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บทน�ำ

คุณเป็นคนที่  “ตัดสินใจได้ทันที”

หรือเป็นคนที่  “ตัดสินใจไม่ได้สักที”  ครับ

หากเป็นคนที่  “ตัดสินใจไม่ได้สักที”  ก็ไม่ต้องกังวล

ไปครับ

เพราะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้  คุณจะกลายเป็นคนที่

ตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ทันที

ส่วนคนที่  “ตัดสินใจได้ทันที”  ก็อย่าเพิ่งปิดหนังสือ

เล่มนี้ไปเสียก่อนนะครับ

ถ้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ทั้งการงานและการใช้ชีวิตก็จะราบรื่น!
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ลองทบทวนดูว่าคุณรู้ความหมายท่ีแท้จริงของการ  

“ตัดสินใจ”  หรือเปล่า

บางทีคุณอาจคิดว่าก�าลัง  “ตัดสินใจ”  ทั้งที่  “ไม่ได้

ตัดสินใจ”  จริง ๆ  ก็ได้

อันที่จริงมีคนจ�านวนมากที่เข้าใจผิดเช่นนั้น

คนทีเ่ข้าใจผดิว่าตวัเอง  “ตดัสนิใจแล้ว”  มอียูไ่ม่น้อย

เลยทีเดียว

นอกจากนี้  ไม่ทราบว่าคุณมี  “เกณฑ์การตัดสินใจ”  

แล้วหรือยังครับ

ถ้าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจแบบแค่พอเอาตัวให้รอดเป็น

ครั้ง ๆ ไป  ผมก็อยากให้คุณลองตั้ง  “เกณฑ์การตัดสินใจ

ในแบบของตัวเอง”  ส�าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ดู

ยิ่งไปกว่านั้น  การตัดสินใจในแบบที่คุณท�าอยู่ตอนนี้

มีความถูกต้องแม่นย�าแค่ไหน

น่าจะมีบ่อยครั้งเลยที่ตัดสินใจแล้วแต่ผลลัพธ์กลับ 

ไม่ออกมาเป็นอย่างที่คิด

แบบน้ีคงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่มี  “ทักษะการ

ตัดสินใจ”  อย่างแท้จริงหรอกจริงไหมครับ
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จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการช่วยให้คุณ

ตัดสินใจได้อย่าง  “รวดเร็ว”  และ  “ถูกต้อง”  เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในชีวิต

แต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตท่ีแตกต่างกัน  บางคน

อยากมีความสุข  หรือบางคนก็อยากประสบความส�าเร็จ

ไม่ว่าจะมีเป้าหมายแบบไหน  ถ้าคุณตัดสินใจอย่าง 

ถูกต้องได้ทันที  ชีวิตของคุณจะราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน   

อีกทั้งยังมีความสุขและความส�าเร็จด้วย

ดังนั้น  เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น  ผมจึงอยากแนะน�า  

“สุดยอดเคล็ดลับการตัดสินใจ”  ท่ีผมได้จากการลงมือท�า

ด้วยตัวเอง  ทั้งยังเคยแนะน�าให้กับผู้บริหารและนักธุรกิจ 

มาแล้วมากมายในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหาร

ผมไม่ได้จะบอกแค่โนว์ฮาวของการตัดสินใจ  แต่ยัง 

จะแบ่งปันโนว์ฮาวท่ีช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดจนวธิท่ีีช่วยให้ได้รบั  “ความสุข”  และ  “ความส�าเร็จ”  

จากการตัดสินใจด้วย

ซึ่งนับว่าเป็นจุดท่ีท�าให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจาก

หนังสือเกี่ยวกับ  “วิธีตัดสินใจ”  เล่มอื่นอย่างชัดเจน

อาจเรียกว่าเป็นหนังสือสอนวิธีมีความสุขและความ

ส�าเร็จมากกว่าจะเป็นหนังสือสอนวิธีตัดสินใจก็ได้ครับ
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เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 บทดังนี้

