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โครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพหน่วยงานตรวจราชการและ

ประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทนำ (Synopsis)

งานตรวจราชการ และประเมินผล เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ และ จำเป็นในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกของ การถ่วงดุลและตรวจสอบ 
(Check and Balance) เพื่อให้เป็นไปตามหลัก            ธรรมาภิบาลขององค์กร (Good Governance)

ดังนั้น หน่วยงานตรวจราชการและประเมินผล จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานตรวจ และสนับสนุนการตรวจที่เข้มแข็ง 
ที่จะช่วยมองหาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้ง แยกแยะประเด็นสำคัญของการดำเนินการ รวมทั้ง การประเมินผล 
การเสนอแนวทางเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน

หนึ่งในทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในหน่วยงานตรวจราชการและประเมินผล คือ 
กระบวนการคิด (Thought Process) ที่บูรณาการวิธีการคิดที่หลากหลาย อาทิ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) การคิดเชิง
ตรรกะและประเมิน (Critical Thinking) รวมทั้ง การคิดสร้างทางเลือก (Creative Thinking)

เมื่อมีความรู้และทักษะด้านวิธีคิดอย่างครบถ้วนแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญของผู้ทำการตรวจ คือ 
การแยกแยะหาประเด็นสำคัญ (Issue Identifying) รวมทั้งการเข้าใจถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาที่แท้
จริง (Root Cause Analysis)

วัตถุประสงค ์(Objectives)

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มตัวอย่างนำร่อง (Initiative Cohort) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ
การคิดต่างๆ ที่จำเป็นในงานตรวจราชการ และประเมินผล

2) ประเมินผลเพื่อพิจารณา ขยายต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพ ไปยัง บุคลากรอื่นๆ ทั้งองค์กร

วิธีการ (Approaches)
- อบรมเชิงทฤษฎี (Conceptual Training)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Participatory Workshop)
- ถอดบทเรียนการเรียนรู้ (Contemplating Learning)

วิทยากร (Facilitators)

นายพัฒนา อรรจนียกุล , นายสถาพร กาญจนวัฒน์
- กรรมการแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- Executive Coach บริษัท พัฒน์สา เลิร์นนิ่งแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น : 50 คน



กำหนดการ
วันที่ 1 : คิดวิเคราะห์ผสานตรรกะ (Analytical Thinking & 
Logic)

เวลา หัวข้อ หมายเหตุ

0800-0830 ลงทะเบียน

0830-0845 ประธานกล่าวเปิดงาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ความคาด
หวังของผู้บริหารระดับสูง

0845-0900 บทนำ แนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์             
ความคาดหวัง

0900-1015 ทักษะการคิด กับงานตรวจราชการและ
ประเมินผล

Analytical Thinking

1015-1030 พักรับประทานชา กาแฟ

1030-1200 การคิดเชิงตรรกะ เหตุผล
(Critical Thinking)

Concept & Principle , Logic 

1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน

1300-1400 การคิดเชิงตรรกะ เหตุผล
(Critical Thinking)-ต่อ

Common Fallacies in real life, 
Logic pitfalls

1400-1500 กิจกรรมกลุ่ม Thinking workshop, Case Studies

1500-1515 พักรับประทานชา กาแฟ

1515-1600 ประยุกต์สถานการณ์จริง Real life situation to applications

1600-1630 สรุปบทเรียน Recap & Wrap up



กำหนดการ

วันที่ 2 : คิดกว้างสร้างระบบ (Wide Angle Thinking & 

System Thinking)

เวลา หัวข้อ หมายเหตุ

0800-0830 ลงทะเบียน

0830-1015 ความคิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือก        
(Creative Thinking)

Power of Right Brain

1015-1030 พักรับประทานชา กาแฟ

1030-1130 การประยุกต์ใช้ Sensitivity, Synergy, Serendipity

1130-1200 สรุปบทเรียน Lesson Learned & Applications

1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน

1300-1400 บูรณาการคิด Mind Mapping

1400-1500 คิดเชิงระบบ (System Thinking)

1515-1600 ประยุกต์สถานการณ์จริง Real life situation to applications

1600-1630 สรุปบทเรียน Recap & Wrap up



กำหนดการ

วันที่ 3 : ค้นหา ตามรอย (The Detective)

เวลา หัวข้อ หมายเหตุ

0800-0830 ลงทะเบียน

0830-1015 การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making)

Define Problem,
Root Cause Analysis

1015-1030 พักรับประทานชา กาแฟ

1030-1200 การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making)

Implementation Plan Creation
Action & Modifying

1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน

1300-1400 กิจกรรมกลุ่ม : Sherlock Holmes Case studies # 1

1400-1500 กิจกรรมกลุ่ม : Detective Conan Case studies # 2

1500-1515 พักรับประทานชา กาแฟ

1515-1600 ประยุกต์สถานการณ์จริง Real life situation to applications

1600-1630 สรุปบทเรียน Recap & Wrap up



สารบัญ

1. บทนํา

“สมองมนุษย์” มีดีกว่าที่คิด 1-3
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เคร่ืองมือ & เทคนิค 50-51

4. การคิดเชิงบูรณาการ
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A Powerful Brain 
สมองของเรามีดีกว่าที่คิด

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2510-2515 ได้มีการ

ค้นคว้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า

ประวัติศาสตร์ของความรู ้เกี ่ยวกับสมองของ

มนุษย์ โรเจอร ์ สเปอรีย์  (Roger Sperry) 

และโรเบิร์ต ออร์นสไตน ์ (Robert Ornstein) 

พบว่าสมอง 2 ซีกของมนุษย์ทำงานด้านความ

คิดต่างกันอย่างแยกได้ชัดเจน

ซีกซ้ายของสมองส่วนใหญ่จะทำงานเก่ียวกับตรรกะ ภาษา ความเป็นเหตุเป็นผล ตัวเลข การวัด

วิเคราะห ์ฯลฯ ส่วนสมองซีกขวานั้นจะทำงานเก่ียวกับจังหวะ จินตนาการ สี ฝันกลางวัน  ตำแหน่ง

ที่ของสรรพสิ่ง ภาพรวมและมิติ

ซึกซ้าย ซึกขวา
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คนที่ทำงานโดยใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย จะมีลักษณะเด่นที่แสดงออกมา ดังนี้

✤ ทำอะไรตามอารมณ์ 

✤ เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูง (Creative Person)

คนที่ทำงานโดยใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา จะมีลักษณะเด่นที่แสดงออกมา ดังนี้

✤ ทำงานอย่างมีระบบ 

✤ ทำงานด้วยความคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

✤ เป็นคนที่มีความเป็นระบบ (Systematic Person) 

ถ้าเรามองเผิน  ๆ อาจจะเห็นว่าบรรดานัก

วิทยาศาสตร์ เช่น ไอน์สไตน์ (Einstein) น่า

จะใช้สมองซีกซ้ายโดดเด่นกว่า ขณะที่พวก

ศิลปินน่าจะเด่นในการใช้สมองซีกขวา แต่ความ

จริงคือเม่ือตอนไอน์สไตน์อยู่โรงเรียน  เขาสอบ

ตกวิชาภาษาฝรั่งเศสและกิจกรรมที่เขาชอบคือ 

เล่นไวโอลิน ศิลปะ แล่นเรือและเล่นเกมที่ต้อง

ใช้จินตนาการ

เกมจินตนาการช่วยให้ไอน์สไตน ์ได้หยั่งรู้ลึกในทางวิทยาศาสตร์ วันหนึ่งในฤดูร้อน ขณะที่เขากำลัง

ฝันกลางวันอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่ง เขาได้จินตนาการว่าเขากำลังขี่แสงอาทิตย์ไปไกลสุดจักรวาล

และเม่ือพบว่าตนเองกลับมาอยู่ที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์อย่างไม่น่าสมเหตุสมผล เขาก็ตระหนักรู้ว่า 

ความจริงแล้วจักรวาลต้องโค้ง และรู้ว่าการฝึกฝน “ตรรกวิทยา” ที่ผ่านมาของเขายังไม่สมบูรณ์ 

ตัวเลข สมการและคำต่าง ๆ ที่เขานำมาหล่อหลอมความคิดใหม่นี้ ทำให้เราได้ทฤษฎีสัมพันธภาพ 

ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
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เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) 

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ความสามารถ

ของสมองทั้ง 2 ด้าน  เขามีความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ประติมากรรม 

สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาปัตยกรรม 

กลศาสตร์ กายวิภาค ฟิสิกส์ การประดิษฐ์ 

อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์และ

วิชาการเงิน เขายังเป็น

ปฏิภาณกวีที่สามารถแต่ง เล่น และร้องเพลงพื้นบ้านได้โดยไม่ต้องซ้อมมาก่อน เขาประสานความ

สามารถหลากหลายเข้าด้วยกันแทนที่จะแยกออกเป็นส่วน ๆ

ปฏิภาณกวีที่สามารถแต่ง เล่น และร้องเพลงพื้นบ้านได้โดยไม่ต้องซ้อมมาก่อน เขาประสานความ

สามารถหลากหลายเข้าด้วยกันแทนที่จะแยกออกเป็นส่วน ๆ

ดังนั้น ความเชื่อที่ว่าคนเราจะมีความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและไม่มีความ

สามารถในอีกด้านหนึ่งจึงอาจไม่ถูกต้องนัก เราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า ศักยภาพด้านใดของเรา

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วและศักยภาพด้านใดของเรายังไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งในความเป็น

จริงแล้วยังสามารถพัฒนาได้ เม่ือได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนอย่างถูกต้อง

ในหลักสูตรนี้จึงขอมุ่งเน้นที่จะฝึกฝนคุณในการคิดผ่านสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ดังนี้

I. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

II. การคิดประเมินเหตุผล (Critical Thinking)

III. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

IV. ผังมโนภาพ (Mind Mapping)
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Analytical Thinking
การคิดให้ลึกเชิงวิเคราะห ์

การคิดเชิงวิเคราะห ์ (Analytical Thinking) 

เป ็นการค ิดโดยใช ้สมองซีกซ ้ายเป ็นหล ัก 

เป็นการคิดในเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุ

ไปสู่ผล มีการคิดหาทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ 

ไปจนถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อตัดสิน

ใจเลือกกรณีที่จะมีความเหมาะสมและคุ้มค่า

สูงสุด 

ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศได้ให้ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ว่าหมายถึง ความสามารถในการ

จำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์จึงเป็นการคิดที่มีทั้งความสมบูรณ ์ ความสุขุม และความรอบคอบที่ทุก

คนควรกระทำ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์

แล้วเทคนิคที่นิยมใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์มีอะไรบ้าง?

