
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

                การวิจยัครั� งนี�   ผูว้ิจยัได้ศึกษา เรื� อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช ้             
การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชนของผู ้เรียน ระดับ       
มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดที�สําคญั   
มาใชใ้นการดาํเนินงาน ไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 1. หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน        
พุทธศกัราช 2544  (ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช  2549) 
  1.1 หลกัการ 
  1.2 จุดหมาย 
  1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.4 การจดัสาระการเรียนรู้ 
  1.5 การจดักระบวนการเรียนรู้ 
  1.6 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
อาํเภอเขาชะเมา  สาระพฒันาสังคมและชุมชน 
  2.1 จุดหมาย 
  2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้ 
  2.4 วธีิการเรียนรู้ 
  2.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.1 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.2 ความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.3 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.4 ขั�นตอนการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.5 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.6 ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ 
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  3.7 เกณฑป์ระสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.8 ประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.2 วตัถุประสงคข์องการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.3 องคป์ระกอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  4.4  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.5 ขั�นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.6 ลกัษณะของผูที้�คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.7 ประโยชน์ของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 5. การวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  5.1 ประเภทและแนวทางการวดั 
  5.2 หลกัการและขั�นตอนการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคิด 
  5.3 ตวัอยา่งแบบทดสอบความคิดวจิารณญาณ 
 6.  การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  6.1 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  6.2 ขั�นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  7.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  7.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั%นพื%นฐาน พุทธศักราช  2544  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549) 

 สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2549 ค : 1 - 30) ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
จดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง      
พุทธศกัราช 2549) ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษามาจากพื�นฐานทางดา้นปรัชญา    
การศึกษา จิตวทิยา ความเชื�อ และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ทฤษฎี หลกัสูตรและแนวคิดเกี�ยวกบัการจดั
การศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติ และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ที�พน้เกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบัโดยมี
แนวคิดที�สาํคญั คือ ผูใ้หญ่เป็นผูที้�มีความรู้ มีประสบการณ์ มีคุณลกัษณะและเป้าหมายในการเรียนรู้
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ที�แตกต่างไปจากเด็ก กล่าวคือ ผูใ้หญ่  ส่วนใหญ่เป็นผูที้�ประกอบอาชีพแล้วตอ้งการการเรียนรู้     
เพื�อการพฒันาและปรับปรุงอาชีพที�มีอยู ่ตอ้งการไดรั้บการศึกษาที�สูงขึ�นเพื�อการศึกษาต่อหรือการ
พฒันาคุณภาพชีวิต ตอ้งการเรียนรู้ เพื�อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตนในการปฏิบติัหน้าที�  
นอกจากนี� ผูใ้หญ่บางคนจะมีปัญหาและขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ เช่นไม่มีเวลาเรียน ขาดความมั�นใจ 
เรียนรู้บางเรื�องไดช้า้  ดงันั�นการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่จะตอ้งคาํนึงถึง
คุณลักษณะเหล่านี�  การพฒันาหลักสูตร วิธีการจดัสาระและกระบวนการจดัการเรียนรู้จะต้อง      
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัสูตร ตามแนวทางการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรู้   
ของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว โดยใช้หลกัการและศาสตร์การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ รวมทั�งผูจ้ดัการเรียนรู้   
ก็จะตอ้งมีความรู้ในการจดักิจกรรม การเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูใ้หญ่ การกาํหนดสาระและประสบการณ์
การเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่ ตอ้งคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาผูใ้หญ่ และปรัชญาการศึกษาผูใ้หญ่ที�มุ่งเน้น  
การส่งเสริมการวิเคราะห์สภาพสังคม และการแกปั้ญหาโดยใช้กระบวนการ “คิดเป็น” เป็นหลกั   
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อนําไปสร้างองค์ความรู้และนําสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ       
นอกจากนั�นการจดัสาระและกิจกรรม การเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ ดังนั�นหลักสูตรจึงได้ กาํหนด หลกัการ จุดมุ่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้     
การจดัสาระการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ และการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ ไวด้งันี�    
 หลกัการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
พุทธศกัราช  2544 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช  2549)  มีหลกัการดงันี�  

 1. เป็นการศึกษาสําหรับผูพ้ ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือผูที้�พลาดโอกาสและ       

ขาดโอกาสได้รับการศึกษาในระบบหรือในพื�นที�ที�สถานศึกษาในระบบไม่สามารถจัดการศึกษา         
ขั�นพื�นฐาน  12  ปี ใหไ้ด ้

 2. เป็นการศึกษาที�มุ่งให้ผูเ้รียน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
และการปฏิบติัจริงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวตินาํไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ไดท้นัที 

 3. เป็นการศึกษาที�มุ่งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าและมีความเชื�อมั�นในตนเอง   
สามารถพึ�งพาตนเองได้  ตลอดจนแสวงหาความรู้ในการพฒันาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื�อง

ตลอดชีวติ 

 4. เป็นการศึกษาที�ให้เห็นคุณค่าของความรู้ประสบการณ์และอาชีพของผูเ้รียน โดยสามารถ
นาํมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลกัสูตรได ้

 5. ส่งเสริมใหบุ้คคล องคก์ร ชุมชนในสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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 สรุปได้ว่า หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น        
เนน้การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการปฏิบติัจริง เพื�อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ให้มีความเชื�อมั�น
ในตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 จุดหมาย 
 เพื�อให้การจดัการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2549) สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ เป็นคนดี              
มีปัญญา มีความสุข  มีความเป็นไทย  และมีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิต      
จึงกาํหนดจุดหมาย  ซึ� งเป็นคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษา กล่าวคือ มีคุณธรรม     
จริยธรรม  และค่านิยมที�พึงประสงค ์ภูมิใจในความเป็นไทยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา ยึดมั�น
ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข            
รักประเทศชาติและทอ้งถิ�น มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามให้สังคม มีความคิดสร้างสรรค ์      
มีทกัษะและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพการงาน  มีทกัษะในการดาํเนินชีวิตโดยใช้เทคนิค 
วิทยาการ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีมาปรับใช้  ในการดาํรงชีวิตให้สอดคล้องกับสิ� งแวดล้อม      
และสังคม ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 การจดัการศึกษาโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนไดย้ึดถือสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง       
พุทธศกัราช 2549) เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมื�อจบการศึกษาซึ� งสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ดงักล่าวไดก้าํหนดไวเ้ฉพาะส่วนที�จาํเป็นสําหรับเป็นฐานในการดาํรงชีวิตให้มีคุณภาพ
ตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเ้รียน  สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ�มเติม    
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  และสังคม  เพื�อให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน  
โดยกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียน  ดงันี�  
 1. สาระการเรียนรู้ 
  การกาํหนดสาระการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน  ได้ยึดกรอบสาระการเรียนรู้    
ตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศักราช  2544 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549)    
ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ที�ผูเ้รียนตอ้งเรียน  เพื�อนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ      
และการศึกษาต่อ ทกัษะ  กระบวนการการเรียนรู้  และคุณลกัษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรม
ของผูเ้รียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหมวดวชิา ดงันี�  
  กลุ่มที�  1  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน  เป็นองค์ความรู้ที� เป็นทักษะพื�นฐานที�จาํเป็น          
ในการดาํเนินชีวิต  ตลอดจนเป็นเครื�องมือในการแสวงหาความรู้  เพื�อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นวิถีชีวิต  
การงานและอาชีพ  และการพฒันาสังคมและชุมชนของผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 
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  1. หมวดวิชาภาษาไทย  เพื�อเสริมสร้างทกัษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  
และการติดต่อสื�อสาร 
  2. หมวดวิชาคณิตศาสตร์  เพื�อพฒันาทักษะในทางคณิตศาสตร์ในเรื� องเกี�ยวกับ
จาํนวน  การวดั  เลขาคณิต  พืชคณิต  และขอ้มูลสถิติ 
  3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  เพื�อพฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
ดว้ยหลกัของความเป็นเหตุเป็นผล  การเชื�อมโยงความรู้กบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นาํไปใช ้     
ในชีวิตประจาํวนั  และศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลง  ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยโีดยนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวการณ์ต่าง ๆ 
  4. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  เพื�อพฒันาทกัษะในการติดต่อสื�อสารกบับุคคลและ
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารกบัสังคมโลก  ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื�ออาชีพที�ทาํอยู่ให้กา้วทนักบั    
ยคุโลกาภิวตัน์ 
  สาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  กาํหนดให้เรียนวิชาภาษาองักฤษทุกระดบั
การศึกษา  ส่วนภาษาต่างประเทศอื�น ๆ  สามารถเลือกจดัการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและ   
ความตอ้งการของผูเ้รียน 
  กลุ่มที�  2  กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  เป็นองคค์วามรู้ที�เป็น ทกัษะชีวิตและทกัษะ
อาชีพ  เพื�อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้�น        
มีความสุนทรียภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ� น  เนื�องจากกลุ่มผูเ้รียนการศึกษานอกระบบ       
เป็นผูที้�มีความรู้และประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควร  องค์ความรู้และสาระการเรียนรู้ที�จดัให ้   
จึงพฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยั  และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติไดท้นัที  ประกอบดว้ย 
  1. หมวดวิชาพฒันาสังคมและชุมชน (สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)  เพื�อ 
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  มีความรู้เกี�ยวกบัตนเองและความสัมพนัธ์  
ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี�ยวกับ    
ประวติัศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อมัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตลอดจนความรู้เกี�ยวกบัศาสนา  วฒันธรรม   
  2. หมวดวชิาพฒันาทกัษะชีวติ 1 (สุขศึกษา  พลศึกษา) เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะชีวติในดา้นสุขภาพอนามยั  รู้วธีิการดูแล  บาํรุงรักษาร่างกายใหแ้ขง็แรง  และการป้องกนั
โรคภยั ตลอดจนความรู้ดา้นการกีฬา  เช่น  การออกกาํลงักาย  การเล่นกีฬา  เพื�อใหผู้เ้รียน  มีสุขภาพ
อนามยัดี   
  3. หมวดวชิาพฒันาทกัษะชีวติ 2 (ศิลปะ)  เพื�อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นศิลปะ  
มีความสุนทรียภาพ และพฒันาคุณภาพชีวติ  เพื�อการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 
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  4. หมวดวชิาพฒันาอาชีพ  เพื�อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีวิสัยทศัน์  มองเห็นช่องทางและ
แนวทางในการประกอบอาชีพ  รวมทั�งสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และรู้จกัเลือกใช้
ทรัพยากรที�มีอยูร่อบตวัมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการงานอาชีพ  
  สาํหรับกลุ่มเป้าหมายใดมีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้องคค์วามรู้กระบวนการและค่านิยม
ต่าง ๆ ก็สามารถเพิ�มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนั�น ๆ ได้ทุก
หมวดวชิา   
 2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  การจดัการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนได้กาํหนด  
มาตรฐานการเรียนรู้ของหมวดวชิา 8 หมวดวิชา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช  2544 
(ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช 2549)  ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นความรู้ทกัษะ กระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมของแต่ละหมวดวิชา เพื�อใช้เป็นจุดหมายในการพฒันาผูเ้รียน        
ใหมี้คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  2.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชา  เมื�อผูเ้รียนเรียนจบการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ไดย้ึดถือมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง  
พุทธศกัราช 2549) ทั�งนี� ได้มีการเพิ�มเติมมาตรฐานการเรียนรู้ในหมวดวิชาพฒันาอาชีพ เพื�อให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รียนที�เป็นผูใ้หญ่ 
  2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัการศึกษา 
   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชา  เมื�อผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละระดบั        
การศึกษา  ไดแ้ก่  มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ซึ� งไดป้รับและพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะทางธรรมชาติ
ของกลุ่มเป้าหมายผูเ้รียนการศึกษานอกระบบ  ทั�งนี�มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัการศึกษาของแต่ละ
หมวดวชิาจะกาํหนดไวใ้นเอกสารกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหมวดวิชาต่าง ๆ  
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาได้กําหนดไวเ้ฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ที�จาํเป็นสําหรับ        
การพัฒนาคุณภาพผู ้เ รียนทุกคนสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที�สอดคล้องกับสภาพปัญหา            
และความตอ้งการของชุมชนและสังคม  การสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ตลอดจนมาตรฐาน      
การเรียนรู้ที�สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถ  และความถนัดของผูเ้รียนให้สถานศึกษา
พฒันาเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
 การจัดสาระการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนได้ยึดสาระ        
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2549)                  
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(สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2549 ก : 9 - 11)โดยไดมี้การปรับสาระการเรียนรู้         
ในแต่ละระดบัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายผูเ้รียน การศึกษานอกระบบดงันี�  
 1. สาระการเรียนรู้ที�ต้องเรียนในแต่ละระดับการศึกษา สาระการเรียนรู้การศึกษา       
นอกโรงเรียน มี 8 หมวดวิชาดงักล่าว ซึ� งผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาตอ้งเรียนให้ครบทั�งกลุ่มหมวดวิชา
พื�นฐานและกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  จาํนวนหน่วยกิตที�ตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตรในแต่ละ
ระดับการศึกษาได้กาํหนดค่าสาระการเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชาเป็นหน่วยกิต โดยกาํหนดให ้                      
1  หน่วยกิต  ใชเ้วลาเรียน  40  ชั�วโมง  จาํแนกไดด้งันี�  
  1.1 ระดับประถมศึกษา ผู ้เ รียนต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน จาํนวน 4 หมวดวิชา  หมวดวิชาละ 5 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต  
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ จาํนวน 4 หมวดวิชา  หมวดวิชาละ 7 หน่วยกิต  รวม 28 หน่วยกิต  
รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติไม่นอ้ยกวา่ 100 ชั�วโมง 
  1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน จาํนวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต  
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ จาํนวน 4 หมวดวิชา  หมวดวิชาละ 8 หน่วยกิต  รวม 32 หน่วยกิต  
รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 56 หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติไม่นอ้ยกวา่ 100 ชั�วโมง 
  1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกว่า 76 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน จาํนวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 7 หน่วยกิต รวม 28 หน่วยกิต  
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  จาํนวน 4 หมวดวิชา  หมวดวิชาละ 12 หน่วยกิต  รวม 48 หน่วยกิต  
รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 76 หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติไม่นอ้ยกวา่ 100 ชั�วโมง 
 2. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  เป็นกิจกรรมที�จดัขึ�นเพื�อให้ผูเ้รียนไดน้าํมวลประสบการณ์
และทกัษะที�ไดจ้ากการเรียนรู้ตามหลกัสูตร จาํนวน 100 ชั�วโมง ไปพฒันาความสามารถของตนตาม
ศกัยภาพเพิ�มเติม  จากกิจกรรมที�จดัให้เรียนรู้ในหมวดวิชาต่าง ๆ  เพื�อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  โดยใช้กระบวนการคิดเป็นในการดาํเนินกิจกรรมบนพื�นฐานของ
การมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มอนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม และมีความสุข  
โดยสามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการอบรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มานบั
รวมเป็นกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติได ้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี�  

  2.1 กิจกรรมพฒันาตนเองและครอบครัวเป็นกิจกรรมที�มุ่งพฒันาผูเ้รียนทางดา้น   
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสิ�งแวดลอ้มของครอบครัว เพื�อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ        
  2.2 กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นกิจกรรมที� ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน         
ให้เข้มแข็ง  ตลอดจนการพฒันาสิ� งแวดล้อม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้       
ของชุมชน 
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 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน          
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน (พุทธศกัราช 2544 ฉบบัปรับปรุง)  พุทธศกัราช 2549 การจดั  
การศึกษานอกโรงเรียนได้กาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็น 2 ลกัษณะ คือการจดัการเรียนรู้   
โดยการพบกลุ่ม จะเน้นหนกัการศึกษา เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั  มีการพบกลุ่มเพื�อนาํสิ�งที�ได ้    
ไปศึกษาคน้ควา้มานาํเสนอ  อภิปรายและสรุป ร่วมกนัในลกัษณะแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั รวมไปถึง
การจดัการเรียนรู้โดยการศึกษาทางไกล  เป็นวิธีที�ผูเ้รียนเรียนรู้ โดยผ่านสื�อสารศึกษาทางไกล       
ไดแ้ก่  วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยยดึแนวทางที�สาํคญั ดงันี�  
 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยปรัชญา  “คิดเป็น”  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน       
ในการคิดวเิคราะห์  และแกไ้ขปัญหา  โดยเริ�มตั�งแต่รวบรวมและวเิคราะห์สภาพปัญหาการรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ที�นาํมาใช้ในการแกไ้ขปัญหา โดยการใช้ขอ้มูล  3 ดา้น คือ ขอ้มูลดา้นตนเอง ขอ้มูล
ดา้นวิชาการ  และขอ้มูลดา้นสิ�งแวดลอ้มมาใชใ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการแกปั้ญหา  
และหาแนวทางปฏิบติัดว้ยหลกัของความเป็นเหตุเป็นผลในการดาํเนินชีวิตของตนเองและอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งเป็นสุขในการจดัการเรียนรู้จะตอ้งคาํนึงถึงจิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่ที�ตอ้งการเรียนรู้  
เพื�อนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพได้ทันที                  
ผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตรจึงมีความจาํเป็นต้องจัดเนื�อหาสาระของหลักสูตร          
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2. การจดักระบวนการเรียนรู้โดยยึดตามแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั   
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พุทธศกัราช 2545 (สํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 12 - 14) โดยยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  นอกจากนี� กระบวนจดัการเรียนรู้ยงัตอ้ง
จดัสาระการเรียนรู้และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ  จึงมีกระบวนการเรียนรู้และวิธีการที�หลากหลาย
ใหเ้หมาะสมแต่ละบุคคล เนน้กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เช่น  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้
ร่วมกนั  การเรียนรู้จากวถีิชีวติ  และการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงเหล่านี�   เป็นตน้ 
 3. การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมที�ยึดผูเ้รียน  
เป็นสําคญัและกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยนาํกระบวนการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้
ในหมวดวิชาเดียวกนัหรือสาระการเรียนรู้ต่างหมวดวิชามาบูรณาการร่วมกบัสภาพวิถีชีวิตในการ
จัดการเรียนการสอน  ทั� งนี� ผูส้อนมีบทบาทสําคัญในการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกเป็นผูชี้� แนะ  
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ตลอดจนเป็นวทิยากรในสาขาวชิาที�นาํมาบูรณาการ  ซึ� งจดัไดห้ลายลกัษณะ เช่น การบูรณาการแบบ
ผูส้อนคนเดียว  การบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ การบูรณาการแบบ
โครงงาน เป็นตน้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที�ใช้เพื�อประเมินการพฒันา     

คุณภาพผูเ้รียนเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�แสดงพฒันาการ  ความกา้วหนา้  และความสําเร็จ ในการเรียนของ

ผูเ้รียน รวมทั�งขอ้มูลที�จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเต็ม

ตามศกัยภาพ ประกอบดว้ย 

 1. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการประเมินผลระดบัสถานศึกษาที�กระทาํควบคู่

ไปกบักระบวนการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาใชว้ิธีการประเมินที�โปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

เพื�อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการคุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ อนัเป็นผล

สืบเนื�องมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพียงใดและเพื�อนาํผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนให้

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั�งนาํมาใช้ในการพิจารณาตดัสินความสําเร็จทางการศึกษา   

ของผูเ้รียนอีกดว้ย  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 

  1.1 การวดัและประเมินผลหมวดวิชา  รายวิชา  สถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการประเมิน

ผูเ้รียนใน  3  ลักษณะ  คือ  ประการแรก  การประเมินเพื�อตรวจสอบความรู้พื�นฐานของผูเ้รียน  

ประการที�สอง  การประเมินผลระหว่างเรียน  เพื�อทราบความก้าวหน้า  ทั� งด้านความรู้  ทกัษะ  

กระบวนการ  คุณธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้การประเมินให้ประเมินอย่างต่อเนื�องควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และ

ประการที�สาม  การประเมินผลปลายภาคเรียน  เพื�อทราบผลการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐาน    

การเรียนรู้โดยภาพรวม  ทั�งนี�กระบวนการและวิธีการประเมินผลจะตอ้งให้ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการวดั

และประเมินผลมีส่วนร่วมทุกประการ โดยใชว้ิธีการที�หลากหลายเนน้การปฏิบติัจริง ให้สอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

  1.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมและผ่านการประเมิน 

กิจกรรมพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 

  1.3 การประเมินลกัษณะอนัพึงประสงค์  สถานศึกษาจะต้องประเมินคุณลกัษณะ   

อนัพึงประสงคทุ์กคน ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด   

  1.4 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาตอ้งประเมินการอ่าน  

คิดวเิคราะห์  และเขียน ผูเ้รียนทุกคน ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด    
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 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ   
  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที�เรียนในภาคเรียนสุดทา้ยของทุกระดบั  ไดแ้ก่  
ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  เขา้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัชาติในหมวดวิชาที�สําคญั  ตามที�สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกาํหนด  
มีวตัถุประสงค์เพื�อทราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายสถานศึกษา รายอาํเภอ  รายจงัหวดั  รายภาค  
และภาพรวมของประเทศ  เพื�อนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษาต่อไป 
   การจดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544             
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2549) เป็นการจดัการศึกษานอกระบบสอดคลอ้งกบัทฤษฎีหลกัสูตร
ตามแนวทางการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ มุ่งเน้นการส่งเสริม การวิเคราะห์สภาพสังคม และการแกปั้ญหา
โดยใช้กระบวนการ “คิดเป็น” เป็นหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อนาํไปสร้างองค์ความรู้ 
และนาํสู่การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการคน้ควา้ประสบการณ์จริง 
สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
 
หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา         
สาระพฒันาสังคมและชุมชน 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา (2549 : 6 - 296)  
ดาํเนินการจดัการศึกษา  เพื�อให้เป็นไปตามแนวคิด  หลักการ  และจุดมุ่งหมายของการศึกษา       
นอกโรงเรียนและสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ  แล้วนาํสู่การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา  จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนให้สอดคล้องกบัการ
พฒันาทอ้งถิ�น ซึ� งหลกัสูตรดงักล่าวได ้กาํหนด จุดมุ่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจดั
สาระการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และการวดัและการประเมินผลการเรียน  
ไวด้งันี�     
 จุดหมาย 
 สาระพฒันาสังคมและชุมชน (สังคม ศาสนา และวฒันธรรม) ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา จุดมุ่งหมายที�สําคญั คือ ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองที�ดี ในวิถี
ประชาธิปไตย ภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทั�งยงัทาํให้ผูเ้รียน    
เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา รักประเทศชาติและทอ้งถิ�น มุ่งทาํประโยชน์และสร้าง      
สิ�งที�ดีงามให้สังคม มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพการงาน     
มีทกัษะในการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 การจดัการศึกษาของสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอเขาชะเมา (2549 : 135 - 184) โดยใชห้ลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนไดย้ึดถือ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง  

พุทธศกัราช 2549) (สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.  2549 ค : 1 - 30)  เป็นเกณฑ ์           

ในการกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมื�อจบการศึกษา ซึ� งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าวได้

กาํหนดไวเ้ฉพาะส่วนที�จาํเป็นสําหรับเป็นฐานในการดาํรงชีวิตให้มีคุณภาพตามความสามารถ  

ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ�มเติมตามความตอ้งการของผูเ้รียน  

ชุมชน และสังคม เพื�อให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียนโดยกาํหนดสาระและมาตรฐาน    

การเรียน ดงันี�  

 สาระที�  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส.1.1  เขา้ใจประวติั ความสําคญั หลกัธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที�ตน

นบัถือ และสามารถนาํหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 

 มาตรฐาน ส.1.2  ยึดมั�นในศีลศีลธรรม การกระทาํความดี มีค่านิยมที�ดีงาม และศรัทธา   

ในพุทธศาสนาหรือศาสนาที�ตนนบัถือ 

 มาตรฐาน ส.1.3  ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม และศาสนพิธีของพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที�ตนนบัถือ ค่านิยมที�ดีงาม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน บาํเพญ็ประโยชน์

ต่อสังคม สิ�งแวดลอ้มเพื�อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

 สาระที�  2  หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 

 มาตรฐาน ส.2.1 ปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี     

และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน ส.2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั�น ศรัทธา      

และธาํรงรักษาไว ้ ซึ� งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สาระที�  3  เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 

การใชท้รัพยากรที�มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า รวมทั�งเศรษฐกิจพอเพียง  เพื�อการ

ดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบ

เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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 สาระที�  4  ประวติัศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1  เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลา และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์บนพื�นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์   
ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในแง่ความสัมพนัธ์ 
และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื�อง ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถวิเคราะห์    
ผลกระทบที�เกิดขึ�น 
 มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความภูมิใจ
และธาํรงความเป็นไทย 
 สาระที�  5  ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของสรรพสิ�ง
ที�ปรากฏในระวางที� ซึ� งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที�และเครื� องมือ             
ทางภูมิศาสตร์ในการคน้หาขอ้มูลภูมิศาสตร์ อนัจะนาํไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�ก่อ    
ใหเ้กิดการสร้างสรรค ์วฒันธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษท์รัพยากร และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันา
ที�ย ั�งยนื 
 คาํอธิบายสาระพฒันาสังคมและชุมชน รหสัสาระ พช 20 (Co 20) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จาํนวน 8 หน่วยกิต สาระที� 2 หนา้ที� พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 เป็นสาระที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาระบบความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นฐานะเป็นสมาชิก  
ทางสังคม มีวฒันธรรม ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นเป็นกลุ่ม ศึกษาสถาบนัทางสังคม การจดัระเบียบทางสังคม 
มุ่งให้เกิดความเข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที�ในฐานะพลเมือง        
ของประเทศในระบอบประชาธิปไตยและหลกักฎหมายที�สําคญั องคป์ระกอบของกระบวนการยุติธรรม
รู้จกัแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มชุมชน สังคม ที�มีวฒันธรรมคล้ายคลึง  
และแตกต่างกนัมีการขดัเกลาทางสังคมทั�งทางตรงและทางออ้ม ในฐานะที�เป็นสมาชิกที�อยูร่่วมกนั
มีบรรทดัฐานทางสังคม มีระบบค่านิยม ความเชื�อประเพณีทางสังคม สถาบนัต่าง ๆ ซึ� งมีอิทธิพล  
ต่อพฤติกรรมทางสังคม รวมทั�งสามารถวิเคราะห์สภาพทางสังคม วฒันธรรม และความเป็นอยู่
ระหว่างสังคมไทยกับสังคมอื�นในโลก เพื�อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน แสวงหาประสบการณ์           
ทางด้านการเมือง การปกครองของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะระบบการเมือง การปกครองของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก ระบบการเมือง การปกครองของไทย ภายใตรั้ฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุด    
ในการปกครองประเทศ ระบบการปกครองทอ้งถิ�น และกฎหมายสําคญัที�เกี�ยวขอ้งในชีวิตของคนไทย 
เพื�อจะไดป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางสังคมอยา่งมีเหตุผล 
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 สาระพฒันาสังคมและชุมชน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 64 - 72) 
  สาระที�  2  หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม 

 มาตรฐาน ส 2.1  ปฏิบติัตนตามหน้าที�ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี     

และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 1. เขา้ใจสิทธิ และหนา้ที�ที�มีต่อระบบสถาบนัทางสังคมและปฏิบติัตนตามแนวทางของ
สถาบนันั�น ๆ เพื�อรักษาวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นและของชาติ 

 2. ตระหนกัถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ที�ในฐานะพลเมืองดีของสังคม

และประเทศชาติ เช่น ตระหนักในความสําคัญของสิทธิมนุษยชนเพื�อคุ้มครองปกป้องตนเอง       
และผูอื้�นใหด้าํเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

 3. วิเคราะห์เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในสังคมไทยและสังคมโลก ที�มีผลกระทบต่อสถาบนั  

ทางสังคมพร้อมทั�งเลืองแนวทางการปฏิบติัที�ถูกตอ้ง 
 กรอบสาระการเรียนรู้ 

 1. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ที�ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 

 2. สิทธิมนุษยชนพื�นฐาน 
 3. การจดัระเบียบทางสังคม 

 4. สถาบนัทางสังคม 
 5. กระบวนการทางประชาธิปไตย 

 6. คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยระดบัประเทศชาติ 

 7. ค่านิยม ความเชื�อ ประเพณี และวฒันธรรมที�สาํคญัของไทย และประเทศเพื�อนบา้น 
 8. ความเหมือนและความแตกต่างของค่านิยม ความเชื�อ และวฒันธรรมของไทย         

และประเทศเพื�อนบา้น 

 9. หลักการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของวฒันธรรมประเพณีของไทย    
และประเทศเพื�อนบา้น 

 10. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาของประเทศเพื�อนบา้น 

 11. การนาํภูมิปัญญาของไทยและประเทศเพื�อนบา้นมาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัตนเอง
และชุมชน 

 12. การอนุรักษว์ฒันธรรมของทอ้งถิ�นชาติ 
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 13. กฎหมายเบื�องต้นที�เกี�ยวข้องกับชีวิตประจาํวนัและกฎหมายอื�น ๆ ที�ควรรู้ ได้แก่ 
กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแพง่ กฎหมายอาญา กฎหมายจราจร กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายที�ออกโดยทอ้งถิ�น  กฎหมายสิ� งแวดล้อม    
และทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายทรัพย ์สินทางปัญญา กฎหมายการประกันสังคม อนุสัญญา       
วา่ดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
 ระยะเวลา  320 ชั�วโมง 
 จาํนวนหน่วยกิต  8 หน่วยกิต 
 สาระพฒันาสังคมและชุมชน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  สาระที�  2  หนา้ที�พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน  ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั�นศรัทธา      
และธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 1. เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองและโครงสร้างของประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น 
 2. เขา้ใจความเป็นมาหลกัการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสําคญัของรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปัจจุบนัที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติของประชาชนและตระหนกัถึงความสําคญัที�จะตอ้งปฏิบติัตน
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  
 3. วเิคราะห์ความเคลื�อนไหวทางการเมือง การปกครองทั�งของประเทศไทยและประเทศ
เพื�อนบา้น เพื�อใชเ้ป็นหลกัการในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 4. ตระหนกัถึงความสําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที�ประชาชนทุกคน      
มีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์และปฏิบัติตนตามระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 กรอบสาระการเรียนรู้ 
 1. ระบบการเมือง การปกครองในสังคมโลก 
 2. หลกัการอยูร่่วมกนัตามวถีิทางประชาธิปไตยบนพื�นฐานของคุณธรรม 
 3. โครงสร้างการเมือง การปกครองของไทย ไดแ้ก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถิ�น 
 4. ความเป็นมา หลกัการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญไทย 
 5. การปฏิบติัตนตามบญัญติัของรัฐธรรมนูญและผลของการนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต
ของประชาชน 
 6. กฎหมายที�เกี�ยวกบัการเลือกตั�งและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั 
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 7. สิทธิและหนา้ที�ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
 8. ปัญหาและสถานการณ์การเมือง การปกครองที�เกิดขึ�นในชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศ 
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 
 9. การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองระดบัชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศ 
 10. สถานการณ์ทางการเมือง การปกครองในสังคมไทยและสังคมโลก 
 ระยะเวลา  320 ชั�วโมง 
 จาํนวนหน่วยกิต  8 หน่วยกิต 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน          
ตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2549) ได้ยึด      
แนวทางที�สาํคญั ดงันี�  
 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยปรัชญา  “คิดเป็น”  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน       
ในการคิดวเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาโดยเริ�มตั�งแต่รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา  การรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ที�นาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา  โดยการใชข้อ้มูล  3  ดา้น  คือ  ขอ้มูลดา้นตนเอง  ขอ้มูล    
ดา้นวชิาการ  และขอ้มูลดา้นสิ�งแวดลอ้มมาใชใ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการแกปั้ญหา  
และหาแนวทางปฏิบติัดว้ยหลกัของความเป็นเหตุเป็นผลในการดาํเนินชีวิตของตนเอง  และอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งเป็นสุข 
 2. การจดักระบวนการเรียนรู้โดยยึดตามแนวทางการจดัการศึกษาในพระราชบญัญติั   
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)  พุทธศกัราช 2545 (สํานกังาน      
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 12 - 14) โดยยึดหลกัวา่  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี� กระบวนจัดการเรียนรู้           
ยงัต้องจดัสาระการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน      
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ จึงมีกระบวนการเรียนรู้และวิธีการ 
ที�หลากหลายให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การเรียนรู้        
ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากวถีิชีวติ และการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เป็นตน้ 
 3. การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมที�ยึดผูเ้รียน 
เป็นสําคญัและกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยนาํกระบวนการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้
ในหมวดวิชาเดียวกนัหรือสาระการเรียนรู้ต่างหมวดวิชามาบูรณาการร่วมกบัสภาพวิถีชีวิตในการ
จัดการเรียนการสอน ทั� งนี� ผูส้อนมีบทบาทสําคัญในการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นผูชี้� แนะ          
ตลอดจนเป็นวิทยากรในสาขาวิชาที�นาํมาบูรณาการ ประกอบด้วย บูรณาการแบบผูส้อนคนเดียว  
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(2)  การบูรณาการแบบคู่ขนาน  (3)  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  และ (4)  การบูรณาการแบบ
โครงงาน 
 วธีิการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จากกลุ่ม  การเรียนรู้จากการสอน  
และการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ดงันี�  
 1. การเรียนรู้จากกลุ่ม  นอกจากผูเ้รียนจะศึกษาดว้ยตนเอง  การเรียน  การสอนตามหลกัสูตร  
เพื�อให้ผูเ้รียนไดน้าํ มีการนาํความรู้โครงงานที�เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมานาํเสนอและ
เรียนรู้ร่วมกนั  และเปลี�ยนความรู้ที�ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ประสบการณ์ การอภิปรายในหมวดวิชา   
ที�ผูเ้รียนเรียนแลว้ โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา   
 2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ซึ� งรวบรวมสื� อสิ� งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร  
หนงัสือ และสื�อประเภทต่าง ๆ ที�หลากหลาย  สื�ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีโอ แผ่นเสียง CD-ROM  
สื� อบุคคล ได้แก่  ผู ้รู้  ผู ้ชํานาญการ ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งการเ รียนรู้  ได้แก่  พิพิธภัณฑ ์              
สถานประกอบการ แหล่งท่องเที�ยว และสื�อการศึกษาทางไกล ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ เหล่านี�   เป็นตน้ 
 3. การเรียนรู้จากการเสริมความรู้  เป็นการเรียนรู้โดยการสอนเสริม  ผูเ้รียนตอ้งจดัตาราง
การสอนเสริมในกลุ่มสาระวิชาที�เป็นองค์ความรู้ ซึ� งเป็นทฤษฎี กฎเกณฑ์ที�มีเนื�อหาซับซ้อนและ  
เขา้ใจยาก โดยครูผูส้อนอาจจะสอนเสริมในกรณีที�มีวุฒิในสาขาวิชานั�น ๆ หรือเชิญวิทยากรหรือ    
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั�น ๆ มาให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ  
และมีทกัษะในศาสตร์นั�น ๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้โดยผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติและค้นพบ     
ความรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการปฏิบติัจริงจากการทาํโครงงานเหล่านี�    
เป็นตน้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที�ใช้เพื�อประเมิน  การพฒันา    
คุณภาพผูเ้รียนเพื�อให้ไดข้อ้มูลที�แสดงพฒันาการ  ความกา้วหน้า  และความสําเร็จในการเรียนของ  
ผูเ้รียน  รวมทั� งข้อมูลที�จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้        
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ ประกอบดว้ย 
 1. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลระดบัสถานศึกษา ที�กระทาํ   
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน  โดยให้สถานศึกษาใช้วิธีการประเมินที�โปร่งใสและ     
ตรวจสอบได้  เพื�อตรวจสอบว่าผู ้เรียนมีความรู้  ทักษะกระบวนการคุณธรรม  และค่านิยม             
อนัพึงประสงค์  อีกทั�งนาํผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ     
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นาํมาใชใ้นการพิจารณาตดัสินความสําเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียนอีกดว้ย  การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้  ประกอบดว้ย การวดัและประเมินผลหมวดวิชา  รายวิชา  สถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการ
ประเมินผูเ้รียนใน  3  ลกัษณะ  คือ  ประการแรก  การประเมินผลก่อนเรียน เพื�อตรวจสอบความรู้
พื�นฐานของผูเ้รียน  ประการที�สอง  การประเมินผลระหวา่งเรียน  เพื�อทราบความกา้วหนา้  ทั�งดา้น
ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ อนัเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประเมิน  และประการที�สาม  การประเมินผลปลายภาคเรียน          
เพื�อทราบผลการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้โดยภาพรวม ทั�งนี�กระบวนการและวิธีการ
ประเมินผลจะตอ้งให้ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย  โดยใช้
วิธีการที�หลากหลายเน้นการปฏิบติัจริง  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรม
พฒันา  ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม ตามเกณฑ์ที�สถานศึกษากาํหนด การประเมินลกัษณะ            
อนัพึงประสงค ์ สถานศึกษาจะตอ้งประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์กคน  ตามเกณฑ์ที�สถานศึกษา
กาํหนด  และการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน สถานศึกษาตอ้งประเมิน   การอ่าน     
คิดวเิคราะห์  และเขียน  ผูเ้รียนทุกคน ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด   
 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที�เรียน

ในภาคเรียนสุดทา้ยของทุกระดบั  เขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติในหมวดวิชา        

ที�สําคญั  ตามที�สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกาํหนด  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดบัชาติไม่มีผลต่อการไดห้รือตกของผูเ้รียน  แต่มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน

เป็นรายสถานศึกษา  รายอาํเภอ  รายจงัหวดั  รายภาค  และภาพรวมของประเทศ  เพื�อนาํขอ้มูลไปใช้

ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป  
 ดงันั�น จาํนวนหน่วยกิต ที�ตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษาไดก้าํหนดค่า

สาระการเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชาเป็นหน่วยกิต  โดยกาํหนดให้  1  หน่วยกิต  ใชเ้วลาเรียน  40  ชั�วโมง  
จาํแนกได ้ดงันี�  

 1. ระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต ประกอบดว้ย  

กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน  จาํนวน  4  สาระ ๆ ละ  5  หน่วยกิต  รวม  20  หน่วยกิต  กลุ่มหมวดวิชา
ประสบการณ์  จ ํานวน  4  สาระๆ ละ 7 หน่วยกิต  รวม  28  หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                          

ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ  ไม่นอ้ยกวา่  100  ชั�วโมง 

 2. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ผูเ้รียนต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน  จาํนวน 4 สาระ ๆ ละ  6 หน่วยกิต  รวม 24 หน่วยกิต       
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กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์  จาํนวน  4  สาระ ๆ ละ 8 หน่วยกิต  รวม 32 หน่วยกิต  รวมตลอด      

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 56 หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติไม่นอ้ยกวา่ 100 ชั�วโมง 

 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย  กลุ่มหมวดวิชาพื�นฐาน  จาํนวน  4  สาระ ๆ ละ 7 หน่วยกิต  รวม 28 หน่วยกิต       
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์   จาํนวน 4  สาระ ๆ ละ 12 หน่วยกิต  รวม  48  หน่วยกิต  รวมตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 76 หน่วยกิต  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติไม่นอ้ยกวา่ 100 ชั�วโมง 
 สรุปได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอเขาชะเมา สาระพฒันาสังคมและชุมชน ได้กาํหนดจุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ การจดั        

กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล โดยมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนดี                        

มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้เป็นผลการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมของการแปลงหลกัสูตร      
สู่การจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นสิ1งสาํคญัที1จะทาํใหเ้ห็นภาพรวมและการดาํเนินการในการสอน
อย่างชัดเจน ซึ� งแผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวได้ กาํหนดความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ความสําคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ขั�นตอนการจดัทาํ
แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้          
เกณฑป์ระสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ และประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�          
 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที�ดีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้ซึ� งมีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันี�  
 รัชนี  ภาเขม็ (2543 : 40) กล่าววา่  การเตรียมการสอนอยา่งมีระเบียบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหน้า และเป็นเครื� องมืออนัสําคญัที�จะช่วยให้นักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที�หลกัสูตร
กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สําลี  รักสุทธี (2544 : 42) กล่าวว่า  แผนการจดัการเรียนรู้หรือโครงงานที�จดัทาํเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ และเป็นเครื�องมืออนัสาํคญัที�จะช่วยใหน้กัเรียนไปสู่จดมุ่งหมายปลายทาง     
ที�หลกัสูตรกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนรูปแบบการเรียน การสอนในบทเรียน
ใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา จุดประสงค ์การวดัผลประเมินผลที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสอนต่อไป 
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 ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 การควบคุมงานก่อสร้างวิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพเ์ขียวไม่ไดฉ้ันใด ผูเ้ป็นครูผูส้อน  
ก็ขาดแผนการจดัการเรียนรู้ไม่ได้ฉันนั�น ดังนั�นแผนการจดัการเรียนรู้จึงเป็นสิ�งสําคญั ที�ทาํให ้     
การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นพอสรุปความสาํคญั ไดด้งันี�  

