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หลักการและเหตุผลของกิจกรรม
ผลลัพธ์และประโยชน์จากการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
หัวข้ อการเรี ยนรู้
สรุปเนื ้อหาและภาพรวมของกิจกรรม
ประมวลภาพบรรยากาศในการเรี ยนรู้

๑

หลักการและเหตุผลของกิจกรรม
ผู้นาทุกคนเมื่อตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจมักพบกับความท้ าทาย โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในประเด็นสาคัญ ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงหรื อในสภาวะวิ กฤต เพราะการตัดสินใจที่ ผิดพลาดหรื อไม่รอบคอบ
อาจนาไปสู่ประเด็นปั ญหาที่ส่งผลกระทบที่ใหญ่ยิ่งกว่า ดังนัน้ ผู้บริ หารระดับสูงภาครั ฐจึงควรมีทกั ษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็ นแนวคิดในการตังสมมติ
้
ฐานเชิง ท้ าทายในมุมต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถวางกรอบ
กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ มั่นใจว่าผลของการตัดสินใจนันเหมาะสม
้
รอบคอบ และได้ รับ
การกลัน่ กรองจนน่าจะเป็ นคาตอบที่ดีที่สดุ
นอกจากนัน้ เนื่ องด้ วยสภาวะแวดล้ อม สังคม เศรษฐกิ จ และการเมื องที่ มี การเปลี่ ยนแปลงใน
ปั จจุบนั รวมถึงผลพวงของปั ญ หาที่เกิดจากภาวะความไม่แน่นอนทางธรรมชาติ อีกทัง้ ภัยพิบตั ิต่างๆ ที่
เกิ ด ขึ น้ ล้ ว นแล้ ว แต่เป็ นความท้ าทายที่ ผ้ ูน าทุ ก คนมัก จะประสบ ดัง นัน้ การเป็ นนัก คิ ด เชิ ง กลยุท ธ์ ใ น
การประเมินและคาดการณ์อนาคต เพื่อให้ สามารถกาหนดวิสยั ทัศน์ที่มงุ่ สูอ่ นาคต ตลอดจนวางแนวทางใน
การป้องกันและรองรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งยวด

ผลลัพธ์ และประโยชน์ จากการเรี ยนรู้
หลักสูตรการคิดเชิงวิพ ากษ์ นีจ้ ะช่วยเสริ มสร้ างทักษะการตังค
้ าถามและสมมติฐานในมุม มองที่
หลากหลาย อันนาไปสู่การตัดสินใจที่ ได้ ผลลัพธ์ ดีที่สุด รวมถึงลดความผิดพลาดให้ เหลือน้ อยที่สุด โดยที่
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ นีจ้ ะสามารถประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ หลากหลายสถานการณ์ ผ่านเครื่ องมือ
ชวนคิดต่างๆ รวมทัง้ ประยุกต์ใช้ ในกระบวนการคิดเชิ งวิพ ากษ์ เพื่ อพิจารณาประเด็น ที่ สาคัญ ต่างๆ ใน
การท างานภายในหน่ ว ยงาน และการท างานร่ ว มกั บ ภาคประชาชนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจและ
การดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ ห ลักสูตรการคิดเชิ งกลยุทธ์ จ ะช่วยสร้ างความเข้ าใจในบทบาทและเสริ ม ทักษะการเป็ น
นักคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารระดับสูงภาครัฐในการประเมินสภาพแวดล้ อม ตลอดจนคาดการณ์อนาคต
ที่อาจเกิดขึ ้นเพื่อให้ สามารถกาหนดวิสยั ทัศน์ เลือ กกลยุทธ์ที่เหมาะสม วางแผนรองรับ หรื อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์ ที่ อาจเกิดขึน้ รวมถึง ปรับเปลี่ยนวิธี การในการมุ่ งสู่เป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานหรื อ
จังหวัดที่ได้ กาหนดไว้ นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงภาครัฐได้ เล็งเห็นความสาคัญของบทบาท
๒

และประโยชน์ ของการคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ ต่ อ การบริ ห ารงานโครงการหรื อ หน่ ว ยงาน จั ง หวั ด ให้
ประสบความสาเร็จในระยะยาวอีกด้ วย
หัวข้ อการเรี ยนรู้
 ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์
 คิดวิพากษ์ อย่างไรให้ สร้ างสรรค์
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
 แผนผังกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
 การประเมินระดับทักษะการเป็ นนักคิดเชิงกลยุทธ์
 บทบาทและความสาคัญของการเป็ นนักคิดเชิงกลยุทธ์
 กรอบการกาหนดกลยุทธ์
 การสร้ างวิสย
ั ทัศน์เชิงกลยุทธ์สภู่ าพอนาคตและการกาหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้



เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้ างข้ าราชการในหน่วยงานให้ คดิ ได้ คมชัดมากขึ ้น
เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้ างข้ าราชการทุกระดับให้ คดิ และทาเองได้

๓

สรุปเนือ้ หาและภาพรวมของกิจกรรม
ความสาคัญของการคิดและการตัดสินใจของผู้นา
อุปสรรคที่สาคัญในการเรี ยนรู้ มีหลากหลายปั จจัย ซึ่งบางเรื่ องอาจเป็ นข้ อจากัดในการเข้ าถึงแหล่ง
ความรู้ที่เรี ยน บ้ างก็เป็ นของโอกาสที่แตกต่างกัน ไม่ก็เป็ นเรื่ องคุณภาพของแหล่งข้ อมูลความรู้ หารู้ไม่ว่า
ปั จจัยเหล่านันเป็
้ นเพียงปั จจัยภายนอกที่ทาให้ เกิดอุปสรรค ในความเป็ นจริงแล้ ว สาคัญที่ปัจจัยภายในของ
ตัว ผู้น าต่างหากที่ เป็ นอุป สรรคต่อการเรี ย นรู้ และอัน ตรายที่ สุด นั่น คื อ ตัว ตนของผู้ น ำและค ำพู ด ที ่ ว่ ำ
“รู้ แล้ ว” และ “รู้ อย่ างนี้” เมื่อผู้นาได้ ยินการนาเสนอความคิดจากผู้อื่น และสองคานี ้เองคือสิ่งปิ ดกันโอกาส
้
ในกระบวนการเรี ยนรู้และกระบวนการคิดของผู้นาในการจะได้ มาซึ่ง มุมมองใหม่และแตกต่าง สุดท้ ายผล
จากการคิดและการตัดสินใจจะยังคงเหมือนเดิม ถ้ าผู้นาบอกว่า “อ๋อ…รู้ แล้ว” และในเวลาที่เกิดเหตุการณ์
วิกฤต หรื อผ่านเหตุการณ์ สาคัญนันไปแล้
้
ว ผู้นาบอกว่า “อ๋อ…รู้ อย่ำงนี ้ ทำแบบนี ้ตงั้ นำนแล้ว” เป็ นต้ น เหตุ
เพราะยึดมัน่ คาสองคานี ้ให้ ปิดกันในสิ
้ ่งที่ควรจะคิดและทาทังๆ
้ ที่ยงั ไม่ทนั ได้ คิดทบทวน แต่ผ้ นู าได้ ตดั สินใจ
ไปก่อนล่วงหน้ าแล้ วนัน่ เอง
ผลกระทบและความเสี ยหายที่ ต ามมาจากการไม่ทัน ได้ คิด คิดไม่ถ้ วนถี่ หรื อตัง้ ใจไม่คิด เพราะ
“รู้ แล้ ว” ของผู้นาก่อนตัดสินใจนัน้ ถือเป็ นบทเรี ยนราคาแพงและไม่สามารถประเมินค่าได้ เนื่องจากทุกๆ
การตัดสินใจของผู้นาย่อมมี ผลกระทบต่อการทางานในด้ านต่างๆ ของคนในองค์กร และผู้เกี่ ยวข้ องใน
ทุกภาคส่วน ดังนันทั
้ กษะความคิดและการตัดสินใจของผู้นารวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงนับเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเรี ยนรู้ หมัน่ ฝึ กฝน พัฒนา และนาไปใช้ งานอย่างต่อเนื่อง
สาหรับหัวข้ อของการเรี ยนรู้ ต่อไปนี ้ เป็ นหัวใจสองข้ อหลักในหลายๆ เรื่ องของหมวดการคิด ซึ่งมี
ความจาเป็ นและสาคัญ ต่อผู้นาและผู้บริ หารระดับสูง โดยเนื ้อหาหลักและเครื่ องมือต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
ด้ านกระบวนการคิดของผู้นาและผู้บริหารระดับสูงนันได้
้ สรุปรวมในเอกสารสรุปเนื ้อหาบทเรี ยน ดังต่อไปนี ้
๑. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
๒. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

๔

๑. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
“การคิดเชิงวิพากษ์ ” หมายถึง กระบวนการคิดที่มีความตังใจจะพิ
้
จารณาตัดสินเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดย
ไม่เห็นคล้ อยตามข้ ออ้ างที่นาเสนอ แต่ได้ ตงค
ั ้ าถามท้ าทายหรื อข้ ออ้ างโต้ แย้ งเหล่านันเพื
้ ่อนาไปสู่การค้ นหา
ความจริ งและเพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ความคิดใหม่ที่แตกต่าง อันจะนาไปสู่คาตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่า
ข้ ออ้ างเดิม เหมาะสมกับบริบทแวดล้ อมมากกว่า รวมถึงเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมส่วนรวมมากกว่า
สาหรับการคิดเชิงวิพากษ์ นนั ้ ส่วนใหญ่มกั จะถูกนามาใช้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อในสถานการณ์
วิกฤต (Critical Situation) ที่สาคัญหรื อมีผลกระทบสูงต่อการตัดสินใจ เช่น การจัดการกับปั ญหาที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ แรงงาน สังคม เป็ นต้ น ซึ่งเรามักจะพบว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินหรื อสถานการณ์ ที่มีเ วลาจากัด
จาเป็ นต้ องแก้ ปัญหาหรื อตัดสินใจอย่างเร่งด่วน การคิดเชิงวิพากษ์ อาจจะไม่ได้ นามาใช้ มากนัก ดังนัน้ ใน
ฐานะผู้นาและผู้บริหารระดับสูงจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะฝึ กใช้ ทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ บอ่ ยๆ หมัน่ ลองใช้
ให้ เกิดความคุ้นเคย และพร้ อมใช้ ทุกเวลาเมื่อจวนกับสถานการณ์ ที่จาเป็ น ไม่ก็ใช้ การคิดวิพากษ์ หลังจาก
สถานการณ์ นนั ้ ผ่านพ้ นไปแล้ วเพื่ อมองหาแนวทางการในการพัฒ นาหรื อปรับปรุ งให้ การแก้ ปัญ หาหรื อ
การตัด สิ น ใจในครั ง้ ต่ อ ไปมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า เดิ ม แต่ ส าหรั บ สถานการณ์ โดยทั่ว ไปที่ อ าจไม่ มี
ความสาคัญมากนัก การคิดเชิงวิพ ากษ์ อาจจะเกินความจาเป็ นที่จะนามาใช้ ได้ เช่น วันนี ้จะทานกลางวัน
อะไรดี เป็ นต้ น
ในชีวิตประจาวันของเราคาว่า “วิพากษ์ วิจารณ์” และ “วิจารณญาณ” นันมั
้ กจะถูกนามาใช้ อยู่เสมอ
ในเวลาที่ต้องการการแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างต่อคากล่าวอ้ างหรื อประเด็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
กระทัง่ บ่งบอกถึงความคิด ซึง่ ในเชิงของการคิดแล้ ว คาเหล่านี ้จะมีความหมายที่แตกต่างกัน
“การวิพากษ์ ” จะเป็ นการคิดพิจารณาตัดสินเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยใช้ การตังค
้ าถามท้ าทายหรื อ
โต้ แ ย้ ง เหตุผ ลที่ น ามากล่าวอ้ าง เนื่ อ งจากยัง เกิ ด ความสงสัย และไม่ ปั ก ใจเชื่ อ ว่าข้ อ กล่าวอ้ างนัน้ เป็ น
ความจริ ง เพื่อเปิ ดประเด็น ขยายมุมมองให้ กว้ างกว่ าเดิม พิจารณาความเป็ นไปได้ อื่น รวมทัง้ สะท้ อน
ความคิ ด ของตนเอง ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านนั น้ ใหม่ ขณ ะที่ “การวิ จ ารณ์ ” จะเป็ น
การให้ คาตัดสินสิ่งที่กาลังพิจารณาว่าดีหรื อไม่ดีอย่างไร มีคณ
ุ ค่าอย่างไร หรื อขาดตกบกพร่ องอย่างไร
บ้ างตามมาตรฐานสังคมหรื อมาตรฐานส่วนบุคคลทังมุ
้ มบวกและมุม ลบ โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นมุมลบเสมอ
ไป ส่วนคาว่า “วิจารณญาณ” นันจะหมายถึ
้
ง การมีปัญญาที่สามารถรู้หรื อให้ เหตุผลที่ถูกต้ องได้ อันเกิด
๕