1. ใช้สูตร 5W1H

ชาวตะวันตกมี “กฏทอง” (Golden rule) ที่เขียนคล้ายสูตรเคมี W5H โดยพวกเขาจะถามตัวเอง

อยู่เสมอว่า:

อะไร (What)

ใคร (Who)

ที่ไหน (Where)

เม่ือใด (When)

ทำไม (Why)

อย่างไร (How)
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การคิดด้วยวิธีนี้เป็นการช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเร่ืองที่เรากำลังคิดได้เป็นอย่างดี ช่วย

ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

คำถามเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุกข้อ เพราะการตั้งคำถามมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความ

ชัดเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราต้องการสืบค้น  การตั้งคำถามจึงแตกต่างไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนวทางตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การสืบค้น 

ได้แก่

➡ เรื่องน้ีเกี่ยวข้องกับใคร/อะไร ➡ มีความเป็นมาเป็นอย่างไร

➡ เกิดข้ึนเม่ือไร ➡ เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน

➡ เกิดข้ึนที่ไหน ➡ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป
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ถ้าผลงานในปีนี้ของคุณตกต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ลองฝึกตั้งคำถามเชิง

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค  5W1H 

อะไร (What)

ใคร (Who)

ที่ไหน (Where)

เม่ือใด (When)

ทำไม (Why)

อย่างไร (How)

คู่มือผู้เรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ MoPH 2015                                                                             page |  8

PATSa 



2. แตกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย 

การแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เราคงไม่สามารถเห็นคำตอบที่ “แว้บ...” เข้ามาในสมองได้

อย่างทันที เราจะต้องทำการวิเคราะห์คำถามก่อน  ต้องมีการแตกปัญหาที่ซับซ้อนออกมาให้

เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง 

1. ถ้าสามวันก่อนเม่ือวานซืนนี้เป็นวันเสาร์ เม่ือวานซืนจะเป็นวันอะไร?

3 2 1 เม่ือวานซืน

เสาร์

2. ถ้าเม่ือวานซืนเป็นวันอังคาร วันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร?

เม่ือวานซืน เม่ือวาน วันนี้ พรุ่งนี้

อังคาร
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แบบฝึกหัด อายุสี่พี่น้อง

ครอบครัวหนึ่งมีพ่ีน้องสี่คนชื่อ “ไข่ตุ๋น”  “ไข่ดาว” “ไข่เจียว” และ “ไข่น้ำ”  

ทั้งสี่มีอายุ 25, 27, 29 และ 31 ปี  

“ไข่เจียว” อายุมากกว่า “ไข่น้ำ” แต่อายุน้อยกว่า ”ไข่ตุ๋น”  ส่วน ”ไข่ดาว” อายุน้อยกว่า “ไข่เจียว” 

แต่อายุมากกว่า ”ไข่น้ำ” 

ใครมีอายุเท่าไร?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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แบบฝึกหัด มีดอกไม้กี่ดอก ?

ทุกดอกเป็นดอกกุหลาบ แต่มีสองดอกที่ไม่ใช่

ทุกดอกเป็นเดซี่ แต่มีสองดอกที่ไม่ใช่

ทุกดอกเป็นดอกทิวลิป แต่มีสองดอกที่ไม่ใช่ 

ถ้าญาดามีจำนวนดอกไม้เท่ากับชนิดของดอกไม้ที่มี ญาดามีดอกไม้กี่ดอก? อะไรบ้าง?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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3. ใช้การเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์

การคิดและตัดสินใจในเร่ืองใหญ่ ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อตัวเรา องค์กร หรือธุรกิจ

ที่เรากำลังทำอยู่ การนำกระบวนการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยทำให้การคิดและการ

ตัดสินใจของคุณกระทำได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3.1 การเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)

การคัดเลือกระหว่างของสองสิ่งด้วยการกำหนดน้ำหนัก (weight) ของเกณฑ์การ

พิจารณาแต่ละข้อ แล้วทำการให้คะแนน  (rating) ทุก ๆ ข้อ จากนั้นจึงนำเอา “น้ำหนัก” 

ไปคูณกับ “คะแนน” ในแต่ละข้อ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การนำเอาผลรวมของแต่ละข้อนั้น

มาเปรียบเทียบกัน

วิธีคัดเลือกส่ิงของ A กับ B 

(ระดับคะแนน  4 = ดีที่สุด ไปจนถึง 1 = แย่ที่สุด)

เกณฑ์พิจารณา น้ำหนัก
ส่ิงของ Aส่ิงของ A ส่ิงของ Bส่ิงของ B

เกณฑ์พิจารณา น้ำหนัก
คะแนน ผลคูณ คะแนน ผลคูณ

ราคาถูก 40 4 160 2 80

ประโยชน์ 40 3 120 3 120

การบริการ 15 3 45 4 60

รูปแบบ 5 2 10 4 20

รวม 100 335 280

จะเลือก A หรือ B?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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3.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเทียบกับราคา (Price Performance 

Ratio)

การคิดเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่ง ถ้าหากว่ามีสมรรถนะเพียงพอกัน แต่ราคาแตก

ต่างกัน ก็เป็นการไม่ยากที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งของที่มีราคาถูกกว่าก่อน แต่ถ้าของทั้ง

สองสิ่งนั้น มีทั้งราคาและสมรรถนะที่แตกต่างกัน ก็คงจะเป็นเร่ืองที่จะคิดและตัดสินใจได้

ยากขึ้น แต่ถ้าเราสามารถคำนวณประมาณการตัว “สมรรถนะ” ให้อยู่ในลักษณะที่เป็น

จำนวนที่นับได้ ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น เพียงเอา “ราคา” เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย 

“สมรรถนะ” เพียงแค่นี้ก็จะตัดสินใจได้ว่าต่อ 1 หน่วยสมรรถนะในของสองสิ่งนั้น อันใด

จะมีราคาแพงและถูกกว่ากัน

วิธีคัดเลือกด้วย PPR

(ระดับคะแนน  4 = ดีที่สุด ไปจนถึง 1 = แย่ที่สุด)

เกณฑ์พิจารณา 
(สมรรถนะ)

น้ำหนัก
ส่ิงของ Cส่ิงของ C ส่ิงของ Dส่ิงของ Dเกณฑ์พิจารณา 

(สมรรถนะ)
น้ำหนัก

คะแนน ผลคูณ คะแนน ผลคูณ

ความคงทน 40 2 80 4 160

ประโยชน์ 40 4 160 3 120

การบริการ 15 3 45 3 45

รูปแบบ 5 3 15 3 15

รวม 100 300 340

ถ้า C มีราคา 900 บาท และ D ราคา 680 บาท ควรเลือก C หรือ D?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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4. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น

ในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามา สมองของเราจะรับข้อมูล ทำความเข้าใจ และตีความตาม

ประสบการณ์และกรอบความคิดของเราเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ  ดังนั้น ถ้าเรารับข้อมูลอย่างไม่

วิเคราะห ์ เราอาจเข้าใจผิด ตีความผิด ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาผิด ๆ ได้ เราจะต้องมีความ

สามารถในการจำแนกแยกแยะได้ด้วยว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้น น่าเชื่อถือ/ไม่น่าเชื่อถือ มี

เหตุผล/ไร้เหตุผล มีความน่าจะเป็นสูง/ต่ำ หรือไม่น่าจะเป็นเลยอย่างไร

4.1 การแจกแจงในรูปแผนภูมิ

สมมติว่าเราพบคำกล่าวอ้างว่า

...ในกลุ่มคนที่เสพยาบ้า 

นักเรียน เสพยาบ้ามากกว่า นักร้อง

สมชาย เป็นนักเรียน สมศรี เป็นนักร้อง

ข้อสรุป ดังน้ัน สมชายมีแนวโน้มเสพยาบ้ามากกว่าสมศร ี

คำกล่าวลักษณะนี้น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด?

ขั้นที่หนึ่ง แจกแจงสาระของข้อความที่ได้รับ

1) คนจำนวนหนึ่งเสพยาบ้า

• นักเรียน

• นักร้อง

• กลุ่มอื่น ๆ

2) นักเรียนเสพยาบ้ามากกว่านักร้อง

3) สมชายเป็นนักเรียน

4) สมศรีเป็นนักร้อง

เราจะพิสูจน์ว่า สมชายมีแนวโน้มเสพยาบ้ามากกว่าสมศรีมากน้อยเพียงใด
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ขั้นที่สอง เขียนความสัมพันธ์ของข้อความ

อาจเขียนในรูปของไดอะแกรมเวนน์ (Venn Diagram) ดังนี้

จากแผนภูมิเราะจะเห็นว่าโอกาสที่สมชายจะเสพยาบ้ามากกว่าสมศรีนั้น ถ้าพิจารณา

เพียงแค่เหตุผลความเป็นนักร้องและการเป็นนักเรียน  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิง

เหตุผลกับการเสพยาบ้าที่น้อยกว่าของนักร้องแต่อย่างใด 

หากจะพูดถึงโอกาสความน่าจะเป็นที่สมชายจะเสพยาบ้า จะต้องมีข้อมูลที่เป็นเหตุเป็น

ผลเพ่ิมเติมมากกว่านี ้ เช่น  จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมดเสพ

ยาบ้า ข้อมูลนี้จะทำให้คาดการณ์ความน่าจะเป็นที่สมชายจะเสพยาบ้าได้ง่าย ๆ ว่า

เท่ากับ 1 ใน 10 ของนักเรียนทั้งหมดที่มีโอกาสเสพยาบ้า
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4.2 การแจกแจงเป็นตัวเลข

ลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้...

...รณพีร์บอกเพียงขวัญว่า

“ถ้าพรุ่งน้ีไม่ไปธุระให้ย่า

จะชวนเธอไปขับเครื่องบิน”

เพียงขวัญตอบว่า

“เอ่อ...ฉันอาจจะถ่ายหนังเสร็จไม่ทัน

เอาอย่างน้ีแล้วกัน ถ้างานเสร็จฉันจะไปนะ”

โอกาสที่รณพีร์กับเพียงขวัญจะได้ไปขับรถเครื่องบินนั้นมีมากน้อยเพียงใด ถ้า...

โอกาสที่รณพีร์ต้องไปทำธุระให้ย่าคิดเป็น 60

โอกาสที่ไม่ต้องไปทำ 40

โอกาสที่เพียงขวัญจะทำงานเสร็จคิดเป็น 60

โอกาสที่เพียงขวัญจะทำงานไม่เสร็จ 40

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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แบบฝึกหัด ใครทําแก้วแตก?

