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ความสามารถในการให้ เหตุผล: ความสามารถทีจําเป็ นสํ าหรับผู้เรียนในศตวรรษที 21
ปั จจุบนั เป็ นยุคทีมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ซึ งเป็ นผลสื บเนืองมาจากการใช้เทคโนโลยีใน
การเชือมโยงข้อมูลต่างๆทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันกระแสการปรับเปลียนทางสังคมทีเกิดขึนในศตวรรษ
ที 21ส่ งผลต่อวิถีก ารดํารงชีพในสังคมอย่างทัวถึ ง ครู จึงต้อ งมี ความตืนตัวและเตรี ยมพร้ อมในการจัดการ
เรี ยนรู ้เพือเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมีทกั ษะสําหรับการออกไปดํารงชี วิตในโลกแห่ งศตวรรษที21 ซึ ง
ทักษะที มีค วามสําคัญมาก คือ ทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning Skill)นอกจากการรู ้ หนังสื อ (Literacy) การรู ้
ตัวเลข (Numeracy) แล้ว ความสามารถในการให้เ หตุ ผ ล (Reasoning ability) ยัง เป็ นอี ก ปั จจัยหนึ งที มี
ความสําคัญและส่ งเสริ มความสําเร็จแก่ ผเู ้ รี ยน เนืองจากการรู ้ จกั ให้เหตุผลจะทําให้ผเู ้ รี ยนเดิน อย่างมี ทิศ ทาง
และมีหลักการคิดทีอยูบ่ นพืนฐานทีนําไปสู่ การตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง
จากการทีผูเ้ ขียนเข้าร่ วมสัมมนา ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการในหัวข้อ ความสามารถในการให้เหตุผ ล:
ความสามารถที จํา เป็ นสํ าหรั บผู ้เ รี ยนในศตวรรษที 21 โดย ดร.วิช ัย เสวกงาม อาจารย์ประจํา สาขาวิช า
หลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในงาน
มหกรรมทางการศึกษาเพือพัฒนาวิชาชีพครู ครังที 7 (EDUCA 2014) ทีเมื องทองธานี เมื อวันที 15 ตุล าคม
2557 ได้ฟังการบรรยายและการแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ของคณะครู จากทีต่างๆ และจากการศึกษา
เอกสารเพิมเติม สรุ ปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี
แนวคิดและองค์ ประกอบของความสามารถในการให้ เหตุผล
ความสามารถ (ability) คือ คุ ณ ภาพทีเป็ นจริ งในการทํา หรื อ ดําเนิ น การบางอย่ าง ส่ วนทัก ษะ
(skill) หมายถึง ความสามารถในการทําบางอย่างได้ดี ซึ งมักจะเป็ นผลมาจากประสบการณ์ และการฝึ ก ฝน
ทัก ษะจึง เกิ ดจากการได้เรี ย นรู ้ ในขณะที ความสามารถจะมี ส่ วนของมรดกทางพัน ธุ ก รรมมาเกี ยวข้อ ง
ความสามารถมีความมันคงและยังยืนกว่าทักษะ ดังนันการสอนให้นกั เรี ยนเกิ ดความสามารถในการให้
เหตุผลจึงเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผล ซึ งเป็ นทักษะการคิดขันสู ง
การให้เหตุผลคือกระบวนการทางความคิดทีพยายามแสดงว่าข้อสรุ ปควรเป็ นทียอมรับหรื อทําให้
ผูอ้ ืนเชือถือ เพราะมีเหตุผลหรื อหลักฐานทีดีมาสนับสนุนนอกจากนียังต้องอธิบายเหตุผลให้คนอืนเข้าใจและ
ยอมรับด้วยคือเมือฟั งเรื องใดเรื องหนึงเราอาจไม่เชื อทังหมด ซึ งในการเลื อกว่าเรื องใดควรเชื อหรื อ ไม่ ควร