จากการใคร่ครวญเรื่ องนันๆ
้ อย่างลึกซึ ้งจนเกิดความเข้ าใจ (นักวิพากษ์ที่ดียอ่ มต้ องเป็ นผู้ที่มีวิจารณญาณที่

“Reflection Of Own Thinking”

การส่ องกลับสิ่งที่ตนเองคิด/ทา

“Read Between The Lines”

อ่ านระหว่ างบรรทัด

ดีด้วย) ดังแสดงในรูป ๑.๑

รูป ๑.๑ แสดงการคิดวิพากษ์ วิจารณ์ และวิจารณญาณ

ในการรับมือและจัดการกับปั ญ หาต่างๆ ในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ปริ มาณข้ อมูลข่าวสารมี เข้ ามา
มากมาย ดังนันผู
้ ้ นาและผู้บริหารระดับสูงซึ่งอยู่ในฐานะที่ ต้องคิดและตัดสินใจจึงมีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารตัด สิ น ใจที่ เหมาะสมเพื่ อ แก้ ไขหรื อ บรรเทาสถานการณ์ ที่ เกิ ด ให้ ผ่อ นคลายลง
เนื่องจากผลลัพธ์อนั เนื่องมาจากการตัดสินใจเพียงครัง้ เดียวของผู้นาและผู้บริหารระดับสูงอาจส่งผลกระทบ
มากมายในวงกว้ างต่อทีมงานหรื อผู้อื่น ดังนันถ้
้ าผู้นาเร่ งรี บปฏิบตั ิต่อข้ อมูลต่างๆ หรื อไม่ได้ ให้ ความใส่ใจ
กับข้ อมูลเท่าที่ควร หรื อมองว่าข้ อมูลเท่าที่มีอยู่เพียงพอแล้ วเพราะเคยทาแบบนี ้แบบนันมาก่
้
อนหน้ านี ้จึงไม่
จ าเป็ นต้ อ งคิ ด เพิ่ ม แล้ ว ลงมื อ ตัด สิ น ใจเลยเพราะไม่ มี เวลาแล้ ว อัน เป็ นพฤติ ก รรมที่ ค้ ุน เคยซึ่ ง ขาด
การไตร่ ตรองอย่างมีวิจารณญาณให้ รอบคอบ โดยให้ เหตุผลว่าง่ายและหลายๆ คนชอบทานัน้ หารู้ ไม่ว่า
ผลกระทบต่อการตัดสินใจที่ตามมาอาจสร้ างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
แนวทางการคิดเชิงวิพากษ์ ที่ถูกต้ อง ต้ องสะท้ อนในมุมที่ บ่งชี ้ว่า ข้ อมูลยิ่งมาก หรื อได้ ยินมามากว่า
สมควรทาอย่างโน้ น ไม่สมควรทาอย่างนี ้ ผู้นาและผู้บริ หารระดับสูง จาเป็ นต้ องหยุดฟั งและนัง่ ลงเพื่อใช้
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เข้ ามาช่วยวิเคราะห์ให้ มาก หากเป็ นเรื่ องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้ อน
๖

และสาคัญ มากๆ ก็ ยิ่งมีความจาเป็ นอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ท่ ี ผ้ ู นาและผู้ บ ริ หารระดับ สู งต้ องขบคิด
อย่ างมีวิจารณญาณอย่ างยิ่งยวด ด้ วยการหยุดฟั งและเริ่ มคิดช้ าๆ ตามอย่ างมีปัญญา รวมถึงทา
ความเข้ าใจให้ ลึกซึง้ ก่ อนที่จ ะประเมิ นหรื อ ตัดสินใจ แทนการฟั นธงหรื อด่ วนสรุ ป ทันที อย่ างที่
คุ้นเคยและกระทากัน
การคิด เชิ ง วิพ ากษ์ นัน้ มัก ถูก น าไปใช้ ส าหรั บ การแก้ ไขปั ญ หาและการตัด สิ น ใจอย่า งเป็ นระบบ
ดังแสดงในรูป ๑.๒ โดยเริ่ มต้ นจากการพิจารณาปั ญหาหรื อสถานการณ์ แล้ ว จึงคิดวิพากษ์ หรื อตังค
้ าถาม
ท้ าทายบนปั ญหาหรื อสถานการณ์นนๆ
ั ้ เพื่อให้ ได้ แนวคิดหรื อทางเลือกที่หลากหลาย จากนันจึ
้ งคิดวิพากษ์
หรื อตังค
้ าถามท้ าทายบนแนวคิดหรื อทางเลือกเหล่านันแล้
้ วจึงทาการตัดสินใจ

Critical Thinking

Problem

Critical Thinking

Critical Thinking

Ideas/ Alternatives

Critical Thinking

Critical Thinking

Decision

Critical Thinking

รูป ๑.๒ การคิดเชิงวิพากษ์และการนาไปใช้

ประโยชน์ ของการคิดเชิงวิพากษ์
ในภาวะที่ต้องรับมือกับข้ อมูลอันล้ นหลามหลากหลาย แถมต้ องการการตัดสินใจที่เร่งรี บ การคิด
เชิงวิพากษ์ นนั ้ มีประโยชน์อย่างมหาศาลที่จะนามาช่วย ลด ‘จุดอ่ อน’ ตามธรรมชาติของการ (ขี ้เกียจ)
คิด หรื อการคิดแบบไม่ทนั ระมัดระวัง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้


ช่วยสืบค้ นความจริงแทนการคล้ อยตามความเชื่อและอัตตา



ช่วยให้ เชื่อในสิ่งที่ถกู ต้ อง ไม่ถูกหลอก



ช่วยนาไปสู่การตัดสิ นใจที่ มี คุณ ภาพมากกว่า เพราะตัดสินตามข้ อเท็ จจริ งไม่ใช่ ตามอารมณ์ และ
ความรู้สกึ



ช่วยทาให้ เกิดการพัฒนา ไม่ด่วนสรุปตัดสินใจ แต่พิจารณาครบถ้ วนทุกมุม รอบด้ าน

๗



ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้และสะท้ อนความคิดว่าในหลายๆ ครัง้ เป็ นการตัดสินใจที่บกพร่ อง ซึ่งไม่น่าจะ
เกิดขึ ้น



ช่วยสังเกตความเสมือนให้ เห็นแตกต่าง คือไม่ปักใจเชื่อในสิ่งเดิม



ช่ว ยส่ง เสริ ม ความร่ วมมื อ ระหว่างกัน (Collaboration) เพราะท าให้ เรามองจากมุ ม ของคนอื่ น ที่
แตกต่ าง



เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมทางความคิด เพราะกล้ าคิดแนวใหม่ และนอก
กรอบ
โดยหลักการของการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถเชื่อมโยงเข้ ากับหลักกาลามสูตร ๑๐ ที่ว่าด้ วยการอย่า

เชื่อใน ๑๐ ประการ ซึง่ พระพุทธเจ้ าได้ ทรงตรัสไว้ ดังนี ้
๑.

อย่าเชื่อโดยฟั งตามกันมา

๒.

อย่าเชื่อโดยเหตุสกั ว่าตามสืบๆ กันมา

๓.

อย่าเชื่อโดยตื่นข่าว

๔.

อย่าเชื่อโดยอ้ างปิ ฎก

๕.

อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง

๖.

อย่าเชื่อโดยคาดคะเน

๗.

อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ

๘.

อย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิตามตน

๙.

อย่าเชื่อโดยเห็นว่า ผู้พดู ควรเชื่อได้

๑๐. อย่าเชื่อโดยถือว่า สมณะนี ้เป็ นครูของตน
ถอดบทเรียนจากกิจกรรม SpokeDark.tv
สาหรับกิจกรรมที่นามาใช้ ในการลองฝึ กทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ คือ
การเรี ยนรู้ จากการชมรายการข่าวเชิ งวิพ ากษ์ บนเว็ ป ออนไลน์ ชื่ อ
SpokeDark.tv ซึ่งเป็ นรายการที่ออกอากาศผ่านทางยูทปู ที่มีการแชร์
กันเป็ นตอนๆ และได้ ดาเนินรายการในลักษณะนี ้มาเป็ นปี ที่ ๕ โดยใน
ปี ๒๕๕๗ มี ยอดผู้เข้ าชมสะสมผ่านทางอิน เทอร์ เน็ ตมากกว่า ๕๐
๘

ล้ านวิว ปั จ จุบันมี ยอดผู้เข้ าชมและติดตามผ่านทางเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ กว่าแสนวิวต่อตอน และเป็ น
รายการทางเลือกใหม่ในการชมข่าวที่นาเสนอผ่านทางอินเตอร์ เน็ ต ซึ่งรูปแบบของการนาเสนอประเด็นข่าว
จะแตกต่างไปจากรายการข่าวปกติโดยเป็ นการพูดคุยเจาะประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสังคมและการเมืองมา
พูดคุยเชิงวิพากษ์ ซึ่ง พิธีกรทังสองคนผลั
้
ดกันพูดนาเสนอในด้ านบวกและด้ านลบด้ วยคาพูดที่เสียดสี ใช้
ภาษาคาพูดแบบวัยรุ่ นที่สอดแทรกเอาความสนุกบันเทิง ซึ่งรู ปแบบของรายการแบบนี ้ หากดูเผินๆ อาจ
เหมือนพิธีการมาพูดจาภาษาวัยรุ่นไร้ สาระ แต่หากใช้ ทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ ให้ ดี จะพบว่าเกิดจากการ
ออกแบบรายการให้ เปิ ดประเด็นและขยายมุมมองที่แตกต่างเพื่ อ “ทำให้คนได้คิด ขณะที ่บำงคนอำจจะ
มองข้ำมหรื อใส่อำรมณ์ กบั ข่ำว โดยยังไม่เห็นข้อเท็จจริ ง แต่เมื ่อมี โอกำสได้ชมรำยกำรนี ้ อำจจะฉุกคิ ดแล้ว
มองสิ่ งที ่เกิ ดขึ้นรวมถึง ผลกระทบต่อสังคม” โดยกระตุกความคิดของผู้ชมว่า จริ งหรื อไม่ เชื่อได้ หรื อ และชี ้
ชวนให้ ผ้ ชู มได้ มองประเด็นที่รับชมในมุมมองใหม่