ในวันอันหนาวเหน็บหิมะตก อากงของอาฉีถูฝ่ามือไปมา พลางรีบหลบเข้าไปในบ้าน

“เค้าแป๋! ข้างนอกหนาวมากจนอั๊วจะแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่แล้ว อาฉี...ขอชาร้อน ๆ ให้อากงแก้วหนึ่งสิ”  

อาฉีหยิบแก้วมาหนึ่งใบใส่ใบชาลงไป แล้วรินน้ำร้อนที่เพ่ิงต้มเดือดลงไป พลันก็ได้ยินเสียง   “จิ- จิ-จิ” 

แปลก ๆ ไม่นาน แก้วน้ำก็แตกเสียงดัง “โพละ!”

“ทำไมเป็นแบบนี้ ผมไม่ได้ทำอะไรซักหน่อย! ผมไม่ได้ทำแก้วแตกนะครับ!”

“ลื้อโกรธที่อั๊วใช้ให้ลื้อชงน้ำชาใช่ไหม ก็เลยจงใจทำแก้วแตก”

“เปล่านะครับ! ผมไม่ได้ทำแก้วแตกจริง ๆ !” 

คุณจะช่วยอาฉีอธิบายกับอากงถึงสาเหตุที่แก้วน้ำแตกและช่วยแนะนำอาฉีถึงวิธีการ

ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกได้ไหมครับ?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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แบบฝึกหัด ไข่ดิบกับไข่ต้ม

“ตายจริง! ทำไงล่ะเนี่ย” คุณแม่ร้องเสียงดังมาจากในครัว  

“เกิดอะไรขึ้น แม่เป็นอะไรไปคะ” ทุกคนในบ้านต่างมาล้อมตัวแม่  

“แม่ต้มไข่ไก่ไว้หลายฟอง แล้วก็เผลอนำไปวางรวมกับไข่ดิบ ตอนนี้แม่เลยแยกไม่ออกว่าฟองไหนเป็นไข่

ดิบหรือไข่สุก จะเคาะให้แตกออกมาดูทุกฟองไม่ได้เด็ดขาด”

“โธ่! เรื่องเล็กค่ะแม่ ให้หนูจัดการเอง”

ปุยฝ้ายรับไข่ไก่ทั้งหมดมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม แล้วเธอก็สามารถแยกไข่ไก่ดิบกับไข่ต้มสุกออกจาก

กันในเวลาอันรวดเร็ว

“ปุยฝ้ายเก่งจริง ๆ!” คนทั้งบ้านต่างปรบมือชื่นชม 

คุณจะช่วยปุยฝ้ายแยกไข่ดิบและไข่สุกออกจากกันได้อย่างไร?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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แบบฝึกหัด มรดกเจ้าปัญหา

เจ้าของสวนคนหนึ่งได้ทำพินัยกรรมแบ่งที่ดินให้กับลูก 4 คน โดยกำหนดว่าจะต้องแบ่งที่ดินออกเป็น 4  

ส่วนเท่า ๆ กันเพ่ือความยุติธรรม และที่ดินแต่ละส่วนนั้นจะต้องมีเนื้อที่ต่อเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งทำได้ยาก

มาก เนื่องจากที่ดินมีลักษณะดังน้ี

พวกเราจะช่วยแบ่งที่ดินผืนนี้ ตามเงื่อนไขของเจ้าของสวนได้หรือไม่ อย่างไร?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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บันทึก

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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ANALYTICAL & CRITICAL THINKING
ดร. เบญจามิน บลูม (Benjamin Bloom, 1913-1999) นัก

จิตวิทยา การศึกษาชาวอเมริกัน ผู้วางรากฐานทฤษฎีการ

เรียนรู้ที่สำคัญให้แก่ วงการศึกษาโลก ผลงานวิจัยที่เป็นที่

ชิ้นเอก ที่ถือเป็นมรดกสำหรับ   นักพัฒนาการเรียนรู ้และ

นักคิดทั่วโลกในปัจจุบัน คือ ลำดับขั้นการเรียนรู้ (การคิด) 

ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดย บลูม เสนอว่า ทักษะ

การเรียนรู้ หรือ การคิด (Cognitive Domain) จะถูกจัด

ลำดับจากระดับเบื้องต้น ไปสู่ระดับซับซ้อนสูงขึ้นเป็น 6 

ลำดับ (รูปปิระมิดแนวตั้ง) Bloom’s Taxonomy ถูกใช้

อย่างแพร่หลายเรื่อยมาตั้งแต่ป ี 1956 และได้รับการ

ปรับปรุง โดย David  Krathwohl และทีมงาน ในปี 1996 

ใช้เวลา 4 ปี จนสำเร็จสมบูรณ์ และได้รับการตีพิมพ์ (Revised Version) ในปี 2001 

เราจะเห็นได้ว่า ทักษะในการคิดแบบวิเคราะห ์ (Analysing) ถูกจัดอยู่ในลำดับขั้นที ่4 โดยลำดับ

ที่สูงขึ้น คือ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ประเมิน (Evaluating) อยู่ในลำดับที่ 5 ตามลำดับ 

(Revised Version, 2001)

ดังนั้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงขึ้น (Higher Order Thinking) คือ การคิดวิเคราะห์ที่

สามารถประเมินเหตุและผล (Cause & Effect)  ประกอบกับ ความสามารถในการตัดสินใจ 

(Judging) ที่ถูกต้องได้ด้วย ซึ่งนิยมเรียกว่า “CRITICAL THINKING”
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บันทึก : HIGHER ORDER THINKING

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................

คู่มือผู้เรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ MoPH 2015                                                                             page |  22

PATSa 



ความคิดประเมินเหตุและผล (CRITICAL THINKING)

หากพวกเราพอจำได้ มีการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่ง “เณรน้อยเจ้าปัญญา”  ตัวละครในเรื่อง 

เป็นเณรน้อยสดใส คุณแม่ได้นำไปฝากให้ฝึกฝน เรียนวิชา พร้อมทั้งเป็นการหลบภัย

ทางการเมืองในวัดเซน “อังโคะคูจิ” ถึงแม้จะเป็นเณรน้อย แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย

ว่า เป็นผู้มีความคิดเป็นเลิศ และช่วยแก้ปัญหายากๆ สำคัญๆ ให้แก่ผู้ใหญ่ที่ไปขอคำปรึกษา

ได้อย่างถูกต้องและแยบยลทุกๆ ครั้ง จุดสังเกตจากตัวเอกเรื่อง  “อิิกคิวซัง”  นี้ก็คือ “ ความ

สงบนิ่ง ใช้สมอง นั่งสมาธิ ”  ก่อนทำการตัดสินใจทุกๆ ครั้ง 

นิยามคำ (DENOTATION)
มีผู้ให้คำนิยามของคำว่า “Critical ” ว่า การวิพากษ์ (Critique) ซึ่งบางครั้งอาจทำให้คนส่วน

ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อนในคำนิยาม โดยความหมายของ Critical ในภาษาอังกฤษ กินความ

หมาย กว้างถึง “ความสำคัญ” อีกด้วย 

โดยส่วนตัว

ของผู้เขียนจึง

เห็นว่า  

Critical 

Thinking ไม่

น่าที่จะถอด

คำแปลว่า 

“ความคิดเชิง

วิพากษ์ ”  ซึ่ง

อาจทำให้กิน

ความหมาย

ไปในเชิงลบ 

(Negative) 

หรือ การไม่

ยอมรับ 

(Disapproval)

นัยหรือบริบทของคำว่า “Critical” ใน Critical Thinking คือ ทักษะในการประเมิน 

หรือตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน หรือ ความเป็นเหตุเป็นผล
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Critical Thinking 

มิใ่ช่ มีความหมายว่า “การคิดซับซ้อน หรือ คิดมาก” (think a lot)

Critical Thinking  : กระบวนการคิดเพื่อวิเคราะห์ หรือ ประเมินข้อมูล ในคำกล่าว หรือ ข้อเสนอที่

มีผู้กล่าวหรืออ้าง ทำการตรวจสอบหลักฐาน (Evidence Support) ผ่านการไตร่่ตรองด้วย เหตุและผล 
โดยปราศจากความลำเอียง แล้วจึงทำการประเมินคำกล่าวหรือข้อเสนอที่ถูกกล่าวอ้างนั้นๆ ว่ามีค่าความ

จริง ความน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงใด

CRITICAL THINKING : หัวใจหลัก
ก่อนการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะของ Critical Thinking เราจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

อย่างดีในองค์ประกอบสามส่วนดังนี้คือ

-ความลำเอียง      (Bias)

-ตรรกะ               (Logic)

-เหตุผลวิบัติ         (Fallacy)
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ความลำเอียง (BIAS)

ความลำเอียง (Bias) เป็น เรืื่องธรรมชาติ ที่เกิดกับมนุษย์ทุกๆคน เนื่องจากมนุษย์มีอารมณ ์

ความรู้สึก มีความรัก ความชอบ ความเกลียด ความหลง ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งความลำเอียง 

ความลำเอียง หากเกิดในการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่ค่อยมีประเด็นสำคัญมากนัก หากแต่ 

ผู้ที่จะเรียนรู้ และฝึกทักษะให้เป็น Critical Thinker ที่ดี จำเป็นต้องตระหนักรู้ และพยายาม

หลีกเลี่ยงมิให้ความลำเอียง เข้ามาขัดขวางกระบวนการคิดแบบนี้ให้ได้ เนื่องจาก Critical 

Thinking เป็นกระบวนการคิด ที่จำเป็นต้องอยู่เป็นหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะ

นำไปสู่การตัดสินใจเพื่อกระทำการอะไรบางอย่าง หากทำให้ความลำเอียงเข้ามาบดบัง 

ผลลัพธ์ของการตัดสินใจ อาจนำพามาซึ่งความเสียหาย ทั้งอาจจะเป็นผู้ถูกตัดสิน หรือ ต่อ

ตัวผู้ตัดสินได้

งานวิจัยหลากหลายพบว่า ความลำเอียงส่วนใหญ่ของมนุษย์ มาจากผลของความทรง

จำเดิมของสมอง (Cognitive Bias) 

Cognitive Bias ทำให้สมองมนุษย์ มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมคิดตามระบบที่ควรจะเป็น ชอบคิด

อย่างง่ายๆ (Shortcuts) ไปสู่การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ผ่านการตริตรอง ซึ่งหลายครั้ง ทำให้

การตัดสินใจผิดพลาด
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คิดทางลัด และ ความลำเอียง (Shortcuts & Biases)

ลักษณะของทางลัดความคิด (Shortcut) ที่นำไปสู่ ความลำเอียงของการตัดสินใจ  
เช่น

Selective Perception : การเลือกที่จะรับรู้ หรือ ไม่รับรู้อะไรในเรื่องที่ตนกำหนด

กรอบไว้

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Contrast Effect   : มิได้ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ แต่มักจะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ ที่

