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หน่วยที่ 1

ภาษากับความคิด

รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์
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แผนผังเนื้อหาหน่วยที่ 1
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เกี่ยวกับ

ภาษาและ
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ความสัมพันธ์
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กับความคิด

ลักษณะและ

ประเภทของ

ความคิด

การคิด

วิเคราะห์

การคิด

อย่างมี

วิจารณญาณ

ความหมายของภาษา

ลักษณะของภาษา

ความส�าคัญของภาษา

วัฒนธรรมภาษา

ธรรมชาติของสมอง

การท�างานของสมอง

การจดจ�าและการลืม

การจัดประเภทและการจัดล�าดับของสิ่งที่รับรู้

ภาษากับการคิดนามธรรม 

อุปสรรคของการคิด

ลักษณะของการคิด 

ประเภทของการคิด 

ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

ภาษากับการคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิเคราะห์กับการคิดระดับสูง 
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การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณรับสาร
โน้มน้าวใจ
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ภาษา

กับความคิด

ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง

แนวคิดในการพัฒนาความสามารถของการคิด
ระดับสูง

การเสริมสร้างคุณสมบัติและลักษณะนิสัย
กับการพัฒนาการคิด 

ตัวอย่างสถานการณ์การพัฒนาการคิดระดับสูง
กับทักษะการใช้ภาษา 

ภาษากับการแสดงเหตุผล

ภาษากับการนิยาม

การพัฒนา

สมรรถภาพ

การคิดกับ

การใช้ภาษา

ความรู้
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การคิด

การพฒันา

การคิด

ระดับสูง

การพัฒนา

การคิดกับ

การใช้ภาษา

แสดงเหตุผล

และการนยิาม
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษากับความคิด”

ค�าสั่ง   ให้เลือกค�าตอบทีถ่กูต้องทีสุ่ดเพียงค�าตอบเดยีวจากตวัเลอืก (1) (2) (3) และ (4) ส�าหรบัค�าถาม 

แต่ละข้อ โดยเขียนเครื่องหมาย 3 หน้าตัวเลือกที่นิสิตคิดว่าเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดอธิบาย “การใช้ภาษา” ได้ถูกต้อง

 (1) ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มนุษย์ใช้อยู่เกือบตลอดเวลา ยกเว้นเวลานอนหลับ

 (2) ภาษาใช้ปลอบใจตนเองได้ดีที่สุดในท�านองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 (3) ภาษาเป็นเครื่องมือช่วยให้ประกอบอาชีพได้ประสบความส�าเร็จ

 (4) ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดได้หลากหลาย

2. “การเปลี่ยนแปลงของภาษา” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในลักษณะใด

 (1) ภาษายากจนลง

 (2) ภาษาใช้น้อยลง

 (3) ภาษาลดความส�าคัญลง

 (4) ภาษาไม่เคยมีปัญหาลดลง

3. การใช้ภาษากับการคิดมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิกิริยากันซึ่งเปรียบเทียบได้กับข้อใด

 (1) เชือก

 (2) ลูกโซ่

 (3) เส้นใย

 (4) สายพาน

4.  นารีอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาคจนเลยเวลาเที่ยงคืน วันรุ่งขึ้นเธอไปเข้าห้องสอบวิชาทักษะภาษาไทย 

สถานการณ์นี้อาจเกิดอุปสรรคในการคิดที่เป็นสาเหตุให้ตอบข้อสอบไม่ได้ เป็นอุปสรรคด้านใด

 (1) สภาพแวดล้อมในขณะสอบ

 (2) สุขภาพร่างกายและจิตใจ

 (3) ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาวิชาการ

 (4) ครอบครัวไม่ได้เสริมก�าลังใจในการสอบ

5. การคิดวิเคราะห์สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

 (1) การจ�าแนก การแยกแยะ

 (2) องค์ประกอบ การใช้ภาษา

 (3) ความหมาย การสื่อความ

 (4) ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
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6. จุดมุ่งหมายและความส�าคัญของคิดอย่างมีวิจารณญาณ คืออะไร

 (1) การรู้จักรับสารโดยเข้าใจความหมายร่วมกัน

 (2) การรู้เท่าทันไม่คล้อยตามได้ง่ายๆ

 (3) การจดจ�าและการประยุกต์ใช้ข้อมูล

 (4) การมีความละเอียดลออรอบคอบ

7. สารประเภทใดต้องใช้ทักษะการคิดระดับสูง

 (1) ข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์

 (2) รายงานความก้าวหน้าการท�าโครงการ

 (3) การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการต่างๆ

 (4) การแถลงนโยบายการลงทุนของหน่วยงาน

8. การพัฒนาทักษะภาษาจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเรื่องใดควบคู่กันเสมอ

 (1) หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 (2) ธรรมชาติของสมองกับการเรียนรู้

 (3) ระบบการเชื่อมโยงการคิดกับภาษา

 (4) ความสัมพันธ์ของความส�าเร็จกับการคิดบวก

9. การพัฒนาการคิดระดับสูงมักจะล้มเหลวได้ง่าย หากผู้รับสารขาดคุณบัติด้านใด

 (1) การคิดแก้ปัญหา

 (2) การรู้จักตัวเอง

 (3) การเปิดใจกว้าง

 (4) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10. การใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

 (1) เข้าใจและยอมรับกัน

 (2) เรียนรู้ปัญหาร่วมกัน

 (3) ลดความขัดแย้งกันและกัน

 (4) พัฒนาการจดจ�าและการวิเคราะห์

หลังจากท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนเสร็จแล้ว ให้ตรวจค�าตอบจากเฉลยแบบประเมินผล

ตนเองก่อนเรียน แล้วอ่านแผนการสอนหน่วยที่ 1 และสาระส�าคัญของตอนที่ 1.1 ต่อไป
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แผนการสอนหน่วยที่ 1

ภาษากับความคิด

ตอนที่
1.1  ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด

1.2  กระบวนการคิดของมนุษย์

1.3  การพัฒนาสมรรถภาพการคิดกับการใช้ภาษา

แนวคิด
1.  ความคิดของมนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารด้วยภาษา กระบวนการคิดเกิดจากการท�างานของ 

ส่วนต่างๆ ในสมองเชือ่มโยงข้อมูลทีรั่บรูผ่้านประสาทสมัผสั บรูณาการกบัข้อมูลและประสบการณ์

เดิม เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นภาษาในลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

2.  กระบวนการคิดของมนุษย์มีล�าดับข้ันตอน ตั้งแต่การคิดทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการคิด-

ระดับสูง มีลักษณะการคิดหลายแบบ กระบวนการคิดที่ท�าให้มนุษย์มีโอกาสเรียนรู้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี คือการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.  สมองมีระบบการท�างานที่ท�าให้มีการถ่ายทอดเป็นภาษาและเป็นพัฒนาการทางสมองในแต่ละ 

ช่วงวัย การสร้างเงื่อนไขและปัจจัยจะส่งเสริมความสามารถในการคิดค้นหาความหมาย (รับสาร) 

และการใช้เหตุผล (ส่งสาร) โดยฝึกอย่างสม�่าเสมอและใช้กระบวนการคิดที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นิสิตสามารถ

1. อธิบายความหมาย ลักษณะ และความสัมพันธ์ของภาษาและความคิดได้

2. อธิบายกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับการสื่อสารได้

3. อธิบายหลักและแนวการพัฒนาสมรรถภาพการคิดได้

กิจกรรมการเรียน
1. ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติ 

2. อ่านแผนการสอนประจ�าหน่วยและประจ�าตอนในแบบฝึกปฏิบัติ

3. อ่านสาระส�าคัญของหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องในแบบฝึกปฏิบัติ

4. อ่านแผนการสอนและศึกษาเนื้อหาสาระของหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องในเอกสารการเรียน

5. ท�ากิจกรรมที่ก�าหนดไว้ท้ายหัวเรื่อง และตรวจค�าตอบจากแนวตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ
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6. ฟัง-ดูสื่อซีดีรอมประจ�าหน่วย

7.  ท�ากิจกรรมการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

8.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติ

สื่อการสอน
1.  เอกสารการเรียนหน่วยที่ 1

2.  แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1

3. สื่อซีดีรอมประจ�าหน่วย 

การประเมินผล
1.  ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  ประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน 

3.  การสอบไล่ 
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แผนการสอนตอนที่ 1.1 

ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษา

1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับความคิด

1.1.3 ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด

แนวคิด
1.  ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารเพ่ือรับรู้ความหมายและเกิดความเข้าใจกัน โดยใช ้

ถ้อยค�าภาษาที่เป็นเสียงพูด และตัวอักษรเป็นภาษาลายลักษณ์ นอกจากนี้ยังสื่อความหมาย

ด้วยกิริยาท่าทาง วัตถุ สภาพแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ภาษาจึงมีความส�าคัญในการด�าเนินชีวิต

และยังมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ

วัฒนธรรมประเภทอื่นๆ 

2.  ความคิดเกิดจากระบบการท�างานของสมองส่วนต่างๆ โดยการรับสาร จัดระบบสารและ 

ส่งสาร แล้วใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดออกมา สมองของมนุษย์แบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วน

ท�างานเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ และความรู้สึก โดยการเชื่อมโยงของใยประสาทในเซลล์

สมองแต่ละส่วน เป็นวงจรการท�างานที่ซับซ้อนที่เชื่อมต่อกันและมีการเปลี่ยนแปลง เกิด 

การคิดในแบบต่างๆ

3.  ภาษามคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิ เกดิเป็นกระบวนการสบืเน่ืองในลกัษณะของปฏิกิรยิาลกูโซ่ 

มกีารเชือ่มโยงข้อมลูและประสบการณ์ใหม่ทีร่บัผ่านประสาทสมัผัสและการรบัรูด้้วยจติใจกับ

ประสบการณ์ที่สะสมในส่วนของสมอง ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดท�าให้เกิดภาวะ

การจดจ�า การลมื การจดัประเภท การจดัล�าดับของสิง่ทีร่บัรู ้การคิดนามธรรม และการนิยาม 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นิสิตสามารถ

1. อธิบายลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวันได้

2. อธิบายและยกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

3. อธิบายลักษณะและความส�าคัญของกลไกการท�างานสมองในการคิดได้

4. อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดได้
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สาระส�าคัญตอนที่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด

เรื่องที่ 1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษา

ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการตดิต่อส่ือสารของมนษุย์ โดยก�าหนดใช้ภาษา สญัลกัษณ์ รหสั สญัญาณต่างๆ 

ตามที่ตกลงรับรู้ความหมายร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ มนุษย์ใช้เสียงพูดเป็นภาษาแรก แล้วคิดภาษาเขียนขึ้นมาใช้

เพื่อบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดกันมา

ภาษามอีงค์ประกอบ 3 ประการคอื เสยีง (sound) แบบสร้าง (structure) และความหมาย (meaning) 

มีการใช้ภาษาถ้อยค�าหรือวัจนภาษาโดยการพูดและการเขียน และไม่ใช้ถ้อยค�าภาษาที่เรียกว่าอวัจนภาษา

อวจันภาษาสือ่ความหมายด้วยสัญลกัษณ์ การกระท�า วตัถแุละสภาพแวดล้อม และอวจันภาษาของการ

เขียนโดยใช้ร่วมกับวัจนภาษาในลักษณะแทนกัน ซ�้ากัน แย้งกัน เน้นกัน หรือเสริมความหมายของวัจนภาษา

ภาษามีความส�าคัญในการอยู่ร่วมกัน ใช้ภาษาเพื่อสั่งสมความคิดหรือความรู้และถ่ายทอดความคิด

ความรู้ที่ยังผลให้สังคมเจริญก้าวหน้า ภาษามีส่วนในการสร้างอารยธรรม วัฒนธรรม วิทยาการ ความงามหรือ

สุนทรียภาพให้แก่มนุษย์สืบทอดมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมๆ หนึ่ง มีระบบภาษาที่ชัดเจนแน่นอนในการใช้ถ้อยค�า 

ทัง้ระบบเสยีง ค�า ประโยคและการเรียบเรียงเป็นข้อความ เป็นระบบของภาษาทีเ่รยีกว่าไวยากรณ์ ซึง่ทกุคนต้อง

ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระบบของภาษาไทย นอกจากนีม้วัีฒนธรรมภาษาท่ีย่อยลงไปตามลกัษณะของกลุม่ชน เช่น 

ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะกลุ่ม เฉพาะอาชีพ ภาษาสแลง ภาษามาตรฐาน เป็นต้น และควรตระหนักด้วยว่า ภาษามี

การเปลีย่นแปลง ทกุคนจงึควรใช้ภาษาอย่างถกูต้องเหมาะสม ไม่ให้เกิดภาษาวิบติัเพราะท�าให้ภาษายากจนเพราะ

ใช้ภาษาผิดลักษณะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย

เรื่องที่ 1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับความคิด

มนษุย์มคีวามแตกต่างจากสตัว์คือ มนษุย์มคีวามคดิโดยการท�างานของสมองส่วนต่างๆ เมือ่มกีารรบัรู้ 

ผ่านประสาทสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิตใจ สมองมีความสามารถในการคิดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

คิดซับซ้อน และคิดทั้งเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สมองเป็นอวัยวะของร่างกายทีท่�างานเป็นระบบทีเ่ชือ่มโยงกนั สมองประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อ

การคิดและการใช้ภาษา ได้แก่ สมองชั้นนอกหรือสมองส่วนคิด (The Cortex) สมองส่วนอยาก (The Limbic 

System) และเซลล์ประสาท (Neurons) โดยการท�างานทีเ่ชือ่มโยงร่วมกนัของส่วนต่างๆ ในสมอง การเชือ่มโยง

เป็นวงจรที่ซับซ้อนเป็นระบบของข้อมูลใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมที่สะสมในสมองส่วนคิด จึงท�าให้มี

ความสามารถคิดในลักษณะต่างๆ แล้วแสดงออกด้วยภาษาและการกระท�าหรือพฤติกรรม
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เรื่องที่ 1.1.3 ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด

การคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง แล้วพัฒนาเป็นการเรียนรู้ที่แสดงออกด้วยภาษา

และการกระท�า การคิดกับการใช้ภาษามีความสัมพันธ์กันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

เม่ือสมองท�างานอย่างต่อเน่ืองและบันทึกความจ�า หากจ�าได้ในระยะหน่ึงๆ เป็นความจ�าระยะสั้น  

ซึ่งจะลืมในเวลาต่อมา หากการรับรู้มีจุดเด่นมีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ ก็มักจะจดจ�าได้นาน

นอกจากนี้กระบวนการท�างานของสมองที่เป็นการคิด เม่ือเห็นและรับรู้สิ่งต่างๆ ก็มีกระบวนการคิด 

จัดประเภท โดยก�าหนดเกณฑ์การแบ่งสรรพสิ่งต่างๆ ที่มีเป็นจ�านวนมาก จัดกลุ่มจัดประเภทที่ลักษณะร่วมกัน

เป็นพวกเดียวกัน

กระบวนการคิดในสมองยังสามารถคิดเป็นนามธรรม โดยใช้ภาษาที่มีความหมายแสดงถึงความคิด 

ที่ซับซ้อนและคิดอย่างละเอียด

หลงัจากอ่านสาระส�าคญัของตอนที ่1.1 แล้ว ให้ศกึษารายละเอยีดของเนือ้หาสาระในเอกสารการเรยีน 

หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.1 และท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตามที่ก�าหนดไว้ท้ายหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่อง โดยเขียน 

ค�าตอบในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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กิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.1

กิจกรรม 1.1.1

1. ภาษาคืออะไร มีความส�าคัญต่อมนุษย์อย่างไร ให้สรุปโดยสังเขป

2. อวัจนภาษาคืออะไร ใช้สื่อความหมายอย่างไร

3. อ่านศิลาจารึกสมัยสุโขทัย บันทึกค�าศัพท์ภาษาโบราณที่คนปัจจุบันไม่ได้ใช้พร้อมกับค้นหา

ความหมายหรือค�าแปลค�าศัพท์โบราณที่คัดเลือกมา (ไม่น้อยกว่า 10 ค�า)

4. รวบรวมค�าศัพท์สมัยใหม่ อาจเป็นค�าศัพท์วิชาการ ศัพท์สแลงของวัยรุ่น ศัพท์เฉพาะกลุ่ม

อาชีพ เช่น นักการตลาด นักการเมือง นักโฆษณา ฯลฯ อย่างน้อย 10 ค�า แล้วน�ามาอภิปรายว่ามี 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือไม่ อย่างไร แสดงความคิดเห็นเชิงเสนอแนะว่า ควรจะท�าอย่างไรไม่ให้ 

