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โลกแห่งศตวรรษที& 21 เป็ นโลกแห่งการติดต่อสื&อสารทางเทคโนโลยี มีการเชื&อมโยงข่าวสารทุกภูมภิ าคของ
โลกเข้าไว้ ด้วยกัน และสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้ดว้ ยเวลาเพียงไม่กว&ี นิ าที ทําให้เกิดการเปลีย& นแปลงทางสังคมโลก
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดํารงชีพของคนในสังคมอย่างทัวถึ
& ง ทัง= ทางด้านบวกและด้านลบ การดํารงชีวติ ในสังคมของ
คนในยุคนี=จงึ จําเป็ นทีจ& ะต้องมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื&อทีจ& ะสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลข่าวสารที&
ได้รบั และสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที&เปลี&ยนไป การศึกษาถือว่าเป็ นรากฐานของเตรียมความพร้อมในการ
ออกไปดํารงชีวติ ในสังคม ดังนัน= ครูผูส้ อนจึงควรต้องมีการตื&นตัวในการออกแบบวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
สําหรับการออกไปดํารงชีวติ ในโลกในศตวรรษที& 21 การฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจึงเป็ นอีกหนึ&งทักษะทีม& ี
ความสําคัญต่อการศึกษาในยุคศตวรรษที& 21 นี=
คําสําคัญ: ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ, การดํารงชีพศตวรรษที& 21

Abstract
The world of the 21stcentury is a world of technology communication. There's a link to all regions
over the world together, and it can also send messages to each other by a few seconds that makes the
change in the world of society rapidly affecting the livelihoods of people in society thoroughly both positive
and negative. Living in a society of people today, it is very important to have critical thinking skills in order to
be able toidentify, analyze the information received, and can adapt to the changing times. Education is the
foundation of life preparedness to live in society, thus teachers should be alert in curriculum design providing
tothe learners with skills for the living in the world of the 21stcentury.The critical thinking skill is one of the
most important skills in the 21stcentury education.
Key words: critical thinking skills, 21stcentury living.

บทนํา
การคิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ เป็ น การคิด ที&มีก ระบวนการทางปั ญ ญา มีล ัก ษณะการคิด ที&ซ ับ ซ้อ น มีก าร
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองโดยอาศัยเหตุผลอย่างรอบคอบทุกด้าน มีนกั จิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ดงั นี=
∗

นิสติ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

Dewey ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ1 หมายถึง การคิดอย่าง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เริม& ต้นจากสถานการณ์
ทีม& คี วามยุ่งยาก และสิน= สุดลงด้วยสถานการณ์ท&มี ี ความชัดเจน Hilgard ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ2
หมายถึง ความสามารถในการตัดสินข้อความหรือปั ญหาว่า เป็ นข้อเท็จจริง หรือเป็ นเหตุเป็ นผลกัน Good ได้กล่าวไว้ว่า
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ3 หมายถึง การคิด อย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื&อหา
ข้อสรุปทีน& ่าจะเป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบทีเ& กีย& วข้องทัง= หมดและใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล Ennis ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ4 หมายถึง การคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผลทีม& จี ุดมุ่งหมายเพื&อการตัดสินใจว่า สิง& ใดควรเชื&อหรือสิง& ใดควรทํา ช่วยให้ตดั สินใจสภาพการณ์ได้อย่างถูกต้อง
จากการให้ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ว่า เป็ นกระบวนการคิดทีใ& ช้เหตุผล มีการศึกษา ข้อเท็จจริง หลักฐาน
และข้อมูลต่าง ๆ เพื&อประกอบการตัดสินใจ แล้วนํามาพิจารณา วิเคราะห์ อย่างสมเหตุสมผล ก่อนตัดสินใจว่าสิง& ใดควร
เชื&อหรือไม่ควรเชื&อ ผู้ท&มี คี วามคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จะเป็ นผู้ท&ยี อมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ&นื อย่างมีเหตุผลไม่
ยึดถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนทีจ& ะตัดสินใจในเรื&องใดก็จะต้องมีขอ้ มูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลีย& นความ
คิดเห็นของตนเองให้เข้ากับความคิดเห็นของผูอ้ &นื ได้ ถ้าผูน้ นั = มีเหตุทเ&ี หมาะสมถูกต้องกว่า เป็ นผูม้ คี วามกระตือรือร้นใน
การ ค้นหาข้อมูลและความรู้ กล่าวได้ว่าผูท้ ม&ี คี วามคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจะเป็ นผูท้ ม&ี เี หตุผล

