
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการวิจยั เรื� อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช ้             
การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชนของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง         
สรุปเป็นขั
นตอน ดงันี
  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 

5. ขอ้เสนอแนะ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ในการวจิยั เรื�อง ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู ้เ รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัไดก้าํหนด   
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ไวด้งันี
  
 1. เพื�อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชนของผูเ้รียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ        
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา  
 2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียนศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การเรียนรู้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั
 งนี
 เป็นผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2551 ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอเขาชะเมา  จงัหวดัระยอง  จาํนวน  91  คน  
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 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในวิจัยครั งนี   เป็นผูเ้รียนระดับ      
มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2551 ศูนย์การเรียนชุมชนตาํบลห้วยทบัมอญ                    
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  1  หอ้งเรียน  จาํนวน 25  คน    

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวจิยัครั
 งนี
   ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ครื�องมือดงันี
  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  จาํนวน  8  แผน                       
ใชเ้วลา  16  ชั�วโมง  
 2. แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื
นฐาน  
  1.1 ค่าเฉลี�ย (Mean) 
  1.2 ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 ค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื
อหาโดยวิธีการหาดชันีความสอดคล้องของขอ้คาํถาม    
กบัจุดประสงค ์(IOC) 
  2.2 ค่าความยาก-ง่ายโดยใชเ้ทคนิค 50 %    
  2.3 ค่าอาํนาจจาํแนกโดยใชเ้ทคนิค 50 %  
  2.4 ค่าความเชื�อมั�นโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (Kuder Richardson  
Formula 20) 
 3. สถิติที�ใชท้ดสอบสมมติฐาน     
  สถิติการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
โดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ใชสู้ตรค่าที (t-test) แบบอิสระต่อกนั (Dependent) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการสอนโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  มีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  25  คน  สรุปไดด้งันี
  
 ผู ้เรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์                       
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญั  
ทางสถิติที�ระดบั .01 
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อภิปรายผล 

 การวจิยัครั
 งนี
ผูว้จิยัไดท้ดลองสอนผูเ้รียนโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน เพื�อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเขาชะเมา 
จงัหวดัระยอง พบประเด็นที�ควรนาํมาอภิปรายผล ไดด้งันี
  
 ผูเ้รียนที�เรียนโดยใชก้ารเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01                  
อาจเนื�องมาจาก   
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที�ฝึกให้ผูเ้รียน มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจากการศึกษาข่าวประเภทต่าง ๆ 
ที�กาํหนดให้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  ซึ� งมี 4 ขั
นตอน คือ  ขั
นตอนที�หนึ� ง  การรวบรวมข่าวสาร  
ข้อเท็จจริง  ความรู้และหลักการ ครูผูส้อนต้องเตรียมข่าวที�หลากหลายให้แก่ผูเ้รียน เพื�อเป็น
กรณีศึกษาโดยคาํนึงถึงระดบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก 
และการคดัเลือกข่าวตอ้งเนน้ข่าวที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิต ที�ตอ้งเผชิญกบัความเปลี�ยนแปลง
อยูต่ลอดเวลาเพื�อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้โดยฝึกจากข่าวง่าย ๆ ไปหาข่าวที�มี
ความซบัซ้อนมากขึ
นตามลาํดบั  ขั
นตอนที�สอง การประเมินค่าและประโยชน์    ขั นตอนนี ถือว่า        
มีความสําคัญและมีผลต่อการเลือกและตัดสินใจ  ดังนั น ผู ้เ รียนต้องใช้ความคิดอย่างมาก               
ในการพิจารณาให้รอบคอบคิดหลายด้านหลายมุมมอง ทั งคุณค่า ประโยชน์แก่ตนเอง ผูอื้�น และ
สังคม  โดยอาศยัหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาช่วยพิจารณา  ครูผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศ 
โดยการให้กาํลังใจเป็นการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความอดทน  ความพยายาม  ที�จะแก้ไขปัญหา      
เมื�อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ยกตัวอย่างประกอบ เพื�อให้เกิดการเชื�อมโยง นําไปสู่การคิดที�
หลากหลายกระตุ้นความคิดด้วยการใช้คาํถาม  เพื�อให้ผู ้เรียนเกิดความคิด มองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์จากข่าวกรณีศึกษา  ขณะผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมอยู่นั นผูส้อนตอ้งสอดแทรกหลักธรรม 
เพื�อให้ผูเ้รียนคิดดี   คิดใช้เหตุผล ในการประเมินค่า  ขั นตอนที�สาม  การเลือกและตดัสินใจ  ใน
ขั นตอนนี ผูเ้รียนต้องนําประสบการณ์  หลักการ  เหตุผลมาพิจารณาในการเลือกและตดัสินใจ  
ดงันั นผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื�อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร้ะดมความคิด ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น จะไดแ้นวทางการเลือกและตดัสินใจที�
หลากหลาย ขณะเดียวกนั    ก็กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชส้ติปัญญานาํหลกัการ เหตุผลมาเป็นเครื�องช่วยใน
การตดัสินใจ  ดงันั น  กิจกรรมขั นตอนที�สามนี ชี ให้เห็นถึงความสามคัคี  ความเป็นกลัยาณมิตรที�จะ
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นาํไปสู่การแก้ปัญหา  ได้เป็นอย่างดี  ขั นตอนที�สี�   การปฏิบติั  เป็นขั นตอนที�ตอ้งลงปฏิบติัจริง    
เพื�อเป็นการพิสูจน์  การเลือกและตดัสินใจถึงคุณประโยชน์ที�จะเกิดขึ น ผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน  จดักลุ่มแลว้แสดงบทบาทสมมติจากกรณีศึกษา เพื�อให้ผูเ้รียนเห็นสถานการณ์
เหมือนจริงและได้ฝึกคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ถึงคุณประโยชน์ โทษ และสรุปขอ้คิด นาํไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัไดจ้ริง ผูส้อนตอ้งสร้างความตระหนกัให้แก่ผูเ้รียนในเรื�องของการสร้างความเชื�อมั�น
ในตนเอง ความศรัทธา  วธีิการคิดที�ถูกตอ้ง การปฏิบติัที�หลากหลายวธีิโดยเนน้การปฏิบติัจริง   
  จากขั นตอนทั งสี� ข ั นตอน  จึงสามารถฝึกให้ผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิด          

