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บทคัดย่อ
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ อันเป็น
รากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข โดยจัดแนวทางดังนี้ 1. ฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดรวบยอด 2. ฝึกกระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเปรียบเทียบ การจําแนก และการให้เหตุผล และ 3. ฝึกกระบวนการสร้าง
ค่านิยม เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ เนื่องจากสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน ทั่วโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนมีความแตกต่างกันมาก
ขึ้นก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอนให้สามารถปรับตัวเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสสังคมในทุกมิติในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การคิดอย่างมิวิจารณญาณ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Abstract
Guidelines for learning management in social studies serve as a tool in the development of
critical thinking skills among 21st century learners. The guidelines play a key role in the development
of learners and educational development, which is regarded as essential for the country's
development. It is a cornerstone in the development of human resources to be equipped with the
knowledge, skills and attitude toward working and living happily with others. By following the
guidelines 1. The training process knowledge to develop concepts 2. The training process. to develop
observation skills Think of the classification and reasoning, and 3. The training process values to
develop applications. Today's society worldwide is exposed to the fast-pace changes in the social,
cultural, political, economic and technological dimensions. This results in diverse ways of life of the
people ultimately leading a multicultural society. Therefore, it is essential to accelerate the
development of learners and teachers to be able to adapt themselves and cope up with the fast
changing world. There is a need for the learning management so that learners are prepared with new
knowledge and information, which are ever-increasing. Manpower development is required so that
people are able to catch up with current social trends in all dimensions and with the future’s changing
trends, with quality and sustainability performance.
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บทนํา
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การปลูกจิตสํานึกให้รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และ
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงส่งผลให้เป็นสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งตัว
ผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและอารมณ์ สามารถแก้ไขปัญหา มีทักษะในการคิด มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทักษะการคิด เป็นรากฐานสําคัญของการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายใน
ปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการกลั่นกรองข้อมูลที่ว่านั้นและใช้เป็นเครื่องในการคิดพิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับข้อมูล
หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างรอบคอบ อันนําไปสู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผลต่อไป

การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้การดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนําเอาความรู้
ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน จุดมุ่งหมายสําคัญของ
รายวิชาสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ
และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ในการดําเนินชีวิตของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการสร้างพลเมืองดีของ
ประเทศ อันเป็นรากฐานของพลโลกต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หรือสาระการเรียนรู้สังคมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างเสริมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา
ความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติที่ดี ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะทางปัญญา เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็น
สาระเรื่องราวต่าง ๆ จากสภาพแวดรอบตัว เป็นต้น
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตพื้นฐาน เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทักษะการ
แสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผน และการ
จัดการ และทักษะการทํางานเป็นทีม เป็นต้น
3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนา
ค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมนั้น เช่น ความขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน โดยยึดหลักธรรมมะมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของผู้เรียน เป็นต้น
ดังนั้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนทั้ง 3 ด้านได้นั้น จําเป็นต้องมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
แต่ละด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะทางปัญญา ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในบริบททั้งในและนอก
ห้องเรียน เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว ผู้เรียนต้องศึกษามาก่อนว่ามี แหล่งข้อมูลใดในท้องถิ่นที่มีความสําคัญ ผู้เรียน
สามารถรวบรวมข้อมูล และทําความเข้าใจข้อมูลได้ด้วยวิธีใด เช่น จากการสังเกต สัมภาษณ์ ฟังจากวิทยากร การฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง การจดบันทึก การอ่านจากเอกสาร ตํารา เป็นต้น ต่อมาใน การจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ โดยผู้เรียนสามารถ
เขียนเป็นเค้าโครงร่างที่มีหัวข้อประเด็นสําคัญ ๆ เช่น รูปภาพประกอบ การเรียงลําดับข้อมูล ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการเสนอ
และอภิปรายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล หลังจากนั้นจึงนํามาเขียนเป็นรายงาน และนํามาใช้เป็นฐานของข้อมูลใน
การวิเคราะห์และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนต่อไป
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม ผู้เรียนสามารถนําทักษะในการทํางานมาใช้เป็นแนวทางให้งานประสบผลสําเร็จ
จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการสรุปเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งทักษะดังกล่าวใช้