คุณลักษณะของผูท้ ีมีทกั ษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ สรุปคุณลักษณะของผูท้ ค&ี ดิ อย่างมีวจิ ารณญาณว่าประกอบด้วย 5 ลักษณะสําคัญ5ดังนี=
1. เป็ นผูม้ ใี จกว้าง คือ ยอมรับฟั งและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ้ &นื ไม่ยดึ มันในความคิ
&
ดของตนเองเป็ นหลัก
ไม่อคติ มีใจเป็ นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลประกอบเพียงพอ การมีใจกว้างขวางจะทําให้ได้ขอ้ มูลที&กว้างขวาง
หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดมี ากขึน=
2. มีความไวต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ &นื เข้าใจผูอ้ &นื การมีความรูส้ กึ ทีไ& วจะทําให้สามารถรับรูส้ ถานการณ์ ความคิด
ความรูส้ กึ ของผูอ้ &นื ได้ดกี ว่า
3. เปลีย& นความคิดเห็นทีต& นมีอยู่ได้ ถ้ามีขอ้ มูลทีม& เี หตุผลมากกว่า
4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ การมีขอ้ มูลและความรูม้ าก ทําให้การ ตัดสินใจย่อมถูกต้องและ
แม่นยํา การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรูม้ ากๆเพื&อประกอบใน การตัดสินใจ แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์
น้อยก็ตาม
5. เป็ นผูม้ เี หตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใดๆหรือ การตัดสินใจใดๆ จะไม่
เชื&อมันในตั
& วบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลทีม& เี หตุผลจะทําให้การตัดสินใจดีกว่า ครูจงึ ควรต้องจัดบรรยากาศ และกิจกรรมที&
เสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวให้เกิด ขึน= กับผูเ้ รียน เพื&อปลูกฝั งความเป็ นนักคิด
จากคํากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผูท้ ม&ี คี ุณลักษณะของผูท้ ม&ี ที กั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จะต้องเป็ น
ผูท้ ม&ี ใี จกว้างยอมรับฟั งความคิดเห็นของคน ไม่ยดึ มันความคิ
&
ดเห็นของตนเป็ นหลัก มีใจเป็ นกลางและตัดสินใจโดยการ
ใช้ขอ้ มูลประกอบหลายด้าน มีความรูส้ กึ ไวต่อสถานการณ์และความรูส้ กึ ของผูอ้ &นื สามารถเปลีย& นความคิดเห็นของตน
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ได้หากมีเหตุผลที&มากกว่า เป็ นผู้มคี วามกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลความรู้ มีความรู้มากเพื&อใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ แลทีส& าํ คัญต้องเป็ นผูท้ ม&ี เี หตุผลไม้ใช้อารมณ์หรืออคติในการตัดสินใจ
แนวทางจัดกิ จกรรมเพือส่งเสริมการคิ ด
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ สรุปแนวทางจัดกิจกรรมเพื&อส่งเสริมการคิดให้กบั เด็กและเยาวชน ดังนี=
1. สร้างความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) โดยต้องได้รบั การกระตุ้นยัวยุ
& โดยใช้ส&อื คําถาม
กิจกรรม
2. ฝึกให้มคี วามกล้าเสีย& ง (Risk Taking) กล้าคิดแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ กล้า เสีย& งทีจ& ะสร้างสิง& ใหม่หรือ
แตกต่างจากเดิม โดยใช้สถานการณ์ทย&ี วยุ
ั & ให้คาดการณ์และคาดเดาสิง& ต่างๆ ซึง& อาจมีคาํ ตอบหลายๆแนวทาง
3. ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ความยุ่งยากซับซ้อนจะทําให้เกิดการพัฒนา ความคิดระดับสูงได้ ต้อง
พัฒนาจากง่ายไปหายาก กิจกรรมทีใ& ช้และระดับความยากง่ายต้อง สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
4. กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ (Imagination) เด็กต้องได้รบั การกระตุ้นให้มคี วามคิด จินตนาการ สร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย ทัง= ที&เป็ นการจินตนาการจากภาพ จากนิทาน จาก ประสบการณ์ เดิม จากเหตุ การณ์สงิ& แวดล้อม
รอบตัว จากความรูส้ กึ ของตนเอง
5. ฝึ กฝนให้ใจกว้าง (Open Mind) เด็กควรได้รบั การฝึ กฝนให้ทํางานกลุ่มการอภิปรายกลุ่ม การรับฟั งและ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื&น ยอมรับในเหตุผลและข้อมูลของกลุ่ม หรือของคนอื&นทีด& กี ว่าหรือมีมากกว่า
6. สร้างความมันใจในตนเอง
&
(Self Confidence) ความมันใจในตนเอง
&
จะทําให้เด็ก ได้มพี ฒ
ั นาการการคิด
และกล้าแสดงออกซึง& ความคิด การเลือกสรรกิจกรรมทีห& ลากหลาย และ เหมาะสม จะทําให้เด็กกล้าแสดงออก เริม& จาก
การตัง= คําถามง่ายๆ การแสดงออกอย่างง่ายแล้วยากขึน= ตามลําดับ การเล่นและการทํางานเป็ นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือ
คนเดียว ซึง& การแสดงออกของเด็ก ต้องได้รบั กําลังใจและการสนับสนุน จะทําให้เด็กมีความมันใจมากขึ
&
น=
จากแนวคิดข้างต้นของนักวิชาการการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด จะต้อง
มีการสร้างความความกระตือรือร้น ความอยากรูอ้ ยากเห็นให้กบั ผูเ้ รียนโดยการใช้สอ&ื หรือคําถาม ฝึกให้ผเู้ รียนกล้าทีจ& ะ
คิดแตกต่าง คิดสร้างสิง& ใหม่ๆ โดยการใช้สถานการณ์ยวยุ
ั & ให้คาดการณ์สงิ& ต่างๆ หลากหลายแนวทางมีความซับซ้อน
เพื&อให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาความคิดระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายากและให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนแต่ละคน ต้อง
กระตุ้นให้ผูเ้ รียนเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ทห&ี ลากหลาย จากภาพ นิทาน สิง& แวดล้อมรอบตัว จากประสบการณ์เดิม
หรือจากความรูส้ กึ ของตัวเอง ฝึ กฝนให้ผูเ้ รียนเป็ นคนใจกว้าง ควรให้ผูเ้ รียนได้ทํางานเป็ นกลุ่มมีการับฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ &นื ยอมรับในเหตุผลของผูอ้ &นื ทีม& ดี กี ว่า และสร้างความมันใจในตั
&
วเองให้กบั ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนจะ ได้มพี ฒ
ั นาการการ
คิด และกล้าแสดงออกซึ&งความคิด การเลือ กสรรกิจ กรรมที&ห ลากหลาย และ เหมาะสมการตัง= คํา ถามง่ ายๆ การ
แสดงออกอย่างง่ายแล้วยากขึน= ตามลําดับ จะทําให้ผเู้ รียนกล้าแสดงออกมากขึน=

ประโยชน์ ของการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ สรุปประโยชน์ของการรูจ้ กั นําวิธคี ดิ 6 อย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้ในการดําเนิน
ชีวติ มีดงั นี=
1. มีความมันใจในการเผชิ
&
ญต่อปั ญหาต่างๆ และแก้ไขปั ญหานัน= ๆ ได้ถูกทาง
2. สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
3. มีบุคลิกภาพดี เป็ นคนสุขมุ รอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตัดสินใจในเรื&องใดจะต้องมีขอ้ มูลหลักฐานประกอบ
แล้ววิเคราะห์ดว้ ยเหตุผลก่อนตัดสินใจ
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สุคนธ์ สินธพานนท์, นวัตกรรมการเรียนการสอนเพือพัฒนาคุณภาพของเยาวชน, (พิมพ์ครัง= ที& 3), (กรุงเทพมหานคร:
9119 เทคนิคพริน= ติ=ง, 2552), หน้า 72-73.

4. ทํากิจการงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายทีก& าํ หนดอย่างมีคุณภาพ เนื&องจากมีระบบความคิด
อย่างเป็ นขัน= ตอน
5. มีทกั ษะในการสือ& สารกับผูอ้ &นื ได้ดี ทัง= ด้านการอ่าน เขียน ฟั ง พูด
6. การพัฒนาวิธคี ดิ อย่างมีวจิ ารณญาณอยู่เสมอ ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างต่อเนื&องในสถานการณ์ของโลกทีม& กี ารเปลีย& นแปลง
7. เป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั
8. เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านอยู่บนหลักการและเหตุผล ส่งผลให้งานสําเร็จอย่างมีคุณภาพ
จากประโยชน์ทน&ี ักวิชาการการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สามารถทําให้เรามีความมันใจในการแก้
&
ไขปั ญหาต่างๆ ได้ถูกทาง ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล
ทําให้เป็ นผูท้ ม&ี บี ุคลิกภาพทีด& ี เป็ นคนทีม& คี วามรอบคอบ ก่อนทีจ& ะตัดสินใจทําเรื&องใดจะต้องมีหลักฐานประกอบ ในการ
วิเคราะห์ตดั สินใจ ทําให้ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายทีว& างไว้อย่างมีคุณภาพเพราะมีการคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ น
ขัน= ตอน มีทกั ษะในการสื&อสารกับผู้อ&นื ได้ดใี นทุกด้าน การพัฒนาวิธคี ดิ อย่างมีวจิ ารณญาณอยู่เสมอ จะส่งผลให้เรามี
สติปัญญาที&เฉียบแหลม พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื&องในสถานการณ์ของโลกที&มกี าร
เปลีย& นแปลง ทําให้เราเป็ นผูท้ ม&ี วี นิ ยั และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน อยู่บนพืน= ฐานของหลักการและเหตุผลทํา
ให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ

องค์ประกอบของการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายเกีย& วกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ ดังนี= Feely
ได้แยกองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ 10 ประการ7คือ
1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และความรูส้ กึ หรือความคิดเห็น
2. การพิจารณาความเชื&อถือได้ของแหล่งข้อมูล
3. การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความนัน=
4. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือเหตุผลทีเ& กีย& วข้องและไม่เกีย& วข้องกับเหตุการณ์นนั =
5. การค้นหาสิง& ทีเ& ป็ นอคติหรือความลําเอียง
6. การระบุถงึ ข้ออ้าง ข้อสมมติทไ&ี ม่กล่าวไว้ก่อน
7. การระบุถงึ ข้อคิดเห็นหรือขัดโต้แย้งทีย& งั คลุมเครือ
8. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นทีส& ามารถพิสจู น์ความถูกต้องได้
9. การตระหนักในสิง& ทีไ& ม่คงทีต& ามหลักการและเหตุผล
10. การพิจารณาความมันคงหนั
&
กแน่นในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น
ชนาธิป พรกุล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณว่ามีองค์ประกอบอยู่ 4 องค์ประกอบ8
และในแต่ละองค์ประกอบจะมีทกั ษะทีส& ามารถนํามาใช้ในชัน= เรียน ได้แก่
1. การให้คําจํากัดความและการทําให้กระจ่าง ทักษะทีฝ& ึ ก ได้แก่ การระบุขอ้ สรุป การระบุเหตุผลทีก& ล่าวถึง
การระบุเหตุผลที&ไม่ได้กล่าวถึง การเปรียบเทียบความเหมือนและความ แตกต่างการระบุและการจัดการกับสิง& ที&ไม่
เกีย& วข้องและการสรุปย่อ

7

Feely, A.J. Argumentation and Debate: Rational Decision Making, (2d ed, Belmont : Wadsworth Publishing Co.,

Inc), 1976.
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ชนาธิป พรกุล. แคทห์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 177-178.

