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Paradigm คือกรอบทางความคิดของคน ในแต่ละเรื่ องคนแต่ละคนอาจจะมีกรอบทางความคิดที่แตกต่างกัน
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ และความเชื่อของบุคคลนันว่
้ าเป็ นอย่างไร
กรอบทางความคิดของคนจะเปรี ยบเสมือนช่องทางเดินรถ (Lane) บนถนนที่กาหนดว่าจะต้ องขับรถอยู่ภายใน
ช่องทางของตัวเอง เมื่อมีกรอบในการขับรถเช่นนี ้แล้ ว คนที่ขบั รถก็จะไม่ขบั ออกนอกช่องทาง เพราะถ้ าขับออกนอกช่องทาง
เมื่อไหร่อาจจะทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุหรื อตกข้ างถนนได้ ดังนัน้ กรอบทางความคิดจึงเป็ นช่องทางเดินรถที่จะเป็ นตัวกาหนดว่า
ชีวิตของคน ๆ นัน้ จะเดินไปในทิศทางใด
มีเกมส์อยู่เ กมส์หนึ่งที่ ผ้ ูนาการฝึ กอบรมนิย มจะนามาใช้ ในการทดสอบกรอบทางความคิดของผู้เข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมว่ามีกรอบความคิดแบบใด
คาอธิบาย ขอให้ ลากเส้ นตรง 4 เส้ นผ่านจุดทังเก้
้ าจุด โดยเส้ นตรงจะต้ องเชื่อมโยงกัน (ลากเส้ นโดยไม่ต้องยกมือ)



















คาเฉลย การลากเส้ นผ่านทุกจุดโดยไม่ต้องยกมือ แต่จะต้ องลากออกนอกกรอบสี่เหลี่ยม(ที่เราคิดเอาเองว่าเป็ น
สีเ่ หลีย่ ม) เพื่อให้ เกิดมุมที่จะลากกลับไปกลับมาให้ ครบทุกจุดได้ ดังรูปข้ างล่างนี ้



















จากเกมส์นี ้ จะพบว่าผู้เข้ าเล่นเกมส์สว่ นมากมักจะคิดว่าจะลากเส้ นตรงอย่างไรอยูภ่ ายในกรอบของจุดทังเก้
้ าจุด
เท่านัน้ เพราะกรอบทางความคิดของผู้เล่นยึดติดกับคาว่า "สี่เหลี่ยม" และผู้เล่นจะทึกทักเอาเองว่าเป็ นสี่เหลี่ยม ซึ่งจริ ง ๆ
แล้ วจุดทังเก้
้ าจุดนันไม่
้ ใช่รูปสีเ่ หลีย่ ม แต่เป็ นเพียงภาพของจุดสีดาที่เรี ยงตัวกันบนพื ้นสีขาวเท่านัน้
ถ้ าเข้ า ไปสัง เกตการเล่น เกมส์นี ้ นอกจากจะรู้ ถึ งกรอบความคิด ของแต่ละคนแล้ ว ยังจะเห็นพฤติ กรรม การ
แก้ ปัญหาของผู้เล่นเกมส์ได้ อีกด้ วย จะเห็นว่าบางคนไม่ชอบลองทาอะไรที่ตวั เองไม่มนั่ ใจ บนกระดาษที่แจกไปก็ไม่มีเงา
ของรอยลากเส้ นแม้ แต่รอยเดียว บางคนชอบจินตนาการกลางอากาศ เมื่อได้ ภาพแล้ วค่อยวาดลงบนกระดาษ บางคนเป็ น
พวกชอบลอง ไม่ลองไม่ร้ ู จะเห็นรูปบนกระดาษเต็มไปหมด ลากแล้ วผิด ลากใหม่ ซึง่ คนประเภทชอบลองก็จะแบ่งออกเป็ น
สองพวกคือ พวกที่ลองลากเส้ นในรูปแบบที่ยงั ไม่เคยลากมาก่อน กับพวกที่เป็ นประเภทย ้าคิดย ้าทา ลากไปลากมาก็อยู่ใน
รูปแบบเดิม ไม่คอ่ ยมีอะไรแตกต่าง
หลายครัง้ ที่กรอบทางความคิดของคนไม่ตรงกัน และทาให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น
• ลูกสองคนทะเลาะกันเพื่อแย่งส้ มใบเดียวกัน เมื่อแม่เห็นว่าลูกทะเลาะกันก็เข้ ามาจัดการแบ่งส้ มให้ ลกู คนละ
ครึ่ ง เพราะกรอบความคิดของแม่ที่ติดตัวมาตังแต่
้ เด็กคือ ถ้ าพี่น้องทะเลาะกันเพื่อแย่งของกิ นกันเมื่อไหร่
แสดงว่าทังสองคนต้
้
องการกินของชิ ้นนันเหมื
้ อนกัน แต่เมื่อแบ่งส้ มให้ แล้ ว ลูกคนโตก็ยงั ไม่พอใจ เพราะความ
ต้ องการที่แท้ จริ งคือต้ องการเปลือกส้ มไปทาการฝี มือส่งครู ที่โรงเรี ยน ส่วนคนน้ องก็ยงั ไม่พอใจเช่นกันเพราะ
ต้ องการกินส้ มทังลู
้ กคนเดียว
• ขณะที่ น ายด าขับ รถมอเตอร์ ไ ซด์ อ อกจากบ้ า นไปซื อ้ ของที่ ต ลาด ก่ อ นจะถึ ง ทางโค้ ง ก็ มี ผ้ ู หญิ ง ขับ รถ
มอเตอร์ ไซด์อีกคันขับสวนทางมาและตะโกนใส่นายดาว่า "ควาย" นายดารู้สกึ โกรธและโมโหมากที่โดนด่าโดย
ไม่ทราบสาเหตุ เพราะคิดว่าผู้หญิงคนนันด่
้ าตัวเองว่าควายเพราะตัวเองตัวดาสมชื่อ คิดได้ ดงั นันก็
้ หนั กลับไป
ตะโกนใส่ผ้ หู ญิงคนนันทั
้ นทีวา่ "แ..ร..ด" เพื่อให้ สมน ้าสมเนื ้อกัน แต่พอหันกลับมารถมอเตอร์ ไซด์ของนายดาที่
กาลังเข้ าโค้ งก็ชนโครมกับ "ควาย" จริ ง ๆ อย่างจัง ทาเอานายดาลงไปนอนให้ ควายมองแบบสมน ้าหน้ า ก่อน
จะลุกขึ ้นมาบ่นพึมพาว่า "ไม่นา่ เลย เขาหวังดีแท้ ๆ แต่เราไม่เชื่อ แถมยังไปด่าเขาอีก"
• ขณะที่จินตนานัง่ ทางานอยูใ่ นสานักงาน (ซึ่งไม่สามารถมองเห็นว่าอากาศข้ างนอกเป็ นอย่างไร) นัน้ บังเอิญ
เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินถือร่ มเข้ ามาในสานักงาน จินตนาคิดในใจทันทีว่าข้ างนอกฝนต้ องตกแน่ ๆ
เลย เพราะกรอบความคิดของจินตนาคือ ถ้ าใครเดินถือร่มเข้ ามาแสดงว่าข้ างนอกฝนตก และยิ่งเป็ นผู้ชายถือ
ร่มเข้ าด้ วยแสดงว่าต้ องตกหนักแน่ ๆ แต่เหตุผลจริ ง ๆ ที่ผ้ ชู ายคนนันถื
้ อร่มเข้ ามาอาจจะเป็ นอย่างอื่นก็ได้ เช่น
เอาร่มมาคืนนายคมกฤชเพราะยืมร่มไปเมื่อวันก่อน
จากตัวอย่างในเรื่ องของกรอบความคิดที่กล่าวมาคงจะพอมองเห็นภาพได้ ชดั เจนขึ ้นว่าในแต่ละวันมีเหตุการณ์ที่
เกิดจากความแตกต่างของกรอบความคิดเยอะมาก บางครัง้ เป็ นเพียงเหตุการณ์ ที่กลายเป็ นเรื่ องหน้ าแตกที่สร้ างความ
ขาขันให้ คนอื่น บางครัง้ เป็ นเพียงความเข้ าใจผิดเล็ก ๆ น้ อยพออภัยกันได้ แต่บางครัง้ กรอบทางความคิดอาจจะกลายเป็ น
ชนวนที่นาไปสูค่ วามขัดแย้ งและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ เช่นกัน

ดังนัน้ การเข้ าใจกรอบทางความคิดของตัวเองและผู้อื่น จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญสาหรับการให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ คู น
เพราะถ้ าไม่เข้ าใจกรอบทางความคิดของคนแล้ ว ก็เท่ากับว่าจับจุดในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาคนไม่ตรงจุด หรื ออาจจะ
ต้ องใช้ เวลานานในการวิเคราะห์หาสาเหตุในการแก้ ปัญหา การพูดคุยและการสังเกตผู้คน จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะนาเรา
ไปสูค่ วามเข้ าใจเกี่ยวกับกรอบทางความคิดของคนแต่ละคนว่าเขามีกรอบทางความคิดในแต่ละเรื่ องเป็ นอย่างไร
มองต่างมุม…ยังมีโอกาสนาภาพแต่ละมุมมาต่อกันเป็ นภาพใหญ่ได้
มองมุมเดียวกัน…แต่มองผ่านกรอบแว่นคนละสี
ยากที่จะคุยกันรู้เรื่ องว่าสิง่ ที่เห็นนันเป็
้ นสีอะไร

