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บทน�ำ
ถึงตอนแรก ๆ เราอาจเป็น “คนธรรมดา” ทีท่ �ำงานในบริษทั
โฆษณา แต่หากเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป !
งานของคุณ คือ “การคิด” “การวางแผนงาน” หรือเปล่าครับ ?
ปัจจุบนั ถึงยุคสมัยทีค่ นท�ำงานไม่วา่ ชายหรือหญิงทุกคนล้วนแต่ตอ้ ง “คิด”
และหากคุณเองก�ำลังเข้าตาจนหรือร้อนรนที่ต้องคิดอะไรสักอย่างอยู่
ละก็ ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมขอถามอีกสักค�ำถามนะครับ
คุณมี “เครื่องมือ” เพื่อใช้ส�ำหรับคิดหรือเปล่าครับ ?
เอ๊ะ ! ไม่มีหรือครับ...? แล้วท�ำไมถึงไม่มีล่ะครับ ?
ผมคิดและรู้สึกมาตลอดว่า ทั้ง ๆ ที่มีคนจ�ำนวนมากท�ำงานที่
ต้องใช้ความคิด แต่กลับไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการคิดเลย พวกเราได้รับค่า
ตอบแทนจากการคิดไอเดีย สร้างสรรค์เป็นแผนงานและลงมือท�ำทุกวัน
ทว่าสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานเพื่อการนี้ นั่นก็คือความพร้อมสรรพของเครื่องมือ
ที่ ใช้ ใ นการคิ ด นั้ น กลั บ แย่ เ อามาก ๆ ต่ อ ให้ นั่ ง จ้ อ งอยู ่ ห น้ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนานแค่ไหนก็ไม่เกิดไอเดียอะไรผุดขึ้นมาแน่
แล้วจะท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ???
ไม่มใี ครบอกเราได้ ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วเราควรจะมีเครือ่ งมือช่วยคิด
ซึ่งไม่ต่างกับการมีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

เราควรมีเครื่องมือเพื่อการคิด
และเราจะเรียกเครื่องมือเพื่อการคิดนี้ว่า “เครื่องมือคิด”
“เครื่องมือคิด” จะท�ำให้มนุษย์เราเป็นเจ้าแห่งการวางแผน
ซึ่งมีไอเดียล้นเหลือ เมื่อได้ลองใช้ “เครื่องมือคิด” แล้ว ร่างกายและ
สมองของคุณจะกลายเป็น “ขุมคลังแห่งไอเดีย” และ “โรงงานผลิต
แผนงาน”
ที่ผ่านมาถึงจะถูกบอกให้คิด คิด ! แต่ก็ไม่เคยมีใครสอนวิธีการ
คิดให้เลยใช่ไหมล่ะครับ อืม...ยังไงดีนะ คุณคงจะคิดโน่นคิดนีว่ นไปวนมา
อยูใ่ นหัวแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์สรุปความคิดออกมา ท�ำวิธกี ารแบบนัน้ มา
หลายต่อหลายครัง้ แล้วใช่ไหมครับ วิธกี ารแบบนัน้ ไม่ผดิ ทว่าต้องยอมรับ
ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่เป็นระบบ การใช้โนว์ฮาวหรือเครื่องมือบ้างเล็กน้อย
จะช่วยให้งานง่ายขึ้นเยอะ
งานหลัก ๆ ของผมเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ (Public
Relations) ในหน่วยงานการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
หรือชื่อย่อหน่วยคือ CC ของบริษัท Hakuhodo Inc. มหาชน ซึ่งหน่วย
CC ในบริษทั โฆษณาเองก็เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� ทุกอย่าง ตัง้ แต่การวางแผน
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ในช่วงวางจ�ำหน่ายสินค้าใหม่ ไปจนกระทั่ง
เขียนสคริปต์ของนักแสดงมาสคอตตัวการ์ตนู งานทีท่ ำ� ทุกวันก็จะประมาณ
ว่าถ้าเป็นแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทุกอย่างก็มาทางนีเ้ ลย ซึง่ ประเภท
ของงานและประเภทของข้อมูลก็มีหลากหลายร้อยแปดพันเก้า และผมก็
คือคนที่ท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างในนั้น

