
ต�วอย�างข
อสอบวชา 806510 หล�กการคดและการวเคราะห�เชงกลย ทธ�
หล�กส#ตรบรหารธ รกจมหาบ�ณฑต สาขาวชาการบรหารเชงกลย ทธ� (ภาคพเศษ) ร �นท/0 2

คณะวทยาการจ�ดการและสารสนเทศศาสตร� มหาวทยาล�ยนเรศวร
โดย  ดร. บ ญเก/ยรต  โชคว�ฒนา

ค6าส�0ง
1. ข
อสอบแบ�งเป8น 2 ส�วน ให
น�กศ:กษาท��ท�กข�อ

1.1 ส�วนท/0 1 ให
น�กศ:กษาท6าลงในกระดาษค6าถาม
1.2 ส�วนท/0 2 ให
น�กศ:กษาท6าลงในสม ดค6าตอบ

2. เข/ยนช<0อ นามสก ล และรห�สน�กศ:กษาให
ช�ดเจนในกระดาษค6าถาม และสม ดค6าตอบ
3. ไม�อน ญาตให
น6าต6าราหร<อเอกสารใด ๆ เข
าห
องสอบ

ส
วนท�   1   ให
น�กศ:กษาใส�เคร<0องหมาย ถ#ก () หน
าข
อความท/0เห@นด
วย ท�Aงหมด 14 ข
อ
แต�ละข
อเล�อกค��ตอบได� ม�กกว
�   1   ค��ตอบ  

1. อะไรเป8นอ ปสรรคของการใช
ปCญญาญาณ (Intuition)
a) การท/0ต
องการพส#จน� ถ:งจะเช<0อ
b) ไม�เช<0ออะไรท/0ไม�ม/ข
อม#ลประกอบ
c) การไม�เช<0อข
อม#ล
d) การเช<0อต�วเอง
e) การไม�เช<0อต�วเอง

2. ไม�เห@นนA6าอย�าพ:0งต�ดกระบอก ไม�เห@นกระรอกอย�างพ/0งโก�งหน
าไม
 น�าจะท6าให
คนไทยม/พฤตกรรม
อย�างไร
a) ไม�ชอบวางแผนล�วงหน
า
b) ท6าท กส0งตามเวลาท/0ก6าหนด
c) ไม�ท6าอะไรให
มากเกนไปเด/Qยวจะเหน<0อยฟร/
d) ท6าให
คนไทยม/วน�ยด/ข:Aน
e) ท6าให
คนไทยท6างานเสร@จก�อนเวลา

3. ปCญหาท/0เราคดไม�ออก หากเราคดก�อนนอนหล�บต<0นข:Aนมาก@จะได
ค6าตอบ เป8นค ณสมบ�ตใด ของ
จตใต
ส6าน:ก
a) ตาทพย� ห#ทพย�
b) เหน/0ยวน6า
c) ไม�เคยหล�บ
d) จตใต
ส6าน:กของเราช�วยเราคด

4. คนคดบวก จะม/บ คลกอย�างไร
a) มองคนอ<0นในแง�ด/
b) มองปCญหาว�าม/ทางแก
ไขได

c) ม/ความม�0นใจในศ�กยภาพของต�วเอง
d) เป8นคนท/0ถ�อมต�ว
e) เป8นคนท/0ไม�กร�าง
f) เป8นคนท/0ชอบสอนผ#
อ<0น
g) เป8นคนท/0ไม�ชอบสอนผ#
อ<0น
h) เป8นคนท/0ท6างานคนเด/ยว
i) เป8นคนเร/ยนเก�ง
j) เป8นคนใฝXร#
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5. เวลาเราจะเช<0ออะไร เราจะต
องพจารณาอย�างไรตามหล�กของ ดร.บ ญเก/ยรต
a) น6ามาเปร/ยบเท/ยบก�บความร#
เดม หากไม�สอดคล
องจะไม�เช<0อ
b) น6ามาต�Aงสมมตฐาน แล
วพส#จน�หาความจรง
c) น6ามาพจารณา หากไม�ม/ใครเด<อดร
อน ก@เช<0อไว
ก�อน
d) ไปค
นหาข
อม#ลเพ<0อย<นย�นความเช<0อ

