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รู้งี้ ท ำไปแล้ว.. 
รู้งี้ ซื้อไปแล้ว... 

รู้งี้ ลงทุนไปแล้ว.. 
รู้งี้ เริ่มไปก่อนแล้ว.. 

รู้งี้ ไม่ท ำแบบน้ันหรอก 
รู้งี้ รวยไปแล้ว.. 

รู้งี้ สบำยไปแล้วววววว 
 

จำกกำรศึกษำของผมเอง.. 
พบว่ำ 99.9567% ของคนที่ 

"รู้งี้" เป็นประจ ำบ่อยๆ 
ทุกวันนี้เค้ำก็ยังคงจะ รู้งี้ รู้อย่ำง
นี้ รู้อย่ำงนั้น อยู่เหมือนเดิม ไม่

ไปไหนซะท ี
ยังคงเป็นพวก "รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้" 

https://storylog.co/story/556
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การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อยกระดับการตัดสินใจ 
 
หัวข้อการเรียนรู ้
 ความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์  
 คิดวิพากษ์อย่างไรให้สร้างสรรค์  
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  
 แผนผังกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์  
 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้าง นนร.ให้คิดได้คมชัดมากข้ึน 
 
 ความส าคัญของการคิดและการตัดสินใจของคนเรา  อุปสรรคที่ส าคัญในการเรียนรู้มีหลากหลายปัจจัย ซึ่ง
บางเร่ืองอาจเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เรียน บ้างก็เป็นเรื่อง
ของโอกาสที่แตกต่างกัน หรือไม่ก็เป็นเร่ืองคุณภาพของแหล่งข้อมูลความรู้  
หารู้ไม่ว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดอุปสรรค  ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้ว  ส าคัญที่ปัจจัยภายในของตัวเราเองต่างหากที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ และอันตรายที่สุด นั่นคือ ตัวตนของเรา  ปัญหา
มักจะเห็นได้จากค าพูดที่ว่า “รู้แล้ว” และ “รู้อย่างนี้- รู้งี้” เมื่อคนเราได้
ยินการน าเสนอความคิดจากผู้อื่น และสองค านี้เอง ที่เป็นตัวปิดกั้นโอกาส
ในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเรา  ในการจะได้มาซึ่ง
มุมมองใหม่และแตกต่าง  สุดท้ายผลจากการคิดและการตัดสินใจจะยังคง
เหมือนเดิม    ถ้าเราบอกว่า “อ๋อ…รู้แล้ว” และในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 
วิกฤต หรือผ่านเหตุการณ์ส าคัญนั้นไปแล้ว  เราบอกว่า “อ๋อ…รู้อย่างนี้ท า
แบบนี้ตั้งนานแล้ว” เป็นต้น  เหตุเพราะยึดติดหรือเคยชินกับค าสองค านี้  
จึงปิดกั้นในสิ่งที่ควรจะคิดและท า  ทั้งๆ ที่ยังไม่ทันได้ทบทวน   แต่เราได้
ตัดสินใจ ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนั่นเอง ผลกระทบและความเสียหายที่
ตามมาจากการไม่ทันได้คิด คิดไม่ถ้วนถี่ หรือตั้งใจใจไม่คิด เพราะ “รู้แล้ว” 
ของเราก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องส าคัญนั้น ถือเป็นบทเรียนราคา
แพงและไม่สามารถประเมินค่าได้   และหากเราเป็นหัวหน้างานหรือเป็น
ผู้น า ทุกๆ การตัดสินใจของเราย่อมมีผลกระทบต่อการท างานในด้านต่างๆ 
ของคนในองค์กร และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน   
 ดังนั้นทักษะความคิดและการตัดสินใจของหัวหน้าหรือผู้น า 
นับเป็นเร่ืองส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ หมั่นฝึกฝน พัฒนา 
และน าไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง   
 ส าหรับหัวข้อของการเรียนรู้ ต่อไปนี้เป็นหัวใจสองข้อหลักในหลายๆ เรื่องของหมวดการคิด ซึ่งมี ความ
จ าเป็นและส าคัญต่อหัวหน้างาน/ผู้น า/ผู้บริหารระดับสูง  

