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บทนํา 

 การประยุกต  หมายถึง  การนําบางสิ่งมาใชประโยชน

โดยปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง “บางสิ่ง” 

ที่นํามาใชประโยชนนั้นอาจเปนทฤษฎี หลักการ แนวคิด  

                                                        
*  นางสาวอรวรรณ  รุงศิรินันทพร  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  7  สังกัด  

สํานักงานจังหวัดเลย  สรุปจาก “การคิดเชิงประยุกต  (Applicative Thinking)” 
เขียนโดย  ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย. 
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ความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและนํามาใชประโยชนใน

ภาคปฏิบัติ  โดยปรับใหเขากับบริบทแวดลอมที่เปนอยูอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิ่ง” นั้นอาจเปนวัตถุสิ่งของที่นํามา

นอกเหนือบทบาทหนาที่เดิมใหเหมาะสมกับบริบทใหม 

การประยุกตเปนการนําทฤษฎี  หลักการ  กฎเกณฑ  

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปปรับใชใหเกิดประโยชนใน

ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตรสาขาวิชาตางๆ มักมีการ

ประยุกตภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติเพื่อประโยชนในการนําไปใช

จริงในการแกไขปญหาและการพัฒนาในรูปแบบตางๆ  เพราะ

มีความเปนรูปธรรมมากกวา 

การประยุกตเปนการนําสิ่งหนึ่งหรือแนวคิดหนึ่งมาปรับ

ใชเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง  

การประยุกตจึงแตกตางจากการลอกเลียนแบบ  การลอกเลียน

เปนการนําสิ่งที่อยูในบริบทหนึ่งมาใชในอีกบริบทหนึ่งทั้ง

หลักการ  วิธีการและรูปแบบ  โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม

ในบริบทที่แตกตางกัน  คนที่คิดเชิงประยุกตไดดีจะสามารถนํา
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สิ่งหนึ่งมาใชแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางลงตัว   โดยคํานึงถึง

สภาพความเปนจริงในขณะนั้น       

สมองจะคิดประยุกตเมื่อ 

 1.  ในปญหาที่มีจํากัด  สมองจะพยายามนําสิ่งที่มีอยูมา

ประยุกตใชเพื่อแกปญหาโดยวิธีการทดแทนคุณสมบัติ  สมอง

จะทําการเทียบเคียงมโนทัศนเชิงนามธรรมเพื่อหาตัวรวมหรือ

คุณสมบัติที่คลายคลึงกันของสิ่งตางๆ ที่มีอยูเพื่อหาความ

เปนไปไดในการนํามาทดแทน  สมองอาจจะใชวิธีการตางๆ 

ในการแกปญหาโดยการหาสิ่งทดแทน  อาทิการใชวิธี “ลองผิด

ลองถูก” เมื่อเกิดปญหาขึ้น  ถาวิธีการที่ใชไมประสบ

ความสําเร็จจะมีการเปลี่ยนไปใชวิธีการอื่นแทน 

        2. สมองนําความรูความเขาใจ  ประสบการณเกี่ยวกับ

เรื่องตางๆ มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เรารูวา

กฎ  หลักการ  ความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นสิ่งของนั้นคืออะไร  รูวา

เมื่อใดจึงตองใชกฎนี้  รูวาจะตองนํามาใชไดอยางไรเมื่ออยูใน

สถานการณที่เฉพาะเจาะจง  ความรูที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องใด

 4              การคิดเชิงประยุกต  (Applicative Thinking) 

 

 

เรื่องหนึ่ง  จะชวยใหเราตัดสินใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไดดีกวาไมมี

ความรู  และจะดียิ่งขึ้นถาไมเพียงแตมีความรูแตสามารถ

ประยุกตความรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

สิ่งใหมๆ  มากมายเกิดจากการประยุกตความรูที่มีอยูใหเปน

สิ่งที่ใชประโยชนได  การประยุกตชวยใหเกิดการพัฒนาสิ่ง

ใหมๆ  เพื่อตอบสนองเปาหมายใหม  วัตถุประสงคใหม 

 อยางไรก็ตาม  แมวาคนเราจะมีความสามารถในการ

คิดประยุกตเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตอยูแลว แตยังมี

ความแตกตางกันเปนอย างมากระหว างคนที่มีทักษะ

ความสามารถในการคิดประยุกตกับคนที่ปราศจากทักษะใน

การคิดประยุกต  อาทิ  คนที่มีทักษะการคิดเชิงประยุกตจะ

ปฏิเสธการลอกเลียนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความไมเหมาะสมที่

