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Introduction, for Teachers and Students 
บทน ำส ำหรบัคร-ูอำจำรยแ์ละนักเรียน-นักศึกษำ 

มนุษยเ์ราอาศยัอยูใ่นโลกแห่งความคดิ เรายอมรบับางความคดิว่าเป็นจรงิ เราปฏเิสธบางความคดิอื่นว่า
ผดิ แต่ความคดิทีเ่รารบัรูว้่าจรงิบางครัง้กไ็ม่จรงิ ไม่ค่อยแน่หรอืชกัน าไปในทางทีผ่ดิ และความคดิทีเ่รา
ยอมรบัว่าผดิและหยุมหยมิบางครัง้กเ็ป็นจรงิและมคีวามส าคญั โดยธรรมชาตใิจของเราไม่ยอมไขว่ควา้
หาความจรงิ โดยธรรมชาตเิราไม่มองสิง่ต่างๆ ตามทีม่นัเป็นจรงิ เราไม่ส านึกอย่างอตัโนมตัวิ่าสิง่ใดมี
เหตุผล สิง่ใดขาดเหตุผล ความคดิของเรามกัมอีคติด้วยวาระซ่อนเร้น มอีคติด้วยผลประโยชน์และ
ค่านิยมของเรา เรามกัมองสิง่ต่างๆ อย่างทีเ่ราต้องการ เราบดิเบอืนความเป็นจรงิใหเ้ขา้กบัความคดิที่
เรามอียู่แลว้ การบดิเบอืนความเป็นจรงิเป็นเรื่องธรรมดาในชวีติมนุษย ์มนัคอืปรากฏการณ์บ่อยครัง้ที่
เราทุกคนตกเป็นเหยือ่อยา่งช่วยไมไ่ด ้

เราแต่ละคนมองโลกผ่านเลนซ์ที่มากหลายและจะเลื่อนเลนซ์ไปเฉพาะที่ตรงกบัความรูส้กึที่เปลี่ยนไป
ของเรา นอกจากนี้ ทศันะส่วนใหญ่ของเรายงัอยู่ใต้ส านึก ไม่คมชดัแม่นย าและมกัอยู่ใต้อทิธพิลของแรง
กดดนัหลายอย่าง – รวมทัง้อทิธพิลกดดนัทางสงัคม เศรษฐกจิ ชวีวทิยาและจติวทิยา ความเหน็แก่ตวั
และความใจแคบเหล่านี้คอือทิธพิลทีฝั่งลกึอยูใ่นชวีติของมนุษยท์ุกคน 

เราต้องการหนทางทีเ่ป็นระบบเพื่อเสรมิสรา้งการคดิทีฟั่งได้ของเรา และจ ากดัการคดิทีฟั่งไม่ได้เอาไว้ 
เราต้องการวธิกีารควบคุมใจของเราเพื่อจะได้ก าหนดสิง่ที่เราจะคดิให้คิดได้อย่างมเีหตุมผีล -ว่าจะ
ยอมรบัและไม่ยอมรบัสิง่ในใด การคดิเชงิวจิารณญาณคอืกระบวนการนัน้ คอืการหนัเหปรบัทศิทางนัน้
... และในกรณทีีด่สีุดคอืวถินีัน้ส าหรบัการด าเนินชวีติของเรา 
หนังสอืน าทางนี้เน้นที่แก่นของแนวคดิของการคดิเชงิวจิารณญาณ ส าหรบัครู-อาจารยเ์ป็นการให้และ
แบ่งปันแนวคิดของการคิดเชิงวิจารณญาณ ส าหรบันักเรยีน-นักศึกษาเป็นการแนะน าการคิดเชิง
วจิารณญาณและให้ยุทธวธิสี าหรบัการพฒันาการคดิเชงิวจิารณญาณของตนเอง ส าหรบัครู-อาจารย์
สามารถใช้เพื่อการออกแบบวธิกีารสอน การให้งานและการทดสอบ นักเรยีน-นักศกึษาสามารถใช้ได้
ส าหรบัปรบัปรงุวธิกีารเรยีนของพวกเขาไดใ้นหลายเนื้อหาวชิา 
ทกัษะที่มปีรากฏอยู่ในหนังสอืน าทางนี้ประยุกต์ได้กบัทุกวชิา เช่น นักคดิเชงิวจิารณญาณจะมคีวาม
กระจ่างในความมุ่งหมายทีก่ าลงัเผชญิและในค าถามทีต่รงกบัประเดน็ปัญหา พวกเขาจะตัง้ค าถามกบั
ขอ้มูลข่าวสาร กบัขอ้สรุปและกบัมุมมอง พวกเขาจะมุ่งมัน่ฟันฝ่าเพื่อความกระจ่าง เพื่อความถูกต้อง 
เพื่อความแม่นย าและเพื่อความตรงประเดน็ พวกเขาจะหาทางคดิใหล้กึ คดิอย่างมตีรรกะและยุตธิรรม 
พวกเขาจะประยุกต์ทกัษะเพื่อการอ่าน การเขยีนรวมทัง้การพูดและการฟัง พวกเขาจะประยุกต์มนักบั
ทุกเรือ่งทุกวชิาและประยกุตม์นัไปตลอดชวีติ 
ถา้ท่านเป็นนกัศกึษาทีใ่ชห้นงัสอืน าทางนี้ จงน าตดิตวัไปใชใ้นทุกชัน้เรยีนจนเป็นนิสยั เปิดดใูหบ้่อยเพื่อ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ิง่ทีท่่านก าลงัเรยีน ตัง้เป้าไปทีก่ารเรยีนอย่างลกึในแนวความคดิทีท่านหาไดใ้น
นัน้ –จนกระทัง่การใชก้ลายเป็นธรรมชาต ิ
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นักคิดมีอยู่สำมประเภทหลกัๆ 
There are Three Main Kinds of Thinkers 

 

 
บางครัง้เราแต่ละคนอาจเป็นนักคดิไรเ้ดยีงสา บางครัง้เป็นนักคดิที่เหน็แก่ตวัและบางครัง้กเ็ป็นนักคดิ
เชงิวจิารณญาณทีม่ใีจยตุธิรรมเราสามารถสรา้งสรรคโ์ลกทีด่กีว่าเมือ่เรารว่มกนัใหค้วามยตุธิรรมแก่ผูอ้ื่น 
อาจอาจไมม่ทีางเป็นผูส้มบูรณ์แบบได ้แต่เรากส็ามารถปรบัปรงุการคดิของเราใหด้ขีึน้ไดเ้สมอ 
หนงัสอืน าทางเล่มนี้จะช่วยใหท้่านพฒันาตนเองใหเ้ป็นนกัคดิทีม่คีวามยตุธิรรม  
 
 

  

นักคิด 
ไร้เดียงสำ 

นักคิดเชิง
วิจำรณญำณ
เหน็แก่ตวั 

นักคิดเชิง
วิจำรณญำณ
ใจยติุธรรม 

บคุคลผู ้

ไม่ใยดีหรือ 
ไม่ได้

ตระหนักถึง
กำรคิด 

ของตน 

 

บคุคลผู ้

คิดได้เก่งแต่ 

ไม่ยติุธรรม 

กบัผูอ่ื้น 

บคุคลผู ้

ไม่เพียงแต่ 

คิดได้เก่ง 

แต่กย็ติุธรรม
ต่อผูอ่ื้น 
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นักคิดเชิงวิจำรณญำณท่ีมีใจยติุธรรม 
The Fairminded Critical Thinker 

นักคดิเชงิวจิารณญาณที่มใีจยุตธิรรมจะท าการปรบัปรุงการคดิของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได ้พวกเขาอยากไดส้ิง่ต่างๆ โดยทีพ่วกเขาไม่เหน็แก่ตวั พวกเขาต้องการช่วยเหลอืผูอ้ื่น พวกเขา
ตอ้งการท าใหโ้ลกดขีึน้ส าหรบัทุกคน พวกเขาจะเตม็ใจให ้เพื่อช่วยผูอ้ื่น (เมือ่เหมาะสม) พวกเขาอาจไม่
มคี าตอบทีถู่กต้องแต่จะกระท าเพื่อปรบัปรุงการคดิของพวกเขาใหด้ขีึน้ (และปฏบิตั)ิ ตลอดเวลาทีผ่่าน
ไป 

น่ีคือเสียงของนักคิดเชิงวิจำรณญำณท่ีมีใจยติุธรรม... 
“ข้าพเจ้าคดิมาก เพราะมนัช่วยให้เกิดการเรยีนรู้ มนัช่วยให้ข้าพเจ้าคดิออก ข้าพเจ้าอยาก

เข้าใจความคดิของผู้อื่น ที่จรงิแล้วข้าพเจ้าอยากเข้าใจตนเองอยากรู้ว่าท าไมถึงท าเช่นนัน้ บางครัง้
ขา้พเจา้ท าในสิง่ที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ มนัไม่ง่ายที่จะพยายามเข้าใจทุกคนและทุกสิง่ทุกอย่าง คน
จ านวนมากพูดอย่างหนึ่งท าอย่างหนึ่ง เราไม่สามารถเชื่อในสิง่ทีผู่อ้ ื่นพูดไดเ้สมอไป  เราเชื่ออะไรได้ไม่
มากไปจากที่เราได้เหน็ในโทรทศัน์และในอนิเทอรเ์น็ต คนเรามกัพูดในสิง่ตวัเองไม่ได้หมายถงึเพราะ
พวกเขาเหล่านัน้อยากไดส้ิง่ต่างๆ จงึพยายามยามพดูเพื่อเอาใจเรา” 

“ข้าพเจ้าต้องการให้โลกดีขึ้น ข้าพเจ้าต้องการท าให้มนัดีขึ้นส าหรบัทุกคน ไม่เพียงเฉพาะ
ส าหรบัข้าพเจ้าและพรรคพวก เพื่อเข้าใจผู้อื่น เราต้องดูที่
การกระท าของเขา เราต้องเขา้ใจในสถานการณ์ของเขาและ
หากเป็นตวัเราบา้งเราจะรูส้กึอย่างไร เราต้องเอาใจเขามาใส่
ใจเราดูบ้าง ขา้พเจา้คดิถงึคนที่ไม่มสีิง่ที่ขา้พเจา้ม ีเช่นคนที่
ก าลงัอดอยากหรอืคนที่ไม่มบี้านอยู่ ข้าพเจ้าต้องการท าให้
โลกเป็นโลกที่ทุกคนมกีินอย่างเพยีงพอและบ้านส าหรบัอยู่
อาศยั มนัง่ายมากที่จะเห็นแก่ตวัและคดิถงึเฉพาะแต่ตวัเรา
เอง โลกคงไมน่่าอยูอ่าศยัเลยถา้ทุกคนเหน็แก่ตวั” 
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นักคิดเชิงวิจำรณญำณท่ีเหน็แก่ตวั 
The Selfish Critical Thinker 

นักคดิเชงิวจิารณญาณที่เห็นแก่ตวัคอืผู้ที่ใช้การคดิของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ที่ตนต้องการโดยไม่
พจิารณาถงึการกระท าของตนเองว่าจะท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นอย่างไร พวกเขารูต้วัดวี่าตนเองเป็นนักคดิที่
ด ี แต่พวกเขากเ็หน็แก่ตวัเอง พวกเขาอาจโลภมากและขาดความเมตตาอกีดว้ย 

น่ีคือเสียงของนักคิดเชิงวิจำรณญำณท่ีเหน็แก่ตวั... 
“ขา้พเจา้คดิมาก มนัช่วยให้ขา้พเจา้ได้สิง่ที่ต้องการ ขา้พเจา้เชื่อในทุกสิง่ที่ขา้พเจา้
อยากจะเชื่อตราบใดทีม่นัจะท าใหข้า้พเจา้ไดส้ิง่ทีข่า้พเจา้อยากได้ 
“บางครัง้ขา้พเจา้กพ็ดูว่า ‘ท ำไมไ่ด’้ ทัง้ๆ ทีข่า้พเจา้ ‘ท ำได’้ เพยีงแต่ขา้พเจา้ไม่อยาก
ท า ท่านสามารถได้สิง่ที่ท่านต้องการจากผู้อื่นถ้าท่านรูจ้กัวธิกีารใช้ลูกเล่นหลอกใช้ 
(manipulate) เขา อย่างเมื่อคนืนี้ที่ข้าพเจ้าขอพ่อแม่ว่าให้ซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ที่
แพงมากทีข่า้พเจา้รูเ้องกด็วี่าพ่อแม่คงไม่มเีงนิเจยีดซือ้ใหใ้หไ้ด ้แต่ขา้พเจา้กร็ูว้่าพ่อ

