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บทคัดยอ 

 ทักษะการคิดไดช่ือวาเปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่ชวยใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ทักษะการคิดเปนตนทางของทักษะดานคน ที่ตองใชทั้งดาน

ความรู เทคนิคตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชน ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะการคิดเปน

ที่มาของการกระทําทุกอยางในทุกขั้นตอนของการบริหาร และการทํางาน ผูบริหารที่มี

ประสทิธภิาพจะคดิแบบองครวมอยางสรางสรรคไดนําพาองคกรไปสูเปาหมายปลายทางไดอยาง

สําเร็จ และคนรอบขางมีความสุขวิธีการการคิดแบบนักบริหารตองคิดกวาง มองไกล ใฝสูง      

มุงความสําเร็จ 

 การคิดอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารคือการเปนนักคิดที่ดี ผูบริหารตองฝกใหมี

ลักษณะของนักคิด มีวิธีคิดเชิงบวก คิดแบบทวิลักษณ คิดอยางมีวิสัยทัศน และคิดเชิงกลยุทธ

รวมทั้งการคิดอยางเปนระบบ รูจักกําหนดเปาหมายความสําเร็จของผลงาน และการจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาคลอยตามก็เปนสวนสําคัญยิ่ง หากผูบริหารสามารถพัฒนาทักษะการคิดไดครบ 

ก็จะทําใหการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จและยากที่จะเกิดผิดพลาดในการตัดสินใจ

และการวนิจิฉัยสั่งการในสิ่งตาง ๆ 

 คําสําคัญ:ทักษะการคดิ ประสทิธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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Abstract 

 Thinking skills is the most important skill that allows school administrators to get 

success in school administration. Thinking skills is the basic skill of people which requires both 

knowledge and techniques to be useful in theoretical ways. The idea is all of the action at 

every stage of the administration and operation. The effective administrator will think more 

holistic form in creative thinking and lead the organization to be successful in the target and 

make people around to be happy. Administrators must think in new and different ways and 

outside the box toward success.  

The effective thinking of administrators are good to be thinker. Administrators need to 

train to be thinker, positive thinking, dichotomous thinking, having vision in thinking, strategic 

thinking and also systematic thinking. Administrators should have strategic plan to complete 

all works and motivate subordinates to all importance things. If administrators can fully 

develop all thinking skills. They will manage educational institution successfully. And, it’s 

difficult to make an error in judgment and decision in all things. 

 Keywords: thinking skills, effective, school administrators 
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บทนํา 

 เมื่อกลาวคําวา “ผูบริหารสถานศึกษา”  

มีความสําคัญมากกับการเจริญกาวหนาและ 

ความอยูรอดของโรงเรียนหรือองคกร ผูบริหารมัก

เปนกลุมคนหรือคนท่ีมีหนาท่ีมอบหมายงาน ส่ังการ 

ใหคุณใหโทษ อีกท้ังตองมีหนาท่ีควบคุมดูแลงาน 

ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งการเปน

ผูบริหารท่ีดีจึงตองมีทักษะมีศิลปะ ในการทํางาน 

เนื่องจากภาระหนาท่ีของผูบริหารมีมากมาย เชน 

ตองดูแลการทํางานของครู ตองคอยแนะนําอบรม

ครู นักเรียน บางคร้ังก็ตองวากลาว ตักเตือน หรือ

ลงโทษครู เปนตน สําหรับทักษะในการบริหารงาน

โรงเรียนนั้น ผูบริหารพึงมีความเกงใน 4 เร่ือง    

คือ เกงงานบริหารหรือวิชาการ เกงคน เกงคิด 

และเกงดําเนินชีวติ (สุทธิชัย ปญญโรจน, 2554) 

 การเกงคิดงานของผูบริหารจําเปน

อยางมากจะตองใชความคิดโดยเฉพาะงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา ย่ิงมีความจําเปนจะตองใช

ความคิดท่ีมากย่ิงขึ้น เชน ผูบริหารจะคิดถึงเร่ือง

ของผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน

และความเปนโรงเรียนท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน   

เปนท่ียอมรับ ผูบริหารจะตองคิดเร่ืองของการ

พัฒนางานอยูเสมอ ผูบริหารท่ีดีเมื่อเกิดปญหา

จะตองใชความคิดในการแกไขปญหานั้น ๆ และ

ตองใชความคดิในการพัฒนาการศึกษาอยูเสมอ 

 เพราะการคดิเปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นใน

สมองอันเนื่องมาจากการใชสัญลักษณ แทนสิ่งของ 

เหตุการณหรือ สถานการณ ตาง ๆ (Hilgard & 

Bower, 1966) ซึ่งสอดคลองกับ Bruno (1983) และ 

Matlin (1992) กลาววา การคิดเปนกระบวนการ

ทางสมองท่ีใชสัญลักษณจินตภาพ ความคิดเห็น 

และความคิด รวบยอด แทนประสบการณในอดีต 

ความเปนไปได ในอนาคต และความเปนจริง        

ท่ีปรากฏ การคิดจึงทําใหคนเรา มีกระบวนการ

ทางสมองในระดับสูง โดยท่ีบุคคลนําขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ เก็บไวเปนระบบ การคิดเปนการจัดรูปแบบ

ของขอมูลขาวสารใหมกับขอมูลเกา ผลจากการจัด

สามารถแสดงออกมาภายนอกใหผูอื่นรับรูได 

 ซึ่งอาจสรุปไดวาการคิดเปนกระบวนการ 

ท่ีเกิดขึ้นในสมองท่ีใชสัญลักษณหรือภาพแทน

สิ่งของ เหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ โดยมี 

การจัดระบบความรู  ขอมูล ขาวสารซึ่ง เปน

ประสบการณ เดิมกับประสบการณใหมห รือ      

สิ่งเราใหม ท่ีไปได ท้ังใน รูปแบบ ธรรมดาและ 

สลับซับซอน ผลจากการจัดระบบสามารถ แสดงออก 

ไดหลายลักษณะ เชน การใหเหตุผลการแกปญหา

ตาง ๆ การทํางานทุกอยางสิ่งท่ีผูบริหารตองเผชิญ

อยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ปญหาหรือการเผชิญ

ปญหาท่ีตองใชความคิดในการตัดสินใจ การคิด

หรือความคิดจะตองคิดแบบมีกระบวนการ    

อยางเปนระบบ โดยอาศัยมุมมองท่ีละเอียด

รอบคอบ อยูบนหลักการการพัฒนากระบวนการคิด 

(พาณสีตีกะลนิ, 2555) 
 

ความคิดสําคัญกับผูบรหิารอยางไร 

 ความสามารถในการคิดเปนลักษณะ

พเิศษของมนุษย เนื่องจากมนุษยสามารถพัฒนาสิ่ง

ตาง  ๆ ท่ีอยู รอบตัวได  ดวยกระบวนการคิด 

กระบวนการคดิจงึเปนคุณสมบัติท่ีมอียูในตัวคนทุก

คนและสามารถสงเสริมพัฒนาได คนเราจะคิดเพื่อ

แกปญหา สรางความสุขใหแกตนเอง และปกปอง

ตัวเราใหพนจากภัยอันตรายตาง ๆ ความคิดจึงมี

ความสําคัญตอนักผูบริหารอยางมากท่ีจะตองคิด 

ตัดสนิใจและแกไขปญหา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ,์ 

2544) พอแยกประเด็นความสําคัญของการคดิไดดังนี้ 

  1. การคดิกําหนดความเปนตัวเรา 

  “การคิด” เปนตัวกําหนดสิ่งท่ีเรารู 

ความรูท่ีเราไดจากความคิดนั้นจะเปนตัวกําหนด

ความเปนตัวเรา วาเราคิดอยางไร รูอะไร ซึ่งจะ    

ทําให เราแสดงออก ท้ังการพูดและการกระทํา         
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โดยการถายทอดการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ จึง

ขอเรียกกระบวนการนี้วา “กระบวนการแสดงออก

ของมนุษย” 