อาจเกิดตามมา  แตจะสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทใหม  

รูวาควรนําความรูมาใชอยางไร  รูวาจะนําสวนใดมาใช  รูวาจะ

ใชเมื่อใด  เพื่อตองสนองวัตถุประสงคที่ตองการไดมากที่สุด  

คนที่คิดเชิงประยุกตจะเปนนักพัฒนาและนักสรางสรรคสิ่งใหม 
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ไดมากกวาคนที่ปราศจากความสามารถในการคิดดานนี้ 

การคิดเชิงประยุกต 

 การคิดเชิงประยุกต  หมายถึง  ความสามารถในการ

นําบางสิ่งมาปรับใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับ

บริบทสภาพแวดลอมและเวลาในขณะนั้น  เพื่อบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  การประยุกตอาจทําใหเกิดการใชประโยชน

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเต็มศักยภาพ  ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการ

สรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยทิศทางใหม  ทั้งนี้อาจไมจําเปนตอง

เปนสิ่งใหมทั้งหมด  แตเปนการพยายามคิดเพื่อหาทางใช

ประโยชนของสิ่งที่มีอยูมากกวาเดิม  เพื่อใชอยางคุมคามาก

ที่สุด 

 การคิดเชิงประยุกตอาจเขาไปมีบทบาทสําคัญตอการ

คิดสรางสรรค โดยในขั้นแรกของการคิดสรางสรรคมักจะ

เริ่มตนดวยการระดมความคิดใหมๆ ที่หลากหลาย  เนน 
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ปริมาณความคิดมากกวาคุณภาพ  ความคิดใหมที่เกิดขึ้นมา

ไดนั้นอาจจะมีความคิดในเรื่องของการนําของสิ่งหนึ่งมารวม

กับอีกสิ่งหนึ่ง  เพื่อใหเปนสิ่งใหมที่ตอบสนองวัตถุประสงคนั้นได  

เชน  ผลิตเปนสินคาใหมที่นาจะจําหนายได  แกปญหาที่

เกิดขึ้นดวยวิธีการที่แปลกใหม  เปนตน   

 การคิดเชิงประยุกตทําหนาที่เปนเหมือนขั้นที่สองของ

การคิดสรางสรรค  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการนํามาใช  

ความเหมาะสมเมื่อนํามาใชในบริบทนั้นๆ และพิจารณาวาควร

นําสวนใดมาใช  ควรปรับเปลี่ยนอยางไร  รวมถึงการวิเคราะห

วา  เมื่อนํามาใชแลวจะเกิดผลดีผลเสียอยางไร คนที่ชางคิด

สรางสรรคมักจะเปนนักคิดเชิงประยุกตที่ประสบความสําเร็จ

ดวย  ผลงานสรางสรรคจํานวนไมนอยในโลกเปนผลผลิตของ

การคิดเชิงประยุกต  การคิดชิงประยุกตจะใหความสําคัญตอ

การพัฒนาความยืดหยุนทางความคิด  พยายามฝกใหไมยึด

ติดกับบทบาทหนาที่เดิมๆ  แตสามารถขยายขอบเขตเพื่อใช

ประโยชนไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น  
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การไมคิดเชิงประยุกตอยางรอบคอบอาจกอใหเกิด