ในบทที ่1 ผมจะอธบิายสาเหตวุ่าท�าไมคนจ�านวนมาก

ถงึตัดสินใจไม่ได้  ถ้าคุณมกัมปัีญหาในการตดัสนิใจ  สาเหตุ

ก็อาจมาจากที่ผมจะกล่าวถึงในบทนี้ก็ได้ครับ

ในบทที่ 2 ผมจะกล่าวถึงความหมายที่แท้จริงของ  

การ  “ตัดสินใจ”  ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด  บางทีคุณ 

อาจนึกว่าตัวเอง  “ตัดสินใจแล้ว”  ทั้งที่เป็นแค่การ  “คิดว่า

ตัดสินใจ”  เท่านั้น

ในบทที ่3 ผมจะสอนโนว์ฮาวในการตดัสนิใจส่ิงต่าง ๆ 

อย่างรวดเร็ว  เมื่อได้เรียนรู้โนว์ฮาวนี้แล้ว  ไม่ว่าใครก็

สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ในบทที่ 4 ผมจะกล่าวถึงนิสัยที่เพิ่ม  “ทักษะการ

ตัดสินใจ”  ความพยายามท่ีท�าวันละนิดละหน่อยสามารถ 

เพิ่มทักษะการตัดสินใจให้เราได้

ในบทที่ 5 ผมจะสอนเคล็ดลับการลงมือท�าสิ่งที่ 

ตัดสินใจไปแล้วให้ได้อย่างต่อเนื่อง  เพราะเมื่อตัดสินใจแล้ว

ว่าจะท�าอะไร  หากไม่ท�าอย่างต่อเนื่องก็ไร้ความหมาย   

ผมจึงอยากให้คนที่เบื่อง่ายลองอ่านบทนี้ดู

การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจะช่วยลด

ระยะเวลาที่ใช้ไปกับการลังเล  ส่งผลให้สามารถใช้เวลา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SAMPLE
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นอกจากนี ้ ระหว่างท่ีฝึกฝนตวัเองเพือ่เพิม่ทกัษะการ

ตดัสนิใจ  คณุจะมโีอกาสได้ลองทบทวนคณุค่าท่ีตวัเองยึดถอื  

เป็นผลให้สามารถมีชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่านั้นได้  

หนังสือเล ่มนี้ เรียกคนที่น�าโนว์ฮาวเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจมาลงมือท�าจนส�าเร็จว่า  “คนที่ตัดสินใจได้”

เอาละ  เรามาเริ่มก้าวแรกสู่การเป็น  “คนที่ตัดสินใจ

ได้”  กันเถอะครับ!

ยากิว ทาเคโทโมะ

ที่ปรึกษาด้านการลงมือบริหารจริง

SAMPLE



บทที่

1
เหตุผลที่  

“ตัดสินใจไม่ได้”

SAMPLE
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คนที่ตัดสินใจไม่ได้

คนที่ตัดสินใจได้

ใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ 
ไม่มีเป้าหมาย 

บริหารชีวิตตัวเอง

01

SAMPLE
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ขอถามอะไรสักหน่อยนะครับ  ไม่ทราบว่าคุณเป็น 

ผู้บริหารหรือเปล่า

ส�าหรับคนที่คิดว่า  “เปล่า  ไม่ได้เป็น...”

ผมขอถามต่อว่าใครเป็นคนบริหารชีวิตของคุณครับ

คงมีหลายคนทีเดียวท่ีตอบว่า  “ไม่เคยคิดถึงเร่ือง 

แบบน้ันมาก่อนเลย”  หรอื  “กแ็ค่ใช้ชวีติอยู่มาเรือ่ย ๆ แบบ

ไม่คิดอะไรมาก”

