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รายงานผลสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้บริหารภาครัฐ 

หลักสูตร 

การคดิเชงิกลยทุธ์ 
และ 

การคดิเชงิวพิากษ์เพื่อยกระดับการตดัสนิใจ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่เนือ้หาทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่ในรายงานฉบบันีแ้ก่บคุคลภายนอก หรือใช้ในกิจการอ่ืน โดยไม่ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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วัน เวลาและสถานที่: วนัเสาร์ท่ี ๑๕ และวนัจนัทร์ท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                              
ณ.โรงแรมเซ็นธารา ดวงตะวนั จงัหวดั เชียงใหม ่  

 

วิทยากร: อ.อิสระ ยงปิยะกลุ บริษัทท่ีปรึกษาเอพีเอ็ม กรุ๊ป 

กรอบเนือ้หารายงาน: 

 หลกัการและเหตผุลของกิจกรรม 

 ผลลพัธ์และประโยชน์จากการเรียนรู้ 

 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

 หวัข้อการเรียนรู้ 

 สรุปเนือ้หาและภาพรวมของกิจกรรม 

 ประมวลภาพบรรยากาศในการเรียนรู้  
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หลักการและเหตุผลของกิจกรรม 
 
ผู้น าทกุคนเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจมกัพบกบัความท้าทาย โดยเฉพาะการตดัสินใจ

ในประเด็นส าคญัๆ ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือในสภาวะวิกฤต เพราะการตดัสินใจท่ีผิดพลาดหรือไม่รอบคอบ 
อาจน าไปสู่ประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบท่ีใหญ่ยิ่งกว่า ดงันัน้ ผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐจึงควรมีทกัษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการตัง้สมมติฐานเชิงท้าทายในมมุต่างๆ ท่ีหลากหลาย สามารถวางกรอบ
กระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจวา่ผลของการตดัสินใจนัน้เหมาะสม รอบคอบ และได้รับ
การกลัน่กรองจนนา่จะเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสดุ  

 
นอกจากนัน้ เน่ืองด้วยสภาวะแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบนั รวมถึงผลพวงของปัญหาท่ีเกิดจากภาวะความไม่แน่นอนทางธรรมชาติ อีกทัง้ภัยพิบตัิต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายท่ีผู้ น าทุกคนมักจะประสบ ดังนัน้การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ใน          
การประเมินและคาดการณ์อนาคต เพ่ือให้สามารถก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุง่สูอ่นาคต ตลอดจนวางแนวทางใน
การป้องกันและรองรับกบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงทีตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด     

 
 

ผลลัพธ์และประโยชน์จากการเรียนรู้  
 
หลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์นีจ้ะช่วยเสริมสร้างทักษะการตัง้ค าถามและสมมติฐานในมุมมองท่ี

หลากหลาย อนัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีได้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด รวมถึงลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยท่ี
ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์นีจ้ะสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานได้หลากหลายสถานการณ์ผ่านเคร่ืองมือ
ชวนคิดต่างๆ  รวมทัง้ประยุกต์ใช้ในกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีส าคัญต่างๆ ใน   
การท างานภายในหน่วยงาน และการท างานร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจและ            
การด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ขณะท่ีหลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทและเสริมทักษะการเป็น     

นกัคิดเชิงกลยทุธ์ของนกับริหารระดบัสงูภาครัฐในการประเมินสภาพแวดล้อม ตลอดจนคาดการณ์อนาคต
ท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือให้สามารถก าหนดวิสยัทศัน์ เลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม วางแผนรองรับหรือลดผลกระทบ
จากสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงปรับเปล่ียนวิธีการในการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานหรือ
จงัหวดัท่ีได้ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ ยงัช่วยให้ผู้บริหารระดบัสูงภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคญัของบทบาท



 

๓ 

 

 

และประโยชน์ของการคิด เชิ งกลยุท ธ์ต่อการบ ริหารงาน โครงการห รือ หน่ วยงาน  จังหวัด ให้                 
ประสบความส าเร็จในระยะยาวอีกด้วย  
 
หัวข้อการเรียนรู้ 

 ความหมายของการคดิเชิงวิพากษ์ 

 คดิวิพากษ์อยา่งไรให้สร้างสรรค์ 
 การพฒันาทกัษะการคดิเชิงวิพากษ์ 

 แผนผงักระบวนการคดิเชิงวิพากษ์  
 การประเมินระดบัทกัษะการเป็นนกัคิดเชิงกลยทุธ์ 
 บทบาทและความส าคญัของการเป็นนกัคิดเชิงกลยทุธ์ 
 กรอบการก าหนดกลยทุธ์ 
 การสร้างวิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์สูภ่าพอนาคตและการก าหนดแผนพฒันาสว่นบคุคล  

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 เพ่ือสง่เสริมและเสริมสร้างข้าราชการในหนว่ยงานให้คดิได้คมชดัมากขึน้  
 เพ่ือสง่เสริมและเสริมสร้างข้าราชการทกุระดบัให้คดิและท าเองได้  

  



 

๔ 

 

 

สรุปเนือ้หาและภาพรวมของกิจกรรม 
 

ความส าคัญของการคิดและการตัดสินใจของผู้น า   

อปุสรรคท่ีส าคญัในการเรียนรู้มีหลากหลายปัจจยั ซึ่งบางเร่ืองอาจเป็นข้อจ ากดัในการเข้าถึงแหล่ง

ความรู้ท่ีเรียน บ้างก็เป็นของโอกาสท่ีแตกต่างกัน ไม่ก็เป็นเร่ืองคณุภาพของแหล่งข้อมูลความรู้ หารู้ไม่ว่า

ปัจจยัเหล่านัน้เป็นเพียงปัจจยัภายนอกท่ีท าให้เกิดอปุสรรค ในความเป็นจริงแล้ว ส าคญัท่ีปัจจยัภายในของ

ตัวผู้ น าต่างหากท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และอันตรายท่ีสุด นั่นคือ ตัวตนของผู้น ำและค ำพูดที่ว่ำ        

“รู้แล้ว” และ “รู้อย่างน้ี” เม่ือผู้น าได้ยินการน าเสนอความคิดจากผู้ อ่ืน และสองค านีเ้องคือสิ่งปิดกัน้โอกาส

ในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้น าในการจะได้มาซึ่งมุมมองใหม่และแตกต่าง สุดท้ายผล

จากการคิดและการตดัสินใจจะยงัคงเหมือนเดิม ถ้าผู้น าบอกว่า “อ๋อ…รู้แลว้”  และในเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์

วิกฤต หรือผ่านเหตกุารณ์ส าคญันัน้ไปแล้ว ผู้น าบอกว่า “อ๋อ…รู้อย่ำงนี้ ท ำแบบนี้ตัง้นำนแล้ว” เป็นต้น เหตุ

เพราะยึดมัน่ค าสองค านีใ้ห้ปิดกัน้ในสิ่งท่ีควรจะคิดและท าทัง้ๆ ท่ียงัไมท่นัได้คิดทบทวน แตผู่้น าได้ตดัสินใจ

ไปก่อนลว่งหน้าแล้วนัน่เอง      

ผลกระทบและความเสียหายท่ีตามมาจากการไม่ทันได้คิด คิดไม่ถ้วนถ่ี หรือตัง้ใจไม่คิด เพราะ         

“รู้แล้ว” ของผู้น าก่อนตดัสินใจนัน้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงและไม่สามารถประเมินค่าได้ เน่ืองจากทุกๆ  

การตัดสินใจของผู้น าย่อมมีผลกระทบต่อการท างานในด้านต่างๆ ของคนในองค์กร และผู้ เก่ียวข้องใน     

ทกุภาคส่วน  ดงันัน้ทกัษะความคิดและการตดัสินใจของผู้น ารวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั

และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ หมัน่ฝึกฝน พฒันา และน าไปใช้งานอยา่งตอ่เน่ือง    

ส าหรับหัวข้อของการเรียนรู้ต่อไปนี ้เป็นหัวใจสองข้อหลักในหลายๆ เร่ืองของหมวดการคิด ซึ่งมี

ความจ าเป็นและส าคญัต่อผู้น าและผู้บริหารระดบัสูง โดยเนือ้หาหลกัและเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีจะช่วยพฒันา

ด้านกระบวนการคดิของผู้น าและผู้บริหารระดบัสงูนัน้ได้สรุปรวมในเอกสารสรุปเนือ้หาบทเรียน ดงัตอ่ไปนี ้   

๑. การคดิเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

๒. การคดิเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking)  

 



 

๕ 

 

 

๑. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  

“การคิดเชิงวิพากษ์” หมายถึง กระบวนการคิดท่ีมีความตัง้ใจจะพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดย

ไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างท่ีน าเสนอ แต่ได้ตัง้ค าถามท้าทายหรือข้ออ้างโต้แย้งเหล่านัน้เพ่ือน าไปสู่การค้นหา

ความจริงและเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ความคิดใหม่ท่ีแตกต่าง อนัจะน าไปสู่ค าตอบท่ีสมเหตสุมผลมากกว่า

ข้ออ้างเดมิ เหมาะสมกบับริบทแวดล้อมมากกวา่ รวมถึงเกิดผลดีแก่ชีวิตและสงัคมสว่นรวมมากกวา่  

ส าหรับการคิดเชิงวิพากษ์นัน้ ส่วนใหญ่มกัจะถกูน ามาใช้ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือในสถานการณ์

วิกฤต (Critical Situation) ท่ีส าคญัหรือมีผลกระทบสงูตอ่การตดัสินใจ เชน่ การจดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวกบั

เศรษฐกิจ แรงงาน สงัคม เป็นต้น ซึ่งเรามกัจะพบว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ท่ีมีเวลาจ ากัด 

จ าเป็นต้องแก้ปัญหาหรือตดัสินใจอย่างเร่งดว่น การคิดเชิงวิพากษ์อาจจะไม่ได้น ามาใช้มากนกั  ดงันัน้ ใน

ฐานะผู้น าและผู้บริหารระดบัสงูจงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีควรจะฝึกใช้ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์บอ่ยๆ หมัน่ลองใช้

ให้เกิดความคุ้นเคย และพร้อมใช้ทุกเวลาเม่ือจวนกับสถานการณ์ท่ีจ าเป็น ไม่ก็ใช้การคิดวิพากษ์หลงัจาก

สถานการณ์นัน้ผ่านพ้นไปแล้วเพ่ือมองหาแนวทางการในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้การแก้ปัญหาหรือ   

การตัดสินใจในครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  แต่ส าหรับสถานการณ์ โดยทั่วไปท่ีอาจไม่มี

ความส าคญัมากนกั การคิดเชิงวิพากษ์อาจจะเกินความจ าเป็นท่ีจะน ามาใช้ได้ เช่น วนันีจ้ะทานกลางวัน

อะไรดี เป็นต้น     

ในชีวิตประจ าวนัของเราค าว่า “วิพากษ์ วิจารณ์” และ “วิจารณญาณ” นัน้มกัจะถกูน ามาใช้อยู่เสมอ

ในเวลาท่ีต้องการการแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างต่อค ากล่าวอ้างหรือประเด็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