ปญหาตามมา  เชน  สิ่งที่มีลักษณะเปนแนวคิดเชิงนามธรรม  

อันไดแก  แนวคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น  กรอบ

แนวคิดทางคุณธรรมหรือแนวคิดใดๆก็ตามที่มีวัตถุประสงค

เพื่อตองการใหคนปฏิบัติตาม  จําเปนตองมีการประยุกตเปน

แนวทางปฏิบัติ  เชน  ออกเปนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  

ขอบังคับ  มีรูปแบบปฏิบัติ  วิธีการ  เปนตน  เพื่อนําไปสูการ

บรรลุเปาหมายตามแนวคิดนั้น  แตแนวคิดเชิงนามธรรม

จํานวนมากไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในภาคปฏิบัติได  

ดวยสาเหตุประการสําคัญ  อันไดแก  ขัดแยงกับวิถีชีวิต  

วัฒนธรรม  และความตองการของผูปฏิบัติ  หรือไมเหมาะสม

กับยุคสมัย เปนตน 

ดังนั้น  การนําแนวคิดใดๆ สูภาคปฏิบัติจําเปนตองมี

การประยุกตสิ่งนั้นเพื่อใหคนยอมรับในหลักการ  เห็นพองกัน

ในแนวคิดกอนจนกระทั่งยินดีที่จะปฏิบัติรวมกัน  การประยุกต

แนวคิดที่มีลักษณะเปนนามธรรมสูความเปนรูปธรรมนี้ 
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จําเปนตองใชการคิดเชิงประยุกตอยางเหมาะสม  เพื่อทําให

แนวทางปฏิบัติสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว  และเปนสิ่ง

ที่ผูปฏิบัติเขาใจและสามารถกระทําตามได  เชน  หากตองการ

ใหคนสวมหมวกกันน็อค  ตองเริ่มตั้งแตการรณรงคใหคนเห็น

ความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อค  โดยการทําประชาสัมพันธ

อยางตอเนื่อง  การจัดการรณรงคเผยแพรความรู  การชี้ใหคน

เห็นความสําคัญของชีวิต  การเห็นคุณคาความปลอดภัย  

อาจจะใชวิธีการอางสถิติผูเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุลักษณะนี้  

และผลเสียที่จะเกิดขึ้นแกครอบครัว  หลังจากนั้นอาจจะตอง

สนับสนุนการผลิตหมวกกันน็อคที่ไดมาตรฐานในราคาต่ํา

เพื่อที่ประชาชนจะเปนเจาของได  วิธีการเหลานี้จะชวยใหเกิด

การยอมรับไดงายกวาการออกกฎหมายบังคับใชทันที  การ

พัฒนาวิธีคิดเชิงประยุกตจะเนนการพัฒนาความสามารถใน

การนํามาใชอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากบริบทขณะนั้น

เปนสําคัญ   
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การคิดเชิงประยุกตเปนการพัฒนาทักษะการคิดที่สําคัญ

อีกมิติหนึ่ง  จากที่ไดกลาวมาขางตน  ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล

สําคัญหลายประการ  อาทิ 

 1.  การคิดเชิงประยุกตชวยลดขอจํากัดในการ

แกปญหาของสมอง   

 คนที่ความคิดไมยึดติดกับบทบาทหนาที่จะคิดเชิง

ประยุกตไดดี  เพราะจะมีมุมมองที่หลากหลาย  สามารถ

ประยุกตสิ่งๆ เดียวใหสามารถปรับใชไดในหลายๆ บริบท

สภาพแวดลอมอยางเหมาะ  โดยไมขึ้นอยูกับวาเคยใชมากอน

หรือไม  จึงทําใหแกปญหาไดดีกวาคนอื่นเพราะมีทางออกที่ไม

จํากัด  นอกจากนี้  การคิดเชิงประยุกตยังชวยใหสามารถ

แกปญหาไดรวดเร็วมากขึ้น  เพราะไมยึดติดกับวัตถุประสงค

หรือบทบาทหนาที่ของสิ่งนั้น  ทําใหแมไมมีคําตอบที่ชัดเจน  

แตเราจะพยายามคนหาความเปนไปไดจากสิ่งที่มีอยูและ

นํามาใชเพื่อแกปญหาในเวลานั้นได   
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2.   การคิดเชิงประยุกตชวยใหบรรลุวัตถุประสงคที่

