก็คิดว่า  

“ต้องท�ายงัไงเรือ่งท่ีคิดไว้ถงึจะเป็นจรงิได้”  พร้อมกบัฟันฝ่า

สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

การตั้งค�าถามจะท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี

ขึ้น  ในขณะที่การเอาแต่บ่นไม่อาจขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้

ด�าเนินไปได้  คุณจึงควรยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า   

“ตอนนี้ไม่รู้เรื่องนี้”  “ท�าสิ่งนี้ไม่ได้”  แล้วก้าวไปข้างหน้า

ด้วยการตั้งค�าถาม

แต่การตั้งค�าถามก็มีทั้งแบบที่ดีและไม่ดี  หากตั้ง

ค�าถามได้ไม่ดี  คุณก็จะไม่สามารถสร้างความเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ได้  ส่งผลให้สถานการณ์ของตัวคุณยังคงด�าเนินไป

แบบเดิม

ในทางกลับกัน  หากคุณตั้งค�าถามได้ดีก็จะมีพลังใน

การเปลีย่นแปลงท้ังตวัคุณเองและคนรอบข้าง  อกีทัง้เคยชนิ

กบัการคดิหาทางท�าให้โลกใบนีเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้

SAMPLE
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หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการตั้งค�าถามพร้อมวิธีการที่

ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ถ้าจะพูด

แบบสุดโต่งเลยก็คือ  ผมมีเป้าหมายที่จะให้คุณน�าการ 

ตั้งค�าถามไปใช้เปลี่ยนแปลงตัวเอง  สภาพแวดล้อมของ 

ตัวเอง  รวมถึงโลกใบนี้

ผมขอถามคุณสักค�าถามนะครับ

ตอนนี้คุณมีความรู้สึกคลุมเครือแบบไหนอยู่

ผมไม่รูว่้าคุณก�าลงัมคีวามรูสึ้กคลมุเครอืแบบไหน  แต่ 

รู้ว่าแต่ละคนย่อมมีวิธีก�าจัดความรู้สึกคลุมเครือในแบบของ 

ตัวเอง

ถึงอย่างนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เต็มไปด้วยค�าใบ้ที่ช่วยให้

คุณสามารถก�าจัดความรู้สึกคลุมเครือนี้ได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว  ผมอยากให้คุณ 

คิดว่า  “มีเรื่องท่ีต้องท�าเยอะแยะไปหมด!”  และเต็มเปี่ยม

ไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะก�าจัดความรู้สึกคลุมเครือด้วย

ตัวเอง  พูดง่าย ๆ ก็คือ  ผมอยากให้คุณก้าวข้ามขีดจ�ากัด

ของตัวเอง  นั่นคือความปรารถนาของผู้เขียนอย่างผมครับ

ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

โมงิ เคนอิจิโร่

SAMPLE
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•	 คิดว่าโลกนี้มี		“ค�าตอบที่ถูกต้องแน่นอน”		และพยายามค้นหา

อย่างเอาเป็นเอาตาย

•	 คิดว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ให้ ใครสักคน		

	 “สอนให้ก็หมดเรื่อง”

•	 ตั้งเป้าว่าต้องท�าผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ

•	 กลัวความล้มเหลวและความผิดพลาด

•	 พยายามแก้ ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมายมาให้ส�าเร็จก่อนใคร

•	 ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของตัวเอง

•	 พยายามปฏิบัติตามมาตรฐานที่คนอื่นสร้างขึ้นมา	

อย่างเช่นสามัญส�านึกและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ

•	 แม้เจอกับเรื่องที่ยากจะยอมรับ		แต่ก็ยอมเข้าใจ	

เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่		“ช่วยไม่ได้”

•	 เวลาเจอคนที่คิดต่างจากตัวเอง		จะคิดว่า		“ท�าไมเขาถึงคิด

	 แบบนั้น”		พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกต่อต้านและไม่ยอมรับอีกฝ่าย

คนที่มักจะเกิดความรู้สึกคลุมเครือ

SAMPLE
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• ท�าสิ่งต่าง	ๆ	โดยตระหนักว่าโลกนี้ไม่มี		“ค�าตอบท่ีถูกต้อง

แน่นอน”

•	 แม้จะเจอเรื่องที่ตัวเองไม่รู้แต่ก็พยายามไตร่ตรองว่า		

	 “มันหมายถึงอะไร”

•	 ตั้งเป้าว่าต้องท�าผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้

•	 ไม่กลัวความล้มเหลวและความผิดพลาด

•	 พยายามค้นหาปัญหาและแก้ ไขมันด้วยตัวเอง

•	 เข้าใจเรื่องของตัวเองเป็นอย่างดี

•	 ไม่ยึดติดกับมาตรฐานที่คนอื่นสร้างขึ้นมา	

อย่างเช่นสามัญส�านึกและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ

•	 เมื่อเจอกับเรื่องที่ยากจะยอมรับ		จะไม่ยอมเข้าใจง่าย	ๆ

	 และคิดว่า		“ควรท�าอย่างไรดี”

•	 เวลาเจอคนที่คิดต่างจากตัวเอง		จะคิดว่า		“มีคนแบบนี้ด้วย”		

และวิเคราะห์อีกฝ่ายอย่างสุขุม

คนที่สามารถก�าจัดความรู้สึกคลุมเครือได้

SAMPLE
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เปลี่ยนชีวิตคุณได้
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