กระทัง่บง่บอกถึงความคดิ ซึง่ในเชิงของการคดิแล้ว ค าเหลา่นีจ้ะมีความหมายท่ีแตกตา่งกนั  

“การวิพากษ์” จะเป็นการคิดพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยใช้การตัง้ค าถามท้าทายหรือ

โต้แย้งเหตุผลท่ีน ามากล่าวอ้าง เน่ืองจากยังเกิดความสงสัยและไม่ปักใจเช่ือว่าข้อกล่าวอ้างนัน้เป็น      

ความจริง เพ่ือเปิดประเด็น ขยายมุมมองให้กว้างกว่าเดิม พิจารณาความเป็นไปได้อ่ืน รวมทัง้สะท้อน

ความคิดของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานนัน้ ใหม่  ขณะท่ี  “การวิจารณ์ ” จะเป็น                 

การให้ค าตัดสินสิ่งที่ก าลังพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มีคณุค่าอย่างไร หรือขาดตกบกพร่องอย่างไร

บ้างตามมาตรฐานสงัคมหรือมาตรฐานส่วนบคุคลทัง้มมุบวกและมมุลบ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นมมุลบเสมอ

ไป ส่วนค าวา่ “วิจารณญาณ” นัน้จะหมายถึง การมีปัญญาท่ีสามารถรู้หรือให้เหตุผลท่ีถูกต้องได้ อนัเกิด



 

๖ 

 

 

จากการใคร่ครวญเร่ืองนัน้ๆ อยา่งลกึซึง้จนเกิดความเข้าใจ (นกัวิพากษ์ท่ีดียอ่มต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิจารณญาณท่ี

ดีด้วย) ดงัแสดงในรูป ๑.๑  

 

 

 
 

รูป ๑.๑ แสดงการคดิวิพากษ์ วิจารณ์ และวิจารณญาณ 

 

ในการรับมือและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีปริมาณข้อมูลข่าวสารมีเข้ามา

มากมาย ดงันัน้ผู้น าและผู้บริหารระดบัสงูซึ่งอยู่ในฐานะท่ีต้องคิดและตดัสินใจจึงมีความส าคญัและจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการตัดสินใจท่ี เหมาะสมเพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ท่ีเกิดให้ผ่อนคลายลง 

เน่ืองจากผลลพัธ์อนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจเพียงครัง้เดียวของผู้น าและผู้บริหารระดบัสงูอาจสง่ผลกระทบ

มากมายในวงกว้างต่อทีมงานหรือผู้ อ่ืน ดงันัน้ถ้าผู้น าเร่งรีบปฏิบตัิต่อข้อมูลต่างๆ หรือไม่ได้ให้ความใส่ใจ

กบัข้อมลูเท่าท่ีควร หรือมองว่าข้อมลูเท่าท่ีมีอยู่เพียงพอแล้วเพราะเคยท าแบบนีแ้บบนัน้มาก่อนหน้านีจ้ึงไม่

จ าเป็นต้องคิดเพิ่มแล้ว ลงมือตัดสินใจเลยเพราะไม่มีเวลาแล้ว อันเป็นพฤติกรรมท่ีคุ้ นเคยซึ่งขาด           

การไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณให้รอบคอบ โดยให้เหตผุลว่าง่ายและหลายๆ คนชอบท านัน้ หารู้ไม่ว่า

ผลกระทบตอ่การตดัสินใจท่ีตามมาอาจสร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงได้  

แนวทางการคิดเชิงวิพากษ์ท่ีถูกต้อง ต้องสะท้อนในมุมท่ีบ่งชีว้่า ข้อมูลยิ่งมาก หรือได้ยินมามากว่า

สมควรท าอย่างโน้น ไม่สมควรท าอย่างนี ้ ผู้น าและผู้บริหารระดบัสูงจ าเป็นต้องหยุดฟังและนัง่ลงเพ่ือใช้  

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ให้มาก หากเป็นเร่ืองท่ีมีความยุ่งยาก ซบัซ้อน 
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และส าคญัมากๆ ก็ยิ่งมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีผู้น าและผู้บริหารระดับสูงต้องขบคิด

อย่างมีวิจารณญาณอย่างยิ่งยวด ด้วยการหยุดฟังและเร่ิมคิดช้าๆ ตามอย่างมีปัญญา รวมถึงท า

ความเข้าใจให้ลึกซึง้ก่อนที่จะประเมินหรือตัดสินใจ แทนการฟันธงหรือด่วนสรุปทันทีอย่างที่

คุ้นเคยและกระท ากัน  

การคิดเชิงวิพากษ์นัน้มักถูกน าไปใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ        

ดงัแสดงในรูป ๑.๒ โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์ แล้วจึงคิดวิพากษ์หรือตัง้ค าถาม

ท้าทายบนปัญหาหรือสถานการณ์นัน้ๆ เพ่ือให้ได้แนวคิดหรือทางเลือกท่ีหลากหลาย จากนัน้จึงคิดวิพากษ์

หรือตัง้ค าถามท้าทายบนแนวคดิหรือทางเลือกเหลา่นัน้แล้วจงึท าการตดัสินใจ 

 

 

  

 

 

 

รูป ๑.๒ การคิดเชิงวิพากษ์และการน าไปใช้ 

 

 

ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์ 

ในภาวะท่ีต้องรับมือกับข้อมูลอนัล้นหลามหลากหลาย แถมต้องการการตดัสินใจท่ีเร่งรีบ การคิด

เชิงวิพากษ์นัน้มีประโยชน์อย่างมหาศาลท่ีจะน ามาช่วย ลด ‘จุดอ่อน’ ตามธรรมชาติของการ (ขีเ้กียจ) 

คดิ หรือการคดิแบบไมท่นัระมดัระวงั ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้   

 ชว่ยสืบค้นความจริงแทนการคล้อยตามความเช่ือและอตัตา 

 ชว่ยให้เช่ือในสิ่งท่ีถกูต้อง ไม่ถูกหลอก 

 ช่วยน าไปสู่การตดัสินใจท่ีมีคุณภาพมากกว่า เพราะตัดสินตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ตามอารมณ์และ

ความรู้สกึ  

 ชว่ยท าให้เกิดการพฒันา ไม่ด่วนสรุปตัดสินใจ แตพ่ิจารณาครบถ้วนทกุมมุ รอบด้าน  

Problem DecisionIdeas/ Alternatives

Critical Thinking Critical Thinking

Critical Thinking Critical Thinking

Critical Thinking

Critical Thinking
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 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสะท้อนความคิดว่าในหลายๆ ครัง้เป็นการตัดสินใจที่บกพร่อง ซึ่งไม่น่าจะ

เกิดขึน้   

 ชว่ยสงัเกตความเสมือนให้เห็นแตกตา่ง คือไมปั่กใจเช่ือในสิ่งเดมิ  

 ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (Collaboration) เพราะท าให้เรามองจากมุมของคนอ่ืนที่

แตกต่าง 

 เป็นจุดเร่ิมต้นของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมทางความคิด เพราะกล้าคิดแนวใหม่และนอก

กรอบ 

 

โดยหลกัการของการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถเช่ือมโยงเข้ากบัหลกักาลามสตูร ๑๐ ท่ีว่าด้วยการอย่า

เช่ือใน ๑๐ ประการ ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ดงันี ้

๑. อยา่เช่ือโดยฟังตามกนัมา 

๒. อยา่เช่ือโดยเหตสุกัวา่ตามสืบๆ กนัมา 

๓. อยา่เช่ือโดยต่ืนขา่ว 

๔. อยา่เช่ือโดยอ้างปิฎก 

๕. อยา่เช่ือโดยนกึเดาเอาเอง 

๖. อยา่เช่ือโดยคาดคะเน 

๗. อยา่เช่ือโดยการตรึกตรองตามอาการ 

๘. อยา่เช่ือโดยเห็นวา่ถกูตามลทัธิตามตน 

๙. อยา่เช่ือโดยเห็นวา่ ผู้พดูควรเช่ือได้ 

๑๐. อยา่เช่ือโดยถือวา่ สมณะนีเ้ป็นครูของตน 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม SpokeDark.tv 

ส าหรับกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการลองฝึกทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์คือ 

การเรียนรู้จากการชมรายการข่าวเชิงวิพากษ์บนเว็ปออนไลน์ ช่ือ 

SpokeDark.tv ซึ่งเป็นรายการท่ีออกอากาศผา่นทางยูทปูท่ีมีการแชร์

กนัเป็นตอนๆ และได้ด าเนินรายการในลกัษณะนีม้าเป็นปีท่ี ๕ โดยใน

ปี ๒๕๕๗ มียอดผู้ เข้าชมสะสมผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า ๕๐ 
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ล้านวิว ปัจจุบันมียอดผู้ เข้าชมและติดตามผ่านทางเฟสบุ๊ คและทวิตเตอร์กว่าแสนวิวต่อตอน และเป็น

รายการทางเลือกใหม่ในการชมข่าวท่ีน าเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบของการน าเสนอประเด็นข่าว

จะแตกตา่งไปจากรายการข่าวปกตโิดยเป็นการพดูคยุเจาะประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจในสงัคมและการเมืองมา

พูดคุยเชิงวิพากษ์ ซึ่งพิธีกรทัง้สองคนผลัดกันพูดน าเสนอในด้านบวกและด้านลบด้วยค าพูดท่ีเสียดสี ใช้

ภาษาค าพูดแบบวยัรุ่นท่ีสอดแทรกเอาความสนุกบนัเทิง ซึ่งรูปแบบของรายการแบบนี ้หากดูเผินๆ อาจ

เหมือนพิธีการมาพูดจาภาษาวยัรุ่นไร้สาระ แต่หากใช้ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้ดี จะพบว่าเกิดจากการ

ออกแบบรายการให้เปิดประเด็นและขยายมุมมองท่ีแตกต่างเพ่ือ “ท ำให้คนได้คิด ขณะที่บำงคนอำจจะ

มองข้ำมหรือใส่อำรมณ์กบัข่ำว โดยยงัไม่เห็นข้อเท็จจริง แต่เมื่อมีโอกำสได้ชมรำยกำรนี้ อำจจะฉุกคิดแล้ว

มองส่ิงที่เกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบต่อสงัคม” โดยกระตกุความคิดของผู้ชมว่า จริงหรือไม่ เช่ือได้หรือ และชี ้

ชวนให้ผู้ชมได้มองประเดน็ท่ีรับชมในมมุมองใหม ่    

“อะไร – อย่างไร?” 

