
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาอบรมหลกัสตูรนายทหารสญัญาบตัรช ัน้ตน้ รุน่ 41 ประจ าปีการศกึษา 2561  

วชิา ศาสตรแ์ละศลิปะในการเป็นผูน้ าในโลกยุคใหม ่

หวัขอ้ “ทกัษะการคดิ” (Thinking Skills) 
วนัที ่17-18 เมษายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น.                                                                                                                        

โรงเรยีนเหลา่ทหารพระธรรมนญู อาคารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) ช ัน้ 8       

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
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“การคดิ” คอือะไร?...อะไร? คอื “การคดิ”  

    เป็นการจดัการกบัตวัแทนการคดิในสมองเพือ่ใหไ้ดข้อ้สนเทศ 

ตวัแทนการคดิในสมองน ัน้อาจอยูใ่นรูปของถอ้ยค า ภาพ เสยีง หรอืขอ้มูลตา่งๆ ทีส่ะสมไวใ้นความทรงจ า การคดิจะ

แปลงสิง่ทีม่อียูใ่นสมองน ัน้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบใหมห่รอืรูปแบบทีแ่ตกตา่งออกไป เพือ่ใหบุ้คคลน าไปใชใ้นการตอบค าถาม

หรอืแกไ้ขปญัหาหรอืบรรลเุป้าหมายตา่งๆ 

เฟลด์แมน นกัจติวทิยา (2010) 

     เป็นกจิกรรมประเภทหนึง่ทีเ่กดิข ึน้ในสมองของบุคคลโดยไมม่ผีูอ้ ืน่

สามารถมองเห็นได ้แต่สามารถอา้งสิง่ทีค่ดิจากพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตเห็นได ้ เมือ่บุคคลคดิบุคคลมกีารจดัการ

หมวดหมู่ มกีารจดักระท าและผสมผสานการรบัรูต้า่งๆ เขา้ดว้ยกนั ซึง่โดยท ัว่ไปบุคคลมจีุดมุ่งหมายในการแกป้ัญหา

ตา่งๆ 

คารล์สนั และคณะ (2010) 

     เป็นปฏกิริยิาภายในทีแ่สดงออกเมือ่ไดร้บัการกระตุน้จากการหล ัง่

สารเคมขีองรา่งกายหรอืกระตุน้จากสิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิกระบวนการทางสมองทีม่กีารผสมผสานขอ้มูล หรอืดดัแปลง

ความรูแ้ละประสบการณท์ีม่อียูใ่นสมองเพือ่การตอบสนองตอ่สิง่เรา้ในชวีติประจ าวนั 

วกิพิเีดยี (2015) 

 
สรปุไดว้า่ “การคดิ”  

    เป็นกระบวนการทางสมองทีม่ ีการจดักระท ากบัตวัแทนการคดิ      

ซึง่อาจอยูใ่นรูปของถอ้ยค าภาพ เสยีง หรอืขอ้มูลทีส่ะสมไวใ้นความทรงจ า แลว้มกีารแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบใหม่หรอื

รูปแบบทีแ่ตกตา่งออกไป ท าใหไ้ดส้ารสนเทศทีบุ่คคลน าไปใชใ้นการแกป้ัญหา หรอืตอบค าถามหรอืใหเ้หตุผลและท า

การตดัสนิใจไดต้อ่ไป 

ทีม่า : http://humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/72101-11.pdf 

 “ทกัษะการคดิ” คอือะไร? 

เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ของการคดิในระดับทีส่งูขึน้ ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นทักษะการสือ่ความหมายทีบ่คุคลทกุคนจ าเป็นตอ้งใช ้

ในการสือ่สารความคดิของตน 

เป็นความสามารถและความช านาญในการด าเนนิการคดิที่
ซบัซอ้น เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการแสวงหาค าตอบ 
การตัดสนิใจ และการแกปั้ญหาต่าง ๆ เชน่ ทักษะการคดิ

วเิคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ฯลฯ 

ทกัษะ 

การคดิ 

ทกัษะพืน้ฐาน 

(Basic Skills) 

ทกัษะการคดิข ัน้สงู 

(Higher Order Skills)  

ทีม่า : https://www.dailynews.co.th/article/232076 
https://pangcmsite.wordpress.com/2016/03/22/สรปุทกัษะการคดิการคดิเ/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 

 

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คอือะไร? 
     เป็นกระบวนการคดิทีใ่ชเ้หตุผล มกีารศกึษาขอ้เท็จจรงิ 

หลกัฐานและขอ้มลูตา่งๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ แลว้น ามาพจิารณา วเิคราะห ์อยา่งสมเหตสุมผลกอ่นตดัสนิใจวา่ส ิง่ใดควร

เชือ่หรอืไม่ควรเชือ่ ผูท้ ีม่คีวามคดิอย่างมวีจิารณญาณจะเป็นผูท้ ีย่อมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่อย่างมเีหตุผล ไม่ยดึถอื

ความคดิเห็นของตนเอง กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจในเรือ่งใดก็จะตอ้งมขีอ้มูลหลกัฐานเพยีงพอ และสามารถเปลีย่นความคดิเห็นของ

ตนเองใหเ้ขา้กบัความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ได ้ถา้ผูน้ ัน้มเีหตุผลทีเ่หมาะสมถูกตอ้งกว่า เป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้หา

ขอ้มลูและความรู ้กลา่วไดว้า่ผูท้ ีม่คีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณจะเป็นผูท้ ีม่เีหตผุล 

คณุลกัษณะของผูท้ ีม่ทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

เป็นผูม้ใีจกวา้ง 

 การยอมรับฟังและการพจิารณา 

ความคดิเห็นของผูอ้ืน่ 

มคีวามเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ ืน่       
การรับรูส้ถานการณ์ ความคดิ และ 

ความรูส้กึของผูอ้ืน่ได ้

เปลีย่นความคดิเห็นทีต่นมอียูไ่ด ้        
ถา้อกีฝ่ายหนึง่มขีอ้มลูทีม่เีหตผุลมากกวา่ 

กระตอืรอืรน้ในการคน้หาขอ้มูล        

และความรู ้ 

การมคีวามรูม้ากท าใหก้ารตดัสนิใจ 
ถกูตอ้งและแมน่ย า 

เป็นผูม้เีหตผุล  

การไมใ่ชอ้คตหิรอือารมณ์ในการตดัสนิใจ 

แตเ่ชือ่ในขอ้มลูท าใหต้ดัสนิใจไดด้กีวา่  

แยกแยะ 
ความแตกตา่งระหวา่ง

ขอ้เท็จจรงิกบั 
ความคดิเห็น 

พจิารณา 
ความนา่เชือ่ถอืของ

ขอ้มลู 

พจิารณา 
ความถกูตอ้ง 
ตามขอ้เท็จจรงิ 

แยกความแตกตา่ง
ระหวา่งขอ้มลู 
ขอ้คดิเห็น            

เหตผุลทีเ่ก ีย่วขอ้ง               
และไมเ่กีย่วขอ้ง 

คน้หา 
สิง่ท ีเ่ป็นอคตหิรอื
ความล าเอยีง 

ระบถุงึ 
ขอ้อา้งหรอืขอ้สมมต ิ
ทีไ่มก่ลา่วไวก้อ่น 

ระบ ุ
ถงึขอ้คดิเห็น 
หรอืขอ้โตแ้ยง้ 
ทีย่งัคลมุเครอื 

แยกความแตกตา่ง
ระหวา่งขอ้คดิเห็น 
ทีส่ามารถพสิจูน ์   
ความถกูตอ้งได ้

ตระหนกั 
ในสิง่ท ีไ่มค่งที ่
ตามหลกัการ 
และเหตผุล 

พจิารณาความม ัน่คง
หนกัแนน่ในขอ้โตแ้ยง้

หรอืขอ้คดิเห็น 

องคป์ระกอบของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

ทีม่า : http://202.28.109.66/journalfiles/mcu59_2_09.pdf 

1. ต ัง้เป้าหมาย 

ในการคดิ 

2. ระบปุระเด็น 

ในการคดิ 

3. ประมวลขอ้มลูท ัง้ 

ขอ้เท็จจรงิและความ
คดิเห็น 

4. วเิคราะห ์จ าแนก 

แยกแยะ จดัหมวดหมู่
ของขอ้มลูและเลอืก

ขอ้มลูทีจ่ะน ามาใช ้

5. ประเมนิขอ้มลูทีจ่ะ

ใชใ้นแงค่วามถกูตอ้ง 
ความเพยีงพอ       

และความนา่เชือ่ถอื 

6. ใชห้ลกัเหตผุล      

ในการพจิารณาขอ้มลู 
เพือ่แสวงหาทางเลอืก

หรอืค าตอบ 

7. เลอืกทางเลอืกที่

เหมาะสม               
โดยพจิารณาถงึผลที่

จะตามมาและคณุคา่  

8. ช ัง่น า้หนกัผลได้

ผลเสยี คณุโทษใน
ระยะส ัน้และระยะยาว 

9. ไตรต่รอง ทบทวน

กลบัไปกลบัมาให้
รอบคอบ 

10. ประเมนิทางเลอืก

และลงความเห็น
เกีย่วกบัประเด็นทีค่ดิ 

ประโยชนข์องการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

1. มคีวามม ัน่ใจในการเผชญิ

ตอ่ปญัหาตา่งๆ และแกไ้ข
ปญัหาน ัน้ๆ ไดถ้กูทาง 

2. สามารถตดัสนิใจ             

ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้
อยา่งเหมาะสมและมเีหตผุล 

3. มบีคุลกิภาพด ีเป็นคนสขุมุ

รอบคอบ ละเอยีดลออ 

4. ท ากจิการงานตา่ง ๆ 

ประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

อยา่งมคีณุภาพ 

5. มทีกัษะในการสือ่สารกบั

ผูอ้ ืน่ไดด้ ีท ัง้การอา่น  
เขยีน ฟงั และพดู 

6. พฒันาวธิคีดิอยา่งมี

วจิารณญาณอยูเ่สมอ สง่ผล
ใหส้ตปิญัญาเฉยีบแหลม 

เรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ 

7. เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ    

มรีะเบยีบวนิยั 

8. เป็นผูป้ฏบิตังิานอยูบ่น

หลกัการและเหตผุล สง่ผลให้
งานส าเร็จอยา่งมคีณุภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท าไม? ตอ้งคดิแบบ “แนวขนาน” และ “คดิแนวขา้ง”

เนน้การสรา้งสิง่ใหมเ่ชงิสรา้งสรรค ์
ไมม่กีฎเกณฑ ์

และกรอบคดิทีต่ายตวั 
มองวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นไปได ้

การคดิดว้ยเหตผุลหรอืตรรกวทิยาไมเ่หมาะกบัสงัคมปจัจบุนั เนือ่งจาก  
1) สถานการณ์เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว    2) การแขง่ขันอยูบ่นพืน้ฐานของนวตักรรม    3) ปัญหาตา่งๆ มคีวามซบัซอ้นมากขึน้  

ทีม่า: https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridina-E-Journal/article/download/27402/23370 

 การคดิแนวขนาน (Parallel Thinking)

 การคดิแนวขนาน  คอือะไร? 
     เป็นทกัษะการคดิทีจ่ดัวางความคดิตา่งๆ ลงไปขา้งๆ กนั 

โดยไมม่กีารปะทะ ไมม่กีารโตเ้ถยีง ไมม่กีารตดัสนิวา่ถกูหรอืผดิ เป็นการคดิเพือ่ส ารวจและคน้ควา้เชงิลกึในเรือ่งน ัน้ๆ   

การคดิแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 

 อกีหนึง่ทางเลอืกของ “การคดิแนวขนาน”

 การคดิแบบสมมต ิโดยสมมตวิ่า “หมวก” คอืตวัแทนของมุมมองความคดิในแต่ละดา้น              

ซึง่มที ัง้หมด 6 มมุมอง คอื 

 ความเป็นกลาง ไมม่อีคติ ไมใ่ชอ้ารมณ์ และมเีป้าประสงคท์ีช่ดัเจน 

 ความโกรธ ใชอ้ารมณ์เหนอืเหตผุล ความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบ  