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
 การคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking) “การคิดเชิงวิพากษ์” หมายถึง กระบวนการคิดที่มีความตั้งใจจะ
พิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย ไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่น าเสนอ แต่ได้ตั้งค าถามท้าทายหรือข้ออ้างโต้แย้ง
เหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การค้นหา ความจริง  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ความคิดใหม่ที่แตกต่าง อันจะน าไปสู่ค าตอบที่
สมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม  เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมมากกว่า  รวมถึงเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมส่วนรวม
มากกว่า การคิดเชิงวิพากษ์นั้น  ส่วนใหญ่มักจะถูกน ามาใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือในสถานการณ์ วิกฤต (Critical 
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Situation) ที่ส าคัญหรือมีผลกระทบสูงต่อการตัดสินใจ เช่น การจัดการกับปัญหาที่เก่ียวกับ เศรษฐกิจ แรงงาน สังคม 
เป็นต้น ซึ่งเรามักจะพบว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่มีเวลาจ ากัด จ าเป็นต้องแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่าง
เร่งด่วน การคิดเชิงวิพากษ์อาจจะไม่ได้ถูกน ามาใช้มากนัก ดังนั้น ในฐานะผู้น าและผู้บริหารระดับสูงจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรจะฝึกใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์บ่อยๆ หมั่นลองใช้ ให้เกิดความคุ้นเคย และพร้อมใช้ทุกเวลาเมื่อจวนกับ
สถานการณ์ที่จ าเป็น หรือไม่ก็ใช้การคิดวิพากษ์หลังจากสถานการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว  เพื่อมองหาแนวทางการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  
 แต่ส าหรับสถานการณ์โดยทั่วไปที่อาจไม่มี  ความส าคัญมากนัก การคิดเชิงวิพากษ์อาจจะเกินความจ าเป็น
ที่จะน ามาใช้เช่น วันนี้จะทานกลางวันอะไรดี เป็นต้น ในชีวิตประจ าวันของเราค าว่า “วิพากษ์วิจารณ์”และ 
“วิจารณญาณ” นั้นมักจะถูกน ามาใช้อยู่เสมอ ในเวลาที่ต้องการการแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างต่อค ากล่าวอ้าง
หรือประเด็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  กระทั่งบ่งบอกถึงความคิด ซึ่งในเชิงของการคิดแล้ว ค า เหล่านี้มีความหมายที่
แตกต่างกัน “การวิพากษ์”เป็นการคิดพิจารณาตัดสินเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้การตั้งค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งเหตุผล
ที่น ามากล่าวอ้าง  เนื่องจากยังเกิดความสงสัยและไม่ปักใจเชื่อว่าข้อกล่าวอ้างนั้นเป็นความจริง   เพื่อเปิดประเด็น / 
ขยายมุมมองให้กว้างกว่าเดิม  พิจารณาความเป็นไปได้อื่น  รวมทั้งสะท้อนความคิดของตนเอง  ซึ่งจะน าไปสู่การ
พิสูจน์สมมติฐานนั้นใหม่    
 ขณะที่ “การวิจารณ์” จะเป็นการให้ค าตัดสินสิ่งที่ก าลังพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร หรือ
ขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ตามมาตรฐานสังคมหรือมาตรฐานส่วนบุคคล  ทั้งมุมบวกและมุมลบ โดยไม่จ าเป็นต้อง
เป็นมุมลบเสมอไป  
 ส่วนค าว่า “วิจารณญาณ” นั้นหมายถึง การมีปัญญาที่สามารถรู้ หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้  อันเกิดจาก
การใคร่ครวญเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง จนเกิดความเข้าใจ (นักวิพากษ์ที่ดีย่อมต้องเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณที่ดีด้วย) ดัง
แสดงในรูป 1.1 

1  
รูปที่ ๑.๑ การวิพากษ ์และวิจารณ์ 

 ในการรับมือและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลข่าวสารมีเข้ามา มากมาย 
ดังนั้นผู้น าและผู้บริหารระดับสูงซึ่งอยู่ในฐานะที่ต้องคิดและตัดสินใจจึงมีความส าคัญและจ าเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมี
การตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดให้ผ่อนคลายลง เนื่องจากผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการ
                                                           
