
ทักษะที�ควรมี
ในยุคแห่งการ
เปลี�ยนแปลง



ทักษะการคิดขั�นสูง
หรือแบบซับซ้อน

"กระบวนการหรือขั�นตอนการคิดที�มีมากขึ�น
และซับซ้อน เพื�อให้ได้คําตอบหรือวัตถุประสงค์

ที�ต้องการ เช่น การตัดสินใจ การแก้ป�ญหาต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่ที�ต้องใช้ทักษะการคิดทั�ว ไปหลายทักษะ

ผสมผสานกัน"



องค์ประกอบของการคิดขั�นสูง
หรือแบบซับซ้อน

1.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
 

เป�นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที�มีจุดประสงค์เพื�อตัดสินว่า
สิ�งใดควรเชื�อหรือควรกระทํา โดยอาศัยการใช้ทักษะหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื�อเพิ�ม
ความเป�นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที�ดี เช่น ทักษะการตีความ ประเมิน
วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ กฎเกณฑ ์
หรือบริบทต่าง ๆ เกี�ยวกับข้อมูลที�รวบรวม หรือข้อมูลจากการสังเกต
ประสบการณ์ การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื�อสาร และการโต้แย้ง เป�นต้น
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หรือแบบซับซ้อน

2.การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

เป�นการคิดที�แสดงให้เห็นโครงสร้างทั�งหมดที�เชื�อมโยงสัมพันธ์กันเป�นหนึ�ง
เดียวกันภายใต้บริบทป�จจัยของสิ�งแวดล้อมที�เกิดป�ญหานั�น ๆ โดยมองป�ญหา
ให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น เห็นถึงแบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรม
ต้นตอของสถานการณ์และป�จจัยต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับสถานการณ์นั�น ๆ 
จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบอย่างลึกซึ�ง นําไปสู่การแก้ป�ญหาที�
ต้นตอของป�ญหาอย่างแท้จริง
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หรือแบบซับซ้อน

3.การคิดแก้ป�ญหา (Problem Solving Thinking)

เป�นการคิดของบุคคลในการระบุป�ญหา นิยามป�ญหา รวบรวมข้อมูล
เพื�อแก้ป�ญหา ออกแบบวิธีการแก้ป�ญหา เลือกทางเลือกในการแก้ป�ญหา
และดําเนินการแก้ป�ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ที�ชัดเจน
และครอบคุลมทุกมิติ



ทักษะการคิด
แบบวิพากษ์

"กระบวนการคิดพิจารณาหรือตัดสินในเรื�อง ๆ หนึ�ง
โดยไม่คล้อยตามข้ออ้างที�นําเสนอ แต่ตั�งคําถามหรือ
ข้ออ้างอื�นมาโต้แย้ง เพื�อนําไปสู่การค้นหาความจริง 

และเป�ดโอกาสให้มีความคิดเห็นใหม่ ๆ อันนําไปสู่
คําตอบที�สมเหตุสมผลกว่าเดิม และเหมาะสมกับบริบท
แวดล้อม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มักถูกนําไปใช้ใน

กรณีที�เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณืวิกฤตที�สําคัญ
หรือมีผลกระทบสูงต่อการตัดสินใจ"



1.หลักการโต้แย้ง (Argumentation)

คือการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ซึ�งแตกต่างจากความคิดเห็นที�ได้รับฟ�ง
หรืออ่านมา โดยมุ่งอธิบายให้เห็นถึงความบกพร่อง ความผิดพลาดของเหตุผล
หรือข้อมูลที�จะโต้แย้งด้วยนั�น และสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองด้วยเหตุผล
หรือข้อมูลที�ดีกว่า โดยเป�นจุดเริ�มต้นของการตั�งคําถาม และการหาข้อมูลเพื�อ
สนับสนุนแนวคิดต่าง ๆ เพื�อหาข้อสรุปหรือทางเลือกที�ดีที�สุด
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2.หลักการใช้เหตุผลและตรรกะ (Logic)

คือความน่าเชื�อถือของข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที�จะนําข้อมูลเหล่านั�นมาสนับสนุน
สมมติฐานหรือแสดงจุดยืนของตน ซึ�งให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์หาเหตุผล
แท้จริงของความสําเร็จและความล้มเหลว แสดงลําดับขั�นตอนของเรื�องราว
อย่างชัดเจน เพื�อนําไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ป�ญหาในทรัพยากรที�มีอยู่อย่าง
จํากัด หลักการใช้เหตุผลและตรรกะ ถือเป�นกระบวนการสร้างนิสัยการแก้ไข
ป�ญหาอย่างเป�นระบบ การตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และหลีกเลี�ยง
การคิดแก้ป�ญหาที�ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม
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3.หลักจิตวิทยา (Psychology)

ข้อมูลที�ได้รับอาจไม่ได้มีเพียงข้อเท็จจริง แต่ยังมีอคติ อารมณ์ ความเห็นส่วนตัว
หรือจุดมุ่งหมายอื�นแอบแฝงอยู่ สิ�งเหล่านี�จะทําให้ได้รับข้อมูลที�เอนเอียงไปในทาง
ใดทางหนึ�ง และอาจนําไปสู่การตัดสินใจที�ผิดพลาดได้ การเข้าใจหลักจิตวิทยาพื�น
ฐานจึงช่วยให้เข้าใจแนวคิดและการตัดสินใจที�อยู่เบื�องหลังข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ�น
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4.หลักการพื�นฐานทางวิทยาศาสตร์ (the nature of science)

