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	 “ค�ำถำมนิดเดียว”	ที่กระตุ้นควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น!

	 “ตอนนี้มีปัญหาอะไรที่ต้องรีบแก้ไขบ้าง	?”

	 “แล้วคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้	?”

ค�าถามที่ยกมานี้ให้ใช้หลังจากที่ได้ถามและรับทราบจากผู้ใต้บังคับ

บญัชาแล้วว่างานมคีวามคบืหน้าด้วยดีอย่างไร คนทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่

ก็อยากจะรู้เร็ว ๆ ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาติดขัดอะไร จะได้หาทางแก้ไขได้

ทัน แต่การยิงค�าถามแรกไปว่า “ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหม” โดยไม่รับฟังว่ามี

เรื่องใดที่ราบรื่นด้วยดีบ้างนั้น จะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเหมือนก�าลังถูก

สอบสวนก็เลยตั้งท่าป้องกันตัวเองไว้ก่อน

ดังนั้นอันดับแรกควรท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำรู้สึกสบำยใจด้วยเรื่อง

ที่รำบรื่นด้วยดีแล้วก็กล่ำวชมเชย	 ก่อนที่จะวกเข้ำสู่เรื่องท่ีเป็นปัญหำหรือ

ประเด็นที่ค้ำงคำ

ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน ล�าดับของค�าถามเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก ถ้า

ตามด้วยค�าถามว่า “แล้วคุณคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้” จากนั้น 

ก็คิดหามาตรการแก้ไขร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา หากท�าได้อย่างนี้ก็จะเป็น 

การดีมาก

+?
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ค�ำถำมวิเศษเพื่อสร้ำงควำมมุ่งมั่น ➋

 กรณีที่ต้องกำรกระตุ้นแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชำ

“ค�ำถำมวิเศษ”	ที่ท�ำให้เป้ำหมำยของงำนชัดเจน

 “เมื่อท�างานนี้เสร็จแล้ว	คิดว่าผลที่ออกมาดีที่สุด

	 จะเป็นอย่างไร	?”

(ตัวอย่างบทสนทนา)

ผู้บังคับบัญชา “เมื่อสิ้นสุดการท�าโปรโมชั่นครั้งนี้ คิดว่าผลออกมา

อย่างไรจึงจะดีที่สุด ?”

ผู้ใต้บังคับบัญชา “ถ้าดีที่สุดก็อยากให้ผู้แทนจ�าหน่ายและร้านค้าทั้ง

หลายสั่งซื้อสินค้าเป็น 2 เท่าของปีก่อนครับ”

ผู้บังคับบัญชา “เมือ่วนัก่อนทีเ่ราประชุมกนั ได้ก�าหนดเป้าหมายเป็น

ตัวเลขไว้แล้วใช่ไหม”

ผู้ใต้บังคับบัญชา “ใช่ครับ ยอดขายต้องเป็น.....ล้านเยนครับ”

ท�ำให้ “คุณภำพของกิจกรรม”

และ “ควำมเร็ว” เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม การที่เป้าหมายของงานชัดเจนกับไม่

ชดัเจนนัน้มผีลต่อแรงจูงใจของคนท�างานอย่างมาก ดงันัน้ตอนทีเ่ริม่ประชมุหรอื

เริ่มต้นโครงการ การตั้งค�าถามกับทีมงานว่า “เมื่อท�างานนี้เสร็จแล้ว คิดว่าผล

?
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ที่ออกมาดีที่สุดจะเป็นอย่างไร” จะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความฮึกเหิม 

แล้วคุณภาพของงานก็จะดีขึ้นด้วย 

การตั้งคำถามเพื่อกำหนดเปาหมายในสถานการณตาง ๆ

การประชุมประจำวันตอนเชา

ตอนเร่ิมประชุม

การปรึกษาเร่ืองงานในวันแรกของสัปดาห

การประชุมเพ่ือเร่ิมดำเนินโครงการ

จบงานวันนี้แลว คิดวาผลที่ออกมา
ดีที่สุดจะเปนอยางไร ?

เปาหมายของการประชุมในวันนี้
คืออะไร ?

จบงานในสัปดาหนี้แลว คิดวา
สภาพการณที่ดีที่สุดควรเปนอยางไร ?

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้แลว ผลลัพธ
ที่ดีที่สุดจะเปนอยางไร ?