สาํลี  รักสุทธี (2544 : 43 - 44) ไดส้รุปความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เป็นผลงานทางวิชาการชิ�นสําคญัของครูผูส้อน นกัวิชาการศึกษา
ต่างยอมรับว่าแผนการจดัการเรียนรู้ คือ นวตักรรม ผลิตผล ผลการเตรียมผลการศึกษาค้นควา้        
ในวชิาที�ตนเองจะสอนเพื�อแสดงถึงผลึกภูมิปัญญาของตนเองให้คนอื�นไดรั้บทราบ ดงันั�น แผนการ
จัดการเรียนรู้จึงถือว่า เป็นผลงานทางวิชาการชิ�นสําคัญของครูผู ้สอน นั�นหมายความว่า                  
แมว้า่ครูจะไม่มีผลงานทางวิชาการดา้นอื�น แต่อยา่งนอ้ยที�สุดครูผูส้อนตอ้งมีแผนการจดัการเรียนรู้       
เป็นของตนเอง จึงจะเรียกไดว้า่ครูมืออาชีพ ดว้ยเหตุผล แผนการจดัการเรียนรู้เป็นที�ยอมรับในฐานะ
ผลงานทางวิชาการชิ�นสําคญั เมื�อครูผูส้อนจะส่งผลงานทางวิชาการทุกครั� ง จึงตอ้งส่งแผนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยเสมอ 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ คือ เข็มทิศบอกทางครู เข็มทิศมีความจาํเป็นต่อกัปตนัเรือ        
ต่อนกัเดินป่าฉันใด แผนการจดัการเรียนรู้ก็มีความสําคญัต่อครูผูส้อนฉันนั�น นกัเดินเรือมีโอกาส
หลงทางลอยเควง้ควา้งในกลางมหาสมุทร อาจพบจุดอบัปาง ไม่สามารถส่งผูโ้ดยสารถึงฝั�งไดห้รือ
นกัเดินป่าที�อาจหลงป่า เป็นอาหารของสัตวร้์ายในป่าได ้ถา้ไร้ซึ� งเข็มทิศ เช่นเดียวกนัหากครูผูส้อน
ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ อาจพาผู ้เ รียนเดินทางอย่างไร้จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน                
อาจจบหลกัสูตร แต่ผูเ้รียนไม่จบ เนื�องจากนาํผูโ้ดยสารขึ�นฝั�งแห่งการเรียนรู้อยา่งโง่เขลา เบาปัญญา 
อวชิชายงัครอบงาํผูเ้รียนต่อไป 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้เหมือนพิมพ์เขียวของครูผู ้สอน วิศวกร สถาปนิกเป็นผู ้
ออกแบบสร้างบ้าน สร้างอาคาร ตึกรามบา้นช่อง ให้มีความแข็งแรงทนทาน ครูผูส้อนมีหน้าที�
ออกแบบ     ทางการศึกษาเพื�อสร้างคน นายช่างจะสร้างบา้น อาคารพิมพเ์ขียว (แปลน) บา้นหรือตึก
อาจทรุด  หรือพงัลงได ้เพราะขาดมาตรฐานในการก่อสร้าง ผลสัมฤทธิW ทางการเรียนของผูเ้รียนอาจ
ผา่นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ หากครูผูส้อนสักแต่ว่าสอนโดยไม่มีการเตรียมการสอนหรือทาํแผนการ            
จดัการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ ดงันั�นพิมพเ์ขียวมีความจาํเป็นต่อการสร้างบา้นฉนัใด แผนการจดัการเรียนรู้
ก็ยอ่มมีความจาํเป็นต่อครูผูส้อนฉนันั�น  
 4. แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนที�บอกเป้าหมายการเดินทาง ครูผูส้อน ผูเ้รียน ในการ
เดินทางไปในที�ต่าง ๆ ที�เราไม่เคยไปสิ�งที�จะช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายได ้นอกจากคาํบอกเล่าของคนอื�น
แล้วก็คือ “แผนที�” โดยเฉพาะนักเดินทางต่างประเทศ เขาจะเห็นความสําคัญของแผนที�มาก         
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โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษา เขาจะให้ผูเ้รียน เรียนรู้ การใช้แผนที�ตั�งแต่ระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายเลยทีเดียว ดงันั�นชาวต่างประเทศจึงใช้แผนที�ได้
ดีกว่าคนไทยเป็นส่วนใหญ่ แผนที�ช่วยนกัเดินทางไม่ให้หลงทิศทาง เช่นเดียวกบัเข็มทิศ แผนการ
จดัการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกัน กับแผนที�ครูผูส้อนจะพาผูเ้รียนไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร 
จะตอ้งมีแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ� งทาํหน้าที�เหมือนแผนที�ชีวิต แผนที�ทางการศึกษาที�จะชี� บอกว่า 
คุณจะตอ้งเดินทางวิธีนั�น วิธีนี�  ยานพาหนะเช่นนี�  จึงจะนาํพาผูเ้รียนไปสู่หลกัชยัได ้เป้าหมายการ
เดินทางของ   ผูเ้รียนจะมีไวอ้ยา่งชดัเจน ในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะพาผูเ้รียนสู่จุดหมาย
เช่นในแผนการจดัการเรียนรู้ก็มีบอกชี�ไว ้ดงันั�นแผนการจดัการเรียนรู้ที�มีความจาํเป็นต่อนกัเดินทาง
ฉนัใด แผนการจดัการเรียนรู้ก็มีความจาํเป็นต่อครูผูส้อนฉนันั�น หรืออาจกล่าวไดว้า่แผนการจดัการ
เรียนคือ        ลายแทงสู่ขุมทรัพยม์หาสมบติัก็คงไม่ผิดเพราะเมื�อนกัเรียนผา่นกระบวนการการจดัการ
เรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที�ถูกจดัลงสู่ภาคปฏิบติัอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์แล้ว ผูเ้รียน
สามารถจะนาํความรู้ไปสู่การดาํเนินชีวิตหาเลียงชีพตนเองได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ� งนั�นแหละคือ
ขมุทรัพยอ์นัลํ�าค่าของเขา 
 5. แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเครื�องชี� วดัคุณภาพครูผูส้อน อาจารย ์แมว้่าจะสอนมานาน
เพียงใด มีความสามารถเพียงใด คงจะให้คนในวงการศึกษายอมรับไดย้าก หากท่านไม่มีอุปกรณ์ 
หรือเครื�องมือสื�อสาร บอกให้คนอื�นทราบได้ว่า ท่านมีขั�นตอนการสอน มีการวางแผนการสอน       
มีการเตรียมการสอน การจัดการศึกษาไว้อย่างไรและดํา เนินการทางการศึกษาอย่างไร              
เฉพาะผลสัมฤทธิW ทางการศึกษาคงไม่เพียงพอสาํหรับเป็นเครื�องชี�วดัคุณภาพของครูผูส้อนได ้
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   
 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2540 : 203 ; อา้งถึงใน สุวิทย ์ เขาแกว้.  2551 : 41 - 42) ไดส้รุป       
องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  

1. วชิา หน่วยที�สอน และสาระสาํคญั (ความคิดรวบยอด) ของเรื�อง 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3. สาระการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
5. สื�อการเรียนการสอน 
6. วดัผลประเมินผล 

 กรมวิชาการ (2540 : 7 ; อา้งถึงใน สุวิทย ์ เขาแกว้.  2551 : 42) ไดส้รุปองคป์ระกอบ    
ของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  

1. สาระสาํคญั 
2. จุดประสงคป์ลายทาง 
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 3. จุดประสงคน์าํทาง 
 4. ชนิดของสมรรถภาพ 
 5. ประสบการณ์เดิม 
 6. สาระการเรียนรู้ 
 7. ลาํดบัขั�นตอนการเรียนการสอน เช่น สร้างความสนใจ แจกแจงจุดประสงค์สํารวจ
ความรู้เดิม เสนอความรู้ใหม่ ให้แนวทางการเรียนรู้ ให้นักเรียนปฏิบัติ ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ประเมินผลระหวา่งปฏิบติั และส่งเสริมความแม่นยาํ 
 8. สื�อการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ แผนภูมิ ใบความรู้ ใบงาน ชุดฝึกเป็นตน้ 
 9. การวดัและประเมินผล เช่น ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน คาํถามทา้ยบทเป็นตน้ 
 10.  กิจกรรมสืบเนื�อง และกิจกรรมเสนอแนะ รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั%นตอนการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2543 : 33 ; อา้งถึงใน สุวิทย ์ เขาแกว้. 
2551 : 42) ไดส้รุปขั�นตอนการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. ศึกษาหลกัสูตรเพื�อให้เขา้ใจหลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง ของกลุ่ม ประสบการณ์  
ต่าง ๆ ประสบการณ์ และคาํอธิบายกลุ่มประสบการณ์ ซึ� งได้กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรม                    
การเรียนรู้ของผูเ้รียน เนื�อหาสาระสําคญั ตลอดจนวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาที�ครูผูส้อนจะ
สอนในแต่ละรายวชิา 
 2. ศึกษาคู่มือการใชห้ลกัสูตร คู่มือหลกัการสอน แนวการสอน เพื�อให้เขา้ใจจุดเนน้ของ
หลกัสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร สาระสําคญัที�ปรับปรุงและเปลี�ยนแปลง บทบาทของ
ครูผูส้อน ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ พฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสอน 
 3. นาํโครงสร้างเนื�อหาวิชา จุดประสงคข์องกลุ่ม ประสบการณ์ และจุดประสงคร์ายวิชา 
มากาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียนให้เหมาะสมกับหัวข้อเนื�อหาย่อยโดยให้
ความสัมพนัธ์กบัอตัราเวลาเรียน ที�กาํหนดให้แต่ละหัวขอ้ กลุ่มประสบการณ์เป็นการกาํหนดการ
สอนระยะยาว 
 4. ศึกษาแนวตวัอย่าง แนวทางการสอนในคู่มือครูผูส้อนแลว้ทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียนให้เหมาะสมกบัหวัขอ้เนื�อหาและจุดประสงคข์อง
การเรียนรู้ ของแต่ละหวัขอ้ เพื�อให้ครูผูส้อนปรับสอนให้เหมาะสมกบัเวลาเรียนที�จดัไว ้ในตารางเรียน 
ของแต่ละสัปดาห์ต่อไป 
 5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูจะต้องพิจารณาหัวข้อจากแหล่งต่าง ๆ มา
ประกอบการเรียนการสอน เช่น หนงัสือคน้ควา้อา้งอิง สาระสําคญัสําหรับครูผูส้อน หนงัสือเรียน 
การสอน วตัถุประสงค ์สาํหรับนกัเรียนฝึกปฏิบติั ทดสอบสาํหรับวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
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 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 อาภรณ์  ใจเที�ยง (2540 : 219 ; อา้งถึงใน สุวิทย ์ เขาแกว้. 2551 : 43) ไดส้รุปวิธีการ    
แผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. เขียนให้ชัดเจนในทุกหัวขอ้ เพื�อให้ความกระจ่างแก่ผูอ่้านมีรายละเอียดพอสมควร    
ไม่ยน่ยอ่และไม่ละเอียดมากเกินไป 
 2. ใช้ภาษาเขียนที�สื�อความหมายไดเ้ขา้ใจตรงกนัเป็นประโยชน์ที�ไดใ้จความไม่ยืดยาว
และไม่เป็นภาษาพดู 
 3. เขียนทุกหวัขอ้หรือทุกช่วงใหส้อดคลอ้งกนั เช่น  
  3.1 สาระสาํคญัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเนื�อหา 
  3.2 จุดประสงคจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัเนื�อหา กิจกรรม และการวดัผล 
  3.3 สื�อการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรม  
 ลกัษณะของแผนการจัดการเรียนรู้  
 สาํลี  รักสุทธี (2544 : 69) ไดส้รุปลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที�มีกิจกรรมที�ผูเ้รียนเป็นผูไ้ด้ลงมือปฏิบติัให้ไดม้ากที�สุด 
โดยครูผูส้อนเป็นผูชี้�นาํ ส่งเสริมหรือกระตุน้กิจกรรมที�นกัเรียนดาํเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
 2. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบคาํตอบ หรือทาํสําเร็จ
ดว้ยตนเองโดยครูผูส้อนพยายามลดบทบาทของผูบ้อกคาํตอบ มาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยคาํถามหรือ
ปัญหาใหผู้เ้รียนคิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมนั�นเอง 
 3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที�เน้นทกัษะ กระบวนการ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรับรู้ และนาํ
กระบวนการไปใชจ้ริง 
 4. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ใชว้สัดุอุปกรณ์ที�สามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถิ�น 
หลีกเลี�ยงการใชว้สัดุอุปกรณ์ สาํเร็จรูปราคาสูง 

 เกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2536 : 50 - 51 ; อา้งถึงใน สุวิทย ์ เขาแกว้. 2551 : 45 - 46) กล่าววา่ 
เกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับผูผ้ลิต    
แผนการจดัการเรียนรู้ จึงพอใจว่า หากแผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ถึงระดบันั�นแล้ว    
แผนการจัดการเรียนรู้นั� นก็มีคุณค่าที�จะนําไปสอนผู้เรียน และคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมา         
เป็นจาํนวนมาก  การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาํได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน          
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื�อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั�นสุดทา้ย(ผลลพัธ์) โดยกาํหนดค่า
ประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2 (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์) 
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 1. การประเมินพฤติกรรมต่อเนื�อง (Transitional Behavior) คือ การประเมินผลต่อเนื�อง 

ซึ� งประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อยหลาย ๆ พฤติกรรมการเรียนว่า กระบวนการ (Process) ของผูเ้รียน     

ที�สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และรายงานบุคคล ไดแ้ก่ งานที�มอบหมาย 

และกิจกรรมอื�นใดที�ผูส้อนกาํหนดไว ้ 

 2. การประเมินพฤติกรรมขั�นสุดท้าย (Terminal Behavior) คือ ประเมินผลลัพธ์ 

(Product) ของผูเ้รียนโดยการพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนและการสอบไล่ ประสิทธิภาพของ  

แผนการจดัการเรียนรู้จะกาํหนดเป็นเกณฑ์ที�สอน คาดหมายวา่ ผูเ้รียนจะเปลี�ยนพฤติกรรมให้เป็นที�

พึงพอใจโดยกาํหนดเป็นเปอร์เซ็นของผลเฉลี�ยของผลคะแนนการทาํงานและการประกอบกิจกรรม

ของผูเ้รียนทั�งหมดต่อเปอร์เซ็นของผลการสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทั�งหมดนั�น คือ E1/E2  คือ    

ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 80/80 หมายความว่า เมื�อเรียนจาก      

แผนการจดัการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนสามารถทาํแบบฝึกหัดหรืองานที�ผลเฉลี�ย 80% และทาํแบบทดสอบ  

หลงัเรียนไดผ้ลเฉลี�ย 80% การที�จะกาํหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั�น ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณา     

ตามความพอใจโดยปกติเนื�อหาที�เป็นความรู้ ความจาํมกัจะตั�งไว ้80/80 หรือ 85/85  หรือ 90/90 

ส่วนเนื�อหาที�เป็นทกัษะหรือเจตคติศึกษาอาจตั�งไวต้ ํ�ากวา่นี�  เช่น 75/75 เป็นตน้ 

 จากนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความสําคญัต่อแผนการจดัการเรียนรู้ไวเ้พื�อช่วยให ้

การเรียนการสอนประสบความสําเร็จและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที�กําหนดไว ้ผู ้วิจ ัยจึงเห็น        

ความสําคญัต่อแผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงได้

นาํเกณฑป์ระสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ 80/80 มาใชก้บัผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ต่อไป 

โดยใชสู้ตรของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 154) 

 เมื�อผลิตแผนการจดัการเรียนรู้ขึ�นเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปหา

ประสิทธิภาพตามขั�นตอนต่อไปนี�  

 1. แบบเดี�ยว (1 : 1) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 3 คนโดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง 

คาํนวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีขึ�น โดยปกติคะแนนที�ไดจ้ากการทดลองแบบเดี�ยว

นี�จะไดค้ะแนนตํ�ากวา่เกณฑม์าก แต่ไม่ตอ้งวติก เมื�อปรับปรุงแลว้จะสูงขึ�นมาก 

 2. แบบกลุ่ม (1 : 10) คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน คละผูเ้รียนที�เก่งกบัอ่อนคาํนวณ       

หาประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุง ในคราวนี�คะแนนของผูเ้รียนจะเพิ�มขึ�นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี�ย

จะหากจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั�น คือ E1/E2 

 3. ภาคสนาม 1/100 ทดลองกบัผูเ้รียนทั�งชั�น 25 คน คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ทาํการ

ปรับปรุงผลลพัธ์ที�ไดใ้กลเ้คียงกบัเกณฑที์�ตั�งไว ้ 
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 ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 สาํลี  รักสุทธี (2544 : 101) ไดส้รุปประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีขั�นตอน ไม่สับสน วนไปวนมา 
 2. ทาํใหเ้กิดกระบวนการจดั วดัอยา่งมีระบบ 
 3. ทาํใหเ้กิดการเคลื�อนไหวเป็นลาํดบัขั�นตอนจากหวัไปทา้ย จากง่ายไปยาก 
 4. เป็นรูปธรรมชดัเจน มองเห็นความเคลื�อนไหวของกิจกรรมอยา่งสอดคลอ้งเป็นลูกโซ่
สัมพนัธ์กนัตลอดตั�งแต่เริ�มจนจบ 
 5. ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัอยา่งชดัเจนมีขั�นตอน มีผลสะทอ้นกลบัอยา่งฉบัพลนั 
 6. ผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรมอยา่งมีชีวติชีวา มีความสุขสนุกสนานกบัการเรียน 
 7. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
 สรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผน
รูปแบบการเรียน เป็นเหมือนพิมพเ์ขียวของผูส้อน ทั�งยงัเป็นการแปลงหลกัสูตรการจดัการเรียน    
ให้แก่ผู ้เรียนและเป็นเครื� องมือช่วยให้ผู ้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที�หลักสูตรกําหนดได้อย่างมี         
ประสิทธิภาพ 
 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 การคิด เป็นนามธรรมที1มีลักษณะซับซ้อนไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ซึ1 งเป็น      
กิจกรรมทางสมองของมนุษย์ที1เกิดขึ� นตลอดเวลา  และเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย ์                     
ซึ1 งมีศักยภาพสูง ซึ� งการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวได้ กําหนดความหมายของการคิด           
อย่างมีวิจารณญาณ  วตัถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ องค์ประกอบการคิดอย่างมี    
วิจารณญาณขั�นตอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ลกัษณะของผูที้�คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประโยชน์
ของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�           

 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 การคิดของคนเราที�จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
เป็นประเภทหนึ� งซึ� งมกัจะเกิดขณะเกิดการเรียนรู้ สามารถจดักิจกรรมที�ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ซึ� งมีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันี�    
 วนิดา  ปานโต (2543 : 11)  กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการใช ้      
สติปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมินสถานการณ์ 
เชื�อมโยงเหตุการณ์ สรุปความ ตีความโดยอาศัยความรู้ความคิดและประสบการณ์ของคน              
ในการสาํรวจหลกัฐานอยา่งละเอียด เพื�อนาํไปสู่ขอ้สรุปที�สมเหตุสมผล 
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 ดารุณี  บุญวิก (2543 : 6) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิด
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุผลในการตดัสินใจเกี�ยวกบัปัญหาต่าง ๆ 
 สุนีย ์ ผจญศิลป์ (2547 : 22) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองที�ตอ้งอาศยัเหตุผล ความรู้และประสบการณ์ประกอบการตดัสินใจเกี�ยวกบัสถานการณ์
ปัญหาที�ปรากฎเพื�อการตดัสินใจ  
 ทิพาวดี  คลี�ขจาย (2547 : 10 - 11)  กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสนใจ    
ในการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญ วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลในขอ้ความ
ที�เป็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานที�มีเหตุผลหรือขอ้มูลที�น่าเชื�อถือได ้มาสนบัสนุน ยืนยนั
ในการตดัสินชี� ขาดตามเรื�องราวหรือสถานการณ์นั�น ๆ เพื�อลงสรุปอย่างสมเหตุสมผลที�ถูกตอ้ง     
วา่ควรเชื�อหรือไม่เชื�อ ในสถานการณ์หรือเรื�องราวที�ไดรั้บมา 
 ทิศนา  แขมมณี (2548 : 304 - 305)  กล่าวว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นความคิด       
ที�รอบคอบสมเหตุสมผล  ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกวา้งขวาง  ลึกซึ� ง  และผ่าน          
การพิจารณากลั�นกรอง ไตร่ตรอง ทั�งดา้นคุณ-โทษ และคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�นมาแลว้  
 สุวิทย ์ มูลคาํ (2549 : 9)  กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดที�มีเหตุผล       
โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐานที�เชื�อถือได้เพื�อนําไปสู่     
การสรุปตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพวา่สิ�งใดถูกตอ้ง สิ�งใดควรเชื�อ สิ�งใดควรเลือก หรือสิ�งใดควรทาํ 
 ดิวอี�  (Dewey. 1933 : 30)  กล่าววา่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดอยา่งใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง ที�เริ�มตน้จากสถานการณ์ ที�มีความยุง่ยากและสิ�นสุดดว้ยสถานการณ์ที�ชดัเจน 
 วตัสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 24) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
คือ  เป็นกระบวนการคิดที�ประกอบดว้ย เจตคติ ความรู้และทกัษะโดยเนน้ที�เจตคติในการแสวงหา
ความรู้ การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้อา้ง ใชค้วามรู้ในการอนุมาน การสรุปผล 
การประเมินผล และตดัสินความถูกตอ้งของขอ้ความอยา่งเหมาะสม 
 ฮิวการ์ด (Hilgard. 1962 : 12) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถ        
ในการตดัสินขอ้ความหรือปัญหาวา่สิ�งใดเป็นจริง สิ�งใดเป็นเหตุเป็นผลกนั 
 กู๊ด (Good. 1973 : 680) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  การคิดอย่างรอบคอบ     
ตามหลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิงเพื�อหาขอ้สรุปที�น่าจะเป็นไปไดต้ลอดจนพิจารณา
องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดและใชก้ระบวนการตรรกวทิยาได ้ อยา่งถูกตอ้ง  สมเหตุสมผล 
 ฮดัจินส์ (Hudgins. 1977 : 173 - 206) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  คือ  การมีเจตคติ
ในการคน้ควา้หาหลกัฐาน เพื�อการวิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ การมีทกัษะในการใช ้ 
ความรู้ จาํแนกขอ้มูล และตรวจสอบขอ้สมมติฐาน เพื�อหาขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล 
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     บลูม (Bloom. 1979 : 38)  กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  ความสามารถทาง
กระบวนการทางปัญญา  ที�เกี�ยวข้องกบัการรับรู้  เกิดความจาํ  เขา้ใจ  จนถึง  ขั�นการวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และประเมินค่า     
 ฟาเซียน (Facience. 1984 : 253 - 261)  กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  คือ  กระบวนการ
หาขอ้สรุปจากขอ้ความกลุ่มหนึ�งอยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัตรรกวทิยา 
 เร็จจิโร (Reggiero. 1984 : 253) กล่าววา่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  การตรวจสอบ     
คาํตอบของประเด็นปัญหาหรือปัญหาที�เสนออย่างละเอียดรอบคอบ เพื�อตดัสินความหนักแน่น   
และความไม่หนกัแน่นของคาํตอบนั�น        
 เอนนิส (Ennis.  1985 :122 - 131)  กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล  ที�มีจุดหมายเพื�อการตดัสินใจว่าสิ�งใดควรเชื�อหรือสิ�งใดควรทาํ
ช่วยใหต้ดัสินใจสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง 
 มวัร์ และบาร์เกอร์ (More and Parker. 1986 : 4 - 5) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
คือ  การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ในการตดัสินใจที�จะรับหรือปฏิเสธขอ้อา้งต่าง ๆ เป็นการ
ตดัสินใจอย่างฉลาด โดยมีการประเมินสถานการณ์ที�เกิดขึ�นอย่างสุสุมรอบคอบ และเชื�อมโยง
ประเด็นปัญหา เพื�อพิจารณาตดัสินใจการกระทาํต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม    
 สรุปไดว้่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างมีขั�นตอนที�จะตอ้งพิจารณา   
ขอ้มูลอยา่งละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล ลึกซึ� ง กลั�นกรอง ไตร่ตรองคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น
มากเพียงพอที�จะนาํไปสู่การตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 วตัถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต ์และอุษา  ชูชาติ (2544 : 40 - 41)  ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. เพื�อใหรู้้จกัคิดวเิคราะห์ 
2. เพื�อใหรู้้จกัหาเหตุผลที�ถูกตอ้งได ้
3. เพื�อใหรู้้จกัสืบคน้หาความจริงออกมาได ้

