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ประเด็นการแกไขของผลงาน 
กลุมวิชาการ  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

การขอเสนอเอกสารวิชาการของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ตองผานคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานวิชาการของสํานัก ฯ  ซึ่งจะพบวามีผลงานของบางชิ้นผานดวยความรวดเร็ว แตผลงานบางชิ้นมี
การแกไขหลายรอบ  กลุมวิชาการไดประมวลประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น พบวาประเด็นปญหาหลักๆ ประกอบดวย 

1. การแกไขหลักการวิเคราะหและประมวลผล 
2. การปรับปรุง/เพิ่มเติมผลการศึกษา 
3. การแกไขสํานวนหรือภาษาใหเขาใจมากขึ้น 
4. การแกไขรูปแบบเอกสาร อาทิเชน ชนิด-ขนาดอักษร  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง 
5. การผิดหลักไวยกรณ หรือพิมพผิด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

โดยผลการประมวลผลพบวารอยละ 37.67 เกิดการพิมพผิด ทั้งในรูปของชื่อวิทยาศาสตร หรือ
อักษรปกติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประเด็นการแกไข

พิมพผิด

37.67%

แกไขรูปแบบ

31.64%

แกไขสํานวนหรือภาษา

22.32%

ปรับปรุงเพิ่มเติม

ผล การศกึษ 7.9%หลักวิเคราะห

0.47%

 

 

การประชุมผลงานวิชาการของกรมประมง 
วันที่  25-27 กรกฎาคม  2549 

“วิทยาการประมง ตามรอยพระยุคลบาท” 
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แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของคณุ 
(คุณฉลาดมากกวาท่ีคุณคิด : คบไฟ; 2540) 

การทดสอบการคิดอยางสรางสรรคของคุณ ตางจากการทดสอบทั่วๆ ไป อยาง
มาก การทดสอบนี้ไมสนใจวา คุณจะหาคําตอบที่ "ถูกตอง" สิ่งที่เราตองการจะรูก็คือ
วา โดยปรกติแลวคุณคิด รูสึก และปฏิบัติตัวอยางไรในชีวิตจริงๆ  

แบบทดสอบนี้ไดพัฒนา และแกไขโดยใชเวลาคอนขางนาน โดยไดศึกษาตัวอยางของการคิดแบบ      
สรางสรรค และการคิดแบบทําลายลางจากงานของนักวิจัย และจิตแพทย ที่ไดศึกษาถึงอิทธิพลของการคิด ตอ 
พฤติกรรมของมนุษย  

ขอใหคุณทําแบบทดสอบนี้ โดยการใหหมายเลขในชองวางหนาประโยคแตละขอ ตามตารางดังตอไปนี้  
 

ถาคุณเห็นวาประโยคขางลาง 

ผิดโดยสิ้นเชิง ใสเลข  1 

ผิดเปนสวนใหญ ใสเลข  2 

ไมถูกหรือผิด หรือตัดสินใจไมได ใสเลข  3 

ถูกเปนสวนใหญ ใสเลข  4 

ถูกโดยสิ้นเชิง ใสเลข  5 

 

คุณตองไมพยายามตอบ "ใหถูกตอง" คุณควรจะตอบตามที่คุณจะรูสึกเชนนั้นโดยปรกติ  
 

จุดประสงคของขอทดสอบนี้ คือ อยากจะรูวาคุณคิดโดยอัตโนมัติอยางไร  

ไมใชอยากรูวาคุณ "ควรจะ" คิดอยางไร  

............ 1. ฉันไมวิตกถึงเรื่องที่ ฉันไมอาจที่จะจัดการอะไรกับมันได  

............ 2. ฉันเปนคนชนิดที่จะลงมือทํามากกวาการแคคิด หรือบนเกี่ยวกับสถานการณตางๆ  

............ 3. ฉันรูสึกวา ถาใครปฏิบัติตอเราอยางเลวราย เราก็ควรปฏิบัติตอเขาอยางเลวรายเชนเดียวกัน  

............ 4. ฉันพบวา การพูดถึงความสําเร็จที่ฉันคาดหวังไวกอนจะเปนลาง ที่ทําใหสิ่งนั้นเลยไมเกิดเปนจริงขึ้นมา  

............ 5. ถาหากฉันทําขอสอบครั้งสําคัญไดดีมาก ฉันรูสึกเหมือนไดพบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ และชีวิตฉันจะ
กาวไปไกลมาก  

............ 6. ฉันเชื่อในเรื่องโหราศาสตร  

............ 7. ฉันไมกังวลตอเรื่องเล็กๆ นอยๆ  
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............ 8. ถาหากฉันจําเปนตองทํางานที่ฉันไมชอบ ฉันพยายามจะทําใหดีที่สุด โดยการคิดถึงมันในแงบวก  

............ 9. ในโลกนี้ โดยทั่วไปแลวมีคนเพียง 2 ชนิด คือ คนดีและคนเลว  

.......... 10. เมื่อมีบางสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นกับฉัน ฉันเชื่อวา ครั้งตอไปฉันคงไดรับสิ่งที่ไมดี เปนการชดเชยใหสมดุลกัน  

.......... 11. ฉันเชื่อวา คนเราสามารถทําทุกสิ่งที่เขาตองการใหสําเร็จได ถาหากเขามีอํานาจของความตั้งใจ (will 
power) อยางมากพอ  

.......... 12. ฉันจะมีโชคดีอยางนอยหน่ึงครั้ง  

.......... 13. ฉันไมไดรูสึก (เหมือนคนบางคน) ที่วา จะตองทําใหไดดีอยางยอดเยี่ยมเสียกอน ถึงจะถือวา ตัวเองเปน
คนมีคุณคาได  

.......... 14. ฉันมองการทาทาย (challenges) ตางๆ วา ไมใชสิ่งที่นากลัว แตเปนโอกาสที่ฉันจะไดทดสอบตัวเอง 
และเรียนรู  

.......... 15. ฉันคิดวามีทางเลือกที่ผิดอยูหลายทาง แตมีทางเลือกที่ถูกเพียงทางเดียวเทานั้น ในการทําแทบทุกสิ่งทุก
อยาง  

.......... 16. ฉันเชื่อในเรื่องลางดีและลางราย  

.......... 17. ฉันคิดวาทุกคนควรรักพอแมของตัวเอง  

.......... 18. ฉันเชื่อวาผีมีจริง  

.......... 19. ฉันมักจะคิดถึงเรื่องดีๆ ในอดีตมากกวาเรื่องที่ไมดี  

.......... 20. เมื่อฉันตองเผชิญกับงานที่ยากลําบาก ฉันคิดถึงสิ่งที่ทํา
ใหเกิดกําลังใจที่ชวยใหฉันทําไดดีที่สุด  

.......... 21. ฉันมักจะจัดคนวา คนไหนเปนพวกเดียวกับฉันหรือพวกตอตานฉัน  

.......... 22. บางครั้งฉันคิดวา ถาฉันตองการใหบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นอยางมาก มันจะทําใหสิ่งนั้นเลยไมเกิดขึ้น  

.......... 23. ถาหากฉันไดรับการยอมรับ ในการสัมภาษณครั้งสําคัญ ฉันจะรูสึก และคิดวาตอไปฉันจะหางานดีๆ ได
เสมอ  

