บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การเปลี ยนแปลงสังคมจากยุคอุ ตสาหกรรม เข้าสู่ ยุคข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทําให้มนุษย์ตอ้ งปรับเปลียนแนวทางการดําเนินชีวติ เพือให้อยูใ่ นสังคม
ปั จจุ บนั ได้ นอกจากนี+ กระแสยุคโลกาภิ วตั น์ ที ทําประเทศให้เป็ นสากล ทําให้คนไทยต้องแข่ งขัน
กับคนในสังคมโลกมากขึ+น จึงต้องเพิมสมรรถภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการพึงตนเอง
ทีต้องอาศัยพื+นฐานทีสําคัญ คือ การคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น สามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
รู ้จกั นําความรู ้ทีสร้างขึ+นไปใช้ในการดํารงชี วิต ซึ งศิริกาญน์ โกสุ มภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544 : 5 - 6)
ได้กล่าวถึงทิศทางการจัดการศึกษาให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง ต้องสอนเด็กให้คิดเป็ น เพือให้รู้จกั คิด
ในการเลื อกรับข้อมูลข่าวสาร เลื อกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุ ดกับตนเอง
ซึ งการคิ ดเป็ นนามธรรมที มี ลกั ษณะซับ ซ้อนไม่ สามารถมองเห็ นหรื อสั งเกตได้ซึ งเป็ นกิ จกรรม
ทางสมองของมนุ ษย์ทีเกิ ดขึ+นตลอดเวลา และเป็ นกระบวนการทางสมองของมนุ ษย์ ซึ งมีศกั ยภาพสู ง
ทั+ง ยัง เป็ นส่ วนที ทํา ให้ม นุ ษ ย์แ ตกต่ า งไปจากสั ต ว์โลก รวมทั+ง ยัง เป็ นการคิ ด ที มี ล ํา ดับ ขั+นตอน
ทีนําไปสู่ ผลสําเร็ จตามความคิด กระบวนการคิดทีสําคัญ จึงมีความจําเป็ นต่อการดํารงชี วิตประจําวัน
ซึ งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น กระบวนการคิดตัดสิ นใจ กระบวนการคิดริ เริ มสร้างสรรค์ กระบวนการ
คิดไตร่ ตรอง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นต้น ซึ งเป็ นกระบวนการคิดทีสําคัญ และมี
ความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกระดับ เนื องจากเป็ นกระบวนการคิดทีมีเป้ าหมาย เพือให้ได้ความคิด
ทีผ่านการพิจารณาถึ งข้อมูลหลักฐานและเหตุ ผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ งสามารถนําไปใช้ได้กบั
ทุกสถานการณ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
การคิดและการสอนคิดว่าเป็ นเรื องสําคัญอย่างยิงในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู ง ซึ งทัวโลกได้
หันมาเน้นเรื องของการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะได้รับ
ความเอาใจใส่ อ ย่า งสู ง สุ ด เพราะเห็ น ผลเด่ น ชัด และได้รั บ การยอมรั บ มากกว่า และนโยบาย
การปฏิ รูปการศึ กษา จึ งเน้นการพัฒนากระบวนการคิ ด ซึ งเป็ นกระบวนการสําคัญที ต้องพัฒนา
กันอย่างจริ งจัง เกรี ยงศักดิC เจริ ญวงศ์ศกั ดิC (2543 : 37) ได้นาํ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 ซึ งมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู และนักเรี ยน
ทีรับพระราชทานรางวัล เมือวันที 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2522 กล่าวโดยสรุ ปว่า การศึกษา
วิ ช าการอย่ า งเดี ย วยัง ไม่ เ พี ย งพอจํา เป็ นต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาด้ า นความคิ ด ด้ า นจิ ต ใจ และด้ า น
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ความประพฤติปฏิบตั ิ ดังนั+นผูเ้ รี ยนจึงจําเป็ นต้องมีการฝึ กฝนขัดเกลาให้มีความรู ้ ความคิด มีเหตุผล
รู ้จกั รับผิดชอบ และรู ้จกั ตัดสิ นใจตามทางทีถูกต้องเป็ นธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2545
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. 2546 : 12 - 15) มาตรา 23 กําหนดว่าในการจัด
การศึ ก ษาทั+ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ต้อ งเน้ น
ความสําคัญทั+ง 4 ด้าน คื อ ด้านความรู ้ ด้านคุ ณภาพ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ และด้านบูรณาการ
โดยเฉพาะด้า นความรู ้ เรื องเกี ยวกับ ตนเอง ทัก ษะในการประกอบอาชี พ และการดํา รงชี วิ ต
อย่า งมี ค วามสุ ข มาตรา 24 ข้อ 2 ระบุ ว่า สถานศึ ก ษาและหน่ วยงานที เกี ยวข้องต้อ งดํา เนิ นการ
ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การจัดการเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพือป้ องกัน
และแก้ปัญหาส่ วน ข้อ 3 การจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ
ให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรั บปรุ ง พุทธศักราช 2549) (สํานักบริ หารงานการศึ กษานอกโรงเรี ยน.