แตกตาง                  

 แนวคิดดีๆ  หากเราไมประยุกตเขากับบริบทให

เหมาะสมอาจจะประสบความลมเหลวเมื่อนํามาใช  เนื่องจาก

เปนสิ่งใหมที่ ขัดแยงกับวิถีชีวิตประจําวัน  ความเคยชิน  

คานิยมของผูปฏิบัติ  ไมเหมาะสมกับชวงเวลา  สถานการณ   

หรือขัดกับบริบทความเคยชินของสังคม  จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองประยุกตใชให เหมาะสมภายใตบริบทแวดลอมที่

แตกตางกัน  เพื่อใหคนสามารถรับแนวคิดที่ เราตองการ

นําเสนอได 

3.   การคิดเชิงประยุกตชวยเพิ่มศักยภาพของการ

คิดสรางสรรค           

การคิดสรางสรรค  เปนการระดมความคิดที่

แตกตางหลากหลาย  เปนความคิดนอกกรอบวงความคิด หรือ

ความรูเดิมๆ เพื่อใหเกิดสิ่งใหมๆ ที่ใชการไดดีและเหมาะสม

มากยิ่งกวาเดิม  สวนหนึ่งของการคิดสรางสรรคเกิดจากการ
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ประยุกตสิ่งหนึ่งเขากับอีกสิ่งหนึ่งจนกลายเปนสิ่งใหมที่ไมเคย

มีมากอน       

4.   การคิดเชิงประยุกตชวยใหลดการลอกเลียนแบบ   

ลดอาการวัวหายลอมคอก     

 การคิดเชิงประยุกตจะชวยใหเราไมดวนฉกฉวย

ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งมาใช  แตชวยใหเกิดการคิดใครครวญ

วาจะนํามาใชอยางเหมาะสมไดอยางไร  ซึ่งจะชวยลดปญหาที่

อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง  เนื่องจากกอนที่จะนําสิ่งใดมา

ประยุกตใชจะตองมีการคิดพิจารณาปจจัยตางๆ อยาง

รอบคอบกอน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมมากที่สุดใน

เปาหมายใหม  วัตถุประสงคใหม  จึงชวยปองกันการเกิด

ปญหาเมื่อตองนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใช            

5.   การคิดเชิงประยุกตเปนแนวทางนําไปสูนวตักรรม

ใหมๆ           

 การมีเครื่องมือที่ประยุกตประโยชนจากความรูอื่นๆ 

มาใชจะชวยพัฒนาความกาวหนาในสาขาวิชานั้นๆ  หรือ
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พัฒนานวัตกรรมของสิ่งประดิษฐตางๆ  ใหทันสมัยตอไปได

อยางไมหยุดยั้ง     

 อยางไรก็ตาม  การที่เราจะเปนนักคิดเชิงประยุกต

ที่ดีไดนั้นจําเปนตองพัฒนาทัศนคติและนิสัยตางๆ เหลานี้ให

สอดคลองเหมาะสมดวย  อาทิ 

 (1)   เปนนักพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง นักพัฒนาที่มี

ความปรารถนาที่จะทําใหสิ่งที่มีอยูดีขึ้นอยูเสมอ  เปนคนที่ไม

หยุดนิ่งอยูกับที่  แตพยายามตรวจสอบอยูเสมอวามีอะไรตอง

ไดรับการแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางหรือไม  นอกจากนี้

ยังเปนคนที่ชางสังเกต  ชางเรียนรูและพยายามดึงสวนดีที่พบ

เห็นจากภายนอกมาปรับใชประโยชน  เพื่อพัฒนาสิ่งที่ตนเองมี

อยูใหดีขึ้น 

 (2)  เปนนักเศรษฐศาสตรที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา  

ความจํากัดของทรัพยากรทําใหนักเศรษฐศาสตรพยายามใช 

สิ่งที่มีอยูอยางคุมคามากที่สุด  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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 (3)  ใชความรูคูการเรียนรู  ความรูที่เรามีจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนานิสัยการคิดเชิงประยุกต  ถาเราเปน