อยา่งมีวจิารณญาณซึ�งมีกิจกรรมต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวิทย ์ มูลคาํ (2549 : 25) ที�กล่าวสรุป
ไวว้า่ลกัษณะของผูที้�มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะตอ้งมีแนวการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 14  ทกัษะ 

คือ ตรวจสอบ  ใฝ่รู่  ทาํให้กระจ่าง  จดัระบบ ให้เหตุผล  ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น วิเคราะห์  

รอบคอบ  แจกแจงขอ้สรุป  เปรียบเทียบ ตั งสมมติฐาน  ทาํนาย/คาดการณ์  ประเมิน  และสังเคราะห์  
ทั งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรัสศรี  ศรีรัตนวิบูลย ์ (2548 : 49 - 51)  เรื�อง การพฒันากระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน            
ชั นประถมศึกษาปีที� 6  พบว่า ผูเ้รียนมีคะแนนผลสัมฤทธิE ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า

เกณฑที์�กาํหนด 

 2. ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจดักิจกรรมที�นาํเอาข่าวกรณีศึกษา
มาให้ผู ้เ รียนปฏิบัติตามสี� ขั นตอน  จะเป็นข่าวที�ใกล้เคียงกับบริบทของผู ้เ รียน เช่น อาชีพ              

ชีวิตความเป็นอยู่  สภาพสังคมในชุมชน เพื�อผูเ้รียนจะไดน้าํความรู้ ประสบการณ์ไปใช้แกปั้ญหา

เมื�อเผชิญกบัสถานการณ์จริง 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากการวิจัยผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพฒันาสังคมและชุมชน ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ผูว้จิยัไดส้รุปขอเสนอแนะ ดงันี
          

 1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ซึ� งมี 4 ขั
นตอน   

โดยเฉพาะขั
นตอนที� 1 ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง ระดบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ     

ผูเ้รียน  เนื�องจากผูเ้รียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันั
น การนาํข่าวหรือสถานการณ์มาฝึก 

ควรเนน้ข่าวที�พบเห็นในชีวติประจาํวนัหรือใกลเ้คียงกบัชีวติประจาํวนัและไม่ยากเกินไป 
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 2. ในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผูส้อนควรนาํประเภทของข่าวที�มีความหลากหลายมาฝึก เพื�อเป็น
การส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดห้ลายมุมมอง 
 3. ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรเน้นกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั เพื�อส่งเสริมการกลา้แสดงออกทางความคิดและการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอื้�น ซึ� งจะช่วยใหง่้ายขึ
น ในการตดัสินใจหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั+งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัเชิงทดลองเกี�ยวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ               
เผชิญสถานการณ์ สาระพฒันาสังคมและชุมชนในระดบัชั
นอื�น ๆ และใชร้ะยะเวลาสอนอยา่งนอ้ย  
1 ภาคเรียน 
 2. ควรนําเอาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์             
ไปทดลองกบัสาระอื�น ๆ เช่น วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
  




