บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เรื อง ความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณโดยใช้
การเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผู ้เ รี ย น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องเพือนําหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทีสําคัญ
มาใช้ในการดําเนินงาน ได้นาํ เสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549)
1.1 หลักการ
1.2 จุดหมาย
1.3 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.4 การจัดสาระการเรี ยนรู ้
1.5 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.6 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. หลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อําเภอเขาชะเมา สาระพัฒนาสังคมและชุมชน
2.1 จุดหมาย
2.2 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
2.3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2.4 วิธีการเรี ยนรู ้
2.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.1 ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.2 ความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.4 ขันตอนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.5 การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.6 ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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4.

5.

6.

7.

3.7 เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.8 ประโยชน์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.2 วัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.3 องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.4 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.5 ขันตอนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.6 ลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.7 ประโยชน์ของการฝึ กคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5.1 ประเภทและแนวทางการวัด
5.2 หลักการและขันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด
5.3 ตัวอย่างแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ
การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
6.1 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์
6.2 ขันตอนของกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
7.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
7.2 งานวิจยั ในประเทศ

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั%นพืน% ฐาน พุทธศักราช 2544
(ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549)
สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน (2549 ค : 1 - 30) ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการศึ กษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2549) ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษามาจากพืนฐานทางด้านปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา ความเชือ และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ทฤษฎี หลักสู ตรและแนวคิดเกียวกับการจัด
การศึกษานอกโรงเรี ยน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูใ้ หญ่ทีพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยมี
แนวคิดทีสําคัญ คือ ผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ มีประสบการณ์ มีคุณลักษณะและเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้
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ที แตกต่ างไปจากเด็ก กล่ า วคื อ ผูใ้ หญ่ ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี ประกอบอาชี พ แล้วต้องการการเรี ยนรู ้
เพือการพัฒนาและปรับปรุ งอาชี พทีมีอยู่ ต้องการได้รับการศึกษาทีสู งขึนเพือการศึกษาต่อหรื อการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิต ต้องการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิ บตั ิหน้าที
นอกจากนี ผูใ้ หญ่บางคนจะมีปัญหาและข้อจํากัดในการเรี ยนรู ้ เช่ นไม่มีเวลาเรี ยน ขาดความมันใจ
เรี ยนรู ้บางเรื องได้ชา้ ดังนันการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้สําหรับผูใ้ หญ่จะต้องคํานึ งถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นี การพัฒนาหลัก สู ตร วิธี ก ารจัดสาระและกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ จะต้อ ง
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักสู ตร ตามแนวทางการจัดการศึ กษาผูใ้ หญ่ ตลอดจนธรรมชาติ การเรี ยนรู ้
ของกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว โดยใช้หลักการและศาสตร์ การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ รวมทังผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้