คนที่ไมเพียงแตมีความรูแตตั้งมั่นที่จะใชความรูนั้นประยุกตใช

ประโยชนในบริบทตางๆ ในแงมุมใหมๆ โดยตอยอดพัฒนา

ความรูนั้นอยูเสมอ   

 (4)  ยืดหยุนและแงบวก  นักคิดเชิงประยุกตตอง

เปนคนที่มีความยืดหยุนทางความคิดไม ยึดติดในกรอบ

บทบาทหนาที่หรือวัตถุประสงคของสิ่งใด  และตองเปนคนที่มี

ความคิดแงบวกพยายามหาสิ่งที่พอจะชวยแกปญหาได  

คัดเลือกคุณสมบัติที่พอจะทดแทนกันไดแมจะไมเต็มรอย

เปอรเซ็นต  แตยอมชวยใหปญหาในเวลานั้นลดนอยลงไปได 

 (5)   มีความสามารถในการคิดมิติอื่นๆ  การคิด

เชิงประยุกตเกี่ยวของกับการคิดในมิติอื่นๆ อยางแยกกัน

ลําบาก  เพราะการประยุกตเรื่องใดๆ มาใชจําเปนตองพึ่งพา

การคิดในมิติอื่นๆ รวมดวย  อาทิ   
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• ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน   
จะชวยในการคนหาสิ่ งที่ จะนํามาใช

ประยุกตไดอยางรวดเร็ว  การหาสิ่ง

ทดแทนจะรวดเร็วขึ้นมาก 

• ความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบ
สิ่งตางๆ ในดานตางๆ เพื่อคัดเลือกสิ่งที่

มีคุณสมบัติเหมาะสม  ตอบสนองตอ

วัตถุประสงคมาใชประโยชนได 

• ความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค  
คิดแตกแขนงความรูที่มีอยูใหขยายใน

ขอบเขตที่จะนําไปใชกับคนกลุมตางๆ 

คนในบริบทตางๆ ไดอยางกวางขวาง

มากที่สุด  เพื่อใหสิ่งนั้นสามารถไดรับ

การนํ า ไปใชประ โยชนอย า งคุ มค า

เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายภายใต

สถานการณนั้น  
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• ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห      
สามารถแยกแยะสวนประกอบหรือ 

ความสัมพันธ เชิ ง เหตุผลของสิ่ งนั้ น    

เพื่อใหดึงสวนประกอบหรือหลักการที่

เกี่ยวของมาตอบสนองวัตถุประสงคที่

ตองการได   

• ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ  เพื่อ
ชวยใหไดการมองในมุมตรงกันขาม  หา

จุดออน จุดที่ตองการแกไขของสิ่งที่นํามา

ประยุกตใชประโยชน 

 (6)  รอบคอบแตกลาเสี่ยง  ผลผลิตของการคิดเชิง

ประยุกตเรียกไดวาเปนสิ่งใหมสําหรับบริบทใหมที่เกิดขึ้น    

การนํามาใชจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความ

สอดคลองเหมาะสมของปจจัยตางๆ ภายใตบริบทใหมนั้นดวย    

ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดลมเหลวเกิดขึ้นได  นักคิดเชิง

ประยุกตจึงตองมีความรอบคอบในการคิดวิเคราะหวิจัยหรือ

 16              การคิดเชิงประยุกต  (Applicative Thinking) 

 

 

องคประกอบที่ มี ความแตกต างกัน   และประสบสิ่ งที่ 

ตองการนํามาใชประโยชน ให เหมาะสมกับบริบทใหม             

ทดสอบความเปนไปไดกอนที่จะนํามาใชจริง  มิฉะนั้นแทนที่

จะชวยแกปญหาอาจจะทําใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกก็

เปนได 

  นักคิดเชิงประยุกตตองมีความกลาเสี่ยง  โดยตระหนัก

วาแมมีการตรวจสอบอยางรอบคอบแลว  แตเมื่อนํามาใช

ประโยชนจริงแลวอาจมีปญหาที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นได  นักคิด

เชิงประยุกตตอง  ไมเปนคนที่ทอแทหรือลมเลิกอะไรงายๆ  

แตตองเปนคนที่พรอมจะเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในหลายๆ ครั้งอาจตองลองผิด

ลองถูกหลายครั้งจึงจะประสบความสําเร็จแตตองคิดแงบวกอยู

เสมอวา  ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแมจะดูชาไปสักหนอยแตเปนสิ่ง

ที่คุมคาแกการรอคอยเสมอ 

 