“Reflection Of Own Thinking”
การส่ องกลับสิ่งที่ตนเองคิด/ทา

“อะไร – อย่ างไร?”
สิ่งสาคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ คือ เมื่อได้
ยิ น อ ะ ไรม า “อ ย่ า เพิ่ ง เชื่ อ เผื่ อ ใจ ไว้
ให้ สงสัย” เสมอ ซึ่งสามารถแปลออกมาเป็ น
หลักที่จดจาได้ ง่ายๆ ในการนากระบวนการคิด

“อะไร” “อย่ างไร”

“Read Between The Lines”
อ่ านระหว่ างบรรทัด

เชิงวิพากษ์ เพื่อการนาไปใช้ จริ ง ประกอบด้ วย
หลักสาคัญ ๒ ประการเริ่ มจาก การสงสัยกับ
ค ากล่ า วอ้ างในสิ่ ง ที่ ไ ด้ ยิ น กั น มาว่ า มั น คื อ
“อะไร” จากนัน้ ควรพิจารณาแยกแยะ และตัง้

รูป ๑.๓ หลักสาคัญในการคิดเชิงวิพากษ์

คาถามก่อน
ว่าสมเหตุสมผล “อย่ างไร” เพื่อฉุกคิดให้ ต้องค้ นหาความจริ งเพิ่มขึน้ เกิดความคิดใหม่ที่แตกต่าง โดยที่
บางอย่างต้ องสมเหตุสมผลมากกว่าที่กาลังเป็ นอยู่ และสุดท้ ายตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ดังแสดงในรู ป ๑.๓ ซึ่งในสภาพความเป็ นจริ งแล้ ว สถานการณ์ หรื อบริ บทจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ
การที่เราใช้ เหตุผลข้ อเดียวเพื่ออธิบายทุกกรณี หรื อรู้จกั กันในแบบที่ว่า “One size fit all” นันจึ
้ งอาจจะไม่
เหมาะสม ดังนันการคิ
้
ดเชิงวิพากษ์ จะช่วยขยายมุมมองและการคิดในภาพกว้ าง และทาให้ เกิดการคิดและ
ตัดสินใจที่มีความยืดหยุน่ มากยิ่งขึ ้น
๙

เชิงวิพ ากษ์ นัน้ จะเริ่ ม ต้ นจากการสงสัยว่า
มันคือ “อะไร” ซึ่งเป็ นการสงสัยในคากล่าว
อ้ า งในสิ่ ง ที่ ไ ด้ ยิ น มา ดัง แสดงในรู ป ๑.๔

“อะไร”
“Reflection Of Own Thinking”
การส่ องกลับสิ่งที่ตนเองคิด/ทา

สาหรับ กระบวนการแรก ในการคิด

ให้ ท าแบบนี เ้ ท่านัน้ หรื อ ชาวบ้ านกลุ่ม นี ม้ ี
พฤติกรรมที่เป็ นภัยต่อความสงบของพืน้ ที่
เป็ นต้ น

“Read Between The Lines”
อ่ านระหว่ างบรรทัด

ยกตัวอย่างเช่น มีคาสัง่ โดยตรงจากหัวหน้ า

•
•
•
•
•
•
•
•
•

อ้ างอานาจที่เหนือกว่ า
ข้ อสรุ ปแบบเหมารวมด้ านเดียว จาก
สาเหตุเดียว
ข้ อสรุ ปแบบล้ มกระดาน
ข้ อสมมติฐาน เป็ นที่ยอมรั บทั่วไป
ข้ อสมมติฐาน ที่อยู่เบือ้ งหลังความเห็น
เหตุผล/หลักฐานที่ใช้ อ้าง
ข้ อกล่ าวอ้ าง
ค่ านิยม
ความจริงทั่วไป

รูป ๑.๔ หลักสาคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ “อะไร”

กระบวนการถัดไปในการคิดเชิงวิพากษ์คือ
ควรพิจารณาแยกแยะ และตังค
้ าถามก่อน
ว่า สมเหตุสมผล “อย่ างไร”
เพื่ อทาให้ ต้องค้ นหาความจริ งเพิ่มขึ น้ เกิ ดความคิดใหม่ที่แตกต่าง โดยบางอย่างต้ องสมเหตุสมผลมาก

“Read Between The Lines”
อ่ านระหว่ างบรรทัด

“Reflection Of Own Thinking”
การส่ องกลับสิ่งที่ตนเองคิด/ทา

กว่าเดิมที่กาลังเป็ นอยู่ ดังแสดงในรูป ๑.๕

“อย่ างไร”
พิจารณาแยกแยะ
ถามเปิ ดมุม ค้ นหา
• ความจริง vs. ความเชื่อ
• จริงเสมอไปหรื อ
• ข้ อเท็จจริง vs. ความเห็น
• เป็ นไปได้ หรื อไม่ ว่า...
• คน vs. แนวคิด
• หากทาตรงข้ าม จะเป็ น
อย่ างไร
• กล่ าวอ้ าง vs. หลักฐาน
• มีวธิ ี...อื่นอีกไหม
• คุ้นเคย vs. สมเหตุสมผล
• ทาไมถึงเป็ น/ไม่ เป็ นเช่ นนัน้
• เทียบกับอะไร
• น่ าเชื่อถือมากน้ อยเพียงไร
• ใช้ เกณฑ์ อะไรวัด
• ดีของคุณหมายความว่ า...

รูป ๑.๕ หลักสาคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ “อย่างไร”

ตัวอย่างของ “อย่างไร” ในการพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งที่ได้ ยินมานันว่
้ าเป็ นอะไรกันแน่ เช่น

๑๐



สิ่งนี ้เป็ น เรื่ องของความจริ ง หรื อความเชื่อ ? ...เป็ นข้ อเท็จจริ ง หรื อความคิดเห็น ? ...เป็ นที่คน หรื อที่
แนวคิด? ...เป็ นข้ อกล่าวอ้ าง หรื อหลักฐาน? ...และสุดท้ ายเป็ นเหตุผลที่ค้ นุ เคย หรื อสมเหตุส มผล
หรื อไม่อย่างไร?

จากนัน้ จึงใช้ การถามเปิ ดมุม เพื่อค้ นหารายละเอียดของประเด็นจากคาถาม เพื่อ ให้ เข้ าใจและหาข้ อสรุ ป
สุดท้ ายก่อนลงมือตัดสินใจ เช่น


จริ งเสมอไปหรื อ ไม่ ว่ำ ... เช่น จริ งเสมอไปหรื อ ไม่ที่ ว่าลูกคนเล็ กมักถูก ตามใจจนเสี ยคน?...เพราะ
อะไร?...



หำกเรำทำตรงกันข้ำมกับสิ่ งนี ้ ผลจะเป็ นอย่ำงไร...เช่น มีคนพูดว่า นักการเมืองต้ องรับฟั งเสียงของ
ประชาชน หรื อว่าจริงๆ แล้ วประชาชนต้ องรับฟั งเสียงของนักการเมือง?... ทาไมจึงเป็ นเช่นนัน?...
้



คำว่ำ “ดี ” ของคุณหมำยควำมว่ำอย่ำงไร...เช่น มีคนพูดว่าท่านครับ วิธีนี ้ดีมากเลย สิ่งที่ควรถามกลับ
คือ คาว่า “ดีมาก” ตรงนี ้หมายความว่าอย่างไร?... รบกวนช่วยอธิบายให้ เกิดความเข้ าใจ

๑๑

ตัวอย่ างผลการทากิจกรรมการวิเคราะห์ : กรณีศึกษาแนวโน้ มการย้ ายเข้ ามาอยู่ในเขตเมืองใหญ่
มากขึน้

สิ่ งส าคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากเรี ย นรู้ กรณี ศึ ก ษา
คือ ในการจัดการเรื่ องการแก้ ไขปั ญ หา
กั บ แนวโน้ มและผลกระทบที่ ก าลั ง จะ
เกิ ด ขึ น้ จากการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ใน
สั ง คมไทยและในสั ง คมโลกควรเป็ น
อย่างไร ซึ่งในฐานะของผู้บริ หารระดับสูง
ภาครัฐ รวมทังเกิ
้ ดความตระหนักว่า



เรื่ องเหล่านี ้เป็ นเรื่ องไม่เร่งด่วน แต่มีความสาคัญมาก



สิ่งเหล่านี ้ทาคนเดียวไม่ได้ แน่นอนและจาเป็ นต้ องนาไปคุยกับทีมงานในสังกัดที่ดแู ลกากับ และทีมงาน
ที่เกี่ยวข้ องรอบข้ าง



ได้ มมุ มองที่กว้ างขึ ้น เห็นมุมใหม่ และเริ่ มคิดหลายมุม หลายเรื่ อง ที่ครอบคลุม สาหรับแนวทางที่น่าจะ
เป็ นไปได้ ในการแก้ ไขและรับมือกับปั ญหาเหล่านี ้ล่วงหน้ า



รู้ในเรื่ องที่ไม่เคยรู้ และไม่เคยสนใจมาก่อน เช่น ถ้ าจะออกนโยบายใดนโยบายหนึ่ง เพื่อแก้ ไขปั ญหา
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง นั น้ อาจจะส่ ง ผลกระทบอะไรบ้ าง?...ต่ อ พื น้ ที่ แ ต่ ล ะพื น้ ที่ อ ย่ า งไรหรื อ ไม่ ?...
๑๒

ยกตัวอย่าง ถ้ า ออกนโยบายเรื่ องการส่งเสริ ม เรื่ องการคุมกาเนิดในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจจะส่งผลต่อสัดส่วนของคนที่นบั ถือศาสนาพุทธ ซึ่ง เดิมทีก็มีปริ มาณน้ อยอยู่แล้ ว รวมถึงอาจส่งผล
เรื่ องภัยต่อความมัน่ คงของประเทศด้ วย

แนวคิดที่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนรู้


การคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยให้ เราเปลี่ยนจากผู้นาที่ด่วนตัดสินใจหรื อด่ วนสรุ ปเป็ นผู้ นาที่มีวินัยทาง
ปั ญญา เปลี่ยนจาก เขาว่าหรื อว่าตามเขาให้ สามารถอธิบายแนวคิดหรื อไอเดียของตัวเองได้ ชดั เจนขึ ้น
และเปลี่ยนจากความเชื่อที่ ว่า “เชื่อผู้นา ชาติพ้ นภัย ” เป็ นการส่งเสริ มให้ คนรับผิดชอบการคิด ด้ วย
ตนเอง



การคิดเชิงวิพากษ์ แท้ จริ งแล้ วเป็ นการคิดอย่างช้ าๆ (Slow Thinking) คิดเร็ วๆ ไม่ได้ เนื่องจากเราอยู่
ในโลกที่ย่งุ เหยิง วุ่นวาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จนไม่ทนั ได้ มีเวลาให้ คิด แต่ด้วยบทบาทของ
ผู้นา มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องฝึ กตัวเองให้ มี Slow Thinking ด้ วยการนั่งลงและคิดอย่างช้ าๆ
ขยายมุมมอง และไตร่ตรองในหลายๆ มุมอย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจ



การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ก าลั ง เตื อ นเราในฐานะที่ เป็ นผู้ น าว่ า วิ จ ารณญาณนั น้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
การตัดสินใจมาก แต่การมีวิจารณญาณดีๆ นันไม่
้ เกิดขึ ้นแน่ หากเราไม่คิดแบบวิพากษ์ และการคิด
เชิงวิพากษ์จะไม่เกิดเช่นกันถ้ าเราไม่ได้ ให้ เวลากับการคิดและคิดอย่างถี่ถ้วน