  2. การคดิเปนพื้นฐานของสติปญญา 

และความเขาใจ 

  คนจะเร่ิมคิดและหาคําตอบไดดี

ย่ิงขึ้น หากเราไดใชเวลาคิดทบทวนและไตรตรอง

เกี่ยวกับเ ร่ืองนั้นกอนตัดสินใจ นักแตงโคลง     

ชาวเอเธนส กลาววา “การคิดคร้ังท่ีสองนับเปน

ความฉลาดท่ีสุด” เปรียบไดกับการท่ีบุคคลใด

บุคคลหนึ่งไดทําบางสิ่งซ้ํา ๆ กันเปนระยะเวลาหน่ึง

ทําใหไดมีโอกาสใครครวญ พิจารณาสิ่งนั้นชัดเจน

ขึ้น ความคิดก็เชนกัน ถาไดทํามากและบอยย่ิงขึ้น

จะทําใหได ผลลัพธดีขึ้นได ความคิดจะชวยให

ผูบริหารสามารถปรับปรุงสิ่งเดิมท่ีมีอยูและหากได

ทําหลายสิ่ งหลายอย างพรอมกันไป จะ เกิด

ความคิดท่ีหลากหลาย มากมายได ท้ังยังสามารถ

นําความคิด เหล า นั ้นมา เชื ่อมโยงกันจนเก ิด 

ความคิดใหมไดอีก 

  3. การคดิเปนพื้นฐานในการตัดสนิใจ 

  จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา 

ในแตละวันมีความคิดมากกวา 10,000 ความคิด  

ท่ีไหลเขามาในสมองของคนเรา น่ันแสดงวาในแต

ละป จะมีกวา 3,500,000 ความคิดเลยทีเดียว 

เนือ่งจากความคดิมากมายท่ีกระทบเขามาในสมอง

ของเรานี่เอง จึงเปนเหตุใหเราตองมีการตัดสินใจ

เกิดขึ้น โดยปกติในแตละวัน เราตองตัดสินใจเร่ือง

เล็กเร่ืองใหญเปนรอยเร่ืองพันเร่ือง ในบางเร่ืองเรา

ตัดสินใจไดโดยอัตโนมัติ เพราะเราตัดสินใจเร่ือง

น้ันเปนปกตินิสัยคนเกดิความเคยชิน หรือการท่ีเรา

ตองคิดใครครวญใหรอบคอบ ในเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดขึ้น

ในชีวิต ปญหาใหม ๆ จะชวยใหเราเกิดความ

สรางสรรคและพัฒนาสิ่งตาง ๆ ใหดขีึ้น 

  อยางไรก็ตาม การท่ีผูบริหารจะ

สามารถตัดสินใจไดดีหรือไมนั้น จะอาศัยความคิด

ของตนเองฝายเดียวยอมไมเพียงพอ ผูบริหาร

จําเปนตองมีขอมูลและทางเลือกท่ีหลากหลาย

มากกวาหนึ่งทางเลือก โดยอาศัยขอมูล ความรู 

ประสบการณ การระดมความคดิ การเปรียบเทียบ

ทางเลือกตาง ๆ โดยเอาปจจัย เหลานี้มาใช      

เปนองคประกอบของการคิดกอนตัดสินใจ       

เพื่อพิจารณาวาทางเลือกใดเหมาะสมท่ีสุด 

  4. การคิดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

คร้ังสําคัญ ๆ 

  เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยมคีวาม 

ตองการในการประสบความสําเร็จ คนเราจึงไม    

พึงพอใจในสภาพท่ีเปนอยู และจะพยายามตอสู  

ใหไดมาซึ่งสิ่งท่ีตนตองการเสมอ โดยเร่ิมตนจาก   

“การคดิ” และการคดิน่ีเองท่ีสรางพลังการเปลี่ยนแปลง 

สําคัญ ๆ ใหแตกตางจากอดตี 

  “โลกไมไดเปลี่ยนดวยกําลังหรือ

อํานาจ แตโลกเปลี่ยนดวยนักคิด” (เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศศักดิ์, 2544) 

  5. การคิดสรางความสามารถใน

การแขงขันในสังคมแหงการเรียนรู 

  สังคมแหงความรูมีการแขงขัน     

ท่ีรุนแรงของการแขงขันท้ังในระดับปจเจกบุคคล 

และระดับสถาบัน/องคกร เนื่องจากความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงทุกสวนของ

โลกเขาดวยกัน ทําใหเกิดสภาพการขยายตัวของ

ขอบเขตการแขงขัน จากระดับระหวางบุคคล 

ชุมชน องคการ สถาบัน สูระดับประเทศและ

ภูมิภาค จนถึงระดับโลกในท่ี สุด การท่ีผูคน        

ในสังคมมีระดับการศึกษาและความรูเพิ่มจํานวน

มากขึ้น เปนผลใหเกิดการเพิ่มจํานวนของคูแขง    

ท่ีเปนผูมคีวามรูผานการศึกษาท้ังในระบบและนอก

ระบบมากย่ิงขึ้น 

  ผูบริหารจึงจําเปนตองใชความรู    

ในการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสามารถแขงขันกับ
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สังคมปจจุบันได โดยใชสื่อสารสนเทศสมัยใหมท่ีมี

คุณภาพและประสทิธิภาพ 

  “ความคิดจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก   

ในการสรางความสามารถในการแขงขันบนโลก

ปจจุบัน ท่ีกําลังกาวสูยุคขอมูลขาวสาร เปนยุค

ความรู และจะเปนยุคปญญาในท่ีสุด” 
 

ทักษะการคิดกับผูบรหิาร 

 1. ทักษะการคดิสําคัญตอผูบริหาร 

 “ผูบริหาร”กับ “ทักษะการคิด” เกี่ยวเนื่อง 

กันอยางนาสนใจ ทักษะการคิดไดช่ือวาเปนทักษะ 

ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีชวยใหคนไดรับความสําเร็จในชีวิต 

เพราะทักษะการคดิเปนตัวดงึเอาทักษะดานความรู 

(Technical Skill) มาใชใหเกิดประโยชนไดเหมาะสม

กับสถานการณมากท่ีสุด และทักษะการคดิเปนตนทาง 

ของทักษะดานคน (Human Skill) ถาผูบริหาร มีทักษะ 

การคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทํา    

ก็จะเปนไปในแนวนั้น ถาการคิดเปนไปในทางลบ 

เขาก็จะพูดและตัดสินใจทําอะไรไปในทางลบและ

บ่ันทอน ถาคิดไปในทางบวก เขาก็จะพูดและ

ตัดสินใจทําอะไรไปในทางทางบวกและสรางสรรค

ให เกิด สิ่งดีงามใหแกบริษัทและประเทศชาติ 

ทักษะการคดิ จงึสําคัญตอผูนําเปนอยางมาก 

 2. ทักษะการคิดชวยสรางผูบริหาร    

ใหเปนผูนํา 

 ผูบริหารกับผูนํา มีความแตกตางกัน 

ผูบริหารคือตําแหนงหนาท่ี แตผูนํา คือคุณสมบัติ

และความสามารถของคน ผูบริหารบางคนมีความเปน 

ผูนําอยูดวย ขณะท่ีผูบริหารบางคนมคีวามเปนผูนํา

อยูเล็กนอย บางคนไมมตํีาแหนงเปนผูบริหาร แตมี

ความเปนผูนําและสามารถนําพาผูคนใหคิดและทํา

จนงานสําเร็จไดอยางมีความสุข ถาผูบริหารคนใด 

มีความเปนผูนําอยูดวย ก็จะสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ขณะท่ีคนรอบขางและ

ผูใตบังคับบัญชามีความสุขและความสบายใจท่ีได

ทํางานรวมดวย 

 การเปนผูนํามคีวามสําคัญมากตอการเปน 

ผูบริหาร คนท่ีมีตําแหนงบริหารแตยังไมมีทักษะ

การเปนผูนําน้ันมีอยูบาง สมัยน้ีความเปนผูนํา

สามารถเรียนและฝกฝนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันมีผูบริหารระดับสูงในหลายองคกรซึ่งมี

วสัิยทัศนกวางไกลมองเห็นทะลุปรุโปรงวาการท่ีจะ

ฝกความเปนผูนําใหผูบริหารทุกระดับในองคกรนั้น 

แกนแทท่ีเปนหัวใจสําคัญท่ีควรเร่ิมตนกอน คือการฝก 

ใหผูบริหารสามารถคดิอยางเปนระบบและคิดแบบ

องครวมอยางสรางสรรค (Creative Conceptual Thinking) 

ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะการคิด

เปนท่ีมาของการกระทําทุกอยางในทุกขั้นตอนของ

การบริหาร การทํางาน และ การดําเนินชีวติสวนตัว 

 3. ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะคิดแบบ

องครวมอยางสรางสรรคได 

 การคิดแบบองครวมอยางสรางสรรค

(Creative Conceptual Thinking) ทําใหผูบริหารมี

ความสามารถในการบริหารอยางประสิทธิภาพ 

เพราะเขาจะมีทักษะการคิดท่ีดีย่ิงขึ้นกวาท่ีเปนอยู 

คนทุกคนสามารถเรียนรู และฝกฝนท่ีจะคิดแบบ

องครวมอยางสรางสรรค ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

สูงจะสามารถคิดแบบองครวมคนเดียวก็ได และ

สามารถเปนผู นําใหคนอื่น ๆ คิดแบบองครวม

ดวยกันในการประชุมไดผูบริหารท่ีมีความเปนผูนํา

ท่ีมีประสิทธิภาพนี้จะนําพาองคกรไปสูเปาหมาย

ปลายทางไดอยางสําเร็จและคนรอบขางมีความสุข

ท่ีไดทํางานรวมกับเขา 

 4. คุณสมบัติของผูบริหารท่ีคิดแบบ 

องครวมอยางสรางสรรคได (รัศม ีธันยธร, 2558) 

  4.1 โฟกัสถูกจุด “ผูบริหาร” รูชัดเจน 

วาจะทําอะไร ตองการอะไร จึงไมเสียเวลากับเร่ือง

ท่ีไมใชประเด็น สนใจแกน ไมใชเปลือก เขาจะคิด
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อะไรอยู ทําอะไรอยูก็ตาม มักไมหลงประเด็น   

งานจงึสําเร็จไดในเวลาอันสัน้ 

  4.2 มองออก จับแกนได “ผูบริหาร” 

มคีวามพยายามท่ีจะสรุปเร่ืองราวท่ีไดรูดวยตนเอง

วา แกนแทคอือะไร โดยไมตองรอใหมคีนมาสรุปให

ตนจึงจะรู นําสิ่งท่ีไดรูไปคิดเองไดวาเจตนารมณ

ของเร่ืองราวเหลานั้นคืออะไร สามารถเชื่อมโยง  

ไดวาตนนาจะนําสิ่งท่ีรูไปใชประโยชนในงานและ  

ในชีวติประจาํวันไดอยางไรบาง 

  4.3 มองกวาง มองครบ และมอง

ภาพใหญได “ผูบริหาร” สามารถคิดแบบองครวม

ไดเหมือนคนท่ีสามารถปนขึ้นไปบนยอดเขาไดแลว

มองลงมาดานลาง จึงสามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ 

ไดครบ และเห็นสิ่งท่ีคนท่ียนือยูดานลางมองไมเห็น 

เมื่อมองกวางได ใจของเขาจะพลอยกวางขึ้นดวย 

เวลาเขาคิดกวางแลวคนบางคนมองไมออกและ

แสดงปฏกิริิยาโตแยงและไมพอใจ เขาจงึเขาใจและ

ไมโกรธเพราะรูวาเห็นภาพตางกัน 

  4.4 เปดใจ เปดรับประสบการณ

ใหม ๆ ไดใจของ “ผูบริหาร” มีความพรอมท่ีจะรับ

สิ่งใหม ๆ ตั้งใจอยากเรียนรูสิ่ งใหม ๆ เพิ่มขึ้น 

พรอมปรับตัวกับสถานการณใหม ๆ จึงปรับตัวได

งาย เรียนรูไดงาย เขากับคนอื่น ๆ ไดงาย ไมมี

ขอจํากัดในชีวติมาก 

  4.5 อดทนตอสิ่งคลุมเครือสิ่งท่ีไมรู

มักเปนสิ่งท่ีนากลัวสําหรับคนสวนใหญ “ผูบริหาร”

จะสามารถอดทนตอสิ่งท่ีไมรูซึ่งเปนสิ่งท่ีคลุมเครือ 

ไมชัดเจน ไดมากกวาคนท่ัว ๆ ไป จะตองกลา 

อดทนและเดินหนาลงมือทําเพื่อใหรู เมื่อรูแลวก็ไม

มอีะไรนากลัว 

  4.6 กลาคิดกลาทําเร่ืองจริงของ

ตนเอง “ผูบริหาร” จะสนุกกับการกลาคิดกลา

ทดลองทําเร่ืองจริงเหตุการณจริงท่ีกําลังเกิดขึ้นใน

องคกรของตนเอง ผูบริหารจึงเปนผูสรางกรณี

ตัวอยาง สวน “ผูตาม”สนุกกับการศึกษาวิเคราะห

วิจารณกรณีตัวอยางของผูอื่น แตไมกลาลงมือทํา

กรณขีองตนเอง 

  4.7 เลนบทบาทไดถูกสถานการณ  

และ ถูกกาลเทศะ“ผูบริหาร”ท่ีแทสามารถนําเปน

และตามเปน เพราะจะตองแยกแยะออกชัดเจนวา

สถานการณใดควรนํา และสถานการณใดควร

เปดทางใหคนอื่นนําสามารถเลนบทบาทไดถูกตอง

กลมกลืนกับกาลเทศะ เชน ถากําลังเลนบทบาท

ของผูนิเทศการสอน ท่ีกําลังนิเทศการสอนของครู 

ก็ตองมีเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ และนิเทศท่ีตรง

ประเด็นและเพื่อพัฒนา แตถากําลังเขาอบรมระบบ

สารสนเทศซึ่งตนทําไมเปน ก็ยอมเปนผูเรียนท่ีทํา

ตามครูสอนตามขั้นตอนท่ีครูกําหนด ผูบริหารจะรู

กาลเทศะมากพอท่ีจะไมสับสนในบทบาทจนคิด

วิจารณการสอนของครูท่ีสอนระบบสารสนเทศวา

ไมเหมาะไมควรอยางไรท้ังท่ีตนไมรูเร่ืองน้ัน 

  4.8 คิดเปน ผูบริหารชอบคิดหา

คําตอบใหกับคําถาม มากกวาชอบตั้งคําถาม

เพื่อใหคนอื่นหาคําตอบใหเพราะผูเปนคนท่ีคิดเปน 

ผูนําจึงเปนคนตอบเกง สวนผูตามเปนคนถามเกง

แตไมเคยคดิหาคําตอบ 
 

ลักษณะและวิธีการการคิดแบบนัก

บรหิาร 

 1. ลักษณะของผูเปน “นักคดิ” 

 คือการเปนนักคิดท่ีดี ผูบริหารควร

พัฒนานิสัยการคิดเพื่อใหมี ลักษณะของผู เปน          

นักคดิ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2544) เชน 

  1.1 มีคําถามหรือขอสงสัยตอสิ่งท่ี

เกิดขึ้นเสมอ ไมเชื่อหรือคลอยตามสิ่งท่ีเกิดขึ้น

อยางงาย ๆ 

  1.2 รักความรู ขวนขวายหาความ

รูอยูเสมอ มลัีกษณะเปนนักเรียนตลอดชีวติ 

  1.3 นิยมใชเหตุผล มากกวาชอบ

ตัดสนิสิ่งใดตามอารมณ ความรูสกึ 
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  1.4 เปนผูมองปญหามากกวาจม

อยูในปญหา มองขามความหวาดกลัวตอสถานการณ 

แตมสีตสัิมปชัญญะในการแกไขปญหา 

  1.5 รวบรวมขอมูลและคิดอยาง

เปนระบบ กอนพจิารณาตัดสนิสิ่งใด 

  1.6 คนความจริง เชิงมโนทัศน      

มีกรอบความคิดท่ีชัดเจนในเร่ืองท่ีจะคิด 

  1.7 ปรารถนาเสรีภาพทางความคิด

ไมมีการจํากัดในความคิดจากกรอบประเพณ ี

อํานาจท่ีทําใหตองเชื่อตามอยางไมมเีหตุผล 

  1.8 มีความกลาท่ีจะคิดแตกตาง 

แตรอบคอบในการพจิาณาความคดิน้ัน 

  1.9 ซื่อสัตยตอความจริง ยึดหลัก 

จริงคอืจริง เท็จคอืเท็จ 

  1.10 มีหัวใจท่ีเปดกวาง ไมยึดม่ัน

วาสิ่งท่ีตนเองคดิน้ันถกูเสมอไป 

  1.11 แสวงหาทางเลอืกท่ีหลากหลาย 

  1.12 ทาทายตัวเองใหคิดเชื่อมโยง

ในสิ่งท่ีคดิวาจะเปนไปได 

 2. ลักษณะการคิดของผูบริหาร คือ     

คิดกวาง มองไกล ใฝสูง และ มุงความสําเร็จ 

(สุนทร โคตรบรรเทา, 2551) 