.......... 24. ฉันเชื่อวา คนบางคนมีความสามารถที่จะอานใจคนอื่นได  

.......... 25. ฉันไมใชคนที่จะไมพอใจใครเปนสวนตัวไดงายๆ  

.......... 26. เมื่อตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมนาพอใจ ฉันมักจะคิดอยางรอบคอบ วาจะจัดการกับมันอยางไรดี  

.......... 27. ฉันเปนคนชอบมองคนอยางใชตัวเองตัดสินวา เขาเปนอยางนั้นอยางนี้  

.......... 28. ฉันไดเรียนรูที่จะไมหวังอะไรใหมาก เพราะวาสิ่งที่ฉันหวังจะไดมักจะไมคอยเกิดขึ้น  

.......... 29. ฉันเชื่อวา ถาฉันทําสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับฉัน  

.......... 30. ฉันเชื่อวา มีคนที่สามารถมองเห็นอนาคตลวงหนาได  
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วิธีการวัดผลการสดสอบ  

อาศัยวิธีการทางสถิติการวิจัย ผูเขียนไดจัดกลุมแบบแผนของการคิดที่เกี่ยวของกับการคิดสรางสรรค และ
การคิดอยางทําลายลางออกเปน 6 กลุม รายการขางลางนี้ เปนการเรียงลําดับประโยคที่ใชทดสอบใหม โดยจัดแยก
ตามกลุม 6 กลุม แตยังใชหมายเลขขอทดสอบเหมือนเดิม วิธีการวัดผล คือ ใหคุณบวกคะแนนที่คุณเคนใหไวหนา
หมายเลขขอทดสอบของทุกกลุม ตอนนี้คุณยังไมตองสนใจวา แตละกลุมหมายถึงอะไร ผูเขียนจะอธิบายภายหลัง 
แตคุณก็อาจจะพอสังเกตเห็นไดเองวา 2 กลุมแรก เกี่ยวกับการคิดอยางสรางสรรค ขณะที่ 4 กลุมหลัง เกี่ยวกับการ 

การรูจักการจัดการกับอารมณ (Emotional Coping)  
.......... 1.ฉันไมวิตกถึงเรื่องที่ ฉันไมอาจที่จะจัดการอะไรกับมันได  
.......... 7.ฉันไมกังวลตอเรื่องเล็กๆ นอยๆ  
.......... 13.ฉันไมไดรูสึก (เหมือนคนบางคน) ที่วา จะตองทําใหไดดีอยางยอดเยี่ยมเสียกอน ถึงจะถือวาตัวเองเปน

คนมีคุณคาได  
.......... 19.ฉันมักจะคิดถึงเรื่องดีๆ ในอดีตมากกวาเรื่องที่ไมดี  
.......... 25.ฉันไมใชคนที่จะไมพอใจใครเปนสวนตัวไดงายๆ  
.......... คะแนนรวม  

 

การรูจักจัดการกับพฤติกรรม (Behavioral Coping)  
.......... 2.ฉันเปนคนชนิดที่จะลงมือทํามากกวาการแคคิด หรือบนเกี่ยวกับสถานการณตางๆ  
.......... 8.ถาหากฉันจําเปนตองทํางานที่ฉันไมชอบ ฉันพยายามจะทําใหดีที่สุด โดยการคิดถึงมันในแงบวก  
.......... 14.ฉันมองการทาทายตางๆ วา ไมใชสิ่งที่นากลัว แตเปนโอกาสที่ฉันจะไดทดสอบตัวเองและเรียนรู  
.......... 20.เมื่อฉันตองเผชิญกับงานที่ยากลําบาก ฉันคิดถึงสิ่งที่ทําใหเกิดกําลังใจที่ชวยใหฉันทําไดดีที่สุด  
......... 26.เมื่อตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมนาพอใจ ฉันมักจะคิดอยางรอบคอบวาจะจัดการกับมันอยางไรดี 
.......... คะแนนรวม  

 

การคิดแบบแบงเปน 2 ขั้วสุดโตง (Categorical Thinking)  
.......... 3.ฉันรูสึกวา ถาใครปฏิบัติตอเราอยางเลวราย เราก็ควรปฏิบัติตอเขาอยางเลวรายเชนเดียวกัน  
.......... 9.ในโลกนี้ โดยทั่วไปแลวมีคนเพียง 2 ชนิด คือ คนดีและคนเลว  
.......... 15.ฉันคิดวามีทางเลือกที่ผิดอยูหลายทาง แตมีทางเลือกที่ถูกเพียงทางเดียวเทานั้น ในการทําแทบทุกสิ่งทุก

อยาง  
.......... 21.ฉันมักจะจัดคนวา คนไหนเปนพวกเดียวกับฉันหรือพวกตอตานฉัน  
.......... 27.ฉันเปนคนชอบมองคนอยางใชตัวเองตัดสินวา เขาเปนอยางนั้นอยางนี้  

.......... คะแนนรวม  
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การคิดแบบเชื่อโชคลาง (Superstitious Thinking)  
.......... 4.ฉันพบวา การพูดถึงความสําเร็จที่ฉันคาดหวังไว กอนจะเปนลางที่ทําใหสิ่งนั้นเลยไมเกิดเปนจริงขึ้นมา  
.......... 10.เมื่อมีบางสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นกับฉัน ฉันเชื่อวา ครั้งตอไปฉันคงไดรับสิ่งที่ไมดีเปนการชดเชยใหสมดุลกัน  
.......... 16.ฉันเชื่อในเรื่องลางดีและลางราย  
.......... 22.บางครั้งฉันคิดวา ถาฉันตองการใหบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นอยางมาก มันจะทําใหสิ่งนั้นเลยไมเกิดขึ้น  
.......... 28.ฉันไดเรียนรูที่จะไมหวังอะไรใหมาก เพราะวาสิ่งที่ฉันหวังจะไดมักจะไมคอยเกิดขึ้น  

.......... คะแนนรวม  

 

การคิดแบบเชื่อในสิ่งนอกเหนือปรากฏการณธรรมชาติ (Esoteric Thinking)  
.......... 6.ฉันเชื่อในเรื่องโหราศาสตร  
..........12.ฉันจะมีโชคดีอยางนอยหนึ่งครั้ง  
.......... 18.ฉันเชื่อวาผีมีจริง  
.......... 24.ฉันเชื่อวา คนบางคนมีความสามารถที่จะอานใจคนอื่นได  
.......... 30.ฉันเชื่อวา มีคนที่สามารถมองเห็นอนาคตลวงหนาได  

.......... คะแนนรวม  

 

การมองโลกในแงดีอยางออนหัด (Naive Optimism)  
.......... 5.ถาหากฉันทําขอสอบครั้งสําคัญไดดีมาก ฉันรูสึกเหมือนไดพบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ และชีวิตฉันจะ

กาวไปไกลมาก  
.......... 11.ฉันเชื่อวา คนเราสามารถทําทุกสิ่งที่เขาตองการใหสําเร็จได ถาหากเขามีอํานาจของความตั้งใจ (will 

power) อยางมากพอ  
.......... 17.ฉันคิดวาทุกคนควรรักพอแมของตัวเอง  
.......... 23.ถาหากฉันไดรับการยอมรับ ในการสัมภาษณครั้งสําคัญ ฉันจะรูสึกและคิดวาตอไปฉันจะหางานดีๆ ได