ภาษาไทยวิบัติ

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.1.1
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กิจกรรม 1.1.2

1. หากมนุษย์ไม่มีสมอง จะเกิดอะไรขึ้น ให้คาดคะเนและเขียนตอบสั้นๆ 

2 ระบบการท�างานของสมองประกอบด้วยอะไรบ้าง และสมองแต่ละส่วนมีบทบาทส�าคัญใน 

การคิดอย่างไร

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.1.2
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กิจกรรม 1.1.3

อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ เขียนบันทึกการอ่าน ดังนี้

1. เป็นเรือ่งราวหรอืประสบการณ์แบบใด เช่น เป็นเรือ่งราวทีเ่คยรูม้าก่อนหรอืเคยมีประสบการณ์

ด้วยตัวเองมาแล้ว หรือเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

2. เรื่องราวนั้นได้กระตุ้นให้คิดอะไรในแวบแรกที่อ่าน

3. พูดหรือเขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่บันทึกจากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง

4. น�าบนัทกึการอ่านมาสนทนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัว่า การรบัรูข่้าว กระบวนการคดิ 

และการใช้ภาษา มีความสัมพันธ์ในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ่หรือไม่ อย่างไร

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.1.3

หลังจากท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตอนท่ี 1.1 แล้ว ให้ตรวจค�าตอบจากแนวตอบกิจกรรมของแต่ละ 

หัวเรื่องท้ายหน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 1.2 

กระบวนการคิดของมนุษย์

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.2.1  ลักษณะและประเภทของการคิด

1.2.2  การคิดวิเคราะห์

1.2.3  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

แนวคิด
1.  อุปสรรคการคิดของมนุษย์มีหลายประการที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารและการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต จึงต้องขจัดสาเหตุและฝึกฝนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการคิดพ้ืนฐาน

ทัว่ไปและการคิดระดับสูง ได้แก่ การคดิฝัน การคดิใคร่ครวญ การคดิแก้ปัญหา และการคิด- 

สร้างสรรค์ 

2.  การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่เกิดจากการรับสารแล้วแยกแยะข้อเท็จจริงและ 

ข้อคิดเห็น โดยจัดข้อมูลเป็นภาษาหรือแผนภาพ การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิด- 

ระดบัสงู ได้แก่ การแก้ปัญหา การตดัสนิใจ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

3.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงที่ใช้

การคดิวเิคราะห์ การคิดไตร่ตรอง และการประเมินสารในด้านความน่าเช่ือถือ ความสมเหต-ุ 

สมผล และการตดัสินคุณค่าในแง่มมุต่างๆ อย่างมเีหตผุล และพจิารณาคณุค่าและประโยชน์

เป็นส�าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นิสิตสามารถ

1. อธิบายอุปสรรคของการคิด การแก้ไข และยกตัวอย่างตามที่ก�าหนดให้ได้

2. อธิบายการคิดแบบต่างๆ และยกตัวอย่างที่ก�าหนดให้ได้

3. บอกความหมายของการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

4. ระบุกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

5. เขียนแผนภาพความคิดตามที่ก�าหนดให้ได้
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สาระส�าคัญตอนที่ 1.2 กระบวนการคิดของมนุษย์

เรื่องที่ 1.2.1 ลักษณะและประเภทของความคิด

กิจกรรมการคิดเป็นกิจกรรมทางปัญญา (IQ) หากมีระบบการท�างานของสมองที่ดีหรือมี IQ สูง 

ก็มีความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ แต่การคิดอาจมีอุปสรรคจากสาเหตุ ดังนี้

สภาพแวดล้อม – ลักษณะทางกายภาพ บุคคลแวดล้อม

สุขภาพกายและจิตใจ – เจ็บป่วย สุขภาพอ่อนแอ จิตใจสับสน วุ่นวาย ไม่สงบสุข

ประสบการณ์ – ไม่มีประสบการณ์ชีวิตและการท�างาน

อตคิ – ความชอบ - ไม่ชอบ ล�าเอียง ไม่พึงพอใจ ยึดมั่นในตัวเอง

ประสบการณ์การคิด – เคยคิดและได้รับความส�าเร็จหรือล้มเหลว

การเสริมก�าลังใจ – การยอมรับ การสนับสนุน ชมเชยให้ก�าลังใจ

โอกาสที่ใช้ความคิด – ความเร่งรัด จ�าเจ ถูกบังคับ ไม่มีอิสระ

การคิดของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ โดยจะแสดงออกทาง 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา สะท้อนให้เห็นระบบการคิดและบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน

มนุษย์มีความคิดที่แบ่งออกเป็นการคิดระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง หากพิจารณาลักษณะ

ของการคิด ก็แบ่งได้เป็นการคิดฝัน การคิดใคร่ครวญ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์

เรื่องที่ 1.2.2 การคิดวิเคราะห์

การคดิวิเคราะห์มลีกัษณะของการคดิทีแ่ยกแยะองค์ประกอบของเรือ่งราว เหตกุารณ์ วตัถุสิง่ของ และ

หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อจัดระบบข้อมูล แบ่งเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

มนุษย์ใช้ความคิดวิเคราะห์กับการใช้ภาษา โดยการดู/สังเกต ฟัง อ่านจากสารประเภทต่างๆ แล้ว

ถ่ายทอดหรือส่งสารด้วยการบอก/อธิบาย เขียนบรรยาย วาดภาพ/แผนภาพ หรือแสดง/ปฏิบัติ แนวการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถใช้กลวิธีการเขียนแผนภาพเป็นรูปแบบต่างๆ โดยวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ  

แยกเป็นแนวคิดหลัก แนวคิดรอง และแนวคิดย่อย
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เรื่องที่ 1.2.3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคดิอย่างมวีจิารณญาณมพีืน้ฐานจากการคดิวเิคราะห์ในเบือ้งต้น โดยการพจิารณาสารอย่างละเอียด

รอบคอบทุกแง่ทุกมุม วิเคราะห์สารในด้านความน่าเชื่อถือ และความสมเหตุสมผล ไตร่ตรองโดยใช้ค�าถามเพื่อ

หาแง่มุมที่แตกต่าง เปรียบเทียบหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านผลดี-ผลเสีย ฯลฯ แล้วตัดสินคุณค่าเพื่อเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุด น�าไปปฏิบัติหรือเชื่อถือข้อมูลที่รับสารมา

การคดิอย่างมวิีจารณญาณมคีวามส�าคญัเพราะเป็นความคิดทีใ่ช้ประโยชน์ในสถานการณ์ของการสือ่สาร

ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อจะได้ไม่ถูกชักจูงไปในทางเสียหายหรือเป็นอันตรายได้ง่าย และไม่ตกเป็นเหยื่อ

ของการโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้งช่วยให้มีสติ มีความรอบคอบในการด�าเนินชีวิตที่ดี

หลงัจากอ่านสาระส�าคญัของตอนที ่1.2 แล้ว ให้ศกึษารายละเอยีดของเนือ้หาสาระในเอกสารการเรยีน 

หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 และท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตามที่ก�าหนดไว้ท้ายหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่อง โดยเขียน 

ค�าตอบในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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กิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.2

กิจกรรม 1.2.1

1. ส�ารวจอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการศึกษาวชิานี ้หรอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ ระบปัุญหาตามล�าดบั

ความส�าคัญและแสดงความคิดเห็นว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

2. พิจารณาก�าหนดเป้าหมายในการเรียนหรือเป้าหมายของชีวิตในอนาคต หรือเป้าหมายอื่นๆ 

ระบเุป้าหมายให้ชดัเจนและพจิารณาเลอืกใช้กระบวนการคดิในระดบัทีแ่ตกต่างกนั บนัทึกรายละเอยีดและ

สังเกตการคิดในแต่ละระดับว่าแตกต่างกันอย่างไร ดังนี้

- เป็นการคิดระดับใด จัดเป็นประเภทใด ระบุชื่อและลักษณะของการคิดให้ชัดเจน

- การมีเป้าหมายในการคิด เป็นความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใด

- ถ้าจะให้บรรลุผลส�าเร็จ ควรจะใช้การคิดประเภทใด ให้อธิบายโดยสังเขป

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.2.1
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กิจกรรม 1.2.2

