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บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การเปลี	ยนแปลงสังคมจากยุคอุตสาหกรรม เขา้สู่ยุคขอ้มูลข่าวสารและความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว ทาํใหม้นุษยต์อ้งปรับเปลี	ยนแนวทางการดาํเนินชีวติ เพื	อให้อยูใ่นสังคม
ปัจจุบนัได้ นอกจากนี+ กระแสยุคโลกาภิวตัน์ ที	ทาํประเทศให้เป็นสากล ทาํให้คนไทยต้องแข่งขนั     
กบัคนในสังคมโลกมากขึ+น จึงตอ้งเพิ	มสมรรถภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการพึ	งตนเอง  
ที	ตอ้งอาศยัพื+นฐานที	สาํคญั คือ การคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
รู้จกันาํความรู้ที	สร้างขึ+นไปใชใ้นการดาํรงชีวิต ซึ	 งศิริกาญน์ โกสุมภ ์และดารณี  คาํวจันงั (2544 : 5 - 6)  
ไดก้ล่าวถึงทิศทางการจดัการศึกษาให้ทนัต่อการเปลี	ยนแปลง ตอ้งสอนเด็กให้คิดเป็น เพื	อให้รู้จกัคิด
ในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร เลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดกบัตนเอง 
ซึ	 งการคิดเป็นนามธรรมที	มีลกัษณะซับซ้อนไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ซึ	 งเป็นกิจกรรม    
ทางสมองของมนุษยที์	เกิดขึ+นตลอดเวลา  และเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย ์ซึ	 งมีศกัยภาพสูง  
ทั+ งยงัเป็นส่วนที	ทาํให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลก รวมทั+งยงัเป็นการคิด ที	มีลําดับขั+นตอน          
ที	นาํไปสู่ผลสําเร็จตามความคิด  กระบวนการคิดที	สําคญั จึงมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั   
ซึ	 งมีหลายประเภทดว้ยกนั เช่น กระบวนการคิดตดัสินใจ กระบวนการคิดริเริ	มสร้างสรรค ์ กระบวนการ
คิดไตร่ตรอง  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นตน้  ซึ	 งเป็นกระบวนการคิดที	สําคญั  และมี
ความจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนทุกระดบั  เนื	องจากเป็นกระบวนการคิดที	มีเป้าหมาย  เพื	อให้ไดค้วามคิด  
ที	ผ่านการพิจารณาถึงขอ้มูลหลกัฐานและเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว  ซึ	 งสามารถนาํไปใช้ได้กบั    
ทุกสถานการณ์  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 1) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ
การคิดและการสอนคิดวา่เป็นเรื	องสําคญัอยา่งยิ	งในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพสูง ซึ	 งทั	วโลกได้
หนัมาเน้นเรื	องของการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นสติปัญญาจะไดรั้บ
ความเอาใจใส่อย่างสูงสุด เพราะเห็นผลเด่นชัดและได้รับการยอมรับมากกว่า และนโยบาย          
การปฏิรูปการศึกษา จึงเน้นการพฒันากระบวนการคิด ซึ	 งเป็นกระบวนการสําคญัที	ต้องพฒันา     
กนัอยา่งจริงจงั  เกรียงศกัดิC   เจริญวงศศ์กัดิC  (2543 : 37) ไดน้าํพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที	 9 ซึ	 งมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน
ที	รับพระราชทานรางวลั เมื	อวนัที	 11 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2522  กล่าวโดยสรุปว่า การศึกษา     
วิชาการอย่างเดียวย ังไม่ เพียงพอจํา เป็นต้องมีการศึกษาด้านความคิด ด้านจิตใจ และด้าน             
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ความประพฤติปฏิบติั  ดงันั+นผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนขดัเกลาให้มีความรู้ ความคิด มีเหตุผล 
รู้จกัรับผดิชอบ และรู้จกัตดัสินใจตามทางที	ถูกตอ้งเป็นธรรม 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  แกไ้ขเพิ	มเติม ฉบบัที	 2  พ.ศ. 2545  
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2546 : 12 - 15)  มาตรา 23 กาํหนดว่าในการจดั        
การศึกษาทั+ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น          
ความสําคญัทั+ง 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นคุณภาพ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ และดา้นบูรณาการ                  
โดยเฉพาะด้านความรู้ เรื	 องเกี	ยวกับตนเอง ทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต        
อย่างมีความสุข มาตรา 24 ข้อ 2 ระบุว่าสถานศึกษาและหน่วยงานที	เกี	ยวข้องต้องดาํเนินการ           
ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื	อป้องกนั   
และแกปั้ญหาส่วน ขอ้ 3 การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั    
ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื	อง 
 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช  2549) (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.        
2549 ค : 10 - 11)  ไดก้าํหนดหลกัการที	สําคญัๆ ดงันี+  เป็นการศึกษาสําหรับผูพ้น้เกณฑ์การศึกษา         
ภาคบงัคบั มุ่งให้ผูเ้รียน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผูเ้รียนปฏิบติัจริง    
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตที	จะนาํไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เห็น   
คุณค่าและมีความเชื	อมั	นในตนเอง และไดก้าํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรเป็น 2 กลุ่มหมวดวิชา คือ 
กลุ่มหมวดวิชาพื+นฐาน ประกอบด้วย หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชา      
วทิยาศาสตร์ หมวดวชิาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มหมวดวชิาประสบการณ์ ประกอบดว้ยหมวดวิชา
พฒันาสังคมและชุมชน หมวดวิชาพฒันาทกัษะชีวิต 1 หมวดวิชาพฒันาทกัษะชีวิต 2 หมวดวิชา
พฒันาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  สาระพฒันาสังคมและชุมชน ประกอบด้วย
กลุ่มสาระ 5  กลุ่มสาระ คือ สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระการเรียนรู้หนา้ที	พลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต  สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  สาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์  และ
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  นอกจากนี+ ยงัไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียนไว ้3 ดา้น โดยเฉพาะดา้น
ทกัษะและกระบวนการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวฒันธรรม ทกัษะทางวิชาการ 
เป็นทกัษะความสามารถในการคิดและการสร้างองคค์วามรู้  ซึ	 งไดแ้นะนาํทกัษะการสอนคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ การจัดระบบข้อมูล ศึกษาค้นคว้า การตีความ วิเคราะห์ สรุป ประเมิน เพื	อใช้
ประกอบการพิจารณา ตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การสอนอย่างมีวิจารณญาณดงักล่าวเป็น
ส่วนหนึ	 งของทกัษะย่อย และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ	 งสอดคล้องกบัแนวคิดของสุ
วิทย์  มูลคาํ (2549 : 25) เกี	ยวกับคุณลักษณะของผูเ้รียนที	มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว ้ 14 ทกัษะ คือ ตรวจสอบ ใฝ่รู้ ทาํให้กระจ่าง จดัระบบ ให้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็น 
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ของผูอื้	น วเิคราะห์ รอบคอบ แจกแจงขอ้สรุป เปรียบเทียบ ตั+งสมมติฐาน ทาํนายคาดการณ์ประเมิน 
และสังเคราะห์ 
 ในการจดัการเรียนรู้เกี	ยวกบัการคิดที	จะส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั+น ผูว้ิจยั    
ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที	 เสนอแนะไว้ในคู่มือการจัดการเรียนรู้                
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน   
พุทธศกัราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 200)  ซึ	 งมีหลายแนวทางดว้ยกนั คือ 
การจดัการเรียนการสอน ที	มีความหมาย การสอนที	บูรณาการ การสอนเน้นการพฒันา การสอน       
ที	ทา้ทายและการสอนที	เนน้การปฏิบติั 
 ผลการจดักิจกรรมดงักล่าวปรากฏว่า ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่ เมื	อให้
ศึกษาข่าวกรณีศึกษาแลว้  ไม่สามารถใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   คิดไม่เป็น
ระบบ  และแกปั้ญหาไม่ไดเ้มื	อเผชิญกบัสถานการณ์ ทาํให้ผูเ้รียนไม่ผา่นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
(ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา.  2551 : 1 - 3)  นอกจากนี+      
ย ังมีการรายงานผลการวิจัยการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนในภาคเรียนที	  2                    
ปีการศึกษา 2548  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ              
