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ทําไมตองมีสมุดนําทางการคิดเชิงวิจารณญาณขนาดจิ๋ว?

2

หนังสือหรือสมุดนําทางขนาดจิ๋ว (Miniature Guide) เลมนี้มุงเนนเพื่อใหใชเปน
แนวคิด และ เครื่องมือ ของการคิดเชิงวิจารญาณโดยการกลั่นสาระทั้งหมดใหอยูครบใน
รูปเอกสารฉบับกระเปา เพื่อใชเปนเครื่องชวยอาจารยผูกําลังสอนเกี่ยวกับการคิดเชิงวิจาร
ญาณ สวนนิสิตนักศึกษาหนังสือนําทางนี้จะชวยเสริมการเรียนเกี่ยวกับการคิดเชิงวิจาร
ญาณได ใ นทุ ก วิ ช า อาจารย ผู ส อนอาจใช สํ า หรั บ ช ว ยในการเตรี ย มการบ า นให นิ สิ ต
นักศึกษาและใชเพื่อชวยเตรียมขอสอบในทุกวิชา นิสิตนักศึกษาสามารถใชเปนเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดทุกวิชาเชนกัน ตัวอยางเชน นักคิดเชิงวิจารญาณจะ
เปนผูมีความกระจางในเปาหมาย รวมไปถึงความกระจางในประเด็นคําถาม นักคิดเชิง
วิจารญาณจะซักถามหาขอมูลขาวสาร หาขอสรุปและมุมมอง จะมุงหาความกระจาง ความ
ถูกตอง ความแมนยํา และความตรงประเด็น นักคิดเชิงวิจารญาณจะมุงคิดลวงลึก เปนผูมี
เหตุผลและมีความยุติธรรม นักคิดเชิงวิจารญาณจะประยุกตทักษะเหลานี้ในการอานและ
เขี ย นรวมไปถึ ง การพู ด และการฟ ง พวกเขาจะประยุ ก ต ก ารคิ ด เชิ ง วิ จ ารญาณในวิ ช า
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิชาปรัชญาและวิชาศิลปะ รวมทั้งใชในงาน
วิชาชีพและงานสวนตัว
เมื่อนิสิตนักศึกษานําสมุดนําทางนี้เลมนี้ไปใชเพื่อเสริมการศึกษาในตําราวิชา
ตางๆ แลวจะทําใหพวกเขาเริ่มรับรูถึงคุณประโยชนของการคิดเชิงวิจารญาณในทุกๆ ดาน
ของการเรี ย นรู และหากอาจารย ผู ส อนช ว ยยกตั ว อย า งการใช ก ารคิ ด เชิ ง วิ จ ารญาณ
ประจํ า วั น ให ด ว ย ก็ จ ะทํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว า การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งช ว ยยกระดั บ
คุณภาพชิวิตของตนใหสูงขึ้นได
หากทานเปนนิสิตนักศึกษา ควรหมั่นพกสมุดนําทางจิ๋วนําทางนี้ติดตัวเขาไปใช
ในหองเรียนเปนประจําจนติดเปนนิสัย จงหมั่นเปดอานดูใหบอยที่สุดขณะที่กําลังวิเคราะห
และสังเคราะหสิ่งที่ตนเองกําลังเรียน รวมทั้งการใชเพื่อมุงหาความลึกดวย ทําดังนี้เสมอ
จนกลายเปนธรรมชาติ
หนังสือนี้อาจใชไดสําหรับคณาจารย นิสิตนักศึกษาและโปรแกรมการศึกษาไปได
พรอมๆ กัน
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การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking) คืออะไร?
ทําไมจึงตองคิดเชิงวิจารณญาณ?
ปญหา:
ทุกคนคิด: เปนธรรมชาติที่มนุษยตองคิด แตการคิดสวนใหญก็จะเปนอยางที่
มันเปน คือมีความลําเอียง, มีความบิดเบือน, เขาขาง, อวิชชา-ไมรู หรือการเลยลึกไปถึง
ความมีอคติและความรังเกียจเดียดฉันทที่ตามมา แตกระนั้นคุณภาพชีวิตของเรา ทุกสิ่ง
เราทํา ทุกสิ่งที่เราผลิตหรือสรางขึ้นมาก็ขึ้นอยูโดยตรงกับคุณภาพของความคิดของเรา
การคิดแบบกํามะลอไดสรางความเสียหายแกเรามากมายมาแลวเพียงใดทั้งในดานการเงิน
และคุณภาพของชีวิต ....แตระบบการคิดที่ดีเลิศนั้นจะเกิดไดก็ดวยการบมเพาะและการ
ฝกฝนอยางเปนระบบเทานั้น
นิยาม:
การคิ ดเชิ งวิจ ารณญาณ คือ ศิลปะแห งการวิเ คราะหแ ละประเมิน การคิ ดดว ย
แนวคิดที่มุงไปสูการปรับปรุงวิธีคิดของตนเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ
ผลลัพธ:
นักคิดเชิงวิจารณญาณที่บมเพาะและฝกฝนมาดีจะ:
• ตั้ ง คํ า ถามและตั้ ง ป ญ หาสํ า คั ญ อั น จํ า เป น ที่ เ กิ ด จากการเตรี ย มขึ้ น ด ว ยความ
กระจางและแมนประเด็น
• รวบรวมและประเมินขอมูลที่เขาประเด็นดวยการใชแนวคิดเชิงจิตวิสัยมาตีความ
อยางมีประสิทธิภาพ
• ไดข อสรุป และทางออกที่มี เ หตุผ ลหนัก แนน โดยทําการทดสอบกั บเกณฑแ ละ
มาตรฐานที่เหมาะสมและตรงประเด็น
• คิดอยางใจกวางดวยระบบเผื่อเลือกหลายๆ ทาง ดูและประเมินตามความจําเปน
ในขอสมมุติ, การสอนัย, และผลกระทบที่จะตามมาในแนวทางที่เปนไปได และ
• ติ ด ต อ ประสานกั บ ผู อื่ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการหาทางแก ป ญ หาที่ มี ค วาม
ซับซอน
การคิดเชิงวิจารณญาณ
โดยยอ การคิดเชิงวิจารณญาณ ก็คือ การชี้นําดวยตนเอง, การทําใหมีวินัยดวย
ตัวเองและการคิดแบบปรับแกไขตนเอง การคิดเชิงวิจารณญาณตองการมาตรฐานมุงสู
ความเปนเลิศที่เขมงวดและระมัดระวัง, การคิดเชิงวิจารณญาณจะชวยในการติดตอสื่อ
ความและเพิ่มความสามารถในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ชวยนําไปสูความมุงมั่นที่จะ
เอาชนะการคิดแบบถืออัตตา (Egocentrism) และการคิดแบบถือพวก (Sociocentrism) ที่
มีติดตัวมาโดยธรรมชาติตั้งแตกําเนิดของเราทุกคน
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องคประกอบของความคิด
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รายการตรวจสอบการใหเหตุผล
1)

การใหเหตุผลทุกชนิดมีความมุงหมาย (Purpose)
•
•
•
•

2)

การใหเหตุผลทุกชนิดคือความพยายามที่จะคนหาบางสิ่งเพื่อตอบคําถาม
(Question) หรือแกปญหา (problem) บางอยาง
•
•
•
•

3)

ระบุคําถามใหตรงประเด็นปญหาอยางชัดเจนและแมนยํา
นําเสนอคําถามในหลายรูปแบบเพื่อสรางความกระจางในความหมายและ
ขอบเขตของคําถาม
แตกคําถามใหเปนคําถามยอยๆ
แยกความแตกตางของคําถามที่มีคําตอบเปนลักษณะนิยามออกจากคําถามที่มี
คําตอบมีลักษณะเปนความเห็นที่จะตองหาคําตอบจากหลายมุมมอง