สิ่งสาคัญคือ เตือนตัวเองว่า ผู้นาต้ องนัง่ ลงแล้ วคิดว่า สิ่งที่ได้ ยินมานันคื
้ ออะไรกันแน่ และผู้นาเองคิด
อย่างไรกับเรื่ องดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงบอกว่าจะเอาแบบนี ้ เลือกแบบนัน้ แล้ วสิ ้นสุด แต่ผ้ ูนาควร
ตัดสินใจทาแบบนี ้ เลือกแบบนัน้ เพราะมองว่า… ซึ่งเป็ นการไล่เรี ยงความคิดเป็ นลาดับอย่างมีเหตุผล
และสมเหตุสมผลที่ทาให้ เกิดเป็ นความคิดที่กระจ่างชัดเจนแบบนี ้ และนามาซึง่ การตัดสินใจในที่สดุ



เทคนิคในการถามคาถามเปิ ดมุม ค้ นหา “อย่างไร” นัน้ ควรระมัดระวังในเรื่ องของโทนเสียงและการใช้
น ้าเสียงในการถามให้ เป็ นปกติและใส่ความรู้สึกของการสนใจอยากรู้ มากกว่าการตะคอก พูดตะโกน
หรื อใส่อารมณ์ ซึง่ จะช่วยให้ คนฟั งเกิดความรู้สกึ ดีและอยากจะตอบคาถาม

๑๓



หลัก ส าคัญ ในการคิ ด เชิ ง วิพ ากษ์ คื อ อย่ า รอ ฝึ กฝนและควรท าในชี วิ ต ประจ าวัน บ่อ ยๆ จนเกิ ด
ความชานาญ เพราะในความเป็ นจริ งเมื่อถึงเวลานันจะใช้
้
ไม่ทนั ถึงอาจไม่ทนั ได้ ใช้ แต่ต้องตัดสินใจ
ด้ วยวิธีการแบบเดิมๆ เนื่องจากไม่ได้ รับการฝึ กฝนที่เพียงพอและต่อเนื่อง



ในอดีตที่ผ่านมาสิ่งเดิมๆ หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ ้นนันเพี
้ ยงเพราะเราเชื่อว่ามันเป็ นแบบนัน้ มันเลย
ต้ องเป็ นแบบนัน้ ต่อไปไม่เ ปลี่ ยนแปลง ทัง้ ๆ ที่ ในความเป็ นจริ ง มันไม่จ าเป็ นต้ องเป็ นแบบนัน้ ก็ ได้
การคิดเชิงวิพากษ์ จะช่วยนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการลงมือกระทาบางสิ่งบางอย่าง เพราะเป็ น
การกระตุกความคิดเราว่า มันน่าจะเป็ นอย่างนี ้ก็ได้ นะหรื อลองทาอย่างอื่นดูดีมยั ้

แนวคิดที่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ บูรณาการความรู้ ท่ จี ะนาเอาไปใช้ ในการต่ อยอด


สาหรับใช้ กบั ตัวเอง โดยใช้ กระตุกความคิดของตน (Reflection of Own Thinking) และสาหรับใช้ กบั
ผู้อื่น ด้ วยการอ่านระหว่างบรรทัด โดยเฉพาะสิ่งที่ เกิดขึน้ ที่ ไม่ได้ พูดหรื อสื่ อออกมาตรงๆ (Read
Between The Lines)



ได้ เริ่ มคิดถึงปั ญหาหลายๆ เรื่ องและผลกระทบที่กาลังจะเกิดขึ ้นว่าจะเป็ นอย่างไร ซึ่งช่วยทาให้ เรา
มองหาทางป้องกัน และแผนในการรับมื อกับ ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ เช่น อาจจะต้ องปรับมุม มองใน
การรับมือกับแนวโน้ มของการเพิ่มจานวนของประชากรที่สูงอายุขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในอดีตที่เคยมีมาที่ให้ ลูกหลานมาอยู่ดแู ลพ่อแม่ผ้ สู งู อายุในวัยเกษี ยณมาเป็ นเลื่อนขยาย
ระดับอายุเกษี ยณของผู้สงู อายุออกไปอีก ให้ ผ้ สู งู อายุมาทางานเล็กๆ น้ อยๆ แทนการอยู่เฉยๆ ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ู สกึ ตัวเองกลับมามีคณ
ุ ค่า ไม่เบื่อหน่าย รวมทังได้
้ ออกกาลังกายด้ วย



ได้ มองเห็นความคิดที่เชื่อมโยงและแนวทางการแก้ ไขบางอย่างที่สามารถนาไปปรับใช้ ในพื ้นที่จงั หวัด
ที่ดูแลกากับในปั จจุบนั เช่น เรื่ องของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ อิเล็ คทรอนิคส์และเครื่ องมือสื่อสาร
ต่างๆ ในการติดตังโทรทั
้
ศน์วงจรปิ ดรอบเมืองเพื่อตรวจดูความสงบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จัง หวัด หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูงสามารถเข้ าไปดูค วามเคลื่ อ นไหวผ่านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้ ทุกเมื่ อ ที่
ต้ องการ

๑๔



ได้ นาแนวคิดไปใช้ ส าหรับปรับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดที่ ดู แลกากับอยู่ เช่น การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อง
การปลูกยางพาราในพื น้ ที่ จังหวัด ว่าจะปรับอย่างไรให้ เหมาะสม ปรับพันธุ์ยางใหม่ที่ปลูกหรื อไม่
ส่งเสริมให้ ปลูกยางอีกต่อไป หรื ออื่นๆ



ได้ แนวคิดในการคิดเชิงวิพากษ์ กลับไปใช้ ในการประชุมพูดคุยกับทีมงานในพื ้นที่จงั หวัดที่ดแู ลกากับ
โดยให้ ทีมงานได้ สะท้ อนความคิด และทบทวนแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดให้ เป็ นรูป
เป็ นร่าง เพื่อที่จะช่วยทาให้ ยทุ ธศาสตร์ ในภาพรวมของจังหวัดเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้ องกัน และ
ที่สาคัญคือทาให้ เคลื่อนที่เดินหน้ าไปได้ มากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

๑๕

๒. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ความแตกต่างในมุมมองของคนทัว่ ไปกับคาว่า Operation และ Strategy มีดงั นี ้
Operation

ปฏิบัติการ
 ใช้ มือ
 มาทีหลัง
 ทาโดยคนข้ างล่ าง
(ผู้ปฏิบัติการ)

Strategy

VS
แตกต่างกันอย่างไร

กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 ใช้ สมอง
 มาก่ อน
 ทาโดยคนข้ างบน
(ผู้บริหาร)

ถอดบทเรียนจากกิจกรรม “วางแผนเดินทางไปร้ อยเอ็ด”
ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ น ามาใช้ ในการลองฝึ ก
ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ การเรี ยนรู้ ผ่านการทา
กิจกรรมการวางแผนการเดินทางไปร้ อยเอ็ด โดยให้
โจทย์ ในการท ากิ จ กรรม และหลัง จากผู้เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมแต่ละกลุ่มวางแผนการเดินทางไปร้ อยเอ็ด
และน าเสนอแล้ ว พบว่ า แผนงานแต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความแตกต่างกันด้ วยการวางกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
รูป ๒.๑ กิจกรรมการวางแผนการเดินทางไปร้ อยเอ็ด

จึง ได้ พูด คุย ท าความเข้ าใจในแนวคิด เชิ ง กลยุท ธ์
และได้ ข้อสรุปเป็ นบทเรี ยนร่วมกัน ดังนี ้

บทเรียนสาคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ นัน้ ประกอบด้ วย ๕ ข้ อ ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กระบวนธรรมชาติ ของการคิดวางแผนกลยุทธ์
พฤติกรรมที่บง่ ชี ้ว่า เราคิดในเชิงกลยุทธ์จริงๆ
เห็น / เลือก / ทา ในสิ่งที่ใช่และไม่ทาในสิ่งที่ไม่ใช่ พร้ อมทังบอกเหตุ
้
ผลได้ ว่าทาไม
ผู้นาที่ดี ต้ องสามารถถ่ายทอดภาพอนาคตให้ ลกู ทีมเห็นตังแต่
้ วนั นี ้
แผนกลยุทธ์ เป็ นเพียง “หนทาง” แต่ไม่เห็น “เส้ นทาง”

๑๖

๑. กระบวนการธรรมชาติของการคิด
ในช่วงต้ นของการวางแผนนัน้ เริ่ มจากวินาทีแรกหลังจากรับทราบโจทย์ในการปฏิบตั ิ ส่วนขันตอนแรก
้
ที่ธรรมชาติของคนเรามักจะสัง่ ให้ สมองทางานจะเริ่มจาก








คิดถึงว่า ผลชนะหรื อความสาเร็จครัง้ นี ้ คืออะไร? เช่น ไปถึงให้ เร็วที่สดุ
มองหาต าแหน่ ง ในปั จ จุบัน ว่ า ณ ตอนนี เ้ ราอยู่ ส่ ว นใดในแผนที่ คื อ มองหาจุด ต้ น ทางและ
ปลายทาง ว่าจะเดินทางจากจุดใดไปจุดใด เช่นเดียวกับ การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศยัง
เมืองที่เราไม่เคยไป ก็มกั จะมองหาแผนที่เป็ นสิ่งแรกว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเพื่อจะได้ เริ่ มต้ นเดินทาง
ได้ ถูก นี่คือตัวอย่างกระบวนคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural Thinking Process) ที่สมอง
จะประมวลผลและสัง่ งาน ซึ่งถ้ าเราไม่ร้ ู ว่าปั จจุบนั เราอยู่ตรงไหน สมองก็จะทางานไม่ได้ เราจะ
เกิ ด อาการงง และวิ ต กกั ง วล ซึ่ ง ลั ก ษณะของอาการที่ เกิ ด ขึ น้ นี เ้ ราเรี ย กว่ า การหลงทิ ศ
(Disoriented) เนื่องจากธรรมชาติของเราไม่ชอบหลงทิศ แต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาตาแหน่งที่อยู่
ตอนนี ้ได้ วา่ อยูต่ รงจุดใด เราก็จะเริ่มตังตั
้ วได้ ว่าจะไปทางไหนต่อ
มองหาว่าเราจะไปไหน
คิดดูวา่ เราจะไปถึงจุดหมายได้ อย่างไร และจะไปเส้ นทางไหน
จากนันจึ
้ งค่อยมาวางแผนแบ่งหน้ าที่ว่าใครจะทาอะไร?... เมื่อไหร่?... และอย่างไร?... เช่น ใครไป
จองรถ หาอุปกรณ์ เตรี ยมเสบียงของทานเล่นต่างๆ และเตรี ยมกิจกรรมสาหรับทาบนรถ?
เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราเดินทางไกลโดยรถยนต์ เช่น ถ้ าระหว่างที่เดินทางไปเชียงใหม่เราจะ
หลับไป พอตื่นขึ ้นมากลางทาง ก็มกั จะถามคาถามว่าตอนนี ้เราอยู่ตรงไหนแล้ ว? เมื่อคนขับบอก
ว่า ตอนนี ้เราได้ มาถึงนครสวรรค์แล้ ว ภายในไม่เกิน ๓๐ วินาที เราก็จะกลับไปหลับต่อ เพราะรู้ว่า
ระยะทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึง จุดหมาย ตรงกันข้ ามที่เมื่อไหร่ คนขับบอกว่า ไม่ร้ ู เหมือนกันว่า
ตอนนี ้อยู่ตรงไหน เรากลับจะตื่นขึ ้นในทันที รู้ สึกตื่นตระหนก และรี บมองข้ างทางซ้ าย-ขวาเพื่อ
สารวจดูวา่ ตอนนี ้เราอยูต่ รงจุดไหน

เมื่อนากระบวนการทางความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ มาจัดวางเปรี ยบเทียบกับการลาดับการ
วางแผนกลยุทธ์ สามารถมองเห็นภาพ ๒.๒ ในลักษณะต่อไปนี ้

๑๗

รูป ๒.๒ ภาพกระบวนการคิดตามธรรมชาติมนุษย์ และลาดับการวางแผนกลยุทธ์

จากภาพ ๒.๒ จะพบว่า ตัวชี ้วัดผลงาน (KPI) ไม่ได้ ปรากฏอยู่ในลาดับการวางแผนกลยุทธ์ คาถาม
คือ KPI ควรจะอยู่ตรงจุดไหนของการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจากประสบการณ์ ขององค์กรในเมืองไทยส่วน
ใหญ่มกั จะวางตาแหน่งของ KPI ให้ ตรงกับเป้าหมาย เพราะเป็ นตัวบอกว่าต้ องไปที่นนั่ ยัง เป้าหมาย ส่งผล
ให้ เกิดความสับสนระหว่างตาแหน่งของเป้าหมายกับ KPI และสุดท้ ายเข้ าใจว่า เป้าหมายคือ KPI เพราะว่า
เป้าหมายของเรา คือมี ผ ลงานที่ ดี ส่งออกได้ ม าก ท าให้ เอา KPI มาเป็ นเป้าหมายทันที ซึ่ง ความคิด ใน
ลักษณะนี ้ไม่ถกู ต้ อง แต่ลกั ษณะที่ถกู ต้ องคือ วาง KPI ในตาแหน่งตรงที่ ‘เรำทำถึงตรงไหนแล้ว’ เพราะ KPI
คือตัวชี ้วัดผลงาน ซึง่ มีไว้ สาหรับบอกว่า ตอนนี ้เราถึงไหนแล้ ว นัน่ คือ ต้ องทาไปแล้ วจึงจะรู้วา่ อยูต่ รงจุดไหน

๑๘

๒.

พฤติกรรมที่บ่งชีว้ ่ า เราคิดในเชิงกลยุทธ์ จริงๆ
เวลาที่พิจารณาแผนกลยุทธ์ นนั ้ พฤติกรรม ๕ ประการต่อไปนี ้ จะช่วยตัดสินได้ ว่า แผนที่เขียนขึ ้น

นัน้ เป็ นแผนกลยุทธ์ หรื อแผนงานธรรมดา จากเครื่ องมือดังที่แสดงให้ เห็นในตารางตรวจเช็คที่ ๒.๓
ต้ องมี ความรู้ สึกว่า “ต่อสู้ หรื ออยากเอาชนะ” คือพยายามที่ จะสร้ างความได้ เปรี ยบต่อคู่แข่งขันใน



รู ปแบบต่าง เช่น ในแผนกิ จกรรมการเดินทางไปร้ อยเอ็ด มี
การระบุวา่ ให้ เอารถตารวจทางหลวงนาทาง หรื อในระหว่างที่
วางแผนมี การใช้ โทรศัพ ท์ มื อในการหาข้ อมูล เพิ่ ม เติม เพื่ อ
การวางแผน การทาลักษณะนีถ้ ื อว่า มีความพยายามที่จะ
สร้ างความได้ เปรี ยบต่อคูแ่ ข่ง คือต้ องทาสิ่งนี ้ถึงจะชนะ และ
นี่คือสัญญาณของการคิดเชิงกลยุทธ์



มี การพูดถึงเรื่ องของความไม่แน่นอน อุปสรรค หรื อ

ข้ อ จ า กั ด ต่ า ง ๆ ใน ก า รว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ โด ย มี
การเตรี ยมพร้ อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ ้น เช่น มี
การเตรี ยมคนขับรถไว้ สองคนเพื่อที่จะสามารถสลับกันขับรถได้
ทาให้ โอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุลดลง


มี ก ารระบุ ค าขยายของเป้ าประสงค์ ที่ ชัด เจน เช่ น ไปร้ อยเอ็ ด “ด้ ว ยความสนุ ก ” ไปร้ อยเอ็ ด
“ด้ วยความรวดเร็ ว” หรื อ ไปร้ อยเอ็ด “ด้ วยความประหยัด” สิ่งเหล่านี ้คือ ตัวขยายว่าวิธีการไป คือ
ไปอย่างมีเป้าประสงค์ เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่แค่เสร็จภารกิจไปร้ อยเอ็ดแต่สาเร็จลงด้ วย เป็ นต้ น



มี การผสมผสานระหว่างข้ อมูล เหตุผล และจิ น ตนาการ เพราะถ้ าเป็ นการใช้ ข้อมูลอย่างเดีย ว
สิ่งนัน้ จะเรี ยกว่า การคิดวิเคราะห์ หรื อใช้ จินตนาการอย่างเดียวก็จะเรี ยกว่า ความคิดสร้ างสรรค์
เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ เป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในขณะนี ้แต่จะเกิดขึ ้นในอนาคต จึงแทบจะ
เป็ นไปไม่ได้ เลย ถ้ าเราใช้ ข้อมูลเพียงอย่างเดียวในการวางแผนกลยุทธ์

๑๙



มีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้ าในการปฏิ บัติ คือแสดงออกถึงอารมณ์ ร่วมในการคิดและวางแผน
ถึงแม้ จะหมดเวลาก็ไม่ยอมหยุดคิดและวางมือลงง่ายๆ

เครื่ องมือตารางตรวจเช็ค ๒.๓: พฤติกรรมที่ระบุวา่ คุณได้ พยายามคิดแผนเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่ างจากกิจกรรม







๓.

คุณได้ พยายามคิด…
ต่อสู้หาทางเอาชนะ ให้ ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง?
กาหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจง: ชนะคือ? ...สาเร็จคือ?
คาดการณ์ถึง อุปสรรคหรื อข้ อจากัด?
ประเมินความไม่แน่นอนหรื อความเสี่ยงในอนาคต?
วิเคราะห์ข้อมูล เหตุผล? บวกกับการกล้ าจินตนาการ?
แสดงความ ปรารถนาแรงกล้ า อยากสาเร็จ?

เห็น / เลือก / ทา ในสิ่งที่ใช่ และไม่ ทา สิ่งที่ไม่ ใช่ พร้ อมทัง้ บอกเหตุผลได้ ว่าทาไม
“สิ่งที่ใช่ ” ในที่นีห้ มายถึง ภายใต้ สภาวะจากัดในอนาคต หากทาสิ่งนี ้แล้ วน่าจะส่งผลให้ เราเป็ นต่อ

และเพิ่มโอกาสให้ เรารุดหน้ าสูก่ ารบรรลุผลที่ตงใจไว้
ั ้ ได้
สาหรับกิจกรรมในการเดินทางไปร้ อยเอ็ดนัน้ ได้ วางสถานการณ์จาลองชวนคิดเพื่อสะท้ อนภาพการ
เลือกกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนี ้ ด้ วยโจทย์ว่า เป้าหมายความสาเร็ จของการเดินทางคือ
การไปถึงร้ อยเอ็ดก่อนใคร ด้ วยการออกเดินทางเวลาตี ๕ โดยมีการเตรี ยมเสบียงหรื ออาหารพร้ อมอยู่ในรถ
รวมถึงเตรี ยมคอมฟอร์ ทร้ อย สาหรับสมาชิกทังหมด
้
๕๐ คนไปด้ วย เพื่อที่จะได้ ไม่เสียเวลาในการแวะหาจุด
พักระหว่างทาง อย่างไรก็ตามในระหว่างทางอาจมีคาขอร้ องจากสมาชิกให้ จอดพักด้ วยเหตุผลดังนี ้


มี ส มาชิ ก หนึ่ ง คนขอแวะเข้ าห้ องน า้ เพื่ อ ไปปั สสาวะ เนื่ อ งจากไม่ ถ นั ด ในการปั สสาวะใส่
คอมฟอร์ ทร้ อย - ในกรณี นี ้ถ้ าผู้บริ หารยอมทาตามคาขอและสัง่ ให้ จอดพักเพื่อคนๆ เดียว สมาชิกที่
เหลือ ๔๙ คนก็จะเกิดคาถามในใจด้ วยความไม่เข้ าใจหรื อไม่พอใจว่าเพราะอะไรจะต้ องหยุดพักทังๆ
้
ที่ตกลงกันไว้ แล้ วว่าจะไม่หยุด แต่ต้องล้ มเลิกแผนง่ายๆ เพื่อคนๆ เดียว



มีสมาชิกหนึ่งคนเกิดปวดท้ องอยากเข้ าห้ องน ้าเพื่อไปทาธุระหนัก เพราะมีอาการเหมือนท้ องเสีย กรณีนี ้ถือว่าเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นจริงๆ จึงตัดสินใจหยุดพักเพื่อให้ สมาชิกคนนันสามารถไปเข้
้
าห้ องน ้าได้
๒๐

ขณะเดียวกัน สมาชิกที่เหลือ ๔๙ คนเห็นโอกาสจึงขอลงไปเดินเล่นบ้ าง ปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่าน
ไป ๑๐ นาที สมาชิ กคนดังกล่าวกลับ มาที่ รถ ขณะที่ ส มาชิ ก อี ก ๔๙ คนยัง ไม่ก ลับ มาตามเวลา
ลักษณะแบบนี ้ถือว่าเป็ นการทาลายกลยุทธ์ของทีมด้ วยการตัดสินใจครัง้ เดียวของผู้นาหรื อ ผู้บริ หาร
เพียงครัง้ เดียวที่ให้ สมาชิก ๔๙ คนที่เหลือสามารถไปเดินเล่นได้ ส่งผลลัพธ์ตอ่ ชัยชนะของแผน ซึ่งจุด
นี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า การดาเนินกลยุทธ์ที่ดี ไม่ควรจะหวัน่ ไหวไปมา ซึ่งการแก้ ปัญหาลักษณะนี ้ไม่ถูก
เรี ยกว่ากลยุท ธ์ แต่เป็ นการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า มากกว่า ดังนัน้ ถ้ าจะแก้ ไขปั ญ หาแบบรักษา
กลยุทธ์ ไว้ จึง ต้ องจอดเพื่อให้ ส มาชิกคนที่ท้องเสีย สามารถลงไปเข้ าห้ องนา้ ได้ และรถออกเดินทาง
ต่อไปโดยไม่ต้องหยุดรอ แต่ใช้ วิธีการติดต่อรถคันหลังที่ตามมาที่มีกลยุทธ์ ไม่เหมือนกัน คือ ไม่เร่งรี บ
ไป ให้ หยุดจอดรับสมาชิกคนนันไปด้
้ วย