คุ้นเคยหรือเพิ่งจะผ่านมา 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Projection  : การนำเอาคุณสมบัติของเราเองไปประเมินผู้อื่น 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Stereotyping : การพยายามมอง หรือจัดคน หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นกลุ่มๆ แล้วมี

ความเชื่อว่าจะมีลักษณะไปตามกลุ่มที่ตนจัดไว้

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Halo Effect : การตัดสินว่าคุณสมบัติอื่นๆจะใกล้เคียงไปในทิศทางของคุณสมบัติที่โดด

เด่น

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

คู่มือผู้เรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ MoPH 2015                                                                             page |  26

PATSa 



บันทึก : ความลำเอียง (BIAS)
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ตรรกะ (LOGIC)

สมัยพวกเราเรียนในชั้นมัธยม พวกเราทุกคนคงพอจะจำได้ในบทเรียนหนึ่งของวิชา

คณิตศาสตร์ นั่นก็คือ “ตรรกศาสตร์” (Logic) โดยหลักการตรรกศาสตร์ที่ได้เคยเรียนมาแล้ว

เป็น ตรรกะเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Logic) ซึ่งจะมีหลักการแบบเดียวกันกับตรรกะใน 

Critical Thinking 

คำว่าตรรกะ (LOGIC) มาจากคำภาษากรีกว่า LOGOS ซึ่งมีความหมายว่า คำกล่าวที่มีเหตุมี

ผล (Reasoned Speech)

Socrates (469-399 BC) ปราชญ์ นักปรัชญาชาวกรีก เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ที่มีอิทธิพล

ต่อการวางรากฐานวิชา ตรรกศาสตร์ หรือ ศาสตร์แห่งความจริง ที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะ ระบบการศึกษาในประเทศตะวันตก โดยแก่นหัวใจหลัก ที่ Socrates ใช้

ในการค้นหาความจริง คือ วิธีการตั้งคำถาม  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกถามคิดและตอบโต้ 

(Question & Debate) ซึ่งเกิดเป็นวิธีการทางการศึกษาที่สำคัญที่เรียกว่า  “Socratic 

Method ”
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ตรรกศาสตร์ (LOGIC)

“ปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และตัดสินความสมเหตุสมผลในการอ้าง

เหตุผล”                                      (พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ – ไทย)ชบัณฑิตย

“ วิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ” (กีรติ บุญเจือ) 

“ การศึกษาระบบข้อเท็จจริงให้ตรงกับความเชื่อ ”(Wilfrid Hodges)
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ตรรกะ : ความคงเส้นคงวาของเหตุและผล

LOGICAL CONSISTENCY

Aristotole (384-322 BC) 

ปราชญ์ชาวกรีก ที่มีชื่อเสียง

รุ่นต่อมา ได้ขยายความ

ก้าวหน้าของการศึกษาวิชา

แห่งความเป็นเป็นผล โดย ตั้ง

กฎที่เรียกว่า “ The 3 

Laws of Thought ” 

เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจ

ทานความคงเส้นคงวาของ

เหตุและผล (Logical 

Consistency)

กฎ 3 ข้อ ของ Aristotole 

1)LAW OF NO CONTRADICTION
! “ Something cannot be said both to be and not to be at the same time and in the same  respect”

       “สิ่งๆหนึ่ง ไม่สามารถถูกพูดถึง ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในคราวเดียวกัน”

2)LAW OF EXCLUDED MIDDLE
 !  “Something must either be true or false”

  “สิ่งๆหนึ่ง ต้องสามารถถูกประเมินได้ว่า ถูก หรือ ผิด”

3)LAW OF IDENTITY
  “Something is what it is”

  “สิ่งๆหนึ่ง เมื่อเป็นอย่างใดแล้ว จะเป็นอย่างอื่นอีกมิได้”
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ตรรกะ : โครงสร้าง

STRUCTURE OF LOGIC

ลักษณะโครงสร้างของประโยคคำพูดที่เป็นตรรกะ (หรือ มักเรียกว่า Argument) ส่วนใหญ่

จะประกอบด้วย 3 ส่วน

1)ข้อเสนอ หรือหลักฐานเสนอชุดที่ 1   (PREMISE #1)

2)ข้อเสนอ หรือหลักฐานเสนอชุดที่ 2   (PREMISE #2)

3)ข้อสรุป                                     (CONCLUSION)

* หมายเหตุ : อาจมี PREMISE มากกว่า 2 ก็ได้  (Sets of Premises)

ตัวอย่างเช่น
, Premise # 1 : แม่เหล็กดูดเหล็ก
M Premise # 2 : วัตถุนี้ทำด้วยเหล็ก
M Conclusion  : วัตถุนี้จะถูกแม่เหล็กดูด

การตอบโต้ (Debate) ทางตรรกะ ผู้ฟังอีกฝ่ายต้องพิจารณาว่า ข้อเสนอต่างๆ 

พร้อมบทสรุป ถูกต้องตามหลักตรรกะ (Logical) หรือไม่ แล้วพิจารณาว่าสมเหตุ

สมผลหรือไม่ (Validity)
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รูปแบบตรรกะ (TYPE OF LOGIC)

การนำหลักฐาน ข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องเฉพาะ (Specific Instances) ที่สังเกตพบ เพื่อมานำ

ไปอธิบายสถานการณ์ในภาพกว้าง (Inductive Logic)

หรือ ในทางกลับกัน การนำเอาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในภาพกว้าง เพื่อนำมาอธิบาย

เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในลักษณะเฉพาะ (Deductive Logic)
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เหตุผลวิบัติ  : LOGICAL FALLACIES 

ส่วนอ่อนไหวที่สุด ของการศึกษาวิชาตรรกศาสตร์ ในบางครั้งหากพิจารณาจากข้อเสนอ 

(Premises) ต่างๆ พร้อมบทสรุป (Conclusion) โดยโครงสร้าง เมื่อฟังดูก็น่าจะพอตัดสินได้

ว่าสมเหตุสมผล แต่ในความหมายจริงๆ หากพิจารณาหรือ ตริตรองให้ถ้วนทั่วดีแล้ว เราจะ

พบว่า มีความผิด

พลาดในความเป็น

เหตุเป็นผลที่ยกมาก

ล่าวอ้าง ที่ไม่ได้

สะท้อนกับประเด็นที่

เรากำลังพิจารณาอยู่

เลย หากผู้ฟังไม่มี

ความเอะใจ หรือมี

ความรู้ส่วนนี้ อาจ

ตัดสินใจแบบหลง

ประเด็น ในเชิงตรรกะ 

เรียกว่า “LOGICAL 

FALLACY” (Faulty 

Reasoning) หรือเหตุผลวิบัติ 

Fallacies อาจเกิดขึ้นโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (Unintended) หรืออาจเกิดขึ้นแบบจงใจ 

(Manipulative) ซึ่งหากผู้จงใจใช้มีเจตนาที่จะใช้ “เหตุผลเข้ารกเข้าพง” ในการล่อลวง 

(Deception) ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ที่จะฝึกฝนให้เป็น นักคิดเชิงตรรกะที่ดี ควรหมั่นศึกษา และทำความเข้าใจกับเรื่องเหตุผล

วิบัติ (Fallacy) ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท พร้อมทั้ง ควรยึดมั่น ในจริยธรรมที่จะไม่ใช้ใน

การโน้มน้าวเพื่อจุดประสงค์ในการล่อลวงผู้อื่น (Deception) เพื่อแสดงหาผลประโยชน์ส่วน

ตัว (Personal Gain) รวมทั้ง ควรนำวิชาความรู้นี้ ไปใช้ในการปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อใน

สังคมได้
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FALLACIES ชนิดต่างๆที่พบบ่อย

-Fallacy of Accident
-Fallacy of Relative to Absolute
-False Dilemma Fallacy
-Ad Hominem (Attack People)
-Hasty Generalization
-False Cause Fallacy
-False Analogy Fallacy
-Bandwagon Fallacy
-Cherry Picking Fallacy
-Appeal to Pity
-Appeal to Fear
-Appeal to (Irrelevant) Authority
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บันทึก : FALLACIES

Fallacy of Accident
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บันทึก : FALLACIES

Hasty Generalization
...................................................................................................................................................
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False Cause Fallacy
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บันทึก : FALLACIES

Cherry Picking
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ปัญหาชวนทะเลาะ :  นิยาม (DEFINITION)

ผู้ที่จะศึกษา Critical Thinking จำเป็น

ต้องมีความเข้าใจอย่างดีในวิชา

ตรรกศาสตร์  แต่ความท้าทายคือ 

ตรรกศาสตร์ ที่ประสบ หากมาในรูป

แบบของสัญลักษณ์ (Symbolic 

Logic) คงไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจาก

สัญลักษณ์ ตรวจสอบค่าความจริง 

(Validity) เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

แต่ปัญหา และความท้าทาย อยู่ที่ 

ตรรกะ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วน

ใหญ่มักจากมาในรูปแบบ ทางอักษร

ศาสตร์ ทั้งในรูป บทความ (Written 

Form) หรือ คำพูด (Verbal Form) 

ทำให้มิติของการสื่อความหมายของ

คำ เริ่มเข้ามาเป็นอุปสรรค ทำให้การ

ตีความผิดแผกแตกต่างกันได้ ดังนั้น 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ ในคำ

จำกัดความ หรือ นิยาม (Definition) ของคำพูดหรือประโยคที่ได้อ่าน ได้ฟังก่อน ทำให้

ประเมินความถูกต้องทุกครั้ง 

.................................................................................................................................................
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เครื่องมือ:  Critical Thinker’s Tool

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้น ว่า การทำความเข้าใจใน “คำนิยาม” (Definition) ก่อนการ

ทำการประเมินในวิธีการคิดเชิงวิจารณญาณ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง บุคคลที่มีความสำคัญ

ในการวางรากฐานวิธีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล คือ Socrates และวิธี Socratic Method 

สามารถนำมาใช้ได้ดีในการช่วยฝึกทักษะของการเป็น “Critical Thinker”
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บันทึก : คิดสมองซีกซ้าย 
(Critical Thinking)
...............................................................................................................................................
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คิดสมองซีกขวา

CREATIVE THINKING

คิดให้กว้าง อย่างสร้างสรรค์

การคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดโน่น/คิดนี่ คิดสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

เป็นการคิดในแนวราบ/แนวกว้าง เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ทุกวัน เราจึง

ต้องคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ตัวของเราหรือองค์กรของเราอยู่ตลอดเวลา

การคิดอะไรใหม ่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการใด ๆ เมื่อนำ

ความคิดนั้นมาผันแปรให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา ความภาคภูมิใจและความท้าทายที่เราจะคิดต่อ 

ไปอีกก็จะยิ่งเพ่ิมพูนขึ้น
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คิดสร้างสรรค์ เคยมีกันทุกคน...