คะแนนเตม็ 50  คะแนน ไดค้ะแนนเฉลี	ย  23.62 (สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549 ข : 252) 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนระดบัจงัหวดั  คะแนนเต็ม  50  คะแนน ไดค้ะแนนเฉลี	ย  
22.41 และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดบัการศึกษาขั+นพื+นฐาน พ.ศ. 2544 - 2548    
(สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน. 2550 : 67 - 84)  พบวา่    
ผูเ้รียนไม่ไดม้าตรฐาน ดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั
พอใช้  จากผลการประเมินดังกล่าว แสดงว่าผลการเรียนของผูเ้รียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น        
กลุ่มสาระพฒันาสังคมและชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
อาํเภอเขาชะเมา ตํ	ากว่าเกณฑ์ที	กาํหนดไว ้คือ เฉลี	ยร้อยละ 75 ปัญหาดงักล่าว  สอดคล้องกับ       
งานวิจยัของจรัสศรี  ศรีรัตนวิบูลย ์(2548 : 2)  ที	มีปัญหาในเรื	องผลการทดสอบความสามารถ       
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยชั+นประถมศึกษาปีที	 6 ไดผ้ล
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 8 แสดงว่านกัเรียนคิดไม่เป็น คิดไม่ถูกทาง  
ซึ	 งผูว้จิยัปัญหาดงักล่าวใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสามารถพฒันาสร้างเสริมการคิดไดดี้ขึ+น     
โดยการจดัรูปแบบการสอนจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือแบบคิดต่าง ๆ ที	เหมาะสมกบัผูเ้รียนในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ส่วนงานวิจยัของสํารวย  จนัทะภา (2550 : 2) ที	มีปัญหา
ในเรื	อง การอ่านขอ้ความ บทความ ข่าว  การนาํขอ้มูลมาตดัสินใจว่าจะเชื	อหรือไม่เชื	อ ซึ	 งทาํให ้  
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาปีที	 6 ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึ	 งผูว้ิจยัปัญหาดงักล่าว          
ใช้วิธีสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ทาํให้ผลสัมฤทธิC ทางการเรียนดีขึ+น ทั+งยงัทาํให้มี  
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ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดีในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  รวมทั+ง   
งานวิจยัของรุ่งสุรีย ์  ศรีสุวะ (2551 : 1 - 3) ที	มีปัญหาในเรื	องการจดัการเรียนการสอนมกัใชว้ิธีการ
บรรยายและท่องจาํเป็นส่วนมาก ขาดการส่งเสริมกระบวนการคิดทาํให้นกัเรียนชั+นประถมศึกษา    
ปีที	 6  ขาดความสามารถในการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ซึ	 งผูว้ิจยัปัญหาดงักล่าวใชกิ้จกรรม 
การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์มาฝึกทกัษะ 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการจาํแนก 
ทกัษะการจดักลุ่ม และทกัษะการวิเคราะห์ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิC ทางการเรียนดี และนกัเรียน    
ที	ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีความสามารถในการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบดีขึ+ น        
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และงานวิจยัของณหทยั  ชนะกุล (2551 : 1 - 2)      
ที	มีปัญหาในเรื	องเนื+อหาของการเรียนขาดการเชื	อมโยงกบัชีวิตประจาํวนั การสอนแบบบรรยาย    
ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เนื+อหาที	เรียน เป็นเรื	องไกลตวัผูเ้รียนทาํใหมี้ผลสัมฤทธิC ทางการเรียนตํ	า ซึ	 งผูว้ิจยั
ปัญหาดงักล่าวใชก้ารสอนทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยให้ผูเ้รียนนาํปัญหาเหตุการณ์
ในชีวิตประจาํวนัมาคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทําให้ผูเ้รียนที	ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์             
มีผลสัมฤทธิC ทางการเรียนดีขึ+นในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
 จากความสําคญัของปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจากการศึกษาแนวทางการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที	นาํกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ของสุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 42 - 160)  มาพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ     