  2.1 คิดกวาง มีลักษณะคือ คิดอยาง

ผูประกอบการคิดใหญ ไมคิดเล็กคิดหลายมิติ       

ไมยึดติดกรอบความคดิเกา 

  2.2 มองไกล มีลักษณะคือ จินตนาการ 

ภาพอนาคตขององคกร พยากรณสภาพแวดลอม

ในอนาคต เพื่อพจิารณาโอกาสและความเสี่ยง 

  2.3 ใฝสูงมีลักษณะคือ คิดพัฒนา

สรางสรรค เพื่อสรางวันนี้ใหดีกวาวันวานคิดสรางสรรค

สิ่งท่ีดีใหเกิดขึ้นในสังคมตั้งมาตรฐานการดําเนินงาน 

ไวสูง 

  2.4 มุงความสําเร็จ มีลักษณะ คือ 

ยึดม่ันในวิสัยทัศนท่ีกําหนดมุงม่ัน เอาจริงเอาจัง 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 

 3. วธีิการคดิแบบนักบริหาร 

  3.1 คดิเชิงบวก คือ วิธีคิดท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปนี้มีทัศนคติสามารถมองเห็นความเปนไป

ได (Can-do attitude) มองปญหาใหเปนโอกาสทํา

ความยากลําบากใหเปนบันไดของความสําเร็จ 

  3.2 คิดมองภาพรวมการดําเนินงาน

มากกวาคิดมองแบบแยกสวนไดแก มองเห็น

ภาพรวมการดําเนินงานตลอดท้ังปมองเห็นแนว

ทางการขับเคลื่อนของโครงการตั้งแตตนจนจบไม

มองเร่ืองยิบยอย แตมองภาพความเชื่อมโยงและ

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้น ในภาพรวม 

  3.3 คิดแบบทวิลักษณ ไดแก คิดมอง

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในหลาย ๆ มิติ มองท้ังในแงบวก

และแงลบ ไมมองมุมเดยีว โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีตอง

แกปญหาและตัดสนิใจ 

  3.4 คิดเชิงกลยุทธ ดวยการตอบ

คําถามวา 

  Where are we now? 

  What do we want to be?  

  How do we get there? 

  How do we measure progress? 

  3.5 คิดอยางมีวิสัยทัศน คือคิดให

ไกล ไปใหถึง คํานึงถึงความเปนไปได (มองเห็น

วธีิการและความเปนไปไดในเปาหมายท่ีไดกําหนดไว) 

  3.6 คิดบนฐานขอมูลเชิงวิเคราะห 

มากกวาใชสามัญสํานึก (Common Sense) ไดแก   

คิด เ ร่ืองอะไรตองใชฐานขอมูลในเ ร่ืองนั้น  ๆ 

ประกอบ การคดิ (ไมคดิคาดเดาเอาเอง) 

  3.7 คิดแบบ End Mean คือ กําหนด

เปาหมายท่ีชัดเจนกอนพจิารณาวธีิการ 

  3.8 มีความเชื่อวาหลายหัวดีกวา      

หัวเดียว (สรางการมีสวนรวม) รูจักระดมความคิด  

ท่ีหลากหลายเพื่อวิเคราะหปญหารวมกัน เอาประเด็น

การมองท้ังหมดมาดูรวมกัน สรางบรรยากาศ
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 
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รวมกันคิด รวมกันทํา สรางการมองประเด็นปญหา

ใหตรงกัน นําไปสูการแกปญหาท่ีมปีระสทิธิภาพ 

  3.9 รูจักใชความคิดนอกกรอบ  

(Think out of the box) ใหหลุดพนจากกรอบความคิดเดิม 

กระบวนทัศนเดมิ 

  3.10 รูจักกําหนดเปาหมายความสําเร็จ

ของผลงาน เพื่อปกธงความสําเร็จท่ีเราตองผลักดัน

ไปใหถึง เนนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และได

ประสิทธิผลมากท่ีสุด (สํานักท่ีปรึกษา กรมอนามัย, 

2552) 

 4. วธีิคดิ 10 มติิของผูบริหาร 

 ท่ีผานมาการศึกษาของไทยมีปญหา

หลากหลาย การพัฒนาคุณภาพศึกษาเปนไปดวย

ความยากลําบาก ปญหาสําคัญเกิดเนื่องมาจาก

ขาดการ “คิดเปน” จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหรูจัก “วิธีคิด” ท่ี

ถูกตองเมื่อขอมูลเขามาปะทะเพื่อนําไปสูการ

ตัดสนิใจไดอยางถูกตองเหมาะสมในทุก  ๆสถานการณ 

เพื่อใหสามารถพัฒนาสถานศึกษาของตนเองของ

ตนเองไดอยางมีคุณภาพและเกิดทักษะ สามารถ

คิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไดโดยการคิดใหครบ 10 มิติ 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2544) คอื 

  4.1 ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ

หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะพิจารณาตัดสินเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งโดยการไมเห็นคลอยตามขอเสนออยาง

งาย ๆ แตต้ังคําถามท่ีทาทาย หรือโตแยงสมมติฐาน

และขอสมมติท่ีอยูเบ้ืองหลัง และพยายามเปด

แนวทางความคิดออกสูทางตาง ๆ ท่ีแตกตางจาก

ขอเสนอนั้น เพื่อใหสามารถไดคําตอบท่ีสมเหตุ  

สมผลมากกวาขอเสนอเดมิ 

  การคิดวิพากษ เปนกระบวนการคิด  

ท่ีมีเปาหมายเพื่อนําไปสูการคนหาขอเท็จจริงและ

ความจริง การเปลี่ยนแปลงใหมเพื่อใหไดสิง่ท่ีดกีวา 

ถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตและบริบท

แวดลอมมากกวา ท่ีสําคัญคอื เกิดผลดแีกชีวติและ

สังคมสวนรวมมากกวา เพราะหากปราศจากความคิด

เชิงวิพากษ เรามักจะคิดวาสิ่งท่ีปฏิบัติกัน คําส่ัง 

แนวคดิท่ีปฏบัิติอยูเปนสิ่งท่ีถูกตอง การตัดสินสิ่งใด  ๆ

จะไมผานกระบวนการกล่ันกรองทางความคิดเชิง

โตแยง ซึ่งอาจทําใหเราตัดสินใจผิดและสงผลราย

ไดในท่ีสุด 

  4.2 ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 

หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคประกอบตาง ๆ 

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และหาความสัมพันธ

เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหา

สาเหตุท่ีแทจริงของสิ่งท่ีเกดิขึ้น 

  การคดิเชิงวเิคราะห เปรียบเหมือน

การเห็นผลลัพธของบางสิ่งแลว ไมดวนสรุปทันทีวา

เกิดจากสาเหตุใด มีองคประกอบใด ความเปนมา

อยางไร แตพยายามหาขอเท็จจริงท่ีถูกตองเสียกอน       

วาผลลัพธท่ีเราเห็นน้ัน เกิดจากสาเหตุท่ีแทจริงคือ

อะไร โดยมาจากสมมติฐานท่ีวา ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นมานั้น 

ยอมมท่ีีมาท่ีไป ยอมมเีหตุ มผีลและมีองคประกอบ

ยอย ๆ ซอนอยูภายใน ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือ

ตรงกันขามกับสิ่งท่ีปรากฏภายนอก ทําใหเราเขาใจ

สิ่งท่ีเกดิขึ้นอยางกระจางกอนท่ีจะเชื่อหรือสรุปสิ่งน้ัน 

  4.3 ความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห 

หมายถึง ความสามารถในการดึงองคประกอบตาง ๆ 

มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหไดสิ่งใหมตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ 

  การคดิเชิงสรางสรรคจะชวยใหเรา

ตองคดิสิ่งตาง ๆ เหมอืนกับวา สิ่งน้ันไมเคยเกิดขึ้นมา

กอนเลย แตสามารถนําสิ่งท่ีคนอืน่คดิหรือไดปฏบัิติ

มาแลวใชประโยชนได โดยดูจากเร่ืองเดียวกันใน

หลาย  ๆท่ี หลาย  ๆแหง ท้ังท่ีเกี่ยวของกันโดยทางตรง

และท่ีเกี่ยวของกันโดยทางออม เอามาผสมผสาน

กันเปนทางออกของปญหาและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

คนท่ีคดิเชิงสังเคราะหเปนและสังเคราะหไดเร็วกวา

ยอมไดเปรียบกวาคนท่ีสังเคราะหไมไดเพราะสามารถ
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ใชประโยชนจากขอมูลท่ีสังเคราะหเพื่อตอบสนอง

วัตถปุระสงคไดมากกวา 

  4.4 ความสามารถในการคิดเปรียบเทียบ 

หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงความเหมือน

และ/หรือ ความแตกตางระหวางสิ่งนั้นกับสิ่งอื่น ๆ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจสามารถอธิบายเร่ืองนั้นได

อยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการคิด การแกปญหา

หรือการหา ทางเลอืกเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

  การคดิเชิงเปรียบเทียบเปนมิติหนึ่ง 

ในสบิมติิ เปนการคดิท่ีสําคัญย่ิง เพราะเปนการคิด  

ท่ีกอใหเกิดประโยชนมาก การคิดเชิงเปรียบเทียบ   

ในลักษณะวิเคราะหขอมูล จะชวยลดขอผิดพลาด

ของการอางเหตุผลและทําใหการตัดสินใจเลือก

ถูกตองมากขึ้น การคิดเชิงเปรียบเทียบในลักษณะ

อุปมา จะทําใหเร่ืองยากและซับซอนเขาใจไดงาย

ขึ้น สวนการคิดเชิงเปรียบเทียบ เพื่อการแกปญหา

จะชวย จุดประกายความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

ซึ่งหากเราขาดความสามารถในการคิดมิตินั้นไป 

จะทําใหการคดิของเราในเร่ืองตาง ๆ ผิดพลาดไดงาย 

  4.5 ความสามารถในการคิดเชิง              

มโนทัศน หมายถึง ความสามารถในการประสาน

ขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได

อยางไมขัดแยง แลวนํามาสรางเปนความคิดรวบ

ยอด  หรือกรอบความคดิเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน 

  การท่ีเราจําเปนตองเรียนรูการคิด

เชิงมโนทัศนน้ันเนื่องมาจากกรอบความคดิในแตละ

เร่ืองของเราจํากัดดวยประสบการณ ความรูและ

บริบทสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน ไมเพียงพอตอการ

นําไปตีความเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยาง

เขาใจ อีกท้ังมโนทัศนท่ีเรามีนั้น อาจจะไมถูกตอง

ไมสมเหตุสมผล หรือมีความขัดแยงกันเอง สงผล

ใหเราวินิจฉัย ตัดสิน หรือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นอยาง

ผิดพลาด ดังนั้นการเรียนรูวิธีคิดเชิงมโนทัศนจะ

ชวยใหเราไมตัดสินหรือตีความสิ่งใดอยางไม

รอบคอบและจะชวยใหเราสรางเลนสในการมอง

โลกในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางคมชัด เพราะเรามีความคิด

และเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ อยางคมชัดน่ันเอง 

  4.6 ความสามารถในการคดิเชิงสรางสรรค 

หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไป จาก

กรอบความคดิเดมิท่ีมอียูสูความคดิใหม ๆ ท่ีไมเคย

มีมากอนการคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ี

เกดิขึ้น 

  การคิดเชิงสรางสรรคเปรียบเสมือน 

การฝาวงลอมจากสิ่งเกา ๆ หรือการกลาแหวก

มานประเพณีทางความคิดท่ียึดถือปฏิบัติอยูสูสิ่ง

ใหมท่ีดแีละเหมาะสมกวา ซึ่งหากเราเรียนรูวิธีการ

คิดอยางสรางสรรคและกลาท่ีจะใชประโยชน    

จากมัน เราจะพบวาการคิดสรางสรรคไดนําไปสู

การพัฒนาใหมท้ังการพัฒนาสติปญญาของตนเอง          

การพัฒนางานและการพัฒนาสังคมท่ีเปนอยูไม

หลงติดอยูกับความงมงาย ความเช่ือและการทํา

เลียนแบบผูอื่นอยางขาดความเขาใจซึ่งมักจะ

นําไปสูความดอยพัฒนาในท่ีสุด 

  4.7 ความสามารถในการคิดเชิง

ประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําสิ่งท่ีมี

อยูเดิมมาปรับใชประโยชนในบริบทใหมไดอยาง

เหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดมิไว 

  การคิดเชิงประยุกตจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชงานของสิ่งท่ีมีอยูเดิมในบริบท

ใหมไดอยางเหมาะสม อีกท้ังชวยใหเราหลุดพน

จากการเปนทาสของประสบการณ ทาสของการ

ดํา เนิน ชีวิตตามความเคยชิน แตป รับตัวให

เหมาะสม เขากับยุคสมัยและสถานการณท่ีบริบท

แวดลอมเปลี่ยนไป 

  4.8 ความสามารถในการคดิเชิงกล

ยุทธ  หมายถึง ความสามารถในการกําหนด

แนวทางท่ีดีท่ีสุด ภายใตเงื่อนไข ขอจํากัดตาง ๆ 

เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

  การคิดเชิงกลยุทธเปนการคิดท่ีจะ

นําเราไปสูชัยชนะตามเปาหมายท่ีตองการโดยรูวิธี
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เตรียมความพรอมเพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ีอาจ

เกิดขึ้น เ ร่ิมดวยการคิดวางแผนเปนขั้นตอน             

การวิเคราะหประเมินจุดออน/จุดแข็ง ของตนเอง

และฝายตรงขาม การประเมินความไดเปรียบ/

เสยีเปรียบจากสถานการณท่ีเกดิขึ้น รวมท้ังการคดิ

คาดการณอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น อันจะนําไปสู        

การกําหนดทางเลือกกลยุทธท่ีมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จมากท่ีสุด ตามเปาหมายท่ีวางไว 

ในทางตรงกันขาม หากเราไมรูวิธีคิดเชิงกลยุทธ 

เรายอมตกเปนเหยื่อและพายแพตอผู ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการวางกลยุทธมากกวาอยางงายดาย 

  4.9 ความสามารถในการคิดเชิง

บูรณาการ หมายถงึ ความสามารถในการเชื่อมโยง

แนวคิดหรือองคประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเขาหา

แกนหลักไดอยางเหมาะสม เพื่ออธิบายหรือ         

ใหเหตุผลสนับสนุนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  การคิดเชิงบูรณาการเปนการคิด

บนฐานความเขาใจในสัจธรรมท่ีวา สิ่งตาง ๆ น้ัน

ไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว ไมเกี่ยวของกับสิ่งใด แตเชื่อมโยง

กับสิ่งตาง ๆ มากกวาหน่ึงสิ่งอยางเปนเหตุผล

สัมพันธกันท้ังเหตุผลท่ีเชื่อมกันโดยตรงและโดย

ออม ดังนั้นในการพิจาณาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจึง

จําเปนตองมององคประกอบแวดลอมใหรอบดาน 

การคิดเชิงบูรณาการจึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยให

เรามองเร่ือง ๆ เดยีวไดอยางครบถวนทุกมุม สามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธไดอยางมีเหตุผล ทําใหเรา

มองเห็นภาพท้ังภาพ เขาใจบริบทท้ังหมด ไมตก

หลนในประเด็นสําคัญ ๆ  เมื่อเห็นการเช่ือมโยงท้ังหมด 

จงึทําใหเกดิความเขาใจและตัดสนิใจ ไมผดิพลาด 

  4.10 ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต 

หมายถงึ ความสามารถในการคาดการณสิ่งท่ีอาจ

เกดิขึ้นในอนาคตอยางมหีลักเกณฑท่ีเหมาะสม 

  การคิดเชิงอนาคตจะชวยใหเขาใจ

ภาพปจจุบันและคาดการณภาพอนาคตได ชวยให

เราขยายขอบเขตการมองชีวิตใหกวางออกไปจาก

กรอบท่ีเคยมองแตเพียงชีวิตประจําวันหรือความ

เคยชินตามปกติโดยมองออกไปวาสังคมรอบ ๆ ตัว

เรามีสิ่งใดเกิดขึ้นบาง วิเคราะหวาสิ่งเหลานั้นจะ

สงผลกระทบตอเราอยางไร ท้ังทางตรงและ

ทางออมหากเรารูวาแตละสิ่งสัมพันธเกี่ยวของกัน

อยางไร เราก็จะสามารถคาดการณไดวาจะมี

ผลกระทบตอกันในอนาคตอยางไร และจะตอง

เตรียมพรอมในการรับมอือยางไร 

  หากผูบริหารทุกคนรูจักวิธีคิดและ

สามารถพัฒนาทักษะการคดิไดครบ 10 มติ ิจะชวย

ใหการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จและ

ยากท่ีผดิพลาดในการตัดสนิใจ วนิิจฉัยส่ังการในสิ่ง

ตาง ๆ เพราะไมหลงเช่ือสิ่งใดอยางงาย ๆ แตจะคิด

ไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยวิธีการสรางสรรค

มกีลยุทธ การบริหารจัดการสถานศึกษาสูความสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีวางไวได อีกท้ังสามารถเตรียมความ