กระบวนการทักษะทางสังคม เช่น การทํางานร่วมกันในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ทั้งหมด การประสานงานกับบุคคลภายนอก
การเดิ น ทาง และใช้ ชี วิต ร่ว มกั น ระหว่ า งการออกไปศึ ก ษาจากแหล่ ง ความรู้ใ นพื้ น ที่เ พื่อ ให้ เ กิด กระบวนการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายและนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน
3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะจากการปฏิบัติที่ได้มาใช้ในการส่งเสริม
ค่านิยมและเจตคติในการรับข้อมูลด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนรู้สึก
ถึงคุณค่าความสําคัญ และเห็นศักยภาพของท้องถิ่น เกิดความภูมิใจ รักหวงแผนและผูกพันท้องถิ่นของตน ตลอดจน เกิด
แนวคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยและประเทศสืบไป
จากการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาข้างต้นผู้จัดจึงต้องคํานึงถึงองค์ประกอบทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติเพื่อ
ใช้ในการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด หรือวิธีการคิด ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมีคุณภาพสืบไป

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามรูปกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคี เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สามารถแจกแจงออกได้เป็น 3Rs + 8Cs ทั้งนี้ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้เพิ่มอีก 2Ls เข้าไปอีกด้วย คือ ทักษะการเรียนรู้
(Learning) และภาวะผู้นํา (Leadership) เป็น 3Rs + 8Cs + 2Ls ดังนี้ 1. 3Rs คือ 1) Reading 2) Riting และ 3) Rithmetics
+ 21st Century Themes 2. 8Cs คือ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 3) Collaboration,
Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) 4) Cross-cultural Understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 5) Communication, Information & Media Literacy (2-3 ภาษา)
(ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & Media Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 7) Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ
8) Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 3. 2Ls คือ 1) Learning Skill (ทักษะการเรียนรู้) และ 2) Leadership (ภาวะผู้นํา)
ดังภาพที่แสดงดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
(http://www.qlf.or.th/)