2. การตัง= คําถามทีเ& หมาะสมเพื&อทําให้กระจ่างหรือถ้าทาย เช่น ข้อความสําคัญคือ อะไร หมายความว่าอย่างไร
ตัวอย่างคืออะไร อะไรไม่ใช่ตวั อย่าง จะนํ าเรื&องนี=ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร อะไรคือข้อเท็จจริง นี&คอื สิง& ที&กําลังพูดถึง
หรือไม่ มีอะไรทีย& งั ไม่ได้พดู ถึง
3. การตัดสินความน่ าเชื&อถือของแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากความมีช&อื เสียง ความสอดคล้องกันระหว่าง
แหล่งข้อมูล ความไม่ขดั แย้งประโยชน์ ความสามารถในการให้เหตุผล
4. การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุป โดยวิธกี ารนิรนัยและตัดสินอย่างเทีย& งตรง วิธกี ารอุปนัยและตัดสินข้อสรุป
การคาดคะเนผลทีจ& ะเกิดตามมา
เพ็ญพิศุทธิ • เนคมานุรกั ษ์ ได้แบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ น 7 ด้าน9 คือ
1. การระบุประเด็นปั ญหา เป็ นการระบุ หรือทําความเข้าใจกับประเด็นปั ญหา ข้อคําถาม ข้ออ้าง หรือข้อ
โต้แย้ง ประกอบด้วยความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ท&ปี รากฏ รวมทัง= ความหมายของคําหรือ
ความชัดเจนของข้อความ เพื&อกําหนดประเด็นข้อสงสัย และประเด็นหลักทีค& วรพิจารณาและการแสวงหาคําตอบ
2. การรวบรวมข้อมูล เป็ นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทัง= ทางตรงและ ทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
รวมถึงการรวมข้อมูลจากประสบการณ์เดิมทีม& อี ยู่ ซึง& ได้จากการคิด การพูดคุย การสังเกตทีเ& กิดขึน= จากตนเองและผูอ้ &นื
3. การพิจ ารณาความน่ า เชื&อ ถือ ของแหล่ ง ข้อ มู ล เป็ น การวัด ความสามารถในการ พิจ ารณา ประเมิน
ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูลทัง= ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาถึงที&มาของ ข้อมูลสถิติ และหลักฐานที&ปรากฏ
รวมทัง= ความเพียงพอของข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ทีจ& ะนํ าไปสู่การ ลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล หากยังไม่เกี&ยวข้องที&จะใช้
พิจารณาลงข้อสรุป ก็จะต้องรวบรวมข้อมูล เพิม& เติม
4. การระบุลกั ษณะของข้อมูล เป็ นการวัดความสามารถในการจําแนกประเภทของ ข้อมูล ระบุแนวคิดที&อยู่
เบื=องต้นหลังข้อมูลที&ปรากฏ ซึ&งประกอบด้วยความสามารถในการ พิจารณาแยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ข้อมูล การตีความข้อมูล ประเมินว่าข้อมูลใดเป็ น ข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็ นข้อคิดเห็นรวมถึงการระบุขอ้ สันนิษฐานหรือ
ข้อ ตกลงเบื=อ งต้ น ที&อ ยู่ เ บื=อ งหลัง ข้อ มู ล ที&ป รากฏเป็ นการนาความรู้ไ ปใช้ใ นสถานการณ์ ใ หม่ ท&ีอ าศัย ข้อ มู ล จาก
ประสบการณ์เดิมมาร่วมพิจารณา เพื&อทําการสังเคราะห์จดั กลุ่มและจัดลําดับความสําเร็จของ ข้อมูลเพื&อใช้เป็ นแนวทาง
สําหรับการพิจารณาตัง= สมมติฐานต่อไป
5. การตัง= สมมติฐานเป็ นการวัดความสามารถเหนือกําหนดขอบเขต แนวทางการ พิจารณาหาข้อสรุปของ
คําถาม ประเด็นปั ญหา และข้อโต้แย้ง ประกอบด้วยความสามารถในการ คิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลที&
มีอยู่ เพื&อระบุทางเลือกทีเ& ป็ นไปได้ โดยเน้นที& ความสามารถพิจารณาเชื&อมโยงเหตุการณ์และสถานการณ์
6. การลงข้อมูล เป็ นวัดความสามารถในการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลซึง& ถือว่า เป็ นส่วนสําคัญของการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลนัน= อาจใช้เหตุผลเชิงอุปนัยหรือเหตุผลเชิงนิรนัย
– การให้เหตุผลเชิงอุปนัยเป็ นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูล หรือกรณี เหตุการณ์ทเ&ี กิดขึน= เฉพาะเรื&อง เพื&อ
ไปสูก่ ฎเกณฑ์ในทีน& =ีเป็ นการวัดความสามารถในการสรุปความเหตุการณ์ หรือข้อมูลทีก& ําหนดเป็ นคําถามโดยใช้ขอ้ มูล
หรือข้อความทีบ& อกมาเป็ นเหตุผลหรือ กฎเกณฑ์เพื&อการหาข้อสรุป
- การใช้เหตุผลเชิงนิรนัย เป็ นการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ์และ หลักการทัวไป
& ไปสู่เรื&อง
เฉพาะ ซึ&งเป็ นการวัดความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณา จากหลักการหรือกฎเกณฑ์ทวไปที
ั&
ก& ําหนดไว้แล้ว
ตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นคําถาม
7. การประเมินผล เป็ นการสัดความสามารถในการพิจารณา ประเมินความถูกต้อง สมเหตุสมผลของข้อสรุป
ซึง& ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ เพื&อพิจารณาความสมเหตุสมผลเชิง
ตรรกะจากข้อมูลที&มีอยู่ ข้อสรุปนี=สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ได้หรือไม่ มีผลตามมาอย่างไร มีการตัดสินคุณค่าได้
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เพ็ญพิศุทธิ • เนคมานุ รกั ษ์, “การพัฒนารูปแบบการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักศึกษาครู สาขาจิ ตวิ ทยา
การศึกษา”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537). (สําเนา)