ก็จะต้องมีความรู ้ในการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับผูใ้ หญ่ การกําหนดสาระและประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ สําหรั บผูใ้ หญ่ ต้องคํานึ งถึ งหลักจิตวิทยาผูใ้ หญ่ และปรั ชญาการศึกษาผูใ้ หญ่ทีมุ่งเน้น
การส่ งเสริ มการวิเคราะห์สภาพสังคม และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ “คิดเป็ น” เป็ นหลัก
ในการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อนําไปสร้ างองค์ความรู ้ และนําสู่ การแก้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
นอกจากนันการจัดสาระและกิจกรรม การเรี ยนรู ้ จําเป็ นต้องจัดให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่ ดังนันหลัก สู ตรจึ ง ได้ กําหนด หลัก การ จุ ดมุ่ งหมาย สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้
การจัดสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
หลักการ
หลักเกณฑ์และวิธีก ารจัดการศึ กษานอกโรงเรี ย น ตามหลักสู ตรการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549) มีหลักการดังนี
1. เป็ นการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผูพ้ ้น เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบัง คับ หรื อ ผูท้ ี พลาดโอกาสและ
ขาดโอกาสได้รั บการศึ กษาในระบบหรื อในพื นที ที สถานศึ กษาในระบบไม่ สามารถจัดการศึ กษา
ขันพืนฐาน 12 ปี ให้ได้
2. เป็ นการศึ กษาที มุ่ง ให้ผูเ้ รี ย น คิ ดเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น เน้นการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการ
และการปฏิบตั ิจริ งสอดคล้องกับวิถีชีวติ นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิตและการประกอบอาชี พ
ได้ทนั ที
3. เป็ นการศึกษาทีมุ่งพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เห็นคุณค่าและมีความเชื อมันในตนเอง
สามารถพึงพาตนเองได้ ตลอดจนแสวงหาความรู ้ ในการพัฒนาตนเองและสั งคมอย่า งต่อเนื อง
ตลอดชีวติ
4. เป็ นการศึกษาทีให้เห็นคุณค่าของความรู ้ประสบการณ์และอาชีพของผูเ้ รี ยน โดยสามารถ
นํามาเทียบโอนเป็ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรได้
5. ส่ งเสริ มให้บุคคล องค์กร ชุมชนในสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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สรุ ป ได้ว่า หลัก การจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นมุ่ ง ให้ ผูเ้ รี ย น คิ ด เป็ น แก้ปั ญ หาเป็ น
เน้นการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ และการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ให้มีความเชื อมัน
ในตนเอง ตลอดจนส่ งเสริ มให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
จุดหมาย
เพือให้การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544
(ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศัก ราช 2549) สามารถพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ เป็ นคนดี
มี ปัญญา มี ความสุ ข มี ความเป็ นไทย และมี ศกั ยภาพในการประกอบอาชี พและการดําเนิ นชี วิต
จึงกําหนดจุดหมาย ซึ งเป็ นคุ ณลักษณะที พึงประสงค์ของผูส้ ําเร็ จการศึกษา กล่ าวคื อ มี คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็ นไทยใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา ยึดมัน
ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ ทรงเป็ นประมุ ข
รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้ างสิ งทีดี งามให้สังคม มีความคิดสร้ างสรรค์
มีทกั ษะและมีเจตคติทีดี ต่อการประกอบอาชี พการงาน มีทกั ษะในการดําเนิ นชี วิตโดยใช้เทคนิ ค
วิท ยาการ ภู มิ ปัญญา และเทคโนโลยีม าปรั บใช้ ในการดํา รงชี วิตให้ส อดคล้องกับ สิ งแวดล้อม
และสังคม ได้อย่างมีความสุ ข
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การจัดการศึกษาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนได้ยึดถื อสาระ
และมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2549) เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาซึ งสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้กาํ หนดไว้เฉพาะส่ วนทีจําเป็ นสําหรับเป็ นฐานในการดํารงชี วิตให้มีคุณภาพ
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน สถานศึ กษาสามารถพัฒนาเพิมเติ ม
ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และสังคม เพือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายนอกโรงเรี ยน
โดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยน ดังนี
1. สาระการเรี ยนรู ้
การกํา หนดสาระการเรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ได้ยึดกรอบสาระการเรี ย นรู ้
ตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศัก ราช 2549)
ประกอบด้วย องค์ความรู ้ทีผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน เพือนําความรู ้ไปใช้ในการดําเนิ นชี วิต การประกอบอาชี พ
และการศึกษาต่อ ทักษะ กระบวนการการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะหรื อค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรม
ของผูเ้ รี ยน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหมวดวิชา ดังนี
กลุ่ ม ที 1 กลุ่ ม หมวดวิ ช าพื นฐาน เป็ นองค์ค วามรู ้ ที เป็ นทัก ษะพื นฐานที จํา เป็ น
ในการดําเนิ นชี วิต ตลอดจนเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
การงานและอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชนของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
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1. หมวดวิชาภาษาไทย เพือเสริ มสร้ างทักษะในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
และการติดต่อสื อสาร
2. หมวดวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพื อพัฒ นาทัก ษะในทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นเรื องเกี ยวกับ
จํานวน การวัด เลขาคณิ ต พืชคณิ ต และข้อมูลสถิติ
3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะในการคิ ดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ด้วยหลักของความเป็ นเหตุเป็ นผล การเชื อมโยงความรู ้กบั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นําไปใช้
ในชี วิตประจําวัน และศึกษาหาความรู ้ เพิมเติมให้ทนั กับการเปลี ยนแปลง ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ
4. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เพือพัฒนาทักษะในการติดต่อสื อสารกับบุคคลและ
สื บค้นข้อมูลข่าวสารกับสังคมโลก ตลอดจนการแสวงหาความรู ้ เพืออาชี พที ทําอยู่ให้กา้ วทันกับ
ยุคโลกาภิวตั น์
สาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ
การศึ กษา ส่ วนภาษาต่างประเทศอื น ๆ สามารถเลื อกจัดการเรี ยนรู ้ ได้ตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
กลุ่มที 2 กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ เป็ นองค์ความรู ้ ทีเป็ น ทักษะชี วิตและทักษะ
อาชี พ เพือเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมาย เห็ นคุ ณค่าในตนเองและผูอ้ ื น
มี ค วามสุ นทรี ย ภาพและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีขึ น เนื องจากกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นการศึ กษานอกระบบ
เป็ นผูท้ ีมี ความรู ้ และประสบการณ์ ในชี วิตมาพอสมควร องค์ความรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้ ทีจัดให้
จึงพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ได้ทนั ที ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุ มชน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เพือ
เสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย มีความรู ้ เกี ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ของตนเองกับ สั ง คม ได้แ ก่ ครอบครั ว ชุ ม ชน ชาติ และสั ง คมโลก รวมถึ ง ความรู ้ เกี ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อัมมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตลอดจนความรู ้เกียวกับศาสนา วัฒนธรรม
2. หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวติ 1 (สุ ขศึกษา พลศึกษา) เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
และทักษะชีวติ ในด้านสุ ขภาพอนามัย รู ้วธิ ี การดูแล บํารุ งรักษาร่ างกายให้แข็งแรง และการป้ องกัน
โรคภัย ตลอดจนความรู ้ดา้ นการกีฬา เช่น การออกกําลังกาย การเล่นกีฬา เพือให้ผเู ้ รี ยน มีสุขภาพ
อนามัยดี
3. หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวติ 2 (ศิลปะ) เพือเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ดา้ นศิลปะ
มีความสุ นทรี ยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือการดํารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
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4. หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ เพือเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีวิสัยทัศน์ มองเห็นช่องทางและ
แนวทางในการประกอบอาชี พ รวมทังสามารถนํา เทคโนโลยี ม าประยุก ต์ใ ช้และรู ้ จกั เลื อกใช้
ทรัพยากรทีมีอยูร่ อบตัวมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการงานอาชีพ
สําหรับกลุ่มเป้ าหมายใดมีความจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้องค์ความรู ้กระบวนการและค่านิ ยม
ต่าง ๆ ก็สามารถเพิมเติ มสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมายนัน ๆ ได้ทุก
หมวดวิชา
2. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
การจัดการศึ ก ษาตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารจัดการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นได้ก าํ หนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหมวดวิชา 8 หมวดวิชา ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544
(ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549) ซึ งเป็ นข้อกําหนดคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้ทกั ษะ กระบวนการ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มของแต่ ล ะหมวดวิช า เพื อใช้เป็ นจุ ดหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ย น