วิจารณ์ พานิช [1] ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามีความสําคัญในการนํามา
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ในรายวิชาแกนหลัก
และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกําหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทํางานที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ
การสื่อสารและการร่วมมือ
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยี ม ากมาย ผู้ เ รี ย นจึ ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและปฏิ บั ติ ง านได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ ผู้เรียนต้องพัฒนา
ทักษะชีวิตที่สําคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคม
ข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และภาวะผู้นํา
และความรับผิดชอบ (Responsibility)
จากรายงานการเรียนรู้ขุมทรัพย์ในตน ที่กรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เสนอต่อ
UNESCO ยูเนสโก [2] กําหนดเป้าหมายความสําเร็จในการจัดการศึกษาในระดับสากลว่า ภายในปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)
ประชากรโลกต้องเป็นผู้ที่รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 [3] เพื่อ
การอยู่รอดในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [4] การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 [5] ที่ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการ (Process)
ของสมอง เช่น ฟัง อ่าน พูด เขียน โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ผลการเรียนรู้อาจอยู่ในรูป
ของ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการประเมินผล ฯลฯ การดําเนินการของผู้สอนอาจอยู่ในรูป การ
บรรยาย อธิบาย สาธิต ให้ทําปฏิบัติการ หรือ ศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย จึงสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเสาหลักแห่งการเรียนรู้ที่เป็นรากฐานของการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 1. การเรียน
เพื่อรู้ (Learning to know) หมายถึง การเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ สามารถศึกษา ค้นคว้า
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทําให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นการต่อยอดความรู้เดิม 2. การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติได้จริง (Leaning to do)
หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาส ฝึ ก หั ด และลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ได้ทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวมและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลาย
3. การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Leaning to live together) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดความรู้ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นทั้งในแง่
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมทางจิตใจ รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ และสิทธิของตนเองในการทํางานกลุ่ม
ตามระบอบประชาธิปไตย สามารถแสวงภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและตามสถานการณ์
4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) หมายถึง การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดอิสระ ทางด้านความคิด มีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความสามารถ ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระหว่างการเรียนและการสร้างงาน ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาความแตกต่างกันเป็นรายบุคคล การเรียนเพื่อชีวิตจึงเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จัก
การมองคุณค่าในตัวเอง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนสู่ความสําเร็จ [4]
ดังนั้นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพแห่งการเรียนรู้เป็นสําคัญ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนแห่งการเรียนรู้ไดด้วยตนเองเป็นหลักในยุคศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นั้น กล่าวคือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังในการพัฒนาผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามนโยบายการศึกษาได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ควรมีคือทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควร
ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการมีทักษะการคิดขั้นสูง แล้วการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาทักษะการคิดได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งครูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ตามความสามารถของผู้เรียน ความพยายามของผู้เรียน และความใส่ใจในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ [6] ดังนั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและ
สนับสนุนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีทิศทาง ตลอดจนสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่ผู้เรียน
อาศัยอยู่ เพื่อให้เกิดความสมดุลของรูปแบบทางการคิดโดยต้องประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ
มากกว่าการใช้เพียงรูปแบบเดียวในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ให้เกิดความสมดุลทางความคิด โดยไม่ต้องนํา
ผู้เรียนมาเป็นเครื่องมือในการทดลองอีกต่อไป [7] ซึ่งครูผู้สอนจําเป็นต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิดที่ต้องการในเชิงทฤษฎีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาไปตามกระแสสู่แนวคิดหลักการแบบสมัยใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนได้ [8]
จากการศึกษาความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ของนักวิชาการและนักจิตวิทยา
การหลายคนได้ให้คํานิยามความหมายไว้ เช่น Dewey [9] กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดย่างใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง เริ่มต้นจากการคิดภายใต้สถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน Hilgard
[10] กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการตัดสินข้อความหรือปัญหาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเหตุ
เป็นผลกัน ตลอดจน Good [11] กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมิน
และมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและใช้
กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และ Ennis [12] กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ที่มุ่งเพื่อการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดควรทํา
[13] ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรประกอบด้วยทักษะ 12 ประการ ได้แก่ 1) การกําหนด
หรือระบุประเด็นคําถามหรือปัญหาที่สําคัญได้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุเกณฑ์เพื่อตัดสินคําตอบที่เป็นไปได้ 2) การคิดวิเคราะห์
ข้อโต้แย้งโดยระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเชื่อถือได้ และข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งระบุความเหมือน
และความแตกต่างของความคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีอยู่ได้ ตลอดจนหาข้อสรุปได้ 3) การถามด้วยคําถามที่ท้าทาย และตอบ
คําถามได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างคําถามที่ใช้ เช่น เพราะเหตุใด ประเด็นสําคัญคืออะไร ข้อความที่กําหนดนี้หมายความว่า
อย่างไร ตัวอย่างที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง ความคิดเห็นของท่านในเรื่องนี้คืออะไร ให้พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร อะไรเป็นข้อมูลที่มีเหตุผล เป็นต้น 4) การพิจารณา ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีข้อโต้แย้ง
ได้รับการยอมรับ สามารถให้เหตุผลว่าเชื่อถือได้ และมาจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ 5) การสังเกตและตัดสินผลข้อมูลจาก
การสังเกตด้วยตนเอง โดยมีหลักเกณฑ์กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตัวเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ใช่
เพียงได้ยินมาจากคนอื่น จากนั้นจึงมีการบันทึกทันที 6) การคิดนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัยกล่าวคือ สามารถนําหลักการ
ใหญ่ไปแตกเป็นหลักการย่อย ๆ ได้ หรือนําหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 7) การคิดอุปนัยและตัดสินผลการ
อุปนัย กล่าวคือ ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรและก่อนที่จะมีการ
อุปนัยนั้น ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามแผนที่กําหนด และมีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย 8) การ
ตัดสินคุณค่าได้ โดยพิจารณาทางเลือกภายใต้ข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอ ตลอดจนชั่งน้ําหนักระหว่างดีและไม่ดี หรือผลดีและ
ผลเสียก่อนตัดสินใจ 9) การให้ความหมายคําต่าง ๆ และตัดสินความหมาย เช่น การบอกคําเหมือน คําที่มีความหมาย
คล้ายกัน การจําแนก จัดกลุ่ม การให้คํานิยามเชิงปฏิบัติ และการยกตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่ได้ 10) การระบุข้อสันนิษฐาน
คาดเดา คาดคะเน สิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ตามมาภายหลังได้ 11) การตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติโดยการกําหนด
ปัญหา การเลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่เป็นไปได้ การกําหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย และการตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 12) การปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นได้ เข้าใจตนเองและคนอื่น สามารถประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ดี ในการเข้าร่วมกับคนอื่น มีความรู้สึกไวต่อปฏิกิริยาของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างเหมาะสม
จากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 12 ประการดังกล่าว สามารถนํามาสรุปได้เป็นหลักการ 4 ประการ
ได้แก่ 1) หลักความชัดเจน 2) หลักความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับ 3) หลักการสรุปอ้างอิง และ 4) หลักการปฏิสัมพันธ์