แม่มงีานท าอยู่ใช่ไหมล่ะ ในเมื่อขา้พเจา้เป็นลูกเพราะฉะนัน้พ่อแม่จงึควรต้องใหใ้นสิง่ทีลู่กต้องการสถิงึ
จะถูก 
“มนัช่วยได้มากในการบอกคนทัว่ไปในเรื่องที่พวกเขาต้องการฟัง 
แน่นอน บ่อยครัง้สิง่ที่พวกเขาได้ยนิได้ฟังก็ไม่ใช่เรื่องจรงิ แต่นัน่ก็ไม่
ส าคญัเพราะการพดูในสิง่ทีค่นอื่นไมอ่ยากฟังมกัท าใหเ้รายากล าบากได ้
ท่านหลอกคนอื่นไดเ้สมอถ้าท่านรูว้ธิ ีรูไ้หมล่ะว่า..เรายงัสามารถหลอก
ตวัเราเองไดด้ว้ยถา้เรารูว้ธิ”ี 
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นักคิดไร้เดียงสำ 
The Naïve Thinker 

นักคิดไร้เดียงสาจะมองไม่เห็นว่าการปรบัปรุงการคิดมีความส าคัญอย่างไร พวกเขาไม่
เดอืดรอ้นทีจ่ะพฒันาจติใจของตน 

น่ีคือเสียงของนักคิดไร้เดียงสำ... 
“ฉันไม่เหน็จ าเป็นต้องคดิ ฉันเขา้ทุกสิง่ไดโ้ดยไม่ต้องคดิก็ได ้ฉันเพยีงท าในสิง่ทีฉ่ันต้องท า ฉันเชื่อทุก
อย่างทีฉ่ันไดฟั้ง ฉันเชื่อเกอืบทุกอย่างทีฉ่ันเหน็ในโทรทศัน์และทุกอย่างทีฉ่ันอ่านจากอนิเทอรเ์น็ตและ
สื่อออนไลน์ ฉันไม่เห็นเหตุผลใดที่จะต้องตัง้ค าถามกบัข้อความที่ฉันได้จากรายการโทรทศัน์และสื่อ
ออนไลน์เหล่านัน้ ฉนัไมค่ดิว่ามนัจะมผีลอะไรกบัฉนัอยูด่ ี

“และฉนักไ็มเ่หน็จะตอ้งเสยีเวลามากมายไปท าไมในการคน้หาความจรงิ ถา้
หากฉันต้องการค าตอบกแ็ค่ถามคนอื่นเอากไ็ด ้พวกเขาสามารถหาค าตอบ
ไดด้กีว่าฉนัเสยีอกีแลว้ท าไมฉันจะตอ้งหามนัดว้ยตวัเองใหเ้สยีเวลา มนัง่าย
กว่าในการที่จะพูดว่า ‘ฉันท าไม่เป็น’ เพื่อจะไดไ้ม่ต้องท าอะไรอกีมาก การ
ไปเที่ยวหาว่าอะไรจรงิไม่จรงิมนัต้องใช้เวลามากมาย และบางครัง้ก็หนัก
มากไปส าหรบัฉนัอกีดว้ย ฉะนัน้จะไปเดอืดรอ้นกบัมนัไปท าไม 
“ฉันไปกนัไดก้บัสิง่ที่พวกเขาท าเกอืบทัง้หมด วธินีี้มนัง่ายด ีฉันกท็ าตามที่
เขาบอกให้ท า ปิดปากตัวเองไว้และตามน ้ าไปตามที่พรรคพวกเขาจะ
ตดัสนิใจ ฉนัจะไมท่ าใหเ้กดิคลื่นกระเพื่อม การคดิท าใหเ้ราเดอืดรอ้น” 
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กำรพฒันำอปุนิสยัควำมเป็นปัญญำชน 

นกัคดิเชงิวจิารณญาณอยากพฒันาอุปนิสยัหรอืกมลสนัดานความเป็นปัญญาชน สนัดาน (trait) 
เหล่านี้เป็นตวัก ากบับ่งชีว้ถิกีารด ารงชวีติของพวกเขา –วธิเีรยีน วธิตีดิต่อสื่อความกบัผูอ้ื่น วธิกีารมอง
โลกของพวกเขา ขา้งล่างนี้คอืลกัษณะสนัดานหรอืคุณความดบีางประการของความเป็นปัญญาชน ลอง
ดูว่าท่านพอจะดูออกว่าแต่ละข้อมคีวามหมายว่าอย่างไรก่อนที่จะเปิดหน้าต่อไป ขณะที่ก าลงัคดิถึง
ความคดิทีม่คีวามส าคญั การเปิดพจนานุกรมจะช่วยไดม้าก 
 

 

  

อตุสำหะเชิงปัญญำ 
Intellectual Perseverance 

ซ่ือสตัยเ์ชิงปัญญำ 
Intellectual Integrity 

อิสระเชิงปัญญำ 
Intellectual Independence 

ถ่อมตนเชิงปัญญำ 
Intellectual Humility 

ร่วมรู้สึกเชิงปัญญำ 
Intellectual Empathy 

กล้ำหำญเชิงปัญญำ 
Intellectual Courage 

มีใจยติุธรรม 
Fairmindedness 

อปุนิสยัเชิงปัญญำ 
Intellectual Traits 

เช่ือมัน่ในเหตผุล 
Confidence  
in Reason 
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วิธีเป็นนักคิดเชิงวิจำรณญำณท่ีมีใจยติุธรรม 

ควำมซ่ือสตัยเ์ชิงปัญญำ (Intellectual Integrity) 
ท าอยา่งทีท่่านอยากใหผู้อ้ื่นท ากบัตวัท่าน เคารพผูอ้ื่นอย่างท่านตอ้งการใหผู้อ้ื่นใหค้วามเคารพ

แก่ท่าน อย่าคาดหวงัว่าจะให้ผู้อื่นกระท าต่อท่านดีมากไปกว่าที่ท่านเต็มใจที่จะกระท าต่อพวกเขา 
พจิารณาถึงความรู้สกึของผู้อื่นในลกัษณะเดยีวกบัที่ท่านพิจารณาอยากให้ผู้อื่นมีความรู้สกึกับท่าน 
เนื่องจากท่านไมต่อ้งการใหผู้อ้ื่นหยาบคายกบัท่าน จงหลกีเลีย่งการหยาบคายกบัผูอ้ื่น เนื่องจากท่านไม่
อยากใหใ้ครมาท ารา้ยท่าน จงระมดัระวงัอยา่ท าอนัตรายกบัผูอ้ื่น  
ควำมมีอิสระเชิงปัญญำ (Intellectual Independence) 
คดิด้วยตวัท่านเอง นึกให้ออกด้วยตวัท่านเอง เป็นการดใีนการรบัฟังผู้อื่นเพื่อให้รูว้่าพวกเขาคดิอะไร 
แต่ท่านจะต้องใชก้ารคดิของท่านเองในการตดัสนิว่าจะเชื่อผูใ้ดจะเชื่อในสิง่ใด แน่นอนทีท่่านจะต้องไม่
เชื่อเพยีงสิง่ที่ท่านอยากเชื่อ จงใช้มาตรฐานเชงิปัญญาส าหรบัการตดัสินใจ ใช้มาตรฐานด้านความ
ถูกตอ้ง ความเขา้ประเดน็ ความส าคญัและความยตุธิรรม 
ควำมอดทนมุ่งมัน่เชิงปัญญำ (Intellectual Perseverance) 
  อย่าเป็นคนช่างล้มเลกิ เมื่อท่านเริม่คดิท่านยงัไม่สามารถเรยีนรูอ้ะไร เตอืนใจตนเองว่าท่าน
สามารถท าได ้ถ้าการอ่านยากส าหรบัท่าน จงมุ่งมัน่อยู่กบัมนั (เพราะการเรยีนรูว้ธิอ่ีานมคีวามส าคญั) 
เมื่อการเขยีนเป็นเรื่องยาก จงมุ่งมัน่อยู่กบัมนัเพื่อท่านจะไดเ้ขยีนใหด้ขีึน้ อย่ากลวัการท างานหนักเมื่อ
ท่านรูส้กึอยากจะลม้เลกิ จ าไวว้่า ไม่ว่าท่านจะคดิไดด้เีพยีงใด ท่านกย็งัสามารถปรบัปรุงมนัให้ดขีึน้ไป
ได้อีกและไม่ว่าท่านจะได้ตะเกียกตะกายในการเรยีนรู้ไปแล้วมากเพยีงใดก็จงพยายามท ามนัต่อไป
เรือ่ยๆ อยา่ลม้เลกิ จงเป็นกปัตนัเรอืของท่าน จงวางเสน้ทางชวีติของท่านดว้ยตวัเอง  
ควำมร่วมรู้สึกเชิงปัญญำ (Intellectual Empathy) 
พยายามเสมอทีจ่ะท าความเขา้ใจว่าผูอ้ื่นคดิและมคีวามรูส้กึอย่างไร ไม่ว่าท่านจะไม่เหน็ดว้ยกบัใคร จง
พยายามมองความคดินัน้ในมุมมองของผู้นัน้ เมื่อท่านได้พยายามมองสิง่ต่างๆ ด้วยมุมมองของผู้อื่น 
ท่านกจ็ะเหน็ว่าบางเรือ่งท่านเป็นฝ่ายถูกและบางเรือ่งฝ่ายตรงขา้มเป็นฝ่ายถูก การมใีจทีส่ามารถนึกถงึ
ความคดิและความรู้สกึของผู้อื่นมคีวามส าคญัมากในชวีติ หากมผีู้ท าได้ดงันี้มากๆ โลกย่อมจะดขีึ้น
มากมายส าหรบัทุกๆ คน ความเจบ็ปวดและความทุกขร์ะทมในสงัคมจะมน้ีอยมาก 
ควำมถ่อมตนเชิงปัญญำ (Intellectual Humility) 
จงตระหนกัรูว้่าตวัท่านไมไ่ดรู้ใ้นทุกสิง่ มมีากมายทีท่่านไม่รู ้(และไมม่ทีางรู)้ อยา่กล่าวว่าสิง่นัน้สิง่นี้เป็น
จรงิในขณะท่านท่านไม่แน่ใจว่ามนัเป็นเช่นนัน้จรงิ หลายสิง่หลายอย่างที่ท่านคดิว่าจรงิแท้จรงิกลบัไม่
จรงิ หลายสิง่หลายอย่างมคีนเขาว่าเป็นจรงิแทจ้รงิกลบักลายเป็นไม่จรงิ มหีลายสิง่หลายอย่างทีท่่านได้
อ่านและที่ท่านได้เห็นจากโทรทศัน์ที่ไม่ใช่ความจรงิ จงตัง้ค าถามเสมอว่า “ฉันรูไ้ด้อย่างไร? เธอรูไ้ด้
อยา่งไร?” 
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ควำมกล้ำหำญเชิงปัญญำ (Intellectual Courage) 
 จงพรอ้มทีจ่ะเปิดปากพูดในสิง่ทีท่่านคดิว่าจรงิแมม้นัจะไมเ่ป็นทีช่ื่นชอบของพรรคพวกเพื่อนฝงู
หรอืคนทัว่ไปทีอ่ยู่รอบตวัท่าน แน่นอนทีบ่างครัง้การเปิดปากพูดกม็อีนัตรายได ้ใชก้ารคดิทีด่ทีีสุ่ดของ
ท่านในการนึกหาว่าเมือ่ใดเหมาะสมทีจ่ะพูด เมือ่ใดควรเกบ็ความคดินัน้ไวก้ับตวัของท่านก่อน เมือ่ท่าน
พูดออกมา จงพยายามแสดงความเคารพต่อผูอ้ื่น ..แต่อย่ากลวัทีจ่ะไม่เหน็ดว้ยเป็นการส่วนตวัไว้ในใจ
ของท่าน และจงอย่ากลวัที่จะตัง้ค าถามกบัความเชื่อของท่านเองเพื่อที่จะได้นึกใหอ้อกไดด้้วยส านึกที่
เขา้ทเีขา้ท่า จงพฒันาความกลา้ในการมองลกึลงไปในใจของท่านเองเพื่อหาว่ามอีะไรเกดิขึน้ แมว้่าท่าน
จะได้มคีวามเชื่อนัน้มานาน ท่านก็ยงัคงมใีจที่จะตัง้ค าถาม มใีจที่จะใช้การคดิเชิงวิจารณญาณเพื่อ
ตรวจสอบ” 
มีควำมเช่ือมัน่ในเหตผุล (Confidence in Reason) 