1. การคิดวิเคราะห์มีกระบวนการการคิดอย่างไร ให้สรุปโดยสังเขป

2. ฟังหรืออ่านบทความทีน่่าสนใจ แล้วคดิวเิคราะห์และสรปุประเด็นว่า บทความนีใ้ห้ข้อเทจ็จรงิ

อะไร และให้ข้อคิดเห็นอะไร

3. ท�าแผนภาพความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยของบทความตามข้อ 2 ออกแบบ

และระบายสีแผนภาพให้สวยงาม และมีศิลปะ

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.2.2
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กิจกรรม 1.2.3

ให้อ่านข้อความที่ก�าหนดให้ 2 ข้อความ แล้วระบุว่าเป็นสารประเภทใด (อาจจะเขียนแผนภาพ

เพื่อช่วยวิเคราะห์เนื้อหา) และอธิบายว่าควรใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร

ข้อความที่ 1 

หมอชี้เด็กไทยติดสื่อ เสี่ยงโรคใหม่ “ภาระบกพร่องทางความรู้รุนแรง”

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ บรรยายพิเศษในการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการรู้

เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ” จัดโดยโครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 

การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า

ปัจจบุนัพฤตกิรรมของคนไทยโดยเฉพาะวยัเดก็มคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะก่อให้เกดิโรค Severe 

Knowledge Deficiency Syndrome หรือโรคภาวะบกพร่องทางความรู้อย่างรุนแรง คือ เด็กบริโภคสื่อ

มากเกินไป จะเห็นได้จากเวลาเด็กกลับบ้านหลังเลิกเรียนมักจะดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลา

นาน

นายแพทย์ยงยทุธ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า จากการส�ารวจพบว่าเดก็บรโิภคสือ่มากกว่าวนัละ 3-4 ช่ัวโมง 

เกือบเท่ากับเวลาท่ีใช้ในการเรยีนในโรงเรยีน ซึง่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะปลกูฝังให้เด็กเรยีนรูค่้านิยมทีผิ่ดๆ 

ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ไม่รู้จักถูกผิด เลียนแบบความรุนแรง ไม่ประหยัด ขาดวินัย เป็นต้น ทั้งนี้ 

เวลาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กในการดูส่ือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง/วัน เพราะถ้าดูมากไปจะมีผลไป

รบกวนภาวะสมาธิ เท่ากับว่าเป็นการท�าลายพัฒนาการของเด็ก

“ต้องหาทางให้คนไทยหลุดพ้นจากโรคร้ายน้ี โดยโครงการน้ีเป็นอีกโครงการหน่ึงที่จุดประกาย

ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันสื่อ เริ่มจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ต้องรู้เท่าทันสื่อก่อน

จะสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อได้ การห้ามเด็กไม่ให้ดูสื่อแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร แต่

สิ่งที่ควรท�าคือ การสอนเด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์สื่อได้ด้วยตนเอง ในทางจิตวิทยา ต้องกระตุ้นให้เด็กใช้

สมองส่วนคิดมากกว่าสมองส่วนอยาก ในอนาคตการรู้เท่าทันสื่อเป็นศาสตร์หน่ึงที่จะสอนให้เด็กมีทักษะ

ชีวิตที่ดี สามารถอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข”
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ข้อความที่ 2 กล่องหนุนดวงเศรษฐี

1.	 ไม้ขนุน	มีความหมายว่า ท�าให้หนุนโชคหนุนลาภ หนุนให้ดวงดี มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  

ยังมีไม้มหามงคลอีก 14 ชนิดที่รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน 2.	 ไม้พญาคุณ จะท�าให้ทวีคูณแห่งโชคลาภ  

ทวีคูณแห่งความสุข ความเจริญ และทวีคูณในสิ่งที่ดีๆ 3.	ไม้ทองหลาง หรือ ไม้ทองไหล จะท�าให้เงินทอง

โชคลาภไหลมาเทมา หรือเงนิไหลกองทองไหลมาหา 4.	ไม้สกัทอง เป็นไม้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิใ์นเนือ้ของไม้

อยูแ่ล้ว จะท�าให้มศัีกด์ิศรีหรอืท�าให้เกยีรตยิศสูงศกัดิ ์5.	ไม้พยงุ เป็นไม้ทีม่คีวามเข้ม ขลงั แล้วมอีานภุาพ

มากมาย เช่น คนท่ีมีความทุกข์หรือเจ็บป่วย หรือผู้ท่ีท�าการค้าล้มลุกคลุกคลาน ถ้ามีไม้พยุงจะท�าให้ 

พยุงขึ้น จากสิ่งที่ร้ายจะหายกลายเป็นสิ่งที่ดีดี แล้วจะพยุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นตามล�าดับ 6.	 ไม้มะยม เป็นไม้ 

มหามงคลแห่งความเมตตามหานยิมทีท่กุคนทกุท่านได้รูจ้กักันดีในด้านแห่งความเมตตามหานิยมทีดี่ และ

สูงสุดในทุกด้าน 7.	ไม้มารุม หรือมะรุม จะท�าให้โชคลาภ ความสุข เงินทองมารุมล้อม และถ้าเป็นร้านค้า

จะท�าให้คนมาซื้อสินค้าแบบรุมล้อม 8.	 ไม้ไผ่ศรีสุก จะท�าให้มั่งมีศรีสุขตลอดไป 9.	 ไม้โมกมัน จะท�าให้

มั่งมีเงินทอง มั่งมีโชคลาภ มั่งมีในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 10.	ไม้ทับทิม ที่รู้จักไปทั่วแทบทุกบ้าน จะ

มกีารปลกูไม้ทบัทมิไว้หน้าบ้านเพือ่ความเป็นสริมิงคล ไม้ทบัทมิมีความหมายอยู่ว่าจะท�าให้เฮงเฮง จะท�าให้

มีเพชรนิลจินดา แก้วแหวนเงินทองมากมาย	 11.	 ไม้ตะคร�้า	นี้ก็เป็นไม้มหามงคลที่มีความหมายมากมาย 

เช่น จะมีผู้อุปถัมภ์ค�้าจุนในด้านการค้า หรือด้านการงาน พูดกันง่ายง่ายเลยว่า จะไปแห่งหนต�าบลใดจะมี

ผู้อุปถัมภ์ค�้าจุน 12.	ไม้ตะครอง เป็นไม้แห่งความปลอดภัยที่มีอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก 

ในสมยัโบราณจนถงึปัจจบุนั โดยเฉพาะชาวนา ชาวไร่ เมือ่เวลาฝนตกฟ้าผ่าจะไปอาศยัอยูใ่ต้ตะครอง หรอื

ถ้าจะเดินทางขึ้นรถลงเรือ จะต้องเด็ดใบหรือกิ่งไม้ติดตัว จะท�าให้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งหลาย 

ทั้งปวง 13.	 ไม้รัก เป็นไม้แห่งความรักโดยแท้ ไม้รักหรือดอกรักท่ีน�าดอกรักไปไหว้พระ นับได้ว่าเป็น 

สิง่มหามงคลแห่งความรกั ใครเหน็ใครรัก จะรักใคร่กลมเกลยีวกนัด ีแม้เทวดายงัรกัและเอน็ด ู14.	ไม้ยอ	

เป็นไม้มหามงคลอีกชนิดหนึ่ง หมายถึง จะมีผู้สรรเสริญเยินยอในสิ่งดีดี 15.	ไม้มะขาม เป็นไม้ที่มีใบมาก

ที่สุด จะมีผู้คนกล่าวขานว่ามีแต่โชคลาภ มีแต่ความเจริญและมีคนเกรงขาม
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บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.2.3

หลังจากท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.2 แล้วให้ตรวจค�าตอบจากแนวตอบกิจกรรมของแต่ละ 

หัวเรื่องท้ายหน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 1.3

การพัฒนาสมรรถภาพการคิดกับการใช้ภาษา

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.3.1  ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง

1.3.2  การพัฒนาการคิดระดับสูง

1.3.3  การพัฒนาการคิดกับการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม

แนวคิด
1.  สมองเป็นอวัยวะส่วนส�าคัญในการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ ควบคู่กับความสามารถใน

การใช้ภาษา การเข้าใจธรรมชาติของระบบการท�างานของสมองจะท�าให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด และมีทักษะภาษาควบคู่กันไปด้วยตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล    

2.  การพัฒนาการคิดระดับสูงส่งเสริมให้รับสารได้ถูกต้อง โดยการเสริมสร้างคุณสมบัติและ

