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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และการแข่งขนัทีร่นุแรงมากข้ึนอย่างในปัจจุบัน คน
ท�างานไม่เพยีงแต่มหีน้าทีต้่องก้าวให้ทนัตามกระแส
เท่านัน้ ยงัต้องท�างานให้ได้ผลลพัธ์และประสทิธภิาพ
มากขึ้นเร็วขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการตัดสินใจเลือก
แนวทางต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึง
ต้องท�าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนิน
ไปได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่หนึง่ในอาวธุส�าคญัทีใ่ช้ในการ
คิดและตัดสินใจก็คือ “เฟรมเวิร์ก” ที่เหล่าบรรดา “ที่
ปรึกษำ” ใช้เป็นเครื่องมือในการคิดแก้ปัญหาให้กับ
หลายๆ องค์กร 

เฟรมเวิร์ก (Framework) คืออะไร บำงคนก็ 
“เหมือนจะเข้ำใจ” หรือ “รู้ว่ำคืออะไร แต่กลับไม่รู้ว่ำ
จะใช้อย่ำงไร” 

“เฟรมเวร์ิก” กคื็อ “กรอบ” ทีเ่ป็นวธิกีารแยกแยะเรือ่งราวหรอืสิง่
ต่างๆ ออกอย่างครอบคลุม ไม่ตกหล่น หรือซ�้าซ้อนกัน ภายใต้ “กำรคิด
อย่ำงมีตรรกะ” ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ในภาพ
รวมได้ดียิ่งขึ้น สามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด และที่ส�าคัญคือ น�าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น เพื่อให้
สามารถใช้เฟรมเวร์ิกได้อย่างคล่องแคล่ว จึงต้องหม่ันฝึกฝนการคดิผ่าน
ตัวอย่างปัญหาต่างๆ ในหลายๆ รูปแบบ เนื่องจากปัญหามีความหลาก
หลาย เพราะฉะนั้นเฟรมเวิร์กจึงมีหลากหลายแบบด้วยเช่นกัน  

ในหนังสือ “44 เฟรมเวิร์ก (Framework) สุดยอดเครื่องมือคิด
แก้ปัญหำ” ผู้เขียน Katsumi Nishimura (เจ้าของผลงาน “คิดด้วยภาพ 
(Think in Pictures)”, “Logical Thinking คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุก
เงื่อนไข”, “Logical Communication สื่อสารอย่างมีตรรกะ ชนะ (ใจ) 
ทุกสถานการณ์” “เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุก”) ได้แนะน�ำเฟรมเวิร์ก 
ออกเป็น 7 กลุ่ม รวมทั้งหมด 44 แบบ เริ่มตั้งแต่ 

(1) เฟรมเวร์ิกส�ำหรบักำรเรยีบเรยีงควำมคดิในสมองและเพิม่
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน เช่น  เฟรมเวิร์ก Macro-Micro, เฟรมเวิร์ก 
ภายนอก-ภายใน, เฟรมเวิร์ก อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

(2) เฟรมเวิร์กส�ำหรับเพิ่มควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เช่น 
การวิเคราะห์ SWOT, Five Force Analysis, 7S ของ McKinsey 

(3) เฟรมเวิร์กส�ำหรับเปลี่ยนมุมมองและสร้ำงธุรกิจใหม่ เช่น 
PM Matrix,Value Chain ของไมเคิล อี พอร์เตอร์, Scrap&Build 

(4) เฟรมเวิร์กส�ำหรับค้นหำข้อผิดพลำดทำงธุรกิจ เช่น  เฟรม
เวิร์ก คน-สิ่งของ-เงิน-ข้อมูล, QCD, Win-Lose

(5) เฟรมเวิร์กส�ำหรับก�ำหนดควำมส�ำคัญ
เร่งด่วน เช่น เฟรมเวิร์ก ความส�าคัญ-ความเร่งด่วน, 
เฟรมเวิร์ก วางแผน-ออกแบบ-ด�าเนินการ, ECRS

(6) เฟรมเวิร์กที่ช่วยในกำรน�ำเสนอ เช่น 
เฟรมเวิร์ก Readiness ที่เปลี่ยนแปลงง่าย-Readi-
ness ทีเ่ปลีย่นแปลงยาก, เฟรมเวิร์ก ทีม่า-หวัข้อและ
ค�าถาม-ค�าตอบ-การน�าเสนอที่คาดหวัง, เฟรมเวิร์ก 
ข้อมูลส�าหรับตัดสินใจ-เกณฑ์ในการตัดสินใจ-ผล
การตัดสินใจ

(7) เฟรมเวิร์กที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 
เฟรมเวิร์กสร้าง story ในการพูด, เฟรมเวิร์ก Hear-
Listen-Ask