พรอมใหกบัอนาคตท่ีจะมาถงึไดอยางรอบคอบ 

 5. การคดิเชิงระบบ 

 การคดิเชิงระบบ เปนวธีิการคดิเกีย่วกับ

เร่ือง ๆ หนึ่งอยางเปนระบบ อยางเปนลําดับขั้น 

และอยางครบถวน โดยใชวิธีคิด 10 มิติในสวนท่ี

เกี่ยวของเปนเคร่ืองมือ เพื่อนําสูผลลัพธของการ

คิดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดซึ่งการคิดเชิงระบบนี้

ตองเปนการมองในลักษณะเปนองครวมท่ีจะตอง

จัดเตรียม วางแผนคิดทางออก หาทางเลือกได

อยางดี ซึ่ง การกระทําสิ่งนี้ไดตองใชการคิดหลาย

ลักษณะประกอบร วมกัน  เพื่ อจะ ทํา ให การ

ปฏิ บัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและสําเร็จตาม

วัตถุประสงค น่ันคือ จําเปนตองนําการคิด 10 มิติ

มาใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

 ตัวอยางการคิดเชิงระบบในระดับองคกร 

เชน ผูบริหารจําเปนตองทํางานใหเสร็จทันตาม

กําหนด แตมีอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเปนการ

ไมใหความรวมมือของทีมงาน งบประมาณท่ีจํากัด 
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ความยุงยากในขั้นตอนการประสานงาน ฝายอื่นท่ี

เกี่ยวของไมใหความรวมมือ เปนตน การแกปญหา

จําเปนตองคดิอยางเปนระบบ 

 เร่ิมตนดวยการตั้งคําถามวา “ปญหาท่ี

เกิดขึ้นมีอะไรบาง” เพื่อคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของ

ปญหา 

 จากนั้นวิพากยเพื่อตรวจสอบ “ปญหา

เหลาน้ีเปนเหตุใหงานลาชาจริงหรือ” 

 และคดิวเิคราะหปญหา “ปญหาเหลาน้ี

เกดิจากอะไร” 

 และคิดหาทางออกของปญหาแตละ

ปญหาวาจะทําอยางไร เชน 

  วเิคราะหขอมูล (คดิวเิคราะห)  

  หาทางเลอืกใหม ๆ (คดิสรางสรรค) 

  ทดลองดัดแปลง (คดิประยุกต) 

  เลยีนแบบสวนด ี(คดิสังเคราะห) 

  ตั้งคําถามตลอดทางวาสิ่งท่ีเราคิด

จะเปนจริงไดหรือ (คดิวพิากษ) 

 กระแสโลกาภิ วัตนมีผลกระทบตอ

องคกร และบุคลากรของเราอยางไร กระแสปฏิรูป

ระบบจะทําใหองคกรเปลี่ยนรูปแบบไปอยางไร 

(คดิเชิงอนาคต) 

 กําหนดกรอบความคิดและทิศทาง

ชัดเจน (คดิเชิงมโนทัศน) 

 คาดการณสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

องคกรในอนาคต ปญหาใดควรแกไขกอน-หลังใช

วิธีใดเพื่อนําไปการเตรียมการวางแผนพัฒนาและ

แกปญหาองคกรตอไป (คดิเชิงกลยุทธ) 

 “การคดิเชิงระบบท่ีดี” ท่ีจะสําเร็จและมี

ความสมบูรณไดจําเปนตองใช “การคิดท้ัง 10 มิติ” 

เขามาเปนองคประกอบรวมดวย 

 การท่ีผูบริหารจะพัฒนาใหเปนคนท่ี   

“คิดเปน” ไดน้ัน ตองพัฒนาองคประกอบท้ังหาน้ี   

ไปพรอม ๆ กัน โดยท่ีผูบริหารตองปรับเปลี่ยนนิสัย

บางประการท่ีเปนอุปสรรคตอการคิด ตองเรียนรู

และฝกทักษะการคิดท้ัง 10 มิติ เพื่อใหสามารถ

นําไปปรับใช ในสถานการณตาง ๆ  ไดอยาง

เหมาะสม อีกท้ังจําเปนตองเรียนรูท่ีจะคดิอยางเปน

ระบบเพื่อใหการคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนไปอยาง

สมดุลและเกิดผลลัพธทางการคิดท่ีกอประโยชน

สูงสุด 
 

แนวทางการนําความคิดสูการบรหิาร 

 การบริหารโรงเรียนจากความคิดท่ีเปน

แนวทางทําใหผูบริหารมชีีวติอยางมคีวามสุขในการ

ทํางาน (Hilgard & Bower, 1966) มีแนวทางเปน

ขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดังน้ี 

  1. เร่ิมตนจากการคิดถึงอนาคต 

คนท่ีคดิเชิงบวกและมคีวามสุข เปนคนท่ีชอบคิดถึง 

พูด และมีมุมมองถึงอนาคตท่ีชัดเจน และนา

ตื่นเตนในสิ่งท่ีเปนไปไดสําหรับเขามากกวาสิ่งท่ี

เกดิขึ้นแลวในอดตี 

  2. คิดถึงเปาหมาย เมื่อไดฝนและ

จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติ ใหเขียน

เปาหมายท่ีชัดเจน และวางแผนท่ีจะลงมือทําไดทุก

วัน โดยรวบรวมความสนใจและพลังงานท้ังหมด 

และใชเปาหมายนําไปสูอนาคต 

  3. คิดถึงสิ่งดีเลิศ ใหคําม่ันวาแค

ตนเองจะทําทุกสิ่งอยางดีเลิศ เพื่อท่ีจะเปนสวน

หนึ่งของตนเองอยางนอยรอยละ 10 ในหนวยงาน

ของตน โดยกําหนดกลุมงานหลัก (Key resu l t 

areas) และตั้งมาตรฐานสําหรับการกระทําท่ีดีเลิศ

ในทุก ๆ ดาน โดยทํางานในหนาท่ีตนเองทุกวันและ

ไมมวัีนหยุดท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดขีึ้น 

  4. คดิหาแนวทางแกปญหา โดยคดิ

วิธีแกปญหาคิดถึงสิ่งท่ีตองทํา แทนท่ีจะคิดถึงคน    

ท่ีตองถูกตําหนิ และหาวิธีคิดในการปลดปลอย

ความคิดสรางสรรคของตนเองและผูรวมงานรอบ ๆ  

ใหถงึเปาหมายวาเปนปญหาท่ีตองแกไข และเชื่อวา

ทุกปญหามทีางแกปญหาได 
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  5. คิดถึงผลท่ีได รับ ผูบริหารท่ี

ประสบความสําเร็จและมคีวามสุขจะชอบคิดถึงผล

ท่ีไดรับ โดยจะวางแผนลวงหนาในแตละวัน จากน้ัน

จะทํางานตามเปาหมายนั้น ซึ่งเปนการใชเวลา

อยางคุมคาท่ีสุด การทํางานหนักและเปนท่ียอมรับ

วามผีลงานมาก มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารงาน องคการจะกาวหนาเร็วกวา โดย