เชื อเราก็ตอ้ งใช้เหตุผลในการพิจารณาการตัดสิ นและเมือเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรื อมีปัญหาขัดแย้งเรา
ก็สามารถยุติความขัดแย้งนีได้โดยให้เหตุผล
ดังนัน การให้เ หตุผลจึงมี ส่วนประกอบสําคัญอยู่ 2 ส่ วน คื อส่ วนทีเป็ นข้ออ้าง (หลักฐานหรื อ
เหตุผล) และส่ วนทีเป็ นข้อสรุ ป (ผล หรื อ สิ งทีเราต้องการบอกว่าเป็ นจริ ง)
การให้เหตุผลเป็ นส่ วนหนึงทีเรานํามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในชี วิตประจําวันและใน
การทํางานซึ งการให้เหตุผลแบ่งได้เป็ นสองแบบคือการให้เหตุผลแบบอุปนัย(InductiveReasoning) และการ
ให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning)
การให้ เหตุผลแบบอุปนัย
การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็ นการให้เหตุผลโดยอ้างหลักฐานจากประสบการณ์ นันคือ การทีเชือว่า
สิ งนันๆ เป็ นจริ งก็เพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อน เมือมีประสบการณ์ แ บบเดียวกันหลายๆ ครังจึง สรุ ปว่า
เป็ นกฎ หรื อ เป็ นความจริ งทัวๆ ไป เกียวกับสิ งนันแต่การสรุ ปความจริ งด้วยวิธีการอุปมัยนี ต้อ งระมัดระวัง
เป็ นอย่างมาก เพราะอาจเกิดผิดพลาดได้ง่ายการให้เหตุผลแบบอุ ปนัยอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการอ้างเหตุ ผลใน
ชีวติ ประจําวัน เกียวข้องกับการลงข้อสรุ ปทีมีความไม่แน่นอน ทังนีขึนอยู่กบั เหตุผล ความน่าจะเป็ น รวมถึ ง
ข้อสรุ ปทีมีแนวโน้มเหมาะสม และน่าเชื อถือ ตัวอย่างเช่ น
“สมหญิงสังเกตว่า สมชายสวมแหวนทีนิวนางข้างซ้าย จึงสรุ ปว่าสมชายมีแฟนแล้ว”
“น้อ ยหน่ าเฝ้ ามองฝู งหงส์ ทีเล่น นําในทะเลสาบ พบว่า มีแ ต่ หงส์ สีขาวทังหมด จึงได้ข ้อสรุ ปว่า
หงส์ ทุกตัวมีสีขาว”
จากตัวอย่ างข้างต้น จะพบว่า บางครั งอาจจะไม่ เป็ นไปตามข้อ สรุ ปดังกล่ า วเสมอไป เนื องจาก
ความจริ งทีได้มาไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริ งเฉพาะเรื องนันๆ จึงทําให้ก ารสรุ ปคลาดเคลือนไป อย่างไรก็ ตาม
การให้เหตุผลแบบอุปนัยถูกนํามาใช้อย่างมากในชีวติ ประจําวัน เราจึงต้องพิจารณาข้ออ้างทีเป็ นข้อเท็จจริ ง
ว่า ใช้เป็ นตัวแทนของข้อสรุ ปได้มากน้อยเพียงใด เช่น การอ้างเหตุผลว่า หงส์ ทุกตัวมีสีขาวนัน จะน่าเชื อถือ
มากขึน ถ้ามีการสังเกตในสถานทีอืนเพิมเติม และข้อสรุ ปนีจะเป็ นเท็จทันทีเมือพบว่ามีหงส์ สีดาํ
การให้ เหตุผลแบบนิรนั ย
การให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็ นการให้เหตุผลโดยนําเอาความจริ งจากความรู ้ เดิมมาพิจารณาตามหลัก
เหตุผลแล้วสรุ ปความจริ งใหม่ออกมา โดยไม่ตอ้ งอาศัยการทดลอง หรื อการสังเกตจากประสบการณ์
เป็ นการเริ มต้นด้วยการอ้างกฎหรื อข้อสรุ ปทีเป็ นนัยโดยทัวไป เป็ นการยืนยันข้อสรุ ปทีเฉพาะเจาะจงจากกฎ
หรื อข้อสรุ ปทีเป็ นนัยโดยทัวไปทีนํามาอ้างนันเป็ นจริ งแล้ว ข้อสรุ ปทีเกิ ดขึ นต้องเป็ นจริ งด้วย และข้อ สรุ ป
นันต้องเป็ นไปตามข้ออ้างอย่างหลีกเลียงไม่ได้ตวั อย่างเช่น
ถ้า
X =3
ข้ออ้าง (premise)