 ซีเจล และคณะ (Siegel and et al. 1988 : 4) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการคิด          
อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในตนเอง 
 2. เพื�อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการเพิ�มพลงัอาํนาจแก่ผูเ้รียน    
ในการควบคุมตนเอง 
 3. เพื�อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนนาํเหตุผล
มาใชใ้นการพิจารณา 
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 สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 : 10) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. เพื�อใหไ้ดค้วามคิดที�รอบคอบสมเหตุสมผล ผา่นการพิจารณากลั�นกรองอยา่งดีแลว้ 
 2. เพื�อประเมินหรือทาํให้ความคิดชดัเจนเพื�อมุ่งเนน้การตดัสินใจวา่ควรทาํหรือควรเชื�อ 
นาํการตดัสินใจสู่การปฏิบติั 
 3. เพื�อการหาคําตอบที� ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหา มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล          
และสอดคลอ้ง 
 4. เพื�อการศึกษาวจิยัและเรียนรู้ 
 5. เพื�อการคิดริเริ�มสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความคิดใหม่และสิ�งประดิษฐ์ใหม่ที�ไม่เคย  
มีมาก่อน 
 สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย การใชค้วามรอบคอบ
ในการคิด การตดัสินใจที�ถูกตอ้ง แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม เพื�อการศึกษาวิจยัการพฒันาความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์
 องค์ประกอบการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
 สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 : 11) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�    
 1.  จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการคิด เพื�อหาแนวทางแกปั้ญหาหรือคิด
เพื�อหาความรู้ 
 2.  ประเด็นคาํถาม คือ ปัญหาหรือคาํตอบที�ตอ้งการรู้โดยผูคิ้ดสามารถระบุปัญหาสําคญั 
ที�ตอ้งการแกไ้ข หรือคาํถามสาํคญัที�ตอ้งการรู้คาํตอบ 
 3.  สารสนเทศ คือ ขอ้มูลหรือความรู้ต่าง ๆ เพื�อใชป้ระกอบการคิด ขอ้มูลต่าง ๆ ที�ไดม้า
ควรมีความกวา้ง ลึก ชดัเจน ยดืหยดุไดแ้ละมีความถูกตอ้ง 
 4.  ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ คือ ขอ้มูลที�ไดม้านั�นตอ้งเชื�อถือได ้มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และมี
ความเพียงพอในการใชเ้ป็นพื�นฐานของการคิดอยา่งมีเหตุผล  
 5.  แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั�งหลายที�มีอาจรวมถึงกฎ ทฤษฎี หลักการ                  
ซึ� งแนวคิดดงักล่าวมีความจาํเป็นสําหรับการคิดอยา่งมีเหตุผล  แนวคิดที�ไดม้าแลว้นั�นตอ้งเกี�ยวขอ้ง
กบัปัญหาหรือคาํถามที�ตอ้งการหาคาํตอบ และตอ้งเป็นแนวคิดที�ถูกตอ้งดว้ย 
 6. ขอ้สันนิษฐาน เป็นองค์ประกอบสําคญัของทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล  เพราะผูคิ้ด 
ตอ้งมีความสามารถในการตั�งข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตดัสินได้เพื�อประโยชน์      
ในการหาขอ้มูลมาใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 7.  การนําไปใช้และผลที�ตามมา เป็นองค์ประกอบสําคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล         
ซึ� งผูคิ้ดตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ สามารถมองการไกล มองถึงผลที�ตามมารวมกบัการนาํไปใช้ได ้
หรือไม่เพียงใด 
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 เดคาโรลี (Decaroli. 1973 : 67 - 68)  ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ไวด้งันี�  

1. การกาํหนดปัญหา 
2. การแสวงหาสมมติฐาน 
3. การประมวลข่าวสาร 
4. การตีความขอ้เทจ็จริงและการลงสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน 
5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุผลความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
6. การประเมินผลโดยอาศยัความสัมพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
7. การประยกุตใ์ชก้ารสรุปอา้งอิงหรือนาํไปปฏิบติั 

 แมทธิว (Matthew. 1993 : 58) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
ไวด้งันี�  

1. การประเมินค่า 

2. การประเมินผล 

3. การตั�งขอ้สันนิษฐาน 

4. การวนิิจฉยั 

5. การวางหลกัการ 

6. การหาความสัมพนัธ์ 

7. การตั�งสมมติฐาน 

8. การเสนอขอ้คิดเห็น 

9. การตดัสินใจ 

 สรุปไดว้า่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีองคป์ระกอบที�สําคญั คือจุดหมาย ประเด็นคาํถาม 

สารสนเทศ ข้อมูลเ ชิงประจักษ์ แนวคิดอย่างมี เหตุผล ข้อสันนิษฐาน และการนําไปใช ้                       

และผลที�ตามมา  

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  

 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นความสามารถทางสมองซึ� งเป็นการวดัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถเอาเครื�องมือวดัสิ�งนั�นไดโ้ดยตรง เนื�องจากไม่สามารถสังเกตได้

โดยตรง การวดัแต่ละครั� งตอ้งผ่านกระบวนการทางสมอง (Mental Process) แต่สามารถอนุมาน  

โดยทางอ้อมว่าได้เกิดพฤติกรรมภายในขึ� น มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสามารถในการคิด      

อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
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 วตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 1) ไดส้รุปความสามารถในการคิด    
อยา่งมีวจิารณญาณไว ้ดงันี�  
 1. สามารถจําแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุปและการแยกความคิดเห็นออกจาก
ขอ้เทจ็จริง ที�คาดคะเนจากสถานการณ์ที�กาํหนดไว ้
 2. สามารถจาํแนกไดว้า่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�ตอ้งยอมรับก่อนมีการโตแ้ยง้ 
 3. สามารถจาํแนกไดว้า่ขอ้สรุปใดเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ที1กาํหนดไว ้
 4. สามารถจาํแนกไดว้า่ขอ้สรุปใดเป็นลกัษณะหรือคุณสมบติัทั1วไปที1ไดจ้ากสถานการณ์
ที1กาํหนดไว ้
 5. สามารถจาํแนกได้ว่าการอา้งเหตุผลใดมีความหนักแน่นเชื�อถือได้หรือไม่นักแน่น  
เมื�อพิจารณาตามความสาํคญัและความเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นปัญหา 
 เอนนิส (Ennis. 1985 : 44 - 46) ไดส้รุปความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1.  สามารถกาํหนดหรือระบุประเด็นคาํถามหรือปัญหา 
 2.  สามารถคิดวเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
 3.  สามารถถามดว้ยคาํถามที�ทา้ทายและตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4.  สามารถพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล 
 5.  สามารถสังเกต และตดัสินผลขอ้มูลที�ไดจ้ากการสังเกตดว้ยตนเอง 
 6.  สามารถนิรนยัและตดัสินผลนิรนยั 
 7.  สามารถอุปนยัและตดัสินผลอุปนยั 
 8.  สามารถตัดสินคุณค่าโดยพิจารณาทางเลือก ช่างนํ� าหนักระหว่างผลดี ผลเสีย          
ก่อนตดัสินใจได ้
 9.  สามารถใหค้วามหมาย และตดัสินความหมายของคาํต่าง ๆ ได ้
 10.  สามารถระบุขอ้สันนิษฐานได ้
 11.  สามารถตดัสินใจเพื�อนาํไปปฏิบติัได ้
 12.  สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นได ้
 กรมวิชาการ (2543 : 4 - 5 ; อา้งถึงใน อารีย ์ วาสุเทพ. 2549 : 35) ไดส้รุปความสามารถ 
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. มีกระบวนการคิดที�รอบคอบ สมเหตุสมผล ผา่นการพิจารณาขอ้มูลรอบดา้นอยา่งรอบคอบ 
กวา้งไกล ลึกซึ� ง  
 2. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งที�ให้ขอ้มูล มีการกลั�นกรองความน่าเชื�อถือได้
ของขอ้มูล  
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 3. มีการไตร่ตรองผลที�สามารถเกิดไดจ้ากการตดัสินใจทั�งดา้นคุณและโทษ คุณค่าที�แทจ้ริง
หรือคุณค่าทียมของสิ�งนั�น 
 4. มีการทบทวนเพื�อหาขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจ พฤติกรรมที�แสดงแบ่งเป็น       
4 ระดบั ดงันี�  
  4.1 ระดบัการตดัสินใจโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตวัเองเป็นหลกั 
  4.2 ระดบัการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นในการพิจารณา 
  4.3 ระดบัการตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลรอบดา้นพิจารณาอย่างมีเหตุผล ทั�งดา้นดีและ
ดา้นเสีย 
  4.4 ระดบัการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นพิจารณาอยา่งมีเหตุผล และมีการทบทวน
คาํถามของการตดัสินใจ 
 สรุปไดว้า่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของบุคคลที�กล่าวมาขา้งตนจดัเป็น
พฤติกรรมที�บุคคลแสดงออกมา ซึ� งใช้เป็นตวับ่งชี� ที�สะทอ้นให้เห็นถึงคุณสมบติัของบุคคลที�มี
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หากบุคคลไดแ้สดงพฤติกรรมนั�นๆ ออกมาก็สามารถสรุป
ไดว้า่เขาเป็นผูที้�มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงันั�น การวดัความสามารถในการคิด   
อย่างมีวิจารณญาณตอ้งวดัจากพฤติกรรมที�แสดงออก ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์นาํเอาพฤติกรรมที�แสดงออก
ตามความสามารถด้านต่าง ๆ ดงักล่าว เป็นพฤติกรรมบ่งชี� ที�สะทอ้นคุณลักษณะของบุคคลที�มี   
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพื�อนาํไปพฒันาแบบทดสอบ  จากการวิเคราะห์ทฤษฎี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผูว้ิจยัสรุปความสามารถ     
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณได ้ 5 ดา้น  คือ 
 1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุ            
ใจความสาํคญัหรือกาํหนดประเด็นปัญหาที�ชดัเจนจากขอ้มูล  บทความ  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 2. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต  หมายถึง  
ในการพิจารณาตดัสินความถูกตอ้งของขอ้มูล  ความเป็นไปได้ของขอ้ความจากรายงานที�ไดจ้าก 
การสังเกตของบุคคลต่าง ๆ 
 3. ความสามารถในการอุปนัย  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลและ   
สถานการณ์ต่าง ๆ จากการตั�งข้อสังเกตของบุคคลต่างๆ แล้วสามารถตดัสินใจว่าขอ้เท็จจริงใด
สนบัสนุน  คดัคา้น  หรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัขอ้สรุปที�คาดคะเนไว ้
 4. ความสามารถในการนิรนยั  หมายถึง  ความสามารถในการหาขอ้สรุปในสถานการณ์
จากประโยคหลกัที�กาํหนดให้  โดยอาศยัเหตุผลจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย  ซึ� งขอ้สรุปที�ไดต้อ้ง 
สมเหตุสมผล 
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 5. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้  หมายถึง  ความสามารถในการระบุวา่ใด
เป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้  ซึ� งเป็นขอ้ความจาํเป็นตอ้งมีก่อนขอ้สรุปที�กาํหนดให ้ เพื�อเป็นการตรวจสอบ
วา่การลงขอ้สรุปมีความถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

 ขั%นตอนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ยขั�นตอนต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคิดนบัตั�งแต่   
การกาํหนดปัญหาจนถึงการประเมินสรุปและตดัสิน ซึ� งประกอบดว้ยขั�นตอนต่าง ๆ โดยมีผูก้ล่าวถึง
ขั�นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัต่อไปนี�  
 ทิศนา  แขมมณี  (2548 : 305)  ไดก้ล่าวถึง ขั�นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1.  ตั�งเป้าหมายในการคิด 
 2.  ระบุประเด็นในการคิด 
 3.  ประมวลขอ้มูลทั�งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นที�คิด   
ทั�งทางกวา้ง  ลึก  และไกล 
 4.  วเิคราะห์ จาํแนกแยกแยะขอ้มูล  จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลที�จะนาํมาใช ้
 5.  ประเมินขอ้มูลที�จะใชใ้นแง่ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ  และความน่าเชื�อถือ 
 6.  ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล เพื�อแสวงหาทางเลือก/คาํตอบที�สมเหตุสมผล
ตามขอ้มูลที�มี 
 7.  เลือกทางเลือกที�เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที�จะตามมา และคุณค่าหรือความหมาย                  
ที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น 
 8.  ชั�งนํ�าหนกั ผลได ้ ผลเสีย  คุณ - โทษ  ในระยะสั�นและระยะยาว 
 9.  ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปมาใหร้อบคอบ 
 10.  ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี�ยวกบัประเด็นที�คิด 
 สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 : 13) ไดก้ล่าวถึง ขั�นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. การกาํหนดปัญหา  หมายถึง  การรู้จกัและทาํความเขา้ใจกบัปัญหาโดยพิจารณารวบรวม
ประเด็นปัญหา  แยกแยะปัญหาและจัดลําดับปัญหาเพื�อกําหนดปัญหา  ข้อโต้แยง้หรือข้อมูล           
ที�คลุมเครือรวมทั�งการนิยามความหมายของคาํหรือขอ้ความ สิ� งเร้าที�เป็นจุดเริ� มต้นของการคิด   
อยา่งมีวจิารณญาณคือปัญหานั�นเอง 
 2. การรวบรวมขอ้มูล  หมายถึง  การแสวงหาสิ�งต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาขอ้โตแ้ยง้
จากแหล่งต่าง ๆ  รวมทั�งการเลือกขอ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที�มีอยูม่าใช ้ดงันั�น วิธีการ
รวบรวมข้อมูลที�จาํเป็นสําหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การสังเกต ด้วยตนเองและ                    
การรวบรวมขอ้มูลจากรายงานผลการสังเกตของผูอื้�น 
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 3. การจดัระบบขอ้มูล  หมายถึง  การพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล  ความเพียงพอ
ของขอ้มูล การจดัระบบของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเมินความถูกต้องและความเพียงพอ    
ของขอ้มูลที�รวบรวมไดว้่าจะนาํไปสู่การอา้งอิงได้หรือไม่ โดยแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล   
คือ จาํแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลที�ชัดเจนกบัขอ้มูลที�คลุมเครือ ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล    
ที�ไม่เกี�ยวข้องกับปัญหา  การระบุข้อตกลงเบื�องต้นเพื�อนํามาจดักลุ่มและจดัลาํดับความสําคญั      
ของขอ้มูลเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการตั�งสมมติฐาน   
 4. การตั�งสมมติฐาน  หมายถึง  การพิจารณาแนวทางสรุปอา้งอิงปัญหาขอ้โตแ้ยง้โดยนาํ
ขอ้มูลที�มีการจดัระบบแลว้มาเชื�อมโยงหาความสัมพนัธ์เพื�อสรุปแนวทางที�น่าจะเป็นไปไดม้ากที�สุด 
 5. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์  หมายถึง  การพิจารณาเลือกแนวทาง            
ที�สมเหตุสมผลที�สุดจากขอ้มูลและหลกัฐานที�มีอยู่ในการตดัสินสรุป  ซึ� งคุณลกัษณะของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน 
 6. การประเมินสรุปอา้งอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลกัตรรกศาสตร์ 
โดยประเมินวา่สมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ ผลที�เกิดขึ�นจะเป็นอยา่งไร
ถา้ขอ้มูลที�ไดรั้บมีการเปลี�ยนแปลง 
 เดรสเซล และเมยฮิ์ว (Dressel and Mayhew. 1957 : 179 - 181) ไดก้ล่าวถึง ขั�นตอนการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. การนิยามปัญหา ประกอบดว้ย 
  1.1 การตระหนกัถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึงเงื�อนไขต่าง ๆ ที�มี
ความสัมพนัธ์ในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขดัแยง้และเรื� องราวที�สําคญัในสภาพการณ์ การระบุ       
จุดเชื�อมต่อที�ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์ หรือความคิดและการรู้ถึงสภาพปัญหาที�ยงัไม่มีคาํตอบ 
  1.2 การนิยามปัญหา ไดแ้ก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหาความเขา้ใจถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง 
และจาํเป็นในการแก้ปัญหา นิยามองค์ประกอบของปัญหา ซึ� งมีความยุ่งยากและเป็นนามธรรม      
ให้เป็นรูปธรรม จาํแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที�มีความซบัซ้อนออก เป็นส่วนประกอบ  
ที�สามารถจัดกระทําได้ ระบุองค์ประกอบที�สําคัญของปัญหาจัดองค์ประกอบของปัญหา                
ใหเ้ป็นลาํดบัขั�นตอน 
  1.3 การเลือกข้อมูลที� เกี�ยวข้องกับการหาคาํตอบของปัญหา คือ การตดัสินใจว่า       
ขอ้มูลใดมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา การจาํแนกแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือ
ไม่ได้ การระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับหรือไม่ การเลือกตัวอย่างของข้อมูลที�มีความเพียงพอ        
และเชื�อถือไดต้ลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มูล 
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  1.4 การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ ประกอบดว้ย  การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�ผูอ้า้งเหตุผล     
ไม่ไดก้ล่าวได ้ การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�คดัคา้นการอา้งเหตุผล  และการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้    
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการอา้ง 
  1.5 การกําหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย  การค้นหา  การชี� แนะ (Clues)       
ต่อคาํตอบปัญหา การกาํหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบื�องตน้ การเลือก
สมมติฐานที�มีความเป็นไปได้มากที�สุดมาพิจารณาเป็นอนัดับแรก  การตรวจ ความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูล  และขอ้ตกลงเบื�องตน้  การกาํหนดสมมติฐาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล     
ที�ยงัไม่ทราบและเป็นขอ้มูลที�จาํเป็น 
  1.6 การสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตดัสินความสมเหตุสมผลของการคิดหา   
เหตุผล 
 2. การเลือกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา  คือ  การตดัสินใจวา่ขอ้มูลใด
มีความจาํเป็นต่อการแก้ปัญหา  การจาํแนกแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไดก้บัแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไม่ได ้ 
การระบุวา่ขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่  การเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลที�มีความเพียงพอ และเชื�อถือได้
ตลอดจนการจดัระบบระเบียบของขอ้มูล 
 3. การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้  ประกอบด้วย  การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�ผูอ้า้งเหตุผล   
ไม่ไดก้ล่าวได ้ การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ที�คดัคา้นการอา้งเหตุผล  และการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้    
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการอา้ง 
 4. การกําหนดและเลือกสมมติฐาน  ประกอบด้วย  การค้นหา  การชี� แนะ (Clues)                   
ต่อคาํตอบปัญหา  การกาํหนดสมมุติฐานต่าง ๆ  โดยอาศยัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบื�องตน้ การเลือก
สมมุติฐานที�มีความเป็นไปได้มากที�สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก  การตรวจความสอดคล้อง
ระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล  และขอ้ตกลงเบื�องตน้  การกาํหนดสมมุติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลที�ยงั
ไม่ทราบและเป็นขอ้มูลที�จาํเป็น 
 5. การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  และการตดัสินความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล  
ประกอบดว้ย 
  5.1 การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  โดยอาศยัขอ้ตกลงเบื�องตน้สมมุติฐานและขอ้มูล             
ที�เกี�ยวขอ้ง  ไดแ้ก่  การระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํกบัประพจน์  การระบุถึงเงื�อนไขที�จาํเป็นและ
เงื�อนไขที�เพียงพอ  การระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุ  และการระบุกาํหนดขอ้สรุป 
  5.2 การพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที�นาํไปสู่ขอ้สรุป  ไดแ้ก่     
การจาํแนกการสรุปที�สมเหตุสมผลจากการสรุปที�อาศยัค่านิยม  ความพึงพอใจ และความลาํเอียง  
การจาํแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลที�มีขอ้สรุปได้แน่นอนกบัการคิดหาเหตุผล ที�ไม่สามารถหา   
ขอ้สรุปที�เป็นขอ้ยติุได ้ 
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  5.3 การประเมินขอ้สรุป  โดยอาศยัเกณฑ์การประยุกต์ใช้  ได้แก่  การระบุเงื�อนไข     
ที�จาํเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป  การรู้ถึงเงื�อนไขที�ทาํให้ข้อสรุปไม่สามารถนําไปปฏิบติัได้และ      
การตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะที�เป็นคาํตอบของปัญหา  
 สรุปไดว้่าขั�นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบดว้ย 6 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนที� 1  
การกาํหนดปัญหา  ขั�นตอนที� 2 การรวบรวมขอ้มูล ขั�นตอนที� 3 การจดัระบบขอ้มูล ขั�นตอนที� 4  
การตั�งสมมติฐาน ขั�นตอนที� 5 การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ ขั�นตอนที� 6 การประเมิน     
สรุปอา้งอิง  
 ลกัษณะของผู้ที�คิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูที้�คิดอยา่งมีวิจารณญาณไวห้ลากหลาย  
ซึ� งจะไดน้าํเสนอใหเ้ห็นลกัษณะที�เหมือนกนัและลกัษณะเฉพาะของผูมี้ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ดงันี�   
 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี  คาํวจันงั (2544 : 63) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของผูที้�คิด  
อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. คิดอยา่งอิสระ 
2. ใส่ใจในความคิดของผูอื้�น 
3. รู้ขอ้จาํกดัในการคิดของตน 
4. กลา้ทางปัญญา 
5. ชื�อสัตย ์
6. มีความเพียร 
7. ใชเ้หตุผล 
8. อยากรู้อยากเห็น 
9. มีคุณธรรม 
10.  รับผดิชอบ 

 สุนีย ์ ผจญศิลป์ (2547 : 40) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูที้�คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. การตระหนกัและเห็นปัญหาที�มีอยู ่
 2. การตั�งสมมติฐาน 
 3. การคิดหาวธีิทดสอบสมมติฐาน 

 4. การรวบรวมขอ้มูลและขอ้เทจ็จริง 

 5. การรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 

 6. การสรุปผล  
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สุวทิย ์ มูลคาํ (2549 : 25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูที้�มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�   

1. ตรวจสอบ   

2. ใฝ่รู่   

3. ทาํใหก้ระจ่าง   

4. จดัระบบ     

5. ใหเ้หตุผล   

6. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น   

7. วเิคราะห์   

8. รอบคอบ   

9. แจกแจงขอ้สรุป   

10.  เปรียบเทียบ          

11.  ตั�งสมมติฐาน   

12.  ทาํนาย/คาดการณ์   

13.  ประเมิน   

14.  สังเคราะห์ 

 เครก (Craig. 1966 : 108 - 111) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูที้�คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. ใชค้าํถามที�เป็นลกัษณะอธิบายเหตุการณ์ 

