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จากฉบับที่แล้วต่อ

อ.สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2. คุณสมบัติด้าน Critical Thinking 

คือ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีเหตุมีผล ไม่ด่วนสรุป 

เริม่จำกควำมคดิวพิำกษ์ ควำมสำมำรถในกำรพจิำรณำ ประเมนิ และ

ตัดสินสิ่งต่ำงๆหรือเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้น ท่ีมีข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แย้ง โดย

กำรพยำยำมแสวงหำค�ำตอบที่มีควำมสมเหตุสมผล โดยกำรคิด

วพิำกษ์นัน้จะเกดิขึน้ เมือ่มกีำรเผชญิสถำนกำรณ์แปลกๆ ทีไ่ม่คำดหวงั 

กำรพบปัญหำทีย่ำกๆ เกิดควำมสงสยัหรอืเกิดข้อโต้แย้ง ในเหตผุลหรอื

ข้ออ้ำงน้ัน กำรที่ต้องกำรตรวจสอบ และสืบค้นควำมจริง แนวคิด 

ดงัเดมิจำกทฤษฎด้ีำนกำรคดิเชงิวพิำกษ์มพีืน้ฐำนของ เบนจำมนิ บลมู 

(Benjamin Bloom) ในปี 1956 ที่ได้จัดหมวดหมู่พฤติกรรม กำรเรียน

รูด้้ำนสตปัิญญำ โดยพฒันำวตัถปุระสงค์ของกำรเรยีนรูใ้ห้ชดัเจน โดย

แบ่งพฤติกรรมกำรเรียนรู้ ออกเป็น 6 ประเภท คือ

1.  ควำมรู้ (Knowledge) เป็นกำรจ�ำและกำรอ้ำงอิงข้อมูล  

ค�ำกริยำเชิงพฤติกรรมที่ใช้ เช่น ระบุ บอกรำยกำร บอกชื่อ ตั้งชื่อ  

ให้ค�ำจ�ำกัดควำม เช่น เห็นภำพยำนพำหนะ ต้องเรียกได้ว่ำ รถ เพรำะ

ขับเคลื่อน มีเครื่องยนต์ 

2. ควำมเข้ำใจ (Comprehension) เป็นกำรเชื่อมโยง และ

จัดกำรข้อมูลที่ได้เรียนมำ ค�ำกริยำที่ใช้ เช่น รถอ�ำนวยควำมสะดวกใน

กำรเคลื่อนที่บนพื้นดิน

3.  กำรประยุกต์ใช้ (Application) เป็นกำรใช้ข้อมูล โดย

กำรน�ำเอำกฎหรือหลักกำรมำประยุกต์ใช้ เช่น รถถ้ำท�ำให้วัสดุเบำ 

สำมำรถพยงุตวับนอำกำศได้กจ็ะคล้ำยยำนพำหนะทีเ่รยีกว่ำเครือ่งบนิ 

“คณุลกัษณะ 10 ประก�ร
ทีธ่รุกจิตอ้งก�ร ในยคุอตุส�หกรรม 4.0”

เรำก็จะแก้ปัญหำโครงสร้ำงประตูรถ สร้ำงและดัดแปลง เปลี่ยน 

ใช้ประตูรถ เป็นปีกได้ด้วย

4.  วเิครำะห์ (Analysis) เป็นกำรคดิเชงิวเิครำะห์ส่วนประกอบ 

และหน้ำที่ของส่ิงต่ำง เช่น กำรวิเครำะห์ จำกหลักกลศำสตร์ประตู

สำมำรถพับได้แทนกำรเปิดด้ำนข้ำง กำรบินบนอำกำศ เคร่ืองยนต์ที่

เหมำะสม 

5.  สงัเครำะห์ (Synthesis) เป็นกำรคดิในกำรน�ำเอำส่วนประ

กอบปลกีย่อยหรอืรำยละเอยีดมำรวมกนัสร้ำงสิง่ใหม่ เช่น รถประดษิฐ์

ลอยฟ้ำ สร้ำง (Create) รถรวมกับเครื่องบิน จำกกำรตั้งสมมติฐำนรถ

บินได้ เริ่มวำงแผนออกแบบประตูรถ เพิ่มเติมด้วยจิตนำกำร และ
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ด�ำเนินกำร 

6.  กำรประเมนิ (Evaluation) เป็นกำรประเมนิและกำรตัดสนิ 

โดยใช้ข้อมูลเป็นฐำน เช่น ประเมิน (Assess) รถประดิษฐ์ลอยฟ้ำ 

แนะน�ำว่ำด ี(Recommend) คนต้องกำรใช้ในกรณรีถตดิ หำข้อด ีและ

ข้อเสีย ให้น�้ำหนัก และตัดสินคุณค่ำ คนทั่วไปนิยมใช้รำคำต้องไม่สูง

มำก อะไหล่ ซ่อมแซม ได้ง่ำย (พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 3 ข้อท้ำยเรำจะ

เรียกว่ำ วิสัประ)

3. คุณสมบัติด้าน Creativity 

คือ ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ เริ่มจำกจินตนำกำรหรือ

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่จำกกำรผสม

ผสำน (combining หรือ synthesizing) เปลี่ยนแปลง (changing) 