โดยเนื้อหาของเฟรมเวิร์กแต่ละแบบจะถูก
น�าเสนอไว้ภายใน 6 หน้า โดยครึ่งแรก (หน้าที่ 1-3) จะเป็นการวิเคราะห์
เฟรมเวิร์ก ที่เป็นกำรแนะน�ำแนวคิด และวิธีกำรใช้เฟรมเวิร์ก เมื่ออ่าน
ส่วนนี้แล้ว ผู้อ่านจะเข้าใจเฟรมเวิร์กนั้นได้ง่ายขึ้น ส่วนครึ่งหลัง (หน้าที่ 
4-6) จะเป็นการฝึกแก้ไขปัญหา ที่เป็นกำรฝึกวิธีกำรใช้เฟรมเวิร์กผ่ำน
ตัวอย่ำงประกอบ ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจว่า เฟรมเวิร์กนั้นสำมำรถน�ำ
ไปใช้แก้ไขปัญหำ หรือน�ำไปประยุกต์ใช้กับงำนจริงได้อย่ำงไร

เฟรมเวิร์กทีแ่นะน�าไว้ในหนงัสอืเล่มนีจ้งึสามารถประยกุต์ใช้ได้
กบัการท�างานในแต่ละวนั โดยช่วยเรยีบเรยีงความคดิในสมอง ช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการท�างาน / การวิเคราะห์ ช่วยให้เห็นมุมมอง และ
โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ช่วยค้นหาข้อผิดพลาดทางธุรกิจ ช่วย
ก�าหนดความส�าคญั-เร่งด่วน นอกจากนัน้ยังช่วยในการน�าเสนองาน และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย

ส�าหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับเฟรมเวิร์ก อาจจะคิดว่าเป็นเรื่อง
ยาก และดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าได้ลองฝึกฝนไปสักพัก จะพบ
ว่าเฟรมเวร์ิกไม่ใช่เรือ่งยำกแต่อย่างใด และถ้าใช้เป็นแล้ว จะพบว่าช่วย
ให้มีทักษะในกำรคิดที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นภาพรวม มองเห็นจุด
ส�าคัญในการคิด มีความคิดที่ครอบคลุม และมีมุมมองที่กว้างไกลขึ้น
กว่าเดิม รวมถึงยังสามารถมองข้ามช็อตได้ สำมำรถท�ำงำนได้รวดเร็ว
มำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายและราบรื่น 

สดุท้ายหากน�าเฟรมเวิร์กมาใช้กับการท�างานกลุม่ จะช่วยค้นหา
แนวทางเพือ่แก้ไขปัญหำภำยในกลุม่ และท�ำให้พลงัในกำรท�ำงำนของ
ทีมสูงขึ้นได้อีกด้วย

พวกเราคนท�างานจะได้พัฒนาและเติบโตขึ้นทั้งชีวิตงาน และ
ชีวิตส่วนตัวในปี ม. ม้าคึกคัก 2557 โดยทั่วกัน TPA
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อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

「明けましておめでとう」(อาเคมาชิเตะ โอะเมเดโต)

「新年快乐」 (ซินเหนียนไคว่เล่อ)

「새해 복 많이 받으세요」(เซเฮ บก มานี พาทือเซโย)

 

“สวสัดี
ปีใหม่” คณุผูอ่้านคอลมัน์ “เล่าเรือ่งหนงัสอื” ทุก
ท่าน กถ็อืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัไิปแล้วนะคะท่ี

ฉบับแรกของปีเราจะมาเริ่มต้นทักทายด้วยการกล่าวสวัสดีปีใหม่เป็น
ภาษาต่างๆ ซึ่งปีนี้ทักทายกันสามภาษาเลยทีเดียว เป็นการอุ่นเครื่อง
ก่อนเข้าสู่ “ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน” (Asean Economic Com-
munity) หรือ AEC ก็แล้วกันนะคะ จะเห็นได้ว่าในสองปีที่ผ่านมานี้  
ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตลอดจนสื่อต่างๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ค�าขวัญ อย่าง
ค�าขวัญวันเด็กปี 2556 คือ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา น�ำพำ
ไทยสู่อำเซยีน หรอืข่าวเศรษฐกจิกม็กีารจดัท�าตอนพเิศษทีน่�าเสนอข่าว
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์ถึง
ข้อดีข้อด้อย และรูปแบบธุรกิจที่ควรเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ 
ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีควรทราบเป็นพื้นฐานก่อนเดินทางไปท�างานใน
ประเทศนั้นๆ

