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แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน  
META COGNITION 

Metacognition Development Process (MDP) 
 
         เนื่องจากนักจิตวิทยาปัญญานิยมเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ คือ เป็นผู้ที่ควบคุม
กิจกรรม การเรียนรู้ของตนเอง (self-regulation) จึงมีผู้ศึกษาเก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมทางปัญญา (Conitive 
Activity) ซ่ึง Flawell (1976,1977,1978) เป็นผู้บุกเบกิในการศึกษาเรื่องนี้ เขากล่าวว่า Meta Cognition 
หมายถึง ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองและผลผลิตของการคิดนั้นหรือเรื่องใดๆท่ีสัมพันธ์
กัน โดยปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง มี 3 อย่าง คือ บุคคล หรือผู้เรียน (Person) 
, งาน (Task) , ยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่ใช้ Flawell  ได้ให้ค าอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
      1. บุคคล หรือผู้เรียน (Person) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับตนเองในฐานะผู้เรียน 
      2. งาน (Task) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องเรียนรู้ รวมทั้งระดับความยากง่าย ปัญหาอุปสรรคของ
งาน 
      3. ยุทธศาสตร์ (Strategy) หรือกลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้ “งาน” เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น เรามักนั่งหลับในห้องเรียน (เรารู้ว่าเราเป็นเช่นนั้น) เวลาเข้าห้องเรียนจึงไปนั่งหน้าสุดทุกครั้ง (เพ่ือจะ
ได้ไม่หลับ) เป็นต้น  หรือการเรียนรู้กับการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัย 3 อย่าง 
คือ บุคคลที่ต้องมีรู้ว่าตนเองสามารถและมีความรู้พ้ืนฐานอะไร เพียงใด เช่น จะต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
หรือไม ่ยุทธศาสตร์ที่จะใช้มีอะไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร เป็นต้น และจ าเป็นที่จะต้องขวนขวายหาความรู้
คณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานก่อนหรือไม่ 
           เป้าหมายของ Meta Cognition คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการคิดของตนเองเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
(ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) โดยมีกลวิธี ดังนี้ 
     1. การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน  มีข้ันตอนดังนี้ 
          1.1 ผู้เรียนวิเคราะห์เป้าหมายของการแก้ปัญหานั้น 
          1.2 ผู้เรียนเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเดาและตรวจสอบความถูกต้อง 
การวาดภาพหรือเขียนภาพ การสร้างตาราง การแจกแจงความเป็นไปได้ของค าตอบ การคิดย้อนกลับ เป็นต้น 
          1.3 เรียงล าดับขั้นตอนตามกลวิธีที่เลือกไว้ 
          1.4 คาดคะเนค าตอบหรือตั้งสมมติฐาน 
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     2. การฝึกให้ผู้เรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 
          2.1 ก าหนดเป้าหมายไว้ในใจ เพ่ือจะได้ตรวจสอบว่า หลังจากท่ีได้ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่เลือกแล้ว 
จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ 
         2.2 ก ากับวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลวิธีที่เลือกไว้ 
     3. การฝึกให้ผู้เรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
          3.1 ประเมินว่าหลังจากท่ีได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่เลือกแล้ว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
          3.2 ตรวจสอบค าตอบหรือผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ท า 
          3.3 ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติ เป็นการย้อนกลับไปมองถึงขั้นตอนของกลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการท า
กิจกรรมว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด เพ่ือจะช่วยให้พบข้อบกพร่องที่อาจเกิดข้ึนแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้น 
          เมื่อผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ตนเองรู้อะไร ยังไม่รู้อะไรต้องการรู้อะไร และจะต้องท าอย่างไร จึงจะรู้ในสิ่งที่
ต้องการ ผู้เรียนย่อมมีแผนการหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูต้องรู้และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายเหมือนกัน ด้วยวิธีนี้ในชั้นเรียนเราจะเห็นผู้เรียนที่เดินไปมา ได้คุยกัน
ไดอ่้านหนังสือ หรือท างานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ถามว่าคุณครูพร้อมจะเปลี่ยนชั้นเรียนให้มีชีวิตชีวาอย่างนี้หรือยัง 

 
การคิดเกี่ยวกับการรู้ (Metacognition) 

 
 การรู้เกี่ยวกับการคิดหรือเมตาคอกนิชัน หมายถึง  การคิดเกี่ยวกับการคิด หรือ การรู้เกี่ยวกับการคิด เป็น
การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองและการควบคุมกระบวนการทาง สมอง (Eggen & Kauchak, 1999)   การ
รู้เกี่ยวกับการคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบตนเอง  ท าหน้าที่ควบคุมและก ากับกระบวนการในการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การรู้เกี่ยวกับการคิดประกอบด้วยความรู้ด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด 
และ ประสบการณ์หรือการจัดระเบียบด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด ความรู้ด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด หมายถึง ความรู้
ที่ได้รับเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถใช้ควบคุมกระบวนการทางความคิด ได้แก ่
ความรู้เกีย่วกับตัวแปรด้านบุคคล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านยุทธวิธี ส่วนประสบการณ์ด้านการรู้