หรอืกำรน�ำกลบัมำใช้ใหม่ (reapplying) ควำมคดิสร้ำงสรรค์บำงเรือ่ง

อำจน่ำทึ่ง และยอดเยี่ยมมำก บำงเรื่องอำจจะเป็นเรื่องพื้นๆ ธรรมดำ

ที่คนส่วนใหญ่มองข้ำม โดยเริ่มจำกทัศนคติ (attitude) คือ ควำม

สำมำรถทีจ่ะยอมรบักำรเปลีย่นแปลง และสิง่ใหม่ๆ พร้อมทีจ่ะเล่นกบั

ควำมคิดที่หลำกหลำย และควำมเป็นไปได้ (probability) มีควำมคิด

ทีย่ดืหยุน่ ชอบเห็นสิง่ทีด่ขีึน้ และพร้อมทีจ่ะปรบัปรงุอยู่เสมอ ตวัอย่ำง 

เช่นกำรเปลีย่นรูปร่ำงวสัดยุำงรถยนต์เก่ำมำเป็นกระถำงดอกไม้ กล้วย

ตำกท�ำเป็นกล้วยชุบเคลือบด้วยช็อคโกแลต สตอร์เบอรี่ ถั่วลิสงหรือ

เพิ่มรสชำดกับผลไม้ชนิดอื่นได้ ท�ำเป็นน�้ำ BANANA DRINK BA-

NANA เข้มข้นเพือ่รำดกบัไอศครมี น�ำ้แขง็ใส ฯลฯ และท�ำกระบวนกำร 

(process) สร้ำงสรรค์เพื่อที่จะท�ำงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำร

เปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรอืปรบัปรงุให้มคีวำมสมบรูณ์ขึน้

ตำมล�ำดับ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเย่ียมยอดไม่เคยปรำกฏว่ำเกิดจำก

กำรคิดเพียงครั้งเดียวหรือจำกกิจกรรมสั้นๆ ผู้ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

รู้ดีว่ำ กำรปรับปรุงให้ดีขึ้นสำมำรถท�ำได้เสมอ (KAIZEN)

4. คุณสมบัติด้าน People Management 

คือ ทักษะในกำรบริหำรบุคคล เป็นกำรกระตุ้นพนักงำนหรือ

ทมีงำนในกำรท�ำงำน กำรท�ำงำนด้วยกำรบรหิำรงำน จำกค�ำพดู และ

ค�ำเยนิยอบคุคลต่ำงๆ ทีเ่ตม็ไปด้วยพลงัในกำรสือ่สำร ถอืว่ำเป็นเครือ่ง

มอืทีส่�ำคญัมำกในกำรทีจ่ะท�ำให้บคุคลดงึควำมสำมำรถทีม่อียูม่ำใช้

อย่ำงเต็มที่ และกำรผสมผสำนกับทีมงำนเพิ่มพลัง และผลงำน หำก

บุคคลใดก็ตำมจะสร้ำงกำรเชื่อมต่อด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้อื่น ได้ดีก็จะ

เป็นที่ต้องกำรของธุรกิจ รวมทั้ง กำรกระตุ้นพนักงำนด้วยกำรท�ำเป็น

ตวัอย่ำงในกำรท�ำงำนเป็นทมี จะท�ำให้งำนบรรลเุป้ำหมำยทัง้ปรมิำณ 

และคุณภำพ ไปสู่ควำมส�ำเร็จครับ

5. คณุสมบตัดิา้น Coordinating with Others

คือ ทักษะกำรประสำนงำนกับผู้อื่น ซึ่งในปัจจุบันกำรท�ำงำน

กับบุคลจำกเดิมเป็นกำรสื่อสำรทำงตรงแบบเผชิญหน้ำ ซึ่งปัจจุบัน

กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนกำรท�ำงำนสื่อสำรด้วยเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

เป็นสิ่งที่มีบทบำทมำกขึ้น คือเรำต้องมีกำรปรับตัวให้กำรท�ำงำนจำก

เอกสำรทีเ่ป็นกระดำษมำเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนกิส์ได้ เพิม่สมรรถนะ

ที่จะท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ สำมำรถก�ำหนด

ขั้นตอนในระบบงำนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถใช้เครือข่ำยสังคมในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ จะเห็นได้

ปัจจบุนัเป็นอตุสำหกรรม 4.0 กบั สงัคมก้มหน้ำ แทบทกุคนมอีปุกรณ์
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สื่อสำรติดต่อ และมีกำรใช้ Social อย่ำงแพร่หลำยทั้ง Face book, 

Line, Twitter, Instagram ฯลฯ เพิ่มจำกเติมจำกกำรใช้ Hotmail, 

Gmail, Google, กำรสื่อสำรด้วยระบบดิจิทัลจะเพิ่มบทบำทมำกขึ้น 

เรำจะต้องสำมำรถประสำนงำนกับผู้อ่ืนได้ด้วยกำรบริหำรจัดกำรกับ

ข้อมูลที่เกิดจำกกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบสื่อสำรดิจิทัลได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีสมรรถนะในกำรสืบค้นข้อมูลจำกระบบต่ำงๆ บน

อินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำงที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรท�ำงำนของธุรกิจ ท�ำให้เกิดผลงำนที่ดีจำกกำรใช้ข้อมูลอย่ำง

สร้ำงสรรค์ มีกำรปรับใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย 

เนือ่งจำกกำรกำรประสำนงำนในยคุดจิทิลัจะมอีปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

หลำกหลำยชนดิ ทัง้อุปกรณ์ทีใ่ช้ส่วนตัว ในส�ำนกังำน ในโรงงำน และ

ส่วนภำคสนำมมำกมำย ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เพื่อใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่หลำกหลำยให้เหมำะสม และถูกต้องรวมทั้งกำร

ปกป้องข้อมลู และทรพัย์สนิทำงปัญญำทีเ่ป็นควำมลบัขององค์กรจะ

เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในธุรกิจได้อย่ำงมี

ประสิทธิผล

ต่อฉบับหน้าอ่าน