สิ่งส าคญัในการคิดเชิงวิพากษ์คือ เม่ือได้

ยิ น อ ะ ไรม า  “อ ย่ า เพิ่ ง เ ช่ื อ  เ ผ่ื อ ใ จ ไ ว้           

ให้สงสัย” เสมอ ซึ่งสามารถแปลออกมาเป็น

หลกัท่ีจดจ าได้ง่ายๆ ในการน ากระบวนการคิด

เชิงวิพากษ์เพ่ือการน าไปใช้จริง ประกอบด้วย

หลักส าคญั ๒ ประการเร่ิมจาก การสงสัยกับ

ค ากล่าวอ้างในสิ่งท่ีได้ยินกันมาว่า มันคือ 

“อะไร” จากนัน้ ควรพิจารณาแยกแยะ และตัง้

ค าถามก่อน 

ว่าสมเหตุสมผล “อย่างไร” เพ่ือฉุกคิดให้ต้องค้นหาความจริงเพิ่มขึน้ เกิดความคิดใหม่ท่ีแตกต่าง โดยท่ี

บางอย่างต้องสมเหตสุมผลมากกว่าท่ีก าลงัเป็นอยู่ และสุดท้ายตดัสินใจได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ดงัแสดงในรูป ๑.๓  ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์หรือบริบทจะมีการปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ 

การท่ีเราใช้เหตผุลข้อเดียวเพ่ืออธิบายทุกกรณี หรือรู้จกักนัในแบบท่ีว่า “One size fit all” นัน้จึงอาจจะไม่

เหมาะสม ดงันัน้การคิดเชิงวิพากษ์จะช่วยขยายมมุมองและการคิดในภาพกว้าง และท าให้เกิดการคิดและ

ตดัสินใจท่ีมีความยืดหยุน่มากยิ่งขึน้  

รูป ๑.๓ หลกัส าคญัในการคดิเชิงวิพากษ์   

“อะไร” “อย่างไร” 
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๑๐ 

 

 

ส าหรับกระบวนการแรก ในการคิด

เชิงวิพากษ์นัน้ จะเร่ิมต้นจากการสงสัยว่า

มนัคือ “อะไร” ซึ่งเป็นการสงสยัในค ากล่าว

อ้างในสิ่งท่ีได้ยินมา ดังแสดงในรูป ๑ .๔  

ยกตวัอย่างเช่น มีค าสัง่โดยตรงจากหวัหน้า

ให้ท าแบบนีเ้ท่านัน้ หรือชาวบ้านกลุ่มนีมี้

พฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อความสงบของพืน้ท่ี 

เป็นต้น  

กระบวนการถดัไปในการคดิเชิงวิพากษ์คือ 
ควรพิจารณาแยกแยะ และตัง้ค าถามก่อน
วา่ สมเหตสุมผล “อย่างไร”  
เพ่ือท าให้ต้องค้นหาความจริงเพิ่มขึน้ เกิดความคิดใหม่ท่ีแตกต่าง โดยบางอย่างต้องสมเหตุสมผลมาก

กวา่เดมิท่ีก าลงัเป็นอยู่ ดงัแสดงในรูป ๑.๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งของ “อยา่งไร” ในการพิจารณาแยกแยะวา่สิ่งท่ีได้ยินมานัน้วา่เป็นอะไรกนัแน ่เชน่  

“อย่างไร” 

ถามเปิดมุม ค้นหา 
• จริงเสมอไปหรือ 
• เป็นไปได้หรือไม่ว่า... 
• หากท าตรงข้าม จะเป็น

อย่างไร 
• มีวธีิ...อื่นอีกไหม 
• ท าไมถงึเป็น/ไม่เป็นเช่นนัน้ 
• เทียบกับอะไร 
• น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงไร 
• ใช้เกณฑ์อะไรวัด  
• ดีของคุณหมายความว่า... 

รูป ๑.๕ หลกัส าคญัในการคดิเชิงวิพากษ์ “อยา่งไร” “R
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พจิารณาแยกแยะ 
• ความจริง vs. ความเช่ือ 
• ข้อเทจ็จริง vs. ความเห็น 
• คน  vs. แนวคดิ 
• กล่าวอ้าง  vs. หลักฐาน 
• คุ้นเคย  vs. สมเหตุสมผล 

• อ้างอ านาจท่ีเหนือกว่า 
• ข้อสรุปแบบเหมารวมด้านเดียว จาก

สาเหตุเดียว 
• ข้อสรุปแบบล้มกระดาน 
• ข้อสมมตฐิาน เป็นท่ียอมรับทั่วไป  
• ข้อสมมตฐิาน ท่ีอยู่เบือ้งหลังความเหน็ 
• เหตุผล/หลักฐานท่ีใช้อ้าง 
• ข้อกล่าวอ้าง 
• ค่านิยม 
• ความจริงท่ัวไป 

“อะไร” 
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รูป ๑.๔ หลกัส าคญัในการคดิเชิงวิพากษ์ “อะไร” 



 

๑๑ 

 

 

 สิ่งนีเ้ป็น เร่ืองของความจริง หรือความเช่ือ?  ...เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น?  ...เป็นท่ีคน หรือท่ี

แนวคิด?  ...เป็นข้อกล่าวอ้าง หรือหลักฐาน?  ...และสุดท้ายเป็นเหตุผลท่ีคุ้นเคย หรือสมเหตุสมผล 

หรือไมอ่ยา่งไร?     

จากนัน้ จึงใช้การถามเปิดมุม เพ่ือค้นหารายละเอียดของประเด็นจากค าถาม เพ่ือให้เข้าใจและหาข้อสรุป

สดุท้ายก่อนลงมือตดัสินใจ เชน่  

 จริงเสมอไปหรือไม่ว่ำ... เช่น จริงเสมอไปหรือไม่ท่ีว่าลูกคนเล็กมักถูกตามใจจนเสียคน?...เพราะ

อะไร?...     

 หำกเรำท ำตรงกันข้ำมกับส่ิงนี้ ผลจะเป็นอย่ำงไร...เช่น มีคนพูดว่า นักการเมืองต้องรับฟังเสียงของ

ประชาชน หรือวา่จริงๆ แล้วประชาชนต้องรับฟังเสียงของนกัการเมือง?... ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้?... 

 ค ำว่ำ “ดี” ของคณุหมำยควำมว่ำอย่ำงไร...เช่น มีคนพดูว่าท่านครับ วิธีนีดี้มากเลย สิ่งท่ีควรถามกลบั

คือ ค าวา่ “ดีมาก” ตรงนีห้มายความวา่อยา่งไร?... รบกวนชว่ยอธิบายให้เกิดความเข้าใจ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

 

 

ตัวอย่างผลการท ากิจกรรมการวิเคราะห์: กรณีศึกษาแนวโน้มการย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองใหญ่

มากขึน้  

 

 

 

 

              

ส่ิงส าคัญท่ีได้จากเรียนรู้กรณีศึกษา

คือ  ในการจัดการเร่ืองการแก้ไขปัญหา

กับแนวโน้มและผลกระทบท่ีก าลังจะ

เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ใน

สังคมไทยและในสังคมโลกควรเป็น

อย่างไร ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดบัสูง

ภาครัฐ รวมทัง้เกิดความตระหนกัวา่  

 

 

 เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองไมเ่ร่งดว่น แตมี่ความส าคญัมาก 

 สิ่งเหลา่นีท้ าคนเดียวไม่ได้แน่นอนและจ าเป็นต้องน าไปคยุกบัทีมงานในสงักดัท่ีดแูลก ากบั และทีมงาน

ท่ีเก่ียวข้องรอบข้าง  

 ได้มมุมองท่ีกว้างขึน้ เห็นมมุใหม ่และเร่ิมคิดหลายมมุ หลายเร่ือง ท่ีครอบคลมุ ส าหรับแนวทางท่ีน่าจะ

เป็นไปได้ในการแก้ไขและรับมือกบัปัญหาเหลา่นีล้ว่งหน้า 

 รู้ในเร่ืองท่ีไม่เคยรู้และไม่เคยสนใจมาก่อน เช่น ถ้าจะออกนโยบายใดนโยบายหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหา

อย่างใดอย่างหนึ่งนัน้อาจจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง?...ต่อพืน้ ท่ีแต่ละพืน้ ท่ีอย่างไรหรือไม่?...  

 



 

๑๓ 

 

 

ยกตวัอย่าง ถ้าออกนโยบายเร่ืองการส่งเสริมเร่ืองการคุมก าเนิดในพืน้ท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจจะส่งผลตอ่สดัส่วนของคนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ซึ่งเดิมทีก็มีปริมาณน้อยอยู่แล้ว รวมถึงอาจส่งผล

เร่ืองภยัตอ่ความมัน่คงของประเทศด้วย  

 

แนวคิดที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้  

 การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเปล่ียนจากผู้น าท่ีด่วนตัดสินใจหรือด่วนสรุปเป็นผู้น าท่ีมีวินัยทาง

ปัญญา เปล่ียนจาก เขาว่าหรือว่าตามเขาให้สามารถอธิบายแนวคิดหรือไอเดียของตวัเองได้ชดัเจนขึน้  

และเปล่ียนจากความเช่ือท่ีว่า “เช่ือผู้น า ชาติพ้นภัย” เป็นการส่งเสริมให้คนรับผิดชอบการคิดด้วย

ตนเอง    

 การคิดเชิงวิพากษ์ แท้จริงแล้วเป็นการคิดอย่างช้าๆ (Slow Thinking) คิดเร็วๆ ไม่ได้ เน่ืองจากเราอยู่

ในโลกท่ียุ่งเหยิง วุ่นวาย และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จนไม่ทนัได้มีเวลาให้คิด แต่ด้วยบทบาทของ

ผู้น า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกตวัเองให้มี Slow Thinking ด้วยการนั่งลงและคิดอย่างช้าๆ 

ขยายมมุมอง และไตร่ตรองในหลายๆ มมุอยา่งถ่ีถ้วน ก่อนตดัสินใจ  

 การคิดเชิงวิพากษ์ ก าลังเตือนเราในฐานะท่ีเป็นผู้ น า ว่า วิจารณญาณนัน้มีความส าคัญต่อ             

การตดัสินใจมาก แต่การมีวิจารณญาณดีๆ นัน้ไม่เกิดขึน้แน่ หากเราไม่คิดแบบวิพากษ์ และการคิด 

เชิงวิพากษ์จะไมเ่กิดเชน่กนัถ้าเราไมไ่ด้ให้เวลากบัการคิดและคิดอย่างถ่ีถ้วน  

 สิ่งส าคญัคือ เตือนตวัเองว่า ผู้น าต้องนัง่ลงแล้วคิดว่า สิ่งท่ีได้ยินมานัน้คืออะไรกนัแน่ และผู้น าเองคิด

อย่างไรกับเร่ืองดงักล่าว ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงบอกว่าจะเอาแบบนี ้เลือกแบบนัน้แล้วสิน้สุด แต่ผู้น าควร

ตดัสินใจท าแบบนี ้เลือกแบบนัน้ เพราะมองว่า… ซึ่งเป็นการไล่เรียงความคิดเป็นล าดบัอย่างมีเหตผุล

และสมเหตสุมผลท่ีท าให้เกิดเป็นความคดิท่ีกระจา่งชดัเจนแบบนี ้และน ามาซึง่การตดัสินใจในท่ีสดุ  

 เทคนิคในการถามค าถามเปิดมมุ ค้นหา “อย่างไร” นัน้ ควรระมดัระวงัในเร่ืองของโทนเสียงและการใช้

น า้เสียงในการถามให้เป็นปกติและใส่ความรู้สึกของการสนใจอยากรู้ มากกว่าการตะคอก พดูตะโกน 