และถ้า
Y =5
ข้ออ้าง (premise)
แล้ว X + Y = 8
ข้อสรุ ป (conclusion)
มนุษย์ทุกคนต้องกินอาหาร ข้ออ้างหลัก (major premise)

สมจิตเป็ นมนุ ษย์
ดังนันสมจิตต้องกิ นอาหาร

ข้ออ้างย่อย (minor premise)
ข้อสรุ ป (conclusion)

ในชี วิ ต จริ ง อาจพบว่ า การให้ เ หตุ ผ ลที อยู่ ใ นรู ป แบบของการอ้ า งเหตุ ผ ล (syllogism) ที
สมเหตุสมผล แต่ไม่เป็ นความจริ ง (not true) เช่ น บรรดาครู คณิ ตศาสตร์ ทงหลาย
ั
ต่ างก็ สูงมากกว่า 250
เซนติเมตร นายเลขเป็ นครู คณิ ตศาสตร์ ดังนันนายเลขสู งมากกว่า 250 เซนติเมตรเราจะถือว่า ข้อสรุ ปนีไม่มี
คุณสมบัติสมเหตุสมผลและไม่ถูกต้อง (sound argument) เพราะทีมาของข้อสรุ ปนีมาจากข้ออ้างทีเป็ นเท็จ
ดังนันในการให้เหตุผลแบบนิรนัยนัน ต้องพิจารณาถึงความน่ าเชือถือ ความสมเหตุสมผลและข้ออ้างที เป็ น
จริ งด้วย
ข้อสรุ ปทีสมเหตุสมผลหมายถึงข้อสรุ ปทีเป็ นจริ งและสอดคล้องกับเหตุโดยที เหตุจะต้องเป็ นจริ ง
ทุกข้อดังนัน ในการตรวจสอบว่าข้อสรุ ปใด "สมเหตุส มผล" หรื อไม่จะต้อ งเริ มจาก "เหตุ ทีเป็ น จริ งทุก ข้อ"
แล้วใช้เหตุทีเป็ นจริ งแต่ละข้อตรวจสอบว่า "ข้อ สรุ ป" เป็ นจริ งหรื อไม่ ถา้ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อสรุ ปเป็ น
จริ งเสมอ จะได้วา่ "ข้อสรุ ปนันสมเหตุสมผล" ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า "ข้อสรุ ปนันเป็ นเท็จ" หรื อ เป็ นเท็จ
บางครังจะได้ขอ้ สรุ ป ว่า "ไม่สมเหตุสมผล"
จะเห็นได้วา่ การอ้างเหตุผลทังสองแบบมีทงข้
ั อดีและข้อเสี ยต่ างกันและมี ค วามเหมาะสมสํ าหรับ
จุ ดประสงค์ ทีต่ า งกัน การเลื อ กใช้ ระหว่า งสองแบบนี จึงขึ นอยู่ ก ับวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู ้ใ ช้เ ราจะกล่ าวว่ า
โดยทัวไปแล้วชนิดหนึงมีประสิ ทธิ ภาพเหนือกว่าอี กชนิ ดหนึ งไม่ ได้ เพราะบางสาขาวิชา เช่ นดาราศาสตร์
ฟิ สิกส์ เป็ นต้น ได้นาํ การอ้างเหตุผลทังสองแบบมาใช้ควบคู่กนั
กล่าวโดยสรุ ป การให้เหตุผลเป็ นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ทีเป็ นอิสระจากความรู ้ เดิมทีได้มา (Cattell1987) การให้เหตุผลเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
การพัฒนาองค์ความรู ้ (Goswami1992) ในขณะทีความสามารถในการให้เหตุผลนีจะช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ดความสามารถในด้านอืนๆ (Blair 2006) ดังนันการสอนให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการให้เหตุผล จึงมี
ความสําคัญ ครู ตอ้ งมีความเข้าใจอย่างลึกซึง และสามารถสอนให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาทักษะขันสู ง ได้ ซึ ง
การสอนในเนือหาผนวกกับการใช้สถานการณ์จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนวินิจฉัยและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ ไปปรับใช้ในการดํารงชีวติ ได้อย่างรู ้ เท่าทันสังคมในศตวรรษที 21
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