อุทิศตนใหกับงานและโลกสวนตัว การคิดถึง

ความกาวหนาผูท่ีประสบความสําเร็จสูงจะชอบ

คิดถึงความกาวหนาจะอานหนังสือ ฟงเทปเพื่อ

การศึกษา เขารวมสัมมนาและอบรมในหลักสูตร

เพิ่มเติมอยูเสมอมีความตั้งใจท่ีจะเปนบุคคลแถว

หนาในหนวยงานของตน รูวาอนาคตจะเปนคนท่ีมี

ความสามารถและคนท่ีรูมากกวาเดิม รูวามีการ

แขงขันและตนอยูในการแขงขันนั้นดวย มีความ

ต้ังใจท่ีจะชนะ 

  6. คิดถึงการกระทํา ผู ท่ีประสบ

ความสําเร็จชอบคดิถงึการกระทํา คิดเกี่ยวกับสิ่งท่ี

เขาทําไดในตอนนี้ เพื่อท่ีจะไปสูเปาหมายใหเร็วขึ้น 

และลงมือทําอยางไมลดละ ทํางานในเวลา

อันรวดเร็ว มีสํานึกแหงการเรงรีบ ทําไดมากกวาท่ี

คนท่ัวไปทํา ย่ิงทําไดมากขึ้น ก็ย่ิงเกงขึ้น มีคุณคา

มากขึ้นและไดรับผลตอบแทนมากขึ้น ไมมขีีดจํากัด

สําหรับความเปนไปไดในความสําเร็จ 

  เมื่อผูบริหารมีความคิดในการมอง

โลกในแงดีดังกลาวขางตนแลว ทานจะตองเลือก

สิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการคิดท่ีสรางความ

ม่ันใจในการบริหารงาน ดังภาษิตท่ีกลาววา “ขึ้นท่ี

สูงอยาแบกของหนัก” นั้น หมายถึง ตองรูจักเลือก

สิ่งท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานและตองคิดชอบ 

ไมแบกสิ่งไรสาระไมเปนแกนสารเอาไปคิดวนเวียน

อยูท่ีเดิม เมื่อคิดถึงสิ่งท่ีเปนประโยชนไดแลว จะ

ต้ังอยูบนความไมประมาท 
 

วิธีจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาคลอยตาม

ความคิด 

 การคิดมากนับเปนตัวปดกั้นผูบริหาร

เมื่อคดิแลวจะมวีธีิจูงใจผูอื่นใหคลอยตามความคิด

ของเรา ไดอยางไรน้ัน จติรลดา สิงหคํา (2555) ได

เสนอวิธีจูงใจผูบังคับบัญชาใหคลอยตามความคิด

ของผูบริหารไว ดังน้ี 

  1. อยาโตแยง หรือโตเถียงโดย

เด็ดขาดไมวาจะเปนเร่ืองใด ๆ ก็ตาม ถาไมมีหนาท่ี 

อยาไปพิสูจนวาผูอื่นผิด หลังการโตเถียง ตางฝาย

ตางเช่ือม่ันวาตนถูกมากกวาเดิม และจะรูสึกเสีย

หนา ถาตองเปลี่ยนความคิดเห็น คนโดยท่ัวไปจะ

ไมเปลี่ยนทัศนคติตอเร่ืองใด ๆ ถาเขาตองเช่ือ

เพราะถูกบังคับใหเชื่อในเร่ืองท่ีเขาไมเห็นดวยมา

ต้ังแตแรกการโตแยงไมสามารถเปลี่ยนใจมนุษยได 

มิตรภาพ/ความรูสึกท่ีดี จะไมมีวันเกิดขึ้นหลังการ

โตเถยีง 

  2. เคารพความคดิเห็นของฝายตรง

ขาม อยาบอกวาเคาผิด ถาตองการจะพิสูจนให

เห็นขอเท็จจริงท่ีแตกตางจากเขา อยาบอกใหเขา

รูตัวลวงหนา เชน อยาพูด “เราจะพิสูจนใหคุณเห็น

วาสิ่งท่ีคุณพูดไมไดเร่ืองหรือผิด” ควรพูด “เร่ืองน้ี

เราคิดอยางนี้ ซึ่งอาจจะผิดก็ได” นักวิทยาศาสตร 

จะไมพยายามพสูิจนสิ่งใด ๆ เพยีงแตหาขอเท็จจริง

มาเผยแพรเทานั้น ไมมีมนุษยคนใดชอบฟงความ

จริงท่ีเกี่ยวของกับความผิดพลาด หรือความ

ลมเหลวของเขา 

  3. ถาทําผิด ใหรีบรับผิดทันทีโดย

ไมมขีอโตแยงและเตรียมใจ รีบตําหนิตัวเองอยาแก

ตัว จะทําใหลดแรงกดดันจากฝายตรงขามไดมาก 

  4. เร่ิมตนสนทนาดวยมิตรไมตรีท่ี

ด ีถาเขายังโกรธเราอยู ไมวาเราจะพูดอะไร เขาจะ

ไมเช่ือ ไมฟง แสดงใหเขาเห็นวา เรามีเจตนาท่ีดีตอ

เขา ตองการชวยเขาดวยใจจริงปรึกษาหารือกันวา 

ทําไมเราจงึเห็นขัดแยงกัน ประเด็นปญหาคอือะไร 
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  5. ทําใหฝายตรงขามยอมรับคําวา 

“ใช” “ถูก” ในทันทีที่ เ ริ่มสนทนา เทคนิคของ 

Socrates โดยเลอืกเร่ืองงาย ๆ ท่ีเปนความจริงของ

เร่ืองท่ีจะสนทนาท่ีจะพูดกอน 

  6. พูดใหนอย ฟงใหมาก ในบาง

กรณี การฟงจะไดประโยชนมากกวาสรางศัตรูได

นอยกวาการพูด ผูประสบความสําเร็จสวนมาก

ชอบระลึกถึงการตอสูดิ้นรนในอดีต ไมมีใครอยาก

ฟงเราโม ถึงความสําเร็จของเรา ควรถอมตนจะ

ดกีวา 

  7 .  ทํา ให เขา เกิดความรูสึกว า

ความคิด ท่ีเราเสนอ แทท่ีจริงเปนความคิดของเขา 

แตลืมไป หรือเปนความคิดของเรา แตให เขา

พจิารณาใครครวญตัดสนิใจเอง ไมมใีครมคีวามสุข

ท่ีตองทําอะไร เพราะความคิดของคนอื่น ถูกส่ังให

ทําคนท่ัวไปชอบท่ีจะใหคนอื่นมาพูดกับเขาวา         

ลองคิดทบทวนใหม พยายามพูดยํ้าโดยไมตั้งใจ 

เพื่อใหสิ่งท่ีพูดฝงอยูในใจของเขา เผื่อท่ีเขาจะไดนํา

มันมาคดิแลวคดิอีก แลวตัดสนิใจตามเรา 

  8. พยายามอยางสุจริตใจท่ีจะมอง

สิ่งตาง ๆ ในแงคิดของเขา คนฉลาด อดทน มี

คุณสมบัติพิเศษ มีความเปนผูนําเทานั้น จึงจะทํา

ไดลองถามตัวเองวา ถาเราตกลงอยูในฐานะ

เดยีวกับเขา เราจะรูสกึอยางไร และจะแกไขปญหา

ตาง ๆ อยางไร ลองถามตัวเองวา ทําไมเขาจึงทํา

อยางนั้น ทําเพื่ออะไร มีอะไรเปนมูลเหตุจูงใจซอน

อยูภายใน 

  9. เห็นใจในความรูสึกนกึคดิ ความ

ตองการขีดจํากัดของเขาแผเมตตา ใหอภัยไมอาฆาต

เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของเพื่อนมนุษยดวยกัน 

  10. ขอรองดวยการพูดดวยเหตุผล

วามีสิ่งท่ีเสนอท่ีดีกวา แตไมใชสิ่งท่ีเขาเสนอไมดี 

ถาเราไมม่ันใจวา เขาเปนคนอยางไรตองสันนิษฐาน

ไวกอนวา เขาเปนคนมีเกียรติ ซื่อสัตย สุจริต และ

ปฏบัิติตอเขาดวยด ีทุกคนตีราคาคุณคาของตัวเขา

เองทุกคนปลอยใหเขาคิดและเปรียบเทียบ ตัดสินใจ

ดําเนินการเลือกเอง คนแตละคนมีนิสัยตางกัน 

ไดรับการอบรมส่ังสอน ประสบการณชีวิตแตกตาง

กัน จงึจําเปนตองมวีธีิการจัดการไมเหมอืนกัน 

  11. แสดงความคิดเห็นใหเปนท่ีเราใจ 

มพีลัง และดวยความกระตือรือรนใชถอยคําสุภาพ 

ย้ิมแยมแจมใสขณะพูดตองเช่ือม่ันเต็มท่ีวา สิ่งท่ี

เสนอน้ันสามารถปฏบัิติได/ดกีวาของเดมิจริง 

  12. ลองใชวิธีการพูดทาทายดูบาง

เชน สิ่งท่ีเราเสนอนี้ คนท่ีเกง หรือคนท่ีมีความสามารถ

เทานั้นท่ีทําได เราผูเสนอมีเพียงความคิด แตไม

สามารถ หรือมคีวามชํานาญมากพอท่ีจะทําไดสิง่ท่ี

จะทํานี้ไมงาย แตจากสิ่งท่ีผานมา เราคิดวาไมเกิน

ความสามารถของทุกคน สิ่งน้ีคุณทําไดอยูแลวถา

อยากจะทํา เราไมตําหนิคุณหรอกท่ีคุณรูสึกกลัว 

เพราะสิ่งนี้มันยาก ตองใชความสามารถและความ

อดทนมาก คนเกง ๆ เทาน้ันท่ีจะทําได 
 

อุปสรรคการคิดของผูบรหิาร 

 เมื่อพิจารณาอุปสรรคการคิดพบวา 

อุปสรรคการคิดของผูบริหารเกิดจาก เหตุผล

สําคัญ 5 ประการ ดังท่ี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 

(2544) และ สุนทร โคตรบรรเทา (2551) กลาวไวคอื 

  1. การขาดคุณลักษณะนักคิดท่ีดี

คอื ไมมกีระตอืรือรน ไมคิดอะไร เช่ืองาย ไมสงสัย 

ทําตาม กิจวัตรประจําวัน ใจแคบ ไมเปนธรรม ทํา

สิ่งใดไปโดยไมรูตัว เกิดจากจิต สรางแบบแผนการ

คดิจากประสบการณจติมนุษย จะสรางแบบแผนใน

การคิด ทําใหคิดอยูในกรอบเดิม เกิดการตอบสนอง

ตามความเคยชิน 

  2. การตอบสนองตามเคยเคยชิน 

เปนผลผลิตท่ีสําคัญจากการเรียนรูของสมอง 

สมองจะเรียนรูการแกปญหา ความทรงจําท่ีเกิด

จากการเรียนรูนี่เองชวยทําใหเราเขาใจสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวเราท่ีเกิดขึ้น สามารถดําเนินกิจวัตรประจํา