พอพดูถงึค�าว่าบรหิาร  คนส่วนใหญ่มกันกึไปถงึบรษิทั

หรือร้านค้า  แต่ความจริงแล้วชีวิตของเราก็ไม่ต่างจาก

บริษัทหรือร้านค้าเลย

หากบริหารไม่ดเีราจะไม่เตบิโต  ทัง้ยงัไม่สามารถ

ท�าความฝันให้เป็นจริงได้  และถ้าบริหารล้มเหลวหนัก 

กอ็าจถงึขัน้ล้มละลาย  (ไม่ประสบความส�าเรจ็)  ได้เลยทเีดยีว

ว่าแต่ถ้าไม่ได้ท�าเอง  แล้วตอนนี้ใครเป็นคนบริหาร

ชีวิตของคุณอยู่ครับ

พ่อแม่

ครูที่โรงเรียน

หรือประธานของบริษัทที่คุณท�างานอยู่

ไม่ใช่สินะครับ

SAMPLE
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ผูบ้รหิารชวีติของคณุกค็อืตวัคณุเอง  คณุคอืผูบ้รหิาร

ชีวิตของตัวเองครับ

สิ่งส�าคัญคือคุณต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้เสียก่อน

แต่การแค่ตระหนักว่าผู้บริหารชีวิตคือตัวเองก็แทบ 

ไม่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

เพราะถ้าคุณไม่รู ้ว ่าส่ิงท่ีผู ้บริหารควรท�าคืออะไร   

คุณก็จะไม่สามารถลงมือท�าในฐานะผู้บริหารได้  ดังนั้น   

คณุจ�าเป็นต้องเข้าใจให้ถงึแก่นแท้ก่อนว่าหน้าทีข่องผูบ้รหิาร

มีอะไรบ้าง  เพื่อให้บริหารชีวิตตัวเองได้ครับ

ถ้าอย่างนั้นงานของผู้บริหารคืออะไรล่ะ

ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากหรอกครับ  ผมแค่อยากให้เข้าใจ

พื้นฐานง่าย ๆ ดังนี้

อนัดบัแรก  เราควรมานยิามค�าว่า  “งาน”  ให้ชดัเจน

และเข้าใจตรงกันก่อน

อันที่จริงมีค�าหนึ่งที่เป็นค�าตรงข้ามกับค�าว่า  “งาน”  

อยู่  มันคือ  “การด�าเนินงาน”  ครับ  

เมื่อดูเผิน ๆ  เราอาจรู ้สึกว่าทั้งสองเป็นการท�างาน 

เหมือนกัน  แต่จริง ๆ แล้วมันต่างกันคนละเรื่อง

SAMPLE
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การด�าเนนิงานคือ  “การกระท�าหรอืการลงมอืท�าสิง่ที่

ก�าหนดไว้แล้ว”

ตวัอย่างเช่น  “ขนของจากสถานท่ี A ไปยงัสถานที ่B  

ขนของจากสถานที่ A ไปยังสถานที่ B  ขนของจากสถานที่ 

A ไปยังสถานที่ B...”  จะเห็นได้ว่านี่เป็นการลงมือท�าสิ่งท่ี

ก�าหนดไว้แล้วซ�า้ไปซ�า้มา  มนัจงึจดัเป็น  “การด�าเนนิงาน”

ในทางตรงกันข้าม  “งาน”  ไม่ใช่สิ่งที่ก�าหนดไว้

แล้วเรียบร้อย  แต่เป็น  “การกระท�าหรือการลงมือท�า

สิ่งที่เราตัดสินใจเอง”

และเมื่อน�า  “การด�าเนินงาน”  กับ  “งาน”  มา 

รวมกัน  ก็จะได้เป็น  “กิจกรรม”  ของบริษัทขึ้นมา

พดูอีกอย่างกค็อื  “กจิกรรม”  ของบรษิทัประกอบด้วย  

“การด�าเนนิงาน”  กบั  “งาน”  หรือจะบอกว่า  “ภาระหน้าที”่  

ของบริษัทประกอบด้วย  “การด�าเนินงาน”  กับ  “งาน”  

ก็ได้

แต่คนส่วนใหญ่มักใช้ค�าเหล่านี้โดยไม่มีการนิยาม 

ให้ชัดเจนจนความหมายปะปนกันมั่วไปหมด

เอาละ  เมือ่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการด�าเนนิงาน

กับงานแล้ว  ผมขอถามคุณสักนิดนะครับ

SAMPLE
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บรษิทัมคีนหลากหลายต�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้รหิารไปจนถงึ