หรือใสอ่ารมณ์ ซึง่จะชว่ยให้คนฟังเกิดความรู้สกึดีและอยากจะตอบค าถาม       



 

๑๔ 

 

 

 หลักส าคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ คือ อย่ารอ ฝึกฝนและควรท าในชีวิตประจ าวันบ่อยๆ จนเกิด     

ความช านาญ  เพราะในความเป็นจริงเม่ือถึงเวลานัน้จะใช้ไม่ทนัถึงอาจไม่ทนัได้ใช้ แต่ต้องตดัสินใจ

ด้วยวิธีการแบบเดมิๆ  เน่ืองจากไมไ่ด้รับการฝึกฝนท่ีเพียงพอและตอ่เน่ือง  

 ในอดีตท่ีผ่านมาสิ่งเดมิๆ หลายสิ่งหลายอยา่งท่ีเกิดขึน้นัน้เพียงเพราะเราเช่ือวา่มนัเป็นแบบนัน้ มนัเลย

ต้องเป็นแบบนัน้ต่อไปไม่เปล่ียนแปลง ทัง้ๆ ท่ีในความเป็นจริง มันไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบนัน้ก็ได้     

การคิดเชิงวิพากษ์ จะช่วยน าไปสู่การเปล่ียนแปลงผ่านการลงมือกระท าบางสิ่งบางอย่าง เพราะเป็น

การกระตกุความคดิเราวา่ มนันา่จะเป็นอยา่งนีก็้ได้นะหรือลองท าอย่างอ่ืนดดีูมัย้    

 

แนวคิดท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บูรณาการความรู้ท่ีจะน าเอาไปใช้ในการต่อยอด 

 ส าหรับใช้กบัตวัเอง โดยใช้กระตกุความคิดของตน (Reflection of Own Thinking) และส าหรับใช้กบั

ผู้ อ่ืน ด้วยการอ่านระหว่างบรรทัด โดยเฉพาะสิ่งท่ีเกิดขึน้ ท่ีไม่ได้พูดหรือส่ือออกมาตรงๆ (Read 

Between The Lines)   

 ได้เร่ิมคิดถึงปัญหาหลายๆ เร่ืองและผลกระทบท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยท าให้เรา

มองหาทางป้องกันและแผนในการรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เช่น อาจจะต้องปรับมุมมองใน     

การรับมือกับแนวโน้มของการเพิ่มจ านวนของประชากรท่ีสูงอายุขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี ้ปรับเปล่ียน

วฒันธรรมในอดีตท่ีเคยมีมาท่ีให้ลูกหลานมาอยู่ดแูลพ่อแม่ผู้สงูอายใุนวยัเกษียณมาเป็นเล่ือนขยาย

ระดบัอายเุกษียณของผู้สงูอายอุอกไปอีก ให้ผู้สงูอายมุาท างานเล็กๆ น้อยๆ แทนการอยู่เฉยๆ ซึ่งจะ

ชว่ยท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึตวัเองกลบัมามีคณุคา่ ไมเ่บื่อหนา่ย รวมทัง้ได้ออกก าลงักายด้วย  

 ได้มองเห็นความคดิท่ีเช่ือมโยงและแนวทางการแก้ไขบางอย่างท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในพืน้ท่ีจงัหวัด

ท่ีดูแลก ากับในปัจจุบนั เช่น เร่ืองของการเช่ือมต่อของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และเคร่ืองมือส่ือสาร

ตา่งๆ ในการติดตัง้โทรทศัน์วงจรปิดรอบเมืองเพ่ือตรวจดคูวามสงบเรียบร้อยในพืน้ท่ี ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัด หรือผู้ บริหารระดับสูงสามารถเข้าไปดูความเคล่ือนไหวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกเม่ือท่ี

ต้องการ 



 

๑๕ 

 

 

 ได้น าแนวคิดไปใช้ส าหรับปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดท่ีดูแลก ากับอยู่ เช่น การแก้ไขปัญหาเร่ือง   

การปลูกยางพาราในพืน้ท่ีจังหวดัว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสม ปรับพันธุ์ยางใหม่ท่ีปลูกหรือไม่

สง่เสริมให้ปลกูยางอีกตอ่ไป หรืออ่ืนๆ  

 ได้แนวคดิในการคิดเชิงวิพากษ์กลบัไปใช้ในการประชมุพดูคยุกบัทีมงานในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีดแูลก ากบั  

โดยให้ทีมงานได้สะท้อนความคิด และทบทวนแนวทางในการปรับยทุธศาสตร์ของจงัหวดัให้เป็นรูป

เป็นร่าง เพ่ือท่ีจะช่วยท าให้ยทุธศาสตร์ในภาพรวมของจงัหวดัเกิดความเช่ือมโยง สอดคล้องกนั และ

ท่ีส าคญัคือท าให้เคล่ือนท่ีเดนิหน้าไปได้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั        

 

  



 

๑๖ 

 

 

๒. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  

ความแตกตา่งในมมุมองของคนทัว่ไปกบัค าว่า Operation และ Strategy มีดงันี ้

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม “วางแผนเดนิทางไปร้อยเอ็ด” 

ส าหรับกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการลองฝึก

ทกัษะการคิดเชิงกลยุทธ์คือ การเรียนรู้ผ่านการท า

กิจกรรมการวางแผนการเดินทางไปร้อยเอ็ด โดยให้

โจทย์ในการท ากิจกรรม  และหลังจากผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมแตล่ะกลุ่มวางแผนการเดินทางไปร้อยเอ็ด

และน าเสนอแล้ว พบว่าแผนงานแต่ละกลุ่ม มี   

ความแตกตา่งกันด้วยการวางกลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกัน 

จึงได้พูดคุยท าความเข้าใจในแนวคิดเชิงกลยุทธ์

และได้ข้อสรุปเป็นบทเรียนร่วมกนั ดงันี ้

บทเรียนส าคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์นัน้ ประกอบด้วย ๕ ข้อ ดังนี ้ 

๑. กระบวนธรรมชาต ิของการคิดวางแผนกลยทุธ์  
๒. พฤตกิรรมท่ีบง่ชีว้า่ เราคิดในเชิงกลยทุธ์จริงๆ  
๓. เห็น / เลือก / ท า ในสิ่งท่ีใชแ่ละไมท่ าในสิ่งท่ีไมใ่ช ่พร้อมทัง้บอกเหตผุลได้ว่าท าไม  
๔. ผู้น าท่ีดี ต้องสามารถถ่ายทอดภาพอนาคตให้ลกูทีมเห็นตัง้แตว่นันี ้ 
๕. แผนกลยทุธ์ เป็นเพียง “หนทาง” แตไ่มเ่ห็น “เส้นทาง” 
  

รูป ๒.๑ กิจกรรมการวางแผนการเดินทางไปร้อยเอ็ด 

Operation 

ปฏิบัติการ 
Strategy 

กลยุทธ์/ ยทุธศาสตร์ 

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

VS 

 ใช้มือ 

 มาทีหลงั 

 ท าโดยคนข้างล่าง 
(ผู้ปฏิบัติการ) 

 ใช้สมอง 

 มาก่อน 

 ท าโดยคนข้างบน 
(ผู้บริหาร) 



 

๑๗ 

 

 

๑. กระบวนการธรรมชาตขิองการคิด  

ในชว่งต้นของการวางแผนนัน้ เร่ิมจากวินาทีแรกหลงัจากรับทราบโจทย์ในการปฏิบตัิ ส่วนขัน้ตอนแรก

ท่ีธรรมชาตขิองคนเรามกัจะสัง่ให้สมองท างานจะเร่ิมจาก    

 คดิถึงวา่ ผลชนะหรือความส าเร็จครัง้นี ้คืออะไร? เชน่ ไปถึงให้เร็วท่ีสดุ  
 มองหาต าแหน่งในปัจจุบันว่า ณ  ตอนนีเ้ราอยู่ส่วนใดในแผนท่ี คือมองหาจุดต้นทางและ

ปลายทาง ว่าจะเดินทางจากจดุใดไปจดุใด เช่นเดียวกบั การเดินทางท่องเท่ียวไปตา่งประเทศยงั
เมืองท่ีเราไม่เคยไป ก็มกัจะมองหาแผนท่ีเป็นสิ่งแรกว่าเราอยู่ตรงจดุไหนเพ่ือจะได้เร่ิมต้นเดินทาง
ได้ถูก น่ีคือตวัอย่างกระบวนคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural Thinking Process) ท่ีสมอง
จะประมวลผลและสัง่งาน ซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าปัจจุบนัเราอยู่ตรงไหน สมองก็จะท างานไม่ได้ เราจะ
เกิดอาการงง และวิตกกังวล ซึ่ งลักษณะของอาการท่ี เกิดขึน้ นี เ้ราเรียกว่า การหลงทิศ 
(Disoriented) เน่ืองจากธรรมชาติของเราไม่ชอบหลงทิศ แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราหาต าแหน่งท่ีอยู่
ตอนนีไ้ด้วา่อยูต่รงจดุใด เราก็จะเร่ิมตัง้ตวัได้ วา่จะไปทางไหนตอ่  

 มองหาวา่เราจะไปไหน  
 คดิดวูา่ เราจะไปถึงจดุหมายได้อยา่งไร และจะไปเส้นทางไหน          
 จากนัน้จงึคอ่ยมาวางแผนแบง่หน้าท่ีว่าใครจะท าอะไร?... เม่ือไหร่?... และอย่างไร?... เชน่ ใครไป

จองรถ หาอปุกรณ์ เตรียมเสบียงของทานเลน่ตา่งๆ และเตรียมกิจกรรมส าหรับท าบนรถ?  
 เช่นเดียวกันกับเวลาท่ีเราเดินทางไกลโดยรถยนต์ เช่น ถ้าระหว่างท่ีเดินทางไปเชียงใหม่เราจะ

หลบัไป พอต่ืนขึน้มากลางทาง ก็มกัจะถามค าถามว่าตอนนีเ้ราอยู่ตรงไหนแล้ว? เม่ือคนขบับอก
วา่ ตอนนีเ้ราได้มาถึงนครสวรรค์แล้ว ภายในไมเ่กิน ๓๐ วินาที เราก็จะกลบัไปหลบัตอ่ เพราะรู้ว่า
ระยะทางยงัอีกยาวไกลกว่าจะถึงจดุหมาย ตรงกนัข้ามท่ีเม่ือไหร่คนขบับอกว่า ไม่รู้เหมือนกันว่า
ตอนนีอ้ยู่ตรงไหน เรากลบัจะต่ืนขึน้ในทันที รู้สึกต่ืนตระหนก และรีบมองข้างทางซ้าย-ขวาเพ่ือ
ส ารวจดวูา่ตอนนีเ้ราอยูต่รงจดุไหน     

 

เม่ือน ากระบวนการทางความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ มาจดัวางเปรียบเทียบกับการล าดบัการ

วางแผนกลยทุธ์ สามารถมองเห็นภาพ ๒.๒ ในลกัษณะตอ่ไปนี ้   



 

๑๘ 

 

 

 

 

 

จากภาพ ๒.๒ จะพบว่า ตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) ไม่ได้ปรากฏอยู่ในล าดบัการวางแผนกลยทุธ์ ค าถาม