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นหนึ่งในกระบวนการคิด ซึ่งหลากหลายคนอาจ
เข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า เป็นวิธีคิดที่มี หรือสงวนไว้ สำหรับกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น สายศิลปะ 
ศิลปิน (creative) ที่รังสรรค์ชิ้นงานศิลปะ (art) หรือดนตรี (music) เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว ความ
คิดสร้างสรรค์ มิได้จำกัดอยู่ในวงแค่นั้น... มนุษย์ทุกคน ทุกวิชาชีพ ล้วนแล้วแต่ต้องเกี่ยวข้อง
กับความคิดดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อยในช่วงชีวิตหนึ่ง...

วัยเด็ก...เราคงจำได้ว่า คำพูดแรกๆ ที่เรามักจะได้ยินจากปากของเด็กเล็กๆ ที่เริ่มรู้ความแล้ว  
คำว่า “ทำไม” ร่วมกับความ “สงสัย” กับความเป็นไปต่างๆ ของโลกรอบตัว (Curious the world)

วัยเด็ก...ช่วงเวลาที่อุดมไปด้วยจินตนาการ (Imagination)

วัยเด็ก...เต็มไปด้วย ความเป็นไปได้ ใน ความเป็นไปไม่ได้ ในมุมมองของผู้ใหญ่

บางคนอาจเข้าใจว่า “ ความคิด
สร้างสรรค์” ได้หายไปจากตัว
พวกเขาหมดสิ้นแล้ว ตั้งแต่เริ่ม
เติบโตขึ้น แต่ในมุมมองของผู้
เขียน  มันยังมิได้หายไปไหน

เพียงแต่มัน “ถูก
ซ่อน” หรือ     
“กดทับ” อยู่เท่านั้น

ผมอยากพาผู้เข้า
อบรม กลับไป
สู่ความคิดในช่วงวัย
เด็กนั้นอีกครั้ง...

กู้  “ความคิด
สร้างสรรค์” ของ
พวกเรา  กลับคืนมา 
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คิดนอกกรอบ 
(Out of Box Thinking)

คำว่า ความคิดนอกกรอบ (Think out of the box) เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงแก่นของการได้

มาซึ่ง ความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ฉีกไปจากกรอบความคิดเดิมๆ

ความคิดนอกกรอบ มีการโยงไปสัมพันธ์กับ ความคิดสร้างสรรค์

แบบจำลองที่จุดประกายคำๆ นี้ ให้เป็นที่สนใจ ในแวดวงนักคิด เป็นงานวิจัยของนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรม (Industrial Psychologist) ชาวอเมริกัน ชื่อ Norman R Maier 

ในช่วงปีทศวรรษ คศ 1930s  ด้วยเกม ปริศนาเก้าจุด (9 Dots Puzzle)
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ลับสมอง : ปริศนาเก้าจุด  ???
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ลากเส้น 1 เส้น 
เปลี่ยนระนาบ

ใช้จุดเดียว !

ลากเส้น 1 เส้น



คิดสร้างสรรค์ บทพื้นฐาน

จากการท่ีเคยกล่าว เมื่อทบทวนย้อนไปในอดีต มนุษย์ทุกคน ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาท่ีอุดมไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์ และ จินตนาการ

เพราะฉะนั้น หัวใจ สำคัญของการเรียนรู้เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ“กระชากหัวใจวัยเด็ก” กลับ

คืนมา !
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อยากเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ฝึกได้ไหม ?

คุณสมบัติของผู้มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่จะพาตนเอง กลับไปสู่ความคิดวัยเด็ก หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (A Creative Thinker) ควร

ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ (3S) ดังนี้คือ

-SENSITIVITY: ความสนใจอยากรู้อยากเห็น ในความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

-SYNERGY : การเชื่อมโยงจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ แล้วสรรสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

-SERENDIPITY: การค้นพบโดยบังเอิญ ต่อยอดจาก การ สังเกต และ คิด
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Serendipity (Skew)

Synergy (GLUE)

Sensitivity (DO)



SENSITIVITY
ความอยากรู้ อยากเห็น การเปลี่ยนแปลงสู่ส่ิงใหม่ 

“ ACTION” หรือ “ DO”
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SYNERGY

การ เชื่อมโยงของสองส่ิง หรือหลายๆส่ิง เข้าด้วยกัน เพื่อนำสู่ส่ิงใหม่ ความ

คิดใหม่ท่ีไฉไลกว่าเดิม... “ CONNECTION ” หรือ “ GLUE ”
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SERENDIPITY

การค้นพบส่ิงใหม่ๆโดยบังเอิญ ด้วยโชค (Happy accident) แต่ในการค้นพบ

นั้น จะเกิดข้ึนไม่ได้หากปราศจาก “การสังเกต” และ “คิดให้ต่าง”  

“DEVIATION” หรือ “SKEW”
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คิดสร้างสรรค์ เทคนิค

การที่จะช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้  ก็ยังคงเลียนแบบ การสร้าง

บรรยากาศ “วัยเด็ก” เช่นเดียวกัน เด็กๆ ชอบของเล่นที่มี สีสรร ชอบดู 

การ์ตูน ชอบ สนามเด็กเล่น กว้างๆ เขียวๆ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ง่ายๆ ควรคำนึงถึงหลักแห่ง...

-การใช้สี     (COLOR)

-การใช้ภาพ   (VISUAL)

-การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย (ENVIRONMENT)
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เครื่องมือ (TOOLs) สร้างความคิดใหม่ๆ

มีหลากหลายเทคนิคที่ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เกิดการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ได้

-การขีด เขียนแบบอิสระ ไม่ยึดกรอบ       (FREE WRITING)

-การสร้างความคิดใหม่จากความคิดเดิม   (MERGE IDEAs)

-การคิดตรงข้าม 180 องศา                  (THINK OPPOSITE)

-การเริ่มจากบันดาลใจภายใน              (SEEK INSPIRATION)
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บันทึก : เทคนิค FREE WRITING

Free writing คือ การขีด เขียน อะไรก็ได้ ตามท่ีเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ให้ได้

มากท่ีสุด โดยยังไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริง ความเป็นไปได้ (ACTION 

หรือ DO นั่นเอง)
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บันทึก : เทคนิค MERGE IDEAs

Merge Ideas คือ การมอง การดู การคิด จากกลุ่มความคิดเดิมๆ ท่ีมีอยู่

แล้ว และพยายามเชื่อมโยงให้เกิดส่ิงใหม่ (คือ หลัก CONNECTION หรือ 

GLUE )
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บันทึก : เทคนิค THINK OPPOSITE

Think Opposite คือ การกลับมุมความคิดเดิมไปยังทิศตรงข้าม 

(หลัก SKEW)
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บันทึก : เทคนิค SEEK INSPIRATION

Seek Inspiration คือ การเริ่มต้นจาก การอยากได้แนวคิดใหม่ๆ จากแรง

บันดาลใจภายใน เลียนแบบ  “ความฝันอยากเป็นนู่น เป็นนี่ ของเด็กๆ” 

เทคนิคนี้ เหมาะกับการสร้างวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายต้ังต้น เพื่อการต่อ 

ยอดความคิด
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บันทึก : คิดสมองซีกขวา 
(Creative Thinking)
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บทสรุป : บูรณาการความคิด 
(Blended Thinkings)

หลากหลายคนในสังคมยังมีความเชื่อ ความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนักในเรื่อง การใช้

ความคิดสองด้าน อาทิ

“ฉันคิดแบบสมองซีกซ้าย (เหตุและผล) ก็เพียงพอแล้ว...”

“คิดสร้างสรรค์ไปทำไม ฉันมิได้ทำงานศิลปะ มิได้เป็นศิลปินเต้นกิน รำกินอย่างเขาซะที่ไหน...”

“เธอท่าจะเพี้ยนไปแล้ว คิดออกนอกกรอบ เดี๋ยวมันก็ผิดระเบียบหรอก...”

“คิดมาก คิด

เยอะ ปวดหัว

เปล่าๆ ไม่เชื่อ

ก็อย่า

ลบหลู่...”

บุคคลที่มีชื่อ

เสียง ที่

ประสบผล

สำเร็จใน

ระดับโลก 

ล้วนแล้วแต่ต้องมีการใช้ความคิดจากสมองทั้งสองซีกอย่างลงตัวสมดุล     การบูรณาการ 

การทำงานของสมองทั้งสองด้านที่ธรรมชาติสร้างมาให้แล้ว เป็นความท้าทายที่ผู้เข้าเรียน

ต้องหมั่นฝึกฝนส่วนตัว ...
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     หลักยึด

            “ขวาสร้าง ป้อนทางเลือก  ซ้ายคิด  ตัดสินใจ”



Mind Mapping
การคิดด้วยสมองทั้งสองซีก 

ผังมโนภาพ (Mind Map)  เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดหลาก

หลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่ยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ   อีกทั้งยัง

เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดของมนุษย์ การทำให้สมองได้คิด ได้ทำงานตาม

ธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกก่ิงก้านออกไปเร่ือย ๆ 

ผังมโนภาพถูกใช้เป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตัวมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อใช้ในการเรียนรู้ การระดม

สมอง การจดจำข้อมูล การจินตนาการ และการแก้ปัญหา โทน ี บูซาน (Tony Busan) ได้ชื่อว่า

เป็นผู้นำในเร่ือง Mind Map จนมีผู้ใช้งานกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก
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ผังมโนภาพจะทำให้ความคิดมีความยืดหยุ่น เพราะคุณจะมองเห็นประเด็นปัญหาที่เป็นแผนภาพ 

ซึ่งแผ่ออกจากศูนย์กลางและไม่มีลำดับ นอกจากนี้ยังทำให้คุณต้องใช้ทักษะทางด้านตรรกะและ

ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้คุณต้องใช้สมองทั้งสองซีก นอกจากนั้น  ผังมโนภาพยังช่วยให้เห็น

ภาพรวมได้ในคราวเดียว ซึ่งคุณจะพบว่า โดยธรรมชาติแล้ว สมองของคนเรามักจะมองหารูปแบบ

ที่ชัดเจนและความสมบูรณ์อยู่เสมอ
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ผังมโนภาพคืออะไร

ผังมโนภาพ (Mind Map) เป็นครื่องมือจัดระบบการคิดที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ

มโนภาพที่สัมพันธ์กัน เป็นเครื่องมือที่ใช้นำข้อมูลเข้าสู่สมองของคุณและดึงข้อมูลออกจากสมอง

ของคุณอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลกว่าการเขียนข้อความเป็นตัวหนังสือ

ผังมโนภาพเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ใช้นำข้อมูลเข้าสู่สมองของคุณและนำข้อมูลออกจากสมองของคุณ 

— อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลมากกว่าการจดเป็นตัวหนังสือ

ผังมโนภาพทั้งหมดมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกผังมโนภาพล้วนใช้ส ี (color) เป็นโครงสร้างที่แยกออก

จากศูนย์กลาง และใช้เส้น สัญลักษณ ์ คำพูด หรือ รูปภาพ ผังมโนภาพจึงช่วยเปล่ียนข่าวมูลน่า

เบ่ือที่ยืดยาวให้กลายเป็นสีสรร ช่วยจำ และเป็นไดอะแกรมที่สัมพันธ์กับการทำงานตามธรรมชาติ

ของสมองของคุณ

คุณสามารถเปรียบผังมโนภาพได้กับแผนที่เมือง ศูนย์กลางของผังมโนภาพก็เหมือนกับศูนย์กลาง

ของเมืองซึ่งแสดงถึงความคิดที่สำคัญที่สุดของคุณ  (your most important idea) ส่วนถนนสาย

หลัก (main roads) ที่ออกจากศูนย์กลางแสดงถึงความคิดหลัก (main thoughts) ในกระบวนการ

คิดของคุณ  ถนนสายรอง (secondary roads) หรือก่ิงก้านแสดงถึงความคิดรองของคุณ (your 

secondary thoughts) ฯลฯ ส่วนภาพ (images) หรือรูปทรง (shape) แสดงถึงจุดสนใจหรือความ

คิดที่น่าสนใจเฉพาะ
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สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างผังมโนภาพ

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการสร้างผังมโนภาพของคุณประกอบด้วย:
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3 4
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ข้ันตอนการสร้างผังมโนภาพ

ขั้นตอนของการสร้างผังมโนภาพประกอบด้วย 7  ขั้นตอนดังนี้

1. เร่ิมต้นจากตรงกลางของกระดาษเปล่าที่วางตามยาว 

2. ใช้ภาพ (IMAGE) หรือรูปภาพ (PICTURE) สำหรับไอเดียหลักของคุณ 

3. ใช้สีสรร 

4. เชื่อมโยงแกนหลักกับภาพที่แสดงไอเดียหลัก แล้วเชื่อมโยงกับแกนลำดับสอง แกน

ลำดับสาม...ตามลำดับ

5. วาดแกนให้โค้งมากกว่าการวาดเป็นเส้นตรง 

6. ใช้หนึ่งคำหลักต่อหนึ่งเส้น

7. ใช้ภาพ
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แบบฝึกหัด สร้างผังมโนภาพแรกของฉัน

ลองใช้ผังมโนภาพเพื่ออธิบายถึงประเภทผลไม้ที่ตัวเรารู้จัก
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แบบฝึกหัด งานของฉัน

ลองใช้ผังมโนภาพเพื่ออธิบายถึงงานในความรับผิดชอบของตัวเรา
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บันทึก
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การคิดเชิงระบบ
การคิดในภาพรวมทั้งระบบ

การคิดในภาพรวมทั้งระบบ (Systems Thinking) เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับการ

ฝึกฝนการคิด ถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่า “ใด ๆ ในโลกล้วน...เป็นระบบ” 

วัน  ๆ หนึ่งตั้งแต่ลืมตาจนถึงตื่นนอน ชีวิตเราเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบ

รถยนต์ ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบร้านค้าปลีก ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ

ต่าง ๆ ในองค์กรที่เราสังกัดอยู่ เป็นต้น 

คู่มือผู้เรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ MoPH 2015                                                                             page |  66

PATSa 



หันมาดูธรรมชาติรอบตัวเราบ้าง จันทรุปราคา สุริยุปราคา สุริยจักรวาล ฝกตก แดดออก น้ำขึ้น

น้ำลง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นเร่ืองต่าง ๆ ที่ดำเนินเป็นระบบทั้งสิ้น

ระบบคือกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ หรือกลุ่มคนที่มามีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  ปฏิสัมพันธ์กัน หรือพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependent) โดยมีวัตถุประสงค์ที่มาเก่ียวข้องกันอย่างชัดเจน 

ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จัดเป็นสมรรถนะหลัก (core competence) ของ

ผู้บริหารในยุคนี ้ ผู้บริหารต้องมองและสอนให้คนในทีมมองภาพรวม มองภาพใหญ่ร่วมกัน พึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาขององค์กรร่วมกัน  โดยการพิจารณาทุก ๆ มิติร่วมกัน เพื่อที่จะไป

สู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันได้
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ระบบใหญ่และระบบย่อย

ระบบใด ๆ หนึ่ง (Total system) ระบบย่อมประกอบได้ด้วยระบบย่อย ๆ (subsystems) อีก

มากมายหลายระบบ ขอยกตัวอย่างการที่เคร่ืองบินจะลงจอดได้นั้น  ต้องมีระบบที่จะนำเอาเคร่ือง

บินที่ลอยอยู่บนอากาศลงมาสู่พื้นดินโดยสวัสดิภาพ สิ่งนี้ถือเป็นระบบใหญ่หรือเป็นระบบรวมที่

เราต้องการให้มันดำเนินไปด้วยดีตั้งแต่ต้นจนจบ แต่การจะทำเช่นนี้ได้ ย่อมต้องมีระบบ    ย่อย ๆ 

อีกมากมายหลายระบบที่เก่ียวเนื่องกัน อาทิเช่น ระบบการจัดการพื้นที่รันเวย์ไปจนถึงลาดจอด

ต้องปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งกีดขวาง ระบบช่วยเหลือยามฉุกเฉินบนภาคพื้นดิน พร้อมทีมทำงาน

เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ระบบการนำร่องของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ/ศูนย์วิทยุการบิน 

ระบบการนำเคร่ืองลงจอดของตัวเคร่ืองบิน ปีกพยุงที่ต้องเคล่ือนตัวออกเป็นสองชั้น เพื่อเพ่ิมพื้นที่

ปีกรับอากาศ/รับแรงพยุง ให้ตัวเครื่องบินลอยอยู่ในอากาศได้ในขณะลดระดับความสูง และลด

ระบบความเร็วลง และระบบล้อที่พับเก็บไว้นั้นกางออก เพื่อนำเคร่ืองแตะพื้นรันเวย ์ จากนั้นจึงไป

สู่ระบบเบรก ซึ่งต้องทำงานทั้งที่ล้อเคร่ืองบิน ที่ปีกและที่เคร่ืองยนต์ไอพ่นอย่างสัมพันธ์กัน

ลองคิดดูซิว่า...

ถ้าระบบย่อย ๆ เพียงอันใดอันหนึ่งไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติไป 

แล้วอะไรจะเกิดขึ้น? หรือถ้าแต่ละระบบย่อยทำงานอย่างไม่สัมพันธ์กัน 

ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไร?
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ถ้าท่านเป็นผู้โดยสาร ขณะที่เคร่ืองบินลำนี้ที่กำลังจะร่อนลงจอด ท่าน

คิดหรือไม่ว่ามีระบบต่าง ๆ ดังกล่าวไปทั้งหมดกำลังทำงาน/ทำหน้าที่

ของมันอยู่อย่างสัมพันธ์กัน

ถ้าท่านเป็นกัปตัน ผู้ควบคุมเคร่ืองบินนี ้ เขากำลังทำอะไรอยู่...คิดอะไร

อยู่...กังวลอะไรอยู่

ถ้าท่านเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหอ

บังคับการของสนามบิน เขากำลังทำอะไรอยู่...คิดอะไรอยู่...ห่วงอะไรอยู่

ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตเครื่องบินลำนี้ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ด้านต่าง 

ๆ มากมาย แต่ละคนควรจะคิดอย่างไร?
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ความสัมพันธ์ของตัวระบบ

ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งก้ี (Peter M. Senge) ได้ให้หลักการสำคัญในหนังสือ  “The Fifth Discipline” ไว้ว่า 

วินัยประการที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศคือวินัยประการที่ห้า “ความคิด

และความเข้าใจในภาพรวมทั้งระบบ” (Systems Thinking)  นอกจากนี้ในหลักสูตร Four Roles 

of Leadership  ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำก็คือ การเป็นผู้เข้าใจภาพรวมและ

การประสานส่วนย่อยเข้าด้วยกัน (Understand the Whole, Align the Parts) 

องค์กรของคุณมีระบบรวม (ภาพใหญ่) อย่างไร และหน่วยงานที่คุณ

สังกัดอยู่จัดเป็นระบบย่อย ๆ (ส่วนย่อย) ที่ช่วยสนับสนุนองค์กรอย่างไร

บ้าง?
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ประโยชน์ของการคิดในภาพรวมทั้ง
ระบบ

ถ้าเราเป็นผู้เร่ิมคิดที่จะลงมือกระทำงานหรือโครงการใด ๆ ควรเริ่มต้นโดยการคิดในภาพรวมทั้ง

ระบบให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อย ๆ คิดซอยย่อยลงมาในรายละเอียด ย่อมเป็นการได้เปรียบกว่าคน

ที่ใจเร็วด่วนได้ พอคิดอะไรได้ก็รีบลงมือทำเลย โดยมิได้คิดให้รอบคอบทั้งระบบเสียก่อน  อาจนำมา

สู่การต้องมาเสียเวลาแก้ไขในภายหลังหรือนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการก็ได้

บิล เกตส์  (Bill Gates) เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่

ประสบความสำเร็จจากการใช้วิธีคิดในภาพรวมทั้ง

ระบบ เขามองทะลุปรุโปร่งตั้งแต่เมื่อต้นเริ่มต้น

บริษัทไมโครซอฟท์ของเขากับระบบปฏิบัติการ 

Windows  ที่จะยึดครองโลกมาก่อนเร่ิมต้น

ศตวรรษที ่ 21 มานานนับสิบปี และทุก ๆ องค์

ประกอบย่อย ๆ หรือระบบย่อยในไมโครซอฟท์ที่

ได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับมันก็ได้สะท้อนผล

สำเร็จออกมาอยู่ตลอดเวลา

จากตัวอย่างนี้เอง จะเห็นได้ว่า ระบบ (system) เป็นตัวสร้างความม่ังค่ัง (wealth)  ให้แก่ไมโคร

ซอฟท ์ และความม่ังค่ังดังกล่าวก็กลับไปเป็นส่วนเสริมสร้างในระบบนั้นแข็งแกร่งย่ิงขึ้นต่อ

ไปอีก
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วิธีคิดให้เป็นภาพรวมทั้งระบบ

เทคนิคง่าย ๆ ของการคิดให้เป็นภาพรวมทั้งระบบประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) เร่ิมพิจารณาถึงเป้าหมายในส่ิงที่กำลังคิดจะทำ

2) คิดถึงกิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องทำว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

3) คำนึงถึงระบบ/วิธีการ/เครื่องมือ
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แบบฝึกหัด คิดในภาพรวมทั้งระบบ

ถ้าองค์กรของท่านมีเป้าหมายจะทำให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีน...ในราคาที่เหมาะสม

ภายในหนึ่งปีข้างหน้า ท่านจะทำเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นจริงได้อย่างไรโดยประยุกต์ใช้การคิดใน

ภาพรวมทั้งระบบ (Systems Thinking)
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นักแก้ปัญหา
Be a Great Problem Solver

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหน—ลูกจ้าง นักธุรกิจ หรือ นายกรัฐมนตรี—อยู่ใน

สถานะใด—พ่อแม่หรือลูก อาจารย์หรีือนักเรียน—ยากดีมีจนอย่างไร—ยาจกหรือมหาเศรษฐี 

ทุกคนล้วนเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้ไขและตัดสินใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแค่มีทักษะหรือความ

สามารถที่ดีเท่านั ้น แต่ยังต้องอาศัยการมีทัศนคติที ่ถูกต้องในอันที ่จะผลักดันให้เรานำเอา

ศักยภาพสูงสุดในตัวของเราออกมาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอีกด้วย
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ข้ันตอนการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่สามารถแบ่งออกได้ 4 ขั้นตอน: 

...............................................................................................................................................
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เครื่องมือ 1: ผังต้นไม้แห่งเหตุผล (Logic Tree)

 
ผังต้นไม้แห่งเหตุผลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ช่วยให้คุณเห็นภาพของปัญหาจาก
การระบุสาเหตุทั้งหมดที่อาจเป็นไปได้ของปัญหา และช่วยกระตุ้นให้เกิดวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามมา
อีกมากมาย

หัวใจสำคัญของการสร้างผังต้นไม้แห่งเหตุผลคือการแยกปัญหาออกเป็นหมวดหมู ่ โดยไม่มีสิ่งใด
ตกหล่นไป จากน้ันจัดหัวข้อท่ีเหมือนกันไว้ในกิ่งก้านสาขาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น การแยกหมวดหมู่นักเรียนอนุบาล
• แบ่งตามเพศ: เด็กชายและเด็กหญิง
• แบ่งตามส่วนสูง: เด็กท่ีมีความสูงเกิน 100 เซนติเมตรและต่ำกว่า
• แบ่งตามมือข้างท่ีถนัด: ถนัดขวา ถนัดซ้าย หรือ ถนัดท้ังสองข้าง
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I. เข้าใจสถานการณ์

การเข้าใจสถานการณ ์ (Understand the situation) ช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้นได ้ (problem analysis) เป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการแก้ปัญหา 

เพราะการรู้จักปัญหาเป็นอย่างดีก็คือการแก้ปัญหาไปแล้วครึ่งหนึ่ง (Problem well defined is 

half solved) นั่นเอง

การวิเคราะห์ปัญหาคือการอธิบายสถานการณ์ใด ๆที่ผลที่ได้ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง

โดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น ปัญหา (problem)  คือความแตกต่าง (difference) หรือความ

เบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น (deviation) ระหว่าง ‘สิ่งที่เป็นจริง’ (what is) กับ ‘สิ่งที่ควรจะ

เป็น’ (what should be) โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุของความแตกต่างหรือความเบี่ยงเบน

ดังกล่าว
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ปัญหามีโครงสร้างดังแสดงตามภาพต่อไปนี้
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งานต่อไปคือการระบุปัญหาให้อยู่ในรูปประโยคปัญหา (problem statement) ที่ชัดเจน 

(clear) กระชับ (concise) และครบถ้วน (complete) ตามองค์ประกอบดังนี้: 
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เครื่องมือ 2: ตารางการตัดสินใจ (Decision Table) 

ก่อนที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหา นักแก้ปัญหาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความถี่ที่
เกิดขึ้น หรือ ผลกระทบในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อพิจารณาว่าปัญหาดังกล่าวคุ้มค่าที่จะได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ 

ตารางการตัดสินใจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้พิจารณาเลือกประเด็นปัญหาสำคัญหรือใช้พิจารณาประเด็น
ท่ีเปรียบเทียบในเชิงปริมาณได้ยากเน่ืองจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีแตกต่างกันหลายอย่าง

ตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงท่ีกำลังประสบปัญหาส่ีประการ ได้แก่ การจ่ายยาผิด อัตราการลา
ออกของพยาบาล จำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และความไม่พึงพอใจด้านบริการ ซึ่ง
ปัญหาทั้งหมดล้วนมีผลกระทบกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจในห้าด้าน คือ ผลกระทบต่อคนไข้ ภาพ
ลักษณ์ ความเร่งด่วน และต้นทุน ถ้าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาของโรงพยาบาลน้ี คุณควรจะ
จัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง?

คะแนน: 1 = ต่ำ 9 = สูง

เมื่อพิจารณาจากผลรวมของคะแนนจากตารางการตัดสินใจข้างต้นจะเห็นว่า “การจ่ายยาผิด” เป็น
ประเด็นปัญหาหลักท่ีต้องได้รับการแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรก
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กรณีศึกษา: ร้านอาหารไทย
! คุณได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้บริหารร้านอาหารไทยในประเทศหนึ่งในย่านอาเซียน  

จากผลของการสํารวจตลาดพบว่า ธุรกิจอาหารไทยจะไปได้สวยและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้บริโภคในประเทศดังกล่าว คุณจึงได้เรียนเชิญตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเพ่ือให้มาเย่ียมชมกิจการเพ่ือ
หวังว่าบริษัทท่องเที่ยวเหล่านั้นพาลูกค้าเข้ามาให้กับร้านของคุณ แต่ปรากฎว่าไม่มีบริษัทท่องเที่ยวใด
มาตามคําเชิญของคุณเลย เพราะพวกเขามองว่าธุรกิจร้านอาหารไทยจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหาร
ท้องถ่ินของพวกเขา

แม้ว่าร้านของคุณจะไม่ได้ต้ังอยู่ในอาคารสร้างใหม่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ก็ใช้เงินไป
กับการตกแต่งร้านเป็นจํานวนไม่น้อย มีการปรับปรุงระบบน้ํา ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส และระบบ
ระบายอากาศใหม่ทั้งหมด อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวล้วนแต่ทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ดี
เย่ียม อาคารที่ร้านคุณตั้งอยู่ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย/ความสะอาด/การกําจัดแมลงและ
ขยะจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเกือบทั้งหมดในร้านเป็นคนท้องถ่ิน  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหารคละกันไป
กับพนักงานใหม่บางส่วนท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกงาน  ยกเว้น หัวหน้าเชฟเท่าน้ันที่เป็นคนไทยซ่ึงถูกจ้าง
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มาด้วยเงินเดือนสูงและเพ่ิงมาอยู่ประเทศนี้พร้อมกับคุณไม่นาน  หัวหน้าเชฟคนนี้เพ่ิงออกรายการ
อาหารชุดพิเศษที่แตกต่างจากเมนูอาหารเดิมที่คุ้นลิ้นของคนท้องถิ่น  โดยมีรสชาติจัดจ้านเหมือน
รสชาติอาหารไทยท่ีแท้จริง 

หัวหน้าเชฟให้ความสำคัญกับการคัดสรรเครื่องปรุงและส่วนประกอบในการตระเตรียมอาหารชุด
พิเศษน้ีเป็นอย่างมาก โดยใช้วัตถุดิบหลักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทางราชการใน
ประเทศไทย แต่ก็มีวัตถุดิบส่วนน้อยที่ได้จากซัพพลายเออร์ภายในประเทศ

อาหารชุดพิเศษนี้ได้ถูกขายเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเสิร์ฟเป็นอาหารเย็นเริ่มตั้งแต่หกโมง
เย็น  และได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม อาหาร 200 ชุดได้ขายหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เพียง
แต่อาหารพิเศษชุดนี้เท่านั้น  อาหารอื่น  ๆ ภายในร้านก็ถูกสั่งจนหมด นี่ยังไม่นับลูกค้าขาจรจํานวน
หนึ่งที่ต้องพลาดโอกาสไปเพราะไม่ได้จองโต๊ะไว้ล่วงหน้า จนครัวต้องปิดในเพียงราวห้าทุ่มของคืนนั้น  

ในฐานะผู้บริหารร้านคุณรู้สึกพอใจมากกับผลตอบรับที่ดีเช่นนี้ จนกระทั่งเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคุณได้รับโทร
ศัพท์จากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขว่า มีผู้ป่วย 30 คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ผู้ป่วยทั้งหมดนี้ล้วนกลับจากการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านของ
คุณทั้งสิ้น  เจ้่าหน้าที่ท่านนั้นได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขกําลังจะเข้ามาตรวจสอบที่ร้านของคุณในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อค้นหาสาเหตุของเรื่อง
ดังกล่าว 

จิมผู้จัดการร้านพูดกับคุณว่า “ผมได้เตือนคุณแล้วว่า มันเสี่ยงไปที่ร้านของเราจะมีหัวหน้าเชฟคน
ใหม่ซึ่งเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาก่อน” เบทหัวหน้าฝ่ายการเงินบ่นออกมาดัง ๆ ว่า “เราต้องทํา
อะไรบางอย่างก่อนที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นจะมา...แต่จะทําอะไรดีล่ะ?” จอห์นเชฟอีกคนหนึ่งตอบกลับ

ไปว่า “ทําอะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่จะเริ่มอย่างไรดี?” 
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II. ระบุสาเหตุที่แท้จริง

การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Identify the root cause) มีความคล้ายคลึงกับวิธีที่

แพทย์ใช้รักษาคนไข ้ ลองสังเกตเวลาที่คุณไปพบแพทย์เพราะไม่สบาย แพทย์จะเริ่มด้วยการ

ซักประวัติ ซักอาการ การตรวจร่างกาย หรือการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม เช่น การตรวจเลือด

หรือเอกซ์เรย์ เป็นต้น จากนั้นจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุที ่แท้จริงของ

อาการป่วย ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาต่อไป  

เพราะว่าอาการของโรค (เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ) มีสาเหตุ (ติดเชื้อแบคทีเรีย) และวิธีการรักษา 

(ให้ยาปฏิชีวนะ) นั้นแตกต่างกัน ยิ่งคุณเข้าใจอาการของโรคและระบุสาเหตุที ่แท้จริงได้ดี