6. ปCจจ�ยใดท/0ส6าค�ญท/0ท6าให
คนญ/0ป Xนจ:งขย�นกว�าคนไทย
a) ญ/0ป Xนเคยแพ
สงคราม
b) ญ/0ป Xนม/ภ�ยธรรมชาตมาก
c) ญ/0ป Xนม/ผ#
น6าท/0ด/
d) เป8นว�ฒนธรรมท/0ถ�ายทอดก�นมาของชาวญ/0ป Xน
e) ญ/0ป Xนเป8นชาตท/0ม/ระเบ/ยบ

7. การคด Zero base ม/กรรมวธ/อย�างไร
a) การเอาข
อม ลมาใช
ให
เป8นประโยชน�
b) การต�Aงค6าถาม หาค6าตอบด
วยต�วเอง
c) คดโดยไม�องก�บข
อม#ลท�Aงในอด/ตและปCจจ บ�น
d) ม/การต�Aงเป_า และคดว�าจะท6าอย�างไรจ:งจะถ:งเป_า
e) การได
ค6าตอบระด�บหน:0งแล
ว ย�งถามล:กลงไปอ/ก
f) การเร/ยบเร/ยงความคดท/0เป8นระบบ
g) การประเมนความถ#กต
องของความคด
h) การคดครบวงจร

8. จตใต
ส6าน:ก ม/ค ณสมบ�ตอย�างไร
a) ตท/0ม/ความคดของตนเอง
b) จตท/0ใฝXด/
c) จตของต�วเราท กคน
d) ม/พล�งเหน/0ยวน6า
e) ไม�ร#
ผด ร#
ถ#ก
f) ม/ตาทพย�
g) ม/ห#ทพย�
h) ไม�เคยหล�บ
i) เร@วกว�าจตส6าน:กมาก
j) เก@บความจ6าในอด/ต
k) ม/อ6านาจเหน<อจตส6าน:ก
l) เป8นเจ
านายของจตส6าน:ก
m) เช<0อพ�งจตส6าน:ก

9. การต�Aงเป_าหมายช/วต ต
องประกอบด
วยหล�กการด�งน/A
a) ต�Aงออกมาเป8นต�วเลขได
ย0งด/
b) ต�Aงให
น:กออกมาเป8นภาพ
c) คดถ:งเป_าหมายเหล�าน�Aนบ�อย ๆ
d) คดว�าถ
าได
ตามเป_าแล
วจะร#
ส:กม/ความส ข
e) ต�Aงให
ม/หลาย ๆ อย�างให
มากท/0ส ด
f) ต�Aงให
ส#งท/0ส ดท กข
อ
g) ต�Aงให
ต06าท/0ส ดหลาย ๆ ข
อ
h) ต�Aงเป_าหมายท/0ตนต�Aงแล
วร#
ส:กม�0นใจว�าท6าถ:งได
ในส0งท/0ก6าหนด
i) ต
องก6าหนดเวลาท/0จะบรรล เป_า
j) ควรต�Aงเป_าหมายท/0ท
าทาย
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10.Mindset เกดข:Aนได
จาก
a) ส ภาษตต�าง ๆ ท/0ได
ร�บจากรอบต�วเรา
b) เพ<0อน ๆ
c) บดา มารดา
d) คร# อาจารย�
e) ข�าวสารต�าง ๆ
f) โรคภ�ยไข
เจ@บ
g) การออกก6าล�งกาย
h) ความร#
ส:กซ:มเศร
า

11.Mindset บ�นท:กอย#�ในท/0ใด
a) สมอง
b) จตส6าน:ก
c) จตใต
ส6าน:ก
d) ห�วใจ

12.การปลด Mindset ท/0ไม�ด/ ท6าได
โดย
a) หาสาเหต ว�าเกดข:Aนจากอะไร หร<อเพราะอะไร
b) สร
าง Mindset ท/0ตรงข
าม แล
วคดซA6า ๆ
c) พจารณา Mindset ท/0ไม�ด/ควรเลกด/กว�า
d) หาให
ร#
ว�าม/ Mindset อะไรบ
าง

13.ความคดเช<0อมโยง (Lateral Thinking) ค<อ
a) เอาความคดจากเร<0องหน:0งมาเช<0อมโยงก�บความคดอ/กเร<0องหน:0ง
b) เร<0องจรงมาเช<0อมก�บเร<0องไม�จรง
c) เอาหล�กคดท/0ได
จากเหต การณ�หน:0ง มาใช
ในการปฏบ�ตก�บอ/กเร<0องหน:0ง
d) เอาความคดสร
างสรรค�มาใช
ในการสร
างสรรค�อ/กเร<0องหน:0ง

14.วน�ยในการคด (Disciplinary Thinking) ค<อ
a) การคดอย�างเป8นระบบ
b) การคดอย�างม/ข�Aนตอน
c) การคดโดยไม�ตกหล�นจากท/0ต�Aงใจไว
ว�าจะเกด
d) การคดตามแผนภ#มความคด

ส
วนท�   2   ให
น�กศ:กษาเข/ยนตอบในสม ดท6าตอบ ท�Aงหมด 15 ข
อ

1. การน:กและการคด ต�างก�นอย�างไร
2. จงอธบายความหมายของ การคดบวก (Positive Thinking) และอะไรท/0ท6าให
เราคดบวกน
อยลง
3. จงให
ค6าจ6าก�ดความของความม �งม�0น
4. คนท/0ม/ความม �งม�0นจะม/พฤตกรรมท/0ส�งเกตได
อย�างไร
5. จตใต
ส6าน:กม/พล�งอะไรบ
าง และม/ความส6าค�ญต�อต�วเราอย�างไร
6. ปCญญาญาณ (Intuition) ค<ออะไร เกดข:Aนได
อย�างไร
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7. การทบทวนต�วเอง ม/ความส6าค�ญอย�างไร จงอธบายและยกต�วอย�างประกอบ
8. Mindset ค<ออะไร จงยกต�วอย�าง Mindset ท/0ด/ และไม�ด/ของท�านมาอย�างละ 5 ข
อ
9. พฤตกรรมมวลรวม  และพฤตกรรมปCจเจก ค<ออะไร พฤตกรรมเหล�าน/Aม/ผลต�อการด6าเนนธ รกจอย�างไร

บ
าง และจงยกต�วอย�างพฤตกรรมมวลรวม และพฤตกรรมปCจเจก มาอย�างละ 1 เร<0อง
10.วธ/คดแบบ Zero base คดอย�างไร จงอธบาย และยกต�วอย�างประกอบ
11.จงบอกถ:งว�ตถ ประสงค�ในการเจรจาต�อรอง (Negotiation) และเราต
องม/ความคดเชงกลย ทธ�ในการ

เจรจา หร<อม/ความร#
เก/0ยวก�บค#�เจรจาอะไรบ
าง ให
ตอบมาอย�างน
อย 5 ข
อ
12.ผ#
บรหารควรม/บ คลกภาพอย�างไรบ
าง จงยกต�วอย�างมา 5 ข
อ
13.หล�กในการท6างานของ ดร.เท/ยม โชคว�ฒนา ม/ 5 ข
อ อะไรบ
าง
14.จงยกต�วอย�างหล�กคด ในหน�งส<อ “หล�กคดและปร�ชญาการท6างาน บ ญเก/ยรต โชคว�ฒนา” มา 1 หล�ก

คด และพจารณาว�าหล�กคดท/0เล<อกน�Aนม/ประโยชน�และท6าให
เกดการเปล/0ยนแปลงในความคดของ
ตนเองอย�างไรบ
าง

15.ในการเร/ยนวชา หล�กการคดและการวเคราะห�เชงกลย ทธ� ท�านสามารถน6าหล�กคดส�วนใดไปประย กต�
ใช
ในช/วตประจ6าว�น 1 ข
อ และในช/วตการท6างาน 1 ข
อ และอธบายวธ/การท/0ต�Aงใจจะน6าไปใช
ให
เกด
ประโยชน�
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