คือ KPI ควรจะอยู่ตรงจุดไหนของการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจากประสบการณ์ขององค์กรในเมืองไทยส่วน

ใหญ่มกัจะวางต าแหน่งของ KPI ให้ตรงกับเป้าหมาย เพราะเป็นตวับอกว่าต้องไปท่ีนัน่ยงัเป้าหมาย ส่งผล

ให้เกิดความสบัสนระหว่างต าแหน่งของเป้าหมายกบั KPI และสดุท้ายเข้าใจวา่ เป้าหมายคือ KPI เพราะว่า 

เป้าหมายของเรา คือมีผลงานท่ีดี ส่งออกได้มาก ท าให้เอา KPI มาเป็นเป้าหมายทันที ซึ่งความคิดใน

ลกัษณะนีไ้ม่ถกูต้อง แตล่กัษณะท่ีถกูต้องคือ วาง KPI ในต าแหน่งตรงท่ี ‘เรำท ำถึงตรงไหนแล้ว’ เพราะ KPI 

คือตวัชีว้ดัผลงาน ซึง่มีไว้ส าหรับบอกวา่ ตอนนีเ้ราถึงไหนแล้ว นัน่คือ ต้องท าไปแล้วจงึจะรู้วา่อยูต่รงจดุไหน  

  

รูป ๒.๒ ภาพกระบวนการคดิตามธรรมชาติมนษุย์ และล าดบัการวางแผนกลยทุธ์ 



 

๑๙ 

 

 

๒. พฤตกิรรมที่บ่งชีว่้า เราคิดในเชิงกลยุทธ์จริงๆ  

เวลาท่ีพิจารณาแผนกลยทุธ์นัน้ พฤติกรรม ๕ ประการต่อไปนี ้จะช่วยตดัสินได้ว่า แผนท่ีเขียนขึน้

นัน้ เป็นแผนกลยทุธ์ หรือแผนงานธรรมดา จากเคร่ืองมือดงัท่ีแสดงให้เห็นในตารางตรวจเช็คท่ี ๒.๓   

 ต้องมีความรู้สึกว่า “ต่อสู้  หรืออยากเอาชนะ” คือพยายามท่ีจะสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันใน

รูปแบบต่าง เช่น ในแผนกิจกรรมการเดินทางไปร้อยเอ็ด มี

การระบวุา่ให้เอารถต ารวจทางหลวงน าทาง หรือในระหว่างท่ี

วางแผนมีการใช้โทรศัพท์มือในการหาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือ  

การวางแผน  การท าลักษณะนีถื้อว่า มีความพยายามท่ีจะ

สร้างความได้เปรียบตอ่คูแ่ข่ง คือต้องท าสิ่งนีถ้ึงจะชนะ และ

น่ีคือสญัญาณของการคดิเชิงกลยทุธ์  

 

 มีการพูดถึงเร่ืองของความไม่แน่นอน อุปสรรค หรือ

ข้ อ จ า กั ด ต่ า ง ๆ  ใน ก า รว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  โด ย มี                

การเตรียมพร้อมรับมือกบัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น มี

การเตรียมคนขบัรถไว้สองคนเพ่ือท่ีจะสามารถสลบักนัขบัรถได้ 

ท าให้โอกาสในการเกิดอบุตัเิหตลุดลง     

 มีการระบุค าขยายของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน เช่น ไปร้อยเอ็ด  “ด้วยความสนุก” ไปร้อยเอ็ด        

“ด้วยความรวดเร็ว” หรือ ไปร้อยเอ็ด “ด้วยความประหยดั” สิ่งเหล่านีคื้อ ตวัขยายว่าวิธีการไป คือ

ไปอยา่งมีเป้าประสงค์ เฉพาะเจาะจง ไมใ่ชแ่คเ่สร็จภารกิจไปร้อยเอ็ดแตส่ าเร็จลงด้วย เป็นต้น  

 มีการผสมผสานระหว่างข้อมูล เหตุผล และจินตนาการ เพราะถ้าเป็นการใช้ข้อมูลอย่างเดียว      

สิ่งนัน้จะเรียกว่า การคิดวิเคราะห์ หรือใช้จินตนาการอย่างเดียวก็จะเรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ 

เน่ืองจากการวางแผนกลยุทธ์เป็นเร่ืองท่ียงัไม่เกิดขึน้ในขณะนีแ้ต่จะเกิดขึน้ในอนาคต จึงแทบจะ

เป็นไปไมไ่ด้เลย ถ้าเราใช้ข้อมลูเพียงอยา่งเดียวในการวางแผนกลยทุธ์  

 



 

๒๐ 

 

 

 มีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติ คือแสดงออกถึงอารมณ์ร่วมในการคิดและวางแผน 

ถึงแม้จะหมดเวลาก็ไมย่อมหยดุคดิและวางมือลงง่ายๆ   

เคร่ืองมือตารางตรวจเช็ค ๒.๓: พฤติกรรมที่ระบวุา่ คณุได้พยายามคิดแผนเชิงกลยทุธ์   

ตัวอย่างจากกิจกรรม คุณได้พยายามคิด… 
 ตอ่สู้หาทางเอาชนะ ให้ได้เปรียบคูแ่ขง่?  
 ก าหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจง: ชนะคือ? ...ส าเร็จคือ?  
 คาดการณ์ถึง อปุสรรคหรือข้อจ ากดั?  
 ประเมินความไมแ่นน่อนหรือความเส่ียงในอนาคต? 
 วิเคราะห์ข้อมลู เหตผุล? บวกกบัการกล้าจินตนาการ? 
 แสดงความ ปรารถนาแรงกล้า อยากส าเร็จ?  

 

๓. เหน็ / เลือก / ท า ในสิ่งท่ีใช่และไม่ท า สิ่งท่ีไม่ใช่ พร้อมทัง้บอกเหตุผลได้ว่าท าไม  

“สิ่งที่ใช่” ในท่ีนีห้มายถึง ภายใต้สภาวะจ ากัดในอนาคต หากท าสิ่งนีแ้ล้วน่าจะส่งผลให้เราเป็นต่อ 

และเพิ่มโอกาสให้เรารุดหน้าสูก่ารบรรลผุลท่ีตัง้ใจไว้ได้  

ส าหรับกิจกรรมในการเดินทางไปร้อยเอ็ดนัน้ ได้วางสถานการณ์จ าลองชวนคิดเพ่ือสะท้อนภาพการ

เลือกกลยทุธ์ในการบริหารจดัการท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ด้วยโจทย์ว่าเป้าหมายความส าเร็จของการเดินทางคือ 

การไปถึงร้อยเอ็ดก่อนใคร ด้วยการออกเดินทางเวลาตี ๕ โดยมีการเตรียมเสบียงหรืออาหารพร้อมอยู่ในรถ 

รวมถึงเตรียมคอมฟอร์ทร้อย ส าหรับสมาชิกทัง้หมด ๕๐ คนไปด้วย เพ่ือท่ีจะได้ไม่เสียเวลาในการแวะหาจดุ

พกัระหวา่งทาง อยา่งไรก็ตามในระหวา่งทางอาจมีค าขอร้องจากสมาชิกให้จอดพกัด้วยเหตผุลดงันี ้ 

 มีสมาชิกหนึ่ งคนขอแวะเข้าห้องน า้ เพ่ือไปปัสสาวะ เน่ืองจากไม่ถนัดในการปัสสาวะใส่                

คอมฟอร์ทร้อย - ในกรณีนีถ้้าผู้บริหารยอมท าตามค าขอและสัง่ให้จอดพกัเพ่ือคนๆ เดียว สมาชิกท่ี

เหลือ ๔๙ คนก็จะเกิดค าถามในใจด้วยความไม่เข้าใจหรือไม่พอใจว่าเพราะอะไรจะต้องหยดุพกัทัง้ๆ 

ท่ีตกลงกนัไว้แล้ววา่จะไมห่ยดุ แตต้่องล้มเลิกแผนง่ายๆ เพ่ือคนๆ เดียว  

 มีสมาชิกหนึ่งคนเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน า้เพ่ือไปท าธุระหนกั เพราะมีอาการเหมือนท้องเสีย - 

กรณีนีถื้อวา่เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นจริงๆ จงึตดัสินใจหยดุพกัเพ่ือให้สมาชิกคนนัน้สามารถไปเข้าห้องน า้ได้ 



 

๒๑ 

 

 

ขณะเดียวกนั สมาชิกท่ีเหลือ ๔๙ คนเห็นโอกาสจงึขอลงไปเดินเลน่บ้าง ปรากฏวา่หลงัจากเวลาผ่าน

ไป ๑๐ นาที สมาชิกคนดังกล่าวกลับมาท่ีรถ ขณะท่ีสมาชิกอีก ๔๙ คนยังไม่กลับมาตามเวลา 

ลกัษณะแบบนีถื้อว่าเป็นการท าลายกลยุทธ์ของทีมด้วยการตดัสินใจครัง้เดียวของผู้น าหรือผู้บริหาร

เพียงครัง้เดียวท่ีให้สมาชิก ๔๙ คนท่ีเหลือสามารถไปเดนิเลน่ได้ สง่ผลลพัธ์ตอ่ชยัชนะของแผน ซึ่งจดุ

นีส้ะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินกลยุทธ์ท่ีดี ไม่ควรจะหวัน่ไหวไปมา ซึ่งการแก้ปัญหาลกัษณะนีไ้ม่ถูก

เรียกว่ากลยุทธ์ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า ดงันัน้ ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบรักษา     

กลยุทธ์ไว้จึงต้องจอดเพ่ือให้สมาชิกคนท่ีท้องเสียสามารถลงไปเข้าห้องน า้ได้และรถออกเดินทาง

ตอ่ไปโดยไม่ต้องหยดุรอ แตใ่ช้วิธีการติดตอ่รถคนัหลงัท่ีตามมาท่ีมีกลยทุธ์ไมเ่หมือนกนั คือ ไม่เร่งรีบ

ไป ให้หยดุจอดรับสมาชิกคนนัน้ไปด้วย 

 มีสมาชิกหนึ่งคนเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน - กรณีนีต้้องเข้าใจว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนและ

ส าคญัถึงขัน้รุนแรง ดงันัน้ ผู้น าหรือผู้บริหารจ าเป็นต้องส่ือสารให้สมาชิกทัง้ ๔๙ คนได้รับทราบและ

เข้าใจว่า “เรำจะเปลี่ยนผลส ำเร็จครั้งนี้ จำกไปถึงให้เร็วที่สุดเป็นช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์คนหน่ึง

แทน และส่ิงทีเ่รำจะท ำคือ จะขอให้รถว่ิงออกนอกเสน้ทำง เพือ่พำผูป่้วยไปส่งโรงพยำบำลทีใ่กลที้ส่ดุ 

เพื่อให้เขำได้มีโอกำสรอดชีวิต” การตัดสินใจนีแ้สดงให้เห็นว่า แม้การขับเคล่ือนกลยุทธ์ของผู้น า

จ าต้องแน่วแน่ ทว่ากลยทุธ์ก็ควรต้องสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ตา่งๆ ด้วย ดงันัน้หากมี

การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ก็ควรให้ปรับเปล่ียนด้วยการส่ือสารให้ทราบทัว่กนัทัว่ทัง้หมดในทกุระดบั แล้ว

สมาชิกจะเข้าใจด้วยตวัเองวา่ไมใ่ชเ่ปล่ียนจดุนีแ้ตจ่ดุนัน้ไมเ่ปล่ียนจะท าให้เกิดความสบัสนได้  

 

เพราะฉะนัน้ ข้อสรุปท่ีได้จากกิจกรรมนีคื้อ การคิดกลยุทธ์นัน้ ผู้น าหรือผู้บริหารต้อง “ท าในสิ่งที่

ใช่” (Do the Right Things) ขณะเดียวกันก็ต้อง “เลือกไม่ท า” ใน “สิ่งที่ไม่ใช่” ด้วยเช่นกัน เพราะถ้า

ทุกครัง้ท่ีผู้น าหรือผู้บริหารเลือกทุกอย่าง นัน่หมายความว่า ผู้น าหรือผู้บริหารคนนัน้ไม่มีกลยุทธ์ ก็เปรียบ

เหมือน คนเราเม่ือมีโฟกสัก็จะรู้ว่าต้องเลือกท าอะไรและเลือกท่ีจะไม่ท าอะไร สิ่งนีคื้อการเลือกแบบมีนยัยะ 

เลือกแบบมีเป้าประสงค์ หากใช่หรือถกูต้องก็จะท าให้ทีมงานผู้ปฏิบตัิตามเกิดความเข้าใจและสามารถเดิน

ตอ่ไปเองได้  



 

๒๒ 

 

 

        ในชีวิตจริง เราอาจมีแผนส ารองได้ทกุเร่ือง แต่ขณะเดียวกนัเราไม่สามารถปรับเปล่ียนทกุสิ่งทกุอย่าง

ได้เพราะจะเป็นการสิน้เปลืองงบประมาณอย่างมหาศาล ดงันัน้เราจ าเป็นต้องคิดและวางแผนล่วงหน้า 

แม้ว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ทัง้หมดเหตุเพราะเกิดปัญหาแต่ยังสามารถปรับเปล่ียนบางสิ่งบางอย่างให้

สอดคล้องกบับริบทหรือสภาวะท่ีเกิดขึน้ได้  

๔. ผู้น าท่ีดี ต้องสามารถถ่ายทอดภาพอนาคตให้ลูกทีมเหน็ ณ ปัจจุบัน  

กลยทุธ์เป็นเร่ืองยากท่ีจะส่ือออกมาแล้วสามารถท าให้คนเข้าใจ ผลจากการวิจยัโดยมหาวิทยาลัยช่ือ

ดัง Havard  Business School ในสหรัฐฯ ระบุว่าจากการส ารวจผู้ บริหารสูงสุดจ านวน ๑,๐๐๐ คนใน

ประเทศ พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายกลยทุธ์ให้ผู้ ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย สิ่งนีคื้อเร่ืองจริงท่ี

เกิดขึน้ในหลายๆ องค์กรของเมืองไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หากผู้บริหารระดบัสูงไม่สามารถ

อธิบายกลยทุธ์ให้กบัคนในองค์กรหรือคนท่ีท างานให้กบัเราเข้าใจได้ง่ายจะเกิดผลกระทบอะไรขึน้บ้าง       

ในชีวิตจริงของการท างาน เม่ือมีการส่ือสารกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรออกไป โดยการติด

แผนกลยทุธ์ตามป้ายประกาศตา่งๆ มีโอกาสเป็นไปได้ท่ีพนกังานหรือทีมงานจะเดินเข้ามาอ่านในเวลางาน

แล้วพดูเป็นเสียงเดียวกนัว่า ‘ไม่เข้ำใจถึงส่ิงทีสื่่อสำรออกมำ’ ดงันัน้ ค าถามคือ เพราะคนเหลา่นีไ้ม่ได้มีส่วน

ร่วมในการท าแผนใช่หรือไม่? เพราะฉะนัน้ แนวทางการแก้ไขคือ เอาคนเหล่านัน้มาร่วมท าแผน ค าถาม

ตอ่ไปคือ แนวแนวทางการแก้ไขแบบนีถ้กูต้องแล้วหรือไม่? ค าตอบคือ ไม่ใช่ เพราะไม่ควรน าคนท่ีไม่เข้าใจ

มามีส่วนร่วมในการท าแผนกลยทุธ์ ทว่าการแก้ไขท่ีถกูต้องคือ ผู้น าต้องเรียนรู้วิธีการส่ือสารให้ชดัเจน โดย 

“พดูให้เป็นกลยทุธ์ มากกวา่แคก่ารตดิประกาศกลยทุธ์”     

กิจกรรมปกติ จะถูกพิจารณาว่าเป็นกลยุทธ์ เม่ือ

สามารถตอบได้วา่ ปฏิบตัิไปแล้วมีผลตอ่ความส าเร็จมาก

น้อยอย่างไร รวมถึงเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการกับ

เป้าประสงค์ ดังนัน้ เพ่ือให้เห็นภาพผลการท ากิจกรรม

การวางแผนการเดินทางไปร้อยเอ็ด เหล่านี จ้ึงเป็น

ตวัอย่างกิจกรรมบางรายการท่ีสามารถระบุในแผนการ

เดนิทางให้เป็นกลยทุธ์หรือการปฏิบตัไิด้     



 

๒๓ 

 

 

 การออกรถตี ๕: ถือเป็นกลยุทธ์หรือไม่เป็นก็ได้ หากเป็นกลยทุธ์จะต้องมีเป้าประสงค์อยู่เบือ้งหลงั

ของเหตกุารณ์ คือเพ่ือหลีกเล่ียงการจราจรท่ีคบัคัง่ ดงันัน้ หากพูดให้เป็นกลยทุธ์ คือเราจะออกรถตี 

๕ เพ่ือหลีกเล่ียงรถตดิ และชว่ยให้ออกจากเมืองได้เร็วขึน้  

 แวะทานอาหารกลางวันท่ีร้านครูยอด ไก่ย่างโคราช: ถือเป็นกลยุทธ์หรือไม่เป็นก็ได้ โดยจะถือ

เป็นปฏิบตักิารเม่ือแวะทานอาหารกลางวนัเท่านัน้ แตห่ากมองเป็นกลยทุธ์และมีเป้าหมายว่าจะดงึผู้

ร่วมทางให้ได้มากท่ีสดุ ดงันัน้ การได้รับประสบการณ์ท่ีดีกบัอาหารอร่อยร้านดงัจึงเป็นสิ่งท่ีดงึดดูใจ

เพ่ือให้สามารถชกัชวนผู้ ร่วมทางได้มากๆ หากพดูให้เป็นกลยทุธ์คือ ถ้าเดนิทางไปกบัเราคณุจะได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ กบัอาหารรสล า้เลิศ เพราะเราจะแวะทานอาหารกลางวนัท่ีร้านครูยอดไก่ย่างท่ีมี

ช่ือเสียงและอร่อยมากๆ   

 แวะทานอาหารกลางวันที่ ร้านแมคโดนัลด์: ถือเป็นกลยุทธ์หรือไม่เป็นก็ได้ หากเป็น ก็จะเป็น   

กลยุทธ์ในด้านความรวดเร็วของการเดินทาง เพ่ือให้ทุกคนเกิดความสะดวกในการทานและมีเวลา

วา่งเป็นส่วนตวัท่ีจะเดินเล่นในห้างท่ีร้อยเอ็ด หมายถึง ถ้าไปกับเราท่านจะสามารถไปถึงร้อยเอ็ดเร็ว

กวา่ใคร ตรงนีก็้ถือเป็นกลยทุธ์ได้ 

 เตรียมคอมฟอร์ทร้อยไปด้วย: ถือว่าเป็นกลยทุธ์ ด้วยการพดูถึงผลส าเร็จของการเดินทางในครัง้นี ้

คือ เราจะไปถึงร้อยเอ็ดโดยใช้เวลาน้อยท่ีสุดในการเดินทาง โดยการเตรียมคอมฟอร์ทร้อยไว้พร้อม

ส าหรับทกุคนในการเดนิทางเพื่อท่ีเราจะได้ไมต้่องแวะพกัระหวา่งทาง  

จากตวัอย่างท่ียกมานีจ้ะเห็นได้ว่า การส่ือสารกลยุทธ์จะต้องพุ่งไปท่ีเป้าหมาย ถ้าเราประกาศหรือ

ส่ือสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนออกไป สมาชิกก็จะเกิดความเข้าใจและเลือกได้เอง เช่น รถทัวร์ของเราเน้น

ความเร็วโดยจะไปถึงร้อยเอ็ดก่อนใคร ไม่เน้นความสนุกสนาน ไม่มีการแวะพกัระหว่างทาง หากใครเห็น

ด้วยขอต้อนรับให้ไปกบัเรา แตถ้่าไมเ่ห็นด้วยสามารถเปล่ียนรถคนัอ่ืนได้ทนัที  

หลายๆ องค์กรมักประสบกับปัญหาท่ีคล้ายกันในเร่ืองแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีไม่สอดคล้องกัน 

โดยสิ่งท่ีเป็นกบัดกัทางความคิด ๓ ข้อตอ่ไปนี ้เป็นสิ่งท่ีผู้น าควรเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุง ได้แก่  

 ความหมายของ “ชนะหรือส าเร็จ” ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน : เน่ืองจากเวลาท่ีก าหนด

เป้าหมายเรามกัใช้ “ค าใหญ่” ท่ีอาจจะคลุมเครือ ไม่ชดัเจนท าให้เกิดความเข้าใจก ากวมไม่ตรงกัน 



 

๒๔ 

 

 

เช่น ค าว่า ชนะหรือส าเร็จ หรือสะดวกสบาย แตล่ะค าท่ีกล่าวมานี ้สมาชิกเข้าใจเหมือนกนัหรือไม่

วา่แท้จริงแล้วค าพดูนัน้ต้องการส่ือสารอะไร?  