อย่างไร และมีหลักเกณฑ์อย่างไรกล่าวได้ความเข้าใจกับประเด็นปั ญหา คําถาม หรือสถานการณ์ ท&พี บ แล้วมี การ
รวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลทีเ& กีย& วข้องโดยการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีเหตุผลน่ าเชื&อถือหรือไม่ น่ าเชื&อถือ แล้วจึงสรุปเพื&อ
ตัดสินใจ
จากการแบ่งองค์ประกอบของนักวิชาการทางการศึกษาทีไ& ด้กล่าวมาทัง= หมดสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ มีองค์ประกอบทีส& าํ คัญ ดังนี=
การทําความกระจ่างกับปั ญหา คือ ระบุปัญหาได้ ระบุสาระสําคัญ บอกจุดเด่น ของสิง& ต่ างๆ หรือเรื&องราว
ต่างๆได้
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตและ จําแนกแยกแยะข้อมูลได้
ระบุรายละเอียดได้ เปรียบเทียบ บอกความเหมือน ความต่าง ระบุจุดต่าง ของสิง& ต่างๆ จัดหมวดหมู่ขอ้ มูล
การสังเคราะห์ คือ เลือกใช้ขอ้ มูลได้ รูว้ ่าข้อมูลใดชัดเจน ข้อมูลใดคลุมเครือ ข้อมูลใดจําเป็ น ไม่จําเป็ น ข้อมูล
ใดน่ าเชื&อถือ ไม่น่าเชื&อถือ สามารถนําข้อมูลมาประมวลแล้วสรุปเป็ นความคิดได้4. ประเมินและพิจารณาตัดสินข้อมูล
คือ รูว้ ่าข้อมูลใดเป็ นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็ น ความคิดเห็น สิง& ใดเกีย& วข้อง ไม่เกีย& วข้อง ระบุสงิ& ทีเ& ป็ นอคติ การเข้าข้าง
ตนเอง ขจัดอารมณ์ความรูส้ กึ ระบุได้ว่าสิง& ใดถูกสิง& ใดผิด สิง& ใดควรเชื&อ สิง& ใดควรทํา สิง& ใดมีคุณค่า ไม่มคี ุณค่า
กระบวนการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้หลากหลาย ดังนี=
Watson and Glaser ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณว่า ประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้ และ
ทักษะในเรื&องต่อไปนี= 1. การอุปนัย 2. การระบุสมมติฐาน 3. การอุปมาน 4. การตีความ 5. การประเมินการอ้าง
เหตุผล10
Decaroli ได้เสนอแนวคิดเกีย& วกับทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ11 ไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี=
1. การนิยาม เป็ นการกําหนดปั ญหาทําความตกลงเกี&ยวกับความหมายของคํา และ ข้อความ และกําหนด
เกณฑ์ เป็ นความสามารถในการระบุลกั ษณะของสิง& ต่างๆ ระบุปัญหาได้ รวบรวมสาระสําคัญและจุดเด่นของเรื&องราว
ต่างๆ
2. ทักษะการวิเคราะห์ เป็ นการพัฒนาข้อมูลอย่างละเอียด แยกย่อยโดยการคํานึงถึง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เพื&อทําความเข้าใจกับสิง& นัน= จนสามารถประเมินค่าและตัดสินใจได้ สามารถสังเกต จําแนกแยกแยะ บอกรายละเอียด
ของสิง& ต่างๆ จุดต่าง จุดร่วมของสิง& ต่างๆ และ สามารถจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล
3. ทักษะการสังเคราะห์ เป็ นการประมวลผลข้อมูล ทักษะการระบุขอ้ มูลทีจ& าํ เป็ น การ รวบรวมข้อมูลเกีย& วข้อง
และจัดระบบข้อมูลแล้วสามารถเลือกใช้ขอ้ มูลได้ว่า ข้อมูลใดจําเป็ น หรือไม่จาํ เป็ น ข้อมูลใดน่าเชื&อถือ หรือไม่
4. การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ การลําเอียง
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุและความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
6. การประเมินผล โดยการตัดสินคุณค่าของสิง& ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยนําผลที& ได้ไปเปรียบเทียบกัน รู้
ว่าข้อมูลใดเป็ นข้อเท็จจริง เป็ นข้อคิดเห็น ระบุได้ว่า สิง& ใดเป็ นอคติ สิง& ใด เกีย& วข้องหรือไม่เกีย& วข้อง สิง& ใดถูกหรือผิดจน
สามารถตัดสินได้
7. การประยุกต์ใช้ หรือนําไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ใหม่
8.การประเมินความสําเร็จของคําตอบ โดยการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความเพียงพอ ของคําตอบตามทฤษฎี
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Gagne (1985) ได้ให้แนวคิดเกีย& วกับกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ว่าเป็ นกระบวนการทีเ& ริม& จากสัญลักษณ์
ทางภาษา จนโยงมาเป็ นความคิดรวบยอด เป็ นกฎเกณฑ์นํากฎเกณฑ์ไปใช้12 โดยมีขนั = ตอนดังนี=
1. สังเกตให้ผเู้ รียนสังเกต รับรู้ และพิจารณา ข้อความ หรือภาพเหตุการณ์ทเ&ี กิดขึน= ให้ทํากิจกรรมรับรู้ เข้าใจ
ได้ความคิดรวบยอดทีเ& ชื&อมโยงความสัมพันธ์ของสิง& ต่าง ๆ สรุปเป็ น ใจความสําคัญครบถ้วน ตรงตามหลักฐานข้อมูล
2. อธิบาย ให้ผู้เรียนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็น ด้วยกับสิง& ที&กําหนด
เน้นการใช้เหตุผลด้วยหักการ กฎเกณฑ์ อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบให้ น่าเชื&อถือ
3. รับฟั งให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นที&แตกต่างจากความคิดเห็นของตน ได้ฟังและ ตอบคําถามตามความ
คิดเห็นทีแ& ตกต่างกัน เน้นการปรับเปลีย& นความคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้ อารมณ์หรือถือความคิดเห็นของตนเป็ นใหญ่
4. เชื&อมโยงความสัมพันธ์ให้ผเู้ รียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึง ของสิง& ต่าง ๆ จัดกลุ่มสิง&
ทีเ& ป็ นพวกเดียวกัน หาเหตุหรือกฎเกณฑ์มาเชื&อมโยงในลักษณะ อุปมาอุปไมย
5. วิจารณ์ จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนวิเคราะห์เหตุการณ์ คํากล่าว แนวคิดหรือการกระทําทีก& ําหนด แล้วให้จําแนก
หา ข้อดี ข้อด้อย ส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนสําคัญหรือส่วนทีม& าสําคัญจากสิง& นัน= ด้วยการยกเหตุผลและหลักฐานประกอบ