1 ส านวน “read between the lines” ภาษาไทยมีคนแปลว่า “อ่านระหว่างบรรทัด” หมายถึง การตีความสิ่งที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้เขียนออกมา
ตรง ๆ เช่น Reading between the lines, I’d say the author is optimistic. (จากการอ่านระหว่างบรรทัดแล้ว ฉนัว่าผู้เขียนนา่จะเป็นคนมอง
โลกในแง่ดี) นอกจากจะใช้กับงานเขยีนแล้ว ยังหมายถึงการตีความค าพูด หรือการกระท าของคนอื่นก็ได้ เช่น Reading between the lines, I 
think he likes you. (ตีความจากสิ่งที่เขาท าแลว้ ฉันคิดวา่เขาชอบเธอล่ะ) 
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ตัดสินใจเพียงคร้ังเดียวของผู้น าและผู้บริหารระดับสูงอาจส่งผลกระทบมากมายในวงกว้างต่อทีมงานหรือผู้อื่น ดังนั้น
ถ้าผู้น าเร่งรีบปฏิบัติต่อข้อมูลต่างๆ หรือไม่ได้ให้ความใส่ใจกับข้อมูลเท่าที่ควร หรือมองว่าข้อมูลเท่าที่มีอยู่เพียงพอแล้ว
เพราะเคยท าแบบนี้แบบนั้นมาก่อนหน้านี้   จึงไม่จ าเป็นต้องคิดเพิ่มแล้ว  ลงมือตัดสินใจเลยเพราะไม่มีเวลาแล้ว อัน
เป็นพฤติกรรมที่คุ้นเคยซึ่งขาดการไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณให้รอบคอบ โดยให้เหตุผลว่าง่ายและหลายๆ คนชอบ
ท านั้น  หารู้ไม่ว่าผลกระทบต่อการตัดสินใจที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ แนวทางการคิดเชิง
วิพากษ์ที่ถูกต้อง ต้องสะท้อนในมุมที่บ่งชี้ว่า ข้อมูลยิ่งมากหรือได้ยินมามากว่า สมควรท าอย่างโน้น ไม่สมควรท าอย่าง
นี้  ผู้น าและผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องหยุดฟัง และนั่งลงเพื่อใช้การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เข้ามาช่วย
วิเคราะห์ให้มาก หากเป็นเร่ืองที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และส าคัญมากๆ  ก็ยิ่งมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่
ผู้น าและผู้บริหารระดับสูงต้องขบคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างยิ่งยวด ด้วยการหยุดฟังและเริ่มคิดช้าๆ ตามอย่างมี
ปัญญา รวมถึงท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนที่จะประเมินหรือตัดสินใจ  แทนการฟันธงหรือด่วนสรุปทันทีอย่างที่
คุ้นเคยและกระท ากัน 
 การคิดเชิงวิพากษ์มักถูกน าไปใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูป  
โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์ แล้วจึงคิดวิพากษ์หรือตั้งค าถามท้าทายบนปัญหาหรือสถานการณ์
นั้นๆ เพื่อให้ได้แนวคิดหรือทางเลือกที่หลากหลาย จากนั้นจึงคิดวิพากษ์ หรือตั้งค าถามท้าทายบนแนวคิดหรือ
ทางเลือกเหล่านั้น แล้วจึงท าการตัดสินใจ 