การใหเหตุผลทุกชนิดขึ้นอยูกับขอสมมุติ (Assumption)
•
•

4)

ระบุความมุงหมายออกมาใหชัดเจนแจมแจง
แยกความมุงหมายนี้ออกจากความมุงหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวพันมาถึง
ตรวจสอบเปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจไดวาตนเองยังคงมุงไปที่เปาหมายอยู
เลือกความมุงหมายที่เปนไปไดจริงและมีความสําคัญ

บงชี้ขอสมมุติอยางชัดเจนและดูวามีเหตุมีผลฟงไดหรือไม
พิจารณาวาขอสมมุติสรางแงคิดใหไดอยางไร

การใหเหตุผลทุกชนิดมาจากแงคิด (Point of view) บางอยาง
•
•
•

บงชี้แงคิด
ลองมองแงคิดอื่นๆ และบงชี้จุดแข็งและจุดออนของแงคิดนั้นๆ
มุงมั่นใหใจมีความเปนธรรมมากที่สุดในการประเมินแงคิดตางๆ เหลานั้น
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5) การใหเหตุผลทั้งหมดขึ้นอยูกับขอมูล, ขอมูลขาวสาร, และหลักฐาน
•
•
•
•

6)

การใหเหตุผลทุกชนิดแสดงออกและเกิดขึ้นโดยแนวคิดและความคิด
•
•
•

7)

บงชี้แนวคิดหลักและใหคําอธิบายที่ชัดเจน
พิจารณาแนวคิดเผื่อเลือกหรือนิยามเผื่อเลือกของแนวคิด
แนใจวาทานใชแนวคิดดวยความระมัดระวังและแมนยํา

การใหเหตุผลทุกชนิดประกอบดวยขอลงความเห็น หรือ การตีความที่จะ
นําไปสูขอสรุป, และการใหความหมายตอขอมูล
•
•
•

8)

จํากัดการอางใหมีเฉพาะที่สนับสนุนขอมูล (Data) ของทาน
คนหาขอมูลขาวสาร (Information) ทั้งที่ตรงขามไมสนับสนุนและที่สนับสนุน
แนใจวาขอมูลขาวสารที่ใชมีความแจมแจงชัดเจน ถูกตอง แมนยําและตรง
ประเด็นของคําถาม
แนใจวาไดรวมรวมขอมูลขาวสารครบถวนแลว

อนุมานเฉพาะสิ่งที่มีหลักฐานสอนัยไปถึง
ตรวจสอบวาขออนุมานมีความตองตรงกัน
บงชี้ขอสมมุติที่มุงไปสูขออนุมาน

การใหเหตุผลทุกชนิดนําไปสูที่ใดที่หนึ่ง หรือมีการบงชี้โดยนัยและผลกระทบ
ที่ตามมา
•
•
•

พรรณนาการแสดงนัยและผลที่จะตามมาจากการใหเหตุผล
คนหาการสอนัยหรือการบงชี้โดยนัยทางทางบวกและทางลบ
พิจารณาผลกระทบที่อาจเปนไปไดทั้งหมด

○C 2008 Foundation for Critical Thinking Press

7

www.criticalthinking.org

หนังสือนําทางสําหรับแนวคิดและเครื่องมือการคิดเชิงวิจารญาณ

เดชา บุญค้ํา ผูแปล

คําถามที่ใชองคประกอบการคิด

8

(ในการเขียนรายงาน, ในการทํากิจกรรม, ในการอานขอความที่ไดรับมอบหมาย)
ความมุงหมาย: เรากําลังจะทําใหบรรลุผลอะไร?
อะไรคือเปาประสงคหลักของเรา, ความมุงหมายหลักคืออะไร?
คําถาม:

เรากําลังถามคําถามอะไรอยู?
เรากําลังจะจัดการกับคําถามอะไร?
เราไดพิจารณาหรือไมวาคําถามมีความซับซอนหรือไม?

ขอมูลขาวสาร: เรากําลังใชขอมูลขาวสารใดในการมุงสูขอสรุปนั้น?
(Information) เราใชประสบการณอะไรในการสนับสนุนขออางนี้?
ขอมูลขาสารใดบางที่เราตองใชเพื่อการตอบคําถาม?
ขอลงความเห็น เรามาถึงขอสรุปนี้ไดอยางไร?
/ ขอสรุป:
มีหนทางอืน่ ในการแปลความหมายของขอมูลขาวสารนี้หรือไม?
แนวคิด:

ความคิดหลัก ณ ที่นี้คืออะไ?
เราจะอธิบายความคิดนี้ไดอยางไร?

ขอสมมุติ:

อะไรบางที่เราทึกทักหรือสมมุติเอาเอง
ขอสมมุตินั้นไดนําเราไปถึงขอสรุปไดหรือไม?

การสอนัย /
ผลที่ตามมา:

ถามีใครยอมรับทาทีของเรา การสอนัย (Implication) นั้นควรเปน
อยางไร? เรากําลังสอนัยอะไรอยู?

แงคิด:

เราใชแงคิดอะไรมองประเด็นปญหานี้?
มีแงคิดอื่นอีกหรือไมที่ควรนํามาพิจารณา?
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การคิดในระดับขั้นต่ํากวามักจะแลเห็นวาตางจากระดับสูงกวาไดชัด แตความคิดระดับขั้นสูง
อาจมีความไมสม่าํ เสมอในเชิงคุณภาพ อาจยุติธรรมหรือไมยุติธรรมก็ได
แตในการคิดในระดับขั้นสูงสุด นั้นไมเพียงจําเปนตองมีทักษะเชิงปญญาเทานั้น
แตยังตองมี “ลักษณะสืบสันดาน” (Trait) เชิงปญญาอีกดวย
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(Universal Intellectual Standards)
และคําถามที่นํามาใชไดในการประยุกต
มาตรฐานเชิงปญญาสากลคือมาตรฐานที่ควรนํามาใชในการคิดเพื่อเปนการประกันวาการ
คิดมีคุณภาพ ในการเรียนรูจะตองมีการสอนที่เห็นไดชัดเจน ดังนั้นเปาหมายสุดขั้นสูงสุด
จึงไดแกการทําใหมาตรฐานเหลานี้ซึมซาบในการคิดของนิสิตนักศึกษา เขาไปเปนสวน
ของเสียงกระซิบภายในที่นําพวกเขาไปสูความสําเร็จในการใหเหตุผลที่ดีจนเปนนิสัย
ความกระจาง:
คุณพอจะอธิบายความใหละเอียดขึ้นไดใหม? คุณพอจะใหแงคิดในมุมอื่นอีกไดใหม? คุณ
พอจะใหภาพประกอบไดหรือม? คุณพอจะยกตัวอยางไดหรือไม?
ความกระจางคือมาตรฐานของทางเขาออก ถาการแถลงไมกระจางจัด เราก็จะไม
สามารถกําหนดไดวาคําแถลงนั้นถูกตองหรือตรงประเด็นหรือไม โดยขอเท็จจริงแลว เรา
จะไมสามารถบอกอะไรไดเพราะเรายังไมรูวาเรื่องที่แถลงนั้นคืออะไร เชนคําถามที่วา “จะ
ทําอะไรไดบางเกี่ยวกับการศึก ษาของอเมริก า?” ซึ่งไมกระจา ง เพื่อใหคําถามมีค วาม
กระจางเพียงพอ เราจําเปนตองมีความเขาใจที่กระจางขึ้นวาผูที่ถามนั้นกําลังพิจารณา
ปญ หาอะไร คํ า ถามที่ก ระจา งกวา จึง อาจเปน วา “นัก การศึก ษาจะทํา อะไรไดบางที่จ ะ
ประกันไดวานิสิตนักศึกษาตองเรียนเกี่ยวกับทักษะและความสามารถที่จะทําการตัดสินใจ
ไดดีเมื่อจบออกไปทํางานแลว”
ความถูกตอง:
นั่นเปนความจริงหรือ? เราจะตรวจสอบไดอยางไร? เราจะคนหาวามันจริงไดอยางไร?
คําแถลงอาจกระจางไมไมถูกตอง เชน “สุนัขมีน้ําหนักประมาณ 140 กิโลกรัม”
ความแมนยํา:
คุณใหรายละเอียดเพิ่มอีกไดใหม? คุณพอจะชี้เฉพาะลงไปอีกไดใหม?
คําแถลงอาจชัดเจนและถูกตองแตไมแมนยํา เชน “แจ็คน้ําหนักเกิน” (เราไม
ทราบวาแจ็คน้ําหนักเกินไป 1 กิโลกรัมหรือ 80 กิโลกรัม)
ความตรงประเด็น:
คําแถลงนั้นเชื่อมโยงกับคําถามอยางไร? คําแถลงอยูในประเด็นหรือไม?
คําแถลงอาจชัดเจน ถูกตองและแมนยํา แตไมตรงประเด็นคําถาม ตัวอยางเชน
นิสิตนักศึกษามักคิดวาความพยายามอยางมากของตนที่ทุมเทใหแกวิชานั้นควรนํามาใช
ในการขอเพิ่มเกรดได ซึ่ง “ความพยายาม” ไมไดเปนสิ่งที่นํามาใชไดในการวัดคุณภาพ
การเรียนของนิสิตนักศึกษาผูนั้น เมื่อเปนเชนนั้น ความพยายามจึงไมตรงประเด็นกับการ
ใหระดับเกรด
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คํ า ตอบตอบรั บ กั บ ความซั บ ซ อ นในคํ า ถามอย า งไร? ได นํ า ป ญ หาในคํ า ถามมาเป น
ขอพิจารณาสําคัญดวยหรือไม? ไดดูแลปจจัยสําคัญที่สุดของคําถามแลวหรือไม?
คําแถลงอาจกระจาง ถูกตอง แมนยําและตรงประเด็นแตผิวเผิน (นั่นคือการขาด
ความลึก) ตัวอยางเชนคําแถลงที่วา “ก็บอกปฏิเสธไปซิ” ซึ่งมักเปนวลีที่ใชปรามเด็กและ
วัยรุนใหหางจากยาเสพยติด ซึ่งชัดเจน, ถูก ตอง, และตรงประเด็น แตก็ขาดความลึก
เนื่องจากการเปนคําแถลงที่เกี่ยวของกับปญหาที่ซับซอนและแพรกระจายซึมซาบอยาง
รุนแรงในหมูเยาวชน คําแถลงนี้จึงไมไดตอบรับกับความซับซอนของปญหา

ความกวาง:

จําเปนตองพิจารณาแงคิดอื่นอีกหรือไม? มีทางอื่นที่จะมองคําถามนี้อีกหรือไม? คําแถลงนี้
จะเปนอยางไรในจุดยืนของฝายอนุรักษ? คําแถลงนี้จะเปนอยางไรในจุดยืนของ........?
เสนทางของการใหเหตุผลอาจแจมแจง, ถูกตอง, เฉพาะ, ตรงประเด็น, และลึก,
แตขาดความกวาง (ดังเชนการโตเถียงในจุดยืนของฝายอนุรักษนิยมหรือในฝายเสรีนิยมที่
ลงลึกมากแตก็เปนการรับรูเหตุผลเฉพาะที่มาจากเพียงฝายเดียวที่ถกเถียงกัน

ตรรกะ:

เรื่องนี้มีเหตุมีผลหรือไม? เปนไปตามเรื่องที่พูดไปแลวหรือไม? เปนไปตามนั้นอยางไร?
กอนหนานี้บงชี้ไปทางหนึ่งแตตอนนี้กลับวาไปอีกทางหนึ่ง, มองไมเห็นวาทั้งสองเรื่องนี้จะ
เปนจริงไปไดอยางไร
เมื่อเราคิดจะนําเอาความคิดที่หลากหลายมาใชดวยระเบียบวิธีการบางอยางและ
การรวมประกอบกันของความคิดเหลานั้นสงเสริมซึ่งกันและกันอยางมีเหตุ การคิดนั้นก็จะ
“มีตรรกะ” แตเมื่อการรวมประกอบกันไมสงเสริมกันและขัดแยงกันในบางแง หรือ “ไมมี
ตรรกะ” การรวมประกอบกันของความคิดนั้นก็จะ “ขาดตรรกะ”

ความยุติธรรม:

เราพิจารณาแงคิดทั้งหมดดวยความสุจริตใจแลวหรือไม? เราบิดเบือนขอมูลขาวสารเพื่อ
รักษามุมมองของเราบางหรือไม? เราหวงเรื่องผลประโยชนที่ฝงลึกโดยไมรูตัวของเรา
มากกวาความดีงามหรือไม?
โดยธรรมชาติเราจะคิดในแงคิดและมุมมองที่มีแนวโนมใหประโยชนมาทางเรา
ความยุติ ธ รรมจะสอนัยถึง การปฏิบัติตอ แง คิดที่ตรงประเด็น ทั้ง หมดเสมอกัน โดยไม มี
ความรูสึกโอนเอียงเขาหาตัวหรือเพื่อประโยชนใดๆ ในเมื่อเรามีแนวโนมที่จะโอนเอียงมา
ทางแง คิ ด ของเราเอง, การรั ก ษามาตรฐานแหง ความยุ ติธ รรมใหเ กาะติ ด ในความคิ ด
เบื้องแรกของเราจึงมีความสําคัญ เรื่องนี้มีความสําคัญยิ่ง เพราะบางครั้งสถานการณอาจ
พาเราไปเกี่ยวของกับสิ่งที่เราไมอยากจะเห็นหรืออาจทําใหเราตองยอมแพตอสิ่งที่เรายึด
มั่นไดโดยงาย
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เขาใจไดงาย, มีความหมายที่จับตองได
คุณอธิบาย/ขยายความเพิ่มไดหรือไม? คุณยกตัวอยางไดหรือไม?
คุ ณ พอจะยกตั ว อย า งเพื่ อ แสดงว า คุ ณ หมายความว า อย า งไรได
หรือไม?
ปลอดจากความพลั้งเผลอหรือการบิดเบือน, มีความเปนจริง
คุณตรวจสอบไดอยางไร? คุณรูไดอยางไรวาจริง? เราจะพิสูจนวา
เปนจริงไดอยางไร?

ความแมนยํา

มีความแมนยําในรายละเอียดในระดับที่จําเปน
คุณพอจะชี้เฉพาะลงไปอีกไดหรือไม? คุณใหรายละเอียดมากกวานี้
ไดหรือไม? คุณพอที่จะชี้ใหตรงจุดมากขึ้นไดหรือไม?

ความตรง
ประเด็น

สัมพันธกับเรื่องราว ณ ขณะนั้น
เรื่ อ งนี้ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ป ญ หาอย า งไร? เรื่ อ งนี้ มี ป ระเด็ น ตรง
คําถามหรือไม? เรื่องนี้ชวยในประเด็นนี้ไดอยางไร?

ความลึก

มีความซับซอนและความเกี่ยวพันกันหลายระดับ
มีปจจัยอะไรที่ทําใหปญหานี้ยาก? ความซับซอนบางสวนในคําถามนี้
คืออะไร? มีความยากลําบากอะไรบางที่เราจะตองเผชิญ?