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความหมายในมุมมองของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของไทยมองว่า เป็นความสามารถในการมอง
การณ์ไกล ความหยั่งรู้ ความรู้ดีค วามสามารถในการวินิจฉัยและการตัดสินใจ เป็นการคิ ดที่มีเหตุผลโดยผ่านการคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อนําไปสู่การสรุปและตัดสินที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่ง
ใดถูก สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรทํา ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญสําหรับทุกคนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
กล่าวสรุปได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการในการคิดที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริง
หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ แล้วนํามาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล โดยการไตร่ตรอง
ก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ โดยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนจะตัดสินใจอย่างรอบคอบ ตลอดจน
แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมถูกต้องเพียงพอโดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของหลักการ ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สาระการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา
สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แนวทางการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน
สําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ทั้งในและนอกห้องเรียน
- 2Ls คือ ทักษะการเรียนรู้
กิ จ กรรมโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ สวดมนต์ ไหว้ พ ระ นั่ ง สมาธิ
(Learning) และภาวะผู้นํา
กิจกรรมเด็กไทยสนใจเข้าวัด กิจกรรมวันสําคัญทําบุญตักบาตร
(Leadership)
กิจกรรมศุกร์สัปดาห์รักษาศีล 5 กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วย
คุณธรรม กิจกรรมโครงงานธุรกิจคุณธรรม กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
บันทึกความดี กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมค่ายพัฒนาจิต
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่ - ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมTo Be Number
เทคโนโลยี (Information,
One กิ จ กรรมหน้ า เสาธงอบรมประจํ า วั น ศุ ก ร์ สุ ด สั ป ดาห์
พลเมือง
กิ จ กรรมหน้ า เสาธง บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมรั ก การอ่ า น
วัฒนธรรม และ Media, and Technology
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมการออมทรัพย์ กิจกรรมทํา
การดําเนินชีวิต Skills) การรู้เท่าทันสื่อ
ในสังคม
ความสะอาดตามกลุ่มสี
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกตัญญูรู้คุณ
สาระที่ 3
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง (ละสมการทําดีเพื่อพ่อหลวง)
เศรษฐศาสตร์ Career Skills)
กิจกรรมสะสมการออมเงิน กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ไทย กิจกรรมประกวดโครงงานพืช
สมุนไพรในการจํากัดแมลง กิจกรรมปลูกผักแปลงเกษตรแบบ
ผสมผสานวิธี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
สาระที่ 4
- ทักษะการคิดอย่างมี
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรม
ประวัติศาสตร์ วิจารณญาณ Critical Thinking ดนตรี พื้ น เมื อ ง กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ไ ทยกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ฝึ ก
Skills
มารยาทไทยน้ําใจงาม กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายสวย กิจกรรมใส่
ผ้าพื้นบ้าน กิจกรรมสํานึกรักไทยแต่งกายพื้นบ้าน กิจกรรม
ตอบคําถามเพชรยอดมงกุฎวิชาประวัติศาสตร์ กิจกรรมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมทัศนศึกษา
สาระที่ 5
- ทักษะด้านการเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ กิจกรรมตอบคําถามเพชรยอด
ภูมิศาสตร์
นวัตกรรม (Learning and
มงกุ ฎ วิ ช าภู มิ ศ าสตร์ กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ น้ํ า ไฟในโรงเรี ย น
Innovation Skills- 4Cs)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจ กรรมการแสดงระบําอาเซียน (ดนตรี
Critical Thinking
Communication
ประเพณีและวัฒนธรรม) กิจกรรม ประกวดโครงงานอาหาร
Collaboration Creativity
อาเซียน กิจกรรมการแสดงขบวนธง 10 ชาติอาเซียน

จะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดกิจกรรมวิชาสังคมศึกษาของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ต้ อ งเน้ น การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ การยอมรั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ความสามารถในการเข้าใจและตัดสินใจ ทัศนะ การคิดวิเคราะห์ การกําหนดปัญหาและการแก้ปัญหาในวิถีการดําเนินชีวิต
เพื่อนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของผู้เรียน โดยครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูที่มี
ความสามารถเชิงวิชาชีพมีความรู้ในวิชาการ ทันต่อการก้าวหน้าซึมซาบในวิชาชีพครู ที่มีพ้ืนฐานมาจากสหวิทยาการโดย
การบูรณาการ 5 กลุ่มสาระในรายวิชาสังคมศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนต้องก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยการติดตามข่าวสารของสื่อมวลชน เพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับผู้เรียนได้ เตรียมผู้เรียนให้
สามารถเลือกและใช้ข้อมูลสาธารณะอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะรู้จักผิดชอบชั่วดี ตลอดจนมีความ
เข้าใจปัญหาของโลกปัจจุบัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
นํามาใช้ในการจัดจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
1. ขั้นการตั้งคําถาม (Questioning) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนฝึกสังเกตสถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความ
สงสัย จากนั้นฝึกให้ผู้เรียนตั้งคําถามสําคัญ รวมทั้งการคาดคะเนคําตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และสรุป
เป็นคําตอบชั่วคราว ทักษะที่จําเป็น ได้แก่ 1. การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด 2. การตั้งคําถาม เป็นขั้นฝึกให้ตั้งคําถาม
ทั้งคําถามระดับต่ํา และคําถามระดับสูง และ 3. การเข้าถึงข้อมูล โดยการอ่าน ฟัง ดู จดบันทึก (Literacy) เพื่อหาคําตอบ
ที่ได้จากการคาดคะเน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย (Induction reasoning) เพื่อสรุปคําตอบของปัญหา
2. ขั้นการวางแผนแหล่งเรียนรู้ (Planning Resources) เป็นขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองเป็นขั้นที่เด็กใช้หลักการนิรนัย (Deduction reasoning) เพื่อการ
ออกแบบเก็บข้อมูล (ทักษะที่จําเป็น ได้แก่ 1. การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการกลั่นกรองข้อมูล 2. การสื่อสาร (Literacy) 3.
การนิรนัย (reasoning) และ 4. การใช้ตวั เลข (numeracy) ในการวัด (measuring) การวิเคราะห์
3. ขั้นการสร้างองค์ความรู้ (Creating knowledge) เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณ ภาพ การสื่อความหมายข้อมู ลด้วยแบบต่า ง ๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปลผล จนถึง การสรุปผล หรือการสร้า ง
คําอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นของความรู้ประเภท ข้อเท็จจริง คํานิยาม มโนทัศน์ หลักการ กฎและทฤษฎี
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะที่จําเป็น ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ตัวเลข รวมทั้งค่าสถิติ
(numeracy) 2. การสื่อความหมายข้อมูล (literacy) 3. การแปลผลข้อมูล การอ่านข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล (literacy)
และ 4. การใช้เหตุผลอุปนัย (induction reasoning) ในการสรุปผลหรือสร้างองค์ความรู้
4. ขั้นการสื่อสาร (Communication) เป็นขั้นนําเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ
อาจเป็นการนําเสนอเป็นภาษา และนําเสนอด้วยวาจา (ทักษะที่จําเป็น ได้แก่ 1. การสื่อสาร (literacy) 2. การสรุปด้วย
ภาษาที่เป็นที่เข้าใจ 3. การนําเสนอข้อมูล เช่น 3.1 การเขียน เช่น ความเรียง เรียงความ เขียนรายงานวิชาการ เขียนราย
งานวิจัย เขียนบทความ เป็นต้น และ 3.2 การนําเสนอด้วยวาจา คือการพูดนําเสนออย่างมีคุณภาพในโรงเรียน ในชุมชน
ตลอดจนนําเสนอในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
5. ขั้นการตอบแทนสังคม (Community development) เป็นขั้นตอนของการฝึกเด็กให้นําความรู้ที่เข้าใจนํา
การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการทํางานเป็นกลุ่มร่วมกันสร้างผลงานที่ได้จาก
การแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันเป็นการแสดงออกของความเกื้อกูล (caring) และแบ่งปัน (sharing) ให้สังคมมีสันติและยั่งยืน (ทักษะที่จําเป็น
ได้แก่ 1. การทํางานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 2. การประยุกต์ความรู้และการเรียนรู้ 3. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative
problem solving) 4. ทักษะความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการแสดงความเกื้อกูล และแบ่งปัน
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวครูผู้สอนสามารถนํามาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ โดยต้องมุ่งเน้นความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตลอดจนเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ที่ได้ในการสืบค้น ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง จากการจัดประสบการณ์จริง เน้นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิด

ทักษะที่จะนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งการประเมินตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจน รู้จุดเด่น จุด
ด้อย และพร้อมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จากแนวทางดังกล่าวสามารถนํามากําหนดแนวทาง
บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนได้ดังนี้คือ
ตารางที่ 2 บทบาทครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

แนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สําหรับผู้เรียน
ศาสนา ศีลธรรม - การสื่อสารและความสัมพันธ์
จริยธรรม
ระหว่างบุคคล
- การใช้เหตุผลแบบอุปนัยและ
แบบนิรนัย
- การจัดการกับอารมณ์และ
ทักษะชีวิตในการทํางาน
- การตัดสินใจและการแก้ไข
ปั ญ หาจากสถานการณ์ โ ดย
ประยุกต์ใช้หลักธรรม
หน้าที่พลเมือง - การเคารพและเห็นคุณค่า
วัฒนธรรม และ ของศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
การดําเนินชีวิต อย่างเท่าเทียมกัน
ในสังคม
- ฝึกฝนทักษะความรู้เชื่อมโยง
เชิงบูรณาการกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และ
เทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์ - รู้เท่าทันการเลือกอุปโภค
บริโภคสินค้าอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- ตัดสินใจในการอุปโภค
บริโภคสินค้าอย่างฉลาด
น้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต

บทบาทครูผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

ครูเป็นนักวิจัย โดยการถามและให้
ผู้เรียนคิดอย่างกว้างไกล จากการ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยการน้ อ มนํ า
ประยุ ก ต์ ห ลั ก ธรรมคํ า สอนมาใช้
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น
ชีวิตอย่างรอบคอบ

ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก ตั้ ง สมมติ ฐ า น
ค้ น คว้ า หาคํ า ตอบตั ด สิ น ใจ
ด้ ว ยตนเองในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างหลากหลายในมิติ
ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต กั บ แ น ว
ทางการแก้ไ ขของหลักธรรม
ในการพั ฒ นาตน รวมทั้ ง
บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
และส่วนรวม
ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และหน้ า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก
ของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และระดั บ โลก มี
ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
พลเมื อ งดี ข องสั ง คม รวมถึ ง
ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และอุดมการณ์
ผู้ เ รี ย นอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ส รุ ป
ประเด็ น ในการผลิ ต การ
แจกจ่ า ย และการบริ โ ภค
สินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํ า กั ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน

ครูเป็นนักออกแบบ โดยให้ผู้เรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองจาก กิจกรรม สื่อ วัสดุ การ
วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
หลากหลายและยืดหยุ่น เป็นการ
สร้างปฏิสัมพันธ์การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
ครูเป็นผู้ตัดสินใจ โดยการคอย
กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นในการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ในการดํารงชีวิต และ
น้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้

ตารางที่ 2 บทบาทครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ต่อ)
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

แนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สําหรับผู้เรียน
- การใช้ข้อมูลความจริงจาก
กระบวนการสังเกตตั้งประเด็น
คําถาม การสืบค้นการรวบรวม
การตีความ การแปลความจาก
แหล่ ง เรีย นรู้ ชุ มชน เชื่อ มโยง
ไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย
- ตระหนักคุณค่าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น
การสร้ า งสิ่ง ประดิ ษ ฐ์
นวัตกรรมสิ่งใหม่ให้สมดุลกับ
สิ่งแวดล้อม
การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และ
เทคโนโลยี
- การคิดมุ่งอนาคตในการใช้
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

บทบาทครูผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

ครูเป็นกรรมการ โดยคอยช่วยขจัด
ข้อขัดแย้ง และความสนับ สนุนใน
การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ
ครู เ ป็ น ผู้ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษา โดยให้
คําแนะนําแก่ผู้เรียนที่ยังไม่คุ้นเคย
กั บ กระบวนการคิ ด สื บ สวนเพื่ อ
ค้นหาคําตอบ

ผู้ เ รี ย นฝึ ก ทั ก ษะการสั ง เกต
อภิ ป รายเชื่ อ มโยงการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนโต้แย้งการคาดเดา
คํ า ตอบจากหลั ก ฐานข้ อ มู ล
และค้ น หาคํ า ตอบด้ ว ยหลั ก
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ครู เ ป็ น นั ก วิ เ คราะห์ โดยการนํ า
ผู้ เ รี ย นให้ คิ ด ไปในแนวทางที่
ถูกต้อง ไม่คิดไปคนละทิศละทาง
ครู เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจ คื อ ตั ด สิ น ว่ า
ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด โดยการถามเพื่อทดสอบ
ความรู้ในเนื้อหาและกระบวนการ
คิด

ผู้ เ รี ย นการใช้ แ ผนที่ แ ละ
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์
ความสัมพันธ์กันของแวดล้อม
ตลอดจนการนํา เสนอข้ อ มู ล
ภู มิ ส ารสนเทศ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาบทบาทครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับ
เข้า ถึง เพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ส่วนบทบาทผู้เรียนต้องเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเพื่อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) ที่จะเกิดขึ้นได้จากครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยอํานวยความสะดวก ใน
การเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ไกลตัวออกไปแล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของผู้เรียนเองในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ได้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในการพัฒนาทักษะการคิดสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดในประเทศไทยยังมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงขอนําเสนอแนว
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 ฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้ (พัฒนาทักษะการคิดรวบยอด)
1. มีความรู้และความเข้าใจตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ไปสู่โลกกว้างในมิติประวัติความเป็นมาของชุมชน ในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2. มีความรู้และความเข้ามีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดในการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวในอดีตและ
อนาคต ตลอดจนมิติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสามารถนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมในศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนาอื่นที่ต่างจากตน
3. มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้อถิ่นตนเอง
4. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดในการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวในอดีตและอนาคต ตลอดจนมิติในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและ
วางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้และความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และการมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางที่ 2 ฝึกกระบวนการปฏิบัติ (พัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเปรียบเทียบ การจําแนก และการให้เหตุผล)
1. ฝึกสังเกต ให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตสิ่งต่างๆ ให้มาก ให้รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวสู่
เรื่องไกลตัวออกไป เช่น สังเกตเรื่องราวประวัติในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นสู่ประเทศและโลกต่อไป
2. ฝึกบันทึก ให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งต่างๆ และจดบันทึกรายละเอียดที่สังเกตเห็นจากการทําแผนที่ความคิด mind
mapping ทําผังมโนทัศน์ concept map ทําแผนผังกราฟฟิคต่าง ๆ การวาดการ์ตูน การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ
การเล่าเรื่องด้วยการบรรยาย การทํา 7 เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เช่น แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ
โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิต เป็นต้น
3. ฝึกการนําเสนอต่อที่ประชุม เมื่อผู้เรียนได้ไปสังเกต หรือทําอะไร หรือเรียนรู้อะไรมาให้ฝึกนําเสนอเรื่องนั้นต่อ
ที่ประชุมอาจทําได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครู ผู้เรียน และเพื่อนในชั้นช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ฝึกการฟัง การฟังผู้อื่นช่วยให้ได้ความรู้มาก ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกให้เป็นผู้ฟังที่ดีโดยการตั้งประเด็น
คําถามต่อยอดความรู้ที่เพื่อนได้มีการนําเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์
5. ฝึกปุจฉา-วิสัชนา ให้ผู้เรียนฝึกการถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องที่ศึกษา รวมทั้งได้
ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการ
ไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับมุมมองของตนเองและมุมมองของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องเป็น
ของผู้เรียนเอง
6. ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม ให้ผู้เรียนฝึกคิดและตั้งคําถาม เพราะคําถามเป็นเครื่องมือสําคัญในการได้มาซึ่ง
ความรู้ต่อไป จึงให้ผู้เรียนฝึกตั้งสมมติฐานและหาค้นคว้าคําตอบ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุปหลักการ และ
ร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิดในเรื่องนั้น
7. ฝึกการค้นหาคําตอบ เมื่อมีคําถามและสมมติฐานแล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกค้นหาคําตอบจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
หนังสือ ตํารา อินเทอร์เน็ต หรือไปสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ
8. ฝึกการจัดโครงการและกิจกรรมให้สืบค้นและจินตนาการเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นสถานการณ์ที่ครูกําหนดให้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ซึ่งเป็นการฝึกคิดให้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์
9. ฝึกการวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการหาคําตอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ใหม่ ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการให้
เห็นความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง เมื่อผู้เรียนได้เรียนอะไรมาแล้ว ควรให้ผู้เรียนเชื่อมโยงให้เห็นความเป็นทั้งหมด และ
เกิดการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร อันจะทําให้เกิดมิติทางจริยธรรมขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 10. ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องใดแล้ว ควรให้ผู้เรียน ฝึก
เรียบเรียงความรู้ที่ได้ การเรียบเรียงจะช่วยให้ความคิดประณีตขึ้น ทําให้ต้องค้นคว้าหาหลักฐานที่มาของความรู้ให้ถี่ถ้วน
แม่นยําขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นวิธีการสําคัญในการพัฒนาปัญญาของตน และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นในวงกว้างออกไป

แนวทางที่ 3 ฝึกกระบวนการสร้างค่านิยม (พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้)
1. สร้างความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น โดยต้องได้รับการกระตุ้นยั่วยุ โดยใช้สื่อ คําถาม กิจกรรม และการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์
2. สร้างการคิดจินตนาการ โดยการกระตุ้นให้มีความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นการ
จินตนาการจากภาพ จากนิทาน จาก ประสบการณ์เดิม จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากความรู้สึกของตนเอง
3. สร้างความยอมรับอย่างเปิดเผย โดยการฝึกฝนให้ทํางานกลุ่มการ อภิปรายกลุ่ม การรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่น ยอมรับในเหตุผลและข้อมูลของกลุ่ม หรือของคนอื่นที่ดีกว่าหรือมีมากกว่า
4. สร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นการฝึกความมั่นใจในตนเอง จะทําให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการการคิด และกล้า
แสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลาย และ เหมาะสม จะทําให้เด็กกล้าแสดงออก เริ่มจากการตั้ง
คําถามง่ายๆ การแสดงออกอย่างง่ายแล้วยากขึ้น ตามลําดับ การเล่นและการทํางานเป็นกลุ่ม แล้วลดลงจนเหลือคนเดียว
ซึ่งการแสดงออกของเด็ก ต้องได้รับกําลังใจและการสนับสนุน จะทําให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ถูกทาง
5. สร้างให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่บนหลักการและ
เหตุผล สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ส่งผลให้งานสําเร็จอย่างมีคุณภาพจากการได้
มีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
6. สร้างให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตัดสินใจในเรื่องใด จะต้องมีข้อมูล
หลักฐานประกอบ แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ
7. สร้างให้เป็นผู้ที่ทํากิจการงานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากมี
ระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน
8. สร้างให้เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูดอย่างมีคุณภาพ
9. สร้างให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอ ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
กล่าวโดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นได้ให้ความสําคัญกับการจัดบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนได้คิด ได้
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ได้สรุปความรู้ด้านเนื้อหาผ่านมุมมองที่หลากหลาย ผ่านการใช้เหตุผล วิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดที่กว้างขวางได้แก่ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสร้างความคิดรวบยอด
ทักษะการตีความฯลฯ

การออกแบบการเรียนรู้โดยการเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
รายวิชาสังคมศึกษา
จากการศึกษาการออกแบบการเรียนรู้โดยการเน้นประสบการณ์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยการเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาสังคมศึกษาของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน
ได้แก่
ขั้นที่ 1 การรับประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน โดยประสบการณ์ที่จัดให้ต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรม กล่าวคือต้องให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ด้วยตนเองโดยตรง
จากการตั้งประเด็นข่าวสถานการณ์ในชีวิตประจําวันกับผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ตรอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้สะท้อนสิ่งที่ได้รับประสบการณ์มา กล่าวคือได้มีการพินิจ
พิจ ารณาสิ่ ง ที่ไ ด้ รับ ประสบการณ์มาอย่ า งรอบคอบลึก ซึ้ง จนสามารถพัฒ นาเป็น ความคิดหรือ ความคิ ดรวบยอดและ
ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ขั้นที่ 3 การสร้างแนวคิดเชิงนามธรรมและสรุปเป็นหลักการ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจในความเป็น
นัยทั่วไปของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของการสรุปความคิดรวบยอดหรือหลักการในรูปแบบการอภิปราย บรรยาย
การสาธิต การทดลอง หรือการทําชิ้นงาน
ขั้นที่ 4 การทดลองประยุกต์หลักการนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เป็นขั้นของการให้ผู้เรียนได้นําความคิดรวบยอด
หรือหลักการที่สรุปได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเช่นการทําโครงงาน โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบ
การจัดเวทีสัมมนาหรือจัดนิทรรศการ
กล่าวโดยสรุปกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ข้างต้น จะเน้นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่
เป็ น รู ป ธรรมด้ ว ยตนเอง ให้ เ วลาผู้ เ รี ย นได้ สั ง เกต ไตร่ ต รอง และสามารถสรุ ป เป็ น ความคิ ด รวบยอดเพื่ อ นาไปใช้ ใ น

สถานการณ์ใหม่ได้ โดยแต่ละขั้นตอนผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดจํานวนมากช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งการเน้นผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยสนับสนุนหรือแนะนําการดําเนินกิจกรรมให้
บรรลุผลสําเร็จ

สรุป
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการ
ออกแบบการเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่หลากหลาย เน้นเป้าหมายสําคัญ เช่น
1. ให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผล คิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหลากหลายแบบ ได้แก่ คิดแบบอุปนัย (inductive) คิดแบบ
อนุมาน (deductive) เป็นต้น 2. ผู้เรียนสามารถใช้การคิดกระบวนระบบ (systems thinking) เช่น การวิเคราะห์ได้ว่า
ปัจจัยย่อยมีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไร จนเกิดผลในภาพรวม 3. ผู้เรียนสามารถใช้วิจารณญาณและตัดสินใจ เช่น วิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลหลักฐาน การโต้แย้ง การกล่าวอ้างและความเชื่อ จากการเปรียบเทียบและประเมินความเห็นหลัก ๆ อีกทั้ง
การสังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับข้อโต้แย้งที่ได้แล้วนํามาแปลความหมายของสารสนเทศและสรุปบนฐาน
ของการวิเคราะห์ แล้วนําผลมาตีความและทบทวนอย่างจริงจัง (critical reflection) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหา และ 4. การตั้งคําถามสําคัญที่ช่วยทําความ
กระจ่างให้แก่มุมมองต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่ทางออกที่ดีกว่าการเรียนทักษะเหล่านี้ทําโดย PBL (Project-Based Learning)
และต้องเรียนเป็นทีม ไม่ใช่เรียนจากครูสอนในชั้นเรียน
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