เสมอ  
.......... 29.ฉันเชื่อวา ถาฉันทําสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับฉัน  

.......... คะแนนรวม  

 

วิธีคิดคะแนนการคิดอยางสรางสรรค  

บวกคะแนนรวมของกลุมที่เกี่ยวกับการคิดสรางสรรค 2 กลุมแรก คือ กลุมการรูจักการจัดการกับอารมณ 
และการรูจักจัดการกับพฤติกรรม สวน 3 กลุมถัดมาใช 30 เปนตัวต้ัง แลวลบดวยคะแนนในแตละกลุมของทั้ง 3 
กลุม แลวจึงเอาคะแนนที่ไดทั้ง 5 กลุมมารวมกัน สวนกลุมการมองโลกในแงดีอยางออนหัด ไมตองนําคะแนนมา
รวมดวย ดวยเหตุผลที่จะอธิบายทีหลัง สรุปคือ คิดคะแนนแบบนี้  

.......... คะแนนรวมของกลุมการรูจักจัดการกับอารมณ  
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.......... คะแนนรวมของกลุมการรูจักจัดการกับพฤติกรรม  

.......... (30-) คะแนนรวมของกลุมการคิดแบบแบงเปน 2 ขั้วสุดโตง  

.......... (30-) คะแนนรวมของกลุมการคิดแบบเชื่อโชคลาง  

.......... (30-) คะแนนรวมของกลุมการคิดแบบเชื่อในสิ่งนอกเหนือปรากฏการณธรรมชาติ  

.......... คะแนนรวมทั้งหมด  

 

การตีความคะแนนรวมการทําขอสอบของคุณ  

จุดมุงหมายของการทดสอบนี้ คือ ตองการใหคุณรูจักกับสวนประกอบพื้นฐานของการคิดอยางสรางสรรค 
เพื่อที่คุณจะไดรูวา การจะเปนนักคิดสรางสรรคที่ดีนั้น เกี่ยวของกับอะไรบาง ผลการทดสอบจะนาเชื่อถือก็ตอเมื่อ 
คุณซื่อสัตยตอบตามเปนจริงเทานั้น  

การตีความขั้นแรก คือ ดูวาคะแนนรวมของแตละกลุม และคะแนนรวมทั้งหมด อยูในชวงช้ันไหนในตาราง
ขางลาง  
รูจักจัดการ รูจักจัดการ คิดแบบแบง คิดแบบเชื่อ คิดแบบเชื่อ มองโลกแง คะแนน  
กับอารมณ กับพฤติกรรม เปน 2 ขั้ว โชคลาง สิ่งนอกเหนือ ดีอยาง รวม ธรรมชาติ ออนหัด  

สูงมาก >19 >23 >18 >20 >22 >23 >99  
สูง 17-19 21-23 16-18 17-20 19-22 21-23 89-99  
เฉลี่ย 11-16 16-20 10-15 10-16 11-18 15-20 74-88  
ตํ่า 3-10 3-15 7-9 6-9 7-10 12-14 63-73  
ตํ่ามาก <8 <3 <7 <6 <7 <12 <63  

เสร็จแลวคุณก็ใชดินสอวงกลมไว ยกตัวอยางเชน ถาคะแนนรวมขอทดสอบกลุมการรูจักจัดการกับอารมณของ
คุณได 15 คุณก็วงในคอลัมน การรูจักจัดการกับอารมณในชวงขั้น 11-16 ซึ่งอธิบายวา คุณไดคะแนนเกณฑเฉลี่ย 
( average ) การจัดลําดับชวงช้ันนี้ไดทดลองทําจากคน 700 คน "เกณฑถัวเฉลี่ย" หมายถึงวา คุณอยูระดับกลางๆ 
ระดับเดียวกับคน 50 % ของกลุม 700 คนนี้  

 

"สูง" หมายถึงวา คุณอยูระดับเดียวกับคนที่ไดคะแนนสูงสุด 25 เปอรเซ็นตแรก  

"สูงมาก" อยูระดับเดียวกับคนที่ไดคะแนนสูงสุด 5 เปอรเซ็นตแรก  

"ตํ่า" อยูระดับเดียวกับคนที่ไดคะแนนต่ําสุด 25 เปอรเซ็นตหลัง  

"ตํ่ามาก" อยูระดับเดียวกับคนที่ไดคะแนนต่ําสุด 5 เปอรเซ็นตสุดทาย  

 

หลังจากคุณวงกลมคะแนนรวมกลุมตางๆ ในตารางแลว คุณก็คงจะพอมองเห็น ลักษณะของการคิดแบบ
สรางสรรคได การไดคะแนนรวมในกลุมรูจักจัดการกับอารมณ กลุมรูจักจัดการกับพฤติกรรมสูง และคะแนนรวม
ทั้งหมด "สูง" เปนสิ่งที่นาปรารถนา และการไดคะแนน "ตํ่า" ในอีก 4 กลุมที่เหลือถือวาเปนสิ่งที่นาปรารถนา  
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ลองพิจารณาดูวา ในกลุมไหนคุณไดคะแนนระดับใด และดูแตละประโยควา ทําไมถึงทําคะแนนไดดีหรือไมดี 
สวนที่คุณทําคะแนนไดดี ซึ่งแสดงลักษณะการคิดอยางสรางสรรคของคุณ คุณควรฝกฝนใชมันมากขึ้น สวนที่คุณ
คิดแบบทําลายลางหรือไมสรางสรรค คุณควรจะตระหนักไว และศึกษาหารายละเอียด เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข
ตอไป ในขั้นนี้เพียงแตตองการใหคุณรูตัว ระมัดระวัง รูจักสถานการณที่เกิดขึ้น และสิ่งที่สถานการณกอใหเกิดผล
ตอคุณ ทั้งในขณะนั้นและตอมา หัดถามตัวเองดวยคําถามเหลานี้  

 
สถานการณเหลานั้น ทําใหฉันรูสึกดีไดอยางไร  
สถานการณเหลานั้น เปนประโยชนตอฉันอยางไร  
สถานการณเหลานั้น ทําใหฉันยากลําบากอยางไร  

 

โปรดเขาใจดวยวาแบบทดสอบนี้ เปนฉบับยอที่ทําใหงายๆ เทานั้น เปน
การทดสอบอยางคราวๆ เพื่อใหคุณเขาใจประเด็นมากกวาที่จะมุงวัดวา คุณคิดสรางสรรคแคไหน บททดสอบนี้ 
ไมไดทดสอบความสามารถทางภววิสัยในการคิดของคุณ แตเปนการทดสอบความเห็นของคุณ เกี่ยวกับตัวคุณเอง 
ทัศนะคติที่คุณมีตอการทดสอบ ยอมมีผลตอคะแนนได คุณจึงไมควรถือเรื่องจํานวนคะแนน เปนเรื่องจริงจังมาก
เกินไป เปนแคการพอรูลําดับวา ประเด็นไหนคุณไดคะแนนอยูในเกณฑไหน ก็นาจะเปนประโยชนสําหรับการ
มองตัวคุณเองแลว  

 