เป�นกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การทดลองเพื�อหาข้อสรุป รวมถึงสถิติ
และข้อมูลต่าง ๆ เป�นเครื�องมือที�ช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ�งขึ�น และนําไปสู่การคิด
อย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณในท้ายที�สุด



การคิดสร้างสรรค์
"ความสามารถในการคิดแบบหลากหลายทิศทาง 

หลายแง่มุม นําไปสู่การค้นพบสิ�งแปลกใหม่ 
ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานให้เกิดสิ�งใหม่

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ�นจาก
การจินตนาการที�ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ 

และคู่ไปกับความพยายามที�จะสร้างจินตนาการ
ให้เป�นไปได้ด้วย"
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1.ความคิดริเริ�ม (Originality)

คือความคิดแปลกใหม่ไม่ซํ�ากับความคิดของคนอื�น ๆ อาจเกิดจากการคิดเดิม
ที�มีอยู่แล้วเกิดความแปลกใหม่จากเดิม หรือการนําเอาความคิดเก่ามาปรับเปลี�ยน
ผสมผสานจนเกิดเป�นของใหม่ ความคิดริเริ�มมีหลายระดับซึ�งอาจเป�นความคิด
ครั�งแรกที�เกิดขึ�นโดยไม่มีใครสอน ถึงแม้ความคิดนั�นจะมีผู้อื�นคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม
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2.ความคิดคล่องตัว (Fluency)

คือความคิดที�ไม่ซํ�ากันในเรื�องเดียวกัน โดยแบ่งออกเป�น 4 ด้าน

 1 ด้านถ้อยคํา (Word Fluency) 
 2 ด้านการเชื�อมโยง (Associational Fluency)
 3 ด้านการแสดงออก (Expression Fluency)
 4 ด้านความคิด (Ideational Fluency)



3.ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)

โดยแบ่งออกเป�น 2 ประเภท

 1. ความคิดยืดหยุ่นที�เกิดขึ�นทันที (Spontaneous Flexibility) 
เป�นความสามารถที�คิดได้หลายทางอย่างอิสระ เช่น ผู้ที�มีความคิดยืดหยุ่นด้านนี�
สามารถบอกประโยชน์ของนา�ิกาได้หลายด้าน เช่น สามารถบอกเวลา 
เป�นเครื�องประดับ เป�นสิ�งของเก็งกําไร เป�นต้น ในขณะเดียวกันผู้ที�ไม่มี
ความคิดยืดหยุ่นคิดได้เพียงว่า เป�นเครื�องบอกเวลาเพียงเท่านั�น
 2. ความคิดยืดหยุ่นด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) 
เป�นความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์
หลาย ๆ ด้าน ซึ�งมีประโยชน์ต่อการแก้ไขป�ญหา ผู้ที�มีความคิดนี�สามารถ
ดัดแปลงได้ไม่ซํ�ากัน
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4.ความคิดละเอียดอ่อน (Elaboration)

เป�นการคิดถึงรายละเอียดเป�นขั�นเป�นตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพ หรือเป�น
แผนงานที�สมบูรณ์มากขึ�น ความคิดละเอียดอ่อนเป�นรายละเอียดที�นํามาตกแต่ง
ขยายความคิดครั�งแรกให้สมบูรณ์ยิ�งขึ�น



ทักษะการรักษา
ข้อมูลส่วนตัว

02

"การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์
ข้อมูลออนไลน์ เพื�อป�องกันความเป�นส่วนตัว

ทั�งของตนเองและผู้อื�นเป�นสิ�งสําคัญ และต้องตระหนัก
ในความเท่าเทียมกันในสังคมดิจิทัล เคารพสิทธิ
ของทุกคน รวมถึงต้องมีวิจารณญาณการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในสังคมดิจิทัล 

รู้ว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ ข้อมูลใดไม่ควรเผยแพร่ 
และต้องจัดการความเสี�ยงของข้อมูล

ในสื�อสังคมดิจิทัลได้ด้วย"



การจัดการความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์

ป�องกันระบบการเชื�อมต่อกับ
สัญญาณ WiFi สาธารณะ

Back Up ข้อมูลไว้ใน
Hard Drive เป�นประจํา
เพื�อป�องกันข้อมูลสูญหาย

ไม่ควรเป�ดเผยข้อมูลลง
Social media มากเกิน
ไป เช่น วันเกิด ที�อยู่ 
หรือเบอร์โทรศัพท์

ระวังการใช้ E-mail
และระวังการเป�ด 
E-mail จากคนแปลก
หน้า หรือจากแหล่งคนที�
ไม่รู้จัก

เปลี�ยน Password ให้มี
ตัวอักษรและตัวเลขอย่าง
น้อย 15 ตัว และไม่ควร
บันทึก Password ลงบน
โทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ หากมีการ
ทํางานช้าลง หรือไฟล์งาน
หายไปโดยที�วความจุใน
คอมพิวเตอร์ลดลง 
อาจเกิดจากไวรัส



https://cbethailand.com
https://www.trueplookpanya.com
https://tuemaster.com
https://startdee.com
http://www.nana-bio.com
https://tatskillfactory.tourismthailand.org
https://www.ocsc.go.th/
https://generali.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://blog.startdee.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-critical-thinking-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD

