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3. การคิดวิเคราะห์  
ใช้การคิดเชิงเหตุผลเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ใช้สามัญส านึก(Common Sense) ในการท างาน 
 สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือปัญหาสาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา 
 รู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องหรือแต่ละสถานการณ์ 

2 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมองเห็นความผิดปกติและแยกแยะประเด็นปัญหาในงานได้ 
  สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือปัญหาสาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา 
 มองเห็นความผิดปกติหรือแนวโน้มความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในงาน 
 แตกประเด็นปัญหาเพ่ือแยกย่อยในการด าเนินการ 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามค้นหา เชื่อมโยงเหตุผลของข้อมูลทั้งในอดีตและ          
ในปัจจุบัน 
 พยายามค้นหาความไม่สอดคล้อง (Discrepancies) หรอืแนวโน้ม (Trends) หรือความ 
สัมพันธ์ (Interrelationships) ของข้อมูล 
 เชื่อมโยงเหตุและผล หรือข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งจัดล าดับตามความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ  
 พยายามค้นหาความแตกต่าง (Crucial Differences) หรือความเหมือนระหว่าง
สถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันกับสถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเกิดข้ึนมาก่อน  

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพยายามแยกแยะข้อมูล คาดคะเนอุปสรรค และสร้างความ
เข้าใจสถานการณ์ให้กับผู้อ่ืน 
 พยายามแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในลักษณะหรือกรอบแนวคิดท่ีเป็นระบบเพ่ือท าให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 คาดคะเนอุปสรรคต่างๆ ข้างหน้า รวมทั้งคิดล่วงหน้าถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการต่อไป
อย่างมีเหตุผล 
 ใช้ความไม่สอดคล้องของข้อมูล หรือแนวโน้มของข้อมูล หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลในการ
อธิบายหรือสร้างความเข้าใจสถานการณ์ให้กับผู้อ่ืน 

5 
 
 
 
 
 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแยกแยะปัญหาและผูกประเด็นความคิดเพ่ือสร้างตัวแบบใน
การอธิบายสถานการณ์ 
 แยกแยะปัญหาหรือกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ (Multidimensional) ออกเป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์หลากหลายในการระบุและชั่งน้ าหนัก
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น 
 ผูกประเด็น (Organize) ความคิด และสิ่งที่สังเกตมาให้เป็นกรอบความคิดที่ชัดเจนหรือ         
สร้างตัวแบบที่ใช้อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อน  
 



 

10. ความคิดสร้างสรรค์   
ค้นหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆอย่างไม่หยุดนิ่งเพ่ือพัฒนา หรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลมากข้ึน  

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
 

หาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาใช้ในการท างานของตน 
 พยายามหาวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆมาใช้ในการท างานของตน 
 ทดลองใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการในการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้งานดีขึ้น 

2 
 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ 
 พยายามหาวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆมาใช้ในการท างานของตน 
 หาทางใช้วิธีการ แนวทางปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือให้งานเร็วขึ้นหรือมีคุณภาพ
มากขึ้น เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการท างาน เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น หรือสร้างความพึงพอใจ
กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์และทดลองใช้ความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 พยายามน าความรู้ แนวคิด เทคนิค หรือวิธีการใหม่ๆ ที่ตนได้ศึกษามาทดลองประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  
 พยายามหาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ท่ีตนได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะต้องเผชิญ
อุปสรรคในการทดลองปฏิบัติก็ตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และพยายามค้นหาแนวทาง หรือวิธีการ หรือเทคโนโลยีจาก
หน่วยงานที่เป็น Best Practice มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน 
 พยายามติดตาม ศึกษาและน าระบบ แนวทาง หรือวิธีการนวัตกรรม (innovation)หรือ
เทคโนโลยีจากองค์กรภายนอกท่ีได้รับการยอมรับ (Best Practice) มาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในความรับผิดชอบของตนตลอดเวลา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และหาทางพัฒนางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้คุณภาพงาน
ดีขึ้น 
 หาทางพัฒนาระบบงาน หรือกระบวนการ หรือ นวัตกรรม(innovation) ในการท างานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้คุณภาพงานดีขึ้น หรือใช้ทรัพยากรทุกด้านน้อยลง หรือสร้าง
ความยอมรับมากขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ปรับปรุง
กระบวนงานหลัก (Core process) ของหน่วยงาน หรือผลผลิตใหม่ของหน่วยงาน หรือสร้าง
ตัวแบบใหม่ (MODEL)  หรือเปลี่ยน Know how หรือเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 

 
 
 



 
 
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
พยายามหาทางแก้ไขหรือท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 

ระดับ มาตรฐานพฤติกรรม 

1 
ไม่นิง่เฉยต่อปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 
 หาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ตนเองสามารถแก้ไขได้ 
  ไม่นิ่งดูดายทั้งๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

2 
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  
 พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นเพ่ือบรรเทาปัญหา 
 ประสานผู้รับผิดชอบให้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้จบสิ้น 

3 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในภารกิจงานที่รับผิดชอบให้เสร็จ
สิ้น โดยไม่ตื่นตระหนก 
 ไม่แสดงพฤติกรรมตื่นตระหนกเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับใดก็ตาม  
  พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานในความรับผิดชอบให้จบสิ้นด้วย
แนวทางหรือวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 

4 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการกับปัญหาในเชิงรุก  
 พยายามโน้มน้าวชักจูงผู้ที่มีความสามารถหรือมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาให้มาร่วมกันช่วย
แก้ปัญหา  
 สร้างกลไกหรือระบบ หรือแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าที่เคย
เกิดข้ึนมาแล้ว เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ าอีก 

5 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพยายามสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 พยายามอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแกผู่้มีส่วนได้สว่นเสยีหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้เข้าใจ แม้บุคคลดังกล่าวจะไม่เห็นด้วยกับค าอธิบายหรืออยู่ในอารมณ์ใดก็ตาม    
อย่างไม่ลดละ 
 พยายามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าให้
ความเห็นชอบ หรือให้ความร่วมมือ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 