โอกาสดทีี่สุดในการสร้างสรรค์โลกที่มคีวามยุตธิรรมและเที่ยงธรรมก็คอืเมื่อเราใช้การคดิที่ดี
ทีสุ่ดของเรา เราทุกคนทีอ่ยู่อาศยัร่วมกนัในโลก เมื่อผูค้นมคีวามไม่เหน็ดว้ยซึง่กนัและกนัพวกเขาต้อง
เอาชนะการไมล่งรอยดว้ยการดูทีข่อ้เทจ็จรงิและดูจากหลกัฐาน เราจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท างานรว่มกนัเพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้สรุปทีเ่ถยีงเพื่อแก้ตวักนัไดง้่ายทีสุ่ดดว้ยการน ามาตรฐานเชงิปัญญามาใชใ้นการกระท าเพื่อ
แก้ปัญหาใหบ้รรลุ ตวัอย่างเช่น ต้องแน่ใจว่าท่านไดใ้ช้ขอ้มลูข่าวสารทีถู่กต้องและตรงกบัประเด็นของ
ปัญหาทีท่่านก าลงัพยายามแกอ้ยู่ มองหาความซบัซอ้นทีซ่่อนลกึอยูใ่นประเดน็ หลกีเลีย่งค าตอบผวิเผนิ
ที่น ามาใช้กับปัญหาที่ยุ่งยากเนื่องจากมนัไม่มทีางที่จะใช้ส าหรบัแก้อะไรได้ คิดการแก้ปัญหาด้วย
มมุมองหลายๆ มมุ เชื่อมัน่ในพยานหลกัฐานทีช่ดัเจน เชื่อขอ้เทจ็จรงิและเชื่อในเหตุผล ไมเ่ชื่อศรทัธาที่
มดืบอด ไมเ่ชื่อความความอจิฉาความหงึหวงและความกลวั 

ควำมมีใจท่ีกว้ำง (Fairmindedness) 
จงคดิหาว่าอะไรคอืความยุตธิรรมในทุกๆ สถานการณ์ คดิถงึความยุตธิรรมส าหรบัทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง
อย่าคดิเฉพาะของตนเอง อย่าใส่ความอยากและความจ าเป็นของตนไว้เหนือความต้องการและความ
จ าเป็นของผู้อื่น ท่านควรมนี ้าใจที่จะให้แก่ผู้ที่มจี าเป็นหรอืความเดือดร้อนมากกว่าท่าน พยายาม
จนิตนาการว่าผูอ้ื่นคดิและรูส้กึอย่างไรในเรื่องนี้ ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้าง อย่าเพิง่ท าสิง่ใดลงไป
จนกว่าทา่นไดผ้่านขัน้น้ีไปแลว้ จงคดิก่อนท า อยา่ท าก่อนคดิ 
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มำตรฐำนเชิงปัญญำ 
ช่วยให้ท่ำนคิดได้ดีขึน้ 

 นกัคดิทีด่ทีีสุ่ดจะไมเ่ชื่อในทุกสิง่ทีเ่ขาไดฟั้งหรอืไดอ่้านมา พวกเขาใชม้าตรฐานเชงิปัญญามา
ตดัสนิว่าอะไรทีค่วรเชื่อหรอืไมค่วรเชื่อ พวกเขาใชม้าตรฐานเชงิปัญญาก ากบัความคดิใหอ้ยูใ่นลู่โดย
ตลอด ในหนงัสอืแนวทางน้ีผูเ้ขยีนไดเ้น้นในหวัขอ้ส าคญับางขอ้ เมือ่ท่านไดใ้ชม้นัเป็นประจ าทุกวนัแลว้ 
การคดิของท่านจะดขีึน้ 
จงชดัเจน (Be clear!)    – ท่านสามารถกล่าวถงึสิง่ทีท่่านหมายถงึหรอืไม?่ 
              ท่านพอจะยกตวัอยา่งไดห้รอืไม?่ 
จงมีควำมถกูต้อง (Be accurate!) – ท่านแน่ใจไดห้รอืไมว่่ามนัจรงิ? 
จงตรงประเดน็ (Be relevant!)  – เรือ่งนี้สมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ราก าลงัคดิอยา่งไร 
จงมีตรรกะ (Be logical!)  – เรือ่งเหล่านี้สอดคลอ้งเขา้กนัไดอ้ยา่งไร? 
จงยติุธรรม (Be fair!)  – ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาว่าพฤตกิรรมของขา้พเจา้จะท าใหผู้อ้ื่น

รูส้กึอยา่งไรแลว้หรอืยงั? 
จงมีเหตุผล (Be reasonable!)   – เราไดค้ดิปัญหานี้โดยตลอดแลว้ดว้ยใจทีเ่ปิดกวา้งหรอืไม่? 

. 

 
 
 
 
 
 
 

ถ้ำทุกคนในโลกใช้
มำตรฐำนเชิงปัญญำ
เป็นประจ ำแล้ว เรำ
คงจะแก้ปัญหำใหญ่
ของเรำได้เกือบ
ทัง้หมด 
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จงชดัเจน: อย่ำท ำให้ผูอ่ื้นสบัสน 
เราสบัสนเมือ่เราไม่ชดัเจน 
เราชดัเจนเมือ่เราเขา้ใจ: 

 สิง่ทีเ่ราก าลงัพดู ~ สิง่ทีเ่ราก าลงัไดย้นิ 
 สิง่ทีเ่ราก าลงัอ่าน ~ สิง่ทีเ่ราก าลงัเหน็ 

ความคดิสามารถพรา้มวัหรอืคมชดัไดเ้หมอืนตารางวดัสายตา 

 
 
 

ส่ิงท่ีท่ำนสำมำรถพดูและค ำถำมท่ีท่ำนสำมำรถถำมเม่ือท่ำนอยำกมีควำม
ชดัเจน: 
 ลองพดูว่าผมหมายความว่าอยา่งไร ขอผมลองยกตวัอย่าง 
 คุณช่วยบอกว่าคุณหมายถงึอะไร? 
 คุณพอจะพดูเรือ่งนี้ดว้ยค าพูดอื่นไดห้รอืไม่? 
 ผมสบัสน คุณพอช่วยอธบิายว่าคุณหมายถงึอะไรไดห้รอืไม?่ 
 ขอผมไดล้องบอกถงึสิง่ทีคุ่ณไดพ้ดูเมือ่ครูไ่ดแ้ลว้ช่วยบอกว่าผมเขา้ใจถูกตอ้งหรอืไม่ 
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จงถกูต้อง: ให้แน่ใจว่ำมนัจริง 
บางอย่างถูกตอ้งเมือ่มนัจรงิและถูก เมือ่มนัไมถู่กบดิเบอืน 
เมือ่เราไมแ่น่ใจว่าบางอยา่งถูกตอ้งหรอืไม ่เราตรวจสอบเพื่อดวู่ามนัจรงิหรอืไม่ 

 
เม่ือเรำต้องกำรควำมถกูต้อง  

เรำต้องกำรพุ่งไปให้ 
เข้ำพอดีท่ีกลำงเป้ำ 

..เรำไม่ต้องกำรให้กำรคิด 
ของเรำถกูบิดเบือน 

ไม่ว่ำในทำงใด 
 
 
 

 
 
 

ค ำถำมท่ีท่ำนสำมำรถใช้ถำมให้แน่ใจว่ำท่ำนถกูต้อง 

 ท่านรูไ้ดอ้ย่างไรว่ามนัจรงิ?  
 เราจะตรวจสอบไดอ้ย่างไรว่ามนัจรงิตามนัน้? 
 เราจะทดสอบความคดินี้ไดอ้ยา่งไรว่ามนัเป็นจรงิ? 
 ท่านรูไ้ดอ้ย่างว่าเรือ่งทีข่า้พเจา้พดูไปนัน้เป็นความจรงิ? 
 ขา้พเจา้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าสิง่ทีข่า้พเจา้อ่านในสื่อออนไลน์นัน้เป็นจรงิ? 
 ขา้พเจา้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าขอ้มลูในหนงัสอืเล่มนี้เป็นจรงิ? 
 ขา้พเจา้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าทีส่ ิง่เพื่อนขา้พเจา้พดูนัน้จรงิ 
 ขา้พเจา้จะคน้หาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งไรว่า "X" มคีวามถูกตอ้ง?  
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จงอยู่ในประเดน็: ให้แน่ใจว่ำท่ำนยงัอยู่ในลู่ 
บางอย่างเขา้เรือ่งตรงประเดน็เมือ่มนัสมัพนัธโ์ดยตรงกบั 

 ปัญหาทีท่่านก าลงัพยายามแก้อยู ่
 ค าถามทีท่่านก าลงัพยายามตอบอยู่ 
 อะไรกไ็ดท้ีท่่านก าลงัพดูหรอืก าลงัเขยีนอยู่ 

 
 
 
เคร่ืองกลไกทัง้หมดในห้องนักบิน 
เข้าเรื่องเข้าประเดน็กบัขบั
เคร่ืองบิน  
..แต่ไม่เข้าเร่ืองเข้าประเดน็ 
กบัการข่ีจกัรยาน 
 
 

  

ค ำถำมท่ีท่ำนสำมำรถถำมเม่ือท่ำนไม่แน่ใจว่ำมีบำงอย่ำงอยู่ในประเดน็หรือไม่  

 เราจะคน้หาไดอ้ย่างไรว่าสิง่นี้เป็นจรงิ  
 สิง่ทีท่่านก าลงัพดูอยูส่มัพนัธก์บัปัญหานี้อยา่งไร? 
 ขอ้มลูนี้สมัพนัธก์บัค าถามทีเ่ราก าลงัถามกนัอยูน่ี้อยา่งไร? 
 อะไรทีจ่ะช่วยใหเ้ราแก้ปัญหานี้ได้? 
 สิง่ทีท่่าก าลงักล่าวนี้สมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่ราก าลงัพดูถงึนี้อยา่งไร 
 เรือ่งนี้สมัพนัธก์บัความมุง่หมายของเราอยา่งไร? 
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จงมีตรรกะ: 
 ให้แน่ใจว่ำทุกอย่ำงเข้ำกนัได้ 

การคดิจะมตีรรกะกต่็อเมือ่ทุกอยา่งเขา้กนัได ้..เมือ่ทุกอยา่งสอดคลอ้งไปดว้ยกนัได ้

 

 
 
 
 
 
 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเม่ือท่านไม่แน่ใจว่าบางอย่างมีตรรกะหรือไม่: 

 เรือ่งนี้ดไูมค่่อยเขา้เคา้ส าหรบัผม คุณช่วยแสดงใหผ้มเหน็ว่ามนัเขา้กนัไดอ้ย่างไรบา้ง? 
 ประโยคในยอ่หน้านี้ดูมนัเขา้กนัไมไ่ด ้ขา้พเจา้จะเขยีนย่อหน้านี้ใหมใ่หม้นัเพื่อใหเ้รือ่งมนั

ไปกนัไดอ้ย่างไร? 
 สิง่ทีท่่านก าลงัพดูอยู่นี้ดไูมค่่อยจะไปกนัได ้คุณมาถงึขอ้สรปุน้ีไดอ้ยา่งไร? ช่วยอธบิายว่า

สิง่นี้เขา้เคา้ส าหรบัคุณไดอ้ย่างไรบา้ง? 
 ขอ้ความทีข่า้พเจา้ก าลงัไดจ้ากรายการโทรทศัน์นี้ดไูมค่่อยจะสมเหตุสมผลสกัเท่าใด 

ขา้พเจา้ควรเชื่อตามหรอืขา้พเจา้ควรปฏเิสธมนัด?ี 
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จงยติุธรรม: ให้แน่ใจได้ว่ำท่ำนพิจำรณำผู้อ่ืนด้วย 
 