รูปที่ ๑.๒ การคิดเชิงวิพากษ์และการน าไปใช้ 
 ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์ ในภาวะที่ต้องรับมือกับข้อมูลอันล้นหลามหลากหลาย แถมต้องการการ
ตัดสินใจที่เร่งรีบ การคิดเชิงวิพากษ์นั้นมีประโยชน์อย่างมหาศาลที่จะน ามาช่วยลด ‘จุดอ่อน’ ตามธรรมชาติของการ 
(ขี้เกียจ) คิด หรือการคิดแบบไม่ทันระมัดระวัง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ช่วยสืบค้นความจริงแทนการคล้อยตามความเชื่อและอัตตา  
  ช่วยให้เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกหลอก  
  ช่วยน าไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพมากกว่า เพราะตัดสินตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ตามอารมณ์และ  
ความรู้สึก  
  ช่วยท าให้เกิดการพัฒนา ไม่ด่วนสรุปตัดสินใจ แต่พิจารณาครบถ้วนทุกมุม รอบด้าน  
  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสะท้อนความคิดว่าในหลาย ๆ ครั้งเป็นการตัดสินใจที่บกพร่อง ซึ่งไม่น่าจะ
เกิดขึ้น  
  ช่วยสังเกตความเสมือนให้เห็นแตกต่าง คือไม่ปักใจเชื่อในสิ่งเดิม  
  ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (Collaboration) เพราะท าให้เรามองจากมุมของคนอื่นที่ แตกต่าง  
  เป็นจุดเร่ิมต้นของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางความคิด เพราะกล้าคิดแนวใหม่และนอก กรอบ  
 โดยหลักการของการคิดเชิงวิพากษ์สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหลักกาลามสูตร ๑๐ ที่ว่าด้วยการอย่าเชื่อ      ใน ๑๐ 
ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ดังนี้ 
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 ๑. อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา  
 ๒. อย่าเชื่อโดยเหตุสักว่าตามสืบ ๆ กันมา  
 ๓. อย่าเชื่อโดยตื่นข่าว  
 ๔. อย่าเชื่อโดยอ้างปิฎก  
 ๕. อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง  
 ๖. อย่าเชื่อโดยคาดคะเน  
 ๗. อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ  
 ๘. อย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิตามตน  
 ๙. อย่าเชื่อโดยเห็นว่า ผู้พูดควรเชื่อได้  
 ๑๐. อย่าเชื่อโดยถือว่าสมณะนี้ เป็นครูของตน  

อ่านเพิ่มเติมใน http://www.buddhadasa.com/rightstudydham/kalamasuta.html 
 
กิจกรรมถอดบทเรียนจากกิจกรรม SpokeDark.tv   
https://www.youtube.com/watch?v=2gNMTbZ6g1g  
            ส าหรับกิจกรรมที่น าใช้ในการลองฝึกทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์คือ การเรียนรู้ จากการชมรายการ
ข่าวเชิงวิพากษ์บนเว็ปออนไลน์ ชื่อ SpokeDark.tv ซึ่ง
เป็นรายการที่ออกอากาศผ่านทางยูทูปที่มีการแชร์ กัน
เป็นตอนๆ และได้ด าเนินรายการในลักษณะนี้มาตั้งแต่
ปี ๗ มียอดผู้เข้าชมสะสมผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 
๕๐ ล้านวิว ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมและตดิตามผ่านทาง
เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์กว่าแสนวิวต่อตอน และเป็น
รายการทางเลือกใหม่ในการชมข่าวที่น าเสนอผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบของการน าเสนอประเด็นข่าว 
จะแตกต่างไปจากรายการข่าวปกติโดยเป็นการพูดคุย
เจาะประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสังคมและการเมืองมา พูดคุยเชิงวิพากษ์ ซึ่งพิธีกรทั้งสองคนผลัดกันพูดน าเสนอในด้าน
บวกและด้านลบด้วยค าพูดที่เสียดสี ใช้ภาษาค าพูดแบบวัยรุ่นที่สอดแทรกเอาความสนุกบันเทิง ซึ่งรูปแบบของรายการ
แบบนี้  หากดูเผินๆ อาจ เหมือนพิธีการมาพูดจาภาษาวัยรุ่นไร้สาระ แต่หากใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้ดี จะพบว่า
เกิดจากการออกแบบรายการให้เปิดประเด็นและขยายมุมมองที่แตกต่างเพื่อ “ท าให้คนได้คิด ขณะที่บางคนอาจจะ
มองข้ามหรือใส่อารมณ์กับข่าว โดยยังไม่เห็นข้อเท็จจริง แต่เมื่อมีโอกาสได้ชมรายการนี้ อาจจะฉุกคิด แล้วมองสิ่งที่
เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อสังคม” โดยกระตุกความคิดของผู้ชมว่า จริงหรือไม่ เชื่อได้หรือ และชี้ชวนให้ผู้ชมได้มอง

ประเด็นที่รับชมในมุมมองใหม่ “อะไร – อย่างไร?”  
           สิ่งส าคัญในการคิดเชิงวิพากษ์คือ เมื่อได้ยินอะไรมา 
“อย่าเพิ่งเชื่อ เผื่อใจไว้ให้สงสัย” เสมอ ซึ่งสามารถแปล
ออกมาเป็นหลักที่จดจ าได้ง่ายๆ ในการน ากระบวนการคิด
เชิงวิพากษ์เพื่อการน าไปใช้จริง ประกอบด้วยหลักส าคัญ 
๒ ประการเริ่มจาก การสงสัยกับค ากล่าวอ้างในสิ่งที่ได้ยิน
กันมาว่า มันคือ “อะไร”จากนั้น ควรพิจารณาแยกแยะ 
และตั้งค าถามก่อน ว่าสมเหตุสมผล “อย่างไร” เพื่อฉุกคิด
ให้ต้องค้นหาความจริงเพิ่มขึ้น  เกิดความคิดใหม่ที่แตกต่าง 
โดยที่ บางอย่างต้องสมเหตุสมผลมากกว่าที่ก าลังเป็นอยู่ 

http://www.buddhadasa.com/rightstudydham/kalamasuta.html
https://www.youtube.com/watch?v=2gNMTbZ6g1g
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และสุดท้ายตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์   ดังแสดงในรูป ๑.๓ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์
หรือบริบทจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การที่เราใช้เหตุผลข้อเดียวเพื่ออธิบายทุกกรณี หรือรู้จักกันในแบบที่ว่า 
“One size fit all” นั้น จึงอาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้นการคิดเชิงวิพากษ์จะช่วยขยายมุมมองและการคิดในภาพกว้าง 
และท าให้เกิดการคิด และตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  
 ส าหรับกระบวนการแรก ในการคิดเชิงวิพากษ์นั้น จะเริ่มต้นจากการสงสัยว่า มันคือ “อะไร”ซึ่งเป็นการ
สงสัยในค ากล่าวอ้างในสิ่งที่ได้ยินมา ดังแสดงในรูป ๑.๔ ยกตัวอย่างเช่น มีค าสั่งโดยตรงจากหัวหน้าให้ท าแบบนี้
เท่านั้น  หรือชาวบ้านกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความสงบของพื้นที่ เป็นต้น  
           
                
                