2. คน้หาคาํตอบเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�น 

3. ตระหนกัวา่ปรากฏการณ์บางอยา่งนกัวทิยาศาสตร์อธิบายไม่เหมาะสม 

4. ไม่ยกใหเ้ป็นเรื�องของธรรมชาติในการอธิบาย 

5. ไม่เชื�อเรื�องวญิญาณ 

 6. ตระหนักว่าคําของนักวิทยาศาสตร์อาจถูกต้องในวันนี� และอาจปรับปรุงใหม่          

โดยนกัวทิยาศาสตร์คนเดิมหรือคนใหม่ในวนัขา้งหนา้ 

 7. ยอมเปลี�ยนความคิดเมื�อมีหลกัฐานใหม่ที�ดีกวา่ 

 8. ไม่ใช่การเดาในการหาขอ้เทจ็จริง 

 9. ทาํการทดลองซํ� า ๆ เพื�อตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

 10. หาหลกัฐานเพิ�มเติมเมื�อมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 

 11. ละทิ�งความคิดที�ผดิ ๆ 

 12. เตม็ใจที�จะรับการตรวจสอบคาํสรุป 
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 13. ถามถึงแหล่งความรู้ที�ผดิ ๆ 

 14. พิสูจน์คาํกล่าวของคนอื�น ๆ 

 15. ไม่ยอมรับความเชื�อหรือความกลวัที�ไม่มีเหตุผล 

 16. ถามเกี�ยวกบัความเชื�อหรือความกลวัที�ไม่มีเหตุผล 

 17. ตั�งสมมติฐานในการแกปั้ญหา 

 18. เสนอวธีิการในการตรวจสอบสมมติฐาน 

 19. ตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้ที�เชื�อถือได ้

20. เชื�อมั�นในวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 นอริส และเอนนิส (Norris and Ennis. 1989 : 144 - 146) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูที้�คิด

อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. คน้หาขอ้ความที�ชดัเจนของประเด็นหรือขอ้คาํถาม 

2. คน้หาเหตุผล 

3. พยายามแสวงหารับรู้ขอ้มูลที�ดี 

4. ใชแ้หล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือไดแ้ละอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มูลนั�น 

5. คาํนึงถึงสถานการณ์รวมทั�งหมด 

6. คงความสอดคลอ้งของประเด็นสาํคญัไว ้

7. จดจาํเรื�องเดิมหรือความรู้พื�นฐาน 

8. คน้หาทางเลือกต่าง ๆ 

9. เปิดใจกวา้ง 

10.  ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและเหตุผลอยา่งเพียงพอ 

11.  มีจุดยนืและสามารถเปลี�ยนแปลงจุดยนืไดถ้า้มีหลกัฐานและเหตุผลเพียงพอ 

12.  คน้หาความถูกตอ้งใหม้ากที�สุด 

13.  จดัเรื�องราวที�ซบัซอ้นใหมี้ลกัษณะเป็นลาํดบัขั�นตอน 

14.  นาํความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมาใช ้

15.  มีความไวต่อความรู้สึก ระดบัความรู้และการอา้งอิงเหตุผลของผูอื้�น 

 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของผูที้�คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย การคิดตั�งคาํถามที�ชดัเจน 

ใฝ่รู้ อยากหาคาํตอบใหม่ ๆ แสวงหาขอ้มูล เพื�อตอบคาํถาม รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ยอมรับว่าตวัเองยงัมีความรู้ความเขา้ใจไม่เพียงพอที�จะเปลี�ยนความคิดได ้ประเมินขอ้ถกเถียงได ้

และตดัสินเรื�องราวจากการรวบรวมขอ้เทจ็จริง ความแม่นยาํสามารถ ถกเถียงอยา่งสร้างสรรค ์
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 ประโยชน์ของการฝึกคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 การช่วยพฒันาเด็กให้มีพลังทางด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ รู้จักวิเคราะห์ 

ไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล คิดให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งฝึกในหลาย ๆ สถานการณ์ โรงเรียนควรนาํแนว

ทางการฝึกเขา้ไปผสมผสานกบัทุกเนื�อหาวิชา ซึ� งเด็กจะไดว้ิธีคิดอยา่งเป็นธรรมชาติ ประโยชน์และ

ความสาํคญัของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณที�จะใหเ้ด็กมีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ย 

 ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์และดารณี  คาํวจันงั (2544 : 64) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึกคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  

1. ช่วยใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการและมีเหตุผล 

2. ช่วยใหก้ารประเมินงานโดยใชเ้กณฑที์�สมเหตุสมผล 

3. ช่วยใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผลและฝึกการตดัสินใจ 

4. ช่วยใหรู้้เนื�อหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 

5. ช่วยใหก้ารฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 

 6. ช่วยใหฝึ้กการกาํหนดเป้าหมายรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษค์น้หาความรู้ทฤษฎี      

หลกัการตั�งขอ้สันนิษฐานตีความหมายและลงขอ้สรุป 

 7. ช่วยใหก้ารฝึกประสพความสาํเร็จในการใชภ้าษาและสื�อความหมาย 

 8. ช่วยใหคิ้ดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้ง คิดอยา่งลุ่มลึก 

และคิดอยา่งสมเหตุสมผล 

 9. ช่วยให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตา และเป็นผูมี้

ประโยชน์ 

 10. ช่วยใหส้ามารถอ่าน เขียน พดู ฟังไดดี้ 

 11. ช่วยให้พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื�องในสถานการณ์       

ที�โลกมีการเปลี�ยนแปลงสู่ยคุข่าวสาร ขอ้มูลสารสนเทศ  

 อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ (2545 : 88 - 89)  ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึกคิดอย่างมี    

วจิารณญาณ ไวด้งันี�  

 1. ใหเ้ขา้ใจที�จะประเมินขอ้มูล 
 2. ชี�ประเด็นที�ชอบเอ่ยอา้งผดิ ๆ ถูก ๆ 
 3. มีความเขา้ใจสิ�งที�ถูกเอ่ยอา้ง 
 4. สามารถแยกแยะความแตกต่างว่า อะไรคือความรู้ อะไรคือความจริง และอะไรเป็น
เพียงความคิดเห็น 



 

 

45

 5. รู้จกัประมวลขอ้มูล ประมวลความคิด 
 6. รู้จกัจดัลาํดบัขอ้มูล 
 7. รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเด็นต่าง ๆ 
 8. มองเห็นสิ�งต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ รู้วา่อะไรสาํคญัหรือไม่สาํคญั 
 9. รู้จกัใฝ่หาทางออกที�หลากหลายมากขึ�น หาหนทางใหม่ ๆ 
 10. รู้จกัตั�งเป้าหมาย 
 11. รู้จกัที�จะวางแผนงานล่วงหนา้ 
 12. ทาํงานเป็นระบบมากขึ�น 
 13. มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบ และมองเห็นความแตกต่างของสิ�งต่าง ๆ ชดัเจนขึ�น 
 14. ตดัสินใจไดดี้ แม่นยาํ มีหลกัเกณฑ ์ 
 15. สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ 
 16. รู้จกัเปิดใจกวา้ง ฟังความรอบดา้น ไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล 
 17. มีการคาดการณ์ไดดี้ขึ�น  
 สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการฝึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย รู้จกัประมวลขอ้มูล 
ประมวลความคิด รู้จกัจดัลาํดบัขอ้มูล รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเด็นต่าง ๆ มองเห็นสิ�งต่าง ๆ 
อยา่งเป็นระบบ  รู้วา่อะไรสําคญัหรือไม่สําคญั รู้จกัใฝ่หาทางออกที�หลากหลายมากขึ�น หาหนทาง
ใหม่ๆ รู้จกัตั�งเป้าหมาย มีการทาํงานเป็นระบบมากขึ�น มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบ และมองเห็น
ความแตกต่างของสิ�งต่าง ๆ ชัดเจนขึ�น ตดัสินใจได้ดี แม่นยาํ มีหลกัเกณฑ์ สามารถแก้ไขปัญหา   
ต่าง ๆ ไดดี้ 
 
การวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
  ผูว้จิยัศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัการวดัและประเมินความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และนาํเสนอใน 3 ประเด็น  คือ  ประเภทและแนวทางการวดั  หลกัการและขั�นตอนการสร้างแบบ
วดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการคิดแบบ                     
มีวจิารณญาณ  ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  
 ประเภทและแนวทางการวดั 
 ทิศนา  แขมมณี  (2544 : 169 - 170) ได้กล่าวถึง การวดัความสามารถในการคิด           
อยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี�  
 1. แนวทางนักว ัดกลุ่มจิตนิติ (Psychometic)   เ ป็นของกลุ่มนักว ัดทางการศึกษา           
และจิตวิทยาที�พยายามศึกษาและวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษยม์าเกือบศตวรรษ  เริ�มจากการศึกษา
และวดัเชาวปั์ญญา (Intelligence) ศึกษาโครงสร้างทางสมองของมนุษยด์ว้ยความเชื�อมีลกัษณะเป็น



 

 

46

องค์ประกอบและมีระดบัความสามารถที�แตกต่างกนัในแต่ละคน  ซึ� งสามารถวดัได้โดยการใช ้ 
แบบวดัมาตรฐาน  ต่อมาไดข้ยายแนวคิดของการวดัความสามารถทางสมองสู่การวดัผลสัมฤทธิW                           
วดับุคลิกภาพ  ความถนดัและความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมทั�งความสามารถในการคิด 
 2. แนวทางของการวดัจากการปฏิบติั (Authentic Performance Measurement)  แนวทางนี�
เป็นทางเลือกใหม่ที�เสนอโดยนกัวดัการเรียนรู้ในการบริบทที�เป็นธรรมชาติ  โดยการเนน้การวดัจาก

การปฏิบติัในชีวิตจริงหรือคลา้ยจริงที�มีคุณค่าต่อผูป้ฏิบติัและการประเมินตนเองเทคนิคการวดัใช้

การสังเกตสภาพงานที�ปฏิบติั  จากการเขียนเรียงความ  การแกปั้ญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่ง

ความเป็นจริงและการรวบรวมงานในแฟ้มสะสมผลงาน / หรือพฒันางาน (Portfolio) 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 85 - 91 ; อา้งถึงใน อารีย ์ วาสุเทพ. 

2549 : 37)  ไดก้ล่าวถึง การวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยแบบทดสอบ ซึ� งมี    

2 ลักษณะ คือ แบบทดสอบมาตรฐานที�มีผู ้สร้างไว้แล้ว  กับแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมี        

วจิารณญาณที�สร้างขึ�นใชเ้อง ไวด้งันี�  

 1. แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�เป็นมาตรฐาน ซึ� งเป็นแบบทดสอบที�มี     

ผูส้ร้างไวแ้ล้ว ตามแนวของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson-Glaser Thinking Appraisal, Cornell 

Critical Thinking Test) 

 2. แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณที�สร้างขึ�นใช้เอง ซึ� งผูส้ร้างแบบวดัตอ้ง       

มีความรู้ในทฤษฏีเกี�ยวกบัการคิด เพื�อนาํมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิดเมื�อกาํหนดนิยาม

เชิงปฏิบติัการของโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการคิดแล้ว จะทาํให้เห็นลกัษณะพฤติกรรม       

ที�เป็นรูปธรรม จากนั�นจึงเขียนขอ้ความ ตามตวัชี� วดัที�แสดงลกัษณะเฉพาะของกระบวนการคิด   

อย่างมีวิจารณญาณ ซึ� งสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดเ้สนอการสร้างแบบทดสอบ  

วดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไว ้มีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

  2.1 กาํหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ คือ การกาํหนดจุดมุ่งหมาย ซึ� งผูพ้ฒันา   

แบบทดสอบที�ใช้วดั จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบด้วยว่าต้องการใช้วดั    

ความสามารถในการคิดทั�ว ๆ ไป หรือตอ้งการวดัความสามารถในการคิดเฉพาะวชิา               

  2.2 กาํหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบติัการณ์ คือ การทีผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถของการคิดที�ตอ้งการ 

  2.3 การสร้างผงัขอ้สอบเป็นการกาํหนดโครงสร้างของแบบวดัความสามารถทางการคิด

ที�ต้องการสร้างว่า ต้องการสร้างให้ครอบคลุมองค์ประกอบใดบ้างและแต่ละส่วนมีนํ� าหนัก       

ความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด 



 

 

47

  2.4 เขียนขอ้สอบ กาํหนดรูปแบบของการเขียนขอ้สอบ ตวัคาํถามตวัคาํตอบ และ    
วิธีการตรวจให้คะแนน จากนั� นจึงลงมือร่างข้อสอบ ตามผังข้อสอบที�กําหนดไว้จนครบ                       
ทุกองค์ประกอบ ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที�ใช้ โดยผูเ้ขียนขอ้สอบเอง และผูต้รวจสอบที�มี
ความเชี�ยวชาญในการสร้างขอ้สอบ 
  2.5 นาํแบบทดสอบไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง วิเคราะห์ขอ้สอบ 
เพื�อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อในด้านความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)        
เพื�อคดัเลือกขอ้สอบที�มีคุณภาพ และปรับปรุงขอ้สอบที�ไม่เหมาะสม 
  2.6 การนําแบบทดสอบไปใช้จริง  ในการทาํวิจัยนี� ผู ้วิจ ัยสร้างแบบทดสอบวดั      
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณขึ�นเอง โดยดาํเนินการสร้างแบบทดสอบตามแนวทาง 
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
 เอนนิส (Ennis. 1985 : 85 - 102) ได้กล่าวถึง การวดัความสามารถในการคิดอย่างมี       
วิจารณญาณ ซึ� งเป็นแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิส (Cornell Critical 
Thinking Test, Level X and Level Z) เป็นแบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณที�สร้างและพฒันา
โดยเอนนิสไดส้ร้างแบบทดสอบเป็น 2 ฉบบั ใชว้ดักบักลุ่มกลุ่มบุคคลต่างระดบักนั ดงันี�  
 1. แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณคอร์เนลล์ระดบัเอกซ์ (Cornell Critical Thinking 
Test, Level X) เป็นแบบทดสอบที�ใชส้ําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที� 4 ถึง มธัยมศึกษาตอนตน้ 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที�  1  การอุปนยั เป็นการพิจารณาเนื�อความของขอ้มูลโดยคณะสาํรวจกลุ่มยอ่ย 
  ตอนที�  2  ความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกตขอ้สอบแต่ละขอ้ 
  ตอนที�  3  การนิรนยั เป็นขอ้สอบที�ผูส้ํารวจให้เหตุผลในเรื�องตอ้งกระทาํอะไรบา้ง
และควรยกเวน้ในเรื�องใดบา้ง 
  ตอนที� 4 การระบุข้อตกลงเบื�องต้นของข้อสอบแต่ละข้อ ผูต้อบต้องพิจารณาว่า         
ตวัเลือกใดที�เป็นเหตุเป็นผลที�ยอมรับได ้
 2. แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณคอร์เนลล์ระดบัเอกซ์ (Cornell Critical Thinking 
Test, Level Z) เป็นแบบทดสอบที�ใชส้าํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปัญญาเลิศ นกัศึกษาระดบัวิทยาลยั 
รวมทั�งผูใ้หญ่ แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ 
  ตอนที�  1  การพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล 
  ตอนที�  2  การพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง 
  ตอนที�  3  การอา้งเหตุผลผดิหลกัตรรกะ 
  ตอนที�  4  การนิรนยั 
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  ตอนที�  5  การอุปนยั 
  ตอนที�  6  การใหค้าํจาํกดัความ 
  ตอนที�  7  การระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ 
 สรุปได้ว่าการวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวดัโดยใช ้       
แบบทดสอบที�สร้างขึ�นอยา่งเป็นลาํดบัขั�นตอน กาํหนดวตัถุประสงค ์กรอบการวดั นิยามเชิงปฏิบติัการ 
เขียนขอ้สอบโดยใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย วเิคราะห์คุณภาพและปรับปรุง และนาํไปใชจ้ริง 
  หลกัการและขั%นตอนการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคิด 

  การวดัความสามารถทางการคิดของบุคคล  ผูส้ร้างเครื�องมือจะตอ้งมีความรอบรู้ในการ
แนวคิดหรือทฤษฎีเกี�ยวกบั “การคิด”  เพื�อนาํมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด  เมื�อกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการของโครงสร้างหรืองคป์ระกอบของการคิดแลว้  จะทาํใหไ้ดต้วัชี� วดัหรือลกัษณะ
พฤติกรรมเฉพาะที�เป็นรูปธรรม  ซึ� งสามารถบ่งชี� ถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบการคิดแลว้จะทาํ
ให้ตัวชี� วดัหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที� เป็นรูปธรรม  ซึ� งสามารถบ่งชี� ถึงโครงสร้างหรือ          
องค์ประกอบของการคิด  จากนั�นจึงเขียนขอ้ความตามตวัชี� วดัหรือลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรม                
แต่ละองคป์ระกอบของการคิดนั�น ๆ ดงัภาพประกอบ 2 
 
สิ�งที�มุ่งวดั       
(นามธรรม) 
           ทฤษฎี 
 
ตวัชี�วดั 
(รูปธรรม) 
  
 
เครื�องมือ 
สาํหรับใชว้ดั 
 

 

ภาพประกอบ 2  หลกัการสร้างแบบทดสอบความสามารถทางการคิด  
ที�มา  : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 87 ; อา้งถึงใน อารีย ์ วาสุเทพ. 2549 : 39) 

ความสามารถทางการคิด 

โครงสร้าง / องคป์ระกอบของความสามารถทางการคิด 

นิยามเชิงปฏิบติัการของแต่ละองคป์ระกอบ 

เขียนคาํถามเชิงพฤติกรรมที�เป็นตวัแทนและ 
ครอบคลุมแต่ละองคป์ระกอบ 
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  ในการพฒันาแบบทดสอบความสามารถทางการคิด มีขั�นตอนดาํเนินการที�สาํคญั ดงันี�  
 1. กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ สิ� งสําคัญของการสร้างแบบทดสอบ คือ          
การกําหนดจุดมุ่งหมาย  ซึ� งผู ้พ ัฒนาแบบทดสอบจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนํา
แบบทดสอบไปใช้ว่าต้องการใช้ว ัดความสามารถทางการคิดทั�ว  ๆ ไป  หรือต้องการว ัด
ความสามารถ   ทางการคิดเฉพาะรายวชิา (Aspect - specific) 
 2. กาํหนดกรอบของการทดสอบและนิยามเชิงปฏิบติัการผูพ้ฒันาแบบทดสอบควรศึกษา
เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที�ตอ้การ 
 3. สร้างผงัขอ้สอบ (Table of Specification) การสร้างผงัขอ้สอบ  เป็นการกาํหนดเคา้โครง
ของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดที�ตอ้งการสร้างว่าตอ้งการให้ครอบคลุมโครงสร้าง
หรือองค์ประกอบใดบ้าง  และกําหนดว่าแต่ละส่วนมีนํ� าหนักความสําคัญมากน้อยเพียงใด              
ดงัตวัอยา่งในตาราง 1 
 
ตาราง  1  ตวัอยา่งผงัขอ้สอบสาํหรับแบบวดัความสามารถทางการคิดทั�วไป 
 

องคป์ระกอบที�ตอ้งการวดั นํ�าหนกั (%) จาํนวนขอ้สอบ 

1.  ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื�อถือ    
ของแหล่งขอ้มูลและสังเกต 

2.  ความสามารถในการอุปนยั 
3.  ความสามารถในการนิรนยั 
4.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื�องตน้ 

25 
 

25 
25 
25 

10 
 

10 
10 
10 

                                        รวม 100 40 
 
ที�มา  :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 89 ; อา้งถึงใน อารีย ์วาสุเทพ. 2549 : 40) 
 
 4. เขียนขอ้สอบ กาํหนดรูปแบบของการเขียนขอ้สอบ ตวัคาํถาม ตวัคาํตอบ และวิธีการตรวจ
ให้คะแนนจากนั� นลงมือร่างข้อสอบตามผังข้อสอบที�กําหนดไว้จนครบทุกองค์ประกอบ            
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที�ใช้ โดยผูเ้ขียนขอ้สอบเองและผูต้รวจสอบที�มีความเชี�ยวชาญ   
ในการสร้างขอ้ทดสอบเพื�อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที�ยงตรงตามเนื�อหา 
 5. นําแบบทดสอบไปทดลองวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ข้อทดสอบเพื�อตรวจสอบ       
คุณภาพของขอ้ทดสอบเป็นรายข้อในด้านความยากง่าย (p) และอาํนาจจาํแนก (r) เพื�อคดัเลือก     
ขอ้ทดสอบที�มีความยากง่ายพอเหมาะและมีอาํนาจจาํแนกสูงไว ้ และปรับปรุงขอ้ทดสอบที�ไม่เหมาะสม 
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 6. นาํแบบทดสอบไปใชจ้ริง 
 ขั�นตอนการพฒันาแบบทดสอบความสามารถทางการคิดสามารถสรุปเป็นแผนผงัได ้                                           
ดงัภาพประกอบ  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ  3  ขั�นตอนของการพฒันาแบบทดสอบความสามารถทางการคิด  
ที�มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 91 ; อา้งถึงใน อารีย ์ วาสุเทพ. 2549 : 41) 

1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 

2.  กาํหนดกรอบของการทดสอบและ 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

3.  สร้างผงัขอ้สอบ 

4.  เขียนขอ้ทดสอบ 

 

กาํหนดรูปแบบของตวั 
คาํถาม  ตวัคาํตอบ  การ 

ตรวจใหค้ะแนน 

ร่างขอ้สอบ (รวมทั�งเฉลย 
และแนวการตรวจให้ 

คะแนน) 

ทบทวนร่างขอ้สอบ 

5.  นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้

 
วเิคราะห์ขอ้สอบ คดัเลือกขอ้สอบและ 

ทดลองใช ้
วเิคราะห์แบบสอบ 

6.  แบบทดสอบสาํหรับนาํไปใชจ้ริง 
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 ตัวอย่างแบบทดสอบความคิดวจิารณญาณ 