 
เมื่อเราพจิารณาความรูส้กึ
ของผูอ้ื่นก่อนทีเ่ราจะท า
อะไรลงไป เราเป็นคน

ยตุธิรรม 
การมปัีญหามากมายใน
โลกน้ีกเ็พราะคนเราไมม่ี
ความยตุธิรรมต่อกนัอยู่

เกอืบตลอดเวลา 
การมคีวามยตุธิรรมมี

ความส าคญัยิง่ส าหรบัตวั
เราและส าหรบัผูอ้ื่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเม่ือท่านไม่แน่ใจว่าตัวท่านหรือผู้ อ่ืนมีความ
ยติุธรรมหรือไม่: 
 ขา้พเจา้ก าลงัเหน็แก่ตวัอยูใ่นขณะนี้หรอืไม่? 
 เขาหรอืเธอก าลงัเหน็แก่ตวัอยูห่รอืไม่? 
 ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความคดิของผูอ้ื่นแลว้หรอืไม่? 
 ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาความรูส้กึของผูอ้ื่นแลว้หรอืไม่? 
 เราก าลงัใหค้วามยตุธิรรมกบัทุกๆ คนในสถานการณ์นี้แลว้หรอืไม่? 
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มำตรฐำนเชิงปัญญำท่ีส ำคญับำงประกำร 
โปรดจ าว่านกัคดิทีด่ใีชม้าตรฐานเชงิปัญญาส าหรบัการตดัสนิใจว่าจะเชื่อในสิง่ใด ขา้งล่างนี้คอืนิยาม
สงัเขปของมาตรฐานทีส่ าคญัทีสุ่ด: 
ควำมชดัเจน (Clarity): 

 เป็นทีเ่ขา้ใจได ้ไม่มอีะไรทีส่บัสน 
ควำมถกูต้อง (Accuracy): 

ถูกตอ้ง เป็นจรงิ ไมบ่ดิเบอืน 
แม่นย ำ (Precision): 

มรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งทีจ่ าเป็นในการแก้ปัญหา 
ตรงประเดน็ (Relevance): 

สมัพนัธก์บัเรือ่งทีก่ าลงัท า เชื่อมโยงกนัโดยตรงr 
มีควำมลึก (Depth): 

ประกอบดว้ยความซบัซอ้นทีจ่ าเป็นส าหรบัการคดิใหท้ะลุปรโุปรง่ 
มีควำมกว้ำง (Breadth): 

เกีย่วขอ้งกบัมุมมองหลายมุม 
มีตรรกะ (Logic): 

แต่ละส่วนเขา้กนัได ้ไมข่ดัแยง้กนั 
 มีควำมส ำคญั (Significance): 

พุ่งไปทีจุ่ดส าคญั ไมห่ยมุหยมิ 
มีควำมยติุธรรม (Fairness): 

พจิารณาความคดิและมมุมองของผูอ้ื่น ไมเ่หน็แก่ตวั 
  



TFirst Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 

First Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 
 

p17 

รำยกำรตรวจสอบส ำหรบัค ำถำม 
ท่ีท่ำนสำมำรถถำมเพ่ือพุ่งจดุไปท่ีมำตรฐำนเชิงปัญญำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breadth 
 
 
 
 
Fairness 
 
 
 

ควำมชดัเจน 
 

ท่านพอจะใหร้ายละเอยีดเพิม่ไดห้รอืไม่? 
ท่านพอจะยกตวัอย่างไดห้รอืไม่? 
ท่านพอจะวาดรปูสิง่ทีท่่านหมายถงึใหด้ไูดห้รอืไม่? 
 ควำม

ถกูต้อง 
 

เราจะตรวจสอบสิง่นัน้ไดอ้ย่างไร? 
เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่ามนัเป็นจรงิ? 
แน่ใจไดอ้ย่างไรว่าเราไมไ่ดบ้ดิเบอืนความจรงิ? 
 

ควำม
แม่นย ำ 

 

ท่านพอจะเจาะจงลงไปมากกว่านี้ไดห้รอืไม่? 
ท่านพอจะใหร้ายละเอยีดไดห้รอืไม่? 
Could you be more exact? 
 ควำมตรง

ประเดน็ 
 

สิง่ทีท่่านพดูเกีย่วขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร? 
สิง่นี้มผีลต่อค าถามนี้อย่างไร? 
สิง่นี้ช่วยเราในประเดน็นี้ไดอ้ยา่งไร? 
 

ควำมลึก 
 

อะไรทีท่ าใหปั้ญหานี้ยาก? 
อะไรทีเ่ป็นความซบัซอ้นของค าถามนี้? 
อะไรคอืความยากล าบากทีเ่ราตอ้งจดัการกบัมนั? 
 

ควำมกว้ำง 
 

เราตอ้งการทศันะอื่นๆ ส าหรบัพจิารณาเรือ่งนี้อกีหรอืไม่? 
เราจ าเป็นตอ้งพจิารณามุมมองอื่นอกีหรอืไม่? 
เราจ าเป็นตอ้งมองสิง่นี้ดว้ยวธิอีื่นอกีหรอืไม่? 
 

ตรรกะ 
 

ทัง้หมดนี้มนัไปดว้ยกนัไดห้รอืไม่? 
เรามองเรือ่งนี้ดว้ยเหตุและผลหรอืไม่? 
สิง่ทีเ่ราก าลงัพดูเป็นไปตามพยานหลกัฐานหรอืไม่? 
 

ควำมส ำคญั 
 

นี่ใช่ปัญหาส าคญัทีสุ่ดส าหรบัการพจิารณาของเราหรอืไม่? 
นี่ใช่ความคดิกลางทีเ่ราพงึเน้นเจาะจงหรอืไม่? 
ขอ้เทจ็จรงิใดทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด? 
 

ควำม
ยติุธรรม 

 

เราไดพ้จิารณามุมมองทีเ่กี่ยวขอ้งหมดแลว้หรอืไม่ 
เราก าลงัเหน็แก่ตวักนัอยูห่รอืไม่? 
เราใหค้วามยตุธิรรมกบัเราเองและกบัผูอ้ื่นหรอืไม่? 
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คิดถึงควำมยติุธรรม 
Think About Fairness 

ผูค้นทีม่คีวามยตุธิรรมตอ้งการเป็นนกัคดิทีย่ตุธิรรม แต่พวกเขากต็ระหนกัไดว้่าไมใ่ช่เรือ่งงา่ย 

นักคดิจติยุตธิรรมรูว้่าไม่เป็นการง่ายเสมอไปในการให้ความยุตธิรรมกบัผู้อื่น  พวกเขาจะตัง้
ค าถามกบัพฤติกรรมของตนเอง จะถามว่า “เรายุติธรรมและมใีจเป็นธรรมอยู่หรอืไม่? นักคดิที่ดจีะ
มองเหน็ว่าปัญหาทีม่มีากมายนัน้เกดิขึน้เมือ่เราไม่ใหค้วามยุตธิรรมแก่ผูอ้ื่น และพวกเขากต็ระหนักดวี่า
ไม่มใีครที่มคีวามสมบูรณ์แบบเพราะบางครัง้ก็ไม่ค่อยมคีวามยุตธิรรม แต่พวกเขาก็คดิถึงวธิคีิดของ
ตนเอง พวกเขาถึงกบัเขยีนเกี่ยวกบัการคดิและพฤติกรรมของเขาเอง บางครัง้พวกเขาจะจดไว้เป็น
บนัทกึประจ าวนั จดปัญหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของตนแลว้นึกหาว่าพวกเขาท าจงึท าเช่นนัน้เมื่อได้ท า
ไปแลว้ เช่น การหาว่าการคดิใดทีน่ าพาพวกเขาไปสู่ความอยตุธิรรม 

ในหน้าถดัไปคอืหน้าส าหรบัการบนัทกึ ท่านสามารถท าส าเนาหลายแผ่นแลว้รวมเป็นสมุดโน้ต 
และจดบนัทกึเกี่ยวกบัการคดิและพฤตกิรรมของท่านลงไว้ในสมุด นี่เป็นการช่วยให้ท่านได้มองเหน็
พฤตกิรรมจาก “กระจกเงา” ทีท่่านเขยีนขึน้ 

ใชแ้ผ่นแบบน้ีเขยีนบนัทกึไวเ้ป็นรายสปัดาหแ์ลว้ดวู่าท่านเป็นผูม้คีวามยตุธิรรมเพิม่ขึน้หรอืไม่ 
 
 
 

  

น่ีคือหนทางท่ีท าให้ผู้คนขาดความยติุธรรม: 
1) เป็นผูอ้ ามหติทารณุ (cruel) 
2) เป็นผูไ้มใ่หค้วามเคารพผูอ้ื่น (disrespectful) 
3) เป็นผูไ้มค่ านึงถงึผูอ้ื่น (inconsiderate) 
4) เป็นผูห้ยาบคาย (rude) 

5) เป็นผูข้าดความเมตตา (unkind) 
6) เป็นผูเ้หน็แก่ตวั (selfish) 
7) เป็นคนโหดรา้ยใจด า (mean) 
8) เป็นผูช้อบท าใหผู้อ้ื่นปวดใจ (hurtful) 
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รำยกำรบนัทึกท่ีเน้นกำรคิด 
และพฤติกรรมท่ีขำดควำมยติุธรรม 

 
เพื่อปกป้องสทิธิค์วามเป็นส่วนตวั ใหเ้ขยีนบนัทกึเฉพาะปัญหาทีท่่านเตม็ใจแบ่งปันกบัผูอ้ื่นที่

ไดอ่้านบนัทกึของท่าน เน้นจดุไปทีปั่ญหาทีท่่านท าใหผู้อ้ื่นยากล าบาก ปัญหาทีเ่ป็นผลของความ
โหดรา้ยหรอืความเหน็แก่ตวัหรอืความหยาบคาย ฯลฯ ของท่าน 
ขา้พเจา้ไม่ยตุธิรรมไมย่ตุธิรรมเมือ่ขา้พเจา้ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ต่อไปนี้... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนนัน้ทีข่า้พเจา้ไมท่นันึกว่าตวัเองไมย่ตุธิรรมนัน้เป็นเพราะขา้พเจา้คดิก าลงัว่า..... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนน้ีทีข่า้พเจา้นึกไดว้่าไม่ยตุธิรรมเป็นเพราะ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อไมใ่หพ้ฤตกิรรมไมย่ตุธิรรมทีไ่มท่นันึกตอนนัน้เกดิขึไ้ดน้อกี ขา้พเจา้จะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เรำแยกกำรคิดของเรำออกเป็นส่วนๆ  
เพ่ือหำปัญหำกำรคิดของเรำ - และแก้ไขมนั 

 

น้ีคือส่วนประกอบ: 
 

ควำมมุ่งหมำย 
ของการคดิ 

ค ำถำม 
ทีเ่ราพยายาม
ตอบ 

ข้อมูลข่ำวสำร 
ทีต่อ้งการเพือ่
ตอบค าถาม 

ข้อลงควำมเหน็ 
หรอืขอ้สรุปทีเ่รา
ตอ้งการบรรลุ 

แนวควำมคิด 
หรอืความคดิ

หลกัทีเ่ราก าลงั
ใชใ้นการคดิ 

สมมุติฐำน 
ทีเ่ราก าลงั

ทกึทกั 

ข้อบง่นัยและผล
ท่ีตำมมำ 
จากการคดิของเรา 

ส่วนประกอบ
ของกำรคิด 

มุมมอง 
ทีจ่ าเป็นในการ

พจิารณา 
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คิดถึงควำมมุ่งหมำย 
Think About Purpose 

 

ความมุง่หมาย 
ของทา่นคอืสิง่ทีท่า่น 

พยายามใหบ้รรลุ 
หรอืพยายาม 
ใหเ้กดิมนัขึน้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักกีฬำท่ีดีมุ่งเน้นไปท่ีเป้ำหมำย 
นักคิดท่ีดีกเ็ช่นกนั 

 
ค าถามท่ีท่านสามารถถามได้เพ่ือพุ่งจดุสู่ความมุ่งหมาย: 