2549 ค : 10 - 11) ได้กาํ หนดหลักการทีสําคัญๆ ดังนี+ เป็ นการศึกษาสําหรับผูพ้ น้ เกณฑ์การศึกษา
ภาคบัง คับ มุ่ งให้ผูเ้ รี ย น คิ ดเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น เป็ นการเรี ย นรู ้ แบบบูรณาการ ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ จริ ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตทีจะนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิต พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เห็ น
คุณค่าและมีความเชือมันในตนเอง และได้กาํ หนดโครงสร้างของหลักสู ตรเป็ น 2 กลุ่มหมวดวิชา คือ
กลุ่ ม หมวดวิช าพื+ นฐาน ประกอบด้ว ย หมวดวิ ช าภาษาไทย หมวดวิ ช าคณิ ตศาสตร์ หมวดวิช า
วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ ประกอบด้วยหมวดวิชา
พัฒนาสังคมและชุ มชน หมวดวิชาพัฒนาทักษะชี วิต 1 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชี วิต 2 หมวดวิชา
พัฒนาอาชี พ โดยเฉพาะกลุ่ มหมวดวิชาประสบการณ์ สาระพัฒนาสังคมและชุ มชน ประกอบด้วย
กลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระ คือ สาระการเรี ยนรู ้ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระการเรี ยนรู ้หน้าทีพลเมือง
วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิต สาระการเรี ยนรู ้เศรษฐศาสตร์ สาระการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ และ
สาระการเรี ยนรู ้ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี+ ยงั ได้กาํ หนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนไว้ 3 ด้าน โดยเฉพาะด้าน
ทักษะและกระบวนการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ทักษะทางวิชาการ
เป็ นทักษะความสามารถในการคิดและการสร้างองค์ความรู ้ ซึ งได้แนะนําทักษะการสอนคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณ การจัด ระบบข้อ มู ล ศึ ก ษาค้น คว้า การตี ค วาม วิ เ คราะห์ สรุ ป ประเมิ น เพื อใช้
ประกอบการพิจารณา ตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสอนอย่างมี วิจารณญาณดังกล่าวเป็ น
ส่ วนหนึ งของทักษะย่อย และกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของสุ
วิท ย์ มู ล คํา (2549 : 25) เกี ยวกับคุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย นที มี ค วามสามารถในการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณไว้ 14 ทักษะ คือ ตรวจสอบ ใฝ่ รู ้ ทําให้กระจ่าง จัดระบบ ให้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็ น
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ของผูอ้ ืน วิเคราะห์ รอบคอบ แจกแจงข้อสรุ ป เปรี ยบเทียบ ตั+งสมมติฐาน ทํานายคาดการณ์ประเมิน
และสังเคราะห์
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับการคิ ดที จะส่ งผลต่อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณนั+น ผูว้ ิจยั
ได้ ด ํา เนิ น การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ต ามแนวทางที เสนอแนะไว้ใ นคู่ มื อ การจัด การเรี ยนรู ้
ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สัง คมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรการศึ กษาขั+นพื+นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 200) ซึ งมีหลายแนวทางด้วยกัน คือ
การจัดการเรี ยนการสอน ที มี ความหมาย การสอนที บูรณาการ การสอนเน้นการพัฒนา การสอน
ทีท้าทายและการสอนทีเน้นการปฏิบตั ิ
ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวปรากฏว่า ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่ วนใหญ่ เมือให้
ศึกษาข่าวกรณี ศึกษาแล้ว ไม่สามารถใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คิดไม่เป็ น
ระบบ และแก้ปัญหาไม่ได้เมือเผชิ ญกับสถานการณ์ ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่ผา่ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา. 2551 : 1 - 3) นอกจากนี+
ยัง มี ก ารรายงานผลการวิ จ ัย การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกโรงเรี ยนในภาคเรี ยนที 2
ปี การศึ ก ษา 2548 พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกโรงเรี ยนระดับ อํา เภอ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้คะแนนเฉลีย 23.62 (สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2549 ข : 252)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรี ยนระดับจังหวัด คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้คะแนนเฉลีย
22.41 และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดับการศึกษาขั+นพื+นฐาน พ.ศ. 2544 - 2548
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน. 2550 : 67 - 84) พบว่า
