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ทุกวันนี้รอบตัวเราเต็มไปด้วยพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลัน  ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต  Big 
Data  ปัญญาประดิษฐ์  (AI)  หรือหุ่นยนต์  และเราไม่มีทางรู้ 
เลยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน

อย่างไรก็ตาม  แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปและสามารถ 
ใช้งานได้หลากหลายด้านแค่ไหน  เรื่องพื้นฐานที่สุดซึ่งได้แก่การ  
“ตั้งค�าถาม”  อย่าง  “อะไรคือปัญหาที่ควรจัดการแก้ ไข”  และ  
“ท�าไมถึงต้องแก้ไขปัญหานั้น”  ก็ยังเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่ดี    

อาจพูดได้ว่าเพราะตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ 
นี่แหละ  ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลถึงยิ่งทวีความ
ส�าคัญยิ่งขึ้นไปอีก  จะว่าเป็นการที่มนุษย์ต้องหวนกลับมา 
ทบทวนที่จุดเริ่มต้นก็คงได้

จะว่าไปแล้ว  “การคิดเชิงวิพากษ์”  ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐาน
หลกัของหนงัสอืเล่มนีเ้องกเ็ป็นวชิาทีน่กัศกึษาของโกลบสิซึง่เป็น
โรงเรียนธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นลงเรียนกันมากที่สุดด้วย 

โลกก�าลังจะมาถึงยุคที่  “มนุษย์อายุยืนถึง 100 ปี”  เพื่อ
ตามให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง  เราต้องตื่นตัวพร้อม
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  และเพื่อเป็นก้าวแรกในการ 
วางรากฐานให้กบัอนาคตของตวัเอง  ผมขอแนะน�าให้เริม่จากการ
อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ   

 
ทาคุโบะ โยชิฮิโกะ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการภาคภาษาญี่ปุ่น

ค�ำนิยม
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แด่มือใหม่และคนที่เคยฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล
มาแล้วแต่ยังไม่เชี่ยวชาญ 

“ไม่เข้าใจว่าตกลงอยากบอกอะไรกนัแน่”

เคยมีใครพูดกับคุณแบบนี้ในที่ท�างานไหมครับ  คุณ

อุตส่าห์ตั้งใจอธิบายให้ฟังแบบเป็นเรื่องเป็นราวแท้ ๆ แต่กลับ

ไม่มีใครเข้าใจ...  เวลาน�าเสนอคุณก็พยายามเต็มที่  แต่กลับ

ไม่มปีฏกิริยิาตอบสนองจากผู้ฟังเสยีอย่างนั้น... 

ในการท�างานมีสถานการณ์มากมายนับไม่ถ้วนที่ทักษะ

การอธิบายให้ผู ้ฟังเข้าใจและเห็นคล้อยตามเป็นสิ่งจ�าเป็น 

อย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นในการประชมุ  การเจรจาทางธรุกจิ  หรอื

การยื่นข้อเสนอให้กับลูกค้า  และสิ่งที่จะช่วยให้เรามีทักษะ 

ที่ว่านี้ได้กค็อื  “การคิดอย่างมีเหตุผล” 

 

การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นวิธีคิดที่ต้ังอยู่บนการน�า

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์และตีความก่อนจะน�า

ไปสร้างเป็นข้อสรุป  คนที่เชี่ยวชาญในการคดิอย่างมเีหตผุล

จะสามารถเรียบเรียงข้อมูลและอธิบายให้ผู ้อื่นเข้าใจได ้

อย่างง่ายดาย  นอกจากนั้น  มันยังเป็นวิธีคิดที่ไม่อาศัย

ประสบการณ์ส่วนตวั  จงึเป็นเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมอย่างยิง่

ต่อการพัฒนาทักษะการท�างานของคนหนุ่มสาว

SAMPLE
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อย่างไรก็ตาม  การจะศึกษาและฝึกฝนการคิดอย่างมี

เหตผุลให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบกไ็ม่ใช่เรื่องง่าย  

ทกุคนคงเคยได้ยนิค�าว่าการคดิอย่างมเีหตผุลหรอืการคดิ

เชิงตรรกะกันมาบ้าง  แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ามันคืออะไรหรือ 