ด้วยเหตนุี ้ส�านักพมิพ์ภาษาและวฒันธรรมจงึได้จดัท�าหนงัสอื
ภาษาออกมาในชือ่ชดุ Hello AEC ในชดุนีป้ระกอบด้วยหนังสอื 3  เล่ม 
3 ภาษา ได้แก่ ภำษำญี่ปุ่น จีน และเกำหลี ซึ่งประเทศทั้งสามถือเป็น 
กลุ่มประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในหลายๆ ด้านต่อภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ ดงันัน้จงึได้เกดิเป็นความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิทีเ่รยีก
ว่า ASEAN + 3 (อาเซียนบวกสาม) หนังสือทั้งสามเล่มนี้มีลักษณะที่
คล้ายคลงึกนัคอื ไม่มกีารสอนไวยากรณ์ แต่เน้นส�านวนการพดูและค�า
ศัพท์ที่จ�าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน และการท�างาน 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจดจ�า น�าไปใช้ได้เลย เช่น การทักทายแนะน�าตัว 
การตดิต่อทางธรุกจิ การนัดหมาย และรบัรองลูกค้า ตลอดจนการติดต่อ
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต จึงเหมาะอย่างย่ิงส�าหรับคนท�างาน ส่วนรูป
แบบการน�าเสนอ คือ จะขึ้นต้นด้วยประโยคภาษาไทย จากนั้นจะเป็น
ประโยคของภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี ซึ่งเขียนด้วยอักษรของแต่ละ
ภาษา และมอีกัษรภาษาไทยถอดเสียงอ่านก�ากับไว้ด้วย นอกจากนีย้งั
มีภาษาสุดท้ายภาษาอังกฤษเสริมให้ด้วย (ตามรูป) 

 

 

นอกจากน�าเสนอส�านวน และค�าศัพท์ในภาษาต่างๆ แล้ว ก็
จะมีสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชาติด้วย ถือ

เป็นเรื่องส�าคัญเรื่องหน่ึงท่ีควรทราบเพื่อให้สามารถด�าเนินความ
สมัพนัธ์ได้อย่างราบรืน่ทัง้สองฝ่าย ในทีน่ีจ้ะยกกรณกีารรบัรองแขกหรอื
การเลี้ยงสังสรรค์ท่ีน่าสนใจ และแตกต่างกันของท้ังสามชาติให้ทราบ
สกัหน่อย กล่าวคอื ในการรบัรองแขก คนไทยมกัจะมกีารเสร์ิฟน�า้อย่าง
เช่น ชา กาแฟ หรือน�้าเย็น ๆ มารับรองตามธรรมเนียมตะวันตก แต่ถ้า
หากลูกค้าที่ติดต่อด้วยเป็นชาวจีนแล้ว เครื่องดื่มที่น�ามาเสิร์ฟควรเป็น 
“น�า้ชา” จะดีกว่า เนือ่งจากการด่ืมชาถอืเป็นวฒันธรรมหนึง่ของจนี หรอื
ถ้าไม่มชีากเ็ป็นน�า้อุน่หรอืน�า้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง เพราะชาวจนีไม่นยิมทาน
หรอืด่ืมของเยน็ ส่วนการรบัรองคนญีปุ่น่นัน้ เนือ่งจากคนญีปุ่น่ให้ความ
ส�าคัญกับแขกมาก แม้กระท่ังท่ีน่ังยังมีการแบ่งว่าแขก และผู้ต้อนรับ
ควรน่ังท่ีใด ส�าหรับท่ีๆ ควรให้แขกน่ังคือ ท่ีน่ังท่ีอยู่ด้านในห่างจาก
บริเวณทางเข้า ส่วนผู้รับรองจะน่ังอยู่ใกล้ทางเข้าออก ท้ังน้ีคาดว่าน่า
จะมาจากความเหมาะสม ผูร้บัรองควรน่ังอยู่ใกล้ประตูเพือ่เดินเข้าออก
สะดวก และสุดท้ายคือชาวเกาหลี ในที่นี้ขอกล่าวถึงงานเลี้ยงของ
พนักงานกันเองในบริษัทซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการ “ดื่มสุรา” ด้วย ตาม
มารยาทแบบเกาหลนีัน้ต้องรนิเหล้าให้ผูใ้หญ่ก่อน จากนัน้ผูใ้หญ่จะรนิ
ให้ผูน้้อยคนืเช่นกนั ดงันัน้เหล้าแก้วแรกของทกุคนผูใ้หญ่จะเป็นคนรนิ
ให้น่ันเอง และเมื่อรินให้แล้ว เวลาด่ืมต้องเอ้ียวตัวหันไปด้านข้างแล้ว
ค่อยดื่ม การท�าเช่นนี้มีนัยว่าผู้น้อยมิได้ดื่มสุราต่อหน้าผู้ใหญ่

ถอืว่าหนังสอืชุด Hello AEC เป็นหนังสอือีกชุดหน่ึงท่ีนอกจาก
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