 ยอมรับทุกกิจกรรม ท าให้สลายโฟกัส แถมจะขัดแย้งระหว่างวิธี กับเป้าประสงค์: ให้สงัเกต

วา่เวลาท่ีองค์กรจดัประชมุท าแผนกลยทุธ์ ผู้ เข้าร่วมประชมุตา่งคนตา่งมีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั 

และต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นขึน้บนกระดานบอร์ดกลาง ทุกครัง้ท่ีปฏิบตัิในลกัษณะนีเ้ม่ือมี

การประชมุ หมายถึงการยอมรับทกุความคิดเห็น ทกุกิจกรรมท่ีน าเสนอมา เร่ืองนีจ้ะเป็นการสลาย

โฟกัสของแผนกลยุทธ์ ท าให้แผนกลยุทธ์ไม่มีโฟกัสเน่ืองจากเรายอมรับในทุกความคิดเห็น         

ทกุกิจกรรมท่ีเสนอ ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั ซึ่งมาจากคนท่ีคิดอา่นและเข้าใจความหมายของ

ค าว่า “ชนะหรือส าเร็จ” แตกตา่งกนั ก็เปรียบเสมือนกบัการเอาแผนยทุธศาสตร์ของแตล่ะอ าเภอมา

รวมกนัก็จะเกิดความขดัแย้งกันไปหมด ดงันัน้กลยทุธ์ต้องมีโฟกัส ซึ่งต้องตกลงจดุนีก้นัให้ได้ก่อน

จงึคอ่ยท ากลยทุธ์กนัตอ่  

 คิดแยก การปฏิบัติการ (Operation) กับ กลยุทธ์ (Strategy) ว่าเป็นคนละงาน คนละระดับ: 

จากมุมมองท่ีว่า กลยุท ธ์ – คิด ปฏิบัติการ – ท า ห รือ ข้างบน – คิด  ข้างล่าง – ท า ห รือ                

กลยุทธ์ –มาก่อน ปฏิบตัิการ – มาทีหลงั เหล่านี ้เป็นความคิดท่ีอนัตรายมาก ยิ่งหากองค์กรใดมี

หลายชัน้  หลายระดบัมากๆ การท ากลยุทธ์ให้เกิดความสอดคล้องกันจึงเป็นสิ่งส าคญั และจะ    

ยิ่งยากมากขึน้ในการคิดท าแผน เน่ืองจากยิ่งลึกลงไปหลายระดบั ความคิดเห็นก็จะยิ่งมากตาม

ความกว้างของระดบัชัน้ ส่งผลให้สลายโฟกสัออกไปหมด กล่าวคือใครเสียงใหญ่ก็ได้ท า ใครเสียง

เล็กก็อดท า เป็นต้น  

ดงันัน้ เคร่ืองมือหรือสูตรส าเร็จท่ีจะน ามาช่วยให้การส่ือสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ทีมงานหรือ  

คนอ่ืนเข้าใจ คือสตูร “เหน็ – เลือกท า – เพื่อ” (๑ - ๒ – ๓) ดงันี ้   

๑. “เห็น” - บอกค าว่า “ชนะหรือผลส าเร็จ” ขององค์กรว่า คืออะไร โดยให้ขยายความให้ชัดเจนว่า 

ความหมายของค าว่าชนะหรือผลส าเร็จนัน้คืออะไรกนัแน่? เช่น ไปถึงเร็วกว่าใคร ไปถึงแล้วได้รับ

ประสบการณ์อีสาน ดงันัน้ ผลส าเร็จคือ ไปถึงร้อยเอ็ด เราจึงได้เลือกท่ีจะออกรถตอนตี ๕ เพ่ือเป็น

การหลีกเล่ียงการจราจรท่ีมีรถตดิในชว่งเช้า 
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๒. “เลือกท า” – คือพดูให้ชดัเจนออกไปว่า เราเลือกท าอะไร เช่น เลือกออกรถตอนตี ๕ หรือเลือกท่ีจะ

แวะพักท่ีไหนบ้าง ดังนัน้ ผลส าเร็จของการไปกับเราคือ ผู้ ท่ีไปได้รับประสบการณ์ด้านอาหารท่ี

อร่อย เราจงึเลือกร้านอาหารช่ือดงัในตวัเมืองโคราชมาบริการ  

๓. “เพื่อ” –  โดยใส่เหตุผลประกอบว่า เพราะอะไรถึงเลือกเช่นนัน้ ท าให้เรามีประสบการณ์มากขึน้

อย่างไร เช่น กรณีเลือกทานท่ีแมคโดนัลด์ ผลส าเร็จคือพนักงานท่ีไปกับเราจะมีเวลาในการเดิน

เท่ียวชมห้างสรรพสินค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลานัง่รออาหารมาเสิร์ฟและเสียเวลาทานกนั จึงเลือกท่ี

จะทานแมคโดนลัด์เพ่ือความสะดวก แล้วแยกย้ายกนั มีเวลาสว่นตวัในการเดนิเลน่ตามอธัยาศยั       

ดงันัน้ บทสรุปท่ีส าคญัคือ  

“…ผู้น าท่ีดี ต้องมีวิสัยทัศน์ และต้องสามารถถ่ายทอดภาพอนาคตให้ลูกทีมเห็นได้ใน

ปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมหรือเสริมสร้างลูกทีมในทุกระดับให้สามารถคิดหรือปฏิบัติเองได้อย่างถูกทิศ 

ถูกหนทาง”    

 

กรณีศึกษาตัวอย่าง: ธนาคารไทยพาณิชย์ กับการส่ือสารกลยุทธ์ให้คนด าเนินงานตามแผน    

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นธนาคารเก่าแก่มีอายุร่วม ๑๐๐ ปี ตลอดระยะเวลาเกือบ๙๐ ปีท่ี

ด าเนินการ สินค้าหลักของธนาคารมี ๒ ประเภทคือ เงินฝากท่ีพนักงานเคาเตอร์ให้บริการ และเงินกู้ ท่ี

พนกังาน LO ให้บริการเงินกู้ ท่ีชัน้สอง โดยในช่วงปี ๒๕๕๐ มีผู้บริหารระดบัสูง (CEO) เข้ามาใหม่ และมี

นโยบายให้พนกังานในสาขาหาเงินฝาก (เดิมท่ีต้องหาเงินฝากอยู่แล้ว) แทนการขายแบบเดี่ยวๆ อย่างใด

อย่างหนึ่ง มาเป็นการขายเงินฝากประจ าแบบคอมโบ (Combo) คือ แบบ ๓ เดือนท่ีให้ดอกเบีย้ ๒.๗% (ซึ่ง

สงูกว่าธนาคารอ่ืนๆ) แต่ต้องบงัคบัให้ลูกค้าต้องซือ้แบบ ๑๒ เดือนไปด้วยท่ีให้ดอกเบีย้ ๒.๔%  อย่างไรก็

ตาม พนกังานซึ่งอยู่ในสถานะท่ีต้องปฏิบตัิตามนโยบายของกลยุทธ์ข้อนี ้ได้พบกับความยากล าบากใน 

การขาย ท าให้เกิดความเครียด ไม่สบายใจ และไม่ชอบ รู้สึกท้อใจเน่ืองจาก รู้สึกว่าขายยาก ต้องพูดใน

เร่ืองท่ีไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ และโดนลกูค้าต่อว่าอยู่บ่อยครัง้ เน่ืองจากข้อเสียเปรียบท่ีเกิดจากการซือ้เงินฝาก

ประจ าแบบคอมโบนี ้ ดงันัน้ ผู้ จัดการสาขามีหน้าในการพูดส่ือสารและเกลีย้กล่อมให้พนักงานเช่ือใน

นโยบายกลยทุธ์นี ้โดยแบง่เป็น ๔ แนวทาง คือ 
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 แนวทางที่  ๑: ให้สญัญากับพนกังานว่า เด๋ียวจะให้โบนสั ถ้าขายได้ – การส่ือสารกลยุทธ์แบบนี ้มี

ความเส่ียงท่ีจะต้องควกัเงินจ่ายเอง เพราะตอนนีเ้ป็นช่วงไตรมาสแรกของปี แตก่ารจ่ายโบนสันัน้จะ

ท าชว่งปลายปีและจะจา่ยก็ตอ่เม่ือธนาคารมีผลก าไรเทา่นัน้  

 แนวทางที่  ๒: บอกให้พนักงานลองขายแบบคอมโบนี ้เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องไม่หายอดเงินฝากทุกๆ 

เดือนบ่อยๆ สู้ ไปล็อคขายให้ลกูค้าด้วยเงินฝากแบบคอมโบเลยดีกว่า โดยบอกลกูค้าว่าเม่ือซือ้ไปจะ

ได้ก าไร เพราะดอกเบีย้ก าลังจะลงอีก – การส่ือสารแบบนีถื้อว่า เป็นการส่ือสารแบบปฏิบัติการ 

อยา่งแท้จริงโดยไมมี่แผนกลยทุธ์อยูเ่ลย  

 แนวทางที่ ๓: ส่ือสารกบัพนกังานให้มีก าลงัใจสู้ ว่า เราคือ SCB เราไม่เลน่สงครามราคากบัธนาคาร

อ่ืน กรุณาภูมิใจในความเป็น SCB ท่ีจะขายของอยา่งสง่าผา่เผยตรงไปตรงมากบัลกูค้า – การส่ือสาร

แบบนีไ้ม่ถกูต้องชดัเจน เพราะแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้และนโยบายท่ีน ามาใช้ล้วนแล้วแต่เป็น

การแขง่กนัในเร่ืองของราคาอยา่งชดัเจน  

 แนวทางท่ี ๔ : ส่ือสารแบบกลยทุธ์ ด้วยการส่ือสารกบัพนกังานว่า SCB ของเราก าลงัจะเปล่ียนจาก

ธนาคารท่ีเป็น Mono Bank (คือท าธุรกรรมแต่เงินธรรมดา ฝากและกู้ ) ไปเป็น Universal Bank (คือ

ท าธุรกรรมแบบครอบคลมุและครบวงจร) หมายความว่า เราก าลงัจะเปล่ียนถ่ายจาก Mono ไปเป็น 

Universal Bank แตก่ลยุทธ์นีห้ากใช้การพดูเพียงอย่างเดียวจะไม่มีโอกาสส าเร็จ ดงันัน้เราทุกคนจึง

ต้องมีก้าวแรกด้วยกนั นัน่คือ ลองขายดกู่อน โดยเร่ิมจากคอมโบ เงินฝากท่ีง่ายท่ีสดุ ไม่ซบัซ้อน ซึ่งน่ี

จะเป็นการฝึกก้าวแรกของพนกังานในการไปสู่อีกหลายพนักิโล เพราะฉะนัน้ขอให้ทุกคนลองขายด ู

ขายได้- ไม่ได้ ไม่เป็นไร เพราะอยา่งน้อยการมีก้าวแรกของทกุคนจะชว่ยท าให้ SCB ก้าวไปสูก่ารเป็น 

Universal Bank ก่อนธนาคารอ่ืนๆ ซึ่งตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า ทุกวันนี ้SCB มี   

การขายสินค้าท่ีมีความหลากหลาย และจบัเป็นคอมโบอย่างมากมายหลายประเภท เช่น จบัประกนั

ชีวิตรวมกบัเงินกู้ รถ หรือรวมกบัประเภทอ่ืนอีกหลายอยา่งมากๆ    

นอกจากนัน้ประเดน็เพิ่มเตมิท่ีได้เรียนรู้ คือ  

 การน า KPI มาใช้หลงัจากด าเนินแผนกลยุทธ์เปล่ียนองค์กรเป็น Universal Bank โดย KPI นัน้เป็น

ตัวบ่งชีว้่าเราไปได้และเราไปถึงไหนแล้ว ดังนัน้ ถ้าใช้ผิดก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการท าลาย

ก าลังใจของพนักงานทางอ้อม รวมถึงท าให้พนักงานไม่ด าเนินตามแผนกลยุทธ์ ตรงกันข้ามกลับ 
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หมดแรงและยอมแพ้ไปง่ายๆ สุดท้ายองค์กรก็ท ากลยทุธ์นีไ้ม่ส าเร็จ เช่น ในช่วงแรกของการแนะน า