เช่น บอกว่าการกระทํานัน= ไม่เหมาะสม เพราะอะไร ทําถูกต้องเพราะอะไร
6. สรุ ป ให้ผู้เ รีย นได้พิจ ารณาการกระทํ า หรือ ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที&เ ชื&อ มโยงเกี&ย วข้อ งกัน แล้ว สรุ ป ผลอย่ า ง
ตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อมูล เช่น การกระทํานัน= ผู้เรียนเห็นว่าเป็ นการ กระทําทีถ& ูกต้อง ควรประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร ข้อความทีก& ล่าวมานัน= เชื&อถือได้หรือไม่อย่างไร
Dressel and Mayhew กล่าวไว้ว่ากระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ13 ประกอบด้วย 5 ขัน=
1. การนิยามปั ญหา เป็ นความสามารถในการกําหนดปั ญหา ข้อโต้แย้ง วิเคราะห์ ข้อความ หรือข้อมูลที&
คลุมเครือให้ชดั เจน และเข้าใจความหมายของคําหรือข้อความ หรือแนวคิด ภายในขอบเขตข้อเท็จจริงที&กําหนดให้
ระบุองค์ประกอบทีส& าํ คัญของปั ญหา จัดองค์ประกอบของ ปั ญหาให้เป็ นลําดับขัน= ตอน
2. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการพิจารณาปรากฏ การต่าง ๆ ด้วยความ
เป็ นปรนัย เลือกข้อมูลทีเ& กีย& วข้องกับปั ญหาข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลทีค& ลุมเครือ แสวงหาข้อมูลทีถ& ูกต้องและชัดเจนมาก
ยิง& ขึน=
3. การจัดระบบข้อมูล เป็ นความสามารถในการแสวงหาแหล่งที&มาของข้อมูล วินิจฉัย ความน่ าเชื&อถือของ
แหล่งข้อมูล ระบบ ข้อตกลงเบือ= งต้นของข้อความ พิจารณาความเพียงพอของ ข้อมูล จัดระบบโดยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลทีช& ดั เจนกับข้อมูลทีค& ลุมเครือ ข้อมูลทีเ& กีย& วข้อง กับข้อมูลทีไ& ม่เกีย& วข้องกับปั ญหา
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณาข้อมูลทีแ& สดงถึงความลําเอียงและการโฆษณาชวนเชื&อ และตัดสินความขัดแย้งของ
ข้อความ และเสนอข้อมูลได้
4. การเลือกสมมติฐาน เป็ นความสามารถในการเลือกสมมติฐาน ทีส& ามารถเป็ นไปได้มากทีส& ดุ มาพิจารณาเป็ น
อันดับแรก การกําหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล
พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา
5. การสรุปเป็ นความสามารถในการคิดพิจารณาข้อความคลุมเครือของข้อมูล โดยจําแนกข้อมูลทีเ& หตุผลหนัก
แน่น และน่าเชื&อถือว่ามีความเกีย& วข้องกับประเด็นปั ญหา เพื&อไปสู่การ ตัดสินใจสรุป ถ้าการสรุปไม่มเี หตุผลเพียงพอ
ต้องมีการหาเหตุผลเพิม& เติมมาพิจารณาตัดสินการ สรุปใหม่ แล้วจึงนําข้อมูลสรุปและหลักการไปประยุกต์ใช้
Ennis ได้อธิบายแนวคิดเกีย& วกับกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี=
12
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1. นิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปั ญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผล การตัง= คําถามทีเ& หมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ การระบุเงื&อนไขข้อตกลงเบือ= งต้น14
2. การตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความนาเชื&อถือของแหล่งข้อมูล การตัดสิน ความเกี&ยวข้องกับประเด็น
ปั ญหา
3. การอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่การอ้างอิงและ ตัดสินใจในการสรุปแบบ
อุปมัยและนิรนัย
ทิศนา แขมมณี และคณะ ได้อธิบายกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึง& มี วิธคี ดิ ดังนี=15
1. ตัง= เป้ าหมายในการคิด
2. ระบุประเด็นในการคิด
3. ประมวลข้อมูลทัง= ทางด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นทีเ& กีย& วข้องกับประเด็นทีค& ดิ ทางกว้าง ทางลึก และ
ทางไกล
4. วิเคราะห์ จําแนก แยกแยะ จัดหมวดหมูข่ องข้อมูลและเลือกข้อมูลทีจ& ะนํามาใช้
5. ประเมินข้อมูลทีจ& ะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื&อถือ
6. ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เพื&อแสวงหาทางเลือกหรือคําตอบที& สมเหตุสมผลตามข้อทีม& ี
7. เลือกทางเลือกทีเ& หมาะสมโดยพิจารณาถึงผลทีจ& ะตามมาและคุณค่าหรือ ความหมายทีแ& ท้จริงของสิง& นัน=
8. ชังนํ
& =าหนักผลได้ผลเสีย คุณโทษในระยะสัน= และระยะยาว
9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลับกลับไปกลับมาให้รอบคอบ
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกีย& วกับประเด็นทีค& ดิ
จากกระบวนการคิดอย่ า งมีวิจารณญาณทัง= หมดที&ไ ด้ก ล่ า วมาสามารถสรุป ได้ว่ า กระบวนการคิด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณเป็ นกระบวนการคิด ที&มีขนั = ตอนการฝึ กการคิดที&หลากหลายรูปแบบตามหลักการและแนวคิด ของนัก
การศึกษาต่าง ๆ ทีไ& ด้ผ่านการทดลองมาแล้ว ดังนัน= ครูผู้สอน จึงสามารถเลือกกระบวนการการคิดที&มขี นั = ตอนต่าง ๆ
ตามที&เหมาะสมกับเรื&องที&จ ะสอนหรือให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ซึ&งขัน= ตอนส่วนใหญ่จะมีหวั ข้อที&
สามารถสรุ ป ได้ว่ า มีค วาม คล้า ยคลึง กัน ในเรื&อ งดัง ต่ อ ไปนี= คือ 1) การทํา ความเข้า ใจกับ ปั ญ หา ประเด็น สํา คัญ
สถานการณ์ทพ&ี บ 2) การรวบรวมข้อมูล ซึง& เป็ นข้อมูลทีเ& กีย& วข้องกับการนํามาเป็ นแนวทางการแก้ปัญหา และ 3) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาข้อมูลเพื&อหาทางเลือกหรือคําตอบทีถ& ูกต้องอย่างรอบคอบ 4) ประเมินทางเลือกหลายทาง