พนักงานทั่วไป  คุณคิดว่างานประจ�าวันของพนักงานทั่วไป

เป็น  “การด�าเนินงาน”  หรือ  “งาน”  มากกว่ากัน

ค�าตอบคือ  “การด�าเนินงาน”  สินะครับ

แล้วถ้าเปรยีบเทียบระหว่างพนกังานทัว่ไปกบัหวัหน้า

แผนกล่ะ  ใครน่าจะมี  “งาน”  มากกว่า

คุณคงตอบว่าหัวหน้าแผนกทันที

ถ้าอย่างนั้น  ระหว่างหัวหน้าแผนกกับหัวหน้าฝ่าย  

ใครน่าจะมี  “งาน”  มากกว่ากัน

ใช่ครับ  หัวหน้าฝ่ายแน่นอน

แล้วถ้าเทียบระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับผู้บริหารล่ะ

ก็ต้องเป็นผู้บริหารอยู่แล้ว

พูดง่าย ๆ ว่าคนที่มีสัดส่วนของ  “งาน”  มากที่สุด 

ในบริษัทก็คือผู้บริหารนั่นเอง

จากค�านิยามก่อนหน้านี้  “งาน”  คือ  “การกระท�า

หรือการลงมือท�าสิ่งที่เราตัดสินใจเอง”  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

งานของผู้บริหารคือการ  “ตัดสินใจ”

ถ้าอย่างนั้น  สมมุติว่ามีผู ้บริหารท่ี  “ตัดสินใจ”   

เพื่อการเพิ่มยอดขายปีละ 1 ครั้ง  ผู้บริหารที่  “ตัดสินใจ”  

SAMPLE
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เพือ่การเพิม่ยอดขายเดอืนละ 1 ครัง้  ผูบ้รหิารที ่ “ตดัสนิใจ”  

เพื่อการเพิ่มยอดขายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และผู ้บริหารที่  

“ตัดสินใจ”  เพื่อการเพิ่มยอดขายวันละ 1 ครั้ง  คุณคิดว่า

บริษัทของผู้บริหารคนไหนจะเพิ่มยอดขายได้มากที่สุด

คงเป็นบริษัทของผู้บริหารที่  “ตัดสินใจ”  เพื่อการ

เพิ่มยอดขายวันละ 1 ครั้งสินะครับ

ในบรรดาบริษัทที่ผมให้ค�าปรึกษา  ยิ่งเป็นบริษัทท่ี 

ผู้บริหารตัดสินใจบ่อยครั้งเท่าไหร่  บริษัทก็ไปได้สวยมาก

เท่าน้ัน  จ�านวนครั้ง  (ปริมาณ)  ของการตัดสินใจจึงมี 

ความส�าคัญอย่างมาก  และแน่นอนว่าการเพิ่มคุณภาพของ

การตัดสินใจแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน

ถ้าจะบอกว่าปริมาณและคุณภาพในการตัดสินใจ

ของผู้บริหารเป็นตัวชี้ชะตาบริษัท  ก็ไม่ใช่การกล่าว 

เกินจริงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม  มีผู้บริหารบางคนบ่นว่า  “งานยุ่ง”  

แล้วเอาแต่วุ่นกับ  “การด�าเนินงาน”  ท้ังท่ีความจริงแล้ว 

สิ่งที่ผู้บริหารควรท�าคือ  “งาน”  หรือก็คือการ  “ตัดสินใจ”   

ต่างหาก

การตัดสินใจไม่ได้เป็นเรื่องส�าคัญแค่กับผู ้บริหาร  

เพราะปริมาณและคุณภาพของการตัดสินใจในอดีต 

SAMPLE



29

จะส่งผลต่อชีวิตของคุณในปัจจุบัน  และปริมาณ 

และคุณภาพของการตัดสินใจในปัจจุบันก็จะชี้ชะตา 

คุณในอนาคต  ส�าหรับคนท่ีเลี่ยงการตัดสินใจมาตลอด  

จากนี้ไปผมขอให้พยายามตัดสินใจเข้าไว้ครับ

จุดส�าคัญ

สิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิตคือ  “ทักษะกำรตัดสินใจด้วย 
ตัวเอง”

SAMPLE
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คนที่ตัดสินใจไม่ได้

คนที่ตัดสินใจได้

02

 เอาแต่คิดลบ
หรือคิดถึงเรื่องแย่ ๆ

ไม่คิดเรื่องที่คิดไป
ก็ท�าอะไรไม่ได้

SAMPLE
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โลกน้ีมีคนที่คิดลบเกินเหตุจนแทบไม่ได้ลงมือท�า 

อะไรเลยเพราะเอาแต่กังวลอยู่

ถ ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพขึ้นก็คือ  สมมุติไป 

แอบชอบคนคนหนึง่เข้า  ทัง้ทีอ่ยากคบกบัเขาใจจะขาด  แต่

กลบัเอาแต่คดิลบว่า  “ถ้าถกูเขาปฏเิสธขึน้มาล่ะ”  เลยไม่ได้  

“สารภาพรัก”  ออกไปจนแล้วจนรอด

ในแวดวงธุรกิจก็มีกรณีที่คล้ายคลึงกันนี้อยู่มากมาย  

เช่น

“ถ้าไปเสนอสินค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อจะท�ายังไง”

“ถ้าขอให้คนคนนั้นช่วยเรื่องงานแต่โดนปฏิเสธจะท�า 

ยังไง”

“ถ้าโทรไปนัดหมายแต่ถูกตัดสายจะท�ายังไง”

“ถ้าเริ่มท�าสิ่งใหม่ ๆ แล้วล้มเหลวจะท�ายังไง”

ตวัอย่างข้างต้นนีเ้ป็นความกงัวลใจว่า  “ถ้าไม่ราบรืน่

จะท�ายงัไง”  ส่งผลให้แทบไม่ได้ลงมอืท�าอะไรเลย  ซึง่ทุกคน

ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ท�านองนี้กันมาบ้าง

คนทีค่ดิลบจนแทบไม่ได้ลงมอืท�าอะไรมอียูเ่ยอะมาก ๆ

แต่สาเหตุของมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย

มันเป็นเพราะ  “เอาแต่คิดว่าท�าไม่ได้”  นั่นเอง

SAMPLE
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เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  คนท่ีลงมือท�าได้จะ 

ไม่คิดถึงเรื่องที่คิดไปก็ท�าอะไรไม่ได้

“ถ้าสารภาพรักไปแล้วอกหักขึ้นมาจะท�ายังไง”

“ถ้าไปเสนอสินค้าแล้วลูกค้าไม่ซื้อจะท�ายังไง”

หากการคิดแบบนั้นช่วยเพิ่มอัตราความส�าเร็จก็ด ู

สมเหตุสมผลที่จะท�า  แต่ความจริงมันกลับเป็นปัญหา

มากกว่า

“ถ้าอกหักจะท�ายังไง”

“ถ้าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าจะท�ายังไง”

การคดิแบบนีไ้ม่ได้ช่วยให้อตัราความส�าเรจ็สงูขึน้เลย

คนที่ลงมือท�าได้จะรู้ดีว่าคิดลบไปก็ไม่ช่วยอะไร

มมุมองของคนทีล่งมอืท�าได้จงึมุง่ไปข้างหน้าอยูเ่สมอ

พวกเขาจะให้ความส�าคัญกับเรื่อง  “ต้องท�ายังไง

ถึงจะราบรื่น”  ไม่ใช่  “ถ้าไม่ราบรื่นจะท�ายังไง”

จุดส�าคัญ

กำรคิดลบไม่ได้ช่วยให้อัตรำควำมส�ำเร็จสูงขึ้น

SAMPLE
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