ปจจัยของการคิดอยางสรางสรรค และอยางทําลายลาง  

เพื่อชวยคุณในการสังเกต และเขาใจแบบแผนของนิสัยในการคิดของคุณ ตอไปนี้ คือ อธิบายลักษณะนิสัยที่ของ
การคิดอยางสรางสรรค และอยางทําลายลางทั้ง 6 ลักษณะ รวมทั้งการคิดสรางสรรคมองในภาพรวม  

ลักษณะนิสัยท่ีสงเสริมการคิดสรางสรรค  

1) การรูจักจัดการกับอารมณ (Emotional Coping)  

การรูจักจัดการอารมณ และการรูจักจัดการกับพฤติกรรม ( behavioral coping) เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ที่สุด 2 อยางของคิดอยางสรางสรรค การรูจักใชปจจัยทั้ง 2 ควบคูกันไป จะทําใหเราสามารถจัดการกับโลกภายใน
ของความรูสึก และโลกภายนอกของเหตุการณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คนที่รูจักจัดการกับอารมณไดดี จะสามารถจัดกับอารมณความรูสึก ในแงลบไดอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขา
มักจะมีจิตใจที่สงบ และมีระดับความเครียดต่ํา เปนคนเรียบๆ ที่มีความสมดุลย ไมต่ืนเตนหวือหวา ไมติดเรื่อง
หยุมหยิม ไมเก็บเรื่องดังกลาวมาคิดใหรกหัว ไมรูสึกหว่ันไหว หรือไมพอใจกับความผิดหวังมากเกินไป และไม
วิตกกังวลกับสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเขา  

เขาไมวิจารณตัวเองหรือคนอื่นมากเกินไป ไมสรุปอะไรแบบเปนนัยทั่วไปอยางงาย ( overgeneralize ) หรือมี
ปฎิกริยาตอบสนองตอเหตุการณที่ไมดีมากเกินไป ไมคิดซ้ําซากอยูกับความโชครายในอดีต หรือวิตกกังวลกับ
อนาคตมากเกินไป คนที่รูจักจัดการกับอารมณไดดี เมื่ออะไรผิดพลาดเขาจะมองวา นี่เปนเหตุการณเพียงครั้งเดียว 
ไมไดแปลวา ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนี้ จะทําใหเขาลมเหลวตลอดชีวิต  
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2) การรูจักจัดการกับพฤตจิกรรม (Behavioral Coping)  

ขณะที่การจัดการกับอารมณ ประกอบไปดวยความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไมใหตัวเราเองมีความคิด และอารมณ
ความรูสึกแบบลบ ซึ่งเปนการทํารายตัวเอง การจัดการกับพฤติกรรมเนนในแงบวก  

การรูจักจัดการกับพฤติกรรม คือ การคิดในเชิงปฏิบัติการ (actionoriented 
thinking) คนที่รูจักจัดการพฤติกรรมไดดี คิดถึงวิธีที่จะทําใหเกิดการกระทําที่มี
ประสิทธิภาพ การมองโลกในแงดีของเขา ทําใหเขากลาทาทาย และกลาเสี่ยง เพราะ
เขามีความมั่นใจวา สิ่งตางๆ จะตองเปนไปดวยดี เขาจะลืมเรื่องที่แลวมา จะไมร่ํา
ครวญถึงความลมเหลวหรือความเจ็บชํ้าในอดีต  

พวกเขาจะยอมรับคนอยางที่พวกเขาเปนอยู และเพงพลังของพวกเขาไปในทางที่จะทํา
ใหบรรลุแผน พวกเขาจะลงมือทํางานเลย โดยไมมัววิตกวา จะตองทํางานใหเสร็จ
ภายในวันไหน แทนที่จะมานั่งโทษตัวเอง เรื่องความผิดพลาด พวกเขาจะหาวิธีแกไขอุปสรรค และหาทางชดเชย
จุดออนตางๆ อยางรวดเร็ว เพื่อที่จะไดเปนฝายไดเปรียบ และควบคุมสถานการณได คนที่รูจักจัดการกับ
พฤติกรรมไดดี จะยอมรับคนอื่นมากกวา มองโลกในแงดีมากกวา และเปนคนพรอมลงมือทําโนนทํานี่ มากกวา
คนที่รูจักจัดการกับอารมณไดดี  

แตคนที่จัดการกับอารมณไดดี ก็มักยอมรับตัวเองไดมากกวา เปนคนไมคิดเล็กคิดนอยมากกวา และเปนคนที่จะ
หดหูนอยกวา เมื่อพวกเขาพบสิ่งที่ไมพ่ึงปรารถนา  

การรูจักจัดการอารมณ และการรูจักจัดการกับพฤติกรรม ตางมีขอไดเปรียบของตนเอง แตไมไดเปนเรื่องเฉพาะ
ทาง แมวาคนแตละคนอาจมีความถนัด ในการรูจักจัดการกับอยางหนึ่งอยางใด (อารมณหรือพฤติกรรม) ไดมากก
กวากัน คนที่ทําแบบทดสอบแลว ไดคะแนนการรูจักจัดการกับอารมณ หรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งสูงกวา
คนทั่วไป คิดโดยถัวเฉลี่ยมักจะไดคะแนนอีกอยาง สูงกวาคนทั่วไปโดยถัวเฉลี่ยดวย คนที่รูจักจัดการกับทั้งอารมณ 
และพฤติกรรมไดดีก็คือ คนที่เปนนักคิดสรางสรรคที่ดี  

  

ลักษณะที่เปนดานตรงขามของการคิดแบบสรางสรรค  

1) การคิดแบบแบงเปน 2 ขั้วสุดโตง (Categorical Thinking)  

คนที่ทําคะแนนแบบทดสอบไดผลออกมาวา เปนคนที่มีลักษณะการคิดแบบแบงเปน 2 ขั้วสุดโตงมาก แสดงวา
เปนนักคิดแบบตายตัว ที่มองอะไรแบบถาไมใชขาวก็ดํา โดยไมยอมรับสีเทาๆ ระดับตางๆ พวกเขามองคนที่ไม
เห็นดวยกับเขาก็วา ผิดพลาด แทนที่จะวาคนอื่น มีความคิดเห็นที่แตกตางออกไป พวกเขามักจะชอบพิพากษาคน 
เปนพวกผูชนะหรือไมก็ผูแพ พวกเขามักถือวาในการทําอะไรก็ตาม มีวิธีที่ถูกตองเพียงวิธีเดียว คือ วิธีของพวกเขา  

เนื่องจากพวกที่ชอบคิดแบงเปน 2 ขั้วสุดโตง มองเห็นทางในการตัดสินใจไดชัดเจน พวกเขาจึงตัดสินใจลงมือทํา
อะไรโดยงาย โดยไมคิดวาสิ่งที่เขาทําจะถูกตองหรือไม การวิจัยพบวา ผูชายมักมีแนวโนมเปนคนคิดแบบ 2 ขั้วนี้
มากกวาผูหญิง ซึ่งแสดงวาผูชายมีลักษณะหัวดื้อ และคิดแบบตายตัวมากกวาผูหญิง  
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คนที่ชอบคิดแบงเปน 2 ขั้วสุดโตง จะรูสึกวาชีวิตเขามั่นคง มองเห็นปญหาไดงายๆ รูสึกดีตอตัวเอง และตัดสินใจ
ไดเร็ว โดยเฉพาะในชวงวิกฤติ แตจุดออนก็คือ ทําใหเขาไมไดเรียนรูจากประสบการณ ไมเติบโต และไมยอมรับ
คนอื่นที่แตกตางออกไป  