 ความมุง่หมายของการกระท าสิง่ทีพ่วกเราก าลงัจะท าคอือะไร? 
 ความมุง่หมายของการกระท าสิง่ทีข่า้พเจา้ก าลงัจะท าคอือะไร? 
 ความมุง่หมายของภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายครัง้นี้คอือะไร? 
 ความมุง่หมายของตวัละครหลกัในนิยายเรือ่งนี้คอือะไร? 
 อาจารยข์องขา้พเจา้ก าลงัพยายามบรรลุความมุง่หมายอะไร? 
 ความมุง่หมายของเพื่อนขา้พเจา้คอือะไร? 
 ความมุง่หมายของต าราเล่มนี้คอือะไร? 
 เราควรเปลีย่นความมุง่หมายของเราหรอืไม่? 
 ความมุง่หมายของขา้พเจา้ยุตธิรรมแก่ทุกคนแลว้หรอืไม่? 
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กำรตัง้ค ำถำม 
State the Question 

ค าถามเผยใหเ้หน็ปัญหาและเป็นตวัชว่ยใหเ้ราเกดิความเขา้ใจในปัญหาหรอืสิง่ทีเ่รา
จ าเป็นตอ้ง 
นกัคดิทีด่จีะตัง้ประเดน็ค าถามทีม่คีวามชดัเจนมากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้
 
 

นักคิดท่ีดี 
ใช้เวลำนึกคิด 
ค ำถำมท่ีตน 

จ ำเป็นท่ีจะถำม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามในการตัง้ค าถาม: 
 ค าถามทีข่า้พเจา้พยายามหาค าตอบคอือะไร? 
 ค าถามของขา้พเจา้ชดัเจนหรอืไม่? 
 ขา้พเจา้ควรถามค าถามทีแ่ตกต่างอกีดว้ยหรอืไม่? 
 ค าถามทีท่่านก าลงัถามขา้พเจา้คอือะไร? 
 ค าถามส าคญัในบท (หนงัสอื) นี้คอือะไร? 
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กำรรวบรวมข้อมูล 
Gather the Information 

 

 
 
 
 
 
 

p24 

ขอ้มลูขา่วสารคอืขอ้เทจ็จรงิ 
พยานหลกัฐาน หรอื
ประสบการณ์ทีท่า่นใชใ้นการ
หาทางแกปั้ญหา  

เรำถูกถล่มด้วยข้อมูลข่ำวสำรอยู่ทุกๆ วัน –  จำกทัง้
อินเทอรเ์น็ต ส่ือออนไลน์ โทรทศัน์ วิทย ุเพ่ือน ญำติพ่ีน้อง 
โรงเรียน....  ระวงัให้ดี! มีข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนัน้จ ำนวน
มำกท่ีไม่ถกูมีควำมต้อง   

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเก่ียวกบัข้อมลูข่าวสาร: 

 ขอ้มลูอะไรทีข่า้พเจา้ตอ้งการเพื่อตอบค าถามนี้? 
 ขา้พเจา้ตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิอกีหรอืไม่? 
 ขอ้มลูนี้เขา้ประเดน็สอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของขา้พเจา้หรอืไม่? 
 ขอ้มลูนี้ถูกตอ้งหรอืไม?่ เรารูไ้ดอ้ยา่งไร? 
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ตรวจสอบข้อลงควำมเหน็ของท่ำน 
Check Your Inferences 

 
 
ข้อลงความเห็นหรือข้อวินิ จฉัยคือ
ผลสรุปที่ท่านได้ มนัคือสิ่งที่ใจท าเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา ท่านลงความเห็นอยู่
ทุกวนั (เจนคอืเพื่อนของฉัน ดงันัน้ฉัน
จงึลงความเหน็วา่เชือ่เธอได)้ 
จงตระหนักว่าทุกครัง้ที่ท่านท าการลง
ความเห็น ท่านอาจท าความแตกต่าง 
ทา่นอาจท าใหม้นัสมเหตุสมผลขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p25 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเพ่ือตรวจสอบการลงความเหน็ของท่าน: 

 ผลสรปุทีข่า้พเจา้ก าลงัจะสรุปน้ีคอือะไร? 
 มผีลสรปุอื่นทีข่า้พเจา้ควรพจิารณาอกีหรอืไม่? 
 ขอ้ลงความเหน็ของขา้พเจา้สมเหตุสมผลหรอืไม่? 
 ขอ้ลงความเหน็ของผูอ้ื่นสมเหตุสมผลหรอืไม่? 

 

กำรลงควำมเห็นคือขัน้ตอนของจิตซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือจิตเรำพูด
ว่ำ " ‘X’ เป็นจริง, ดงันัน้ ’Y’ จึงเป็นจริง” 
เช่น, "ฝนก ำลงัตกข้ำงนอก,” ดงันัน้” วนัน้ีฉันควรเอำร่มติด
ไปด้วยl should take an umbrella today” (ดหูน้ำ. 29~31). 
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ตัง้ค ำถำมกบัสมมุติฐำนของท่ำน 
Question Your Assumption 

สมมุตฐิานหรอืการคาดการณ์คอืความเชื่อทีท่า่นทกึทกัเอา 
(“ขา้พเจา้คาดวา่เรามนี ้ามนัเพยีงพอส าหรบัการเดนิทางของเรา”) 
ปกตเิราจะไมต่ัง้ค าถามกบัการคาดการณ์ ..แต่เราควร 

 

 
p.26 

สมมติุฐำนหรือกำรคำดกำรณ์มีอยู่เป็นปกติในจิตใต้ส ำนึกของเรำ เรำไม่รู้
ว่ำมนัอยู่ท่ีนัน่ แต่เรำกใ็ช้มนัเพ่ือกำรหำทำงแก้ปัญหำ เรำจ ำเป็นท่ีจะต้องขดุ

มนัขึ้นมำ ตรวจสอบมนัและดวู่ำมนัเข้ำเร่ืองเข้ำรำวหรือไม่ 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเก่ียวกบัสมมติุฐานของท่าน: 
 อะไรคอืสิง่ทีข่า้พเจา้ทกึทกัไวก่้อน? 
 ขา้พเจา้ก าลงัคาดการณ์บางสิง่ทีข่า้พเจา้ไมค่วรท าอยูห่รอืไม่? 
 ขอ้สนันิษฐานล่วงหน้าใดทีน่ าขา้พเจา้ถงึขอ้สรปุนี้? 
 สมมตุฐิานทีผู่อ้ ื่นใชค้อือะไร? 
 อะไรคอืสิง่ทีค่รมูกัคาดล่วงหน้าไวเ้กีย่วกบันกัเรยีน? 
 อะไรคอืสิง่ทีน่กัศกึษาคาดล่วงหน้าไวก้บัการเรยีน? 
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ท ำควำมกระจ่ำงในแนวควำมคิดของท่ำน (Clarify Your Concepts) 
แนวความคดิหรอืมโนทศัน์คอืความคดิทีท่า่นใชใ้นการคดิเพือ่เขา้ใจ ‘สิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่

หาทางเผชญิกบัสถานการณ์นัน้’ 
นกัคดิทีด่ตีระหนกัถงึความคดิหลกัทีพ่วกเขาก าลงัใชใ้นการคดิ 
 

 

 

 
แนวควำม คิดขอ ง ท่ ำน
เก่ียวกบั “อำหำรสขุภำพคือ
อะไร?” 
แนวควำม คิดขอ ง ท่ ำน
เก่ียวกับ “อำหำรไม่ดีต่อ
สขุภำพคืออะไร?” 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเพ่ือสร้างความกระจ่างในแนวความคิด 
 ความคดิหลกัของบทความนี้คอือะไร? 
 มคีวามคดิอะไรทีผุ่ดขึน้ในใจของขา้พเจา้ไดย้นิค าว่า “โรงเรยีน” “ครสิตม์าส” “เพื่อน” 

“รฐับาล” “สนัตภิาพ? 
 ความคดิใดทีข่า้พเจา้ใชใ้นการคดิ? ความคดิของขา้พเจา้ท าใหข้า้พเจา้หรอืผูอ้ื่นมปัีญหา

หรอืไม่? 
 ขา้พเจา้คดิว่าความคดิของท่านดเีหมอืนกนัแต่อยากใหท้่านช่วยอธบิายเพิม่เตมิอกีเลก็น้อย 
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เข้ำใจมุมมองของตน (และมุมมองของผูอ่ื้น) 
Understand Your Point of View (and the point of view of others) 

 

 
 
 

P28 

มุมมองคอืสิง่ทีท่า่นก าลงัมองเหน็
และวถิทีีท่า่นเหน็มนัวา่เป็น
อยา่งไร  

นึกไวใ้นใจวา่ผูค้นจ านวนมากมี
มุมมองทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะ
ในขณะทีพ่วกเขาไมเ่หน็ดว้ย 
 

ท่ำนมีมุมมองของท่ำนมมุหน่ึง 
แต่ท่ำนเข้ำใจมุมมองของผูอ่ื้นหรือไม่ 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเก่ียวกบัมมุมอง: 
 ขา้พเจา้ก าลงัมองสถานการณ์นี้อยา่งไร? 
 ขา้พเจา้ก าลงัมองอะไรอยู่? และขา้พเจา้เหน็ว่ามนัเป็นอยา่งไร? 
 มมีุมมองทีม่เีหตุผลกว่าส าหรบัมองสถานการณ์นี้อกีหรอืไม?่ 
 ดเูหมอืนว่ามมุมองของขา้พเจา้มคีวามถูกตอ้งใช่หรอืไม่? (จงระวงัถา้มนัใช่) 
 ขา้พเจา้พยายามเขา้ใจและรูส้กึชื่นชอบมมุมองของผูอ้ื่นบา้งหรอืไม?่ 
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คิดให้ตลอดถึงกำรส่อนัย 
Think Through the Implications 

 
ก า ร ส่ อ นั ย ห รือ ผ ลที่ อ า จ ต า ม ม า 
(Implications) คอืสิง่ทีค่วามคดิของเรา
คดิน าไปกอ่น 
เมือ่เราพูดอะไรขึน้มาเราจะสอ่นัยไปถงึ
อีกอย่างเป็นการเฉพาะ เช่น ถ้าเรา
สญัญาให้อะไรใครบางอย่าง เราส่อนัย
วา่เราจะรกัษาสญัญานัน้ 
ผลที่ตามมา (Consequences) คือผล
ของของบางสิง่บางอย่างที่เราได้ท าไว้
กอ่นหน้านัน้ 
เช่น ถ้าเราหยาบคายกบับางคน คนๆ 
นัน้อาจหยาบคายตอบโต้เรา นี่คอืผลที่
ตามมาจากการทีเ่ราเป็นฝ่ายหยาบคาย
กอ่น 

 
 
 

ท่ำนคิดถึงผลท่ีอำจตำมมำก่อนท่ี
ท่ำนลงมือท ำหรือไม่? 