ถึงกระนั้น ผมเองตอนเริ่มงานใหม่ ๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้
ว่าเป็นโรคขาดไอเดีย เมื่อมองย้อนกลับไปตอนนั้นผมอยู่ในสถานการณ์
ทีค่ อ่ นข้างบีบคัน้ สุด ๆ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นเด็กใหม่เพิง่ เข้ามาท�ำงาน ไม่มคี วามรู้
อะไร แต่ถูกสั่งให้คิดไอเดียมาสัก 20 ไอเดียภายในต้นสัปดาห์หน้า เมื่อ
ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง มาแค่ นั้ น แล้ ว ผมก็ ล งมื อ เขี ย นบั น ทึ ก โดยดู ตั ว อย่ า งและ
เลียนแบบจากรุ่นพี่ สิ่งที่พอจะเป็นที่พึ่งของผมได้บ้างในตอนนั้นก็คงจะ
มีแค่ “5W1H”
แน่นอนว่าบันทึกแผนงานที่ผมน�ำเข้าไปเสนอที่ประชุมมันคือ
พายุหายนะที่พัดพาเรืออับปางไปกับตา แผนงานชิ้นแรกในชีวิตที่เขียน
ขึน้ เพือ่ น�ำเสนอให้แก่ลกู ค้า แม้จะแค่หน้าเดียวแต่ผมก็ถา่ งตาท�ำถึง 3 คืน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แล้วสุดท้ายก็ถกู ตอกกลับมาอย่างไร้เยือ่ ใยว่า “ไม่ได้
เรื่องเลย” แล้วมันก็จบลงอย่างน่าสมเพชที่ต้องให้คนอื่นเอาไปท�ำต่อ
ไม่มีทางเลยที่อยู่ ๆ ไอเดียจะผุดขึ้นมาได้เองหลังจากเข้ามา
ท�ำงานไม่นาน พวกรุน่ พีก่ ป็ ล่อยมุกทีน่ า่ สนใจออกมากันอย่างลืน่ ไหลจน
ผมถูกอัดกระหน�่ำเต็มที่ นี่เองสินะเรียกว่าไอเดียแมน กว่าจะสามารถ
วางแผนงานให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ส�ำเร็จด้วยล�ำแข้งของตัวเองก็ใช้
เวลามากโขเลยทีเดียว
“ผมนี่ช่างเป็นคนที่แสนจะน่าเบื่อจริง ๆ”
“ที่ผ่านมาผมท�ำอะไรของผมเนี่ย”
“ไอเดียเนี่ย ท�ำอย่างไรมันถึงจะผุดขึ้นมาได้นะ”
ผมกลัดกลุ้มใจกับมันอย่างมาก

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การคิดไอเดียคือการค้า แผนงานคือสินค้า
และนีแ่ หละทีท่ ำ� ให้ผมตัง้ ใจว่าจะพยายามอ่านหนังสือทีม่ ชี อื่ เรือ่ งบนหน้า
ปกว่า “ไอเดีย” ทุกเล่ม ในจ�ำนวนนั้นผมก็ได้พบวิธีการและเครื่องมือใน
การคิดทีเ่ หมาะเจาะลงตัวกับตัวเอง และเป็นความโชคดีทเี่ ครือ่ งมือนัน้ ๆ
สามารถใช้ได้ดกี บั งานทีเ่ ข้ามาเรือ่ ย ๆ และผมก็รสู้ กึ ว่าผมมีวธิ กี ารในสไตล์
ของตัวเองครบหมดแล้ว ทว่ามันก็ใช้เวลากว่า 2 ปี หลังจากที่ผมอายุ
เลย 30 ไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคิดว่าการจะเป็นไอเดียแมนหรือไอเดียวูแมน
ได้หรือไม่นั้น ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวง ไม่ส�ำคัญด้วยว่าจะอายุ
เท่าไหร่ และอีกสิง่ ทีผ่ มรูซ้ งึ้ เป็นอย่างดีคอื จิตส�ำนึกของตัวเองส�ำคัญยิง่
กว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่
สิง่ ต่าง ๆ ทีค่ นทีม่ ไี อเดียล้นเหลือและคนทีอ่ บั จนไอเดียได้สมั ผัส
นั้น ไม่ว่าจะเป็นทางโสตประสาทใดก็แทบไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้า
ไปท�ำงาน รายการทีวที ดี่ ทู บี่ า้ นก็เหมือนกัน แต่กม็ สี งิ่ ต่างกันอย่างหนึง่ คือ
มีความใส่ใจกับมันหรือไม่ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณได้แสวงหาสิ่งที่จะเป็น
ค�ำใบ้ไปสูไ่ อเดียแม้วา่ จะไม่ได้ตงั้ ใจหรือไม่ หรือไม่กค็ ณ
ุ ได้สอดส่ายสายตา
มองไปทั่ว ๆ หรือไม่นั่นเอง
แม้แต่การสอดส่ายสายตาไปทั่ว ๆ ก็เป็นโนว์ฮาวที่ใช้ได้ดีเลย
ทีเดียว ไอเดียเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานของ
เรา คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในทันทีด้วยการรู้จักใส่ใจบ้าง รู้จัก
ประยุกต์ดดั แปลงบ้าง และท�ำสิง่ เหล่านัน้ ให้เป็นนิสยั ไม่ตอ้ งเป็นห่วงครับ

เริ่มจากตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป สบายใจแล้วใช่ไหมครับ ไม่ว่าใครก็
สามารถเป็นซามูไรยอดอัจฉริยะผู้มีไอเดียล้นเหลือได้ทั้งนั้น
(เนื่องจากการคิดไอเดียและแผนงานนั้นไม่เกี่ยงว่าจะเป็นชาย
หรือหญิง ดังนั้นผมจึงอยากเรียกว่า “ไอเดียแมน & วูแมน” แต่เนื่องจาก
หน้ากระดาษที่จ�ำกัด ต่อไปผมจึงขอใช้เพียงแค่ “ไอเดียแมน” นะครับ)
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