 

2) การคิดแบบเชื่อโชคลาง (Superstitious Thinking)  

คือ คนที่มีความเชื่อบางอยาง ซึ่งไมสอดคลองกับโลกที่เปนจริง เชน คนที่เช่ือวา ถาเราไดอะไรดีๆ มาอยางหนึ่ง 
เราก็คงจะไดอะไรไมดีตามมาภายหลังเพื่อถวงดุลกัน หรือคนที่เช่ือวา ถาไปพูดถึงสิ่งที่เราคาดหวังไวลวงหนา เรา
ก็อด จะไมไดสิ่งนั้น แตถาคิดแบบสรางสรรคจะไมเช่ือเชนนั้น การที่คนมีลักษณะคิดแบบเชื่อโชคลางมาก เพราะ
มันทําใหพวกเขารูสึกถึงความมีระเบียบ และสิ่งที่คาดการณได อธิบายได แตลึกๆ แลว คนแบบนี้มีแนวโนมที่จะ
เกิดความรูสึกหดหู ความรูสึกชวยตัวเองไมไดอยูมาก  

 

3) การคิดแบบเชื่อในสิ่งนอกเหนือปรากฏการณธรรมชาติ (Esoteric Thinking)  

หมายถึง คนที่เช่ือโชคลางแบบดั้งเดิม โหราศาสตร ผีสาง การรับรูที่อยูเหนือการสัมผัสแบบปรกติ การควบคุม
จิตใจ ฯลฯ ตางจากคนคิดแบบเชื่อโชคลาง (ประเภท 2) คือ พวกเขามักจัคิดในสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรยกวา 

และไมจําเปนตองมองในแงรายเสมอไป แตก็มีลักษณะไมสมจริง
พอกัน การวิจัยพบวา ผูหญิงมักมีลักษณะนี้มากกวาผูชาย คนที่มี
ลักษณะเปนคนคิดแบบนี้ มักจะเปนนักคิดที่สรางสรรคนอย มี
ความเครียดสูง และไมคอยประสบความสําเร็จ แตบางคนก็อาจจะมี
ลักษณะเปดใจรับความคิดใหมๆ ไดดีรวมอยูดวย ถาเขาไมถึงกับเชื่อ
เรื่องแบบนี้อยางพึ่งพามากเกินไป  

 

4) การมองโลกในแงดีแบบออนหัด (Naive Optimism)  

การมองโลกในแงดีอยางออนหัด หมายถึง คนที่มีแนวโนมที่จะกระโดดใสขอสรุป ภายหลังจากไดรับผลใน
ทางบวก ราวกับวาความสําเร็จเพียงครั้งเดียวจะประกันวา สิ่งตางๆ จะออกมาอยางที่เขาตองการเสมอไป เชน เมื่อ
เขาสอบไดคะแนนดีครั้งหนึ่ง ประสบความสําเร็จในการสอบสัมภาษณครั้งหนึ่ง การที่คนที่เขารักแสดงความรัก
ตอบแทน เขาก็คิดตอไปวา เขาจะมีอนาคตที่มั่นคงปราศจากปญหาอีกตอไป  

คนที่มองโลกในแงดีอยางออนหัด มักคิดอะไรแบบงายๆ (เชน ทุกคนควรรักพอแม ถามีความตั้งใจมากพอ ก็จะทํา
ทุกอยางไดสําเร็จ) ที่ไมอาจเปนเครื่องช้ีนําทางที่ดีแกเขาใน ดลกที่แทจริง  

คนมองโลกในแงดีอยางออนหัด เปนนักคิดในทางบวกมากเกินไป พวกเขามีความคิดที่ถูกตองทุกอยาง ยอมรับ
ความเช่ือของคนสวนใหญ ในสังคมทุกอยาง และไมไดคิดวิเคราะหสิ่งตางๆ อยางจริงจัง พวกเขาชอบผูคน ผูคนก็
ชอบเขา (ทุกคนชอบคนมองโลกในแงดี) และมีความรูสึกวาทุกอยางในโลกนี้ถูกตอง  

ตางจากคนมองโลกในแงดีอยางเปนจริง (realistic optimism) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการรูจักจัดการกับ
พฤติกรรม คนที่มองโลกในแงดีอยางออนหัด คิดในแงบวกมากเกินไป จนอาจทําใหเขาลมเหลวที่จะวางแผน และ
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ไมไดเตรียมมาตรการปองกัน สําหรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหเขาตัดสินใจผิดพลาดได และ
เมื่อเขาตัดสินใจผิดพลาดบอยครั้ง ก็ยากที่เขาจะยังคงเปนคนมองโลกในแงดีตอไปได  

คนที่มองโลกในแงดีอยางออนหัด เมื่อพวกเขามีอายุมากขึ้น มักจะสรุปเปนนัยทั่วไปอยางงายเกินไป 
(overgeneralize) ทั้งจากแระสบการณที่เลว และประสบการณที่ดี บางครั้งเขาจะสรุปโลกในแงดี แตบางครั้ง
เมือเจอประสบการณืที่เลวราย เขาจะกระโดดไปสรุปในแงราย กลายเปนคนประเภทที่มีความหวังหลุดลอยไป
อยางรวดเร็ว  

การมองโลกในแงดีอยางออนหัด ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดวา เขาเปนคนที่คิดอยางสรางสรรคหรือไม 
เพราะวาแงที่เลวของมัน (การคิดอยางไมสมจริง) ไปหักลบแงดี (การคิดในเชิงบวก) เสีย คนที่มองโลกในแงดี
อยางผิวเผิน ยอมรับตนเองและคนอื่นๆ มีทัศนคติตอชีวิตในทางบวก มองชีวิตอยางมีจุดหมาย และมีทิศทาง แต
การมองโลกในแงดีอยางออนหัดไมสมจริง ทําใหเขาขาดการวางแผน และไมมีการเตรียมตัวรับกับความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้น   

 

ลักษณะของคนคิดสรางสรรค  

การคิดอยางสรางสรรคในภาพรวม รวมเอาลักษณะนิสัยทั้งหมดที่กลาวมา ยกเวน การมองโลกในแงดีอยางออน
หัด ซึ่งไมเกี่ยวของดวย เนื่องจากแงเลวของมัน�(การคิดอยางไมสมจริง) มาหักลางแงดี (การคิดในทางบวก) คน
ที่ไดคะแนนรวมการคิดอยางสรางสรรคสูง เปนคนที่ยอมรับตัวเองและคนอื่นๆ มองชีวิตในแงบวก และมองชีวิต
มีจุดหมาย และทิศทาง แมวาเขาจะคิดในแงบวก แตเขาก็จะไมมองโลกในแงดีอยางออนหัดเกินไป โดยมองโลก
ในแงเปนจริง นั่นก็คือ เขายังคงวางแผนและระมัดระวัง  

คนที่เปนนักคิดสรางสรรค จะไมสรุปเปนนัยทั่วไปอยางงายเกินไป จากประสบการณของเขา ไมวาทางบวกหรือ
ทางลบ เขาจะไมประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป เขามีความมั่นใจในตัวเองพอที่จะเผชิญกับความไม
แนนอน และความซับซอนของโลกที่เปนจริง โดยไมพ่ึงพาการคิดแบบเชื่อโชคลาง หรือสิ่งนอกเหนือ
ปรากฏการณธรรมชาติ การคิดในเชิงประสบการณโดยอัตโนมัติของเขา ทําใหเขารูสึกดีเกี่ยวกับตัวเองและคน
อื่นๆ สามารถจัดการกับอารมณในทางลบโดยมีความตึงเครียดนอยที่สุด และสามารถจัดการแกปญหาประจําได
อยางมีประสิทธิภาพ  

ลักษณะที่สําคัญของคนที่คิดแบบสรางสรรค คือ พวกเขาเปนคนพรอมที่จะแกปญหา (problem oriented) 
มากกวาที่จะทําตัวแบบผูพิพากษาตัดสินใจใครถูกใครผิด พวกเขาแสวงหาหนทางแกปญหาที่เปนไปได มากกวาที่
จะตีตราตัวเองหรือคนอื่นวาดีหรือเลว  

สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ นักคิดสรางสรรคที่ดีเปนนักคิดที่ยืดหยุน (flexible thinkers) พวกเขาปรับการคิดของเขา
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถมองเห็นทั้งดานมืด และดานสวางของปญหา เมื่อพวกเขามี
ทางเลือกที่มีเหตุผลใกลเคียงกัน เขาจะเลือกดานสวางมากกวา เพราะวามันทําใหเขาและคนอื่นๆ มีความสุข
มากกวา และเพราะวาภายใตสถานการณสวนใหญ การเลือกดานที่สวางเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  

ที่มา : www.bangkokcity.com 
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Social Capital and Development : The Coming 
Agenda  

 
 
 
 
1. ความหมายของทุนทางสังคม  

ทุนทางสังคมหมายถึง บรรทัดฐานหรือคุณคารวมที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันทางสังคม โดยมีมุมมอง
ในเชิงวัฒนธรรม  ซึ่งวัฒนธรรมมักจะถูกมองวาเปนเปาหมายสุดทายและเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย นั่นคือ 
ชวยใหกลุมคนมีการติดตอสื่อสารและรวมมือกันในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ ความหมายของทุนทางสังคมในแง
วัฒนธรรมสามารถเห็นไดชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิจารณาในดานเศรษฐกิจ เชน กรณีของประเทศในแถบทวีปลาติน
อเมริกา พบวา ปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของ GDP  คือ ธุรกิจในครัวเรือนที่ตองอาศัยความไววางใจกันของ
สมาชิกในครัวเรอืน  
 แมวาทุนทางสังคมจะมีบทบาทเชื่อมโยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม แตในแงของแนวคิด 
พบวายังคงมีจุดบกพรองในหลายๆ ประการ ไดแก 

  ปญหาดานวิธีการศึกษา ไดแก ปญหาดานการวัดหรือการรวมปจจัยดานทุนทางสังคมเขาไวใน
แบบจําลองทางเศรษฐกิจ  

    Robert Solow กลาววา การนําทุนทางสังคมมาเปนตัวแปรเหมือนเชนทุนมนุษยหรือทุนทาง
กายภาพจะกอใหเกิดความผิดพลาดในแบบจําลองทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ทุนทางสังคมมักจะถูกพิจารณาใน
เชิงคุณภาพในรูปของการอยูรวมกัน เชน ครอบครัว ชุมชนที่มีความสัมพันธทางดาน  เช้ือชาติ  การสื่อสารผาน
ทางอินเตอรเนต เปนตน  

  ผลกระทบภายนอก (externalities)  

 Partha Dusgupty กลาววา ทุนทางสังคมไมใชสินคาสาธารณะ แตเปนสินคาเอกชนที่กอใหเกิด
ผลกระทบทางบวกและลบ  

ตัวอยางของผลกระทบที่ เปนบวก เชน การสอนประชาชนเรื่องของความซื่อสัตยและการ 
ไววางใจจนสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม การศึกษาที่สรางผูเช่ียวชาญในสาขาอาชีพตางๆ  เปนตน สวน
ในแงลบ เชน การมุงเนนดานการสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเฉพาะภายในกลุม โดยแยกจากกลุมคน
ภายนอก จนกอใหเกิดปญหาการไมกลมเกลียวกันในสังคมโดยรวม และนําไปสูปญหาการขัดแยงในที่สุด  

2. ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ 

 ในชวงตนศตวรรษที่ 1990 ภูมิภาคตางๆ ไดดําเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
นโยบายเศรษฐกิจภายใต Washington Consensus ซึ่งในหลายประเทศพบวานโยบายนี้ประสบความลมเหลวใน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชน การลดการกีดกันทางการคาและการลงทุน การเปดเสรีทางการเงินอยางไม
มีประสิทธิภาพ เปนตน ความไมสมบูรณของนโยบาย Washington Consensus เกิดจากการไมไดนําแนวคิดดาน
ทุนทางสังคมมาพิจารณา นอกจากนี้ นโยบายดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากความไมเขมแข็งของการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงความไมโปรงใสในการดําเนินนโยบาย  ขณะเดียวกัน
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ในกระบวนการพัฒนาพบวา ทุนทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมประชาธิปไตย ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิด
สถาบันการเมืองที่มี  คุณภาพ ไมคอรัปช่ัน และนําไปสูการพัฒนาประเทศ  

 อยางไรก็ตาม ปญหาในการนําแนวคิดดานทุนทางสังคมมาปฏิบัติคือ การประยุกตทุนทางสังคมเขามาสู
ในรูปของนโยบาย  โดยเฉพาะในสังคมที่ขาดการไววางใจ เชน ประเทศโคลัมเบีย เนื่องจากมีปญหาความขัดแยง
ของคนในสังคม   

  
การสรางทุนทางสังคมจึงตองเร่ิมตนจากการสรางความไววางใจระหวางกลุมคนเล็กๆ แลวแผขยายกวางขึ้น เพื่อ
นําไปสูการสรางความสัมพันธในการรวมกลุมท้ังดานเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งการดําเนินนโยบายดานทุนทาง
สังคมจะตองอยูในระดับจุลภาคไมใช    มหภาค เชน ระดับหมูบาน องคกร  นอกจากนี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยสวน
ใหญเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณในดานทุนทางสังคม ในรูปของกลุมท่ีมีความสัมพันธกันทางดานวัฒนธรรม
หรือการรวมกลุมของชุมชน หมูบาน แตประชาชนในกลุมประเทศเหลานี้มักขาดความเช่ือมโยงกันระหวาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือสถานภาพ จึงทําใหพวกเขามีความรูสึกตอตานกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และ
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเด็นที่ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม 

 สิ่งที่ควรพิจารณาตอไปในอนาคตตอการนําแนวคิดดานทุนทางสังคมมาจัดทํานโยบาย      ประกอบดวย 
  ตองมีศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางทุนทางสังคมกรณีที่ประสบความสําเร็จ
กับไมประสบความสําเร็จ  
  ตองเขาใจถึงเงื่อนไขของระบบที่เปนทางการเพื่อสงเสริมทุนทางสังคม เชน การบัญญัติกฎหมาย
เพื่อรองรับหรือสนับสนุนทุนทางสังคมในระดับมหภาค เปนตน 
  ตองมีการศึกษาถึงทุนทางสังคมที่กอใหเกิดปญหาคอรปัช่ัน  เชน สังคมที่มีวัฒนธรรมในการชวยเหลือ
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือระบบอุปถัมภ  เปนตน 

        ตองมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง       วัฒนธรรม 

  ตองพิจารณาถึงจุดตัดกันระหวางทุนทางสังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ  
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/national/2_data_4.doc
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"การจัดการความรู" เพื่อเพิ่มมูลคา  
อาภรณ ภูวิทยพันธุ  

(p_arporn11@hotmail.com)

ความรูเกิดจากการแสวงหา เปนพรแสวงมากกวาพรสวรรคที่ติดตัวมาแตเกิด ความรูเปนสิ่งที่
สามารถฝกฝน และเรียนตามทันกันได ความรูไมจํากัดอายุและชนชั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขวนขวายหา
ความรูได คงไมมีใครปฏเิสธไดวา "ผูมีความรูมากยอมไดเปรียบ" และจะไดเปรียบยิ่งกวา หาก
สามารถนําความรูที่มีมาประยุกตใชในการทํางานใหเกิดประโยชนได  

การจัดการความรู (Knowledge Management) จึงเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหคุณรูจัก
หาความรู และนําความรูมาใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การจัดการความรู
จําเปนตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous Leaning) อยูตลอดเวลา เพราะการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องจะทําใหคุณเปนคนที่มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล รูวาควรทําอะไรไมควรทําอะไรใน
ชวงเวลาไหน รับรูถึงขอดีขอเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความสามารถตาง ๆ 
เหลานี้เองที่จะสะทอนถึงคุณคา (Value) ของตัวคุณที่คุณเองในฐานะของพนักงานอาจไมเห็นผล
ชัดเจนในชวงเวลานี้ แตหากคุณเติบโตกาวหนาเปนผูบริหารแลวละก็ ความสามารถตาง ๆ นี้จะทําให
คุณมีขอไดเปรียบเหนือกวาคนอื่น และนั่นก็หมายความวาคุณจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และมี
ศักยภาพในการทํางานในตําแหนงงานที่สูงขึ้นตอไป 

การจัดการความรู (Knowledge Management) ไมใชเรื่องยาก และไมใชสิ่งท่ีจะเห็นผลในชวง
ระยะเวลาอันสั้น แตเปนเรื่องการตอบแทนระยะยาวที่เกิดจากการสั่งสมมาอยางตอเนื่อง หากคุณ
ตองการมีอนาคตที่สดใส มีหนาที่การงานที่ดี... ขอใหคุณเริ่มสาํรวจตัวเองวาคุณมีความรูและ
ประยุกตใชความรูที่มีไปมากนอยแคไหน และจงระลึกไวเสมอวา .... ความรูยอมไมมีคําวาสายเกินไป 
เพียงแตขอใหคุณมีหัวใจที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลคา (Value) ของตัวคุณเองเพื่อผลสําเร็จและ
เปาหมายในอนาคต คุณยอมที่จะเริ่มตนในการบรหิารและจัดการความรูของตนเองได...... ดิฉันขอ
นําเสนอหลักหรือเทคนิคงาย ๆ เพื่อการจัดการความรูใหเกิดประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 
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"การแสวงหา" ความรู 

หากคุณไมแสวงหาที่จะรู ความรูยอมไมเกิดขึ้น พบวาหลายตอหลายคนมักจะยุงกับการ
ทํางานประจําวัน จนละเลยที่จะหาความรูเพิ่มเติม เหตุเพราะไมมีเวลา แคทํางานประจําวันใหเสร็จ
ตามกําหนดเวลาก็จะแยอยูแลว และจะเอาเวลาที่ไหนไปแสวงหาความรู ..... หากคุณกําลังมีความคิด
เหลานี้ ขอใหปรับเปลี่ยนความคิดใหม การแสวงหาความรูยอมจะเกิดขึ้นได หากคุณมหีัวใจที่ใฝรู 
ความอยากหรือความตองการนี้จะเปนพลังผลักดันใหคุณเริ่มท่ีจะบริหารเวลาสวนหนึ่งเพื่อการ
แสวงหาความรู และความรูมใิชเกิดขึน้จากการอานเพียงอยางเดียว .... ความรูอาจเกิดขึน้ไดจาก
แหลงตาง ๆ เชน 

• การฟง...ใหมาก ฟงเทปชุดความรูที่เก่ียวของกับงานคุณเอง ฟงขาวสารตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการทํางานของคุณ หรือแมกระทั่งการรับฟงความคิดเห็นหรือประเด็นปญหาตาง ๆ จาก
หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง และลูกคาของคุณเอง  

• การถาม...ใหรู การซักถามผูรูเมื่อสงสยัหรือไมเขาใจนั้นเปนอีกวิธีการหนึ่งในการสรางองค
ความรูใหเกดิขึ้น ทั้งนี้การตั้งขอคําถามตองมิใชเพ่ือเปนการลองภูมิ หรือการดูหมิ่นในความรู
ของผูอื่น คุณควรใหเกียรติบุคคลท่ีเราตองการสอบถามขอมลูดวยเสมอ  

• การอาน...ใหสนุก คุณควรปลูกฝงนิสัยใหเปนคนรักการอาน โดยพยายามจัดสรรเวลาในแต
ละวันเพื่อการอานหนังสือท่ีเกี่ยวของกับสายอาชีพของตัวคุณเอง ซึ่งคุณตองถามตัวคุณทุก
ครั้งวา "อะไรที่คุณไดรับบางจากการอานหนังสือ"  

"การประยุกตใช" ความรู  

ความรูที่คุณไดรับยอมไมเกิดประโยชนขึ้นมาหากคุณรูแลวไมนํามาใชปฏบิัติ ผูที่มีความรู
มากยอมจะมีขอมูลเพื่อการวางแผนงาน กําหนดกลยุทธ และสามารถตัดสินใจในการเลือกแนวทาง
เลือกสําหรับการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ความรูจะทําใหคุณมีความพรอมและกลาพอที่จะเผชิญ
กับปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ความรูจะทําใหคุณมีไอเดียหรือความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ความรู
ทําใหคุณมีหลักการหรือเหตุผลท่ีนาเชื่อถือไดในการตอบขอซกัถามหรือประเด็นขอสงสัยจากหัวหนา
งาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง หรือแมกระท่ังลูกคาของคุณเอง  
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พบวาผูที่ไมมีการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง คิดแตจะทํางานประจําวันของตนเองใหเสร็จ 
ไมจัดสรรเวลาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมเพราะไมเห็นความสําคัญ บุคคลเหลานั้นมักจะใชชีวติการ
ทํางานเพื่อปจจุบันเทานั้น ลืมคิดไปถึงอนาคตในหนาที่การงานที่สงผลในระยะยาว อาจเปนพวกที่
อยากไดคาตอบแทนในรปูของเงินเดือนและโบนสัที่สูงขึ้น ทัง้ ๆ ที่ไมเคยพัฒนาตนเองไมวาจะเปน
ดวยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งก็รวมไปถึงวิธีการหาความรูจากการจัดสรรเวลาเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
และรูจักประยุกตใชความรูที่มีสรางสรรคผลงาน ปรับปรุงระบบงาน หรือวธิีการทํางานใหดีขึ้นอยู
เสมอ เพียงเพราะคิดไปเองวาตนเองอุทิศตนใหบริษัทแลว หรอืทํางานมานานแลว หรือายุงานมาก
ขึ้นซึ่งไมเคยคิดที่จะลาออกหรือไปทํางานใหกับบริษัทอื่นเลย .... ยุคสมัยนี้ผลตอบแทนมักจะขึ้นกบั
มูลคา (Value) ซึ่งเปนความรูความสามารถที่คุณมีและบริษัทตองการ  