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

30 

วัตรไดอยางคลองแคลววองไว ในแงหน่ึง ความเคย

ชินมีผลดีเพราะชวยทําใหเราไมตองคิดใหมหรือ

เรียนรูสิ่งเดิม ๆ ท่ีเกิดขึ้นใหมอยางไรก็ตามการ

ตอบสนองตามความเคยชินในบางเร่ืองในบางเวลา

อาจกอใหเกิดปญหาได หากเราไมไดพิจาณาให

ถองแทกอนตัดสนิใจเพราะ 

   สิ่งท่ีเราทําน้ัน เหมาะสมหรือ

ดท่ีีสุด ณ เวลานัน้หรือไม 

   สิ่งท่ีเราทํานั้น เหมาะสมหรือ

ดท่ีีสุด ในสถานการณน้ันหรือไม 

   มี วิ ธี อื่ น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณดังกลาวมากกวานี้อีกหรือไม 

   การดําเนินชีวิตดวยความเคย

ชินอาจจะสงผลตอการบริหารของผูบริหารได 

  3. การใชเหตุผลโดยการอางอิงท่ี

เกิดขึ้นในอดีต ใจแคบ ไมเปนธรรม การใชเหตุผล

โดยเอาตนเปนศูนยกลางการใชเหตุผลแบบลวงตา

ไมฟงใคร หลีกเลี่ยงขอเท็จจริงท่ีไมสนับสนุนตน 

มองเปนสิ่งงายเกินไป ถูกโนมนาวโดยคนหมูมาก

หรือคนนาเชื่อถือ การโตแยงเพราะไมรู การดวน

หาขอสรุป เชื่อมโยงเหตุผลผดิ 

  4. การขาดขอมูลหรือขอเท็จจริง 

ขอเท็จจริงทางสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมูล บอก

เลามากกวาเชิงประจักษ ขอมูลหรือการใชเหตุผล

โดยอางผู รู  หรือคนสวนใหญ ขาดขอมูลทาง

วิชาการไมรูจักใชวิธีการทางวิชาการ วิธีการทาง

วทิยาศาสตรระเบียบวธีิวจิัยวธีิการในการจดัการ 

  5. ไมสามารถนําทฤษฎีทางวิชาการ

มาใชในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไมเขาใจวา

ทฤษฎีคืออะไร มีประโยชนอยางไร เรียนทฤษฎีไป

เพื่ออะไร เรียนแลวนําไปประยุกตใชอยางไร 
 

บทสรุป 

 ผู บ ริ ห า รส ถ า น ศึ ก ษา ไ ม ค ว ร เ อ า

ความคิดของตนเปนท่ีตั้ง ควรมีการเปดใจ เปดรับ

การเรียนรู จากผูอื่น ไมวาจะเปนครู ผูรวมงาน 

หรือชุมชนรอบขาง ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง

เตือนตนเองในเร่ืองนี้อยางสมํ่าเสมอ น่ันคือ การ

รูตัวอยางมีสติในการคิดพิจารณาถึงเหตุและผล 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปนอยู ใหคิด

วิเคราะหกอนตัดสินใจเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปดใจ

กวางในการรับฟง ดวยขอตกลง ดวยเหตุผล ไมยึด

ติดตัวตน ไมตัดสนิใจผูอื่น ซึ่งอาจไมใชขอสรุปท่ีถูก

หรือผิด หรือขาว-ดํา แตขอใหเกิดจากความเขาใจ

ระหวางครู ผูรวมงานท่ีตรงกัน ครบถวน รอบดาน 

หนทาง ท่ีจะชวยใหผูบ ริหารมีการคิดอยางมี

ประสิทธิภาพ คือการมีเพื่อนท่ีดี (กัลยาณมิตร) ท่ี

คอยบอกเตือนกันในทางสรางสรรค  มีระบบ

ประเมินแบบ 360 องศา ท่ีใหคนรอบตัวในระดับท่ี 

สูงกวา อยูในระดับเดียวกันไปจนท่ีอยูใตบังคับ

บัญชาแสดงความเห็นตอการทํางานของเรา มีการ

พจิารณาความพงึพอใจของผูรวมงาน 

 การเปนนักคิด ท่ีดีของผูบ ริหารนั้น 

ผูบริหารตองฝกใหมีลักษณะของ “นักคิด” คือ รัก

ขวนขวายหาความรูอยูเสมอ นิยมใชเหตุผล มีการ

รวบรวมขอมูล กลาคิดท่ีแตกตาง ๆ รวมท้ัง

แสวงหาทางเลอืกในการแกไขปญหาท่ีหลากหลาย 

มลัีกษณะการคดิท่ีคดิกวาง มองไกล ใฝสูง และมุง

ความสําเร็จมีวิธีคิดเชิงบวก มองภาพรวมของการ

ดําเนนิการมากกวามองแยกสวน มีการคิดแบบทวิ

ลักษณ คอืมองหลาย ๆ มติิ รวมท้ังมกีารคิดเชิงกล

ยุทธ คือ การคิดถึงแนวทางในการบรรลุจุดหมาย 

สิ่งท่ีตองกระทําโดยผูบริหารจะตองพิจารณาถึง

เงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสิ่งท่ีตองการกระทํา

อยางรอบดาน (ไพฑูรย สินลารัตน,และคณะ, 

2558) 

 การนําทักษะการคิดของผูบริหารไปสู

การบริหารจัดการอย างมีประสิท ธิภาพนั้ น 

ผูบริหารจะตองคํานึงถึงเปาหมายในอนาคตของ

องคกร ผลท่ีไดรับจากการทํางานตามเปาหมายนั้น 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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ถาผูบริหาร มีความคิดมองโลกในแงดีจะเกิด

ประโยชนตอการบริหารงาน อีกท้ังการจะให

ความคิดของผูบริหารประสบความสําเร็จและ

บรรลุเปาหมายไดนัน้ การจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

คลอยตามก็เปนสวนสําคัญอยางมาก 

 

เอกสารอางองิ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2544). ลายแทงนักคดิ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมเีดยี. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2544). การคดิเชิงวพิากย. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมเีดยี. 

จติรลดา สงิหคํา. (2555). คดิมุมกลับ ปรับชีวติใหเปนบวก. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 

พาณี สีตกะลิน. (2555). ผูบริหารและความคิด. จุลสารสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพออนไลน.สาขาวิชา

วทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สบืคน 12 กันยายน 2559, จาก 

 http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_4/hospital.html 

ไพฑูรย สนิลารัตน และคณะ,(2558). ศาสตรการคดิ. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพมหาวทิยัยธุรกจิบัณฑติย. 

รัศมี ธันยธร. (2558). ทักษะการคิดกับผูนํา. Creative in-house Training. สืบคน 13 กันยายน 2559,  

 จาก http://www.creativitycenter.co.th/detail-knowledge.php?id=34#.V-nHRIiLRMx  

สุทธิชัย ปญญโรจน. (2554). ทักษะผูบริหาร. OK Nation Blog. สบืคน 12 กันยายน 2559, 

 จากhttp://www.oknation.net/blog/monchai83/2011/02/14/entry-1 

สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). หลักการและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ปญญาชน ดสิทริบิวเตอร. 

สํานักท่ีปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2552). การพัฒนาทักษะการคิด. โครงการตํารา.

 กรุงเทพมหานคร : มปท. 

Bruno, F. J. (1983). Adjustment of personality growth: Seven pathway (2nd ed.). New York: John Wiley 

and Sons. 

Hilgard, E. R., & Bower, G. H. (1966). Theories of learning, 3rd Ed., New York. 

Matlin, M. W. (1992). Psychology. New York: Rinehart and Winston. 


	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part23
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part24
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part25
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part26
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part27
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part28
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part29
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part30
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part31
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part32
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part33
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part34
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part35
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part36
	วารสารจันทรเกษมสาร43[26-12-59]_Part37