สินค้าทางการเงินแบบคอมโบ ถ้าก าหนด KPI ว่าให้พนักงานไปขายสินค้าแบบคอมโบให้ได้ ๕    

ล้านบาท การตัง้ KPI ลกัษณะนี ้พนกังานก็จะหมดก าลงัใจง่ายๆ เพราะแค่ประเภทแรกยงัขายไม่ได้

แล้วยิ่งก าหนดวา่ต้องท าให้ได้ ๕ ล้าน ซึง่ไมมี่ความเป็นไปได้เลย     

 SCB ยงัมีการด าเนินเร่ืองแผนกลยทุธ์ด้านอ่ืนตอ่อีก โดยปรับให้พืน้ท่ีในธนาคารสาขาไม่มีเก้าอีน้ัง่รอ

ส าหรับลกูค้า แตใ่ช้การยืนตอ่แถวเดียวในการรับบริการ ซึ่งจะเห็นได้วา่ SCB เลือกท า และเลือกท่ีจะ

ไม่ท าอะไรบางอย่าง เพ่ือให้กลยทุธ์ของธนาคารประสบผลส าเร็จ เช่น เลือกท่ีจะให้ลกูค้ายืนตอ่แถว

เดียว และเลือกท่ีจะให้ลกูค้าไม่ต้องเขียนใบน าฝาก แถมเลือกท่ีจะไม่แจกบตัรคิว อีกทัง้ไม่มีเก้าอีน้ัง่

รอ – การส่ือสารแบบมีกลยุทธ์คือ เราเลือกความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า โดยให้มองข้าม 

ความสบาย หมายถึง เม่ือเลือกให้ต่อคิวจึงไม่ต้องแจกบตัรคิว ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียก  

บตัรคิว ลดเวลาในการรอและการบริการต่อคนลงได้เป็นอย่างมาก ซึ่งภายในหนึ่งชัว่โมงสามารถ

ให้บริการลกูค้าได้มากกวา่การเรียกคิว ๑ เทา่ เร่ืองนีช้ว่ยสนบัสนนุกลยทุธ์ของ SCB ได้     

 

ประเดน็ส าคญั ไมไ่ด้อยูท่ี่กลยทุธ์จะปฏิบตัลิงมาถึงหน่วยงานหรือพืน้ท่ีท่ีเราก ากบัดแูล แตอ่ยู่ท่ีตวัเรา

ในการปฏิบัติให้มีนัยยะส าหรับคนท่ีท างาน ประเด็นส าคัญคือ “…ผู้น าหรือผู้บริหารต้องหยุด          

การอธิบายแบบปฏิบัติการ (Operation) แต่ให้เร่ิมถ่ายทอดแบบมีกลยุทธ์ ด้วยการปรับกลยุทธ์ใน

ขัน้การปฏิบัตงิานให้มีผลส าหรับผู้ปฏิบัตงิานทุกคน จากนัน้พวกเขาจะสามารถเดนิต่อได้เอง”   

 

๕. แผนกลยุทธ์ เป็นเพียง “หนทาง” แต่ไม่เหน็ “เส้นทาง”  

ในการท าแผนส าหรับการเดินทางไปร้อยเอ็ด จะท าบน

แผนท่ีซึ่งสามารถมองเห็นเส้นทางเดินได้ แต่ในโลกความจริง

แล้วการท าแผนกลยุทธ์จะ “ไม่มีแผนท่ี” เหมือนภาพแผนท่ี     

ท่ีปรากฏอยู่แผนเดินทางทั่วไป และน่ีคือเหตุผลท่ีอธิบายได้

ง่ายๆ ว่าการท าแผนกลยุทธ์ยากเพียงไร เน่ืองจากไม่มีถนน   

ไม่มีเส้นทาง อีกทัง้ยากต่อการก ากับ แตมี่หนทางเดียวท่ีจะท า

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัอ าเภอ 

ระดบัต าบล 

รูป ๒.๔ วงแหวน ๓ ชัน้กบัยทุธศาสตร์ต่างระดบั 
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ได้คือ การท าให้เกิดความเข้าใจในทิศเดียวกนักบัคนท างานหรือ ผู้ปฏิบตัิซึง่จะสง่ผลให้สามารถเดินได้ด้วย

ตวัเอง ต้องให้คนท างานคดิแผนเอง ท าแผนเอง รวมทัง้แลกเปล่ียนกนั  

ประเดน็ส าคญัคือ กลยทุธ์ไม่มีเส้นทาง แม้ว่าจะเขียนให้ละเอียดสกัเทา่ใดก็ยากท่ีจะมองเห็นเส้นทาง 

เพราะมีแค่หนทางคร่าวๆ เท่านัน้ท่ีสามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับการท าแผนยุทธศาสตร์ระดบัต าบล 

อ าเภอ และจงัหวดั เราไม่สามารถพดูถึงทกุสิ่งทกุอยา่งได้ แตต้่องก าหนดจดุท่ีเป็นกลยทุธ์เพ่ือให้สามารถไป

ถึงได้ ซึ่งมี A หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติท่ีกระจายตัวอยู่ รอบๆ ของแผนด าเนินการแต่ละ

ระดบัชัน้ และอยูป่ะปนกบั S ซึง่ หมายถึงกลยทุธ์หลกัท่ีแฝงอยูใ่นแตล่ะระดบัชัน้ ตัง้แตร่ะดบัจงัหวดั อ าเภอ 

และต าบล โดยอยูใ่นต าแหนง่ท่ีสอดคล้องกนั  

 สิ่งส าคญัต้องตระหนกัคือ “…กลยุทธ์ ต้องอยู่ในงานปฏิบัต ิ(Operation)  แต่ไม่ใช่ทุกอย่างในงาน

ปฏิบัต ิ(Operation) คือกลยุทธ์” 

 

แนวคิดที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้  

 เม่ือมีข้อจ ากัดจะท าให้เราต้องคิดเร่ืองกลยุทธ์เพิ่มขึน้ เปรียบเสมือนการท างานในวงราชการท่ีมี

ข้อจ ากัดมากมาย จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้น าหรือผู้บริหารระดบัสูงจะต้องคิดและท าเร่ือง  

กลยทุธ์อยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากการคิดเพ่ือท าทุกสิ่งทุกอย่างนัน้เป็นการสิน้เปลืองงบประมาณโดย

ใชเ่หต ุเพราะเราไมมี่งบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ  

 พนกังานทกุคนต้องเห็นและเข้าใจกลยทุธ์ในองค์กรให้ตรงกนัจงึจะสามารถเดนิตอ่ไปได้ ไมใ่ชมี่เพียง

ผู้น ารู้และเข้าใจอยู่เพียงคนเดียวแตค่นอ่ืนไม่รู้เลย อย่างไรก็ตาม การด าเนินกลยทุธ์บางครัง้อาจจะ

พบกับอุปสรรคบ้างโดยเราสามารถเลือกท่ีจะปรับกลยุทธ์ได้ แต่ถ้าปรับก็ต้องปรับทัง้หมด และ

ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจทัว่ถึงทัง้องค์กร  

 ถ้าไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ก็ไม่จ าเป็นต้องมีกลยทุธ์ การท่ีมีเงิน คน และทรัพยากรอย่างไม่จ ากัด 

ก็ไม่ได้หมายความวา่ไม่มีความจ าเป็นต้องเสียเวลาคิดเร่ืองกลยทุธ์ ยกตวัอย่างเชน่ เมืองดไูบ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรต ท่ีมัง่คัง่ด้วยน า้มนัและเงิน ก็ยงัคิดวา่ประเทศของตนเองมีอปุสรรคอยู่ โดยเอาเงินจาก

การค้าน า้มนัมาสร้างเมือง เช่นเดียวกันกับสิงคโปร์ แม้เป็นประเทศท่ีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไร

ระดบัต าบล 



 

๒๙ 

 

 

เลยนอกจากกลยุทธ์ในการเดินประเทศ และใช้กลยุทธ์ในการน าประเทศสร้างสิ่งต่างๆ ขึน้มาจาก

หวัคิดเท่านัน้ เร่ืองนีบ้อกให้รู้ว่าจดุส าคญัอยู่ท่ี การลงมือปฏิบตัิ (Do the Right Things) เพราะถ้าไม่

ลงมือปฏิบตั ิก็ไมมี่กลยทุธ์ คือท ากลยทุธ์อยา่งจริงจงัไมใ่ชท่ ากลยทุธ์บนกระดาษ     

 

แนวคิดท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บูรณาการความรู้ท่ีจะน าเอาไปใช้ในการต่อยอด 

 น าไปใช้ปรับรูปแบบในการส่ือกลยทุธ์ให้ทีมงานฟัง โดยพดูให้เป็นรูปธรรม ให้มองเห็นภาพก้าวแรก 

 เอาไปปรับวิสยัทศัน์ของตนเอง เพ่ือปรับกระบวนทา่ในการท ากลยทุธ์  

 ใช้วิธีการส่ือสาร สูตร “เห็น – เลือก – ท า” (๑  - ๒  – ๓) เพ่ือส่ือสารกลยุทธ์ให้ลูกน้องเกิด     

ความเข้าใจได้ง่าย 

 น าไปต่อยอดความคิดในการสานงานโครงการเดิมท่ีท าต่อเน่ืองต่อไป โดยเป็นการด าเนินการ

ต่อเน่ืองจากปีทีผ่านมา ๒๕๕๖ ซึ่งท่านผู้ ว่าฯ วิโรจน์ มีแดง จากจงัหวดันครสวรรค์ ได้น าแนวคิด

เชิงกลยุทธ์ไปลงมือด าเนินการท าอย่างจริงจังจนเกิดผลในการพัฒนาจังหวัดออกมาอย่างเป็น

รูปธรรม คือ ท าโครงการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครสวรรค์ โดยปรับปรุง

พืน้ท่ีบริเวณรอบบึงบอระเพ็ดให้กลายเป็นศูนย์เลีย้งปลาและเพาะพันธุ์ปลายน า้จืดในเขตพืน้ท่ี

ภาคกลางตอนบน ซึ่งมีเงินทุนสนับสนุนช่วงแรกของการเร่ิมโครงการอยู่ท่ี ๑๐ ล้านบาท โดยมี   

การส่งเสริมและริเร่ิมการเลีย้งปลาน า้จืดในพืน้ท่ี จากนัน้จึงค่อยๆ เร่ิมขยายพืน้ท่ีกว้างใหญ่ขึน้

ตามล าดบั เกิดเป็นชมุชนเล็กๆ ในพืน้ท่ี ปัจจบุนัพืน้ท่ีแห่งนีก้ลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวของ

เขตจงัหวดันครสวรรค์ท่ีดึงดดูทัง้นกัท่องเท่ียว และเครือข่ายของสมาคมผู้ ค้าปลาน า้จืด ให้เข้ามา

พกัผ่อนหย่อนใจหรือเท่ียวชมบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้น าเงินหมุนเวียนเข้ามาในพืน้ท่ีเขตจงัหวดั

นครสวรรค์ได้       

 

 

 



 

๓๐ 

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศในการเรียนรู้ 
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