มี สมาชิกหนึ่งคนเกิ ดอาการหัวใจล้ ม เหลวเฉี ยบพลัน - กรณี นี ต้ ้ องเข้ า ใจว่าเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและ
สาคัญถึงขันรุ
้ นแรง ดังนัน้ ผู้นาหรื อ ผู้บริ หารจาเป็ นต้ องสื่อสารให้ สมาชิกทัง้ ๔๙ คนได้ รับทราบและ
เข้ าใจว่า “เรำจะเปลี ่ยนผลสำเร็ จครั้งนี ้ จำกไปถึ งให้เร็ วที ่สุดเป็ นช่ วยเหลื อชี วิตเพื ่อมนุษย์ คนหนึ่ ง
แทน และสิ่ งทีเ่ รำจะทำคือ จะขอให้รถวิ่ งออกนอกเส้นทำง เพือ่ พำผูป้ ่ วยไปส่งโรงพยำบำลที ใ่ กล้ทีส่ ดุ
เพื ่อให้เขำได้มี โอกำสรอดชี วิต” การตัดสินใจนี แ้ สดงให้ เห็นว่า แม้ การขับเคลื่ อนกลยุทธ์ ของผู้นา
จาต้ องแน่วแน่ ทว่ากลยุทธ์ ก็ควรต้ องสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ ตา่ งๆ ด้ วย ดังนันหากมี
้
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ควรให้ ปรับเปลี่ยนด้ วยการสื่อสารให้ ทราบทัว่ กันทัว่ ทังหมดในทุ
้
กระดับ แล้ ว
สมาชิกจะเข้ าใจด้ วยตัวเองว่าไม่ใช่เปลี่ยนจุดนี ้แต่จดุ นันไม่
้ เปลี่ยนจะทาให้ เกิดความสับสนได้

เพราะฉะนัน้ ข้ อสรุปที่ได้ จากกิจกรรมนี ้คือ การคิดกลยุทธ์ นัน้ ผู้นาหรื อผู้บริหารต้ อง “ทาในสิ่งที่
ใช่ ” (Do the Right Things) ขณะเดียวกันก็ต้อง “เลือกไม่ ทา” ใน “สิ่งที่ไม่ ใช่ ” ด้ วยเช่ นกัน เพราะถ้ า
ทุกครัง้ ที่ผ้ นู าหรื อผู้บริ หารเลือกทุกอย่าง นัน่ หมายความว่า ผู้นาหรื อผู้บริ หารคนนันไม่
้ มีกลยุทธ์ ก็เปรี ยบ
เหมือน คนเราเมื่อมีโฟกัสก็จะรู้ว่าต้ องเลือกทาอะไรและเลือกที่จะไม่ทาอะไร สิ่งนีค้ ือการเลือกแบบมีนยั ยะ
เลือกแบบมีเป้าประสงค์ หากใช่หรื อถูกต้ องก็จะทาให้ ทีมงานผู้ปฏิบตั ิตามเกิดความเข้ าใจและสามารถเดิน
ต่อไปเองได้

๒๑

ในชีวิตจริง เราอาจมีแผนสารองได้ ทกุ เรื่ อง แต่ขณะเดียวกันเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้ เพราะจะเป็ นการสิ ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาล ดังนัน้ เราจาเป็ นต้ องคิดและวางแผนล่วงหน้ า
แม้ ว่าไม่ส ามารถปฏิ บัติ ได้ ทัง้ หมดเหตุเพราะเกิ ดปั ญ หาแต่ยังสามารถปรับ เปลี่ ยนบางสิ่งบางอย่างให้
สอดคล้ องกับบริบทหรื อสภาวะที่เกิดขึ ้นได้
๔.

ผู้นาที่ดี ต้ องสามารถถ่ ายทอดภาพอนาคตให้ ลูกทีมเห็น ณ ปั จจุบัน
กลยุทธ์เป็ นเรื่ องยากที่จะสื่อออกมาแล้ วสามารถทาให้ คนเข้ าใจ ผลจากการวิจยั โดยมหาวิทยาลัยชื่อ

ดัง Havard Business School ในสหรัฐ ฯ ระบุว่า จากการส ารวจผู้บ ริ ห ารสูง สุด จ านวน ๑,๐๐๐ คนใน
ประเทศ พบว่าผู้บริ หารส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายกลยุทธ์ให้ ผ้ ฟู ั ง สามารถเข้ าใจได้ ง่าย สิ่งนี ค้ ือเรื่ องจริ งที่
เกิดขึน้ ในหลายๆ องค์กรของเมืองไทยด้ วยเช่นกัน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า หากผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถ
อธิบายกลยุทธ์ให้ กบั คนในองค์กรหรื อคนที่ทางานให้ กบั เราเข้ าใจได้ ง่ายจะเกิดผลกระทบอะไรขึ ้นบ้ าง
ในชีวิตจริ งของการทางาน เมื่อมีการสื่อสารกลยุทธ์ หรื อยุทธศาสตร์ ขององค์กรออกไป โดยการติด
แผนกลยุทธ์ตามป้ายประกาศต่างๆ มีโอกาสเป็ นไปได้ ที่พนักงานหรื อทีมงานจะเดินเข้ ามาอ่านในเวลางาน
แล้ วพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า ‘ไม่เข้ำใจถึงสิ่ งทีส่ ื ่อสำรออกมำ’ ดังนัน้ คาถามคือ เพราะคนเหล่านี ้ไม่ได้ มีส่วน
ร่วมในการทาแผนใช่หรื อไม่? เพราะฉะนัน้ แนวทางการแก้ ไขคือ เอาคนเหล่านัน้ มาร่ วมทาแผน คาถาม
ต่อไปคือ แนวแนวทางการแก้ ไขแบบนี ้ถูกต้ องแล้ วหรื อไม่ ? คาตอบคือ ไม่ใช่ เพราะไม่ควรนาคนที่ไม่เข้ าใจ
มามีส่วนร่วมในการทาแผนกลยุทธ์ ทว่าการแก้ ไขที่ถกู ต้ องคือ ผู้นาต้ องเรี ยนรู้วิธีการสื่อสารให้ ชดั เจน โดย
“พูดให้ เป็ นกลยุทธ์ มากกว่าแค่การติดประกาศกลยุทธ์”
กิจกรรมปกติ จะถูกพิจารณาว่าเป็ นกลยุทธ์ เมื่ อ
สามารถตอบได้ วา่ ปฏิบตั ิไปแล้ วมีผลต่อความสาเร็จมาก
น้ อยอย่างไร รวมถึงเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างวิธี การกับ
เป้ าประสงค์ ดังนัน้ เพื่ อให้ เห็ นภาพผลการทากิจ กรรม
การวางแผนการเดิ น ทางไปร้ อยเอ็ ด เหล่ า นี จ้ ึ ง เป็ น
ตัวอย่างกิจกรรมบางรายการที่ สามารถระบุในแผนการ
เดินทางให้ เป็ นกลยุทธ์หรื อการปฏิบตั ไิ ด้

๒๒



การออกรถตี ๕: ถือเป็ นกลยุทธ์หรื อไม่เป็ นก็ได้ หากเป็ นกลยุทธ์ จะต้ องมีเป้าประสงค์อยู่เบื ้องหลัง
ของเหตุการณ์ คือเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คบั คัง่ ดังนัน้ หากพูดให้ เป็ นกลยุทธ์ คือเราจะออกรถตี
๕ เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด และช่วยให้ ออกจากเมืองได้ เร็วขึ ้น



แวะทานอาหารกลางวันที่ร้านครู ยอด ไก่ ย่างโคราช: ถือเป็ นกลยุทธ์ หรื อไม่เป็ นก็ได้ โดยจะถือ
เป็ นปฏิบตั กิ ารเมื่อแวะทานอาหารกลางวันเท่านัน้ แต่หากมองเป็ นกลยุทธ์และมีเป้าหมายว่าจะดึงผู้
ร่วมทางให้ ได้ มากที่สดุ ดังนัน้ การได้ รับประสบการณ์ที่ดีกบั อาหารอร่อยร้ านดังจึงเป็ นสิ่งที่ดงึ ดูดใจ
เพื่อให้ สามารถชักชวนผู้ร่วมทางได้ มากๆ หากพูดให้ เป็ นกลยุทธ์คือ ถ้ าเดินทางไปกับเราคุณจะได้ รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ กับอาหารรสล ้าเลิศ เพราะเราจะแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านครูยอดไก่ย่างที่มี
ชื่อเสียงและอร่อยมากๆ



แวะทานอาหารกลางวัน ที่ร้านแมคโดนั ล ด์ : ถื อเป็ นกลยุทธ์ หรื อไม่เป็ นก็ ได้ หากเป็ น ก็จะเป็ น
กลยุทธ์ ในด้ านความรวดเร็ วของการเดินทาง เพื่อให้ ทุกคนเกิดความสะดวกในการทานและมีเวลา
ว่างเป็ นส่วนตัวที่จะเดินเล่นในห้ างที่ร้อยเอ็ด หมายถึง ถ้ าไปกับเราท่านจะสามารถไปถึงร้ อยเอ็ดเร็ ว
กว่าใคร ตรงนี ้ก็ถือเป็ นกลยุทธ์ได้



เตรียมคอมฟอร์ ทร้ อยไปด้ วย: ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ ด้ วยการพูดถึงผลสาเร็จของการเดินทางในครัง้ นี ้
คือ เราจะไปถึงร้ อยเอ็ดโดยใช้ เวลาน้ อยที่สุดในการเดินทาง โดยการเตรี ยมคอมฟอร์ ทร้ อยไว้ พร้ อม
สาหรับทุกคนในการเดินทางเพื่อที่เราจะได้ ไม่ต้องแวะพักระหว่างทาง
จากตัวอย่างที่ยกมานี จ้ ะเห็นได้ ว่า การสื่อสารกลยุทธ์ จะต้ องพุ่งไปที่ เป้าหมาย ถ้ าเราประกาศหรื อ

สื่ อ สารกลยุท ธ์ ให้ ชัด เจนออกไป สมาชิ กก็ จ ะเกิ ด ความเข้ าใจและเลื อกได้ เอง เช่น รถทัวร์ ข องเราเน้ น
ความเร็ วโดยจะไปถึงร้ อยเอ็ดก่อนใคร ไม่เน้ นความสนุกสนาน ไม่มีการแวะพักระหว่างทาง หากใครเห็น
ด้ วยขอต้ อนรับให้ ไปกับเรา แต่ถ้าไม่เห็นด้ วยสามารถเปลี่ยนรถคันอื่นได้ ทนั ที
หลายๆ องค์กรมักประสบกับปั ญ หาที่ คล้ ายกันในเรื่ องแผนกลยุทธ์ ขององค์กรที่ไม่สอดคล้ องกัน
โดยสิ่งที่เป็ นกับดักทางความคิด ๓ ข้ อต่อไปนี ้ เป็ นสิ่งที่ผ้ นู าควรเรี ยนรู้และแก้ ไขปรับปรุง ได้ แก่


ความหมายของ “ชนะหรื อ ส าเร็ จ ” ไม่ ตรงกั น หรื อ ขั ด แย้ ง กั น : เนื่ อ งจากเวลาที่ ก าหนด
เป้าหมายเรามักใช้ “คาใหญ่” ที่อาจจะคลุมเครื อ ไม่ชดั เจนทาให้ เกิดความเข้ าใจกากวมไม่ตรงกัน
๒๓

เช่น คาว่า ชนะหรื อสาเร็ จ หรื อสะดวกสบาย แต่ละคาที่กล่าวมานี ้ สมาชิ กเข้ าใจเหมือนกันหรื อไม่
ว่าแท้ จริงแล้ วคาพูดนันต้
้ องการสื่อสารอะไร?