น�าไปใช้ได้อย่างไร 

ด้วยเหตุนี้  ผมจึงพยายามคิดค้นวิธีเรียนรู้การคิดอย่าง

มเีหตผุลแบบง่าย ๆ ที่ทกุคนสามารถเข้าใจได้  แล้วตอนนั้นเอง

การ์ตูนเรื่องหนึ่งกผ็ดุขึ้นมาในหวั 

มนัคอืเรื่อง  “ยอดนกัสบืจิ๋วโคนนั”

นี่เป็นการต์นูที่แทบทกุคนน่าจะเคยได้ยนิ  ได้อ่าน  ได้ดู

แอนเิมชั่นหรอืภาพยนตร์กนัมาบ้าง  คงจ�าได้ใช่ไหมครบัว่ามนั

เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกบัการไขปรศินาคดตี่าง ๆ 

ค�าพดูตดิปากของโคนนัผูเ้ป็นตวัเอกของเรื่องคอื  “ความ

จรงิมเีพยีงหนึ่งเดยีวเท่านั้น” 

นี่เป็นประโยคเด็ดที่แสดงให้เห็นว่าการจะเข้าถึงความ

จรงินั้นต้องอาศยัการคดิ  (Thinking)  อย่างมเีหตผุล  (Logical) 

สมยัที่เรยีนเอม็บเีอที่โกลบสิ  ผมเคยท�าวจิยัเรื่อง  “การ

เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นต่อธุรกิจผ่านสื่อการ์ตูน”

ผมน�างานวิจัยดังกล่าวมาเป็นฐานในการเขียนหนังสือ

เล่มนี้  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผลที่

นกัศกึษาหลกัสูตรเอม็บเีอของโกลบสิต้องเรยีนได้ง่ายขึ้น  

SAMPLE
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หากได้เห็นว่านักสืบจากการ์ตูนดังที่ใคร ๆ ก็รู้จักอย่าง

โคนนัสามารถไขคดยีาก ๆ ด้วยการคดิอย่างมเีหตผุลได้อย่างไร  

การฝึกฝนทกัษะที่จ�าเป็นต่อธรุกจิกไ็ม่น่าจะยากเกนิก�าลงั   

ด้วยความที่เป็นหนังสือส�าหรับมือใหม่และผู ้ที่ยังไม่

เชี่ยวชาญ  หนังสือเล่มนี้จึงจะอธิบายวิธีคิดโดยเรียงล�าดับ  

5 ขั้นตอน  แบ่งออกเป็นขั้นตอนละบทดงันี้ 

 

บทน�า อธิบายว่าการคิดอย่างมีเหตุผลคืออะไร

โดยเน้นให้เห็นภาพรวม

บทท่ี 1 เริ่มฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อน�าไปใช้

แก้ไขปัญหา  อธิบายวิธีมองหาและก�าหนดประเด็นท่ี

เหมาะสม  

บทที่ 2 วิธีสร้าง  “เฟรมเวิร์ก”  ช่วยคิด 

บทท่ี 3 วิธีตั้ง  “สมมุติฐาน”  ท่ีจะช่วยน�าไปสู ่

ข้อสรุป

บทที่ 4 วธิตีรวจสอบความถกูต้องของ  “สมมตุฐิาน”  

และวธิพีจิารณาว่ายงัมสีมมตุฐิานอืน่ทีน่่าจะใช้ได้มากกว่า

หรือไม่โดยดูผ่านหลายมุมมอง  

บทท่ี 5 วธิรีวบรวมข้อมลูและไอเดยีทีไ่ด้เพือ่น�าไป

สร้างข้อคิดเห็นหรือข้อสรุป

SAMPLE
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แนน่อนว่าผมจะพยายามอธบิายเกี่ยวกบัเฟรมเวร์ิกและ