เนื	องจากมีขั+นตอนการดาํเนินกิจกรรม 4 ขั+นตอน คือ การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้

และหลกัการ การประเมินค่า และประโยชน์ การเลือกและตดัสินใจ และการปฏิบติั ซึ	 งแต่ละขั+นตอน

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม ฝึกการใฝ่รู้ การรวบรวมขอ้มูลที	เป็นจริง ใช้เหตุผล   

มาประกอบการตดัสินใจ และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ โดยเฉพาะลกัษณะเด่นของกิจกรรมนี+       

คือ เนน้การปฏิบติัจริง  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั+ งนี+   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี+  

 1. เพื	อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชนของผูเ้รียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ         

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา    

 2. เพื	 อ เป รียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่าง มีวิจารณญาณ ของผู ้เ รียน               

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 จากการศึกษาเรื	องความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน ของผูเ้รียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ         
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา  จะใช้เป็นแนวทางให้ครู  และผูที้	เกี	ยวขอ้งกบัการจดั          
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ไดต้ระหนกัถึงความสําคญั  ของผูเ้รียนในการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์จะช่วย
พฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัวเิคราะห์ ไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล   คิดใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที	ใชใ้นการวิจยั  ประชากรที	ใช้ในการวิจยัครั+ งนี+ เป็นผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ภาคเรียนที	 2 ปีการศึกษา 2551 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอเขาชะเมา  จงัหวดัระยอง  จาํนวน  91  คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที	ใช้ในการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที	ใช้ในวิจัยครั+ งนี+   เป็นผูเ้รียนระดับ      
มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที	 2 ปีการศึกษา 2551 ศูนย์การเรียนชุมชนตาํบลห้วยทบัมอญ                            
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  1  หอ้งเรียน  จาํนวน 25  คน   
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ 
  การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้เรียน  หมายถึง  นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ภาคเรียนที	 2  ปีการศึกษา 2551   
ในศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลหว้ยทบัมอญ ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 
 การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้เพื	อฝึกฝนให้ผูเ้รียน
ไดเ้ผชิญปัญหา จนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง โดยมีขั+นตอน  4  ขั+นตอน     
ดงันี+   ขั+นตอนที	 1  การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง  ความรู้และหลกัการ  ขั+นตอนที	 2                        
การประเมินค่าและประโยชน์  ขั+นตอนที	 3  การเลือกและตดัสินใจ  และขั+นตอนที	 4 การปฏิบติั 
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 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดอย่างละเอียด รอบคอบ  สมเหตุสมผล          
มีการกลั	นกรองและไตร่ตรองถึงคุณค่าที	แทจ้ริงของสิ	งนั+น ให้มีเหตุผลมากเพียงพอ ที	จะนาํไปสู่                       
การตดัสินใจ หรือแกปั้ญหานั+น ๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง พฤติกรรมที	บุคคลแสดงออกมา                  
ซึ	 งใชเ้ป็นตวับ่งชี+ ที	สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัของบุคคลที	มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 การวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง การวดัความสามารถ          
ในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียนที	มีคุณลกัษณะของความสามารถที	ประกอบดว้ย 14 ทกัษะ 
คือ  ตรวจสอบ ใฝ่รู้ ทาํให้กระจ่าง จดัระบบ ให้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้	น วิเคราะห์    
รอบคอบ แจกแจงขอ้สรุป เปรียบเทียบ ตั+งสมมติฐาน ทาํนาย/คาดการณ์ ประเมิน และสังเคราะห์ 

 สาระพัฒนาสังคมและชุมชน  หมายถึง วิชาหนึ	 งในกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ที	ใช ้   
ในการจดัการเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบโดยยึดถือสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
การศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2544  เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน  เมื	อสําเร็จ 
การศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษากระบวนการเผชิญสถานการณ์ของสุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 45 - 55)                        
ซึ	 งประกอบด้วย การเผชิญ การผจญ การผสมผสาน และการเผด็จปัญหา  โดยใช้การเรียนรู้  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์  4  ขั+นตอน  ประกอบด้วย  ขั+นตอนที	  1  การรวบรวมข่าวสาร       
ข้อเท็จจริง  ความรู้ และหลักการ  ขั+นตอนที	 2 การประเมินค่าและประโยชน์  ขั+นตอนที	  3                                     
การเลือกและตัดสินใจ  ขั+นตอนที	  4  ปฏิบัติ  ผูว้ิจ ัยนํามาใช้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ                                     
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนา         
สังคม และชุมชนของผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา โดยนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิด  ดงัภาพประกอบ  1 
 

              ตัวแปรอสิระ                                                         

 

                                             
 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 
 ผู ้เรียนที	ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์         
สาระพฒันาสังคมและชุมชน  มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดั                     
การเรียนรู้      
 
  

 

การสอนโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการ    
เผชิญสถานการณ์ มี 4  ขั+นตอน         

ขั+นตอนที	 1  การรวบรวมข่าวสาร   
ขอ้เทจ็จริง ความรู้ และ
หลกัการ 

ขั+นตอนที	 2  การประเมินค่า และ    
ประโยชน์ 

ขั+นตอนที	 3  การเลือกและตดัสินใจ 
ขั+นตอนที	 4  การปฏิบติั 

     

 

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  

ตัวแปรตาม 