ความกวาง

ครอบคลุมมุมมองที่กวางและเปนเชิงซอน
เราตองมองเรื่องนี้จากมุมมองอื่นอีกหรือไม? เราจะตองพิจารณา
มุมมองอื่นดวยหรือไม? เราตองมองในมุมที่ตางไปหรือไม?

วนตางๆ ไปกันไดอยางมีเหตุผล ไมมีขอแยงกันเอง
ความมีเหตุผล สเหตุ
ผลไปกันไดหรือไม? ขอความในยอหนาแรกไปกันไดกับยอหนา
สุดทายหรือไม? สิ่งที่พูดอยูนี้เปนไปตามหลักฐานหรือไม?

ความสําคัญ

มุงจุดเนนไปที่เรื่องสําคัญ ไมมุงที่ประเด็นเล็กๆ นอยๆ
นี่เปนปญหาสําคัญที่สุดในการพิจารณาแลวหรือ? นี่เปนแนวคิดหลัก
ที่ควรเนนหรือ? ขอเท็จจริงที่สําคัญที่สุดคือขอใด?
พิสูจนความจริงได ไมใชเรื่องสวนตัวหรือการมองดานเดียว

ความยุติธรรม เรามีผลประโยชนแอบแฝงในประเด็นนี้หรือไม? เรามีความสงสาร
เห็นใจเอนเอียงไปที่มุมมองของผูอื่นหรือไม?
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ใชบทความที่อาจารยกําหนดใหอานมาใชหา “ตรรกะ” (Logic) โดยการใช
แผนแบบขางลางนี้ แผนแบบนี้อาจนําไปปรับปรุงสําหรับใช
วิเคราะหหาตรรกะของบทเรียนในตําราได
ตรรกะของ “(ชื่อบทความที่อาจารยกําหนด)”
1) ความมุงหมายหลักของบทความนี้คือ......................................................................
(ระบุความมุงหมายของผูเขียนบทความนี้ใหถูกตองที่สุดเทาที่ทําได)
2) คําถามหลักที่ผูเขียนบทความระบุคือ......................................................................
(คนหาคําถามหลักในใจของผูเขียนที่ใชในการเขียนบทความ)
3) ขอมูลขาวสารที่สําคัญที่สุดของบทความนี้คือ..........................................................
(คนหาขอเท็จจริง ประสบการณ ขอมูลที่ผูเขียนบทความนํามาใชสนับสนุนขอสรุป
ของตน)
4) ขอลงความเห็น / ขอสรุปของบทความนี้คือ..............................................................
(บงชี้ขอสรุปหลักที่ผูเขียนบทความยกขึ้นมานําเสนอในบทความ)
5) แนวคิดสําคัญที่เราจําเปนตองใชเพื่อใหเกิดความเขาใจบทความนี้คือ.......................
(คนหาความคิดที่สําคัญที่สุดที่จะตองใชเพื่อความเขาใจเพื่อจะไดเขาใจแนวคิดในการ
ใหเหตุผลของผูเขียนบทความ)
6) ขอสมมุติหลักที่เนนใหเห็นความคิดของผูเขียนบทความคือ.....................................
(คนหาวาอะไรที่สิ่งที่ผูเขียนบทความทึกทักมาใชเปนขอสมมุติ –ที่อาจมีคําถาม)
7ก) ถาเราใชแนวเหตุผลและยอมรับแนวคิดนี้อยางจริงจัง, การสอนัยถึงก็คือ................
(จะมีผลกระทบใดที่จะตามมาบางถามีผูยอมเหตุผลของผูเขียนบทความ)
7ข) ถาเราไมใชแนวเหตุผลและไมยอมรับแนวคิดนี้อยางจริงจัง, การสอนัยถึงก็คือ........
(จะมีผลกระทบใดที่จะตามมาบางถามีผูละเลยเหตุผลของผูเขียนบทความ)
8) แงคิดหลักที่ผูเขียนบทความเสนอในบทความนี้คือ...................................................
(ผูเขียนบทความมองไปที่อะไร และผูเขียนเห็นเปนอยางไร)
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เกณฑสําหรับประเมินการใหเหตุผล
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1. ความมุงหมาย (Purpose): ผูใหเหตุผลมีความมุงหมายอะไร? ไดมีการแถลงความมุง
หมาย หรือการสอนัยไวชัดเจนแลวหรือไม? มีเหตุผลพอฟงไดหรือไม?
2. คําถาม: คําถามระบุไดชัดเจนตรงประเด็นหรือไม? มีความกระจางชัดและปราศจาก
การลําเอียงหรือไม? คําถามและความมุงหมายตรงประเด็นตอบสนองซึ่งกันและกัน
หรือไม
3. ขอมูลขาวสาร (Information): ผูเขียนอางอิงหลักฐาน, ประสบการณ, และ/หรือขอมูล
ขาวสารที่จําเปนอยางตรงประเด็นหรือไม?
4. แนวความคิด (Concepts): ผูเขี ย นไดทํ า ใหแ นวความคิด หลัก มี ค วามกระจ างเมื่ อ
จําเปนหรือไม? แนวความคิดที่นํามาใชมีเหตุผลที่รับไดหรือไม?
5. ข อ สมมุ ติ (Assumptions): ผู เ ขี ย นได แ สดงความรู สึ ก ละเอี ย ดอ อ นต อ สิ่ ง ที่ นํ า มา
คาดการณหรือที่นํามาเปนขอสมมุติดวยหรือไม?
6. ขอลงความเห็น (Inferences): ผูเขียนไดวางแนวคิดในการใหเหตุผลที่อธิบายได
ชัดเจนวามาถึงขอสรุปหลักไดอยางไร?
7. แงคิด (Point of View): ผูเขียนไดแสดงความรูสึกละเอียดออนตอทางเลือกของแงคิด
ที่ ต รงประเด็ น หรื อ แนวคิ ด ในการให เ หตุ ผ ลบ า งหรื อ ไม ผู เ ขี ย นได พิ จ ารณาและ
สนองตอบตอขอโตแยงที่มีมาจากแงคิดอื่นที่ตรงประเด็นหรือไม?
8. การแสดงนัย (Implications): ผูเขียนไดแสดงความรูสึกละเอียดออนตอการสอนัยและ
ผลที่ตามมาจากทาทีของตนหรือไม?
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ลักษณะสืบสันดาน*เชิงปญญา หรือ คุณธรรม
(Intellectual Trait or Virtues)

15

* ศัพทบัญญัติทางจิตวิทยาของราชบัณฑิตยสถาน
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(Essential Intellectual Trait)
มีความถอมตน (Humility) เชิงปญญา
แทน
ความหยิ่งยะโสเชิงปญญา
คือการตระหนักตลอดเวลาวาตนมีความรูจํากัด มีความไวตอสภาวะแวดลอมที่มัก
ทําใหคิดเขาขางตนเองซึ่งมีเปนธรรมชาติอยูแลวจนเกิดการหลอกตนเอง เกิดความลําเอียง
เกิดความเดียดฉันทไมยอมรับแงคิดของผูอื่น ความถอมตัวเชิงปญญานี้ขึ้นอยูกับการที่คนผู
นั้นสามารถสํานึกตนเองไดกอนวาไมควรอางวาตนรูมากไปกวาที่รูจริง ซึ่งก็มิไดเปนการสอวา
ตนเปนคนออนแอหรือเปนคนไมดิ้นรน ในทางตรงกันขามกลับเปนการสอไปในทางที่แสดงวา
บุคคลผูนั้นไมใชนักเสแสรงเชิงปญญา, ไมใชคนคุยโมโออวดหรือไมใชคนหลอกลวง รวมทั้ง
ยังเปนการแสดงถึงความสามารถในการรับรูถึงพื้นฐานของตรรกะ ถึงการรับรูในความเชื่อ
ของตนหรือการขาดพื้นฐานของตน
มีความกลาหาญ (Courage) เชิงปญญา แทน
ความขลาดกลัวเชิงปญญา
คือการตระหนักวาเราจําเปนตองเผชิญและแสดงความคิด แสดงความเชื่อในแงคิด
ที่วาตัวเราเองก็มีความรูสึกในทางลบเปนอยางมาก มีสํานึกในสิ่งที่เราไมยอมรับอยางจริงจัง
ความกลานี้เชื่อมโยงกับการสํานึกไดดวยตนเองวา...บางความคิดที่อาจทําใหตนถูกหาวาเปน
คนแผลงหรื อ เป น คนอั นตรายหรื อ เป น คนที่ อ าจมี เหตุ ผ ลที่ ฟ ง ได (ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น)
ตระหนักวาขอสรุปและความเชื่อที่เราไดรับจากการบอกย้ําพร่ําสอนตลอดมาอาจผิดหรือทํา
ใหเขวไปได ในการที่เราจะกําหนดไดเองวาอะไรเปนอะไรไดนั้นเราจะตอง “ไมยอมรับ” ในสิ่ง
ที่เรา “ถูกบอกใหเรียนรู” อยางผลีผลามโดยขาดวิจารณญาณ, เหตุที่ความกลาเชิงปญญามี
บทบาทในที่นี้ก็เพราะเราอาจหลีกเลี่ยงที่จะมองเห็น ความจริง ในแนวคิดที่ดูวามีอันตรายหรือ
แผลงๆ ได รวมทั้งทีจะไดเห็นการบิดเบือนหรือเห็นความเท็จในแนวความคิดบางประการที่
กลุมของเรายึดมั่นอยู เราตองการความกลาหาญเพื่อใหไดมาซึ่งความซื่อสัตยตอความคิดของ
เราเองในสภาวะแวดลอมเชนนี้ ซึ่งโทษทัณฑของการไมสอดคลองตามผูอื่นหรือตามกลุมอาจ
รุนแรงมาก
มีความรวมรูสึก (Empathy) เชิงปญญา แทน
ความใจแคบเชิงปญญา
คือการตระหนักในการเอาใจเขามาใสใจเราอยางจริงใจ ทั้งนี้เพื่อเราจะไดมีความ
เขาใจผูอื่นไดถูกตอง ซึ่งในการนี้มักจะมีแนวโนมที่จะนําเอาสํานึกที่ใขการคิดแบบถืออัตตามา
เป น ตั ว บ ง ชี้ ค วามจริ ง โดยอาศั ย เพี ย งความรั บ รู อ ย า งทั น ที จ ากความเชื่ อ ที่ เ คยมี ม าก อ น
“ลักษณะสืบสันดาน” นี้สัมพันธกับความสามารถที่จะจําลองแงคิดและการใหเหตุผลของผูอื่น
ที่ไดมาจากการอางหลักฐาน, การตั้งขอสมมุติและความคิดโดยผูอื่นไดถูกตอง นอกเหนือจาก
ของตัวของเราเองแลว ลักษณะสืบสันดานนี้ยังมีสหสัมพันธโยงไปถึงการทําผิดพลาดทั้งหลาย
ที่ เ ราเคยทํ า ในอดี ต ทั้ ง ๆ ที่ เ ราเคยยื น ยั น หนั ก แน น ว า ถู ก ต อ งแน น อน รวมทั้ ง การใช
ความสามารถทางจินตนาการวาไดวาเราก็อาจถูกลวงในลักษณะนี้ไดเชนกัน
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มีความเปนอิสระ (Autonomy) เชิงปญญา แทน

ปญญา
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การวาตามกันเชิง
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หมายถึ ง การควบคุ ม ความเชื่ อ , คุ ณค า , และการลงความเห็ น ของตนเองได อ ย า งมี
เหตุผล การคิดเชิงวิจารณญาณที่เปนอุดมคติคือการเรียนรูและการคิดดวยตนเองเพื่อให
ควบคุมกระบวนการคิดของตนเองได ในการนี้จะตองมีการวิเคราะหและประเมินความเชื่อ
ของตนบนพื้นฐานของเหตุผลและหลักฐาน ...ถาม เมื่อมีเหตุผลที่จะถาม ....เชื่อ เมื่อมีเหตุผล
ที่เชื่อถือไดและ ....เห็นตาม เมื่อมีเหตุผลที่เห็นตามได

มีความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) เชิงปญญา แทน การหลอกลวงเชิงปญญา
ยอมรั บ ว าเราจะต อ งซื่ อ สั ต ย ต อ ความคิ ด ของเราเอง, จะต อ งมี ม าตรฐานเชิ ง ป ญญา
ในขณะคิดอยางเสมอตนเสมอปลาย, จะตองยึดมั่นอยางเหนียวแนนที่จะใชหลักฐานและขอ
พิสูจนดวยมาตรฐานเดียวกันทั้งกับตนเองและกับคูปรปกษ, ทําสิ่งที่เราสนับสนุนใหผูอื่นทํา,
ยอมรับความไมตองตรงกันและความไมคงเสนคงวาในการคิดของตนไดอยางสุจริต
มีความวิริยอุตสาหะ (Perseverance) เชิงปญญา แทน การเกียจครานเชิงปญญา
ตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช วิ จ ารณญาณและความจริ ง ..ไม ว า จะมี ค วาม
ยากลําบาก มีอุปสรรคและมีความไมสมหวัง, ยึดมั่นในในหลักการที่มีเหตุผลทามกลางการ
ตอตานอยางไมมีเหตุผลของผูอื่น, มีสํานึกในการดิ้นรนตอสูกับความสับสนและตอคําถามที่
ยังหาคําตอบลงไมไดเปนระยะเวลานาน เพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจที่ลึกหรือการหยั่งรูที่
คมชัดกระจางแจง
มีความเชื่อมัน
่ ในเหตุผลเชิงปญญา แทน ความไมเชื่อในเหตุผล/หลักฐาน
เชื่อมั่นวาในระยะยาวแลว ผลประโยชนในระดับสูงของบุคคลและของมวลมนุษยทั้งปวง
จะเกิดจากการมีเหตุมีผลที่เสรีที่สุดโดยการสนับสนุนใหคนลงความเห็นหรือหาขอสรุปของตน
ดวยความรูที่มีเหตุผลไดเอง, เชื่อมั่นวาดวยการบมเพาะ เราสามารถเรียนรูวิธีคิดไดดวย
ตนเอง สามารถมีแงคิดที่มีเหตุผลไดเอง สามารถลงความเห็นและขอสรุปที่มีเหตุผลไดเอง
สามารถคิดอยางปะติดปะตอไดอยางมีตรรกะ สามารถโนมนาวระหวางกันเองดวยเหตุผล
และสุดทายกลายเปนคนมีเหตุผลไดทั้งๆ ที่มีอุปสรรคฝงลึกอันเปนธรรมชาติของจิตใจมนุษย
และของสังคม
มีใจยุติธรรม (Fair-mindedness)
แทน
ความอยุติธรรมเชิงปญญา
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมองทุกๆ แงคิดโดยไมลงความเห็นที่เขาขางตนเอง
เขาขางผลประโยชนตน หรือของเพื่อน ของชุมชนหรือของประเทศชาติ, อิงมาตรฐานเชิง
ปญญาอยางเหนียวแนนปราศจากการอิงแอบกับอยูกับขอไดเปรียบของตนเองหรือของกลุม
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ในการตอบคําถาม: จะเกิดประโยชนมากถาใชวิธีหาดูวาคําถามนั้นเปนคําถามชนิดใด,
เปนคําถามที่จะมีคําตอบเฉพาะเจาะจงหรือไม? เปนคําถามที่ตองการใหเลือกตอบเชิงอัต
วิสัยหรือไม? หรือเปนคําถามที่ผูตอบจะตองพิจารณาแงคิดที่แขงขันกันในทีหรือไม?
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เพื่อการเปนนักแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ:
1) มองหาและตรวจจับความชัดเจนของเปาหมาย, ความมุงหมายและความตองการ
บอยๆ อยางเปนกิจวัตร มองหาและรับรูปญหาที่จะเปนอุปสรรคกีดขวางทางไปสูการ
บรรลุเปาหมาย, ความมุงหมายหรือความตองการ
2) หากเปน ไปได ใ ห ห ยิ บ ยกปญ หาขึ้น มาที ละป ญ หา ระบุ ป ญ หาของแต ล ะปญ หาให
กระจางและแมนยําที่สุดเทาที่จะทําได
3) ศึกษาปญหาเพื่อหา “ประเภท” ของปญหาที่กําลังแก ตัวอยางเชน จะตองทําอะไรบาง
ในการแกปญหานี้?
4) แยกแยะปญหาที่ควบคุมไดออกจากปญหาที่ควบคุมไมได มุงเนนความพยายามใหมุง
ไปที่ปญหาที่มีศักยภาพที่จะแกได
5) หาวาจะตองใชขอมูลขาวสาร (Information) ใดบางที่มีจําเปนยิ่งในการแกปญหา แลว
จึงมุงหาขอมูลขาวสารนั้นอยางแข็งขัน
6) ทํ า การวิ เ คราะห แ ละตี ค วามข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ด ห ามาอย า งระมั ด ระวั ง แล ว จึ ง ลง
ความเห็นดวยเหตุและผล
7) วางแนวทางแกปญหาเผื่อเลือกไวหลายๆ แนวทาง อะไรบางที่ทําไดในระยะสั้น? อะไร
ที่ทําไดในระยะยาว? รูจุดออนของตนในแงการเงิน เวลาและพละกําลัง
8) ประเมินทางเลือก ดูขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ
9) นํายุทธวิธีอันหนึ่งมาใช และทําตามนั้นโดยตลอด ในการนี้อาจเกี่ยวของกับปฏิบัติการ
โดยตรงหรือเกี่ยวกับการคิดที่ตองใชความระมัดระวังดวยวิธีหยุดรอผลแลวดําเนินตอ
10) เมื่อลงมือปฏิบัติ ตองทําการเฝาตรวจดูปฏิบัติการของตนเองตลอดเวลา, เตรียมพรอม
ที่จะแกไขปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่จําเปน จะตองเตรียมพรอมที่จะเปลี่ยนการ
ระบุปญหาหรือการวิเคราะหเมื่อไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปญหาเพิ่มขึ้น
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ใชแผนแบบนี้สําหรับประเมินคุณภาพของงานวิจัยหรือรายงานของทาน
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

งานวิจัยทั้งหมดมีความมุงหมาย (Purpose) และเปาหมายพื้นฐาน
ควรแถลงความมุงหมายและเปาหมายของงานวิจัยใหกระจาง
จะตองแยกความมุงหมายที่เกี่ยวของออกมาใหเดนชัด
ทุกสวนของงานวิจัยจะตองตรงประเด็นกับความมุงหมาย
ความมุงหมายงานของวิจัยทุกชนิดตองมีความเปนจริงและมีความสําคัญ
งานวิจัยทั้งหมดคือการแสดงคําถาม, ปญหา, หรือประเด็น
• ควรแถลงคําถามพื้นฐานที่ตรงตอประเด็นออกมาอยางชัดเจนและแมนยํา
• ควรแยกคําถามที่เกี่ยวพันออกมาใหเห็นไดชัดเจนดวย
• ทุกๆ สวนของงานวิจัยควรตรงตอประเด็นคําถามหลัก
• คําถามวิจัยควรอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริงและมีความสําคัญ
• คําถามวิจัยทั้งหมดควรบงถึงงานเชิงปญญาที่ระบุอยางชัดเจนและถาทําสําเร็จจะตอบ
คําถามไดกระจาง
งานวิจัยทั้งหมดตองบงชี้วาขอมูล, ขอมูลขาวสาร (Information), และหลักฐานที่จะตอง
ตรงกับคําถามและความมุงหมายพื้นฐาน
• ขอมูลขาวสารที่นํามาใชทั้งหมดตองชัดเจน, ถูกตอง, และตรงตอประเด็นคําถามหลัก
• ขอมูลขาวสารที่รวบรวมมาจะตองเพียงพอสําหรับการตอบประเด็นคําถาม
• ขอมูลขาวสารที่ขัดแยงกับขอสรุปรวมของงานวิจัยจะตองไดรับการอธิบายอยางชัดเจน
งานวิจัยทั้งหมดประกอบดวยขอลงความเห็นหรือการตีความซึ่งนําไปสูขอสรุป
• ขอสรุปทั้งหมดจะตองชัดเจน, ถูกตอง, แมนยําและตรงประเด็นคําถาม
• ขอสรุปที่ไดออกมาไมควรมากไปกวาที่ขอมูลบงชี้ไว
• ขอสรุปควรมีความคงเสนคงวาและสอดรับกับความในขอมูลที่แยงกัน
• ขอสรุปควรอธิบายไดวาไดตอบประเด็นคําถามอยางไร
งานวิจัยทั้งหมดดําเนินมาจากแงคิดบางอยางหรือกรอบอางอิงบางอยาง
• ควรบงชี้แงคิดทั้งหมดในงานวิจัยออกมาใหครบถวน
• ควรแสดงขอโตแยงที่เกิดจากแงคิดที่แขงกันออกมาอยางชัดเจนและยุติธรรม
งานวิจัยทั้งหมดตั้งบนพื้นฐานของขอสมมุตหิ รือการคาดลวงหนา
• ควรบงชี้และประเมินขอสมมุติของงานวิจัยอยางแจมแจงชัดเจน
• อธิบายวาขอสมมุตินั้นนําสูแงคิดของงานวิจัยไดอยางไร
งานวิจัยทั้งหมดแสดงออกและเปนรูปเปนรางออกมาจากแนวคิดและความคิด
• ประเมินแนวคิดหลักของงานวิจัยเพื่อสรางความชัดเจน
• ประเมินความสําคัญของงานวิจัยเพื่อสรางความชัดเจน
งานวิจัยทั้งหมดนําไปสูบางสิ่ง (เชน มีการแสดงนัยและผลกระทบที่จะตามมา)
• สืบเสาะเพื่อดูวาการแสดงนัยและผลที่ตามมาจะเปนอยางไร
• คนหาการแสดงนัยทั้งดานบวกและดานลบ
• พิจารณาความสําคัญของการแสดงนัยและผลที่จะตามมาทั้งหมด
•
•
•
•
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นักคิดเชิงวิจารณญาณใชมาตรฐานเชิงปญญา
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ในองคประกอบของการใหเหตุผล
เปนกิจวัตรเพื่อพัฒนาลักษณะเชิงปญญา
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การคิดแบบถืออัตตาเกิดจากขอเท็จจริงที่นาเสียใจที่วามนุษยมักไมพิจารณาและรับรู
สิทธิ์และความจําเปนของผูอื่น เราไมยอมรับแงคิดของผูอื่นและไมยอมรับขอจํากัดใน
แงคิดของตนเองซึ่งก็เปนธรรมชาติอีกเชนกัน เราจะยอมรับรูและตระหนักถึงขอเสียของ
การคิดแบบถืออัตตาไดก็เมื่อไดรับการฝกมาแลวเทานั้น โดยธรรมชาติเราจะไมยอมรับรู
ขอสมมุติแบบถืออัตตาและไมยอมรับรูวิธีการใชขอมูลแบบยึดอัตตาของตัวเราเอง รวมทั้ง
การไดมาของแนวคิดและความคิด, และการสอนัย (Implication) แบบถืออัตตาของเรา เรา
ไมรูตัวเองวาเรามีมุมมองที่เห็นแกตัวติดมาโดยธรรมชาติ
ในฐานะของมนุษย เรามีชีวิตอยูกับสํานึกที่ไมจริง แตก็เชื่อมั่นวาเราไดคนพบวาสิ่งตางๆ
เปนอยูจริงอยางไรโดยไมมีอคติ เราเชื่อโดยธรรมชาติในการรับรูโดยสัญชาติญาณของเรา
–ไมวามันจะคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปเพียงใด แทนที่จะใชมาตรฐานเชิงปญญาในการคิด
เรามักใชมาตรฐานในใจที่ใชตัวเองเปนศูนยกลางมาตัดสินวาจะเชื่อสิ่งใดหรือจะปฏิเสธสิ่ง
ใด ขางลางนี้คือตัวอยางมาตรฐานทางดานจิตใจทั่วๆ ไปที่มนุษยเรานํามาใชในการคิด
“มันจริงเพราะฉันเชื่อวาเปน” - การถืออัตตามาแตกําเนิด: ฉันคาดคิดเองวาสิ่งที่ฉันเชื่อ
เปนความจริง แมจะไมเคยตั้งคําถามถึงพื้นฐานที่มาของความเชื่อหลายๆ อยางของฉัน
เอง
“มันจริงเพราะพวกฉันเชื่อวาเปน” การถือพวกทางสังคมมาแตกําเนิด: ฉันคาดคิดเอง
วาสิ่งที่คนสวนใหญในกลุมของฉันเชื่อนั้นเปนความจริงแมจะไมเคยตั้งคําถามถึงที่มาของ
ความเชื่อเหลานั้น
“มันเปนจริงเพราะฉันอยากจะเชื่อ” ความอยากสมปรารถนามาแตกําเนิด: ฉันเชื่อทุก
สิ่งที่จะทําใหฉัน (หรือกลุม/วัฒนธรรมของฉัน) ไดประโยชน ฉันเชื่อในอะไรๆ ที่ทําใหฉัน
“รูสึกดี” เชื่ออะไรที่ไมทําใหฉันตองเปลี่ยนความคิดมาก ไมทําใหฉันตองรับวาเปนผูผิด
“มันเปนจริงเพราะฉันเชื่อมาโดยตลอด” การรับรองความจริงดวยตนเองมาแตกําเนิด:
ฉันมีความปรารถนาอยางแรงในการดํารงความเชื่อที่ฉันเชื่อมานานโดยไมตองดูวาความ
เชื่อของฉันนั้นมีหลักฐานพอเชื่อไดมากนอยเพียงใด
“ฉันเชื่อวามันเปนจริงเพราะฉันไดประโยชน” ความเห็นแกตัวที่มีแตกําเนิด: ฉันเชื่อ
เฉพาะสิ่งที่จะเอื้อใหฉันมีอํานาจ ไดตําแหนง ไดเงินหรือมีขอไดเปรียบ โดยความเชื่อนั้น
ขาดพื้นฐานของเหตุผลหรือหลักฐานที่พอรับได
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คนสวนใหญไมเขาใจวาความคิดฝงในที่ขาดวิจารณญาณที่ตนเองมีอยูเปนตัว
สรางอคติและความเดียดฉันทขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมของตนเอง: นักสังคมวิทยาและ
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า นี่ คื อ สภาวะที่ กํ า ลั ง เกิ ด การ “กั้ น เขตทางวั ฒ นธรรม”
ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากการคิดแบบถือพวกทางสังคมซึ่งรวมถึง:
•
แนวโนมที่ขาดวิจารณญาณในการยึดถือพวก, ถือสังคม, วัฒนธรรม, ชาติ, ศาสนา
และถือเผาพันธุของตนวามีความเหนือกวา
•
แนวโนมที่ขาดวิจารณญาณในการเลือกที่จะยอมรับคํากลาวถึงพวกตนแตในทางที่ดี
และยอมรับแตคํากลาวในทางที่ไมดีถึงพวกอื่นที่คิดแตกตางจากเรา
•
แนวโนมที่ขาดวิจารณญาณในการรับบรรทัดฐาน (norm) และความเชื่อของกลุม,
ยอมรับเอกลัก ษณของกลุม , และยอมประพฤติปฏิบัติตนตามกลุม โดยปราศจาก
ความนึกคิดวาถูกตองเหมาะสมแลวหรือไม
•
แนวโนมในการทําตามขอหามของกลุมอยางมืดบอด (บอยครั้งที่ขอหามเปนไปโดย
ปราศจากกฎเกณฑหรือโดยการถูกขูเข็ญ)
•
ลมเหลวในการคิดที่เลยออกนอกกรอบที่มีอคติในวัฒนธรรมของตน
•
ลมเหลวในการเรียนรูและนําความนึกคิดของวัฒนธรรมอื่นมาใสใจตน (เอาใจเขามา
ใสใจเรา -เพื่อชวยใหการคิดของตนกวางขึ้นและลึกขึ้น)
•
ลมเหลวในการแยกความแตกตางระหวางจริยธรรมสากลออกจากขอปฏิบัติและขอ
หามในวัฒนธรรมเชิงสัมพัทธภาพ (relativistic culture) ของตน
•
ลมเหลวในการตระหนักวาสื่อสารมวลชนในทุกวัฒนธรรมเขียนขาวดวยมุมมองเดียว
ของวัฒนธรรมนั้นๆ
•
ลมเหลวในการคิดเชิงประวัติศาสตรและมานุษยวิทยา (ดังนั้นจึงตกอยูในกับดักของ
วิธีการคิดอยางปจจุบัน)
•
ลมเหลวในการที่จะมองเห็นวาการคิดแบบถือพวกทางสังคมของตนเปนสิ่งขัดขวาง
หนวงเหนี่ยวการพัฒนาทางปญญา
การคิ ด แบบถื อ พวกทางสั ง คมนี้ เป น ตราเครื่ อ งหมายของสั ง คมที่ ข าด
วิจารณญาณ การคิดลักษณะนี้จะลดลงไดก็ดวยการแทนที่ความคิดตนดวยความคิดแบบ
ขามวัฒนธรรมและความคิดที่มีใจเปดกวางและยุติธรรม ดังนั้น การคิดเชิงวิจารณญาณจึง
มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
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วิสัยทัศนสสู ังคมวิจารณญาณ
มนุ ษ ย ทุ ก คนมี ค วามสามารถในการเป น ผู มี เ หตุ ผ ลและมี ค วามยุ ติ ธ รรม แต ขี ด
ความสามารถนี้จะตองไดรับการบมเพาะและพัฒนาขึ้นเทานั้น การที่จะพัฒนาเพื่อใหไดผลดี
ยิ่งนั้นจะตองมีสังคมที่มีความคิดเชิงวิจารณญาณเกิดขึ้น สังคมที่มีความคิดเชิงวิจารณญาณ
จะเกิดไดก็ดวยปจจัยดังนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีการเห็นพองตองกันวาการคิดเชิงวิจารณญาณมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตที่อุดม
ดวยเหตุผล อุดมไปดวยความใจกวางและยุติธรรม
มีการสอนการคิดเชิงวิจารณญาณเปนกิจวัตรและมีการสงเสริมสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
ถือวาการคิดที่สรางปญหาคือความนาหวงใยที่จะตองคอยดูแลแกไขตลอดไป
หยุดยั้งความใจแคบอยางเปนระบบ, สงเสริมความใจกวางอยางเปนระบบ
ถือเอาความสุจริตเชิงปญญา, ความถอมตนปญญา, ความรวมรูสึกเชิงปญญา, การยึด
มั่นในเหตุผล, และความกลาหาญเชิงปญญาใหเปนคานิยมของสังคม
ยอมรับวาการถืออัตตา (Egocentrism), การถือพวกทางสังคม (Sociocentrism) คือตัว
ทําลายสังคม
มีการสอนเด็กอยางเปนกิจวัตรวาสิทธิ์และความจําเปนของผูอื่นก็มีเทากับของตน
สงเสริมมุมมองที่วาโลกมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สงเสริมใหประชาชนคิดดวยตนเองและปองปรามการยอมรับการคิดหรือ พฤติกรรมที่
ไมมีเหตุผลของผูอื่น
จัดใหประชาชนเรียนรูเปนกิจวัตร, ลดการคิดที่ขาดเหตุผลลงอยางเปนกิจวัตร
ปลูกฝงมาตรฐานเชิงปญญาสากล (Universal Intellectual) ภายในจิตใจของผูคน