"การพัฒนา ...ประเมิน....ติดตามผล" ความรู 

ความรูไมควรหยุดนิ่ง ความรูยอมตองมีพัฒนาการและความตอเนื่อง เนื่องจากโลกปจจุบันมี
ความเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หากคุณหยุดที่จะเรียนรูจะทําใหคุณไมรับรู
กระแสของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณควรสํารวจเพื่อประเมินตัวเองวาองคความรูของคุณมีได
พัฒนาไปมากนอยแคไหน และเรื่องไหนบางที่คุณยังไมรู แตควรท่ีจะรู รวมท้ังมีวิธีการอยางไรที่จะ
ทําใหคุณไดความรูเพิ่มขึน้ โดยการจัดทําตารางการประเมินเพื่อพัฒนาความรูของคณุ ดังนี้ 

ความรูที่ม ี ความรูที่ไมมี วิธีการหาความรู เวลาที่จะเรียนรู 

กระบวนการหรือ
วิธีการ 

เทคนิคการเจรจา
ตอรอง 

- อานหนังสือ  
- ทุกเชากอนเริ่ม
งาน 30 นาที 

จัดซื้อ / จัดหา กับ Supplier 
- เขาฟงสัมมนา/
อบรม 

- เขาอบรมวนัที่ xx 
เม.ย. 4x 

นอกจากนี้คุณควรติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชวาคุณสามารถนําไปใชกับการ
ทํางานของคุณบางหรือไม และผลที่ไดรับเปนอยางไรบาง เพราะการติดตามผลนี้เองจะชวยใหคุณ
เริ่มประเมินตนเองวาตองการเสริมความรูอะไรเพิ่มขึ้น เพื่อวาคุณจะไดหาวิธีการในการพัฒนาองค
ความรูใหเกดิขึ้น 
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สรุปวา การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําใหคุณมีมูลคาหรอื
คาตัวในการทํางานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไมสามารถเห็นผลไดทันทีทันใด แตเปนกระบวนการที่ตองใช
ระยะเวลาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง...เพียงแตขอใหคุณมีความตั้งใจและมีความมุงมัน่ที่จะพัฒนา
ตนเอง คุณยอมจะเปนผูหนึ่งที่ไดเปรียบในการทํางานจากความรูที่คุณเองสั่งสมมาอยูตลอดเวลา 

   

มีความรู เหมือนมีทรพัย อยูนับแสน 

หากขนแคน ยากลําบาก ใหสับสน 

ใชความรู ที่ไดรับ ในบัดดล 

รับรองผล ความสําเร็จ บังเกิดตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอมูลจาก..........http://www.hrcenter.co.th/hrknowview.asp?id=242 
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คานิยมและคานิยมสรางสรรคคืออะไร 
 มีผูรู นักวิชาการ และนักสังคม ไดให ความหมายคําวาคานิยมและคานยิมสรางสรรคไวดังนี ้
คานิยม (Value) 
 คือ ส่ิงที่บุคคลยึดถือเปนเครือ่งชวยตดัสินใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง (พจนานุกรมศัพทสังคม
วิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน, พ.ศ. ๒๕๓๒.  หนา ๔๑๒) 
 คือ ส่ิงที่บุคคลพอใจหรือเห็นวาเปนสิ่งที่มีคณุคาแลวยอมรับไวเปนความเชื่อหรืออยูในความสํานึก 
คานิยมจะสิงอยูในตวับุคคลในรูปแบบความเชื่อหรือรูสึกนึกคิดจนกวาเจาตัวจะพบกบัคานิยมใหมซ่ึงตนพอใจ
และยอมรับไว คานิยมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล จะติดตวัไปทกุหนแหง จะเปนเครื่องหมายประเมิน
เหตุการณ จะชวยในการตดัสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง (อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา-
มานุษยวิทยา, ๒๕๒๖.  หนา ๒๗๑) 
 คือ ส่ิงที่กลุมสังคมหนึ่งๆ เหน็วาเปนสิ่งที่มีคาควรแกการกระทํา นายกยอง หรือเห็นวาถูกตอง คานิยมจึง
เปรียบเสมือนหางเสือที่นําเรอืไปในทิศทางที่สังคมตองการ (สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คานยิม 
ครอบครัว ศาสนา ประเพณี, ๒๕๓๖. หนา ๒๒) 
 คือ แนวความคิดที่ควบคุมความประพฤติ หรืการกระทําของบุคคล หรือสังคม เปนความนยิมชมชอบ 
และเหน็วาการกระทําหรือส่ิงของนั้นๆ เปนสิ่งที่มีคุณคาแกการประพฤติปฏิบัติหรือช่ืนชม จึงยอมยดึถือมาเปน
แนวปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อยางนอยก็ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง (ธีรศักดิ์ อัครบวร, ความเปนครู, ๒๕๔๐.  หนา ๑๐๓) 
 คือ แนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ ความตองการของกลุมคนในสงัคม ซ่ึงยอมรับวาเปนสิ่งที่ดมีี
คุณคาควรแกการนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เปนกรอบของการดําเนินชวีิต เพื่อประโยชนสุขของตน และ
สวนรวม (พวงผกา ประเสริฐศิลป, วิถีไทย, ๒๕๔๓.  หนา ๘๑) 
 สรุปไดวาคานยิมคือ ส่ิงที่บุคคลหรือกลุมบุคคลนิยมยึดถือเปนแนวทางแหงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
และเมื่อปฏิบัตซํ้ิาๆ บอยๆ จนเปนวิถีชีวิต ที่อาจสืบทอดตอๆ กันไปเปนวัฒนธรรมได 
 
คานิยมสรางสรรค (Core value)  
 คือ คานิยมที่ด ีมีประโยชนตอสังคมที่ไดรับการถายทอดจากคนรุนหนึง่ไปยังอีกรุนหนึ่ง นอกจากนัน้ ยัง
หมายถึงคานยิมใหมที่ยงัไมเคยมีมากอน และเขามาแทนที่คานิยมเกาทีไ่มสามารถแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นและที่ไม
สามารถแกปญหาสังคมโลกาภวิัตนได (ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานจริยธรรมของสํานักงาน 
ก.พ.) 
 ดังนั้นคําวาคานิยมสรางสรรค จึงมีความหมายเปนสองนยั คือ คานิยมที ่เปนคุณประโยชน และเปน
คานิยมที่ปรับปรุงพฒันาขึ้นมาใหม 

              ที่มา: คานยิมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ  
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน   สํานักงาน ก.พ. 
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