     
     กระบวนการ
ถั ด ไ ป ใ น ก า ร คิ ด
เ ชิ ง วิ พ า กษ์ คื อ 
ค ว ร พิ จ า ร ณ า

แ ย ก แ ย ะ 
และตั้ง ค าถามก่อน
ว่ า 

สมเหตุสมผล “อย่างไร”  เพื่อท าให้ต้องค้นหาความจริงเพิ่มขึ้น เกิดความคิดใหม่ที่แตกต่าง โดยบางอย่างต้อง
สมเหตุสมผลมากกว่าเดิมที่ก าลังเป็นอยู่ ดังแสดงในรูป ๑.๕  
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 ตัวอย่างของ “อย่างไร” ในการพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นว่าเป็นอะไรกันแน่  เช่น  
  สิ่งนี้เป็นเรื่องของความจริง หรือความเชื่อ? ...เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น? ...เป็นที่คน หรือที่
แนวคิด? ...เป็นข้อกล่าวอ้าง หรือหลักฐาน? ...และสุดท้ายเป็นเหตุผลที่คุ้นเคย หรือสมเหตุสมผล หรือไม่อย่างไร?  
 จากนั้น จึงใช้การถามเปิดมุม เพื่อค้นหารายละเอียดของประเด็นจากค าถาม เพื่อให้เข้าใจและหาข้อสรุป
สุดท้ายก่อนลงมือตัดสินใจ เช่น  
  จริงเสมอไปหรือไม่ว่า.. เช่น จริงเสมอไปหรือไม่ที่ว่าลูกคนเล็กมักถูกตามใจจนเสียคน?...เพราะ อะไร?...  
  หากเราท าตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ ผลจะเป็นอย่างไร...เช่น มีคนพูดว่า นักการเมืองต้องรับฟังเสียงของ 
ประชาชน หรือว่าจริงๆ แล้วประชาชนต้องรับฟังเสียงของนักการเมือง?... ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น?...  
  ค าว่า “ดี” ของคุณหมายความว่าอย่างไร...เช่น มีคนพูดว่าท่านครับ วิธีนี้ดีมากเลย สิ่งที่ควรถามกลับ 
คือ ค าว่า “ดีมาก” ตรงนี้หมายความว่าอย่างไร?... รบกวนช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจ  
 ตัวอย่างหาใหม่ ที่ต้องช่วยกันแก้ไข ท าคนเดียวไม่ได้ (ใน รร.นร.) 
 ผลการท ากิจกรรมการวิเคราะห์: กรณีศึกษาแนวโน้มการย้ายเข้ามาอยูใ่นเขตเมืองใหญ่ มากขึ้น สิ่งส าคัญที่
ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา คือ ในการจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหา กับแนวโน้มและผลกระทบที่ก าลังจะ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน สังคมไทยและในสังคมโลก ควรเป็นอย่างไร ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูง  รวมทั้งเกิดความ
ตระหนักว่า  
  เร่ืองเหล่านี้เร่ืองไม่เร่งด่วน แต่มีความส าคัญมาก  
  สิ่งเหล่าน้ าท าคนเดียวไม่ได้แน่นอน และจ าเป็นต้องน าไปคุยกับทีมงานในสังกัดที่ดูแลก ากับ และทีมงาน 
ที่เก่ียวข้องรอบข้าง  
  ได้มุมมองที่กว้างขึ้น เห็นมุมใหม่ และเริ่มคิดหลายมุม หลายเรื่องที่ครอบคลุม ส าหรับแนวทางที่น่าจะ 
เป็นไปได้ในการแก้ไขและรับมือกับปัญหาเหล่านี้ล่วงหน้า  
  รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้ และไม่เคยสนใจมาก่อน เช่น ถ้าจะออกนโยบายใดนโยบายหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น อาจจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง?...ต่อพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างไรหรือไม่? 
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 ยกตัวอย่าง ถ้าออกนโยบายเรื่องการส่งเสริมเรื่องการคุมก าเนิดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะ
ส่งผลต่อสัดส่วนของคนที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเดิมทีก็มีปริมาณน้อยอยู่แล้ว รวมถึงอาจส่งผล เรื่องภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศด้วย  
 แนวคิดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู ้
  การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเปลี่ยนจากผูน้ าที่ด่วนตัดสินใจหรือด่วนสรุปเป็ผู้น าทีว่ินัยทางปญัญา เปลี่ยน
จาก  “เขาว่าหรือว่าตามเขา” ให้สามารถอธิบายแนวคิดหรือไอเดียของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น และเปลี่ยนจากความเชื่อ
ที่ว่า “เชื่อผู้น า ชาติพ้นภัย” เป็นการส่งเสริมให้คนรับผิดชอบการคิดด้วยตนเอง  
  การคิดเชิงวิพากษ์ แท้จริงแล้วเป็นการคิดอย่างช้าๆ (Slow Thinking) คิดเร็วๆ ไม่ได้ เนื่องจากเราอยู่ 
ในโลกที่ยุ่งเหยิง วุ่นวาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนไม่ทันได้มีเวลาให้คิด แต่ด้วยบทบาทของผู้น า มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตัวเองให้มี Slow Thinking ด้วยการนั่งลงและคิดอย่างช้าๆ ขยายมุมมอง และไตร่ตรองใน
หลายๆ มุมอย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจ  
  การคิดเชิงวิพากษ์ ก าลังเตือนเราในฐานะที่เป็นผู้น าว่า วิจารณญาณนั้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
มาก แต่การมีวิจารณญาณดีๆ นั้นไม่เกิดขึ้นแน่ หากเราไม่คิดแบบวิพากษ์  และการคิดเชิงวิพากษ์จะไม่เกิดเช่นกันถ้า