ลักษณะนิสัยที่ดีในการสื่อสาร และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ 

3.   การพัฒนาการคิดระดับสูงในกระบวนการสื่อสาร มักใช้ในสถานการณ์ที่เกิดปัญหาหรือ 

มีความขัดแย้งกัน โดยใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม ซึ่งท�าให้เข้าใจร่วมกัน มี 

การยอมรับซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นิสิตสามารถ

1. อธิบายลักษณะธรรมชาติของสมองในการคิดและการเรียนรู้ได้

2. อธิบายการพัฒนาการคิดและยกตัวอย่างตามที่ระบุประเภทของการคิดให้ได้

3. อธิบายลักษณะของการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผลและการนิยามได้

4. ยกตัวอย่างการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยามได้
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สาระส�าคัญตอนที่ 1.3 การพัฒนาการคิดกับการสื่อสารด้วยภาษา

เรื่องที่ 1.3.1 ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองกับการพัฒนาการคิด 

การคิดเป็นปรากฏการณ์ของการท�างานของสมอง ความสามารถในการคิดจึงสัมพันธ์กับขั้นตอน 

การพัฒนาการทางสมอง การพัฒนาสติปัญญาหรือการสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับการใช้ภาษา จึง

ต้องเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาต่อไป

สมองมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยมีลักษณะส�าคัญ คือ

1. สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

2. สมองหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ 

3. สมองเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ 

4. สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ การเรียนรู้เป็นแบบองค์รวม 

5. อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

6. ความส�าเร็จของเด็กเป็นเงื่อนไขทางบวกของการเรียนรู้ ส่วนความล้มเหลวเป็นทางลบ 

7. การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อทุกสิ่ง ทั้งกับสิ่งที่สนใจและสิ่งที่ผ่านการรับรู้ไปโดยไม่ตั้งใจ 

8. สมองท�างาน และการเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งในภาวะรู้ตัวและภาวะที่พ้นไปจากความส�านึกรู้ 

9. สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบจดจ�าเพื่อช่วยในการคิด 

10. การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและเป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและ

เป็นการพัฒนาต่อเนื่องต่อยอด 

11. สมองเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจ�ากัด 

12. สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียว
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เรื่องที่ 1.3.2 การพัฒนาการคิดระดับสูง

การคิดระดับสูงมีประโยชน์ต่อการศึกษาและการท�างาน ช่วยให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เมื่อมี

ปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้

การพัฒนาการคิดระดับสูง (รวมทั้งการคิดระดับอ่ืนๆ) เริ่มจากการเสริมสร้างคุณสมบัติและลักษณะ

นิสัย เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดและการใช้ภาษาได้ดีย่ิงขึ้น เป็นคุณสมบัติในด้านใจกว้างและ 

เป็นธรรม มีสมาธิดี ช่างวิเคราะห์และผสมผสาน มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ขยัน ต่อสู้และอดทน มั่นใจตนเอง 

มีความน่ารักและน่าคบ

ทักษะการคิดขั้นสูงที่พัฒนาควบคู่กับการใช้ภาษา ได้แก่ กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ กระบวน- 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์

เรื่องที่ 1.3.3 การพัฒนาการคิดกับการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม

การคิดกับภาษามีความสัมพันธ์ในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆ กัน  

โดยเฉพาะในกระบวนการสื่อสาร โดยถ่ายทอดหรือแสดงออกถึงระบบการคิดในการใช้เหตุผลและการนิยาม

1. การใช้ภาษาแสดงเหตุผล

การใช้ภาษาแสดงเหตุผลก็เพื่อสื่อสารความคิด โน้มน้าวให้ยอมรับความคิดของตนเองและน�ามาใช้ 

เพื่อแก้ปัญหา ลักษณะการใช้ภาษามีโครงสร้างประกอบด้วยตัวเหตุผลและข้อสรุป เป็นประโยคหรือข้อความ 

ที่ใช้ค�าสันธาน กลุ่มค�า บริบท และการแสดงเหตุผลหรือข้อสรุปเป็นข้อๆ

2. การใช้ภาษาในการนิยาม

การใช้ภาษาในการนิยามเป็นการแสดงเหตุผลโดยใช้ค�าอธิบายสั้นๆ เพื่อบอกความหมายให้เข้าใจ 

ตรงกัน ซึ่งเหมาะกับความรู้ของผู้รับสาร เป็นการใช้ภาษานิยามด้วยวิธี 1) ก�าหนดประเภทกว้างๆ 2) ระบุรายชื่อ

ของสิ่งที่ได้นิยาม 3) นิยามโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) นิยามโดยอาศัยที่มาของศัพท์ 5) นิยามโดยการสาธกหรือ

ยกตัวอย่าง 6) นิยามโดยอาศัยการเปรียบเทียบ และ 7) นิยามโดยใช้วิธีปฏิเสธแล้วจึงบ่งชี้ค�านิยามด้วยวิธีใด 

วิธีหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้ว

หลงัจากอ่านสาระส�าคญัของตอนที ่1.3 แล้วให้ศกึษารายละเอยีดของเนือ้หาสาระในเอกสารการเรยีน

หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.3 และท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตามที่ก�าหนดไว้ท้ายหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่อง โดยเขียน 

ค�าตอบในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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กิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.3

กิจกรรม 1.3.1 

ให้เขียนแผนภาพเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองกับการพัฒนาการคิด แสดงแนวคิด

หลัก แนวคิดรอง แนวคิดย่อย และความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่แสดงถึงความส�าคัญที่บุคคลจะต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของสมอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาไทยต่อไป

 

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.3.1
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กิจกรรม 1.3.2 

ทบทวนประสบการณ์ทีท่�าให้ใช้กระบวนการคดิ ดงันี ้1) การคดิวเิคราะห์วจิารณ์ 2) การคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ 3) การคิดสร้างสรรค์ เลือกมา 1 สถานการณ์ แล้วบันทึกว่ามีความสัมพันธ์กับทักษะ 

การใช้ภาษาอย่างไร ผลของการคิดและการใช้ภาษาเป็นอย่างไร

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.3.2
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กิจกรรม 1.3.3 

1. การใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม คืออะไร ให้สรุปความหมาย และการน�ามาใช้ใน 

การสื่อสารอย่างไร สรุปโดยสังเขป

2. ให้หาตวัอย่างการใช้ภาษาแสดงเหตผุลและการนยิามเพิม่เตมิ อย่างละ 1 ตวัอย่าง โดยศกึษา

จากหนังสือต่างๆ บทความ สารคดี ฯลฯ แล้วใช้ภาษาพูดหรือเขียนของตนเอง 1) แสดงเหตุผลสนับสนุน

หรือโต้แย้ง และ 2) นิยามใหม่

บันทึกค�าตอบกิจกรรม 1.3.3

หลังจากท�ากิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.3 แล้วให้ตรวจค�าตอบจากแนวตอบกิจกรรมของแต่ละ 

หัวเรื่องท้ายหน่วยที่ 1 ในแบบฝึกปฏิบัติเล่มนี้
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แนวตอบกิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.1

กิจกรรม 1.1.1
1. ภาษาคือระบบการสื่อสารโดยใช้เสียง เครื่องหมาย รหัส สัญลักษณ์ การกระท�า ตามที่ได้ก�าหนด

ความหมายร่วมกันเพื่อรับรู้และเข้าใจตรงกัน

 ภาษามคีวามส�าคญัในการอยูร่่วมกนั มกีารตดิต่อสือ่สารกัน พฒันาความเจรญิและอารยธรรม โดย

ใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินชีวิต และการท�างาน

2. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค�าภาษา ใช้สื่อความหมายแทนถ้อยค�าในลักษณะแทนกัน ซ�้ากัน 

แย้งกัน เน้นกัน และเสริมกัน ได้แก่ ภาษาสัญลักษณ์ ภาษาการกระท�า ภาษาวัตถุและสภาพแวดล้อม และ 

อวัจนภาษาของภาษาเขียน

3. ตวัอย่างการใช้ถ้อยค�าในศิลาจารกึพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เช่น ลายสอืไทย (ตวัอักษรภาษาไทย)

หาใคร่ใจในใจ (เอาใจใส่)

โสง (สอง)

บ�าเรอ (ปรนนิบัติ)

ไพร่ฟ้าหน้าใส (ประชาชน)