ค าถามท่ีท่านสามารถถามเก่ียวกบัการส่อนัย: 
 ถา้ขา้พเจา้ตดัสนิใจท า "X,"อะไรจะเกดิขึน้? 
 ถา้ขา้พเจา้ตดัสนิใจไมท่ า "X,"อะไรจะเกดิขึน้? 
 เมือ่ตวัละครเอกในเรือ่งท าการตดัสนิใจเรือ่งส าคญั อะไรทีเ่กดิเป็นผลตามมาและ

ผลกระทบเป็นอย่างไร? 
 ผลทีอ่าจตามมาจากการเชื่อคนทีข่า้พเจา้ไม่รูจ้กัจะเป็นอยา่งไร 
 ผลทีอ่าจตามมาของการไม่ช่วยกนัหยุดภาวะโลกรอ้นจะมอีะไรบา้ง 
 ผลทีอ่าจตามมาจากการไม่ท าการบา้นอาจเป็นอย่างไรไดบ้า้ง? 
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ท ำควำมชดัเจนเก่ียวกบันัยท่ีส่อและสมมุติฐำน 
Clarifying inferences and Assumptions 

 การแยกความแตกต่างระหวา่งการลงความเหน็และผลกระทบทีต่ามมามคีวามส าคญั 
คนทัว่ไปมกัสบัสนระหว่างส่วนของความคิดทัง้สองน้ี เมื่อท่านสามารถบอกได้ถึงความ
แตกต่าง ท่านจะเริม่สงัเกตไดถ้งึความแตกต่างของมนั ขณะเมื่อท่านท าไดท้า่นกจ็ะสามารถ
ตรวจสอบไดว้า่มนัพอรบัไดห้รอืไม่ 
 โปรดจ าไวว้่าสมมุตฐิานคอืความเชื่อทีท่่านทกึทกัเอา คนทัว่ไปไม่ค่อยตัง้ค าถามกบั
มนั แต่ทา่นควรถาม 
 ลองดภูาพขา้งลา่งน้ีวา่การลงความเหน็กบัสมมุตฐิานท างานอยา่งไรในการคดิ: 

 

กำรคิดท่ีอยู่ในส ำนึก 

กำรคิดท่ีอยู่ใต้ส ำนึก 
ข้อสมมุติซ่อนอยู่ในใจของเรำเป็นปกติ  

 

สมมติุฐำน 

ข้อลง
ควำมเหน็ 
(ข้อสรปุ) 

ข้อมูลข่ำวสำร 
(สถำนกำรณ์) 
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น่ีคือตวัอย่ำงส ำหรบัทุกสถำนกำรณ์ท่ีแสดงให้เหน็ได้ว่ำท่ำนได้ท ำกำรลง
ควำมเหน็ 

ข้อลงควำมเหน็เหล่ำน้ีส่วนใหญ่มำจำกสมมุติฐำนและข้อมูลข่ำวสำรท่ีมี 
 

ข้อมลูข่ำวสำร 
(สถำนกำรณ์): 

เพื่อนคนหน่ึงของ
ฉันเดินผ่านฉันไป
โดยไม่ยอมทกัทาย
ฉนั 

ข้อลงควำมเหน็ท่ี
เป็นไปได้: เพื่อนคนนั ้นโกรธ

ฉนั 
 

ข้อสมมติุท่ีน ำมำสู่
ข้อลงควำมเหน็: 

เมื่ อใดที่ เพื่อนคน
นัน้โกรธ เธอจะเดนิ
ผ่านฉันไปโดยไม่
ทกัทาย 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมลูข่ำวสำร 
(สถำนกำรณ์): 

ฉัน ได้ยินลู ก แมว
รอ้งในพุม่ไม ้

ข้อลงควำมเหน็ท่ี
เป็นไปได้: 

ลกูแมวหลงแม่ 

ข้อสมมติุท่ีน ำมำสู่
ข้อลงควำมเหน็: 

ถา้ฉนัไดย้นิเสยีงลูก
แมวร้องในพุ่มไม้ที
ไรมันต้องเ ป็นลูก
แมวหลงแมทุ่กครัง้ 
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กำรหำข้อลงควำมเหน็และสมมุติฐำนของท่ำน 
Finding Your Inferences and Assumptions 

 ท่านสามารถหาขอ้ลงความเหน็และขอ้สมมุตไิด้โดยยุทธวธิดีงัต่อไปนี้ ประการแรก หาขอ้มูล 
ต่อจากนัน้ให้ลองหาว่าหากคนคนหนึ่งก าลงัเผชิญกับข้อมูลข่าวสารเขาจะลงความเห็นว่าอย่างไร 
จากนัน้ “ใหย้อ้นกลบั” ไปหาว่า... ขอ้สมมตุใิดทีน่ าไปสู่การลงความเหน็นัน้ 
 

ข้อมลูข่ำวสำร 
(สถานการณ์) 

ข้อลงควำมเหน็ 
ทีเ่ป็นไปไดท้ีเ่ราอาจใช้ 

สมมติุฐำน 
ทีน่ าเราไปถงึขอ้ลงความเหน็ 

1. คอมพวิเตอรห์ยดุท างาน
ขณะทีท่่านก าลงัใช้
โปรแกรม 

 

1. ถา้ท่านรสีตารท์คอมพวิเตอร์
มนัมนัจะท างานได้ 

 

1. เมือ่ใดทีค่อมพวิเตอรห์ยุด
ท างาน หากรสีตารท์มนั มนั
จะแกปั้ญหาได ้

2. ท่านเหน็ทีค่นถอืถุงกระดาษ
ก าลงับนขอบถนน 

2. คนคนนัน้ตอ้งเป็นพวกขีเ้มา 2. ทุกๆ คนทีถ่อืถุงกระดาษนัง่
บนขอบถนนเป็นพวกขีเ้มา 

3. นกัเรยีนคนหนึ่งทีท่ าขอ้สอบ
เสรจ็ก่อนคนอื่นทุกครัง้ 

3. นกัเรยีนคนนี้ตอ้งเรยีนเก่ง 3. นกัเรยีนทีท่ าขอ้สอบเสรจ็
ก่อนคนอื่นเป็นนกัเรยีน
ฉลาด 

4. งานการบา้นไม่นบัรวมเป็น
คะแนนเกรด 

4. ฉนัไมต่อ้งทุ่มเทมากกบั
การบา้น 

4. ฉนัเอาใจใส่ทุ่มเทเฉพาะงาน
ทีม่กีารใหค้ะแนน 

 
. 
. 
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 คราวนี้มาลองดูสถานการณ์ของท่านเอง ให้แต่ละคนหาดูว่าข้อลงความเห็นของตนเองที่ลง
ส าหรบัสถานการณ์นัน้ๆ ขอ้ลงความเหน็นี้ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีรรกะส าหรบัตวัสถานการณ์  ความมุง่หมาย
ของกิจกรรมนี้เป็นเพยีงการตรวจสอบถึงความแตกต่างระหว่างสุมมุติฐาน ข้อมูลข่าวสารและข้อลง
ความเหน็ 

ข้อมลูข่ำสำร 
(สถานการณ์) 

ข้อลงควำมเหน็ 
ทีเ่ป็นไปได ้

สมมติุฐำน 
ทีน่ าไปสู่ขอ้ลงความเหน็ 

1. 
 

1. 1. 

2. 
 

2. 2. 

3. 
 

3. 3. 

4. 
 

4. 4. 

 โปรดตระหนักว่าขอ้ลงความเหน็เกดิตามมาจากขอ้สมมุตหิรอืสมมุตฐิานและขอ้มูลข่าสาร ถ้า
ขอ้สมมตุขิองท่านผดิ หรอืขอ้มลูของท่านไมถู่กตอ้ง ขอ้วนิิจฉยัหรอืขอ้ลงความเหน็ของท่านยอ่มต้องผดิ
ไปดว้ย 
 เมือ่ท่านมาถงึขอ้สรปุไดแ้ลว้ท่านจงึสมารถออกขอ้ลงความเหน็ได ้ทุกๆ คนลงความเหน็จ านวน
มากกนัทุกๆ วนั 
 จงเริม่สงัเกตและดูว่าท่านจะหาขอ้สมมุตทิี่น าไปสู่ขอ้ลงความเหน็ต่างๆ เหล่านัน้หรอืไม่ แล้ว
ท่านกจ็ะเริม่เหน็ว่าท่านมปัีญหาบางอยา่งในวธิกีารคดิของท่าน 
 นักคดิทีด่ทีีสุ่ดจะระมดัระวงัปัญหาในการคดิของตน การตัง้สมมุตฐิานอย่างตรงไปตรงมาเป็น
ยทุธวธิหีนึ่งทีท่่านสามารถใชไ้ดซ้ ้าแลว้ซ ้าอกีส าหรบัการหาปัญหาแลว้จดัการกบัมนั 
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นักกำรคิดเชิงวิจำรณญำณ 
มุ่งหำทำงท่ีดีกว่ำส ำหรบักำรกระท ำ 

Critical Thinkers Seek Better Ways of Doing Things 
 
 

  

จะตอ้งมี
หนทางที่
ดกีวา่อยูเ่สมอ 
และขา้พเจา้
สามารถหา
มนัได ้
 

ขา้พเจา้จะหา
อะไรกไ็ดท้ี่

ขา้พเจา้
จ าเป็นตอ้งหา 

นักคิดเชิงวิจารณญาณมีความเชือ่
ในพลงัจิตใจของตน 



TFirst Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 

First Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 
 

p34-35 

กำรวิเครำะหปั์ญหำ 
 ลองคดิปัญหาที่ส าคญัมากหนึ่งปัญหาแล้งวเิคราะห์ปัญหาโดยการพุ่งจุดเป้าหมายไปที่ส่วน
ต่างๆ ของการคดิ ใชก้ระดาษสมดุโน้ตเพื่อเขยีนต าตอบของท่าน 

ปัญหำน้ีคือ... 
(เขยีนปัญหาใหช้ดัเจนและแมน่ย ามากทีสุ่ดพรอ้มรายละเอยีด เขยีนตวัปัญหาดว้ยแนวทางต่างๆ 
จนกว่ามนัจะเกดิความชดัเจนขึน้ในใจของท่าน) 

ปัญหำน้ีมีควำมส ำคญัเน่ืองจำก... 

กญุแจส ำคญัของค ำถำมท่ีจ ำเป็นต้องได้ส ำหรบัค ำตอบเพ่ือแก้ปัญหำน้ีคือ... 
(ทุกปัญหาจะมคี าถามที่เชื่อมติดอยู่กบัมนั ในที่นี้เราต้องการให้ท่านเขยีนค าถามที่ส าคญัที่สุด
ออกมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เขียนออกมาให้จะแจ้งและแม่นย า การจ าเพาะเจาะจงมี
ความส าคญัยิง่) 

ควำมมุ่งหมำยส ำคญัในกำรแสดงปัญหำน้ีคือ... 

ข้อมลูข่ำวสำรต่อไปน้ีคือส่ิงจ ำเป็นส ำหรบักำรตอบค ำถำม 
(ในตอนน้ีท่านก าลงัมองหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะช่วยใหท้่านแก้ปัญหา) 

สมมติุฐำนส ำคญับำงประกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้ในกำรคิดคือ... 
(หาว่าท่านก าลงัถอือะไรเป็นทีต่ ัง้ ใหแ้น่ใจว่าขอ้สมมตุทิีท่่านถอืเอานัน้มเีหตุมผีล) 

ควำมคิดหลกั (มโนทศัน์หรือแนวควำมคิด) ท่ีน ำทำงกำรคิดของข้ำพเจ้ำในขณะท่ีข้ำพเจ้ำก ำลงั
ท ำกำรแก้ปัญหำคือ... ข้ำพเจ้ำใคร่พรรณนำควำมคิดน้ีตำมแนวทำงต่อไปน้ี... 

(ตวัอย่างเช่น ถ้าประเดน็ปัญหาคอืมลภาวะและวธิบีรรเทา ความคดิส าคญักค็อื “มลภาวะ” และ
การนิยาม “มลภาวะ” จะเป็นขอ้พรรณนาของท่าน) 

มุมมองท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัปัญหำน้ีคือ... ข้ำพเจ้ำใคร่เสริมรำยละเอียดของมุมมองตำม
แนวทำงดงัต่อไป 

(ตวัอย่างเช่น การด าเนินการเผชญิกบัประเดน็ปัญหามลภาวะ ท่านจะต้องพจิารณามุมมองของ 
1) สตัวท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจากมลภาวะ  2) มนุษยท์ีไ่ดร้บัผลกระทบ  3) ผูก่้อมลภาวะการใหก้าร
ของเขา  4) ผูท้ างานในการลดมลภาวะ) 

ถ้ำปัญหำน้ีได้รบักำรแก้ไข ผลท่ีอำจตำมมำอำจมีดงัน้ี 
(ถงึตอนน้ีท่านก าลงัพยายามหาสิง่ทีส่ าคญับางอยา่งทีค่วรเกดิขึน้ถา้ปัญหาไดร้บัการแกไ้ขแลว้) 

ถ้ำปัญหำน้ีไม่ได้รบักำรแก้ไข ส่ิงส ำคญัท่ีตำมมำอำจได้แก่... 
(ถงึตอนน้ีท่านก าลงัพยายามหาสิง่ทีส่ าคญับางอยา่งทีอ่าจเกดิขึน้ถา้ปัญหาไมไ่ดร้บัการแกไ้ข) 



TFirst Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 

First Edition in Thai:     2014    Foundation For Critical Thinking Press                                                 www.criticalthinking.org 
 

หลงัจำกกำรคิดอย่ำงทะลุปรโุปร่งผ่ำนส่วนประกองต่ำงๆ ของกำรคิดแล้ว ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ ทำง
แก้ปัญหำท่ีดีท่ีสดุส ำหรบัปัญหำน้ี... 
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กำรวิเครำะหต์วัละครในเรื่องนิยำย 
Analyzing Characters in a Story 

 ท่านสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของการคดิเพื่อท าความเข้าใจการคดิของตวัละครในเรื่อง  เตมิค า
ในช่วงว่างต่อไปนี้โดยใชโ้ดยใชก้ระดาษในสมดุโน้ต 
ชื่อของเรือ่งนี้คอื ___________________________________________________________ 
ตวัละครทีข่า้พเจา้มุง่เน้นวเิคราะหค์อื ____________________________________________ 
ปัญหำส ำคญัท่ีสดุท่ีตวัละครน้ีประสบคือ ... 
ควำมมุ่งหมำยส ำคญัท่ีสดุของตวัละครน้ีคือ... 