ขอให้ท่านลองจินตนาการภาพของตัวท่านเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ขณะมาประชุมกันหลังจากท�างานหรือท�าโครงการราบรื่นด้วยดี เมื่อท�าให้ทุก

คนในทีมงานมองเห็นภาพความส�าเร็จร่วมกันแล้ว จากนั้นก็ถามว่า “แล้วเรา

ควรท�าอย่างไรเพือ่ให้งานส�าเรจ็” หรอื “สิง่ทีส่ามารถท�าได้ตอนนีค้อือะไร” หรอื 

“แล้วต้องวางแผนงานอย่างไร” น่ันคือ สามารถถามค�าถามเพือ่น�าไปสูก่ารลงมอื

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้น

ในทางกลับกัน ถ้าเป้าหมายของงานไม่ชัดเจน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมี

ความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเอง “ถูกสั่งให้ท�า”
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กำรขจัดเงื่อนไขข้อจ�ำกัดออกไป

จะท�ำให้มีอิสระทำงควำมคิด

เวลาทีม่กีารประชมุแล้วเปิดโอกาสให้เสนอไอเดยีหรอืข้อเสนอใหม่ ๆ  

บางครั้งก็ไม่ค่อยมีใครเสนออะไรออกมา สาเหตุประการหนึ่งเป็นเพราะว่า ใน

ระหว่างที่คิดไอเดียใหม่ ๆ นั้น หลายคนมักจะ “ใส่ข้อจ�ากัดให้กับตัวเอง” ไป

พร้อมกัน

โดยปรกติคนเราเวลานึกไอเดียใหม่ ๆ ออกมาได้ แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่น่า

เป็นไปได้กม็กัจะสลัดทิง้ความคดินัน้ไป และเสนอแต่ไอเดยีทีต่วัเองคดิว่าน่าจะ

ท�าได้ น่ันคือแทนที่จะคิดอย่างอิสระ กลับไปก�าหนดเงื่อนไขข้อจ�ากัดต่าง ๆ 

ให้กับตัวเองไว้ก่อน เช่น “ไม่มีงบประมาณ (หรือไม่มีเวลา)” หรือ “ไม่มีกรณี 

ที่เคยท�ามาก่อน” หรือ “ไอเดียอาจจะดี แต่ท่าทางจะไปไม่รอด” เป็นต้น 

ในสถานการณ์อย่างนี ้“การท�าเวร์ิกชอ็ปเพือ่รวบรวมไอเดยีใหม่” จะ

เป็นประโยชน์มาก การถามด้วยค�าถามว่า “สมมุติว่าไม่มีข้อจ�ากัดใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณุจะมไีอเดยีอะไรบ้าง ?” นัน้เป็นการปลดปล่อยพนัธนาการทางความคดิออก

ไป ท�าให้สามารถคิดได้อย่างอิสระ ซึ่งการคิดดังกล่าวจะเป็นการคิดในกรอบ

ใหม่ที่ข้ามจากกรอบความเป็นไปได้หรือข้อจ�ากัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีโอกาส

สร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาได้
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➊ เตรียมกระดาษและดินสอ

➋ ใหคิดวาไมมีขอจำกัดใด ๆ (หรือขอจำกัดนอยลง) แลวคิดถึงไอเดียใหม ๆ

 โดยเปาหมายคือ “ใหคิดไอเดีย 10 ขอ ในเวลา 2 นาที” ตัวอยางคำถาม

 “ถามีงบประมาณให.....ลานเยน แลวให.....” หรือ “ถาสามารถใชทรัพยากร

 ในบริษัทไดอยางอิสระ แลว.....”

➌ ใหทุกคนนำเสนอไอเดียที่คิดออกมาได โดยอานจากขอความที่ตัวเองเขียนไว

 บนกระดาษ (ไมใหนำเสนอสิ่งที่ไมไดเขียนไว) การนำเสนอก็จะดำเนินไปอยาง

 ราบรื่น

➍ เมื่อทำครบ 1 รอบแลว ใหทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

Let’s Try!

เวิรกช็อปเพื่อการรวบรวมไอเดียใหม (รอบละ 2 นาที)

วิธีนำไปใชในที่ทำงาน

การคิดไอเดียใหม่ 10 ข้อ ให้ได้ภายในเวลา 2 นาทีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 

เพราะฉะนั้นจะต้องเขียนทุกเรื่องที่ฉุกคิดขึ้นมาได้จากสัญชาตญาณของตัวเอง 

ส่วนการให้ท�าซ�้า 2 ครั้งนั้น ก็เพื่อให้คิดไอเดียใหม่ ๆ ออกมาได้อีกหลังจากที่

ได้ฟังไอเดียของคนอื่นไปแล้ว และเมื่อคิดไอเดียออกมาได้ก็จะต้องบันทึกไว้

เสมอเพื่อกันลืม
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กำรแสดงท่ำทีปฏิเสธเป็นเรื่องต้องห้ำม