ศพัท์เฉพาะทางอย่างละเอยีดเพื่อให้ผูท้ี่พอมพีื้นฐานเรื่องการคดิ

อย่างมเีหตผุลมาบ้างแล้วเข้าใจตรงกนัด้วย 

นอกจากนี้  ในแต่ละบทยงัมี

① เคล็ดลับบอกให้รู ้ว ่า  “ควรใช้เมื่อไหร่และ

อย่างไร”  พร้อมบอกระดับความยากง่ายและ 

ยกตัวอย่างการใช้งานจริง

② คย์ีเวร์ิด  (ประโยคเดด็)  ทีน่�าไปสูก่ารไขคดขีอง

โคนันพร้อมบทสรุปของคดี

③ อธบิายการวเิคราะห์ทีใ่ช้การคดิอย่างมเีหตผุลที่

ปรากฏในการ์ตูน

 

ถ้ามีเวลาผมขอแนะน�าให้อ่านการ์ตูนประกอบไปด้วย

ครับ  เพราะนอกจากจะสนุกแล้วยังช่วยให้เข้าใจการคิด

วเิคราะห์อย่างมเีหตผุลได้ง่ายขึ้นด้วย

ในยุคที่มนุษย์อายุยืนยาวถึง 100 ปี  เรามีแนวโน้มจะ

ต้องท�างานนานขึ้น  บางคนอาจต้องท�างานทั้งชีวิตโดยไม่ได้

เกษยีณ  ดงันั้น  หากไม่รบีเรยีนรู้ทกัษะส�าคญัเป็นอาวธุตดิตวั

ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ  โอกาสที่จะได้วางแผนชีวิตให้เป็นอย่างที่

ต้องการกแ็ทบไม่มเีลย

SAMPLE
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และหนึ่งในอาวธุส�าคญัที่ควรมตีดิตวัไว้กค็อืการคดิอย่าง

มเีหตผุล 

อย่าท�าแค่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ  ผมขอให้ลองน�าไป

ปฏบิตัจิรงิดดู้วย  เพราะการน�าไปปฏิบตัจิริงจะท�าให้ความรู้

กลายเป็นทักษะติดตัวได้อย่างรวดเร็ว  หากผู้อ่านสามารถ

น�าการคดิอย่างมเีหตผุลไปใช้จนสามารถออกแบบอนาคตให้กบั 

ตวัเองได้  ผมคงดใีจจนบรรยายไม่ถูกเลยทเีดยีว

เอาละ  เรามาเปิดประตูสู ่การคิดอย่างมีเหตุผลไป 

พร้อม ๆ กบัยอดนกัสบืจิ๋วโคนนักนัเลยดกีว่า

SAMPLE
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ก�ำหนดประเด็น
ให้ชัดเจน

STEP 1 STEP 2 STEP 3

คิดด้วย
เฟรมเวิร์ก ตั้งสมมุติฐำน

สมมุติฐำน  
(ถ้ำเป็น...ล่ะ)

สมมุติฐำน  
(ถ้ำเป็น...ล่ะ)

สมมุติฐำน  
(ถ้ำเป็น...ล่ะ)

เฟรมเวิร์ก ①  
(...ใช่หรือไม่)

เฟรมเวิร์ก ②  
(...ใช่หรือไม่)

เฟรมเวิร์ก ③  
(...ใช่หรือไม่)

เฟรมเวิร์ก

5 ขั้นตอนหลักของการคิดอย่างมีเหตุผล

ประเด็น  (ค�ำถำม
ที่ต้องกำรค�ำตอบ)

ข้อสรุป

......
......

......

SAMPLE



ค�ำตอบของ
ประเด็นที่
ก�ำหนด
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ตรวจสอบและ
พัฒนำสมมุติฐำน

สรำ้งข้อสรุป

ซึ่งเป็นโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้

สมมุติฐำนที่
ตรวจสอบแล้ว  

(พบวำ่...)

สมมุติฐำนที่
ตรวจสอบแล้ว  

(พบวำ่...)

สมมุติฐำนที่
ตรวจสอบแล้ว  

(พบวำ่...)

ข้อคิดเห็น / 
ข้อสรุปที่ได้จำก
เฟรมเวิร์ก ①

ข้อคิดเห็น / 
ข้อสรุปที่ได้จำก
เฟรมเวิร์ก ②

ข้อคิดเห็น / 
ข้อสรุปที่ได้จำก
เฟรมเวิร์ก ③

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

STEP 4 STEP 5

SAMPLE



การคิดอย่างมีเหตุผล

คืออะไร

บทน�ำ 

SAMPLE
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