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
สุคนธ์ สินธพานนท์ สรุปแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณให้แก่นักเรียน16
ว่าครูผสู้ อนมีสว่ นสําคัญในการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น
1. ปรับปรุงเปลี&ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท&ีเน้น กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างเป็ นระบบ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดในสิง& ทีเ& รียน รูจ้ กั คิดในแง่
ของการตีความหมายในรายละเอียด รูจ้ กั ขยายผลของ สิง& ทีค& ดิ และปรับสิง& ทีไ& ด้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์
อื&น ๆ ฝึ ก ให้นักเรียนได้รู้ปัญ หา วิธีแ ก้ไขปั ญหา บนพื=นฐานของข้อ มูลต่ าง ๆ โดยนํ า มาวิเคราะห์ พิจ ารณาความ

14

Ennis, R.H. A logical basic for nursing critical thinking skills, Educational Leadership, 1985, pp. 45-48.
ทิศนา แขมมณีและคณะ. เอกสารประกอบการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เทคนิ คการสอนเพือพัฒนากระบวนการคิ ดและ
การสอนแบบเน้ นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง. (กรุงเทพมหานคร:ไอเดียสแควร์, 2541).
16
สุคนธ์ สินธพานนท์, นวัตกรรมการเรียนการสอนเพือพัฒนาคุณภาพของเยาวชน, (พิมพ์ครัง= ที& 3), กรุงเทพมหานคร:
9119 เทคนิคพริน= ติ=ง, 2552, หน้า 80-81.
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น่าเชื&อถือก่อนการ ตัดสินใจ ประเด็นสําคัญคือการสร้างให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดก่อนทําและสามารถอธิบายการกระทําของตน
ว่ามีเหตุผลอย่างไร การฝึกให้นกั เรียนมีเหตุผลจะใช้คาํ ถามว่า “ทําไม” ให้นกั เรียนตอบ โดยมีพน=ื ฐานรองรับอยู่เสมอ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เป็ นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด มีความเชื&อมันในตนเองและมี
&
ความรูส้ กึ ทีเ& ป็ นอิสระซึง& ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูท้ งั = ในและ
นอกโรงเรียน และให้นักเรียนได้มโี อกาสตัดสินใจ ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็ นการฝึ กฝนและพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อันเป็ นพืน= ฐาน สําคัญทีส& ง่ เสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะในการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
3. จัดสื&อการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ เพื&อส่งเสริมการฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึ&ง สื&อมีหลายรูปแบบ
สื&อสิง& พิมพ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ เมื&อนักเรียนอ่านแล้วครูอาจใช้คําถามฝึ ก
การคิด เช่น เรื&องนี=คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณได้อวี ธิ หี นึ&ง ครูอาจ จัดทําแบบฝึ กหัดทักษะการเรียนรูใ้ ห้แก่นักเรียน ซึง& อาจมีรูปแบบหลากหลาย
เช่น สถานการณ์ จําลอง และครูใช้คาํ ถามเพื&อฝึกการคิดหลังจากนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึ กการคิดจากภาพ
เป็ นต้น
4. ฝึ กให้นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ทีน& ่ าสนใจ หรือเป็ นเหตุการณ์ ทีเ& กิดขึน= ในปั จจุบนั
จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจําวัน จากการ์ตูนล้อการเมือง จะทําให้นักเรียน
มีทกั ษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึ กให้นักเรียนมีทกั ษะในการลงข้อสรุปและรูจ้ กั ประเมินความคิดเห็นของ
ผูอ้ &นื ทําให้นกั เรียนรูจ้ กั การ อ้างเหตุผล และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ &นื ด้วยใจเป็ นกลาง
5. ส่งเสริมให้นัก เรีย นรู้จกั วางแผนการทํา งานหรือกิจ กรรมต่ างๆ โดยแนะนํ าให้ นักเรีย นวางเป้ าหมาย
ตรวจสอบขัน= ตอนการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมี ข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบและใช้เหตุผล
ในการพิจารณาตัดสินใจรับปรุง หรือดําเนินงาน ตามแผน และรูจ้ กั วิธกี ารในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ
และควบคุมตนเองให้ ดําเนินงานตามแผน การทํางานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามทีค& รูฝึกให้นักเรียนรูจ้ กั วางแผนการย่อม
เป็ นการดําเนินงานและมีการตรวจสอบ ตลอดจนเมื&อมีการดําเนินงานตามแผนแล้วมีการ ประเมินผลการดําเนินงานนัน=
จัดได้ว่าเป็ นแนวทางหนึ&งทีจ& ะส่งเสริมให้นกั เรียนได้ใช้การคิดอย่างมี วิจารณญาณ
การจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีนักการศึกษาหลายท่านต่างได้ให้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
เกีย& วกับกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ว่ามีขนั = ตอนการดําเนินการฝึกทักษะการคิดทีห& ลากหลาย แตกตางกัน แต่
ส่วนใหญ่แล้วจะมี ขัน= ตอนใหญ่ ๆ ทีค& ล้ายคลึงกัน คือเริม& จากการทําความเข้าใจกับปั ญหา ประเด็นสําคัญ สถานการณ์
ทีพ& บ จากนัน= ก็จะมีการรวบรวมข้อมูล ซึง& เป็ นข้อมูลทีเ& กีย& วข้องกับการนํ ามาเป็ น แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การพิจารณาข้อมูล เพื&อหาทางเลือก คือ คําตอบที& ถูกต้องอย่างรอบคอบ และมีการประเมินทางเลือก
หลายทาง ว่าทางเลือกใดเหมาะสมทีส& ดุ จากนัน= ก็จะสามารถสรุปและตัดสินใจได้
จากการพิจ ารณาแนวคิด และกระบวนการคิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การคิด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย กระบวนการต่ างๆที&เกี&ยวข้องกับการคิด เริ&มจากปั ญหา แล้วมีการศึกษา ปั ญหานัน= ให้
ชัดเจน การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตัง= สมมติฐาน และการลงสรุปอย่างสมเหตุ สมผล จึงนํ าไปสู่การ
ตัดสินใจทีถ& ูกต้อง กระบวนการทีก& ล่าวมานี= นับว่ามีความจําเป็ น กับ การดํารงชีวติ ในสังคมในยุคศตวรรษที& 21 ในเรื&อง
การเชื&อสิง& ใดนัน= จะต้องมีการคิดและตัดสินใจด้วยข้อมูลและ หลักการแห่งเหตุผล เนื&องจากเกิดปั ญหาความขัดแย้งขึน=
ในสังคม ความเชื&อและการกระทําที&ไร้ เหตุ ผลและความไม่รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี&ยนแปลงที&เกิดขึ=น การรู้จกั
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความรู้ จึงเป็ นสิง& จําเป็ นและเป็ นพืน= ฐานสําคัญของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึง& ข้อมูลทีด& ี
จะต้องเป็ นข้อมูลที&มีความชัดเจน มีสาระความรู้ท&ถี ูกต้อง ข้อมูลเป็ นที&ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมเหตุ สมผล และ
เชื&อถือได้ มีกระบวนการสรุปทัง= เชิงนิรนัยและอุปนัย และคํานึงถึงการตัดสิน คุณค่าทีแ& ท้จริง และ การได้มาซึง& ข้อมูล
เป็ นไปอย่างหลากหลายวิธี และหลายแหล่ง มีการ ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื&น เพื&อได้ขอ้ มูลทีห& ลากหลายและสมบูรณ์มาก
ยิง& ขึน= การประยุกต์ใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณกับวิธกี ารสอนและเทคนิคการสอน การจัดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ฝึก

ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถนําไปใช้การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆได้เช่น
วิธสี อนการแบบวิทยาศาสตร์ มีขนั = ตอนการสอน คือ 1. กําหนดปั ญหาและทําความเข้าใจปั ญหา 2. ตัง= สมมติฐาน 3. ทํา
การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ขอ้ มูล 5. สรุปผล การใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถ
นําไปใช้ได้ทุกขัน= ตอนของการจัดการเรียนรู้ แบบวิทยาศาสตร์ คือ ฝึกให้นกั เรียนคิดบนพืน= ฐานข้อมูลทีม& เี หตุผลว่าเป็ น
จริง แล้วจึงตัดสินใจ ซึง& เป็ นไปตามการจัดการเรียนรูแ้ บบวิทยาศาสตร์ และวิธกี ารสอนแบบแก้ปัญหา การฝึกทักษะคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถนํ าไปใช้ในขัน= ตอนต่างๆ ของวิธสี อนและ แก้ปัญหาได้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี= 1. ตัง=
ปั ญหา 2. ตัง= สมมติฐาน 3. วางแผนแก้ปัญหา 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. สรุปผล 6. การตรวจสอบและการประเมินผล
เป็ นต้น
การจัดการเรียนรูเ้ พื&อฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามทีไ& ด้กล่าวมาในข้างต้นนัน= เป็ นเพียงแนวทาง
บางส่วนทีค& รูผสู้ อนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ นักเรียนได้ตามความเหมาะสม ซึง& ยังมีวธิ สี อน
และทฤษฎีการเรียนรู้อกี มากมายที&ครูจะต้องศึกษา และได้นํากระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปแทรกในวิธกี าร
จัดการเรียนรูเ้ หล่านัน= หรืออาจจะไปจัดการเรียนรูต้ ามขัน= ตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ตามแนวคิดของ
นักการศึกษา โดยตรงหรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ขึน= อยู่กบั ปั จจัยและสภาพแวดล้อมของการ จัดการเรียนรู้
ในแต่ ละแห่ง แต่ อย่างไรก็ตามนับได้ว่าครูผู้สอนจะต้องมีบทบาทสําคัญที&เอื=อต่ อการให้ นักเรียนได้รู้จกั คิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็ นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที&21 อีกประการหนึ&ง การตัง= คําถามของครูท&ใี ห้เด็กคิดหา
คําตอบทีม& ไี ด้หลายคําตอบ จะทําให้นกั เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพิม& มากขึน= เรื&อย ๆ การฝึ กฝนทักษะ
นี=จะเรียนโดยการตัง= คําถามมากกว่าเรียนโดยการหาคําตอบ ดังนัน= ในการเรียนทุกขัน= ตอน ครูควรชักชวนให้นักเรียน
ตัง= คําถาม และคนทีต& งั = คําถามเก่งควรได้รบั คําชม การนําเอาข่าวสารหรือเรื&องราวในหนังสือพิมพ์มาวิเคราะห์ตงั = คําถาม
ร่วมกันน่าจะเป็ นการเรียนหรือฝึ กฝนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีง& ่ายและสะดวกทีส& ุด แต่ครูต้องมีทกั ษะในการ
เป็ นผูฝ้ ึกสอนหรือผูอ้ ํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ครูควรให้ชวนนักเรียนวางท่าทีทไ&ี ม่เชื&อข่าวนัน= หรืออย่างน้อยก็
ไม่ควรเชื&อไปเสียทัง= หมด ชักชวนกันตัง= คําถามว่า มีความไม่แม่นยําอยู่ตรงไหนบ้าง หรือมีโอกาสทีจ& ะบิดเบือนไปจาก
ความจริงได้อย่างไรบ้าง การจัดการเรียนรูใ้ ห้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนัน= สามารถนําไปประยุกต์ใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่ างๆได้หลากหลายขึน= อยู่กบั ครูผู้สอนจะเลือกใช้ใ ห้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และตามความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของแต่ละบุคคลที&ต้องขึน= อยู่กบั พื=น
ฐานความรูค้ วามเข้าใจเรื&องต่างๆ ของตัวบุคคล และขึน= อยู่กบั วัยและประสบการณ์สว่ นบุคคลด้วย การฝึ กฝนทักษะการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณจึงต้องคํานึงถึงปั จจัยทีห& ลากหลายของตัวนักเรียน ทักษะของครูในการจัดการเรียนรู้ ทักษะการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณจึงถือได้ว่าเป็ นทักษะขัน= สูง ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นทักษะทีส& อนได้น้อยมาก หรือ
สอนไม่ได้เลย นักเรียนจะต้องเรียนรูฝ้ ึ กฝนทักษะด้วยตนเอง ครูมหี น้าทีเ& ป็ นเป็ นเพียงโค้ช แต่โค้ชทีเ& ก่งก็จะทําให้เกิด
การเรียนรูท้ ม&ี คี วามสนุก ตื&นเต้น น่าสนใจ เร้าใจ การฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จะต้องเกิดขึน= ในทุกขณะ
ของปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง& ในช่วงเวลาทีไ& ม่เป็ นทางการ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต้อง
ไม่ใช่เกิดขึน= แค่ในชัวโมงเรี
&
ยน หรือในชัน= เรียน แต่ต้องเกิดขึน= ในชีวติ ประจําวัน จนเป็ นนิสยั เกิดขึน= โดยไม่รู้ตวั จึงจะ
เรียกว่ามีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

สรุป
จากวิธกี าร แนวทาง และกระบวนการ ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทัง= หมดที&ได้กล่าวมา จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นทักษะที&จําเป็ นอย่างมากต่อการดํารงชีพอยู่ในสังคมของคนในยุค
ศตวรรษที& 21 ซึง& เป็ นสังคมแห่งการเร่งรีบ สังคมแห่งการแข่งขันทางเทคโนโลยี ใครมีทกั ษะในการดํารงชีพทีด& กี ว่าย่อม
มีความได้เปรียบในทุกๆด้าน ส่วนคนทีข& าดทักษะในการดํารงชีพ ก็จะกลายเป็ นบุคคลทีล& า้ หลัง ถูกเอาเปรียบ หรือ อยู่
ในสังคมได้อย่างลําบาก ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาพร้อมกับความเสือ& มทางวัฒนธรรมและจิตใจของคน การ

เสพข่าวสารทีไ& ม่ได้มกี ารคิดโดยใช้วจิ ารณญาณกลันกรองก่
&
อนอย่างรอบคอบ ก็จะสามารถทําให้เป็ นภัยต่อตัวเองและ
คนในสังคมได้ หากทุกคนในสังคมมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนทีจ& ะเสพข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ปั ญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบ ปั ญหาการรูไ้ ม่เท่าทันการณ์ ปั ญหาอาชญากรรม และปั ญหาอื&นๆทีเ& ป็ นภัยคุกคามในสังคมก็จะ
เกิดขึน= ได้น้อยมาก ดังนัน= เพื&อให้คนในสังคมมีทกั ษะการใช้ชวี ติ ในสังคมให้มคี วามสงบสุข เราจึงควรมีการปลูกฝั งทักษะ
นี=ตงั = แต่เริม& ต้นและพัฒนาไปเรื&อยๆตามลําดับ ครูผสู้ อนจึงควรมีการสร้างทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณให้กบั ผูเ้ รียน
เพื&อทีผ& เู้ รียนจะสามรถออกไปประสบความสําเร็จในหน้าทีก& ารงานและดํารงชีพอยู่ในสังคมในยุคศตวรรษที& 21 อย่างมี
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