 1. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson 
and Glaser. 1964 : 45) (Watson-glaser Critical Thinking Appraisal) เป็นแบบทดสอบที�สร้าง     
โดยวตัสันและเกลเซอร์ ประมาณปี ค.ศ. 1937 และพฒันามาอยา่งต่อเนื�อง ฉบบัปรับปรุงล่าสุดในปี 
ค.ศ. 1980 ใช้สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 ถึงวยัผูใ้หญ่ ลักษณะของแบบทดสอบ             
มี 2 ฟอร์ม ซึ� งมีลกัษณะเป็นแบบคู่ขนานกนั แบบฟอร์มเอและฟอร์มบี แต่ละฟอร์มประกอบดว้ย             
5 แบบทดสอบยอ่ย มีขอ้สอบรวมทั�งหมด 80 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 50 นาที ในแต่ละแบบทดสอบยอ่ย  
วดัความสามารถต่าง ๆ ดงันี�  

  1.1 ความสามารถในการสรุปอา้งอิงเป็นการวดัความสามารถในการสรุปอา้งอิง   
เป็นการวดัความสามารถในการตดัสินจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุปวา่ ขอ้สรุปใดเป็นจริง        
หรือเทจ็ ลกัษณะของแบบทดสอบมีการกาํหนดสถานการณ์มาให ้ แลว้มีขอ้สรุปของสถานการณ์                        
3 - 5 ขอ้สรุป จากนั�น ผูต้อบจะพิจารณาวา่ขอ้สรุปแต่ละขอ้เป็นเช่นไรโดยเลือกจากตวัเลือก 5 ตวัเลือก 
ไดแ้ก่ เป็นจริง น่าจะเป็นจริง ขอ้มูลที�ใหไ้ม่เพียงพอ น่าจะเป็นเทจ็ และเป็นเทจ็ 
  1.2 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื�องตน้  เป็นการวดัความสามารถในการ
จาํแนกว่า ขอ้ความเป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้หรือไม่เป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ลกัษณะของแบบทดสอบ                          
มีการกาํหนดสถานการณ์มาให้  แล้วมีขอ้ความตามสถานการณ์ละ 2 - 3 ขอ้จากนั�นผูต้อบ            
ตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้ความในแต่ละขอ้  ขอ้ใดเป็นหรือไม่เป็นขอ้ตกลงเบื�องตน้ของสถานการณ์ 
  1.3 ความสามารถในการนิรนัย  เป็นการว ัดความสามารถในการหาข้อสรุป         
อย่างสมเหตุสมผลจากขอ้อา้งโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์  ลกัษณะของแบบทดสอบมีการกาํหนด    
ขอ้อา้งมาให้แลว้มีขอ้สรุปตามมาขอ้อา้งละ 2 - 3 ขอ้ จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้สรุป   
ในแต่ละขอ้สรุปเป็นขอ้สรุปที�จาํเป็น/ เป็นไปได ้หรือไม่เป็นไปตามขอ้อา้งนั�น 
  1.4 ความสามารถในการตีความ  เป็นการวดัความสามารถในการให้นํ� าหนกัขอ้มูล/
หลกัฐาน  เพื�อตดัสินความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป  ลกัษณะแบบทดสอบมีการกาํหนดสถานการณ์  
มาให้แล้ว มีขอ้สรุปตามสถานการณ์ละ2 - 3 ขอ้จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินว่าขอ้สรุป           
ในแต่ละขอ้น่าเชื�อถือ หรือไม่น่าเชื�อถือภายใตส้ถานการณ์อนันั�น 
  1.5 ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้  เป็นการวดัความสามารถในการจาํแนก
การให้เหตุผลว่าสิ� งใดเป็นความสมเหตุสมผล  ลักษณะของแบบทดสอบมีการกาํหนดชุดของ       
ขอ้คาํถามเกี�ยวกบัประเด็นปัญหาสําคญัมาให้ซึ� งแต่ละคาํถามมีชุดของคาํตอบพร้อมเหตุผลกาํกบั
จากนั�นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่คาํตอบใดมีความสําคนัเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัคาํถามหรือไม่และ
ใหเ้หตุผลประกอบ 
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  คุณภาพของแบทดสอบ  ประมาณค่าความเชื�อมั�นแบบสอดคลอ้งภายใน  โดยใช้วิธี
แบ่งครึ� งขอ้สอบ  มีพิสัยระหวา่ง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเชื�อมั�นแบบสอดคลอ้งภายใน  โดยใชว้ิธี
สอบซํ� า ซึ� งเวน้ระยะห่างของการสอบซํ� า 3 เดือน  มีค่า 0.73  มีการตรวจความตรงของแบบทดสอบ
โดยใช้ค ํานวนค่าสัมประสิทธิW สหสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบกับคะแนนจากแบบทดสอบ         
เชาวปั์ญญา แบบวดัเจตคติ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิW ทางการเรียน 
 2. แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวของเอนนีส (Ennis. 1985 : 85 - 102)  
(Cornell  Critical  Thinking  Test; Level X and Level Z) เป็นแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ    
ที�สร้างและพฒันาโดยเอนนิสและมิลล์แมน ประมาณปี  ค.ศ. 1961 และไดพ้ฒันามาเป็นระยะ ๆ    
ซึ� งฉบบัปรับปรุงล่าสุดคือปี ค.ศ. 1985 เอนนีสและมิลล์แมนไดส้ร้างแบบทดสอบเป็น 2 ฉบบั       
ใชว้ดักบักลุ่มบุคคลต่างระดบักนั ดงันี�  
  2.1 แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณคอร์เนลล์ระดบัเอกซ์ (Cornell  Critical  
Thinking  Test; Level X) เป็นแบบทดสอบที�ใช้สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที� 4 ถึง      
มธัยมศึกษา  ประกอบดว้ยขอ้สอบ  71 ขอ้ ใชเ้วลาประมาณ  50 นาที  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 3 ตวัเลือก  แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื�อถือ         
ของแหล่งข้อมูลและการสังเกต  ความสามารถในการนิรนัย  ความสามารถในการอุปนัย           
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื�องต้น ซึ� งแบบทดสอบระดับนี�  จะมีบริบทในรูปเนื�อเรื� อง         
ที�เกี�ยวกับคณะสํารวจของโลกชุดที�สอง  เดินทางไปดาวเคราะห์ดวงหนึ� ง มีชื�อว่า  “นิโคม่า”        
เพื�อค้นหาว่า  คณะสํารวจชุดแรกที�ส่งไปศึกษาว่าดาวนี� มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หรือไม่       
เมื�อสองปีก่อน มีเป็นอย่างไร ทาํไม ไม่ส่งข่าวกลบัมายงัโลก ผูต้อบแบบทดสอบถูกระบุให้เป็น
บุคคลหนึ�งในคณะสาํรวจชุดที�สอง ซึ� งมีรายระเอียดของแบบทดสอบในแต่ละตอน ดงันี�  
   ตอนที�  1  การอุปนัย  เป็นการพิจารณาเนื�อความของขอ้มูลที�ได้ค้นพบ           
โดยคณะสํารวจกลุ่มย่อย  ลกัษณะของแบบทดสอบ  มีสถานการณ์ให้ว่า  ตวัผูต้อบและเจา้หน้าที�  
สาธารณสุขไปพบกระท่อมของคณะสํารวจชุดแรกได้สร้างไว้แล้ว  เจ้าหน้าที�สาธารณสุข              
ตั�งขอ้สังเกตว่า “บางคณะสํารวจชุดแรกอาจตายหมดแลว้” จะมีขอ้คาํถาม ซึ� งเป็นเหตุการณ์หรือ      
ขอ้มูลที�คน้หาเพิ�มเติม ผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ เหตุการณ์หรือขอ้มูลนั�นเป็นเช่นไร จากตวัเลือก 
3 ตวัเลือก คือ 1. สนบัสนุนขอ้สังเกต 2. คดัคา้นขอ้สังเกต หรือ 3. ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้สังเกต 
จาํนวน 23 ขอ้ 
   ตอนที�  2  ความน่าเชื�อถือ ของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต  ขอ้สอบแต่ละขอ้      
จะให้ประโยคที�เป็นคาํพูดจากสมาชิกแต่ละคนพูดถึงสิ� งเดียวที�ต่างมุมกนัหรือมุมเดียวกนัผูต้อบ  
ตอ้งพิจารณาตดัสินว่าขอ้ความใดน่าเชื�อถือกว่ากนัหรือทั�งสองขอ้ความน่าเชื�อถือได้เท่าเทียมกนั  
จาํนวน  24 ขอ้   
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   ตอนที�  3  การนิรนยั  เป็นขอ้สอบที�ผูส้ํารวจให้เหตุผลในเรื�องตอ้งกระทาํอะไรบา้ง  
ขอ้สอบในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งพิจารณาทางเลือกสามทางที�ให้มาตดัสินวา่ทางเลือกใด  มีความเป็นไปได้
ตามขอ้มูลที�ใหม้า  มีจาํนวน  14  ขอ้ 
   ตอนที�  4  การระบุข้อตกลงเบื�องต้น  ข้อสอบแต่ละข้อจะเป็นการรายงาน        
ของสมาชิกในคณะสํารวจ  ผูต้อบตอ้งพิจารณาว่าตวัเลือกใดที�เป็นเหตุผลที�ยอมรับว่าเป็นไปได ้  
ของขอ้ความที�รายงาน  มีจาํนวน  10  ขอ้  
  2.2 แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณคอร์เนลล์ระดบัแซด  (Cornell Critical  Z 
Thinking  Test,  Level)  เป็นแบบทดสอบที�ใช้สําหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปัญญาเลิศ  นกัศึกษา
ระดบัวิทยาลยั  รวมทั�งผูใ้หญ่  ประกอบดว้ย  ขอ้สอบ  52  ขอ้  ใช้เวลาประมาณ  50  นาที            
เป็นแบบทดสอบ ปรนยัชนิดเลือกตอบ  3  ตวัเลือก  แบ่งออกเป็น  7  ตอน  คือ  ความสามารถ        
ในการพิจารณาความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล   
   คุณภาพแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์เนลระดบัเอ็กซ์ (Cornell Critical 
Thinking Test,  Level  X)  มีค่าความเชื�อมั�นตั�งแต่  0.67  ถึง  0.79  ส่วนแบบทดสอบความคิด    
วิจารณาญาณคอร์เนลระดบัแซด  (Cornell Critical Thinking Test,  Level  Z) มีค่าความเชื�อมั�น      
ตั�งแต่  0.50 ถึง 0.77  ในด้านความเที�ยงตรงของแบบทดสอบได้พิจารณาขอบเขตเนื�อหา              
ของแบบทดสอบว่า  มีความครอบคลุมบริบทของการคิดวิจารณญาณ  และได้หาความสัมพนัธ์     
กบัแบบสอบที�เป็นมาตรฐานอื�น ๆ 
 3. แบบทดสอบวดัทกัษะการใชเ้หตุผลของนิวเจอร์ซี�  (New Jersey Test of Reasoning  
Skills) แบบทดสอบนี� สร้างโดยสถาบนัส่งเสริมด้านปรัชญาสําหรับเด็กเมื�อปี  ค.ศ. 1983  ใช้กบั    
นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  5  ขึ�นไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษา  แบบทดสอบนี� ต้องการวดั         
ความสามารถด้านการใช้เหตุผลทางภาษา  ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย       
ชนิดเลือกตอบ  3  ตวัเลือก  ขอ้สอบมีทั�งหมด  50  ขอ้  แบ่งออกเป็น  5  ตอน  คือ  การระบุ           
ขอ้ตกลงเบื�องตน้  การอุปนยั  การอา้งเหตุผลที�ดี  และชนิดและระดบั 
  คุณภาพแบบทดสอบมีค่าความเชื�อมั�นตั�งแต่  0.85 ถึง  0.91  สําหรับความเที�ยงตรง
ของแบบทดสอบ  แบบทดสอบมีความครอบคลุมถึงทกัษะสําคญั  2  ประเภท  ไดแ้ก่  ทกัษะการใช้
เหตุผลและทกัษะการสืบเสาะ 
 4. แบบทดสอบวดักระบวนการคิดทางสติปัญญาระดบัสูงของโรสส์ (Ross Test of  
Higher Cognitive Processes) แบบทดสอบนี�สร้างโดย  จอห์นและแคธรีน  เมื�อปี  ค.ศ. 1976  และ
พฒันาปรับปรุงในปี ค.ศ. 1979  ใชส้ําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  4  ถึงชั�นประถมศึกษาปีที�  6  
แบบทดสอบนี� มุ่งวดัความสามารถทางสมองขั�นสูงระดบัการวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมิน  
ตามการจดัระดบัความมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม  ประกอบดว้ยขอ้สอบ  105  ขอ้  แบ่งสอบ
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เป็น  2  ครั� ง  โดยครั� งละประมาณ  60  นาที  แบบทดสอบทั�งหมดมี  8  ตอน  คือ การอุปมาอุปไมย  
การใช้เหตุผลแบบนิรนัย  ขอ้สมมุติที�ขาดหายไป  ความสัมพนัธ์เชิงนามธรรม  การสังเคราะห์    
อยา่งเป็นลาํดบั  กลยทุธ์การตั�งคาํถาม  การวเิคราะห์ความตรงประเด็นของสารสนเทศที�ใช ้ และการ
วิเคราะห์คุณลักษณะ  ซึ� งในแต่ละแบบของแบบทดสอบวดัความสามารถขั�นการวิเคราะห์              
จะเป็นตอนที� 1, 3 และ 7 ขั�นการสังเคราะห์เป็นตอนที� 4, 5 และ 8  ส่วนขั�นการประเมินเป็นตอนที�  2  
และ 6 ถึง 8 ซึ� งการสอบ 2  ครั� ง เพื�อศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการและสภาพนักเรียน              
เป็นรายบุคคล 
 คุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความเ ชื� อมั�นแบบแบ่งครึ� งข้อสอบเท่ ากับ  0.92                
และความเชื�อมั�นแบบทดสอบซํ� าเท่ากับ  0.94  ส่วนความเที�ยงตรงของแบบทดสอบหาค่า          
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนสอบทั�งหมดกบัอายสุมองมีค่าเท่ากบั  0.67 
 จากการศึกษาเอกสารเกี�ยวกบัการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและตวัอยา่งแบบทดสอบ
วดัความคิดวิจารณญาณสรุปไดว้่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที�มีจุดมุ่งหมาย  การวดั   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถวดัได้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามแนวทางการวดั          
ของนักวดักลุ่มจิตนิติ ผูส้ร้างเครื� องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิด ทฤษฎีเกี�ยวกับการคิด         
เพื�อนาํมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด นิยามเชิงปฏิบติัการหรือลกัษณะเฉพาะพฤติกรรม    
ที�ใชอ้ธิบายลกัษณะของการคิด สร้างผงัขอ้สอบ เขียนขอ้สอบ นาํแบบทดสอบไปทดลองหาคุณภาพ  
แล้วจึงนําแบบทดสอบไปใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยอาศยัแนวทางการวดัของนักกลุ่มจิตมิติ     
และไดพ้ฒันาแบบทดสอบการวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามทฤษฎีของเอนนิส 
เป็นแนวทางในการวิจยัดา้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้สําหรับนกัเรียนระดบั
ช่วงชั�นที�  3   
 
การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 42)  ได้กล่าวว่า ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์               
สร้างสรรค์ขึ� นมาจากความรู้และประสบการณ์โดยใช้แนวทางของหลักธรรมในพุทธศาสนา        
เป็นหลัก และกระบวนการเรียนรู้ เพื�อฝึกหัดอบรมให้บุคคลค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้       
จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กบัสิ� งแวดลอ้ม ปัญหา  และสถานการณ์  จนเกิดทกัษะชีวิต และเกิด
ความชาํนาญในการแกปั้ญหา สามารถมีชีวติที�ดีตามวถีิทางสายกลาง 
 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 46 - 55)  ได้กล่าวว่า กระบวนการเผชิญสถานการณ์               
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยใ์นการจดัการกบัปัญหาที�ประสบในชีวิต  โดยมีแนวคิดสําคญั  
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ไดแ้ก่  การเผชิญ  ผจญ  ผสมผสานวิธีการและเผด็จปัญหา  ซึ� งขออธิบายความหมายของแนวคิด   
ทั�ง  3  ประการ  ดงันี�  
 ประการที�  1  การเผชิญ  คือ  สถานการณ์ต่าง ๆ  ที�มนุษยต์อ้งประสบ  แบ่งออกเป็น    
สถานการณ์ 2  ดา้น คือ 
 ดา้นที�  1  สถานการณ์ที�พึงปรารถนา  ไดแ้ก่ 
 1. ลาภ  การได้มาซึ� งทรัพย์สิน  ข้าทาสบริวาร  สามารถนํามาใช้สนองความอยาก    
ความตอ้งการของตนได ้
 2. ยศ  การไดรั้บตาํแหน่ง  ไดเ้ลื�อนฐานะ  ไดเ้กียรติยศ 
 3. สรรเสริญ  การได้รับการยกย่อง  เชิดชู  คาํชมเชย  การประกาศคุณงามความดี          
การยกยอปอปั� น  ยอมรับนบัถือ 
 4. สุข  มีสภาวะที�ประสบความสาํเร็จ  สมหวงั  อิ�มเอมเปรมใจ  พบแต่สิ�งที�ตอ้งการ 
 ดา้นที�  2  สถานการณ์ที�ปุถุชนไม่พึงปรารถนา  ไดแ้ก่ 
 1. การสูญเสียทรัพยสิ์น  เงินทอง  ทาํใหรู้้สึกทุกขย์าก  ขดัสน  อบัจน 
 2. อยศ  การสูญเสียตาํแหน่ง  ถูกลดฐานะ  เสื�อมเกียรติยศ 
 3. นินทา  การถูกตาํหนิ  ติเตียน  กล่าวหาในทางที�ไม่ดี  ถูกด่าวา่ทบัถมใหรู้้สึกดอ้ย 
 4. ทุกข์  มีสภาวะที�เป็นปัญหา  พบความล้มเหลว  พลาดหวงั  เดือดร้อน พบแต่สิ� งที�     
ไม่ตอ้งการ  ไม่ไดสิ้�งที�ตอ้งการ   
 มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้ โดยมีโอกาสเผชิญสถานการณ์อยา่งหลากหลาย ทั�งที�สถานการณ์จริง
และสถานการณ์จาํลอง เพื�อจะฝึกหัดสติ การรู้เท่าทนัไม่ประมาท สามารถตั�งรับกบัปัญหาที�เกิด     
หรือสามารถป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดขึ�นได ้
 ประการที�  2  การผจญ  หมายถึง  การต่อสู้  การแกไ้ขเพื�อพน้จากปัญหา  เมื�อมนุษย ์   
เจริญวยัขึ� น  มีประสบการณ์มากขึ�น  มีกระบวนการเรียนรู้จะตอ้งจดัการเรียนรู้โดยฝึกให้ผูเ้รียน                       
มีความพร้อมในการแกปั้ญหา และมีวธีิการผจญสถานการณ์อยา่งถูกทาํนองคลองธรรมตามหลกัธรรม    
4 หลกัธรรม ดงันี�  
 หลกัธรรมที� 1 ไตรสิกขา  ซึ� งเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนาและเป็นหลกัธรรมที�ทาํให้
บุคคลต่อสู้  แกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งแยบคาย  ไดแ้ก่  
 1. ศีล  คือ  การพดูดี  ทาํดี  ดาํรงชีพดี 
 2. สมาธิ  คือ  ความเพียร  การกาํหนดระลึกรู้ความจริง  จิตที�ตั�งมั�น 
 3. ปัญญา  คือ  ความเห็นที�ถูกตอ้ง  และการดาํริ-ความคิดที�ถูกตอ้ง 
 หลกัธรรมที� 2  กุศลกรรมบถ 10  คือ  หนทางนาํไปสู่ความเจริญ  พน้จากความเสื�อม      
ทั�งปวง  ไดแ้ก่   
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 1. กายสุจริต  3  คือ  

  1.1 ละการฆ่าเบียดเบียน  มีเมตตากรุณา  ช่วยเหลือเกื�อกลูกนั 

  1.2 ละการถือเอาของของผูอื้�น  เคารพกรรมสิทธิW ในทรัพยสิ์นของผูอื้�น 

  1.3 ละการประพฤติผดิในกาม  ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ 

 2. วจีสุจริต  4  คือ 

  2.1 ละการพดูเทจ็  พดูแต่ความจริง 

  2.2 ละการพดูส่อเสียด  พดูสมานสามคัคี 

  2.3 ละการพดูคาํหยาบ  พดูคาํสุภาพอ่อนโยน 

  2.4 ละการพดูเพอ้เจอ  พดูแต่คาํจริงมีเหตุผล  มีสารประโยชน์ถูกกาลเทศะ 

 3. มโนสุจริต 3  คือ 
  3.1 ไม่เพง่อยากไดข้องผูอื้�น 

  3.2 ไม่มีจิตคิดร้ายพยาบาทผูอื้�น 

  3.3 มีสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ  
 หลักธรรมที� 3 โกศล 3 เป็นคาํสอนที�สอนให้บุคคลรู้จกัใช้วิธีการอย่างฉลาด และ        

เชี�ยวชาญ  ไดแ้ก่ 

 1. อายโกศล  ความฉลาดในความเจริญ  รอบรู้ทางเจริญ และเหตุผลของความเจริญ 

 2. อปายโกศล  ความฉลาดในความเสื�อม  รอบรู้ทางเสื�อม และเหตุของทางเสื�อม 

 3. อุปายโกศล  ความฉลาดในอุบาย  รอบรู้วธีิแกไ้ขเหตุการณ์และวธีิที�จะทาํใหส้าํเร็จ 

 หลกัธรรมที�  4  ปฏิสัมภิทา  หมายถึง  ปัญญาที�แตกฉาน  ซึ� งมีลกัษณะของการคิด

วิเคราะห์สามารถจบัประเด็นหลกัและจาํแนกเหตุปัจจยัของสถานการณ์ต่าง ๆ ไดช้ดัเจน  ซึ� งจดัไดว้่า

เป็นความรู้  และทกัษะในการผจญสถานการณ์ได ้ ปฏิสัมภิทา  4  มีองคป์ระกอบ  ดงันี�  

 1. อตัถปฏิสัมภิทา  ปรีชาแจง้ในความหมาย  คือ เมื�อเผชิญกบัสถานการณ์ใด ก็สามารถ

เขา้ใจประเด็น และทาํนาย แยกแยะเหตุการณ์ต่อไปไดว้า่จะเกิดผลอยา่งไร 

 2. ธมัมปฏิสัมภิทา  ปรีชาแจง้ในหลกั  สามารถสืบสาวกลบัไปหาเหตุได ้  เป็นความคิด

วิธีการและความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลรวมทั�งเหตุการณ์ต่าง ๆ หลาย ๆ เรื� อง  นาํมาหา  

ความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ  รวมถึงการเชื�อมโยงจนสามารถสรุปเป็นหลกัการ  หรือ มโนทศัน์ไดช้ดัเจน 

 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา  ปรีชาแจง้ในภาษา  รู้ศพัท ์ถอ้ยคาํบญัญติั และภาษาต่างๆ เขา้ใจใช้
คาํพดูชี� แจงผูอื้�นเขา้ใจและเห็นตามได ้ เป็นความสามารถและทกัษะทางการสื�อความหมาย  ทกัษะ
การสื�อความหมายนี�   มิไดห้มายความเพียงแต่การรู้จกัใช้ถอ้ยคาํ  การใช้ภาษา  ทั�งนี� เป็นอวจนภาษา    
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มีพื�นฐานทางวฒันธรรมและการอบรมสั�งสอนที�แตกต่างกนัดว้ย  นอกจากความสามารถในการเป็น  
“ผูรั้บสาร”  นิรุตติปฏิสัมภิทา  ยงัรวมถึงความสามารถในการเป็น  “ผูส่้งสาร”   ที� ดีอีกด้วย         
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายความสามารถในการเป็น  “ผูรั้บสาร”   ที�ดีในขอ้พหูสูต  
หรือ  พหุสุต  ประกอบดว้ย  
  3.1  พหูสสุตา  ไดส้ดบัมาก 
  3.2  ธตา  จาํความไดแ้ม่นยาํ  จบัสาระหลกัได ้

  3.3  วจสา  ปริจิตา  ท่องบ่นไดค้ล่อง 

  3.4  มนสานุเปกขิตา  ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ 

  3.5  ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา เขา้ใจทฤษฎีอย่างรู้แจง้แห่งตลอด ประจกัษ์แจง้ดว้ยปัญญา  

ทั�งในแง่ความหมายและเหตุผล   

  เนื�องจากสมยัพุทธกาลยงัไม่มีการส่ง-รับสาร  หรือการสื�อความหมายเป็นลายลกัษณ์

อักษรจึงมุ่งเน้นการสื� อสาระด้วยการพูดและการฟัง  ปัจจุบันนี� จึงต้องรวมถึงการส่ง-รับสาร        

ด้วยการเขียนและการอ่านด้วย ส่วนการเป็น “ผูส่้งสาร” ทีดีนั�น มีขอ้ธรรมที�ว่าด้วยสัมมาวาจา,       

วจีสุจริต,  ปิยวาจา  เป็นตน้  ดงันั�น นิรุตติปฏิสัมภิทา  ปรีชาแจง้ในภาษา  จึงมีความสําคญัมากใน

การผจญสถานการณ์ต่าง ๆ  หากมีการสื�อความหมายเป็นที�เขา้ใจกนัแลว้  เรื�องร้ายก็ยอ่มกลายเป็นดีได ้  

 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปรีชาแจง้ในความคิดทนัการ  นาํมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม   

เขา้กบักรณี  เขา้กบัเหตุการณ์ 

 การผจญสถานการณ์นั�น ๆ  พระพุทธองคท์รงวางแนวไวว้า่  ตอ้งปฏิบติัให้เหมาะสมกบั

เหตุผล  ตน  ประมาณ  กาล  บุคคล  และชุมชน  จึงจะสามารถพิชิตหรือเผด็จสถานการณ์นั�นได ้ 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ขอ้นี� เนน้ความสามารถในการคิดเร็ว  คิดคล่อง  และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  

และเกิดผลในทางสร้างสรรค์ ดงันั�น สถานการณ์ที�คนเราตอ้งเผชิญนั�นมีหลายระดบั ทั�งที�เป็นไป 

ในทางดีและในทางร้าย  มีความรุนแรงเขม้ขน้  ซบัซอ้น  หรือผวิเผนิเล็กนอ้ยเป็นธรรมดา  นอกจาก

จะตอ้งคุมสติให้มั�นแล้ว  การใช้ปฏิภาณไหวพริบก็มีความสําคญัมากที�จะทาํให้สถานการณ์นั�น    

เกิดประโยชน์และเป็นไปในทางที�พึงประสงค ์   

 ประการที�  3  การผสมผสานและการเผด็จปัญหา 

 การผสมผสานวิธีการต่างๆเพื�อสามารถเผด็จปัญหาได ้ จดัว่าเป็นขั�นตอนที�สําคญัและ  

เป็นผลจากการที� บุคคลได้ฝึกฝนและผจญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  มาแล้วและได้เ รียนรู้ว่า            

สถานการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิตนั�น  มีลกัษณะซับซ้อน  มีองค์ประกอบ  ปัจจยัหลายประการ   

ซึ� งไม่สามารถจะใชว้ธีิการแกปั้ญหาวธีิใดวธีิหนึ�งเพียงอยา่งเดียว 
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 ลกัษณะของสถานการณ์ที�เกิดขึ� นในชีวิตนั�น  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที�พึงประสงค์
หรือไม่พึงประสงค ์ มีสภาวะที�แตกต่างกนั  เช่น  เกิดขึ�นรวดเร็ว  ฉับพลนั  หรือค่อยๆเกิดขึ�นทีละ
น้อยสะสมลุกลามจนเป็นเรื� องใหญ่  เป็นสถานการณ์ที� รุนแรงหรือเป็นเรื� องเล็กน้อย  เป็น
สถานการณ์     ที�เกิดขึ�นแก่คนคนเดียว  คนกลุ่มใหญ่  หรือคนทั�งประเทศ  เป็นสถานการณ์ที�ตอ้ง
เกิดขึ�นเป็นธรรมชาติธรรมดา  หรือเกิดขึ�นโดยไม่คาดคิด  ไม่คาดฝัน  เป็นตน้  ไม่ว่าสถานการณ์จะ
เป็นเช่นใดบุคคล   ตอ้งเรียนรู้  ฝึกฝน ที�จะใชส้ติและปัญญาเป็นหลกัเสมอ  จึงจะแกปั้ญหาได ้
 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2530 : 108 ; อา้งถึงใน รพีพรรณ  เอกสุภาพนัธ์ุ.  2541 : 2)  กล่าววา่ 
การสอนโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นกระบวนการเผชิญสถานการณ์      
สมยัใหม่ที�ประยกุตม์าจากพุทธวธีิสอน ซึ� งการศึกษาที�แท ้ยอ่มสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 
วิถีชีวิตมนุษย ์ย่อมมีการเปลี�ยนแปลง การขดัแยง้ มีสุข มีทุกข์ มีความหวงั ผิดหวงัเป็นธรรมดา        
ผูเ้รียนควรมีโอกาสไดเ้รียนรู้วถีิทางของชีวิตซึ� งสัมพนัธ์กบัวิธีการศึกษาซึ� ง สุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 
46 - 55) ไดส้รุปไวด้งันี�  
 1. การเผชิญ ชีวิตเมื�ออุบติัขึ�นและเจริญเติบโตยอ่มตอ้งไดผ้า่นพบผูค้น สิ�งแวดลอ้มและ
เหตุการณ์มากมายหลายแบบ คนทุกวยัตอ้งเผชิญกบัความสับสน ความเปลี�ยนแปลง และเรียนรู้                      
ที�จะเขา้ใจภาวะที�ตอ้งเผชิญนั�น 
 2. การผจญ ความสับสนและซับซ้อนของประสบการณ์ที�บุคคลได้ผ่านพบทาํให้เกิด
เงื�อนไขและปัญหา เขาต้องเรียนรู้วิธีการต่อสู้ แก้ไขปัญหาด้วยความพร้อมทุกด้าน มีวิธีการ        
ผจญสถานการณ์ที�ถูกตอ้งทาํนองคลองธรรมและมีหลกัการ 
 3. การผสมผสาน ชีวิตและสังคมอันมีองค์ประกอบที�ละเอียดอ่อนและหลากหลาย     
ย่อมตอ้งการความสัมพนัธ์ที�ผสมกลมกลืนกันสนิทได้สัดส่วนพอเหมาะ มีเหตุผล และนาํไปสู่  
ความวฒันา  เพราะเมื�อใดกลไกและองค์ประกอบของชีวิตไม่กินเกลียวกัน เกิดความขดัแยง้       
อยา่งยากที�จะแกไ้ข เมื�อนั�นชีวติจกัตอ้งวบิติัลง 
 4. การเผด็จปัญหา มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้ ฝึกฝนความคิด ความสามารถ และวิธีการที�จะ
สามารถเอาชนะปัญหาได้สําเร็จ โดยไม่ก่อปัญหาสืบเนื�องต่อไป เมื�อการศึกษาสามารถช่วยให้
มนุษยเ์อาชนะปัญหาได ้
 สรุปได้ว่า การเผชิญ คือ การเรียนรู้ จากสิ�งแวดล้อมและเหตุการณ์มากมายหลายแบบ     
ทั�งสถานการณ์ที�พึงปรารถนา  และสถานการณ์ที�ไม่พึงปรารถนา  การผจญ คือ การเรียนรู้วิธีการ   
ต่อสู่กบัปัญหาอยา่งถูกตอ้ง ตามทาํนองคลองธรรมและมีหลกัการ การผสมผสาน คือ องคป์ระกอบ
ที�ละเอียดอ่อนและหลากหลายยอ่มตอ้งการความสัมพนัธ์ที�ผสมกลมกลืนกนัสนิทไดส้ัดส่วนพอเหมาะ 
มีเหตุผล และนาํไปสู่ความวฒันา  และการเผด็จปัญหา คือ ความสามารถ และวิธีการที�จะสามารถ
เอาชนะปัญหาไดส้าํเร็จ 
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 ขั%นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 สุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 55 - 146) ไดเ้สนอการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพื�อสามารถ

เผด็จปัญหาได ้โดยใช้ขั�นตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์  4  ขั�นตอน  คือ   การรวบรวม

ข่าวสาร  ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  ความรู้ และหลกัการ  การประเมินค่าและประโยชน์  การเลือกและ    

ตดัสินใจ  และการปฏิบติั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 ขั�นตอนที�  1  การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ จดัได้ว่า      

เป็นพื�นฐานหรือต้นทุนในการที�จะเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม      

หากผูเ้ผชิญขาดขอ้มูล ไม่รู้ว่าเหตุ ปัจจยั และลักษณะของสถานการณ์นั�น คืออะไร ก็ย่อมมีแต่   

ความมืดมน ไม่สามารถคิดหรือทาํสิ� งที�ถูกตอ้ง  ตวัอย่างง่าย ๆ ที�เกิดขึ� นสภาวการณ์เสื�อมสลาย    

ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย คือความยากจนและการว่างงาน ที�ทาํให้คนไทยจาํนวนนับล้าน      

ทุกข์ยาก และไขว่ควา้หาความหวงัชาวบ้านที�ยากจนขดัสนมกัจะตกเป็นเหยื�อและถูกมอมเมา      

ทางไสยศาสตร์ ทางการพนนัและทางทุจริต เช่น การหวา่นลอ้มให้เป็นสมาชิกเกษตรกรเลี�ยงนากหญา้ 

การคลั�งไคลห้าเลขเด็ดหวยใตดิ้นต่างพากนัไปตามวดัต่าง ๆ เพื�อดูตวัเลขหยดเทียนในบาตรนํ� ามนต ์

การถูกชกัชวนใหข้ายยาบา้ ซึ� งราคาแพง ไดก้าํไรดี การบูชาพระราหูดว้ยของคาํ 7 อยา่งเพื�อพน้เคราะห์ 

และแมแ้ต่การระบุอกัษรยอ่ของชื�อนั�น ชื�อนี�  จะมีโชค มีเคราะห์ ตอ้งไปถือศีลหรือบวชชีพราหมณ์ 

เป็นตน้  ขั�นตอนนี�จะเป็นการฝึกนิสัยและทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื�อสามารถเผชิญกบัปัญหา

และสถานการณ์นั�น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เนื�องจากการที�บุคคลจะสามารถตดัสินใจกระทาํสิ�งใดลงไปนั�น 

ย่อมขึ�นอยู่กบัพื�นฐานของความรู้ ความรู้สึก ความเขา้ใจและหลกัการ ที�เขายึดถือ ความผิดพลาด

และความล้มเหลวมกัจะเกิดขึ� น เมื�อผูป้ฏิบติัขาดข้อมูลพื�นฐานที�สําคญัทาํไปเพราะความไม่รู้           

ทาํให้หลงผิด ดงันั�นในการฝึกอบรมผูเ้รียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชีวิตจริงได ้      

ผูส้อนควรฝึกนิสัย และฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื�อเป็นการเตรียมตวัในขั�นแรกของ        

การศึกษา ตวัอย่างของการกระทาํที�เกิดจากความไม่รู้นั�นมีมากมาย ทั�งที�เป็นเรื� องเล็ก ๆ น้อย ๆ      

จนถึงเรื� องที�นาํไปสู่ความวิบติั ดงันั�น คนที�ได้สะสมความรู้ไวม้ากพอจึงได้เปรียบความรู้ในที�นี�        

มิไดห้มายเพียงเนื�อหาวิชาการเท่านั�น ประสบการณ์ก็เป็นความรู้ที�มีค่ามาก บุคคลที�มีประสบการณ์มาก

ก็จะทาํพลาดนอ้ย ผูเ้รียน จึงควรไดรั้บการฝึกฝนให้รู้จกัการแสวงหาความรู้และหลกัการเป็นเบื�องตน้ 

เพื�อนาํมาปรับกบัวิธีการและขั�นตอนในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ ในปัจจุบนัมีแหล่งความรู้  

หลายประเภท ผูใ้ฝ่ศึกษาเล่าเรียนจึงมีวิธีรวบรวม ความรู้นั�น โดยใชห้ลกัพหูสูต 5 ของพระพุทธเจา้ 

ดงันี�   
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 1. ตอ้งเป็นผูที้�ฟังมาก อ่านมาก ดูมาก ศึกษาคน้ควา้มาก รวมไปถึงการรู้แหล่งข่าวสาร

ต่าง ๆ และสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งข่าวสารนั�น ๆ ได ้

 2. เมื�อได้ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และสามารถจบัหลกัการของสาระ ความรู้ และจดจาํ

แนวคิดสําคญัไวไ้ด้แม่นยาํ ซึ� งในปัจจุบนัอาจมีวิธีการจดบนัทึกขอ้มูลเหล่านั�นไวอ้ย่างมีระบบ

ระเบียบ 

 3. นาํขอ้มูลความรู้เหล่านั�นมาพูดอภิปราย ถกเถียงกนัอยูเ่สมอ จนเกิดความเขา้ใจชดัเจน

ลึกซึ� ง ในสาระความรู้นั�น 

 4. เอาใจใส่นึกคิดพิจารณาสาระความรู้นั�น จนเจนใจ มีการทบทวน ไตร่ตรองจนกระจ่างชดั 

เช่น มีการทดลองใชพ้ิสูจน์สมมติฐานหรือหลกัการนั�นอยูเ่สมอ ๆ 

 5. สรุปสาระความรู้และหลกัการนั�นดว้ยความเขา้ใจที�เห็นจริงแลว้ประจกัษด์ว้ยปัญญา

ทั� งในส่วนเนื�อความและเหตุผล รวบรวมข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการนั� น         

ตอ้งพิจารณาวา่ 

  5.1 ข่าวสารนั�นมีความยาก หรือง่ายต่อการเรียนรู้ 

  5.2 เป็นเรื�องธรรมดา หรือซบัซอ้นซ่อนเงื�อน 

  5.3 มีความแคบ  ความเจาะจง หรือกวา้งขวาง กระจดักระจาย 

  5.4 มีลกัษณะคลุมเครือ หรือเด่น กระจ่าง 

  5.5 มีความจริงมากกวา่เทจ็ หรือความเทจ็มากกวา่จริง 

  5.6 เป็นเรื�องดี หรือเรื�องร้าย 

  5.7 มีองคป์ระกอบเดียว หรือมีหลายองคป์ระกอบ 

  5.8 มีรูปแบบ ระบบ ระเบียบ หรือยุง่เหยงิ 

  5.9 เป็นรูปธรรม  หรือนามธรรม 

  5.10  มีแหล่งอา้งอิง  หรือเป็นเรื�องโคมลอย 

  5.11  เกิดจากเจตนาดี  หรือเจตนาร้าย 

  5.12  เป็นข่าวที�ควรรู้  หรือไม่ควรรู้ 

 ซึ� งกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพื�อพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์โดยเริ� มจาก              

การรับขอ้มูล ข่าวสารจนเกิดสติปัญญาและเกิดประโยชน์ในการเผชิญสถานการณ์ที�เป็นปัญหา     

ในชีวติมนุษย ์ ซึ� งอธิบายขั�นตอนการรับข่าวสารตามภาพประกอบ 4  
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จากข่าวสารสู่สติปัญญาของมนุษย ์

         ข่าวสาร (INFORMATION) + การจดัระบบ (SYSTEM) 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 4  การรับขอ้มูลข่าวสารของมนุษย ์
ที�มา : สุมน  อมรววิฒัน์.  2542 : 72 
 
 ดงันั�น ผูเ้ผชิญสถานการณ์ตอ้งมีการรับข่าวสารจากสื�อต่าง ๆ  ทาํใหบุ้คคลมีความสามารถ

ตามทกัษะภาษา  ทกัษะความคิดวิเคราะห์  และการรู้จกัการเลือกประเด็น  เพื�อนาํไปใช้ประโยชน์
จากการฟัง  การอ่าน  การคิด  เพื�อให้เกิดทกัษะการส่งสารและรับสารโดยมีผลกระทบต่อการคิด

ประเมินค่า หลกัการส่งสาร  และรับสารตามหลกัพระพุทธศาสนา  พอสรุปไดด้งันี�  

 1. การสื� อสารที�เป็นจริง  ผูส่้งสารและผูรั้บสารต้องมีสัจจะความจริงใจ  ตรงต่อกัน                    
เป็นพื�นฐาน  

 2. การสื�อสารที�เป็นกลาง  ผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งปฏิบติัดว้ยสัมมาทิฐิและปราศจาก

อคติ  4  ประการ  คือ ฉนัทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  และภยาคติ   

 3. การส่งเสริมและรับข่าวสารต้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ว่าสาระนั� นถูกต้อง        
อยูใ่นหลกัธรรมที�เรียกวา่  มหาปเทส  4  คือ  1. มีผูอ้า้งวา่ไดฟั้งจากพระพุทธองค ์ 2. มีผูอ้า้งวา่ไดฟั้งมา

                   ขอ้มูล (DATA) + การวเิคราะห์ (ANALYSIS) 

      ขอ้ความจริง (FACT) + ประสบการณ์ (EXPERIENCES) และขอ้วนิิจฉยั (JUDEMENT) 

     ขอ้ความรู้ (KNWLEDGE) + การวจิยั ( RESEACH )  และการทดลอง (EXPERIMENT) 

    หลกัการ (PRINCIPLE) + การนาํไปใช ้(IMPLEMENTATION) 

ทฤษฎี (THEORY) + การปรับปรุง (IMPROVEMENT) + บูรณาการ (INTEGRATION) + 
เรียนรู้ในวถีิชีวติ (LEARNING IN WAY LIFE) 