เกี่ยวกับการคิดหมายถึง การใช้ยุทธวิธีด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด หรือการจัดระเบียบด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด 
         การควบคุมการรู้คิดของตนเอง  หมายถึง  การรู้ตัวถึงความคิดของตนเองในการกระท าอะไรอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือการประเมินการคิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระท าของตนเอง  การคิดใน
ลักษณะนี้  มีผู้เรียกว่า  การคิดอย่างมียุทธศาสตร์หรือ  “strategic  thinking”  ซึ่งครอบคลุมการวางแผนการ
ควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง  การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผล 
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 การรู้เกี่ยวกับการคิดมีเพียง 2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ    
 1.ความรู้ด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด (Metacognitive knowledge) และ 
 2.ประสบการณ์ด้านการรู้เกี่ยวกับการคิด (Metacognitive Experience) (Flavell, 1987) อ้างถึงใน 
(Chantharanuwong W., 2013) 
 มิติด้านการตระหนักรู้ถึงการคิดของตนเองและการสามารถควบคุมและประเมินการคิดของตนเองนี้  
นับเป็นมิติส าคัญของการคิดอีกมิติหนึ่ง  บุคคลที่มีการตระหนักรู้และประเมินการคิดของตนเองได้  จะสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการคิดของตนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในมิตินี้จะส่งผลต่อ
ความสามารถทางการคิดของผู้เรียนในภาพรวม ในการคิดใด ๆ ก็ตาม  มิติทั้ง  6  นี้จะปรากฏเกิดขึ้นใน
กระบวนการคิดซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน  และอย่างมีคุณภาพ  ก็จะส่งผลให้การคิดนั้นเกิดคุณภาพตามไปด้วย 
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytically Thinking) 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะเพ่ือสืบค้นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆ 
เพ่ือลงข้อสรุปและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสมเหตุสมผล  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าว
โดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ในขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่
เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขต
ของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการจ าแนก
แจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้ค าถามในขอบข่าย “ 5 
Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... 
ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When  ... อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 
62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่าง
คล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน 
ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอน
แบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอน 
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 
 1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะ
ว่าสิ่งส าเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้ 
     1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราวเหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่พิจารณา 
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อยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรือหลักการใหม่ที่ก าหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้
นักเรียนคดิ (ช่วยกันคิด) ว่าเป็นข้อความชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ใหม่เหมือนในต ารา 
จุดส าคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่
ก าหนด 
     1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด ส าคัญหรือไม่ส าคัญ เช่น ให้
ค้นหาสาระส าคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย 
     1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่มีร่องรอยส่งให้เห็น
ว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่ 
 2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะว่า 
มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สัมพันธ์ตามกันหรือกลับกัน สัมพันธ์กันสูงต่ าเพียงไร มีแนวทาง
ดังนี้ 
     2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์แบบตามกัน
กลับกันไม่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบองค์ประกอบกับเรื่องท้ังหมด เช่น มุ่งให้
คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้ค ากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร 
ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความท้ังเรื่องร้อยละกับ
เศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง 
     2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพ่ือค้นหาขนาด ระดับของความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี้
เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด 
     2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพ่ือค้นล าดับขั้นของความสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นก าเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์สิ่งใดเป็นผลที่
ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
     2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระท า พฤติกรรมพฤติการณ์ มีเป้าหมาย
อะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่าการกระท านั้นเพ่ือบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเองความไพเราะของดนตรี
ขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือ
ขยายความ 
     2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่งเป็น
ยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น ให้คิดและค้นหาว่าสิ่งใดเป็นผล
ของ...  