ยอมรับทุกกิจกรรม ทาให้ สลายโฟกัส แถมจะขัดแย้ งระหว่ างวิธี กับเป้าประสงค์ : ให้ สงั เกต
ว่าเวลาที่องค์กรจัดประชุมทาแผนกลยุทธ์ ผู้เข้ าร่วมประชุมต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน
และต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นขึน้ บนกระดานบอร์ ดกลาง ทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิในลักษณะนีเ้ มื่อมี
การประชุม หมายถึงการยอมรับทุกความคิดเห็น ทุกกิจกรรมที่นาเสนอมา เรื่ องนี ้จะเป็ นการสลาย
โฟกัส ของแผนกลยุท ธ์ ท าให้ แ ผนกลยุท ธ์ ไ ม่ มี โฟกัส เนื่ อ งจากเรายอมรั บ ในทุ ก ความคิ ด เห็ น
ทุกกิจกรรมที่เสนอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมาจากคนที่คิด อ่านและเข้ าใจความหมายของ
คาว่า “ชนะหรื อสาเร็จ” แตกต่างกัน ก็เปรี ยบเสมือนกับการเอาแผนยุทธศาสตร์ ของแต่ละอาเภอมา
รวมกันก็จะเกิดความขัดแย้ งกันไปหมด ดังนันกลยุ
้
ทธ์ต้องมีโฟกัส ซึ่งต้ องตกลงจุดนี ้กันให้ ได้ ก่อน
จึงค่อยทากลยุทธ์กนั ต่อ



คิดแยก การปฏิบัติการ (Operation) กับ กลยุทธ์ (Strategy) ว่ าเป็ นคนละงาน คนละระดับ:
จากมุ ม มองที่ ว่ า กลยุ ท ธ์ – คิ ด ปฏิ บั ติ ก าร – ท า หรื อ ข้ างบน – คิ ด ข้ างล่ า ง – ท า หรื อ
กลยุทธ์ –มาก่อน ปฏิบตั ิการ – มาทีหลัง เหล่านี ้ เป็ นความคิดที่อนั ตรายมาก ยิ่งหากองค์กรใดมี
หลายชัน้ หลายระดับมากๆ การทากลยุทธ์ ให้ เกิดความสอดคล้ องกัน จึงเป็ นสิ่งสาคัญ และจะ
ยิ่งยากมากขึ ้นในการคิดทาแผน เนื่องจากยิ่งลึกลงไปหลายระดับ ความคิดเห็นก็จะยิ่งมากตาม
ความกว้ างของระดับชัน้ ส่งผลให้ สลายโฟกัสออกไปหมด กล่าวคือใครเสียงใหญ่ก็ได้ ทา ใครเสียง
เล็กก็อดทา เป็ นต้ น
ดังนัน้ เครื่ องมือหรื อสูตรสาเร็ จที่จะนามาช่วยให้ การสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้ ทีมงานหรื อ

คนอื่นเข้ าใจ คือสูตร “เห็น – เลือกทา – เพื่อ” (๑ - ๒ – ๓) ดังนี ้
๑. “เห็น ” - บอกคาว่า “ชนะหรื อผลส าเร็ จ” ขององค์กรว่า คืออะไร โดยให้ ข ยายความให้ ชัดเจนว่า
ความหมายของคาว่าชนะหรื อ ผลสาเร็ จนันคื
้ ออะไรกันแน่? เช่น ไปถึงเร็ วกว่าใคร ไปถึงแล้ วได้ รับ
ประสบการณ์อีสาน ดังนัน้ ผลสาเร็ จคือ ไปถึงร้ อยเอ็ด เราจึ งได้ เลือกที่จะออกรถตอนตี ๕ เพื่อเป็ น
การหลีกเลี่ยงการจราจรที่มีรถติดในช่วงเช้ า

๒๔

๒. “เลือกทา” – คือพูดให้ ชดั เจนออกไปว่า เราเลือกทาอะไร เช่น เลือกออกรถตอนตี ๕ หรื อเลือกที่จะ
แวะพักที่ ไหนบ้ าง ดังนัน้ ผลส าเร็ จของการไปกับเราคือ ผู้ที่ไปได้ รับประสบการณ์ ด้านอาหารที่
อร่อย เราจึงเลือกร้ านอาหารชื่อดังในตัวเมืองโคราชมาบริการ
๓. “เพื่อ” – โดยใส่เหตุผลประกอบว่า เพราะอะไรถึงเลือกเช่ นนัน้ ทาให้ เรามีประสบการณ์ มากขึน้
อย่างไร เช่น กรณี เลือกทานที่ แมคโดนัลด์ ผลสาเร็ จคือพนักงานที่ไปกับเราจะมีเวลาในการเดิ น
เที่ยวชมห้ างสรรพสินค้ า จะได้ ไม่ต้องเสียเวลานัง่ รออาหารมาเสิร์ฟและเสียเวลาทานกัน จึงเลือกที่
จะทานแมคโดนัลด์เพื่อความสะดวก แล้ วแยกย้ ายกัน มีเวลาส่วนตัวในการเดินเล่นตามอัธยาศัย
ดังนัน้ บทสรุปที่สาคัญคือ
“…ผู้ น าที่ ดี ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ และต้ อ งสามารถถ่ า ยทอดภาพอนาคตให้ ลู ก ที ม เห็ น ได้ ใน
ปั จจุบัน เพื่อส่ งเสริมหรื อเสริมสร้ างลูกทีมในทุกระดับให้ สามารถคิดหรื อปฏิบัติเองได้ อย่ างถูกทิศ
ถูกหนทาง”

กรณีศึกษาตัวอย่ าง: ธนาคารไทยพาณิชย์ กับการสื่อสารกลยุทธ์ ให้ คนดาเนินงานตามแผน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB) เป็ นธนาคารเก่าแก่มีอายุร่วม ๑๐๐ ปี ตลอดระยะเวลาเกือบ๙๐ ปี ที่
ดาเนินการ สิ นค้ าหลักของธนาคารมี ๒ ประเภทคือ เงินฝากที่พ นักงานเคาเตอร์ ให้ บริ การ และเงินกู้ที่
พนักงาน LO ให้ บริ การเงินกู้ที่ชนสอง
ั้
โดยในช่วงปี ๒๕๕๐ มีผ้ บู ริ หารระดับสูง (CEO) เข้ ามาใหม่ และมี
นโยบายให้ พนักงานในสาขาหาเงินฝาก (เดิมที่ต้องหาเงินฝากอยู่แล้ ว) แทนการขายแบบเดี่ยวๆ อย่างใด
อย่างหนึ่ง มาเป็ นการขายเงินฝากประจาแบบคอมโบ (Combo) คือ แบบ ๓ เดือนที่ให้ ดอกเบี ้ย ๒.๗% (ซึ่ง
สูงกว่าธนาคารอื่นๆ) แต่ต้องบังคับให้ ลูกค้ าต้ องซื ้อแบบ ๑๒ เดือนไปด้ วยที่ให้ ดอกเบี ้ย ๒.๔% อย่างไรก็
ตาม พนักงานซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของกลยุทธ์ ข้อนี ้ ได้ พบกับความยากลาบากใน
การขาย ทาให้ เกิดความเครี ยด ไม่สบายใจ และไม่ชอบ รู้ สึกท้ อใจเนื่องจาก รู้สึกว่าขายยาก ต้ องพูดใน
เรื่ องที่ไม่ร้ ูว่าจริ งหรื อไม่ และโดนลูกค้ าต่อว่าอยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากข้ อเสียเปรี ยบที่เกิดจากการซื ้อเงินฝาก
ประจาแบบคอมโบนี ้ ดังนัน้ ผู้จัดการสาขามี หน้ าในการพูดสื่อสารและเกลีย้ กล่อมให้ พ นักงานเชื่ อใน
นโยบายกลยุทธ์นี ้ โดยแบ่งเป็ น ๔ แนวทาง คือ

๒๕



แนวทางที่ ๑: ให้ สญ
ั ญากับพนักงานว่า เดี๋ยวจะให้ โบนัส ถ้ าขายได้ – การสื่อสารกลยุทธ์แบบนี ้ มี
ความเสี่ยงที่จะต้ องควักเงินจ่ายเอง เพราะตอนนี ้เป็ นช่วงไตรมาสแรกของปี แต่การจ่ายโบนัสนันจะ
้
ทาช่วงปลายปี และจะจ่ายก็ตอ่ เมื่อธนาคารมีผลกาไรเท่านัน้



แนวทางที่ ๒: บอกให้ พนักงานลองขายแบบคอมโบนี ้ เพื่อที่ จะได้ ไม่ต้องไม่หายอดเงินฝากทุกๆ
เดือนบ่อยๆ สู้ไปล็อคขายให้ ลกู ค้ าด้ วยเงินฝากแบบคอมโบเลยดีกว่า โดยบอกลูกค้ าว่าเมื่อซื ้อไปจะ
ได้ กาไร เพราะดอกเบี ย้ กาลังจะลงอี ก – การสื่ อสารแบบนี ถ้ ื อว่า เป็ นการสื่ อสารแบบปฏิ บัติการ
อย่างแท้ จริงโดยไม่มีแผนกลยุทธ์อยูเ่ ลย



แนวทางที่ ๓: สื่อสารกับพนักงานให้ มีกาลังใจสู้ว่า เราคือ SCB เราไม่เล่นสงครามราคากับธนาคาร
อื่น กรุณาภูมิใจในความเป็ น SCB ที่จะขายของอย่างสง่าผ่าเผยตรงไปตรงมากับลูกค้ า – การสื่อสาร
แบบนี ้ไม่ถกู ต้ องชัดเจน เพราะแน่นอนว่าเปอร์ เซ็นต์ดอกเบี ้ยและนโยบายที่นามาใช้ ล้วนแล้ วแต่เป็ น
การแข่งกันในเรื่ องของราคาอย่างชัดเจน



แนวทางที่ ๔ : สื่อสารแบบกลยุทธ์ ด้ วยการสื่อสารกับพนักงานว่า SCB ของเรากาลังจะเปลี่ยนจาก
ธนาคารที่เป็ น Mono Bank (คือทาธุรกรรมแต่เงินธรรมดา ฝากและกู้) ไปเป็ น Universal Bank (คือ
ทาธุรกรรมแบบครอบคลุมและครบวงจร) หมายความว่า เรากาลังจะเปลี่ยนถ่ายจาก Mono ไปเป็ น
Universal Bank แต่กลยุทธ์นี ้หากใช้ การพูดเพียงอย่างเดียวจะไม่มีโอกาสสาเร็จ ดังนันเราทุ
้
กคนจึง
ต้ องมีก้าวแรกด้ วยกัน นัน่ คือ ลองขายดูก่อน โดยเริ่ มจากคอมโบ เงินฝากที่ง่ายที่สดุ ไม่ซบั ซ้ อน ซึ่งนี่
จะเป็ นการฝึ กก้ าวแรกของพนักงานในการไปสู่อีกหลายพันกิโล เพราะฉะนันขอให้
้
ทุกคนลองขายดู
ขายได้ - ไม่ได้ ไม่เป็ นไร เพราะอย่างน้ อยการมีก้าวแรกของทุกคนจะช่วยทาให้ SCB ก้ าวไปสูก่ ารเป็ น
Universal Bank ก่ อนธนาคารอื่ น ๆ ซึ่ง ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๒ จนถึ งปั จ จุบัน จะเห็ น ว่า ทุกวัน นี ้ SCB มี
การขายสินค้ าที่มีความหลากหลาย และจับเป็ นคอมโบอย่างมากมายหลายประเภท เช่น จับประกัน
ชีวิตรวมกับเงินกู้รถ หรื อรวมกับประเภทอื่นอีกหลายอย่างมากๆ

นอกจากนันประเด็
้
นเพิ่มเติมที่ได้ เรี ยนรู้ คือ


การนา KPI มาใช้ หลังจากดาเนินแผนกลยุทธ์ เปลี่ยนองค์กรเป็ น Universal Bank โดย KPI นันเป็
้ น
ตัวบ่งชี ว้ ่าเราไปได้ และเราไปถึง ไหนแล้ ว ดัง นัน้ ถ้ าใช้ ผิ ด ก็ จ ะเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการทาลาย
กาลังใจของพนักงานทางอ้ อม รวมถึงทาให้ พ นักงานไม่ดาเนินตามแผนกลยุท ธ์ ตรงกันข้ ามกลับ
๒๖

หมดแรงและยอมแพ้ ไปง่ายๆ สุดท้ ายองค์กรก็ทากลยุทธ์นีไ้ ม่สาเร็ จ เช่น ในช่วงแรกของการแนะนา
สิ น ค้ าทางการเงิน แบบคอมโบ ถ้ ากาหนด KPI ว่าให้ พ นักงานไปขายสิน ค้ าแบบคอมโบให้ ได้ ๕
ล้ านบาท การตัง้ KPI ลักษณะนี ้ พนักงานก็จะหมดกาลังใจง่ายๆ เพราะแค่ประเภทแรกยังขายไม่ได้
แล้ วยิ่งกาหนดว่าต้ องทาให้ ได้ ๕ ล้ าน ซึง่ ไม่มีความเป็ นไปได้ เลย


SCB ยังมีการดาเนินเรื่ องแผนกลยุทธ์ด้านอื่นต่ออีก โดยปรับให้ พื ้นที่ในธนาคารสาขาไม่มีเก้ าอี ้นัง่ รอ
สาหรับลูกค้ า แต่ใช้ การยืนต่อแถวเดียวในการรับบริการ ซึ่งจะเห็นได้ วา่ SCB เลือกทา และเลือกที่จะ
ไม่ทาอะไรบางอย่าง เพื่อให้ กลยุทธ์ของธนาคารประสบผลสาเร็ จ เช่น เลือกที่จะให้ ลกู ค้ ายืนต่อแถว
เดียว และเลือกที่จะให้ ลกู ค้ าไม่ต้องเขียนใบนาฝาก แถมเลือกที่จะไม่แจกบัตรคิว อีกทังไม่
้ มีเก้ าอี ้นัง่
รอ – การสื่ อสารแบบมี กลยุทธ์ คือ เราเลื อกความรวดเร็ วในการให้ บริ การลูกค้ า โดยให้ ม องข้ าม
ความสบาย หมายถึง เมื่ อเลือกให้ ต่อคิวจึง ไม่ต้องแจกบัตรคิว ทาให้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเรี ยก
บัตรคิว ลดเวลาในการรอและการบริ การต่อคนลงได้ เป็ นอย่างมาก ซึ่ง ภายในหนึ่งชัว่ โมงสามารถ
ให้ บริการลูกค้ าได้ มากกว่าการเรี ยกคิว ๑ เท่า เรื่ องนี ้ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของ SCB ได้

ประเด็นสาคัญ ไม่ได้ อยูท่ ี่กลยุทธ์จะปฏิบตั ลิ งมาถึงหน่วยงานหรื อพื ้นที่ที่เรากากับดูแล แต่อยู่ที่ตวั เรา
ในการปฏิ บัติ ใ ห้ มี นั ย ยะส าหรั บ คนที่ ท างาน ประเด็ น ส าคัญ คื อ “…ผู้ น าหรื อ ผู้ บริ ห ารต้ องหยุ ด
การอธิบายแบบปฏิบัติการ (Operation) แต่ ให้ เริ่มถ่ ายทอดแบบมีกลยุทธ์ ด้ วยการปรับกลยุทธ์ ใน
ขัน้ การปฏิบัตงิ านให้ มีผลสาหรั บผู้ปฏิบัตงิ านทุกคน จากนัน้ พวกเขาจะสามารถเดินต่ อได้ เอง”

๕.

แผนกลยุทธ์ เป็ นเพียง “หนทาง” แต่ ไม่ เห็น “เส้ นทาง”

ระดับจังหวัด

ในการทาแผนสาหรับ การเดินทางไปร้ อยเอ็ด จะทาบน
แผนที่ ซึ่งสามารถมองเห็นเส้ นทางเดิน ได้ แต่ในโลกความจริ ง
แล้ ว การท าแผนกลยุท ธ์ จ ะ “ไม่มี แ ผนที่ ” เหมื อ นภาพแผนที่

ระดับอาเภอ

ที่ ป รากฏอยู่แผนเดินทางทั่วไป และนี่ คือเหตุผ ลที่ อธิ บ ายได้
ง่ายๆ ว่าการท าแผนกลยุทธ์ ยากเพี ยงไร เนื่ องจากไม่มี ถนน

ระดับตาบล

รูป ๒.๔ วงแหวน ๓ ชัน้ กับยุทธศาสตร์ ต่างระดับ

ไม่มีเส้ นทาง อีกทังยากต่
้
อการกากับ แต่มีหนทางเดียวที่จะทา
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ได้ คือ การทาให้ เกิดความเข้ าใจในทิศเดียวกันกับคนทางานหรื อ ผู้ปฏิบตั ิซงึ่ จะส่งผลให้ สามารถเดินได้ ด้วย
ตัวเอง ต้ องให้ คนทางานคิดแผนเอง ทาแผนเอง รวมทังแลกเปลี
้
่ยนกัน
ประเด็นสาคัญคือ กลยุทธ์ไม่มีเส้ นทาง แม้ ว่าจะเขียนให้ ละเอียดสักเท่าใดก็ยากที่จะมองเห็นเส้ นทาง
เพราะมีแค่หนทางคร่ าวๆ เท่านัน้ ที่ สามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับการทาแผนยุทธศาสตร์ ระดับตาบล
อาเภอ และจังหวัด เราไม่สามารถพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ต้องกาหนดจุดที่เป็ นกลยุทธ์เพื่อให้ สามารถไป
ถึง ได้ ซึ่ง มี A หมายถึ ง กิ จ กรรมต่างๆ ในการปฏิ บัติที่ ก ระจายตัวอยู่ รอบๆ ของแผนด าเนิ น การแต่ล ะ
ระดับชัน้ และอยูป่ ะปนกับ S ซึง่ หมายถึงกลยุทธ์หลักที่แฝงอยูใ่ นแต่ละระดับชัน้ ตังแต่
้ ระดับจังหวัด อาเภอ
และตาบล โดยอยูใ่ นตาแหน่งที่สอดคล้ องกัน
สิ่งสาคัญต้ องตระหนักคือ “…กลยุทธ์ ต้ องอยู่ในงานปฏิบัติ (Operation) แต่ ไม่ ใช่ ทุกอย่ างในงาน
ปฏิบัติ (Operation) คือกลยุทธ์ ”

แนวคิดที่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนรู้


เมื่ อมี ข้อจากัดจะทาให้ เราต้ องคิดเรื่ องกลยุทธ์ เพิ่ม ขึน้ เปรี ยบเสมื อนการทางานในวงราชการที่ มี
ข้ อจากัดมากมาย จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูนาหรื อ ผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องคิดและทาเรื่ อง
กลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการคิดเพื่อทาทุกสิ่งทุกอย่างนันเป็
้ นการสิ ้นเปลืองงบประมาณโดย
ใช่เหตุ เพราะเราไม่มีงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ



พนักงานทุกคนต้ องเห็นและเข้ าใจกลยุทธ์ในองค์กรให้ ตรงกันจึงจะสามารถเดินต่อไปได้ ไม่ใช่มีเพียง
ผู้นารู้และเข้ าใจอยู่เพียงคนเดียวแต่คนอื่นไม่ร้ ูเลย อย่างไรก็ตาม การดาเนินกลยุทธ์ บางครัง้ อาจจะ
พบกับอุป สรรคบ้ างโดยเราสามารถเลื อกที่ จ ะปรับ กลยุท ธ์ ได้ แต่ถ้าปรั บก็ ต้องปรับ ทัง้ หมด และ
สื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจทัว่ ถึงทังองค์
้ กร



ถ้ าไม่มีอุปสรรคหรื อข้ อจากัด ก็ไม่จาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ การที่มีเงิน คน และทรัพยากรอย่างไม่จากัด
ก็ไม่ได้ หมายความว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องเสียเวลาคิดเรื่ องกลยุทธ์ ยกตัวอย่างเช่น เมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต ที่มงั่ คัง่ ด้ วยน ้ามันและเงิน ก็ยงั คิดว่าประเทศของตนเองมีอปุ สรรคอยู่ โดยเอาเงินจาก
การค้ านา้ มันมาสร้ างเมือง เช่นเดียวกันกับ สิงคโปร์ แม้ เป็ นประเทศที่ ไม่มีทรัพ ยากรธรรมชาติอะไร
๒๘

เลยนอกจากกลยุทธ์ ในการเดินประเทศ และใช้ กลยุทธ์ ในการนาประเทศสร้ างสิ่งต่างๆ ขึ ้นมาจาก
หัวคิดเท่านัน้ เรื่ องนี ้บอกให้ ร้ ูว่าจุดสาคัญอยู่ที่ การลงมือปฏิบตั ิ (Do the Right Things) เพราะถ้ าไม่
ลงมือปฏิบตั ิ ก็ไม่มีกลยุทธ์ คือทากลยุทธ์ อย่างจริงจังไม่ใช่ทากลยุทธ์บนกระดาษ

แนวคิดที่ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ บูรณาการความรู้ ท่ จี ะนาเอาไปใช้ ในการต่ อยอด


นาไปใช้ ปรับรูปแบบในการสื่อกลยุทธ์ให้ ทีมงานฟั ง โดยพูดให้ เป็ นรูปธรรม ให้ มองเห็นภาพก้ าวแรก



เอาไปปรับวิสยั ทัศน์ของตนเอง เพื่อปรับกระบวนท่าในการทากลยุทธ์



ใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สาร สู ต ร “เห็ น – เลื อ ก – ท า” (๑ - ๒ – ๓) เพื่ อ สื่ อ สารกลยุท ธ์ ให้ ลูก น้ องเกิ ด
ความเข้ าใจได้ ง่าย



นาไปต่อยอดความคิดในการสานงานโครงการเดิม ที่ ทาต่อเนื่ องต่อไป โดยเป็ นการดาเนินการ
ต่อเนื่องจากปี ทีผ่านมา ๒๕๕๖ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ วิโรจน์ มีแดง จากจังหวัดนครสวรรค์ ได้ นาแนวคิด
เชิงกลยุทธ์ ไปลงมื อดาเนินการทาอย่างจริ งจังจนเกิดผลในการพัฒ นาจังหวัดออกมาอย่างเป็ น
รูปธรรม คือ ทาโครงการส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครสวรรค์ โดยปรับปรุ ง
พืน้ ที่บริ เวณรอบบึงบอระเพ็ดให้ กลายเป็ นศูนย์เลีย้ งปลาและเพาะพั นธุ์ปลายนา้ จืดในเขตพื น้ ที่
ภาคกลางตอนบน ซึ่งมี เงินทุนสนับสนุนช่วงแรกของการเริ่ มโครงการอยู่ที่ ๑๐ ล้ านบาท โดยมี
การส่งเสริ มและริ เริ่ ม การเลีย้ งปลานา้ จืดในพืน้ ที่ จากนัน้ จึงค่อยๆ เริ่ ม ขยายพืน้ ที่กว้ างใหญ่ ขึน้
ตามลาดับ เกิดเป็ นชุมชนเล็กๆ ในพื ้นที่ ปั จจุบนั พืน้ ที่แห่งนี ้กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของ
เขตจังหวัดนครสวรรค์ที่ดึงดูดทังนั
้ กท่องเที่ยว และเครื อข่ายของสมาคมผู้ ค้ าปลาน ้าจืด ให้ เข้ ามา
พักผ่อนหย่อนใจหรื อเที่ยวชมบริ เวณโดยรอบ ส่งผลให้ นาเงินหมุนเวียนเข้ ามาในพื ้นที่เขตจังหวัด
นครสวรรค์ได้

๒๙

ประมวลภาพบรรยากาศในการเรี ยนรู้

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