การเสนอไอเดียนั้น ยิ่งเสนอออกมามากก็ยิ่งดี และสิ่งส�าคัญในการ

หาไอเดียใหม่ ๆ ผู้บังคับบัญชาเองแทนที่จะคิดว่า “ขอให้เสนอเฉพาะไอเดียที่

ด�าเนินการได้เท่านั้น” ก็ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่า “ไอเดียจะใช้ได้หรือไม่

ก็ไม่ส�าคัญ ขอให้เสนอออกมาเยอะ ๆ เป็นพอ” ถึงแม้บางครั้งจะเป็นไอเดียที่

ไม่ได้เรือ่งเอาเสยีเลย กใ็ห้แสดงท่าทรีบัฟังไว้ก่อน เพือ่ให้ทกุคนอยูใ่นบรรยากาศ

ที่สามารถเสนอไอเดียอะไรก็ได้อย่างอิสระ ส่วนการคัดเลือกไอเดียนั้น ค่อยท�า

หลังจากที่ได้ไอเดียออกมามาก ๆ แล้วจะดีกว่า

การแสดงท่าทรีบัฟังกแ็ค่ใช้ค�าเออออต่าง ๆ  เช่น “อ้อ...อย่างนัน้เอง” 

“เข้าใจแล้ว” หรือ “อืม...” เมื่อใช้ค�าพูดในลักษณะน้ี อีกฝ่ายหนึ่งจะรับรู้ถึง

ความรู้สึกขอบคุณของเรา จากการที่ทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกันน�าเสนอ 

ไอเดียออกมา

บางบริษัทนั้นอาจจะมีธรรมเนียมให้ทุกคนปรบมือให้แก่คนท่ีเสนอ 

ไอเดียด้วย ซึ่งเป็นการแสดงการยอมรับและให้เกียรติผู้ท่ีเสนอไอเดีย การท�า

อย่างนี้แม้จะดูเหมือนแค่ท�าเป็นพิธี แต่ส�าหรับคนที่ได้รับการปรบมือย่อมรู้สึก

ดี และสร้างบรรยากาศที่คึกคักให้กับงานน้ันด้วย ในการประชุมเพื่อค้นหา 

ไอเดียใหม่ ๆ นั้น การสร้างบรรยากาศในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก

ในระหว่างที่มีการน�าเสนอไอเดีย ถ้าผู้บังคับบัญชาเกิดให้ความเห็น

ในเชงิลบขึน้มา บรรยากาศกจ็ะเสยีไปทนัท ีผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะรูส้กึว่า “ถงึพดู

อะไรไปก็คงถูกปฏิเสธอยู่ดี สู้อยู่เฉย ๆ ดีกว่า” แล้วก็จะพูดถึงแต่ไอเดียที่ไม่มี

ความเสี่ยง
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ความแตกตางระหวาง “การรับฟง” กับ “การยอมรับเขามา”

การรับฟง การยอมรับเขามา

ออ...อยางนั้นหรือ

(คำพูดที่ใชในกรณีรับฟง) (คำพูดที่ใชในกรณียอมรับเขามา)

เปนการฟงความเห็น โดยไมแสดง
ความรูสึกวาเห็นดวยหรือ
ไมเห็นดวยออกมา

เปนการแสดงความรูสึกรวม
และแสดงความเห็นดวย

คิดอยางนี้นี่เอง...

ดีจังเลย

เราตองรวมกัน
ทำใหสำเร็จนะ

กำรตั้งเงื่อนไขที่เหมำะสมกับหัวข้อเรื่อง

ข้อควรระวงัในการขจดัเงือ่นไขข้อจ�ากดัทัง้หลายให้หมดไปคอื การให้

อิสระทางความคิดอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจ�ากัดอะไรเลยนั้น บางครั้งกลับท�าให้

ไม่สามารถเสนอไอเดียใหม่ ๆ ออกมาได้ หากเกิดกรณีอย่างนี้ การใส่เงื่อนไขที่

เหมาะสมเข้าไปจะช่วยได้มาก

ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า “ถ้ามีเงินไม่จ�ากัด จะมีไอเดียอะไร

บ้าง ?” ก็ให้ก�าหนดเงื่อนไขไว้อย่างหลวม ๆ ว่า “ถ้ามีเงินอยู่ 200 ล้านเยน จะ

มีไอเดียอะไรบ้าง ?” อย่างนี้จะท�าให้เกิดไอเดียได้ง่ายกว่า การที่บอกว่ามีเงิน

ไม่จ�ากัดนั้น กลับจะท�าให้เห็นภาพได้ไม่ชัด และไม่มีฐานในการคิดท�าให้ไอเดีย

ออกมาได้ยาก ดังนั้นการก�าหนดเงื่อนไขพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับหัวข้อท่ีก�าลัง 

พูดกันอยู่จะเป็นวิธีที่ดีกว่า