(ถา้ความมุ่งหมายของตวัละครนี้เปลีย่นไปตามเวลา หรอืตวัละครมมีากกว่าหนึ่งความมุ่งหมาย 
ใหเ้ขยีนใหเ้ขยีนความมุ่งหมายส าคญัทัง้ทีม่ลีงไป และแสดงใหเ้หน็ว่าความมุ่งหมายเปลีย่นไป
ในระหว่างด าเนินเรือ่ง ถา้เปลีย่น เปลีย่นไปอยา่งไร) 

ข้อมลูข่ำวสำรส ำคญัท่ีสดุท่ีตวัละครใช้ในกำรคิดในเร่ืองน้ีคือ... 
(มองหาขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ทีต่วัละครใชใ้นการตดัสนิใจทีส่ าคญั) 

แนวควำมคิดหรือควำมคิดหลกัท่ีตวัละครน้ีใช้ในกำรคิดคือ... ข้ำพเจ้ำใคร่ขยำยรำยละเอียด
ของควำมคิดน้ีดงัน้ี.... 

(พยายามหาว่าความคดิทีผ่ลกัดนัตวัละครใหท้ าสิง่ทีเ่ขาหรอืเธอท า เช่น ความคดิหลกัทีท่ าให้
เกดิ “ความโลภ” หรอื “ความหวิโหย” หรอื “ความรกั” หรอื “มติรภาพ”) 

สมมติุฐำนหลกัท่ีตวัละครน้ีใช้ (ส่ิงท่ีตวัละครทึกทกัเอำ) คือ... 
(มองหาความเชื่อทีต่วัละครทกึทกัเอาหรอืคาดล่วงหน้าว่าเป็นจรงิ ความเชื่อต่างๆ ทีต่วัละคร
ไมต่ัง้ค าถามหรอืตัง้ขอ้สงสยั) 

ข้อสรปุหลกัต่ำงๆ  (หรือข้อลงควำมเหน็) ท่ีตวัละครใช้คือ... 
(มองหาขอ้สรุปทีส่ าคญัทีสุ่ดทีต่วัละครใช ้ขอ้สรปุทีน่ าไปสู่การกระท าทีส่ าคญั ขอ้สรุปทีบ่างครัง้
ทีน่ าไปสู่การกระท าทีผ่ดิพลาด หรอืสรา้งปัญหาใหก้บัผูอ้ื่น 

ผลกระทบท่ีเกิด (กำรส่อนัยหรือส่ิงท่ีคำดว่ำอำจเกิด) จำกพฤติกรรมของตวัละครคือ... 
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(ตวัละครตดัสนิใจแลว้กระท าตามการตดัสนิใจนัน้ มองหาสิง่ส าคญัทีเ่กดิขึน้หลงัการกระท า สิง่
ทีเ่ป็นผลกระทบตามมาทีส่ าคญั) 
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กำรวิเครำะหบ์ทเรียนในหนังสือต ำรำ 
Analyzing Chapters in a Textbook 

หนงัสอืต าราทุกเล่มและทุกบททีต่รรกะใหค้น้หาได ้หนทางส าคญัหนึ่งทีท่ าไดค้อืการคน้หาส่วนต่างๆ 
ในการคดิของผูแ้ต่ง 
ขา้งล่างนี้คอืแผ่นส าหรบัน าไปใช้: 
 

1) ควำมมุ่งหมำยหลกัของบทน้ีคือ... 
(ในขอ้นี้ท่านตอ้งพยายามแสดงใหเ้หน็ความมุง่หมายของผูแ้ต่งต าราในบทน้ีใหข้ดัเจนทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท าไดว้่าอะไรคอืสิง่ทีผู่แ้ต่งตอ้งการใหบ้รรลุ?) 

2) ค ำถำมหลกัท่ีเป็นหวัใจของบทน้ีคือ... 
(เป้าหมายของท่านคอืการหาว่าค าถามหลกัทีอ่ยูใ่นใจของผูแ้ต่งในการเขยีนบทนี้คอือะไร อะไรคอื
ค าถามหลกัทีผู่แ้ต่งแสดงออกมา?) 

3) ข้อมูลท่ีส ำคญัท่ีสดุในบทน้ีคือ... 
(ท่านตอ้งบ่งชีข้อ้มลูหลกัทีผู่แ้ต่งใชใ้นบทเรยีนนี้เพื่อสนับสนุนขอ้โตเ้ถยีงในบท มองหาขอ้เทจ็จรงิ 
ประสบการณ์และ/หรอืขอ้มลูทีผู่แ้ต่งใชส้นบัสนุนขอ้สรุป) 

4) ข้อลงควำมเหน็ในบทน้ีคือ... 
(หาดวู่าขอ้สรุปส าคญัทีสุ่ดทีผู่้แต่งไดม้าถงึและน าเสนอไวใ้นบท) 
5) แนวควำมคิดหลกัท่ีเรำจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจในบทน้ีคือ... 

โดยแนวควำมคิดน้ีผูแ้ต่งหมำยถึง.. 
(มองหาความคดิทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดทีห่วัใจของเหตุผลของผูแ้ต่ง แนวความนี้อาจเป็น เช่น 
“วทิยาศาสตร”์ หรอื “ก าลงั” หรอื “ความยากจน” หรอื “สทิธหิน้าทีข่องพลเมอืง”) 

6) สมมติุฐำนส ำคญัท่ีแสดงให้เหน็ถึงกำรคิดของผูแ้ต่งได้แก่... 
(ถามตนเองว่า: สิง่ทีผู่แ้ต่งยดึถอืในบทน้ี (ทีอ่าจตัง้ขอ้สงสยัได)้ คอือะไร? สมมตุฐิานหรอืขอ้สมมตุิ
คอืความเชื่อทีผู่แ้ต่งไมไ่ดใ้ชใ้นการคดิในการอธบิาย ปกตจิะไม่มกีารเอ่ยถงึสมมตุฐิานกนั ดงันัน้จงึ
เป็นยากในการคน้หา) 

7a) ถ้ำผูอ่้ำนถือเอำส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนมำยึดมัน่อย่ำงจริงจงั กำรส่อนัยท่ีส ำคญัคือ... 
 (จะเกดิผลทีอ่าจตามมาอยา่งไรบา้ง ถา้ผูอ่้านจรงิจงักบัความคดิของผูเ้ขยีน?) 
7b) ถ้ำผู้อ่ำนไม่ยอมรบัตำมส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียน กำรส่อนัยท่ีส ำคญัคือ... 
(จะมผีลกระทบอะไรบา้งทีอ่าจตามมา หากผูอ่้านละเลยไมถ่อืตามขอ้คดิของผูเ้ขยีนในบทน้ี?) 
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กำรวิเครำะหก์ำรทดลอง 
Analyzing Experiments 

ท่านสามารถวเิคราะหค์วามคดิของท่านเกี่ยวกบัการทดลองทางวทิยาศาสตรก่์อนลงมอืปฏบิตั ิโดยการ
ตอบขอ้แถลงดงัต่อไปนี้ 

 

ข้ำพเจ้ำสำมำรถพรรณนำกำรทดลองครัง้น้ีได้ดงัต่อไปน้ี 

เป้ำหมำยของกำรทดลองในครัง้น้ีคือ.... 

สมมติุฐำนท่ีเรำมุ่งหำเพ่ือกำรทดสอบในกำรทดลองน้ีคือ... 

ค ำถำมส ำคญัท่ีกำรทดน้ีมุ่งหำค ำตอบคือ.... 

กำรควบคมุท่ีเก่ียวข้องกบักำรทดลองน้ีคือ.... 

แนวคิดหลกั หรือ ทฤษฎีเบือ้งหลงักำรทดลองน้ีคือ... 

กำรทดลองน้ีตัง้อยู่บนสมมุติฐำน
ดงัต่อไปน้ี.... 

ข้อมูลท่ีจะต้องเก็บในกำรทดลอง
ครัง้น้ีได้แก่... 

กำรส่อนัยท่ีมีศักยภำพของกำร
ทดลองน้ีได้แก่ 

(ณ จุดนี้ ท่านก าลงัมองหาผลส าคญัที่
จะตามจากการทดลองนี้) 
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กำรวิเครำะหข้์อมูลท่ีเกบ็ 
(After Experiments) 

หลงัการทดลองแลว้เสรจ็ ใหด้ขูอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็มาและหาว่ามนัมคีวามหมายอะไร มนัไดบ้อกอะไรกบัท่าน
บา้งแลว้ตอบขอ้แถลงต่อไปนี้ 

ข้อมลูท่ีเกบ็ในระหว่ำงกำรทดลองได้แก่.... 

กำรอนุมำน (หรือข้อสรปุ) ท่ีมีตรรกะท่ีสดุท่ีได้จำกข้อมลูคือ.... 

(ขอ้อนุมานคอืขอ้สรปุทีท่่านไดห้ลงัจากพจิารณาขอ้มลู) 

ข้ออนุมำนเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีโต้แย้งได้ หรือโต้แย้งไม่ได้เม่ือเทียบกบัข้อมูลท่ีใช้ศึกษำครัง้น้ีและ
เทียบกบัหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหำ 

สมมติุฐำนท่ีใช้ส ำหรบักำรทดลองครัง้น้ีสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนผลกำรทดลอง ให้ค ำอธิบำย
...... 

สมมุติฐำนท่ีตัง้ขึ้นก่อนกำร
ทดลองควรเปล่ียนหรือไม่ ค ว ร
เปล่ียนเมื่อเทียบกบัข้อมูลท่ี เ ก็ บ
ในกำรทดลองครัง้ น้ี  กำร
เปล่ียนสมมติุฐำน (ถ้ำมี) ควร เ ป็ น
ดงัน้ี...... 

ข้อบ่งนัยท่ีส ำคัญท่ีสุดของ ก ำ ร
ทดลองครัง้น้ีคือ... 

ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรวิจยั
ประเภทน้ีในอนำคตคือ..... 
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กำรวิเครำะหวิ์ชำหรือสำขำวิชำ 
(Analyzing Subjects or Discipline) 

เมื่อเราเขา้ใจส่วนประกอบต่างๆ ของการคดิแลว้ เราจะรูไ้ดว้่าทุกวชิาทีเ่ราเรยีนในโรงเรยีนมตีรรกะที่
สามารถหาออกมาได ้เราสามารถใชค้ าถามต่อไปนี้เพื่อการนี้: 

อะไรคือควำมมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยส ำคัญส ำหรบักำรเรียนวิชำน้ี? ส่ิงท่ีผู้อยู่ในสำขำน้ี
ต้องกำรให้บรรลคืุออะไร? 

พวกเขำถำมค ำถำมชนิดใด? ปัญหำชนิดใดท่ีพวกเขำพยำยำมแก้? 

ข้อมลูข่ำสำรประเภทใดท่ีพวกเขำเกบ็? 

พวกเขำใช้ข้ออนุมำนหรือข้อชัง่ใจประเภทใด 

(กำรชัง่ใจเก่ียวกบั....) 

พวกเขำใช้วิธีกำรใดเพ่ือกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูท่ีหำมำส ำหรบัใช้ในวิชำน้ี? 

ควำมคิด แนวคิดหรือทฤษฎีขัน้พื้นฐำนท่ีสดุในสำขำวิชำน้ี? 

อะไรคือผูอ้ยู่ในสำขำน้ีใช้ทึกทกัหรือสมมติุ? 

กำรเรียนวิชำน้ีควรมีผลต่อกำรมองโลกของข้ำพเจ้ำได้อย่ำงไรบ้ำง? 

ผลท่ีอำจตำมมำจำกกำรเรียนสำขำวิชำน้ีมีอะไรบ้ำง? ผลของวิชำน้ีท่ีได้มีกำรน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวนัมีอะไรบ้ำง? 

