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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั7งนี7 เป็ นการวิจยั กึ9 งทดลอง (Quasi - experimental Design) มีจุดมุ่งหมายเพื9อ
1) เพื9 อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณโดยใช้ ก ารเรี ยนรู ้ ก ระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผูเ้ รี ย น ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา 2) เพื9อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผูเ้ รี ยน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน กลุ่มตัวอย่างที9ใช้
ในการวิจยั ครั7 งนี7 เป็ นผูเ้ รี ย นระดับมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ศู นย์ก ารเรี ย นชุ ม ชนตํา บลห้วยทับ มอญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา ภาคเรี ยนที9 2 ปี การศึกษา 2551
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 25 คน ซึ9 งกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน
เครื9 องมื อที9 ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ ก ารเรี ยนรู ้ ก ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สถิติที9ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี9ย ( X ) ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผูเ้ รี ย นที9 ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ .01
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the critical thinking ability of the
students in Mathayomsuksa who were trained for critical thinking by using confrontation learning
process and 2) to compare their critical thinking ability before and after being trained by using
confrontation learning process. The sample was consisted of 25 students in Mathayomsuksa from
Khao Chamao District Non-formal and Informal Education Centre in the second semester of the
academic year 2008. The research instruments were lesson plans designed for using the critical
thinking ability and the critical test. The statistical analysis employed were mean ( X ), standard
deviation (S.D.), and t-test.
The results were revealed that the students were trained for critical thinking ability by
using confrontation learning process had higher critical thinking ability, showing .01 level of
statistical significance.