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( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล) ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ ....เหตุการณ์คู่
ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน 
     2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้วบอกแบบ
ความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อ่ืนๆ ที่คล้ายกัน ท านองเดียวกันในรูปอุปมาอุปไมย เช่น 
เซนติเมตร : เมตร อธิบาย 
ได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่ 
 3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้นักเรียนคิดอย่าง
แยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งส าเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด คือหลักการอะไร ขั้นตอนการ
วิเคราะห์หลักการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็นว่าองค์ประกอบส าคัญมีหน้าที่อย่างไร และ
องค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป 
จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วนเหล่านั้นสามารถท างานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ 
เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็นการวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์
หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ดังนี้ 
     3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่งส าเร็จรูปนั้น ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่นการค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การ
พิสูจน์) ด าเนินการแบบใดค าตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบข้อความนี้ (ค าพูด จดหมาย 
รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อเรื่องนี้มีการน าเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง 
     3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริงแม่บทของสิ่งนั้น 
เรื่องราวนั้น สิ่งส าเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการส าคัญของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร- ยึดความเสมอภาค
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากข้ึน (สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไรค าโฆษณา (แถลงการณ์ การ
กระท า) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง ชาตรี ส าราญ (2548) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพ้ืนฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งค าถาม โดยยึดหลักสากลของค าถาม คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการน าสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อม เปิด
โอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามเอง โดยสอนวิธีตั้งค าถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น ฝึกท าบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง 
 2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยค าถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้ค าถามที่ชี้บ่งถึงเหตุและ
ผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ น าตัวเองเชื่อมโยงกับ
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เหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่ส าคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยค าถามย่อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่าง
คิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นแก่นักเรียน  
 จากกรอบความคิดนี้  สามารถอธิบายได้ว่า  บุคคลทั่วไปมักมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานและคุณสมบัติที่
เอ้ืออ านวยต่อการคิดเป็นทุนอยู่แล้วทุกคน  แต่จะแตกต่างกันเมื่อบุคคลรับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเข้ามา  
และต้องการจะคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย  บุคคลนั้นก็จะใช้ทักษะที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการคิด  ปฏิบัติการกับข้อมูล
ต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุจุดมุงหมายของการคิดนั้น ๆ ในการคิดใด ๆ  หากบุคคลสามารถคิดได้อย่างคล่องแคล่วจะ
หลากหลาย  รู้รายละเอียดและมีความชัดเจนในสิ่งที่คิด  รวมทั้งสามารถคิดอย่างกว้างไกล  ลึกซ้ึง  และถูกทิศทาง  
รู้จัดพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบโดยใช้หลักเหตุผลในการแสวงหาทางเลือก    ค าตอบ  มีการพิจารณาถึงผลที่จะ
ตามมา  และคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น  มีการไตร่ตรอง  ก่อนที่จะลงความเห็นหรือตัดสินใจ  ก็จะ
ช่วยให้การคิดนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ  หรืออย่างมีวิจารณญาณ  และความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้  ก็จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  เช่น  การน าไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเชื่อ ไม่เชื่อ   ท า  ไม่ท าสิ่งใด  
หรืออาจน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  การปฏิบัติ  การสร้าง  ผลิต  สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  หรืออาจน าไปใช้ในการศึกษา
วิจัยต่อไปได้ 
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