ถาเราตองการสังคมความคิดเชิงวิจารณญาณ - เราจะตองชวยกันสราง
เดชา บุญค้ํา
แปลและเรียบเรียง

○C 2008 Foundation for Critical Thinking Press

25

www.criticalthinking.org

หนังสือนําทางสําหรับแนวคิดและเครื่องมือการคิดเชิงวิจารญาณ

ความจําเปนของในการใหศึกษาดาน
การคิดเชิงวิจารณญาณในประเทศไทย

เดชา บุญค้ํา ผูแปล

26

(โดยผูแปลและเรียบเรียง)

ปญหาและทางออก
เมื่อคนหาเหตุของความสับสนแตกแยกทางความคิดแบงฝายกันจนเกิดความวุนวายอยาง
ตอเนื่องหาจนขอยุติไมไดดังที่เปนอยูในขณะนี้แลว จะพบวาสาเหตุหลักประการหนึ่งคือการขาด
“ทักษะในการคิดเชิงวิจารณญาณ” เราเปนอยางที่เราคิด ถาเราคิดไมถูกหรือคิดอยางขาดเหตุผล
การกระทําและผลที่ตามมายอมไมถูกตองและอาจนําไปสูความเสียหายไดมาก
ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญบรรจุวิชา “การคิดเชิงวิจารณญาณ” ซึ่งเปนการสอนวิธีคิด
อยางมีเหตุผลไวในหลักสูตรการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นอุดมศึกษาและสอนเนนซ้ําๆ จนเกิด
ทักษะการคิดที่มีเหตุผลชัดแจง ที่ยุติธรรมและฝงรากลึกอยูในจิตใจอยางเปนธรรมชาติ เหตุที่ตอง
สอนแบบเนนตอเนื่องซ้ําๆ จนเขาวัยผูใหญดังกลาว ก็เนื่องจาก การคิดเขาขางตนเอง เขาขาง
เพื่อน /กลุม เขาขางประเทศชาติ คิดตามที่ใจนึกอยากใหเปน หรือคิดแบบลําเอียงมีอคติ
ฯลฯ เปนธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่มักนํามาซึ่งความทุกขยาก และบอยครั้งไดเปนตนเหตุของ
สงครามฆาลางระหวางกันมาตลอดเวลาแหงประวัติศาสตร การคิดเชิงวิจารณญาณ (หรือเชิงวิกฤติ
หรือเชิงวิจารณ -การบัญญัติศัพทคํานี้ยังไมมีขอยุติ) จึงมีความจําเปนยิ่งตอสังคมไทยโดยรวม
จําเปนตอการดํารงชีวิตที่สงบสุขของครอบครัวและของแตละบุคคล
ประเทศอั ง กฤษจั ด หลั ก สู ต รเน น การสอนด า นการคิ ด เชิ ง วิ จ ารณญาณหนั ก ที่ สุ ด เมื่ อ
นักเรียนมีอายุระหวาง 16 – 18 ป ซึ่งเปนวัยที่ถูกครอบงําไดงายที่สุด ตัวอยางที่เห็นชัดในประเทศ
ไทยไดแกการเขนฆาทํารายกันระหวางสถาบันที่ดาดดื่นมากโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะดังปรากฏ
เปนขาวตอเนื่องบอยครั้งเนื่องจากคนเหลานี้อยูในวัยคะนอง ยังขาดทักษะในการคิด ที่มีเหตุผล
เหตุ ก ารณ ท างการเมื อ งป จ จุ บั น ก็ เ ป น ตั ว อย า งที่ ชั ด เจนเช น กั น การถู ก ชั ก จู ง ซ้ํ า ๆ ให เ ชื่ อ ว า
“ความเห็นคือความจริง“ หรือกลับกันจนผูรับฟงสามารถเชื่อหลักฐานที่ไมไดพิสูจนวาจริงไดโดยงาย
และสนิทใจ กลายเปนนิสัยฝงในหรือ “ลักษณะสืบสันดาน” (Trait) ใหกลายเปนคนเชื่องายและเชื่อได
รวดเร็ว จนความช า งสงสั ย และตรรกะอาจมี อ ยู บา งหมดไปในที่ สุ ด และยั ง เปลี่ ย นจากความเชื่ อ
(believe) ไปเปนศรัทธา (faith) เกิดความจงรักภักดีปฏิบัติตามผูชักจูงไปไดงายโดยไมคิด ในดาน
การศึกษาและดานการวิจัยนั้น ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณเปนแนวคิดและเปนเครื่องชวยใหการ
เรียนรูและการคนควาของนักเรียนนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองรวดเร็วขึ้น
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผูสนใจและผูที่เห็นดวยกับการสอนใหเยาวชนของชาติสามารถคิดดวย
เหตุผลที่เปน “ลักษณะสืบสันดาน” (น.13-15) ไดรวมกันรองเรียนใหรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได
เรงรัดพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงวิจารณญาณเพื่อบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เปนการพัฒนา
ประเทศใหมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากไดทางหนึ่ง - ผูแปล
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หมายเหตุของผูแปล เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อทดลองใชประกอบการเรียน-การสอนในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติเนนการคิดเชิงสรางสรรค และเพื่อใชรณรงคใหมีการบรรจุ
วิชาการคิดเชิงวิจารณญาณในระบบการศึกษาของประเทศไทยตั้งแตชั้นประถม-มหาวิทยาลัย เปนการ
แปลจากเอกสารที่ผูแปลสั่งซื้อโดยตรงมาเผยแพรตามความมุงหมายของเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งจะได
ดําเนินการตอไปหากมีการตีพิมพเผยแพรอยางเปนทางการ ดังนั้นจึงถือวาลิขสิทธิ์ของเอกสารฉบับ
แปลนี้ยังคงเปนของ “Foundation for Critical Thinking” การพิมพเพื่อขายจึงผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผูแปลไดรับความเมตตาจากรองศาสตราจารยมาลิทัต พรหมทัตตเวทีใหความอนุเคราะหตรวจการ
แปลเบื้องตนใหดวยความเต็มใจ จึงขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
ศาสตราจารยกติ ติคุณ เดชา บุญค้ํา ผูแ ปลและเรียบเรียง / สิงหาคม 2551
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