เราไม่ได้ให้เวลากับการคิดและคิดอย่างถี่ถ้วน  
  สิ่งส าคัญคือ เตือนตัวเองว่า ผู้น าต้องนั่งลงแล้วคิดว่า สิ่งที่ได้ยินมานั้นคืออะไรกันแน่ และผู้น าเองคิด
อย่างไรกับเร่ืองดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงบอกว่าจะเอาแบบนี้  เลือกแบบนั้นแล้วสิ้นสุด แต่ผู้น าควรตัดสินใจท าแบบนี้ 
เลือกแบบนั้น เพราะมองว่า… ซึ่งเป็นการไล่เรียงความคิดเป็นล าดับอย่างมีเหตุผล และสมเหตุสมผลที่ท าให้เกิดเป็น
ความคิดที่กระจ่างชัดเจนแบบนี้ และน ามาซึ่งการตัดสินใจในที่สุด  
  เทคนิคในการถามค าถามเปิดมุม ค้นหา “อย่างไร” นั้น ควรระมัดระวังในเรื่องของโทนเสียงและการใช้
น้ าเสียงในการถามให้เป็นปกติ และใส่ความรู้สึกของการสนใจอยากรู้ มากกว่าการตะคอก พูดตะโกน หรือใส่อารมณ์ 
ซึ่งจะช่วยให้คนฟังเกิดความรู้สึกดีและอยากจะตอบค าถาม  
  หลักส าคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ คือ อย่ารอ  ฝึกฝน  และควรท าในชีวิตประจ าวันบ่อยๆ จนเกิด ความ
ช านาญ เป็นปกติวิสัย เพราะในความเป็นจริงเมื่อถึงเวลานั้น จะใช้ไม่ทันถึงอาจไม่ทันได้ใช้ แต่ต้องตัดสินใจด้วยวิธีการ
แบบเดิมๆ เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอและต่อเนื่อง  
  ในอดีตที่ผ่านมาสิ่งเดิมๆ หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้น เพียงเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้น มันเลย
ต้องเป็นแบบนั้นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง  ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง มันไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ การคิดเชิงวิพากษ์ 
จะช่วยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงมือกระท าบางสิ่งบางอย่าง เพราะเป็น การกระตุกความคิดเราว่า มันน่าจะ
เป็นอย่างนี้ก็ได้นะ หรือลองท าอย่างอื่นดูดีมั๊ย 
 แนวคิดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บูรณาการความรู้ที่จะน าเอาไปใช้ในการต่อยอด  
  ส าหรับใช้กับตัวเอง โดยใช้กระตุกความคิดของตน (Reflection of Own Thinking) และส าหรับใช้กับ
ผู้อื่น ด้วยการอ่านระหว่างบรรทัด โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้พูดหรือสื่อออกมาตรงๆ (Read Between The 
Lines)  
  ได้เร่ิมคิดถึงปัญหาหลายๆ เรื่องและผลกระทบที่ก าลังจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยท าให้เรา มอง
หาทางป้องกัน และแผนในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น อาจจะต้องปรับมุมมองในการรับมือกับแนวโน้มของ
การเพิ่มจ านวนของประชากรที่สูงอายุขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีตที่เคยมีมาที่ให้ลูกหลานมา
อยู่ดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุในวัยเกษียณมาเป็นเลื่อนขยาย ระดับอายุเกษียณของผู้สูงอายุออกไปอีก ให้ผู้สูงอายุมาท างาน
เล็กๆ น้อยๆ แทนการอยู่เฉยๆ ซึ่งจะ ช่วยท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกตัวเองกลับมามีคุณค่า ไม่เบื่อหน่าย รวมทั้งได้ออกก าลัง
กายด้วย  
  ได้มองเห็นความคิดที่เชื่อมโยงและแนวทางการแก้ไขบางอย่างที่สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัด ที่
ดูแลก ากับในปัจจุบัน เช่น เรื่องของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และเครื่องมือสื่อสาร ต่างๆ ในการติดตั้ง
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โทรทัศน์วงจรปิดรอบเมือง เพื่อตรวจดูความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือผู้บริหารระดับสูง
สามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกเมื่อที่ต้องการ  
  ได้น าแนวคิดไปใช้ส าหรับปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ดูแลก ากับอยู่ เช่น การแก้ไขปัญหาเร่ือง การปลูก
ยางพาราในพื้นที่จังหวัดว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสม ปรับพันธุ์ยางใหม่ที่ปลูกหรือไม่  ส่งเสริมให้ปลูกยางอีกต่อไป 
หรืออ่ืนๆ  
  ได้แนวคิดในการคิดเชิงวิพากษ์กลับไปใช้ในการประชุมพูดคุยกับทีมงานในพื้นที่จังหวัดที่ดูแลก ากับ โดย
ให้ทีมงานได้สะท้อนความคิด และทบทวนแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เป็นรูป เป็นร่าง เพื่อที่จะช่วย
ท าให้ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัดเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน และ ที่ส าคัญคือท าให้เคลื่อนที่เดินหน้าไปได้
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

https://edupol.org/eduOrganize/eLearning/superIntendent/doc/group03/32/03/04.pdf 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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