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บทน�ำ

ถงึตอนแรก ๆ  เราอาจเปน็ “คนธรรมดา” ทีท่�างานในบรษิทั

โฆษณา แต่หากเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป !

งานของคุณ คือ “การคิด” “การวางแผนงาน” หรือเปล่าครับ ?

ปัจจบุนัถงึยคุสมยัทีค่นท�างานไม่ว่าชายหรอืหญงิทกุคนล้วนแต่ต้อง “คดิ” 

และหากคุณเองก�าลังเข้าตาจนหรือร้อนรนที่ต้องคิดอะไรสักอย่างอยู ่

ละก็ ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมขอถามอีกสักค�าถามนะครับ

คุณมี “เครื่องมือ” เพื่อใช้ส�าหรับคิดหรือเปล่าครับ ?

เอ๊ะ ! ไม่มีหรือครับ...? แล้วท�าไมถึงไม่มีล่ะครับ ?

ผมคิดและรู้สึกมาตลอดว่า ทั้ง ๆ ที่มีคนจ�านวนมากท�างานที่

ต้องใช้ความคิด แต่กลับไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการคิดเลย พวกเราได้รับค่า

ตอบแทนจากการคิดไอเดีย สร้างสรรค์เป็นแผนงานและลงมือท�าทุกวัน 

ทว่าสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานเพื่อการนี้ นั่นก็คือความพร้อมสรรพของเครื่องมือ

ที่ใช้ในการคิดนั้นกลับแย่เอามาก ๆ ต่อให้นั่งจ้องอยู ่หน้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนานแค่ไหนก็ไม่เกิดไอเดียอะไรผุดขึ้นมาแน่ 

แล้วจะท�าอย่างไรเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ???

ไม่มใีครบอกเราได้ ซึง่อันทีจ่รงิแล้วเราควรจะมเีครือ่งมอืช่วยคดิ

ซึ่งไม่ต่างกับการมีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์



เราควรมีเครื่องมือเพื่อการคิด 

และเราจะเรียกเครื่องมือเพื่อการคิดนี้ว่า “เครื่องมือคิด”

“เครื่องมือคิด” จะท�าให้มนุษย์เราเป็นเจ้าแห่งการวางแผน

ซึ่งมีไอเดียล้นเหลือ เมื่อได้ลองใช้ “เครื่องมือคิด” แล้ว ร่างกายและ

สมองของคุณจะกลายเป็น “ขุมคลังแห่งไอเดีย” และ “โรงงานผลิต

แผนงาน”

ที่ผ่านมาถึงจะถูกบอกให้คิด คิด ! แต่ก็ไม่เคยมีใครสอนวิธีการ

คดิให้เลยใช่ไหมล่ะครบั อมื...ยงัไงดนีะ คณุคงจะคดิโน่นคดินีว่นไปวนมา 

อยูใ่นหวัแล้วกใ็ช้คอมพวิเตอร์สรปุความคดิออกมา ท�าวธิกีารแบบนัน้มา

หลายต่อหลายครัง้แล้วใช่ไหมครบั วธิกีารแบบนัน้ไม่ผดิ ทว่าต้องยอมรบั

ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่เป็นระบบ การใช้โนว์ฮาวหรือเครื่องมือบ้างเล็กน้อย

จะช่วยให้งานง่ายขึ้นเยอะ

งานหลัก ๆ ของผมเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ (Public 

Relations) ในหน่วยงานการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) 

หรือชื่อย่อหน่วยคือ CC ของบริษัท Hakuhodo Inc. มหาชน ซึ่งหน่วย 

CC  ในบรษิทัโฆษณาเองกเ็ป็นหน่วยงานทีท่�าทุกอย่าง ตัง้แต่การวางแผน

กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ในช่วงวางจ�าหน่ายสินค้าใหม่ ไปจนกระทั่ง

เขยีนสครปิต์ของนกัแสดงมาสคอตตัวการ์ตูน งานทีท่�าทกุวนักจ็ะประมาณ

ว่าถ้าเป็นแผนงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลทกุอย่างกม็าทางนีเ้ลย  ซึง่ประเภท

ของงานและประเภทของข้อมูลก็มีหลากหลายร้อยแปดพันเก้า และผมก็

คือคนที่ท�าอะไรหลาย ๆ อย่างในนั้น



ถึงกระนั้น ผมเองตอนเริ่มงานใหม่ ๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้

ว่าเป็นโรคขาดไอเดีย เมื่อมองย้อนกลับไปตอนนั้นผมอยู่ในสถานการณ์

ทีค่่อนข้างบบีคัน้สดุ ๆ ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นเด็กใหม่เพิง่เข้ามาท�างาน ไม่มคีวามรู้ 

อะไร แต่ถูกสั่งให้คิดไอเดียมาสัก 20 ไอเดียภายในต้นสัปดาห์หน้า เมื่อ

ได้รับค�าสั่งมาแค่น้ันแล้วผมก็ลงมือเขียนบันทึกโดยดูตัวอย่างและ 

เลียนแบบจากรุ่นพี่ สิ่งที่พอจะเป็นที่พึ่งของผมได้บ้างในตอนนั้นก็คงจะ

มีแค่ “5W1H”