 หลงัการเรยีนวชิานี้โดยทะลุปรุโปร่งมาทัง้เทอมแลว้ ท่านท่านควรมคีวามสามารถในการตอบ
ค าถามต่างๆ ขา้งตน้ทีเ่กีย่วกบัวชิานี้ได ้
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กำรถำมค ำถำมในขัน้เรียนท่ีพุ่งเป้ำไปท่ีส่วนต่ำงๆ ของกำรคิด 
(Asking Questions in Class Which Target the Parts of thinking) 

ในระหว่างชัน้เรยีนท่านสามารถถามค าถามที่พุ่งเป้าไปที่ส่วนต่างๆ ของการคดิเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
อยา่งลกึในเรือ่งหรอืประเดน็ทีใ่ชถ้กเถยีงในหอ้งเรยีนของท่าน 

 
 

ตวัอย่ำงเช่น ในวนัใดวนัหน่ึงขณะเรียนท่ำนอำจถำมค ำถำมต่อไปน้ีได้มำกกว่ำหน่ึง
ค ำถำม: 

 ความมุ่งหมายหลกัในวนันี้ของท่านคอือะไร? อะไรคอืสิง่ที่เราพยายามให้บรรลุในชัว่โมง
เรยีนนี้?  

 ค าถามใดบา้งทีเ่ราไดถ้ามไปแลว้ในวนัน้ี? 

 ข้อมลูข่าวสารใดทีเ่ราจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมเพื่อตอบค าถามเหล่านี้? เราจะหาขอ้มลูเหล่านี้
ไดท้ีไ่หน อยา่งไร? 

 ความคดิ แนวความคิดหรอืทฤษฎีขัน้พื้นฐานสุดที่เราต้องเข้าใจเพื่อการตอบค าถามนี้คอื
อะไร?  

 อะไรคอืมมุมองทีต่รงประเดน็เน้ือหาเพื่อใชใ้นการตอบค าถามเหล่านี้?  

 ข้อสมมติุใดทีเ่ราสามารถน ามาใชเ้ป็นเหตุผลในการแกปั้ญหานี้ไดอ้ย่างปลอดภยั?  

 เราควรตัง้ค าถามกบัข้ออนุมาน หรอืขอ้วนิิจฉัยใดๆ ที่มผีู้ตัง้ขึน้ในการศกึษาในสาขาวชิานี้
หรอืไม?่  

 ผลท่ีจะตามมาอยา่งส าคญัจากสิง่ทีเ่ราก าลงัศกึษาอยู่นี้มอีะไรบา้ง?  
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ท ำควำมกระจ่ำงในควำมคิดของท่ำน 
หำควำมกระจ่ำงในกำรพดูของผูอ่ื้น 

Clarifying Your Own Ideas, 
Clarifying What Others Say 

 

เพื่อสรา้งความกระจา่งในการคดิของท่าน สามารถท าสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานต่างๆ ดงันี้: 

1. แถลงออกมาทีล่ะประเดน็ 

2. ขยายความว่าท่านหมายถงึอะไร 

3. ให้ตวัอย่างท่ีเชื่อมโยงความคดิของท่านกบัประสบการณ์ในชวีติ 

4. ใชอุ้ปมาหรอืการเทยีบเคยีงเพื่อในผูอ้ื่นเชื่อมโยงความคดิของท่านกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ขาเขา้ใจแลว้
ได ้(ลองพจิารณาอุปมาน้ี: การคดิเชงิวจิารณญาณเหมอืนกบัหอมหวัใหญ่ มนัมเีปลอืกหลายชัน้ 
เมือ่ท่านคดิ..และคดิออกในขัน้ตน้มนักจ็ะช่วยท าใหท้่านเหน็สิง่ทีท่่านตอ้งคดิต่อใหอ้อก เมือ่คดิ
ออกท่านกจ็ะเหน็ส่งทีจ่ะตอ้งคดิต่อไปเป็นรอบๆ)  

แลเหน็   แถลงออกมา  ขยายความ  ยกตวัอย่าง  ให้ภาพประกอบ 

 ขา้งล่างนี้คอืแบบทีท่่านสามารถใชเ้พื่อใหแ้น่ใจไดว้่าท่านมคีวามกระจ่างเวลาท่านพูดหรอืเขยีน
พรรณนาความคดิของท่าน: 

 ข้าพเจ้าคิดว่า..... (แถลงประเดน็หลกัของท่านออกมา) 

 หรืออีกนัยหน่ึงคอื.... (ขยายความประเดน็ส าคญัของท่านออกมาหลายๆ ประโยค) 

 ตวัอย่างเช่น..... (ใหต้วัอยา่งในประเดน็ส าคญัของท่าน) 

 อปุมาเช่น...... (แสดงสิง่หรอืภาพประกอบประเดน็ส าคญัของท่าน) 

มีค ำถำมส่ีค ำถำมท่ีท่ำนสำมำรถใช้เพ่ือสร้ำงควำมกระจ่ำงในส่ิงท่ีผูอ่ื้นกล่ำวกบัท่ำน: 
1. คุณพอจะกล่าวประเดน็ส าคญัของคุณออกมาเพยีงหนึ่งประโยคไดห้รอืไม?่ 
2. คุณพอทีจ่ะขยายความประเดน็หลกัของคุณใหส้มบูรณ์ขึน้ (หรอือกีนยัหนึ่ง) ไดห้รอืไม?่ 
3. ท่านพอใหต้วัอยา่งประเดน็หลกัจากประสบการณ์ของท่านไดห้รอืไม?่ 
4. ท่านพอทีจ่ะยกอุปมาหรแืนวเทยีบเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้่าท่านหมายถงึอะไร? 
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คิดให้ทะลใุนควำมคิดท่ีขดัแย้ง 
Thinking Through Conflicting Ideas 

 

นบัเป็นเรือ่งส าคญัในการกล่าวถงึหรอืเขยีนถงึความคดิทีม่คีวามขดัแยง้กนัในตวั จรงิๆ แลว้ มคีวามคดิ
มากมายที่ข ัดแย้งกัน ต่อไปนี้คือโครงสร้างที่ท่านสามารถน าไปใช้ได้ เขียนค าตอบลงไปใน
กระดาษค าตอบของท่าน 

1.   หำข้อแย้งส ำคญัของควำมออกมำสองข้อ ควำมคิดเหล่ำน้ีอำจอยู่ในต ำรำเรียนหรือใน
หนังสืออ่ืน หรือเป็นควำมคิดท่ีท่ำนก ำลงัประสบ ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนอำจเก่ียวของกับ
ควำมคิด เช่น: 

 เสรภีาพส่วนบุคคล  กบั  กฎหมายจ ากดัสทิธิส์่วนบุคคล 
 สทิธิม์นุษยชน  กบั  การพทิกัษ์โลก 
 ความรกั  กบั  การควบคุม 
 สทิธิข์องสตัว ์ กบั  ความปรารถนาของมนุษย ์
 มมุมองกระแสหลกั  กบั  มมุมองเหน็ต่าง 
 การศกึษา  กบั  การครอบง าทางความคดิ 
 การใหค้วามรว่มมอืดว้ยเหตุผล  กบั  การจงรกัภกัดอียา่งมดืบอด 

2.    เลือกประเดน็ขดัแย้งระหว่ำงควำมคิดท่ีส ำคญัท่ีสดุเพียงประเดน็เดียวมำคิดให้ทะล ุ
3.    แถลงข้อส ำคญัของควำมคิดหน่ึงออกมำให้ชดัเจน น่ีคือหวัข้อส ำหรบัวินิจฉัยของท่ำน 
4.   ขยำยควำมหวัข้อวินิจฉัยของท่ำน (พดูหรือเขียนออกมำหลำยๆ ประโยค) 
5.   ยกตวัอย่ำงข้อวินิจฉัยของท่ำน (ผลที่ตามมาทางลบที่ผู้คนหรอืสตัว์จะถูกกระทบจรงิๆ จาก

ปัญหาน้ี) 
6.   เขียนข้อประท้วงฝ่ำยของท่ำนท่ีมีเหตผุลมำอย่ำงน้อยหน่ึงข้อ (จากมมุมองต่างๆ)  
7.   ตอบข้อประท้วงนัน้ๆ (ชี้ออกมาให้เหน็ประเดน็อย่างชดัเจนและให้เกยีรตยิอบรบัจุดแขง็ทุกจุด

ของฝ่ายตรงขา้ม) 
8.  สร้ำงข้อสนทนำแลกเปล่ียนกบัผูท่ี้เหน็แย้ง (เชิงปัญญำ) กบัท่ำน 
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คิดควำมคิดส ำคญัให้ทะลุ 
Thinking Through Important Ideas 

ทุกวชิามแีนวคดิทีเ่ป็นกุญแจส าคญัหรอืความคดิหลกั ใชแ้นวทางต่อไปนี้ส าหรบัหาแก่นส าคญัของ
แนวคดิหลกั เขยีนค าตอบลงในกระดาษของท่าน 
1.  แถลงควำมหมำยของแนวควำมคิดให้ได้ในหน่ึงประโยค  
2. แถลงควำมส ำคญัของแนวควำมคิด (แนวความคดินี้มคีวามส าคญัเพราะ.....)  
3. ให้ตวัอย่ำงของแนวควำมคิด (ตามทีใ่ชก้นัในชวีติจรงิ) 
4. เช่ือมโยงควำมคิดน้ีกบัควำมคิดท่ีส ำคญัอ่ืนๆ ในวิชำนัน้ๆ 
5. ให้ตวัอย่ำงส ำหรบั ๔ ข้อข้ำงต้น  

ต่อไปน้ีคือรปูแบบส ำหรบักำรฝึกฝนตำมแนวทำงข้ำงต้น: 

1. X คอื.......................... หรอือกีนยัหน่ึงคอื............... 
2. X คอืสิง่ส าคญัเนื่องจาก......................... 
3. ตวัอยา่งเช่น................................ 
4. ความคดินี้เชื่อมโยงกบัความคดิในวชิานี้ดงัต่อไปนี้................................... 
5. บางตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดินี้กบัความคดิส าคญัอื่นคอื................... 
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สะท้อนควำมคิดส ำคญัท่ีได้เรียนไปแล้ว 
Reflecting Upon Important Ideas Learned 

 
เมือ่จบบทเรยีนแต่ละบทแลว้ นบัเป็นความคดิทีด่ไีมน้่อยทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ความคดิส าคญัทีท่่านได้
เรยีนไปแลว้ใหเ้ชื่อมเขา้กบัความคดิอื่นๆ ทีท่่านไดเ้รยีนไป ซึง่จะเป็นการช่วยใหท้่านไดส้รา้งความรู้
ของท่านและเพื่อจดจ าความคดิทีส่ าคญัๆ ท่านสามารถแผ่นสะทอ้นนี้ไดใ้นทุกชัน้เรยีนของท่านในการ
ลงลกึในความรูท้ีท่่านไดร้บัตามเวลาทีผ่่านไป 
โปรดเตมิค าแถลงต่างๆขา้งล่างนี้: 
1. ความมุง่หมายของกจิกรรมนี้ไดแ้ก่ ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
2. ขอ้สรปุ (การอนุมาน) ทีส่ าคญัทีสุ่ดทีข่า้พเจา้ไดใ้นการท ากจิกรรมนี้ไดแ้ก่ ________________ 

__________________________________________________________________  
3. ความคดิ (แนวความคดิ) ทีส่ าคญัทีสุ่ดทีข่า้พเจา้เรยีนรูจ้ากกจิกรรมน้ีไดแ้ก่ _______________ 

_____________________________________________________________________ 
4. ความคดินี้มคีวามส าคญัเพราะ (การส่อนัยถงึ) __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
5. ความคดินี้เชื่อต่อกบัความคดิส าคญัอื่นๆ ทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนซึง่รวมถงึ ___________________ 

______________________________________________________________________ 
ขา้พเจา้ขอแสดงความชดัเจนแห่งการเชื่อมต่อระหว่างความคดินี้ดงัต่อไปนี้ ____________ 
_____________________________________________________________________ 

6. บางค าถามทีข่า้พเจา้มใีนขณะน้ีจากทีไ่มเ่คยมมีาก่อนไดแ้ก่ ________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. ขา้พเจา้สามารถหาค าตอบของค าถามเหล่านี้ไดโ้ดยวธิกีารดงัต่อไปนี้ ____________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 