   ความจรงิจงั นา่เชือ่ถอื จบัผดิ ระมดัระวงั ประเมนิขอ้เสยีหรอืมองหาจดุออ่น 

   ความเอือ้อาทร หว่งใย มองโลกในแงด่ ีคาดการณ์เชงิบวก 

    ความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์การมองหาสิง่ใหม่ๆ  การเปลีย่นแปลงมมุมอง หรอืแนวคดิ 

 การควบคมุ การจดัระเบยีบ การมอี านาจ การหาขอ้สรปุหรอืยตุ ิ

หมวกสขีาว 

หมวกสแีดง 

หมวกสดี า 

หมวกสเีหลอืง 

หมวกสเีขยีว 

หมวกสนี า้เงนิ 

 ประโยชนข์องการคดิแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)

ทีม่า: http://www.prachasan.com/kmcorner/parallelthinking3.pdf 
        https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridina-E-Journal/article/download/27402/23370 

1. งา่ยตอ่การเรยีนรู ้
การใช ้และการกระตุน้

ความสนใจ 

2. เป็นการคดิ 
อยา่งสรา้งสรรค ์

3. มุง่หาคณุคา่        

และประโยชน ์

4. เกดิเสรภีาพ          

ในการคดิ 

5. ไมส่บัสน 

หรอืสะเปะสะปะ 

6. เปลีย่นความคดิ      

ไดง้า่ย 
7. ทกุคนมสีว่นรว่ม 

8. จดัล าดบัการคดิ 

ไดเ้หมาะสม 
9. ลดการโตเ้ถยีง 10. ผลติผลงานดขีึน้ 

ทีม่า: https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/six-thinking-hats.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การคดิแนวขา้ง คอือะไร? 

     เ ป็นท ักษะการคิดสร้า งสรรค์แบบหนึ่งที่มุ่ ง เน้น           

การมองหามุมมองใหม่ๆ หลกีหนีความซ า้ซากหรอืความคดิเดมิๆ จากขอ้มูลหรอืสิง่ท ีม่อียู่ เพือ่แกไ้ขปัญหาและน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 

 การคดิแนวขา้ง (Lateral Thinking)

 ลกัษณะของการคดิแนวขา้ง

1. เนน้สรา้งสรรค ์สิง่ใหม ่ 2. กระตุน้ใหเ้กดิความคดิ 3. กา้วขา้มข ัน้ตอนได ้

4. ไมม่กีารปฏเิสธ 5. ยอมรบัการกา้วล า้นอกเสน้ 6. ไมแ่นน่อน ยดืหยุน่ได ้

7. มองทีค่วามเป็นไปได ้
นอ้ยทีส่ดุ 

8. กระบวนการไมช่ดัเจน 9. "อะไร ๆ" ก็เป็นไปได ้

ทีม่า: https://pirun.ku.ac.th/~agrpct/envelop/new%20thinking%20skill.doc 
 http://www.stabundamrong.go.th/web/book/49/b22_49.pdf 

 

 หลกัการคดิแนวขา้ง

ชะลอ 
การ

ตดัสนิใจ 

ทา้ทาย
สมมตฐิาน 

สรา้ง
ทางเลอืก 

ทีม่า: https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/lateral-thinking.htm 

ประโยชนข์องการคดิแนวขา้ง 

 1. ไดค้วามคดิใหมท่ ีไ่มเ่หมอืนเดมิ 

2. สามารถน าไปใชแ้กป้ญัหาแบบ “คดิใหม ่ท าใหม”่ 

3. ใหม้มุมองหรอืทศันคตทิ ีต่า่งไปจากเดมิ 

4. น าไปสูค่วามคดิสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันานวตักรรมใหม ่

ตวัอยา่งผลงานการคดิแนวขา้ง : 
นวตักรรมสิง่ประดษิฐเ์ปลีย่นโลก 

ทีม่า: https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/lateral-thinking.htm 