เจ็บท้องข้องใจ (มีความทุกข์)

ตระพัง (แอ่ง บ่อ หนองน�้า สระน�้า)

โอยทาน (ให้ทาน)

วันเดือนดับ (วันข้างแรม)

ไหว้ดีพลีถูก (บูชาสังเวย)

ตะวันโอก (ตะวันออก)

เบื้องตีนนอน (ทิศใต้)

หมากพร้าว (มะพร้าว)

4. ค�าศัพท์สมัยใหม่ เป็นถ้อยค�าที่เกิดขึ้นใหม่ จากการรับความรู้ และการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ 

จากตะวันตก หรือจากการคิดค้นวิจัย ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้สอยเพื่อความสะดวกสบาย หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ตัวอย่างค�าศัพท์วิชาการ ส่วนใหญ่เป็นการทับศัพท์ หรือบัญญัติศัพท์ที่ใช้ในวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีวีดิจิตอล รัฏฐาธิปัตย์ ทุนนิยม วัตถุนิยม โซเชียลเน็ตเวิร์ค ฯลฯ

ค�าสแลง เป็นค�าสมัยใหม่ที่สะดุดตา และนิยมรับมาใช้เฉพาะกลุ่ม เป็นค�าที่ใช้ตามสมัยนิยมแล้ว 

เสื่อมคลาย และเกิดค�าใหม่ๆ ใช้ต่อไป เช่น

คู่จิ้น เพื่อนซี้ ฟิน มโน ไฝว้ ฟรุ๊งฟริ๊ง ฯลฯ

การใช้ค�าศัพท์ดังกล่าว แสดงว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่มีปัจจัยหรือ

เงือ่นไขของการใช้ภาษาตามกาละ เทศะ โอกาส และสัมพนัธภาพ จงึต้องถูกต้องเหมาะสม จงึเลอืกใช้ให้สอดคล้อง

กับวัฒนธรรมทางภาษา และเข้าใจลักษณะของภาษาและสถานการณ์ในการสื่อสารเพื่อไม่ให้ “ภาษาไทยวิบัต”ิ
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กิจกรรม 1.1.2
1. ข่าวในหนังสือพิมพ์มีหลายประเภท เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวราชการ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง 

ข่าวการศึกษา ข่าวบันเทิง ฯลฯ

ส่วนใหญ่ข่าวทีอ่่านมีทัง้เป็นข่าวใหม่ซ่ึงอยูใ่นความสนใจของสงัคม เช่น รายงานเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว

ที่อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือข่าวที่เคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนแล้ว เช่น เด็กถูกพี่เลี้ยงท�าร้ายร่างกาย 

ฯลฯ 

2. ขณะอ่าน จะมีการเชื่อมโยงความคิดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่อยู่ในความทรงจ�า เคยอ่าน

ข่าวท�านองนี้มาแล้ว เมื่ออ่านข่าวก็จะถูกกระตุ้นและระลึกได้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร มีผล 

เกิดขึ้นอย่างไร

3. การจดจ�าเร่ืองราวได้โดยบอกต่อหรือเขียนบันทึกแสดงถึงความสนใจ และเกิดความคิดวิเคราะห์

ถึงสาเหตุ (ข้อเท็จจริง) และข้อคิดว่าจะแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรตามทรรศนะและอารมณ์ 

ความรู้สึก

กระบวนการคิดที่ต่อเนื่องจากการรับสารด้วยการอ่าน มีการบอกต่อหรือเขียนบันทึกไว้ เป็นปฏิกิริยา-

ตอบสนองต่อการรับสารจากหนังสือพิมพ์ และเชื่อมโยงกับการใช้ภาษา ถ้ามีความสนใจก็จะจดจ�ารายละเอียด

ต่างๆ ได้ และขยายความคิดถ่ายทอดแสดงออกด้วยการใช้ภาษาในลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

4. ประสบการณ์ของการรบัรูข่้าว เป็นการรบัข้อมลูแล้วเชือ่มโยงกบัส่วนต่างๆ ของสมอง ทีม่กีารท�างาน

อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการคิดในลักษณะต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายในการรับสาร อาจเป็นการเข้าใจ ก็กระท�า

ได้แต่มีการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ และถ่ายทอดเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนในลักษณะ

ปฏิกิริยาลูกโซ่
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แนวตอบกิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.2

กิจกรรม 1.2.1
1. อปุสรรคการคิดทีเ่กดิขึน้ในการศกึษาวชิานี ้หรอืในสถานการณ์และกระท�ากจิกรรมต่างๆ ครอบคลมุ

สาเหตุทั้ง 7 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม สุขภาพร่างกาย และจิตใจ ประสบการณ์ อคติ ประสบการณ์การคิด 

การเสริมก�าลังใจ และโอกาสที่ใช้ความคิด แต่อาจจะมีความส�าคัญมาก-น้อยตามแต่วาระและโอกาส 

ตัวอย่าง ก. เรียนด้านภาษามาโดยตลอด ย่อมมีอุปสรรคด้านประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เท่ากับ ข.  

ซึ่งเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ ข. ย่อมมีทัศนคติว่าวิชาภาษาไทยมีประโยชน์น้อยกว่าวิชาเฉพาะ และอาจมี

อปุสรรคด้านอคตต่ิอการเลอืกวชิาด้านภาษา ประกอบกบัครอบครวัเป็นนกัธรุกจิ ผู้ปกครองกอ็าจจะไม่สนบัสนนุ

การเรียนวิชาภาษาไทยมากนัก เป็นอุปสรรคด้านการเสริมก�าลังใจก็ได้

2. ผู้เรียนส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายที่จะส�าเร็จการศึกษาภายในก�าหนดเวลาและได้ท�างานที่มีรายได้สูง 

ประสบความส�าเร็จในชีวิต เมื่อใช้กระบวนการคิด ก็อาจจะมีระดับการคิดแตกต่างกัน เช่น

1) การคิดฝัน เป็นการคิดจินตนาการว่าการเรียนมหาวิทยาลัยย่อมจะประสบความส�าเร็จเพราะ

เหน็ตวัอย่างนกัศกึษารุน่ทีห่ลายคนทีไ่ด้ท�างานและมรีายได้ทีดี่ เป็นการคิดท่ีได้อิทธิพลจากค่านิยมว่า การศึกษา

สูง มีคุณค่าในการด�ารงชีวิตและการท�างาน

2) การคิดใคร่ครวญ เป็นการคิดทบทวนถึงปัจจัย/เงื่อนไขท่ีจะท�าให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม

ต้องการ ได้แก่ การมีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ฯลฯ (อิทธิพลจากความเชื่อว่า ความพยายาม 

อยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น)

3) การคิดแก้ปัญหา เป็นการคิดส�ารวจปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 

ท�ากจิกรรมชมรมฯ ไม่ได้เข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ชอบเทีย่วเตร่จนไม่มีเวลาอ่านหนังสอืต่อเน่ือง จะมาอ่านทบทวน

ก่อนสอบเพียง 1-2 วัน ฯลฯ จึงปรับปรุงแก้ไขปัญหาของตนเอง (ได้อิทธิพลจากความเชื่อ เหมือนค�าพังเพย 

ว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา)

4) การคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดแปลกใหม่แตกต่างจากคนอ่ืนๆ เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอน

พิเศษนักศึกษารุ่นน้อง คิดท�าโครงการพิเศษที่ต้องศึกษาค้นคว้าวิชาที่เรียนอย่างลึกซึ้ง ท�าให้มีความคิดความรู้

แตกฉานและเป็นประสบการณ์ที่ดีเสริมการเรียนในห้องเรียน (อิทธิพลของอุดมการณ์ที่มีความเชื่ออย่างม่ันคง 

และมุง่มัน่กระท�าให้ส�าเร็จโดยไม่ย่อท้อ) การพัฒนาตนเองเช่นนี ้ท�าให้มีความสมัพนัธ์กับเครอืข่ายนสิตินกัศกึษา

ของสถาบันอื่น เป็นการเปิดตัวเองไปสู่โลกกว้าง 
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กิจกรรม 1.2.2
1. กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีกระบวนเริ่มจากความเข้าใจ แล้วแยกแยะองค์ประกอบของสาร และ

หาความสัมพันธ์ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น

2. วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความที่อ่าน ตัวอย่างเช่นข้อความที่ 1 ในกิจกรรม 1.2.3 จะวิเคราะห์

ได้ว่า ความคิดหลักคือหัวข้อเรื่อง แนวคิดรองคือประเด็นที่น�าเสนอ แยกเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  

ส่วนแนวคิดย่อยคือ รายละเอียดที่อธิบายขยายความแนวคิดรอง ตัวอย่างดังนี้

โรคใหม่ของเด็ก – ภาวะบกพร่องทางความรู้อย่างรุนแรง

สาเหตุ

การบริโภคสื่อ

การแก้ปัญหา/โครงการพัฒนาฯ

ใช้เวลา
มาก

มีค่านิยม
ผิดๆ

ควบคุม
ตัวเองไม่ได้

สร้างองค์ความรู้
ให้เท่าทันสื่อ

กระตุ้นการใช้สมอง

ผลกระทบของ
ปัญหา

พัฒนาการ คุณธรรม บุคลิกภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่/
การเรียน

ผู้ปกครอง
ครอบครัว

เด็ก
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กิจกรรม 1.2.3
ข้อความทั้ง 2 ข้อความเป็นสารประเภทความรู้ และการโน้มน้าวใจ

ข้อความที่ 1 ให้ความรู้ว่าเด็กมีพฤติกรรมติดสื่อ ใช้เวลากับสื่อมากและขาดวิจารณญาณใน 

การบรโิภคสือ่ เป็นปัญหาท�าให้เกดิโรคภาวะบกพร่องทางความรูอ้ย่างรนุแรง เป็นโรคทีต้่องแก้ไขโดยสอนให้เดก็

รู้จักคิด และวิเคราะห์สื่อได้ด้วยตนอง เด็กจะได้พัฒนาการคิดโดยใช้สมองส่วนคิดมากกว่าสมองส่วนอยาก  

เดก็จะรูเ้ท่าทนัสือ่ ข้อความนีใ้ห้ข้อคดิทีน่�าไปสอนให้เด็กมทีกัษะชวีติทีด่ ีสามารถอยูใ่นสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข

ข้อความที่ 2 โน้มน้าวใจให้ซื้อกล่องบรรจุวัตถุมงคลที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ แสดงความเชื่อที่ 

เกี่ยวเนื่องกับภาษา ที่ใช้ค�าบูชาแทนค�าว่าซื้อ กล่องหนุนดวงเศรษฐี ใช้ค�าอธิบายความหมายของไม้ 15 ชนิด  

โดยอาศัยเสียงที่พ้องกัน น�าไปสื่อความหมายตามที่พอใจ เช่น ไม้ขนุน (หนุน) ไม้มะยม (นิยม) และบางชื่อ 

ก็แปลความหมายตรงตัว เช่น พยุง รัก ยอ

การรับสารใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้ง 2 ข้อความแตกต่างกัน

ข้อความที่ 1 เป็นข้อเท็จจริง (ความรู้) ที่พิสูจน์ได้ ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นความรู้

เชิงวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันให้ตระหนักถึงปัญหาของเด็กและอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์

ข้อความที่ 2 เป็นความคิดเห็นที่ได้รับอิทธิจากความเชื่อที่มีกันมานาน เป็นความเช่ือตามลัทธิ

และความพงึพอใจของแต่ละคน และเป็นทรรศนะส่วนตวั ผูเ้ขยีนใช้หลกัจติวทิยาทีว่่าด้วยความต้องการพืน้ฐาน

ของมนษุย์ทีต้่องการมชีีวติความเป็นอยูท่ีด่ ีมสีขุ มคีวามปลอดภัย เป็นทีย่อมรบั ได้รบัความรกั และการเกรงใจ

จากผู้อื่น โดยเฉพาะความต้องการร�่ารวยและมีความก้าวหน้าในชีวิต บางคนต้องการสิ่งที่พึงประสงค์ดังกล่าว

อย่างง่ายๆ 

การรับสารโดยใช้การคิดอย่างมีวจิารณญาณจงึต้องวเิคราะห์เจตนาของผู้เขยีน และพจิารณาว่าความเชือ่ 

เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล คิดต่างมุมตามความรู้และประสบการณ์ โดยดูข้อเท็จจริงและความสมเหตุสมผลว่า

จะเป็นไปได้หรือเกิดได้จริงตามการโน้มน้าวใจหรือไม่ อย่างไร
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แนวตอบกิจกรรมระหว่างเรียนตอนที่ 1.3

กิจกรรม 1.3.1
ตัวอย่างแผนภาพ

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

หาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ 

เรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ 

เรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ/แบบองค์รวม 

อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

ความส�าเร็จเป็นเงื่อนไขทางบวกของการเรียนรู้ 

เรียนรู้เกิดขึ้นกับทุกสิ่ง 

เกิดขึ้นทั้งภาวะรู้ตัวและภาวะที่พ้นจากความส�านึกรู้ 

เรียนรู้โดยใช้ระบบจดจ�าเพื่อช่วยในการคิด 

อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและเป็นการพัฒนาต่อเนื่องต่อยอด 

เรียนรู้ได้ไม่มีขีดจ�ากัด 

แต่ละคนมีสมองเฉพาะหนึ่งเดียว

ธรรมชาติการเรียนรู้

ของสมอง
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กิจกรรม 1.3.2
การใช้ความคิดวิเคราะห์และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดูสารคดีสั้นๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ เช่น จดหมายเหตุกรุงศรี เกษตรพารวย ฯลฯ ฟังจับใจความ แล้ว

ควรหาความรู้เพ่ิมเตมิ เพราะมข้ีอจ�ากดั จากการน�าเสนอเรือ่งราวใช้เวลาสัน้ๆ อาจมีประเด็นสงสยั ยังไม่กระจ่าง

ชัดเจน การหาความรู้เพิ่มเติมช่วยเสริมความเข้าใจ ช่วยวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณได้ดีขึ้น

2. เลือกอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ 1 ข่าว แล้ววิเคราะห์รายละเอียด โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและ 

ข้อคิดเห็น เช่น อ่านข่าวสั้นเรื่องชาวบ้านในจังหวัดหนึ่ง พากันไปกราบไหว้ต้นไม้ประหลาดเพื่อขอตัวเลข เพราะ

มีข่าวแพร่กระจายว่าเจ้าของที่ฝันว่า มีผู้หญิงโบราณมาบอกว่าจะมีโชคจึงได้ซ้ือล็อตเตอรี่ถูกรางวัลหลายใบ  

ข่าวเล่าลือนี้ท�าให้คนมากราบไหว้เป็นจ�านวนมาก

เมือ่อ่านข่าวแล้วใช้ความคดิวเิคราะห์เหตผุลทีค่นมากราบไหว้ต้นไม้ จะพบว่าข่าวท�านองน้ีเกิดขึน้เสมอ 

ถ้าหากไม่ถูกล็อตเตอรี่ก็จะไม่เป็นข่าว อาจจะวิเคราะห์ในแง่มุมอื่น เช่น มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน ทุกคน

ต้องการร�่ารวย สุขสบาย โดยไม่ต้องลงแรงท�างาน จึงเป็นเหตุให้คนนิยมเสี่ยงโชค อาจจะวิเคราะห์ในแง่อื่น  

เช่น การศึกษาบกพร่องไม่สามารถท�าให้ผู้เรียนหรือคนที่มีโอกาสเรียนในขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รู้จักคิด

3. อ่านโฆษณาสินค้า อ่านให้ละเอียด จับประเด็นส�าคัญว่าต้องการขายสินค้าหรือเพียงแนะน�าสินค้า 

แล้วพจิารณาว่าใช้วธิใีดโฆษณาโน้มน้าวใจให้คนเชือ่ เมือ่รูวิ้ธแีล้ว ควรเชือ่หรอืไม่ เพราะเหตใุด และจะซือ้สนิค้า

นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้

1. เขียนเรื่องใหม่ ในทรรศนะของตัวเอง

2. วาดภาพการ์ตูน เขียนโปสเตอร์

3. แต่งบทเพลงเล่าเรื่องราว หรือแต่งค�าประพันธ์
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กิจกรรม 1.3.3
1. การใช้ภาษาแสดงเหตุผล คือการใช้ความรู้และประสบการณ์มาก�าหนดรับรู้ปัญหา หาสาเหตุ และ

ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา

การนิยามเป็นการก�าหนดความหมายหรือการจ�ากัดความที่ท�าให้เข้าใจตรงกัน เป็นการตกลงว่าค�าที่ใช้

มีขอบเขต หรือมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงสิ่งใด

การแสดงเหตุผลและการนิยามน�ามาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และโน้มน้าวใจให้ยอมรับ

ความคิดเห็นที่ถ่ายทอดด้วยภาษาเป็นเหตุผลและการก�าหนดความหมาย

2. ตัวอย่างการให้เหตุผล

1) นักวิจัยเชื่อว่าการนอนหลับมีส่วนส�าคัญที่ช่วยให้คนเราจดจ�าข้อมูลที่เรียนรู้ แต่การเรียน 

ทุกอย่างอาจถูกท�าลายไปได้ถ้าอดนอน ดังนั้นหลังเตรียมตัวสอบมาอย่างหนัก เราควรนอนพักผ่อนให้พอ

(รีเดอร์สไดเจสท์)

2) ฤดูร้อนน่ารักเสมอส�าหรับเรา เพราะไม่ต้องอุดอู้อยู่ในบ้านทั้งวันอย่างฤดูฝนและไม่ต้องคุดคู้

อยู่ใต้ผ้าห่มในตอนกลางคืนอย่างในฤดูหนาว ในฤดูร้อนเราสนุกกันได้ตลอดวัน

(เด็กชายมะลิวัลย์-ประภัสสร เสวิกุล)

ความคิดเห็นต่อการให้เหตุผล

1) เป็นเหตุผลที่เชื่อถือหรือยอมรับได้เพราะอ้างถึงนักวิจัย เน้นข้อสรุปว่า เราควรนอนพักผ่อน

ให้พอเพื่อจะได้จดจ�าสิ่งที่เรียนรู้และใช้เตรียมสอบไว้

2) เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล (อาจจะไม่จริงเสมอไป) เพราะมีการอธิบายรายละเอียดของการ

ด�าเนนิชวีติเปรยีบเทยีบระหว่างฤดกูาล โดยใช้ภาษาทีใ่ห้อารมณ์ความรูส้กึและเหน็ภาพได้ชดัเจน คอื อดุอูค้ดุคู้ 

ท�าให้ยอมรับข้อสรุปว่า ฤดูร้อนดีกว่าฤดูอื่นๆ

ตัวอย่างการนิยาม

1) ความดี หมายถึง การท�าหน้าที่อย่างรับผิดชอบ

2) ความชอบ หมายถึง การท�าหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน

หลังจากท�ากิจกรรมระหว่างเรียนและตรวจค�าตอบเสร็จแล้ว ให้ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

หน่วยที่ 1 และตรวจค�าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเอง
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษากับความคิด”

ค�าสั่ง  ให้เลอืกค�าตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุเพยีงค�าตอบเดียวจากตวัเลอืก (1) (2) (3) และ (4) ส�าหรบัค�าถาม

แต่ละข้อ โดยเขียนเครื่องหมาย 3 หน้าตัวเลือกที่นิสิตคิดว่าเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ภาษากับความคิดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 (1) ภาษาเป็นเครื่องมือการคิด

 (2) ภาษากระตุ้นให้เกิดความคิด

 (3) ภาษาสร้างระบบการคิดในสมอง

 (4) ภาษาเป็นส่วนประกอบเริ่มต้นของการคิดแก้ปัญหา

2. ที่กล่าวว่า “เป็นปฏิกิริยาลูกโซ”่ สะท้อนลักษณะการคิดและการใช้ภาษาในลักษณะใด

 (1) กระตุ้น-ชัดเจน

 (2) กระจ่างชัด-ชัดเจน

 (3) จุดเริ่มต้น-ถ่ายทอด

 (4) ระบบสมอง-อวัยวะการเปล่งเสียง

3. ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะ ภาษาวิบัติ และภาษายากจนลง สะท้อนผ่านการใช้ภาษาข้อใด

 (1) บอกตรง รักเธอเท่าฟ้า มหาสมุทร

 (2) ไปกันเหอะ เดี๋ยวไปไม่ทัน ตกรถหรอก

 (3) ร�าไม่ดีหมูไม่กินใช้แทนร�าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 (4) ชั่วๆ ดีๆ ลมเพลมพัด อดทนหน่อย หัวหน้าเราเป็นอย่างนี้ทุกที เวลาเข้าไปรายงานกับท่านประธาน

4. อุปสรรคของการคิดข้อใด เป็นปัญหาทั้งต่อการพัฒนาการคิดและการใช้ภาษามากที่สุด

 (1) อคติ

 (2) สภาพแวดล้อม

 (3) ประสบการณ์ที่ล้มเหลว

 (4) สุขภาพร่างกายและจิตใจ
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 อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ 5-7

(1) ฉันชอบความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เพราะฉันได้รับการฝึกมาเช่นนั้นตั้งแต่เด็ก

(2) ทุกคนควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

(3) บรรพบุรุษไทยได้ทิ้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกตกทอดมาถึงชนรุ่นเรา

(4)  รัฐใดก็ตามที่ยืนอยู่ในท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมือง ยืนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่าง

รุนแรง รัฐนั้นมักจะไม่ได้รับความร่วมมือหรือสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนในชาติ และนั่นก็

จะก้าวไปสู่ภาวะแห่งความเสื่อมถอยของรัฐและของประเทศชาติในที่สุด

5. ข้อความหมายเลขใด เมื่อรับสารควรใช้การคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

 (1) (1) 

 (2) (2)

 (3) (3)

 (4) (4)

6.  ข้อความหมายเลขใด มีลักษณะและความหมายที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจได้ว่า 

จะเชื่อหรือปฏิบัติตามหรือไม่

 (1) (1) 

 (2) (2)

 (3) (3)

 (4) (4)

7. ข้อความหมายเลขใด ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคิดระดับสูง

 (1) (1) 

 (2) (2)

 (3) (3)

 (4) (4)

8.  ธรรมชาติของสมองมีระบบการท�างานของสมองส่วนต่างๆ และเช่ือมโยงกับความรู้และประสบการณ์ที่รับรู้

ผ่านประสาทสัมผัส สรุปให้ตรงกับข้อใดมากที่สุด

 (1) สมองค้นหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้

 (2) ความส�าเร็จเป็นเงื่อนไขของการเรียนรู้

 (3) สมองท�างานและเรียนรู้เกิดขึ้นในภาวะรู้ตัว

 (4) การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ

9. จากตัวเลือกในข้อ 8 ข้อใดน�ามาเป็นตัวอย่างของการใช้ความคิดระดับสูงเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

 (1) (1) 

 (2) (2)

 (3) (3)

 (4) (4)
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10. จากข้อความที่ก�าหนดให้ในการตอบค�าถามข้อ 5-7 ข้อความ ข้อ (4) ส่วนใดเป็นข้อสรุป

 (1) รัฐใดก็ตามที่ยืนอยู่ในท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมือง

 (2) ยืนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรง

 (3) ไม่ได้รับความร่วมมือหรือสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนในชาติ

 (4) นั่นก็จะก้าวไปสู่ภาวะแห่งความเสื่อมถอยของรัฐและของประเทศชาติในที่สุด

หลังจากท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนแล้ว ให้ตรวจค�าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเอง

หลังเรียน ถ้าได้คะแนนต�่ากว่า ร้อยละ 70 (หรือน้อยกว่า 7 ข้อ) ให้ศึกษาหน่วยการสอนนี้ซ�้า และทดสอบ

ความรู้ใหม่ จนกว่าจะสามารถท�าคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 1

 ก่อนเรียน หลังเรียน

 1. (4) 1. (1)

 2. (1) 2. (2)

 3. (2) 3. (3)

 4. (2) 4.  (1)

 5. (4) 5. (4)

 6. (2) 6. (4)

 7. (3) 7. (3)

 8. (2) 8. (1)

 9. (3) 9. (4)

 10. (1) 10. (4)

ให้เปรยีบเทยีบคะแนนการประเมินผลตนเองก่อนเรยีน กบัคะแนนการประเมนิผลตนเองหลงัเรยีน

ถ้าได้คะแนนการประเมินผลตนเองหลังเรียนมากกว่า แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าในการศึกษาเน้ือหาของ

หน่วยการสอนนี้ แต่ถ้าได้คะแนนการประเมินผลตนเองหลังเรียนน้อยกว่า ให้ตรวจสอบว่ามีสาเหตุจากอะไร

และแก้ไขปัญหาการเรียนหน่วยการสอนนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

รายวิชานี้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป




