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การค�ดเป6นระบบ (Systematic Thinking)
ค�อ การค�ดให�ได�หลาย ๆ เร��อง โดยย�งไม�ลงล�กต��งแต�เม��อเร��มค�ดได� จากน��นให�น�าแต�ละ

เร��อง มาพ�จารณาว�าเร��องไหนบ�างท%�น�าจะส�งผลต�อความส�าเร(จได�ง�ายกว�า หร�อใช�งบประมาณท%�
เหมาะสม หร�อใช�เวลาส��นกว�า และสร+ปว�าเร��องใด หร�อหลาย ๆ เร��องใด ท%�จะน�ามาปฏ�บ�ต�โดยม%
ข��นตอนและรายละเอ%ยดเพ��อให�ส�งผลให�งานน��นส�าเร(จล+ล�วงไปได�

พฤต�กรรมของคนท��วไป ค�ดอะไรได�อย�างหน��งก(จะค�ดลงล�กไปเลย นอกจากน%�เราย�งได�
ร�บการส��งสอนมาให�ค�ดให�ละเอ%ยด ต�องม%ข�อม/ลให�ครบถ�วน คนเราพอเน�นเร��องข�อม/ลก(จะไม�
ค�อยได�ใช�ความค�ด ใช�เวลาท��งหมดไปก�บการหาข�อม/ล ดร.บ+ญเก%ยรต� จ�งพยายามฝ4กให�น�ส�ตต��ง
ค�าถามแล�วตอบต�วเอง ซ��งเร%ยกว�า Zero base Thinking ตามท%�ได�กล�าวผ�านมาแล�ว

ซ��งในแต�ละเร��องท%�เราค�ด ก(จะม%ค�าตอบหลาย ๆ ค�าตอบ หร�อม%หลาย ๆ Idea แล�วเราจ�ง
ค�อยพ�จารณาในแต�ละค�าตอบ หร�อ Idea ท%�เราค�ดได�ว�า อ�นไหนม%น�ยท%�จะส�งผลได�ด%ท%�ส+ด เร(ว
ท%�ส+ด ถ/กท%�ส+ด ค+�มค�าท%�ส+ด ได�ผลมากท%�ส+ด ฯลฯ เสร(จแล�วเราจ�งค�อยค�ดลงล�กในแต�ละค�าตอบ
หร�อ Idea น��น ๆ แต�คนท��วไปกล�บไม�ได�ท�าเช�นน%� ท�าอะไรจ�งม�กเจอแต�ทางต�น

ค�ดเช�งกลย�ทธ� (Strategic Thinking)
ค�อ การค�ดท%�ไม�ตรงไปตรงมา ค�ดแบบม%ช��นเช�ง เพ��อให�ได�เปร%ยบในการแข�งข�น เช�น การ

แข�งข�นก%ฬา การท�าสงคราม หร�อในการท�าธ+รก�จ เปIนต�น
หร�อก(ค�อ แผนการค�ดท%�ค�ดข��นอย�างรอบคอบ ม%ล�กษณะเปIนข��นเปIนตอน ม%ความย�ดหย+�น

พล�กแพลงได�ตามสถานการณK ม+�งเพ��อเอาชนะค/�แข�งหร�อเพ��อหลบหล%กอ+ปสรรคต�าง ๆ จน
สามารถบรรล+เปLาหมายท%�ต�องการ

ค�าว�า “กลย+ทธK” ประกอบด�วยค�าว�า กล และ ย+ทธ  ค�าว�า “กล” ค�อการท�าอะไรท%�ไม�ตรง 
ม%เล�หKเหล%�ยม ม%อ+บาย ส�วน “ย+ทธ” ก(เปIนการส/�รบ บางคนพอได�ย�นค�าน%�สมองก(จะปOด ไม�ชอบ
เพราะร/�ส�กค�าน%�เปIนลบ ซ��งก(ม%อ%กค�าหน��งท%�ม%ความหมายใกล�เค%ยงก�น สามารถใช�แทนก�นได� ก(ค�อ
ค�าว�า "ก+ศโลบาย"

ค�าว�า “ก+ศโลบาย” ก�บค�าว�า “กลย+ทธK” จะคล�ายก�น ก+ศโลบายประกอบด�วยค�าว�า ก+ศล
และอ+บาย ค�าว�าอ+บายก(เหม�อนก�บค�าว�ากลเหม�อนก�น พระพ+ทธเจ�าก(ทรงใช�ค�าว�าก+ศโลบาย ด�ง
น��นใครจะเปล%�ยนมาใช�ค�าว�า "ก+ศโลบาย” แทนก(ได�เช�นก�น

ปรกต�ในการท�าศ�กสงครามต�องม%กลย+ทธK อย�างเวลาท%�ต�องส/�ก�บข�าศ�กท%�ม%ก�าล�งมากกว�า 
เราก(ต�องใช�ความค�ด ไปส/�ก�บเขาตรง ๆ คงแพ�กล�บมา
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เมาเซต+ง (เหมาเจWอต+ง) ต�อส/�ก�บเจ%ยงไคเช(กซ��งม%ก�าล�งทหารมากกว�าเปIน 10 เท�า เมา
เซต+งจ�งต�องค�ดจนสามารถวางกลย+ทธK 10 ร+ม 1 ท��งท%�ตนเองม%ก�าล�งทหารน�อยกว�า ว�ธ%การของ
กลย+ทธKน%�ค�อล�อข�าศ�กจ�านวนให�แยกออกมา สมมต� 100 คน แล�วจ�ดทหารท%�ม%จ�านวนมากกว�า
อาจจะส�ก 1,000 คนไปร+มเขา หร�อก(ค�อเอาคนเยอะไปร+มคนน�อยน��นเอง น%�ก(ค�อการค�ดเช�งกล
ย+ทธK

ตอนท%�สมเด(จพระนเรศวรต%เม�องค�ง ม%การยกท�พไปต%ถ�ง 3 ท�พ ท�พของสมเด(จพระ
นเรศวรเล(กท%�ส+ด ท�พอ��น ๆ เข�าไปต%เม�องค�งตรง ๆ ผลส+ดท�ายก(ต�องถอยท�พกล�บมา แต�สมเด(จ
พระนเรศวร ทรงใช�สต�ป[ญญาใช�กลย+ทธK “เข�าประต/หล�ง” ทรงหาจ+ดอ�อนของเม�องค�งแล�วต%ไป
ท%�จ+ดอ�อนน��นจ�งต%เม�องค�งได�ในท%�ส+ด เปIนการชนะศ�กแบบม%กลย+ทธK

ในสม�ยโบราณอ�งกฤษก�บฝร��งเศสต�อส/�ก�น ตอนน��นอ�งกฤษไม�ม%อาว+ธอะไรเลย จะม%ก(แต�
เคร��องม�อในการท�างาน เช�น สามง�าม เท�าน��น แต�ฝร��งเศสม%ท��งช+ดเกราะ ดาบ และย�งม%ม�าศ�กอ%ก
ด�วย ถ�าเปร%ยบเท%ยบก�นแล�วฝร��งเศสน�าจะชนะได�อย�างสบาย ๆ แต�ในการส/�รบคร��งน��น อ�งกฤษได�
ใช�ค�ดกลย+ทธKจนเปIนฝ\ายท%�ชนะได� เพราะท+กอย�างในจ+ดอ�อนก(ม%จ+ดเด�น และในจ+ดเด�นก(ม%จ+ด
อ�อน จ+ดเด�นของฝร��งเศสค�อม%ช+ดเกราะ ม%ดาบ อ+ปกรณKเหล�าน%�เองก(ท�าให�เก�ดจ+ดอ�อนค�อ อ+�ยอ�าย 
ไม�คล�องต�ว ส�วนอ�งกฤษท%�ไม�ม%อาว+ธอะไรเลยซ��งเปIนจ+ดอ�อน แต�ส��งน%�ก(ท�าให�อ�งกฤษ
คล�องแคล�วว�องไว

ด�งน��นเวลาส/�รบก�น อ�งกฤษจ�งล�อให�ฝร��งเศสเขามาในช�ยภ/ม�ท%�เปIนท%�ล+�มเฉอะแฉะหร�ออาจ
จะเปIนท%�ท%�เปIนด�นโคลน พอฝร��งเศสตามเข�ามาก(จะต�ดโคลนเคล��อนไหวไม�สะดวกเพราะน��าหน�ก
ต�วมาก หร�อแม�แต�จะม%ม�า ขาของม�าท%�เล(กก(จะจมโคลนเคล��อนไหวไม�ได�เช�นก�น อ�งกฤษจ�งชนะ
ศ�กในคร��งน��น

ต�วอย�างเหล�าน%�ล�วนแต�เปIนกลย+ทธKท��งส��น ในการค�ดเช�งกลย+ทธKน%� จะเก�ดข��นได�ต�อเม��อ
1. ม%ค/�แข�ง
2. ค�ดท%�อยากเอาชนะค/�แข�ง
3. ค�ดบวก ว�าเราค�ดเช�งกลย+ทธKได� และค�ดว�าเราชนะได�

สมมต�เราม%ค/�แข�งท%�ด%กว�า เด�นกว�า แข(งแรงกว�าเรา เราต�องหาจ�ดอ%อนของค�%แข%งให�พบ 
แล�วน�าจ+ดอ�อนน%�มาพ�ฒนาให�เปIนจ+ดเด�นของเรา อย�างฝร��งเศสน��าหน�กมาก อ+�ยอ�าย อ�งกฤษก(
ต�องท�าให�ต�วเองคล�องแคล�ว ว�องไว ม%ความคล�องต�ว ส�วนจ�ดเด%นของเรา เราก(ต�องพ�ฒนาให�
โดดเด�นย��งข��นไปอ%ก ประการส+ดท�ายเราต�องจ�ดการก�บจ+ดอ�อนของเรา โดยพ�ฒนา จ�ดอ%อนของ
เราให�ลดน�อยลงไปให�ได�มากท%�ส+ด ซ��งสามารถสร+ปได�ด�งน%�

1. หาจ+ดอ�อนของค/�แข�ง จ+ดเด�นของเรา และจ+ดอ�อนของเรา
2. ท�าจ+ดอ�อนของค/�แข�ง ให�เปIนจ+ดเด�นของเรา
3. ลดจ+ดอ�อนของเราให�น�อยลง
4. ช/จ+ดเด�นของเราให�เด�นข��น

เหล�าน%�ค�อการต�อส/�แบบม%กลย+ทธKซ��งเราสามารถน�าไปประย+กตKใช�ได�ก�บท+กเร��อง
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Three Prong Strategy
Three Prong Strategy น%�ก(เปIนการค�ดเช�งกลย+ทธKอ%กแบบหน��ง เปIนการค�ดเพ��อท%�จะ

จ�ดการก�บป[ญหาหร�ออ+ปสรรค โดยไม�ค�ดท�าท%ละเร��อง แต�ท�าพร�อม ๆ ก�นอย�างน�อย 3 เร��อง เพ��อ
ให�สามารถบรรล+ว�ตถ+ประสงคKท%�ต�องการได�เร(วข��น โดยท%�ท��ง 3 เร��องน%�ม%ส�วนเสร�มและสน�บสน+น
ซ��งก�นและก�น

บางคนเวลาท�าอะไร จะท�าท%ละอย�าง สมมต�ต�องการจะเพ��มยอดขาย ก(จะไม�ด/เร��องอ��น
เลย จะด/แต�เร��องยอดขายเท�าน��น คนส�วนใหญ�ก(จะเคยช�นก�บการท�าท%ละอย�างแบบน%� แต�ถ�าเรา
ท�า 3 อย�างพร�อม ๆ ก�น โดยท��ง 3 อย�างน%�เก��อก/ล สน�บสน+นซ��งก�นและ ก�น สอดคล�องก�น 
(Synergy) ก(จะท�าให�การท�างาน หร�อการแก�ป[ญหาต�าง ๆ ได�ผลเร(วข��น ส�งผลเร(วข��น

อย�างในการขายเราสามารถท�าเร��อง เพ��มยอดขาย ลดต�นท+น ลดค�าใช�จ�าย ไปพร�อมก�น 
ซ��งจะท�าให�เราม%ก�าไรท%�มากข��น เร(วข��น

Page  3 / 3