เท่าไร (ปัญหาและสาเหตุ) ก็จะสามารถกำหนดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น (วิธี

แก้ปัญหา)

ขั้นตอนการระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เร่ิมต้นจากการระบุสาเหตุของปัญหาที่น่าจะเป็น

ไปได้ทั้งหมด จากนั้นจึงตั้งสมมติฐานของสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูล

และข้อมูลที่จำเป็นพื่อทดสอบสมมติฐาน จนนำไปสู่การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของ

ปัญหา
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เครื่องมือ 3: การระดมสมอง (ฺBrainstorming)

 
การระดมสมองคือการแสดงความคิดระหว่างสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางที่
จะนำไปสู่การแก้ปัญหา เป็นการคิดแบบไร้แบบแผน (free-form thinking)  

กฎในการระดมสมอง
ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็น

1. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดอย่างอิสระ
2. ห้ามวิจารณ์ในระหว่างท่ีมีการแสดงความคิดเห็น
3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี
4. อย่าเพิ่งตั้งคำถามกับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. คิดอะไรได้ให้เสนอออกมา
6. อย่ากลัวว่าจะเสนอความคิดซ้ำ
7. อย่ากลัวว่าจะเสนอความคิดท่ีทำไม่ได้
8. ผสมและปรับปรุงจากความคิดของคนอื่นก็ได้

ระหว่างการประเมินความคิดเห็น

1. วิพากษ์วิจารณ์ท่ีความคิด ไม่ใช่ตัวบุคคล
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ก่อนการระดมสมอง
1. กำหนดหัวข้อของการระดมสมองหรือเป้าประสงค์ท่ีต้องการ
2. เลือกผู้เข้าร่วมระดมสมอง สมาชิกของกลุ่มระดมสมองควรจะมีจำนวนมากพอที่จะกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ในขณะเดียวกันสมาชิกควรจะมีจำนวนน้อยเท่าท่ีจะทำให้เกิดการ

มีส่วนร่วมและทำให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

3. เปลียนสภาพแวดล้อม เลือกสถานท่ีและเวลาท่ีจะก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นได้มากท่ีสุด 
การประชุมอย่างเป็นทางการในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ มักจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการระดม

ความคิด

4. สร้างบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ ส่ิงท่ีจะทำให้สมาชิกของกลุ่มระดมสมองเกิดความผ่อนคลาย
5. เลือกผู้ดำเนินการ (Facilitator) ทำให้การระดมสมองอยู่ในประเด็น ทำให้สมาชิกทุกคนได้มี

โอกาสพูด ควบคุมการระดมสมองให้เป็นไปตามกฎ และกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโดยการตั้ง

คำถาม

6. เลือกผู้จดบันทึก (Scribe) ควรมีรายมือท่ีอ่านง่ายและมีความสามารถในการสรุปประเด็น

ขณะระดมสมอง
1. ให้สมาชิกกลุ่มระดมสมองน่ังติดกันในลักษณะครึ่งวงกลม
2. ผู้ดำเนินการอธิบายกฎในการระดมสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของการห้ามวิจารณ์
3. ระดมสมองให้ได้ความคิดเห็นในจำนวนมาก ๆ จากสมาชิกทุกคนในทุก ๆ มุมมอง
4. ผู้จดบันทึกเขียนความคิดเห็นของสมาชิกลงในตำแหน่งที่ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วย
ลดความซ้ำซ้อนและกระตุ้นความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น

หลังการระดมสมอง
1. หลังจากการระดมสมองจนได้ความคิดเห็นท่ีเพียงพอแล้ว ให้ผ่อนคลายกฎของการห้ามวิจารณ์ 
เพื่อเริ่มต้นนำไปสู่การหาความคิดเห็นท่ีด ี โดยให้สมาชิกพิจารณาจากความคิดเห็นท้ังหมดท่ีมี 

ตัดความคิดเห็นท่ีซ้ำออก ยุบรวมความคิดเห็นท่ีเหมือนกันเข้าด้วยกัน จากน้ันร่วมกันคัดเลือก

ความคิดเห็นท่ีดีเพื่อนำไปปรับปรุงต่อโดยทำเครื่องหมายท่ีความคิดเห็นเหล่าน้ัน

2. นำความคิดเห็นท่ีดีท่ีคัดเลือกไว้ในข้อ 1 มาปรับปรุงให้ดีข้ึน มีความเป็นไปได้มากข้ึน สามารถ

นำไปปฏิบัติจริงได้

3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเลือกจากความคิดเห็นที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วในข้อ 2

โดยทั่วไป การระดมสมองนั้นไม่ควรใช้เวลาเกิน 30-45 นาทีต่อครั้ง เพราะหากเกินจากนี้แล้ว จะ
ทำให้พลังความคิดหมดไป และเริ่มเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใส่แทน ที่แย่ที่สุดก็คือเกิดความเงียบขึ้น
ในกลุ่มสมาชิก
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การระดมสมองนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาใน 3 ขั้นตอน คือ

(1) สำรวจปัญหา (Define Problem)

(2) ระบุสาเหตุท่ีเป็นไปได้ (Identify Possible Causes)

(3) พัฒนาหนทางแก้ไข (Develop the Solution)
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เครื่องมือ 4: แผนผังเหตุและผล (ฺCause and Effect 
Diagram)

 
แผนผังเหตุและผลแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ๆ (all possible causes) หลายคนอาจคุ้นเคยในชื่อของ “ผังก้าง
ปลา” (Fishbone Diagram) เนื่องจากมีหน้าตาคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือรู้จักในชื่อของ “แผน
ผังอิชิกาวา” (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกในป ี ค.ศ. 1943 โดย Professor 
Kaoru Ishikawa แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

ผังก้างปลาประกอบด้วย
ส่วนปัญหาหรือผล (problem or effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา

ส่วนของสาเหต ุ (causes) อยู่ท่ีก้างปลา สามารถแตกออกได้เป็น: สาเหตุหลัก สาเหตุรอง 

และสาเหตุย่อย

ส่วนการสร้างความสัมพันธ์ของปัญหากับสาเหตุ จะใช้ลูกศรหรือก้างปลาเป็นตัวเชื่อมความ

สัมพันธ์ โดยท่ีหางลูกศร หมายถึง สาเหตุ และหัวลูกศร หมายถึง ปัญหา
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III. คิดค้นวิธีแก้ปัญหา

หลังจากทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างถ่องแท้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิดค้นวิธีแก้

ปัญหา (Develop an action plan)  

การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คิดค้นวิธีแก้

ปัญหาออกมาให้ได้หลากหลายรูปแบบ (options) คิดออกนอกกรอบ (think out of box) 

เพราะถ้าเรามีความคิดในระดับเดียวกันปัญหา ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จากนั้น

จึงใช้การคิดคิดเคราะห ์ (analytical thinking) เพื่อทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีทีสุด นำมาส

ร้างเป็นแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป (implementation)
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เครื่องมือ 5: เกณฑ์คัดกรอง (ฺCriteria Screening)

 
เกณฑ์คัดกรองเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดจาก
บรรดาทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ โดยการใช้ชุดของเกณฑ์คัดกรองเพื่อเปรียบเทียบทาง
เลือก/วิธีแก้ปัญหาแต่ละอย่าง

ตัวอย่างเกณฑ์คัดกรองที่สำคัญสำหรับการประเมินวิธีแก้ปัญหา
จะแก้ปัญหาได้หรือไม่?

มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนท่ีจ่ายไปหรือไม่?

สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันเวลาหรือไม่?

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะยอมรับได้หรือไม่?

จะเป็นประโยชน์หรือไม่?

จะก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาในอนาคตได้หรือหรือไม่?

วิธีปฏิบัติ
1. กำหนดชุดของเกณฑ์คัดกรอง
2. ระบุเกณฑ์คัดกรองไว้ตามแนวหลัก (column) หรือตามแนวแถว (row) ของแผนภูมิ

3. ระบุทางเลือก/วิธีแก้ปัญหาไว้ตามแนวหลัก (column) หรือตามแนวแถว (row) ของแผนภูมิ

4. ประเมินทางเลือก/วิธีแก้ปัญหาตามเกณฑ์คัดกรอง เพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด
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เครื่องมือ 6: แผนปฏิบัติการ (ฺAction Plan)

 
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ระบุภาระงานที่จะต้องกระทำให้สำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด

แผนปฏิบัติงานอย่างง่ายประกอบด้วย

• ผู้รับผิดชอบ (Who) 
• กิจกรรม (What) 
• กำหนดเวลา (When) 

ส่วนแผนปฏิบัติการที่ซับซ้อนขึ้นจะมีการระบุวิธีการวัดผล (How to measure) ทรัพยากรที่ใช ้
(resources) หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ (results)

แต่ไม่ว่าแผนปฏิบัติการนั้นจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด หัวใจของมันคือ “เขียนในสิ่งที่
ทำ แล้วทำตามสิ่งที่เขียน” (Write what you do and do what your write!)
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IV. ลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหาคือการนำแผนไปปฏิบัต ิ และถ้าหากลงมือกระทำแล้วไม่ได้

ผลลัพธ์ตามต้องการก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจนสามารถแก้ปัญหาได้ 

 

ในขั้นตอนนี้ทัศตคติที่ถูกต้องของนักแก้ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี จะ

ต้องไม่ยอมแพ้หรือถอดใจง่าย ๆกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง รู้จักตัดสินใจ/ปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง

วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมจนกว่าจะแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ให้ลุล่วงไปได ้ ทำให้เป็นนิสัยติดตัวไปตลอด

เพื่อใช้ในชีวิตส่วนตัว การเรียน และการงานต่อไป
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เครื่องมือ 7: PCDA (ฺPlan-Do-Check-Act)

 
วงจร PDCA หรือวงจรคุณภาพพัฒนาขึ้นโดย Dr. Walter Andrew Shewhart  ต่อมา Dr. W. 
Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย 4 ขั้นคือ

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ อาจประกอบด้วย 

การกำหนดเป้าหมาย การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน 

กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดงบประมาณที่จะใช้

2. Do (ปฏิบัติ) หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ มี

วิธีการ และมีผลของการดำเนินการ

3. Check (ตรวจสอบ) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้าง

ที่รองรับ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการดำเนินงานตาม

แผนที่ตั้งไว้

4. Act (ปรับปรุง) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การนำ

ผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง/ขั ้นตอนการปฏิบัติงานใดที ่ควรปรับปรุงหรือ

พัฒนาให้ดีขึ ้น รวมถึงการสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที ่เหมาะสมสำหรับการ

ดำเนินการให้ระยะถัดไป
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