          สติปัญญา 
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ต่อหนา้พระสงฆ ์ 3. มีผูอ้า้งวา่ไดฟั้งต่อหนา้พระเถระจาํนวนมากลว้นเป็นพหูสูต  4. มีผูอ้า้งวา่ไดฟั้ง
ต่อหนา้พระเถรรูปหนึ�ง เป็นหลกัธรรมสาํหรับตรวจสอบ   
 4. ความชดัเจนและการจดัระบบของสาระที�นาํมาสื�อตามแบบพระพุทธเจา้ที�เป็นหมวดหมู่
ชดัเจนในพระไตรปิฎก  จากเหตุไปสู่ผล  อธิบายเนื�อหาชดัเจน  มีตวัอย่างประกอบมีการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปมยั  และสื�อความหมายไดต้รงกบัจิตศรัทธาอุปนิสัยของผูฟั้ง 
 5. การพิจารณานิสัยของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซึ� งมีผลต่อสาระที�สื�อต่อกนัพระพุทธองค์
ทรงอธิบาย ไวด้งันี�  
 ลกัษณะของบุคคล  3  ประเภท ที�เป็นผูส่้งสาร (พดู)  คือ 
 1. ผูที้�พดูปดทั�ง ๆ ที�รู้  เพื�อประโยชน์ของตนเอง  เพื�อประโยชน์ของผูอื้�น  หรืออามิสสินจา้ง 
 2. ผูที้�ไม่พดูปดเพื�อหวงัประโยชน์ตนเองและผูอื้�นหรืออามิสสินจา้ง 
 3. ผูที้�เวน้จากการพดูหยาบคาย  พดูแต่คาํรื�นหูเป็นที�พอใจแก่คนหมู่มาก   
 ส่วนลกัษณะของผูรั้บสารนั�น  พระพุทธองคท์รงแสดงบุคคล  3  ประเภท  คือ 
 1. ผูไ้ม่สนใจรับข่าวสารใด ๆ 
 2. ผูไ้ม่สนใจขอ้มูลจริงจงั  ลืมง่าย 
 3. ผูที้�สนใจจดจาํขอ้มูล  เขา้ใจขอ้มูลข่าวสารชดัเจน 
 ขั�นตอนที�  2  การประเมินค่า และประโยชน์ 
 เมื�อบุคคลได้รับข่าวสารข้อมูลเกี�ยวกบัสถานการณ์ที�ตนเผชิญแล้ว ขั�นตอนต่อไป คือ  
ตอ้งคิดพิจารณาองค์ประกอบสิ�งนั�นและสถานการณ์นั�น วา่มีคุณค่ามากนอ้ย มีประโยชน์ หรือมีโทษ
อย่างไร หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายหลกัและวิธีการประเมินค่าไวห้ลายเกณฑ์ เช่น  
ใชเ้กณฑพ์ิจารณาวา่สิ�งนั�นเป็นกุศล (ดี) หรืออกุศล (ชั�ว)  สิ�งนั�นสนองตอบหรือขดัแยง้ต่อมโนธรรม
สาํนึกของตน จะทาํใหต้นสูญเสียความเคารพตนเองหรือไม่ วิธีการนั�นๆ เป็นที�ยอมรับหรือเป็นที�ติเตียน
ของบณัฑิตวิญ�ูชนหรือไม่ วิธีการหรือสภาพการณ์นั�นๆ จะทาํให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเท่านั�น 
เกิดประโยชน์แก่ผูอื้�นเท่านั�น หรือเกิดประโยชน์ทั�งแก่ตนเองและผูอื้�น 
 ดงันั�น ขั�นตอนนี�  จึงฝึกฝนการเผชิญปัญหาและสถานการณ์ เน้นความสามารถในการ
ประเมินค่าอย่างมีจริยธรรมเป็นพื�นฐาน ขั�นตอนนี� เป็นการนําข่าวสาร ความรู้ที�ได้ มาจดัสรุป
ประเด็นของข่าวสารไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ แลว้ประเมินค่าวา่ประเด็นไหนถูกตอ้ง ดีงาม เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดแท้จริง ประเด็นไหนบกพร่อง ไม่เหมาะ ไม่ถูก ไม่ควร หรือเป็นผลดี        
ชั�วครู่ยาม ผิวเผิน เคลือบแฝงความชั�วร้ายเอาไว ้เกณฑ์ที�จะพิจารณาถึงวิธีการและประโยชน์ที�จะเกิดขึ�น
ต่อสิ�งนั�นหรือการกระทาํนั�น ไดแ้ก่ สุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 92 - 100)  อธิบายความหมายของ  
การประเมินคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม ไวว้า่ 
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 1. คุณค่าแท ้ หมายถึง  คุณค่า  หรือประโยชน์ของสิ�งทั�งหลายที�อาศยัปัญญาเป็นเครื�องวดั  
ซึ� งลกัษณะของผูที้�ใชปั้ญญาในการประเมินค่ามีลกัษณะ ดงันี�  
  1.1  เขา้ใจคุณสมบติั  บทบาทของสรรพสิ�ง 
  1.2  รู้จกัเลือกเสพคุณค่าที�เป็นประโยชน์พื�นฐานแก่ชีวติอยา่งแทจ้ริง 
  1.3  การกระทาํสิ�งต่าง ๆ เพื�อประโยชน์ของตนเองและผูอื้�น 
  1.4  รู้จกัวเิคราะห์ตนเองอยูเ่สมอ  เป็นผูรู้้จกัประมาณตน 
  1.5 เป็นผูรั้บผิดชอบปฏิบติัหน้าที�ของตนให้เต็มกาํลงัความสามารถ  เพื�อให้สําเร็จ
ประโยชน์อนัเป็นจุดมุ่งหมายของชีวติ 
 2. คุณค่าเทียม  หมายถึง  คุณค่าปรุงแต่ง  พอกพูนขึ�นเกินจากประโยชน์  หนา้ที�อนัแทจ้ริง
ของผูที้�ยดึติดกบัคุณค่าเทียม มีลกัษณะดงันี�  
  2.1 มกัมองสิ�งต่าง ๆ อยา่งผวิเผนิ 
  2.2 ขาดเหตุผล  เมื�อจะตอ้งตดัสินใจ  เนื�องจากขอ้มูลไม่ละเอียดเพียงพอ 
 3. เกณฑก์ารประเมินคุณค่าแท ้- คุณค่าเทียม มี  4  เกณฑ ์ คือ 
  เกณฑที์� 1 เกี�ยวกบัวธีิการและเวลาที�ไดรั้บประโยชน์  บุคคลตอ้งรู้จกัพิจารณา  วิธีการ
กบัเวลาที�ใชใ้นการเผชิญสถานการณ์  ดงันี�  
  1.1 เป็นวธีิการที�ใชเ้วลานอ้ย  เกิดประโยชน์มาก  คุม้ค่าทนัที 
  1.2 เป็นวธีิการที�ใชเ้วลานอ้ย  เกิดประโยชน์นอ้ย  ตอ้งคอยนาน 
  1.3 เป็นวธีิการที�ใชเ้วลามาก  เกิดประโยชน์มาก  คุม้ค่าทนัที 
  1.4 เป็นวธีิการที�ใชเ้วลามาก  เกิดประโยชน์นอ้ย  ไม่คุม้ค่าตอ้งคอยนาน 
  1.5 เป็นวธีิการที�ใชเ้วลามาก  เกิดประโยชน์มาก  และตอ้งอดใจรอเป็นเวลานาน 
  เกณฑ์ที�   2  เกี�ยวกับผูก้ระทาํและผูรั้บประโยชน์  บุคคลจะเลือกตดัสินใจปฏิบัติ     
อยา่งไรยอ่มขึ�นอยูก่บัภารกิจ  ความรับผดิชอบและประโยชน์วา่จะเกิดขึ�นอยูก่บัตนเองหรือผูอื้�น               
  เกณฑ์ที�   3  เกี�ยวกับความเด่นชัดของประโยชน์ คนส่วนมากจะประเมินคุณค่า        
ของวตัถุสูง  มากกวา่ประโยชน์ทางดา้นจิตใจอนัเป็นประโยชน์ที�เกิดจากคุณค่าแท ้ คือ  ประโยชน์
ทางจิตที�เกิดจากฉนัทะ  คือ  ความพอใจ 
  เกณฑที์�  4  เกี�ยวกบัความสมบูรณ์ของประโยชน์  วธีิการทาํงานหรือวิธีปฏิบติับางครั� ง
แม้จะทําจนครบถ้วนแต่ได้ประโยชน์ไม่สมบูรณ์  ประโยชน์นั� นอาจเกิดในบางส่วน แก่บางคน              
ในบางเวลา  และบางครั� งมีผลดีบางครั� งมีผลเสียทาํให้การประเมินค่าแตกต่างกนัไดค้วามสมบูรณ์
ของประโยชน์การประเมินไดจ้ากเหตุผลต่าง ๆ ดงันี�  
  4.1 ความเหมาะสม  โดยใชห้ลกัค่านิยมของกลุ่มชนในสังคมในขณะนั�น 
  4.2 ความสูงสง่าตามหลกัของวฒันธรรมประเพณี  อนัเป็นวถีิการอยูร่่วมกนั 
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  4.3 ความดีงามตามหลกัศาสนาและศีลธรรม 
  4.4 ความถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมาย 
 ขั�นตอนที�  3  การเลือกและตดัสินใจ 
 สุมน อมรววิฒัน์ (2542 : 117 - 120)  อธิบายวธีิการเลือกและตดัสินใจ ดงันี�  
 1. การรวบรวมขอ้มูลที�ดีทาํใหส้ามารถกาํหนด และอธิบายประเด็นสาํคญัของปัญหาได ้
 2. การประเมินค่าตามเกณฑ์ที�ถูกตอ้ง  ดีงาม  เหมาะสม  ทาํให้สามารถคิดและคาดถึงผลดี  
ผลเสียในการเลือกและการตดัสินใจ 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นที�ประเมินค่าแล้ว  ทาํให้สามารถกาํหนดทางเลือก  
และทางออกของสถานการณ์และปัญหาได ้
 4.  เมื�อมีทางเลือกหลายทาง  บุคคลตอ้งอาศยัหลกัการ  ประสบการณ์  และการทาํนายผล
มาสร้างเกณฑ ์ เพื�อเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด 
 5.  ถา้ไม่มีทางเลือกหรือมาทางเลือกเดียว  ที�ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งหาทางออกใหม่    
ที�น่าจะเป็นไปได ้
 6.  ตดัสินใจเลือกทางที�ดีที�สุด 
 7. วางแนวทางการปฏิบติัที�ไดผ้ล 
 ขั�นตอนที�  4  การปฏิบติั 
 สุมน อมรววิฒัน์ (2542 : 136 - 146)  เป็นขั�นตอนของการเผด็จปัญหา  คือการลงมือแกไ้ข
และเผชิญสถานการณ์จนสําเร็จลุล่วงดว้ยดี  การที�บุคคลสามารถรวบรวมขอ้มูลความรู้มาประเมินค่า
และตัดสินใจได้อย่างดีเพียงใด  แต่ถ้าขาดการนํามาปฏิบัติย่อมไม่ประสบผลสําเร็จ  ตามหลัก          
พระพุทธศาสนาที�แนะวธีิการปฏิบติั คือ สัปปุริสธรรม  7  ไดแ้ก่ 
 1. ธมัมญั�ุตา เป็นการปฏิบติัตามหลกัการ  กฎเกณฑ ์ และคิดถึงเหตุ   
 2. อตัถญ�ุตา เป็นการปฏิบติัตามสาระและความมุ่งหมายที�ได้กาํหนดไว ้ คิดถึงผล                     
ที�พึงประสงค ์
 3. อตัตญั�ุตา เป็นการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัสภาพ ฐานะ ความรู้ ความสามารถ ของตน  
 4. มตัตญั�ุตา เป็นการปฏิบติัตนโดยยึดหลกัของความพอดี  รู้จกัประมาณ  ไม่เถรตรง  
เขม้งวดเกินไป และไม่หละหลวม เหลวไหลจนเกินไป  
 5. กาลญั�ุตา เป็นการปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบักาลเวลา  คือ ทาํให้เป็นเวลาตรงเวลา  
พอเหมาะกบัเวลา และทนัเวลา  
 6. ปริสัญ�ุตา เป็นการปฏิบติัตนใหเ้หมาะกบักลุ่มคน  ชุมชน  และสังคมนั�น ๆ  
 7. ปุคคลัญ�ุตา เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบุคคล  ซึ� งย่อมแตกต่างกันในวยั          
สติปัญญา  ฐานะ  ความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความสนใจ  และคุณธรรม    
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 งานวิจยัต่างประเทศที�ศึกษาเกี�ยวกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ยงัไม่มีผูว้ิจยัโดยตรง  แต่มีงานวิจยัอื�น ๆ  ที�สามารถนาํมาประมวล
เป็นแนวทาง ดงันี�  
 วตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser.  1964 : 11 - 12)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการอ่าน  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด  9  
จาํนวน  3  โรงเรียน ในรัฐมิสซรี�  (Missouri)  จาํนวน  318  คน  ผลการวิจยัพบว่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการอ่าน  นอกจากนี� ยงัอธิบายเพิ�มเติมว่าบุคคล   
ตอ้งมีความสามารถในการอ่าน  จึงจะทาํแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
เนื�องจากขอ้คาํถามในแบบทดสอบ  ตอ้งอาศยักิจกรรมทางสมองที�ยุง่ยาก ซบัซ้อนตอ้งรับรู้เกี�ยวกบั
คาํศพัทแ์ละเขา้ใจประโยค  บุคลที�มีความสามารถในการอ่านดีกวา่  ซึ� งวดัจากแบบทดสองการอ่าน  
บุคคลที�ไดค้ะแนนจากแบบทดสอบการอ่านตํ�า  จะไดค้ะแนนในการทาํแบบทดสอบการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณตํ� าด้วยบุคคลที�ได้คะแนนจากแบบทดสอบการอ่านสูงจะได้คะแนนในการทํา          
แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ฟรอส (Frost. 1991 : 359 - 366) ไดศึ้กษาผลการเรียนแนะแนว และการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพื�อนที�มีต่อการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาหญิงในระดบัวิทยาลยัในอเมริกา 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งที�วิจยัเองโดยมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อน มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 มาร์รา (Marra. 1997 : Abstract)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ รูปแบบการเรียนและความเชื�ออาํนาจภายใน - ภายนอกตน โดยใชแ้บบประเมิน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser Critical Thinking Appraisal)  
ในการวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้แบบสํารวจรูปแบบการเรียนของกอล์ป 
(Kolb Learning Style is Inventory) ในการวดัรูปแบบการเรียนและใชม้าตรวดัความเชื�ออาํนาจภายใน-
ภายนอกตนของนอวิคกี�และสตริคแลนด์ (Adult Nowwicki - Strickland Intermal - Extermal Scale) 
เพื�อวดัความเชื�ออาํนาจภายในและภายนอกตน ผลการวิจัยพบว่า ความเชื�ออาํนาจภายในตน           
มีสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยผูที้�มีความเชื�ออาํนาจภายในตน
จะมีความสามารถในการคิดสูงกวา่ผูที้�มีความเชื�ออาํนาจภายนอกตน 
 มอนนี� (Money.  1998 : Abstract)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง  คะแนนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณกับคะแนนผลสัมฤทธิW   และเกรดเฉลี�ยในสามสาขาวิชา  คือ  การธุรกิจ  การดนตรี    
และการพยาบาล  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัชุมชนแคนาเดียน ใชแ้บบทดสอบการวดั 
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การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของเคอร์เนลล์ (The Comell Critical Thinking Test)  ผลการวิจยัพบวา่
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนใน  3  วิชาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ         
คะแนนผลสัมฤทธิW และเกรดเฉลี�ย  ใน  3  สาขา  มีสหสัมพนัธ์  กนัตํ�ากบัคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  นอกจากนี� ยงัพบว่าคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเพศชาย  และเพศหญิง    
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั และคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุ
 เฟรนเดอร์กาสท์ (Prendergast. 1998 : Abstract)  ไดศึ้กษาอิทธิพลของสิ�งแวดล้อม         

ในวิทยาลัย  และการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การวิจยันี� มุ่งศึกษาอิทธิพลของ         

สิ� งแวดล้อมที�ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การมีปฏิสัมพนัธ์กนัของนักเรียนในวิทยาลัย  

และศึกษาความสําคญัของเพศ  เชื�อชาติ  ที�มีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนในวิทยาลยั  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนที�มีอาย ุ 18  ปี ที�กาํลงัศึกษาอยูชี่� ปีที� 4  จาํนวน 1,054  คน ผลการวิจยัพบวา่ 

การรับรู้สิ� งแวดล้อมในวิทยาลัยซึ� งเน้นในเรื� องผลสัมฤทธิW   การมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมจะมี         

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

 แมนนิ�ง (Manning. 1999 : Abstract)  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณกับเจตคติในการอ่านของนักเรียนที�ลงทะเบียนเรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ         

ในวทิยาลยัชุมชนเทนเนสซี�  การดาํเนินการวจิยัเป็นรูปแบบการทดลองโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม

ในแต่ละกลุ่มมีจาํนวน  31  คน  กลุ่มแรกสอนตามหลกัสูตรปกติ  กลุ่มที� 2  สอนตามหลกัสูตรปกติ  

แต่เพิ�มเติมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การประเมิน     

เจตคติในการอ่านกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่พบความแตกต่างโดยใช้การประเมินเจตคติ       

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติในการอ่าน       

กบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณแต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติของคะแนนการคิด    

อยา่งมีวจิารณญาณของกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม 

 แธ (Thie. 1999 : Abstract)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

กบัความชอบในการเรียนการให้บริการของนกัเรียนพยาบาล  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนพยาบาล

จาํนวน  106  คน ใช้แบบทดสอบทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แคลิฟอร์เนีย ( The California 

Critical  Thinking Skills Test)  และใชเ้ครื�องมือรูปแบบ ไมเยอร์ บริกส์  (Myers - briggs Type 

Indicater) ในการว ัดความชอบในการเรียนการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์             

ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความชอบในการเรียนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กัน      

อยา่งมีนยัสําคญั  ในส่วนที�แสดงเป็นการแสดงตวั  การเก็บตวัเท่านั�น  นอกนั�นมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 

 

67

 งานวจัิยในประเทศ 
 งานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ยงัไม่มีผูว้ิจยัโดยตรง  แต่มีงานวิจยัอื�น ๆ  ที�สามารถนาํมาประมวลเป็นแนวทาง 
ดงันี�  
 บุษกร  คาํคง (2542 : 87 - 92) ไดศึ้กษาปัจจยับางประการที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถ    
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที� 6 ชั�นมัธยมศึกษาปีที�   3  และ      
มธัยมศึกษาปีที�  6  ปีการศึกษา  2541  ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ระดบัชั�นละ  126 คน     
รวมทั�งสิ�น  378 คน  เลือกมาโดยสุ่มวิธีตวัอย่าง  เครื�องมือเป็นแบบสอบถาม  ผลการวิจยัพบว่า    
ผลสัมฤทธิW ทางการเรียนการเลี� ยงดูแบบใช้เหตุผล ความเชื�อภายในตน มีนํ� าหนักความสําคญัที�ส่งผล  
ต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
 ประณีต  จนัทรขนัตี (2542 : 39 - 47) ไดศึ้กษาผลการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ในการพฒันาผลสัมฤทธิW ทางการเรียน เรื� องหลกัธรรมในรายวิชา ส0412 พุทธศาสนาและทกัษะ   
การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 พบว่า ผลสัมฤทธิW ทางการเรียน      
ของนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์กบัการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกนั ผลสัมฤทธิW
ทางการเรียนของนักเรียนที�ได้รับการสอน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ หลงัการเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  และทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
ของนักเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 ดารุณี  บุญวิก (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการ       
ในดา้นการแสดงตวั  ความใจกวา้ง  ความเชื�ออาํนาจภายในตน  การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย  
และความสามารถในการอ่านกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และศึกษาค่านํ� าหนักความสําคญั      
ของปัจจัยแต่ละด้านที� ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน                
ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  3  ปีการศึกษา 2543  ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน  516  คน  ผลการวิจยั
พบว่า  ค่าสัมประสิทธิW สหสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยบางประการกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั .01  ส่วนความสามารถในการอ่านส่งผลต่อ     
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 อารุณี  ไทยปัณฑิตย ์(2545 : 76 - 80)  ไดศึ้กษาผลของการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ    
ที�มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  2  โรงเรียนชลบุรี     
“สุขบท”  จงัหวดัชลบุรี  ใชเ้วลาทดลอง  15  คาบเรียน  คาบเรียนละ  50  นาที  โดยกลุ่มทดลอง    
ได้รับการฝึกแบบโยนิโสมนสิการ  ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโปรแกรมปกติ  ผลการทดลองพบว่า                
มีปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างการได้รับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ และผลสัมฤทธิW ทางการเรียน    
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อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นักเรียนที�ได้รับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกวา่นกัเรียนที�ไม่ไดรั้บการฝึกแบบโยนิโสมนสิการ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิW สูงมีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
สูงกวา่กลุ่มที�มีผลสัมฤทธิW ทางการเรียนตํ�าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 ผานิต  พรหมดีมา (2547 : 34)  ไดศึ้กษาวิธีการสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กบันักเรียนโรงเรียนนาโพธิW วิทยาคม จงัหวดับุรีรัมย์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  6  จาํนวน 40 คน             
ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิW ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนโดนวิธีการสอนตามกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มีความแตกต่างกัน และความสามารถ        
ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที�เรียนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์หลังการทดลอง     
คะแนนสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อนงค์  เนตรทิพย ์(2547 : 35)  ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์ที� มีต่อผลสัมฤทธิW ทางการเรียน เรื� องภูมิศาสตร์เพชรบูรณ์ ของนักเรียน                
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1  ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิW ทางการเรียนของนกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 โกศล  สินกิ�ง (2548 : 75) ไดศึ้กษาผลการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอน
เรื�อง พระธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา                   
ปีที� 4 ผลการวิจยัพบว่า (1) นักเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์                    
มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
(2) นักเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีคะแนนความสามารถ            
ในการคิดแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (3) นกัเรียน      
ที�ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรียนสูงกว่า    
นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ (4) นกัเรียนที�ไดรั้บ
การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกว่า  
นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05                  
 จรัสศรี  ศรีรัตนวิบูลย ์(2548 : 49 - 51)  ไดศึ้กษาการพฒันากระบวนการคิดอย่างมี  
วิจารณญาณโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสังคมของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
พบว่า นกัเรียนที�เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีความสามารถดา้นกระบวนการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อวยพร  เรืองศรี (2549 : 49 - 55)  ไดศึ้กษาสหสัมพนัธ์พหุคูณ  ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ย
ของการคิดอภิมานกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพื�อหานํ� าหนักความสัมพทัธ์ของการคิดอย่างมี 
อภิมานที�ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยรวมทุกด้านและจาํแนกตามด้าน ๆ  โดยแยก
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วเิคราะห์กลุ่มนกัเรียนชาย  กลุ่มนกัเรียนหญิง  และกลุ่มนกัเรียนทั�งหมด  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที� 6  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา 2544  ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตลิ�งชัน  จาํนวน 8 โรงเรียน  จาํนวน  375  คน  ซึ� งเลือกมาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั�น   
และเครื� องมือที�ใช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติที�ระดบั .01  แต่เมื�อวิเคราะห์ค่านํ� าหนกัความสัมพนัธ์ของการคิดอภิมานที�ส่งผลต่อการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณตามดา้นต่าง ๆ  พบวา่ มีการคิดอภิมานบางดา้นส่งผลลบต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
โดยเฉพาะวเิคราะห์ตามกลุ่มนกัเรียนชายและกลุ่มนกัเรียนหญิง 
 สํารวย  จนัทะภา (2550 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้กระบวนการ      
เผชิญสถานการณ์ต่อผลสัมฤทธิW ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรื�อง หลกัธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา     
ปีที� 6  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จงัหวดันนทบุรี  พบว่า  (1) นกัเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ คะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  (2) นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
มีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
ที�ระดบั .05 
 ณหทยั  ชนะกุล (2551 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาผลการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์       
ที�มีต่อผลสัมฤทธิW ทางการเรียน เรื� อง อบายมุข 6 ของนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  6  พบว่า              
ผลสัมฤทธิW ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื�อง อบายมุข 6 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 รุ่งสุรีย์  ศรีสุวะ (2551 : 56)  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ            
เผชิญสถานการณ์ ที�มีผลสัมฤทธิW ทางการเรียน หน่วยบูรณาการ เรื�อง อยูดี่มีสุข และความสามารถ
ในการคิดแบบแยกส่วนประกอบของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  พบวา่ นกัเรียนที�เรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 
 จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ ผูเ้รียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุมน  อมรวิวฒัน์ (2542 : 42 - 160) 
คือการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 4 ขั�นตอน  