ผูเ้ รี ยนไม่ได้มาตรฐาน ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
พอใช้ จากผลการประเมิ นดัง กล่ า ว แสดงว่า ผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
กลุ่ ม สาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน ของศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
อําเภอเขาชะเมา ตํากว่า เกณฑ์ทีกํา หนดไว้ คื อ เฉลี ยร้ อยละ 75 ปั ญหาดัง กล่ าว สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจรั สศรี ศรี รัตนวิบูลย์ (2548 : 2) ที มีปัญหาในเรื องผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนโรงเรี ยนสมาคมสตรี ไทยชั+นประถมศึกษาปี ที 6 ได้ผล
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็ นร้ อยละ 8 แสดงว่านักเรี ยนคิดไม่เป็ น คิดไม่ถูกทาง
ซึ งผูว้ จิ ยั ปั ญหาดังกล่าวใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาสร้างเสริ มการคิดได้ดีข+ ึน
โดยการจัดรู ปแบบการสอนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อแบบคิดต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ วนงานวิจยั ของสํารวย จันทะภา (2550 : 2) ทีมีปัญหา
ในเรื อง การอ่านข้อความ บทความ ข่าว การนําข้อมูลมาตัดสิ นใจว่าจะเชื อหรื อไม่เชื อ ซึ งทําให้
นัก เรี ยนระดับมัธยมศึ กษาปี ที 6 ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ งผูว้ ิจยั ปั ญหาดัง กล่ า ว
ใช้วิธีสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ทาํ ให้ผลสัมฤทธิC ทางการเรี ยนดีข+ ึน ทั+งยังทําให้มี

4
ความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาได้ดีในกลุ่ มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั+ง
งานวิจยั ของรุ่ งสุ รีย ์ ศรี สุวะ (2551 : 1 - 3) ทีมีปัญหาในเรื องการจัดการเรี ยนการสอนมักใช้วิธีการ
บรรยายและท่องจําเป็ นส่ วนมาก ขาดการส่ งเสริ มกระบวนการคิดทําให้นกั เรี ยนชั+นประถมศึกษา
ปี ที 6 ขาดความสามารถในการคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ ซึ งผูว้ ิจยั ปั ญหาดังกล่าวใช้กิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์มาฝึ กทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะการจําแนก
ทักษะการจัดกลุ่ม และทักษะการวิเคราะห์ทาํ ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิC ทางการเรี ยนดี และนักเรี ยน
ที ใช้ก ระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีค วามสามารถในการคิ ดแบบแยกแยะส่ วนประกอบดี ข+ ึ น
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานวิจยั ของณหทัย ชนะกุล (2551 : 1 - 2)
ทีมี ปัญหาในเรื องเนื+ อหาของการเรี ยนขาดการเชื อมโยงกับชี วิตประจําวัน การสอนแบบบรรยาย
ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าเนื+อหาทีเรี ยน เป็ นเรื องไกลตัวผูเ้ รี ยนทําให้มีผลสัมฤทธิC ทางการเรี ยนตํา ซึ งผูว้ ิจยั
ปั ญหาดังกล่าวใช้การสอนทักษะกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ โดยให้ผเู ้ รี ยนนําปั ญหาเหตุการณ์
ในชี วิ ต ประจํา วัน มาคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ปั ญ หา ทํา ให้ ผูเ้ รี ย นที ใช้ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
มีผลสัมฤทธิC ทางการเรี ยนดีข+ ึนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากความสําคัญของปั ญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจากการศึกษาแนวทางการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที นํากระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ ของสุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 42 - 160) มาพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เนืองจากมีข+ นั ตอนการดําเนินกิจกรรม 4 ขั+นตอน คือ การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้
และหลักการ การประเมินค่า และประโยชน์ การเลือกและตัดสิ นใจ และการปฏิ บตั ิ ซึ งแต่ละขั+นตอน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการใฝ่ รู ้ การรวบรวมข้อมูลทีเป็ นจริ ง ใช้เหตุผล
มาประกอบการตัดสิ นใจ และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ โดยเฉพาะลักษณะเด่ นของกิ จกรรมนี+
คือ เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั+งนี+ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี+
1. เพือศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผูเ้ รี ย น ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา
2. เพื อเปรี ยบเที ย บความสามารถด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ของผู ้ เ รี ยน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชน
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ประโยชน์ ของการวิจัย
จากการศึกษาเรื องความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน ของผูเ้ รี ย นศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จะใช้เป็ นแนวทางให้ครู และผูท้ ี เกี ยวข้องกับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของผูเ้ รี ยนในการส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์จะช่วย
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั วิเคราะห์ ไตร่ ตรอง คิดหาเหตุผล คิดให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั+งนี+ เป็ นผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จํานวน 91 คน
2. กลุ่ มตัวอย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นวิ จ ัย ครั+ งนี+ เป็ นผูเ้ รี ย นระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2551 ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลห้วยทับมอญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 25 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้เรี ยน หมายถึ ง นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551
ในศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลห้วยทับมอญ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
การเรียนรู้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้เพือฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยน
ได้เผชิ ญปั ญหา จนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง โดยมีข+ นั ตอน 4 ขั+นตอน
ดังนี+ ขั+นตอนที 1 การรวบรวมข่ าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และหลัก การ ขั+นตอนที 2
การประเมินค่าและประโยชน์ ขั+นตอนที 3 การเลือกและตัดสิ นใจ และขั+นตอนที 4 การปฏิบตั ิ
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การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึ ง การคิดอย่างละเอียด รอบคอบ สมเหตุสมผล
มีการกลันกรองและไตร่ ตรองถึ งคุ ณค่าทีแท้จริ งของสิ งนั+น ให้มีเหตุ ผลมากเพียงพอ ที จะนําไปสู่
การตัดสิ นใจ หรื อแก้ปัญหานั+น ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
ความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกมา
ซึ งใช้เป็ นตัวบ่งชี+ทีสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของบุคคลทีมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึ ง การวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยนทีมีคุณลักษณะของความสามารถทีประกอบด้วย 14 ทักษะ
คื อ ตรวจสอบ ใฝ่ รู ้ ทําให้กระจ่าง จัดระบบ ให้เหตุ ผล ยอมรั บความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื น วิเคราะห์
รอบคอบ แจกแจงข้อสรุ ป เปรี ยบเทียบ ตั+งสมมติฐาน ทํานาย/คาดการณ์ ประเมิน และสังเคราะห์
สาระพัฒนาสั งคมและชุ มชน หมายถึ ง วิชาหนึ งในกลุ่ มหมวดวิชาประสบการณ์ ทีใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของการศึ กษานอกระบบโดยยึดถื อสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ยน เมือสําเร็ จ
การศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ของสุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 45 - 55)
ซึ งประกอบด้ว ย การเผชิ ญ การผจญ การผสมผสาน และการเผด็ จ ปั ญ หา โดยใช้ก ารเรี ย นรู ้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ 4 ขั+นตอน ประกอบด้วย ขั+นตอนที 1 การรวบรวมข่ า วสาร
ข้อ เท็ จ จริ ง ความรู ้ และหลัก การ ขั+น ตอนที 2 การประเมิ น ค่ า และประโยชน์ ขั+น ตอนที 3
การเลื อ กและตัด สิ น ใจ ขั+น ตอนที 4 ปฏิ บ ัติ ผูว้ ิ จ ัย นํา มาใช้ จ ัด กิ จ กรรมพัฒ นาความสามารถ
ในการคิ ดอย่ า งมี วิ จารณญาณโดยใช้ การเรี ย นรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นา
สังคม และชุ มชนของผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา โดยนํามาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
การสอนโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ มี 4 ขั+นตอน
ขั+นตอนที 1 การรวบรวมข่าวสาร
ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และ
หลักการ
ขั+นตอนที 2 การประเมินค่า และ
ประโยชน์
ขั+นตอนที 3 การเลือกและตัดสิ นใจ
ขั+นตอนที 4 การปฏิบตั ิ

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ผู ้เ รี ยนที ได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
สาระพัฒนาสังคมและชุมชน มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าก่อนได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้