แน่นอนว่าบันทึกแผนงานที่ผมน�าเข้าไปเสนอท่ีประชุมมันคือ

พายุหายนะที่พัดพาเรืออับปางไปกับตา แผนงานชิ้นแรกในชีวิตท่ีเขียน

ขึน้เพือ่น�าเสนอให้แก่ลกูค้า แม้จะแค่หน้าเดยีวแต่ผมกถ่็างตาท�าถงึ 3 คนื

ไม่ได้หลบัไม่ได้นอน แล้วสดุท้ายกถ็กูตอกกลบัมาอย่างไร้เยือ่ใยว่า “ไม่ได้

เรื่องเลย” แล้วมันก็จบลงอย่างน่าสมเพชที่ต้องให้คนอื่นเอาไปท�าต่อ

ไม่มีทางเลยที่อยู่ ๆ ไอเดียจะผุดขึ้นมาได้เองหลังจากเข้ามา

ท�างานไม่นาน พวกรุน่พีก่ป็ล่อยมกุทีน่่าสนใจออกมากนัอย่างลืน่ไหลจน

ผมถูกอัดกระหน�่าเต็มที่ นี่เองสินะเรียกว่าไอเดียแมน กว่าจะสามารถ

วางแผนงานให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ส�าเร็จด้วยล�าแข้งของตัวเองก็ใช้

เวลามากโขเลยทีเดียว

“ผมนี่ช่างเป็นคนที่แสนจะน่าเบื่อจริง ๆ” 

“ที่ผ่านมาผมท�าอะไรของผมเนี่ย” 

“ไอเดียเนี่ย ท�าอย่างไรมันถึงจะผุดขึ้นมาได้นะ” 

ผมกลัดกลุ้มใจกับมันอย่างมาก



ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การคิดไอเดียคือการค้า แผนงานคือสินค้า 

และนีแ่หละทีท่�าให้ผมตัง้ใจว่าจะพยายามอ่านหนงัสือท่ีมชีือ่เรือ่งบนหน้า

ปกว่า “ไอเดีย” ทุกเล่ม ในจ�านวนนั้นผมก็ได้พบวิธีการและเครื่องมือใน

การคดิทีเ่หมาะเจาะลงตวักบัตวัเอง และเป็นความโชคดทีีเ่ครือ่งมอืนัน้ ๆ  

สามารถใช้ได้ดีกบังานทีเ่ข้ามาเรือ่ย ๆ  และผมกร็ูส้กึว่าผมมวีธิกีารในสไตล์

ของตัวเองครบหมดแล้ว ทว่ามันก็ใช้เวลากว่า 2 ปี หลังจากท่ีผมอาย ุ

เลย 30 ไปแล้ว

ด้วยเหตนุี ้ผมจงึคิดว่าการจะเป็นไอเดยีแมนหรอืไอเดยีวแูมน

ได้หรือไม่นั้น ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวง ไม่ส�าคัญด้วยว่าจะอายุ

เท่าไหร่ และอกีสิง่ทีผ่มรูซ้ึง้เป็นอย่างดีคอื จติส�านกึของตวัเองส�าคญัยิง่

กว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่

สิง่ต่าง ๆ  ทีค่นทีมี่ไอเดียล้นเหลอืและคนท่ีอบัจนไอเดยีได้สัมผสั

นั้น ไม่ว่าจะเป็นทางโสตประสาทใดก็แทบไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้า

ไปท�างาน รายการทวีทีีดู่ทีบ้่านกเ็หมือนกนั แต่กม็สีิง่ต่างกนัอย่างหนึง่คอื 

มีความใส่ใจกับมันหรือไม่ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณได้แสวงหาสิ่งที่จะเป็น

ค�าใบ้ไปสูไ่อเดียแม้ว่าจะไม่ได้ตัง้ใจหรอืไม่ หรอืไม่กค็ณุได้สอดส่ายสายตา

มองไปทั่ว ๆ หรือไม่นั่นเอง

แม้แต่การสอดส่ายสายตาไปทั่ว ๆ ก็เป็นโนว์ฮาวท่ีใช้ได้ดีเลย 

ทีเดียว ไอเดียเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันและการท�างานของ

เรา คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในทันทีด้วยการรู้จักใส่ใจบ้าง รู ้จัก

ประยกุต์ดดัแปลงบ้าง และท�าสิง่เหล่านัน้ให้เป็นนสิยั ไม่ต้องเป็นห่วงครบั 



เริ่มจากตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป สบายใจแล้วใช่ไหมครับ ไม่ว่าใครก็

สามารถเป็นซามูไรยอดอัจฉริยะผู้มีไอเดียล้นเหลือได้ทั้งนั้น

(เนื่องจากการคิดไอเดียและแผนงานนั้นไม่เกี่ยงว่าจะเป็นชาย

หรือหญิง ดังนั้นผมจึงอยากเรียกว่า “ไอเดียแมน & วูแมน” แต่เนื่องจาก

หน้ากระดาษที่จ�ากัด ต่อไปผมจึงขอใช้เพียงแค่ “ไอเดียแมน” นะครับ)
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