ให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้การศึกษาขันพืนฐาน
เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในแต่ละหมวดวิชา เมือผูเ้ รี ยนเรี ยนจบการศึกษาขันพืนฐาน
ได้ยึดถือมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศัก ราช 2549) ทังนี ได้มี การเพิมเติ มมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ในหมวดวิช าพัฒนาอาชี พ เพื อให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยนทีเป็ นผูใ้ หญ่
2.2 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ระดับการศึกษา
เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในแต่ละหมวดวิชา เมือผูเ้ รี ยนเรี ยนจบในแต่ละระดับ
การศึกษา ได้แก่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ งได้ปรับและพัฒนามาตรฐานการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับลักษณะทางธรรมชาติ
ของกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ รี ยนการศึกษานอกระบบ ทังนี มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับการศึกษาของแต่ละ
หมวดวิชาจะกําหนดไว้ในเอกสารกรอบมาตรฐานการเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้ของหมวดวิชาต่าง ๆ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ระดับ การศึ ก ษาได้ก ํา หนดไว้เฉพาะมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที จํา เป็ นสํา หรั บ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ยนทุ ก คนสํ า หรั บ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ที สอดคล้ อ งกับ สภาพปั ญ หา
และความต้องการของชุ มชนและสังคม การสร้างคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเ้ รี ย นให้ส ถานศึ กษา
พัฒนาเพิมเติมได้ตามความเหมาะสม
การจัดสาระการเรี ยนรู้
การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นได้ยึ ด สาระ
การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549)
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(สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2549 ก : 9 - 11)โดยได้มีการปรับสาระการเรี ยนรู ้
ในแต่ละระดับการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ รี ยน การศึกษานอกระบบดังนี
1. สาระการเรี ย นรู ้ ที ต้อ งเรี ย นในแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษา สาระการเรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษา
นอกโรงเรี ยน มี 8 หมวดวิชาดังกล่าว ซึ งผูเ้ รี ยนทุกระดับการศึกษาต้องเรี ยนให้ครบทังกลุ่มหมวดวิชา
พืนฐานและกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ จํานวนหน่ วยกิตทีต้องเรี ยนตลอดหลักสู ตรในแต่ละ
ระดับ การศึ ก ษาได้ก าํ หนดค่ า สาระการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะหมวดวิช าเป็ นหน่ วยกิ ต โดยกํา หนดให้
1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรี ยน 40 ชัวโมง จําแนกได้ดงั นี
1.1 ระดับ ประถมศึ ก ษา ผู ้เ รี ยนต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 48 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย กลุ่มหมวดวิชาพืนฐาน จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 5 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต
กลุ่ มหมวดวิชาประสบการณ์ จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 7 หน่ วยกิ ต รวม 28 หน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผูเ้ รี ยนต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิ ต
ประกอบด้วย กลุ่มหมวดวิชาพืนฐาน จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต
กลุ่ มหมวดวิชาประสบการณ์ จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 8 หน่ วยกิ ต รวม 32 หน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเ้ รี ยนต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่ วยกิ ต
ประกอบด้วย กลุ่มหมวดวิชาพืนฐาน จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 7 หน่วยกิต รวม 28 หน่วยกิต
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ จํานวน 4 หมวดวิชา หมวดวิชาละ 12 หน่ วยกิต รวม 48 หน่วยกิ ต
รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต เป็ นกิจกรรมทีจัดขึนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ มวลประสบการณ์
และทักษะทีได้จากการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร จํานวน 100 ชัวโมง ไปพัฒนาความสามารถของตนตาม
ศักยภาพเพิมเติ ม จากกิ จกรรมที จัดให้เรี ยนรู ้ ในหมวดวิชาต่าง ๆ เพือให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ครอบครัว ชุ มชน และสังคม โดยใช้กระบวนการคิดเป็ นในการดําเนิ นกิ จกรรมบนพืนฐานของ
การมี ส่วนร่ วมและกระบวนการกลุ่ มอันจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี มี คุณธรรม และมี ความสุ ข
โดยสามารถนําความรู ้ทีได้จากการอบรมหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มานับ
รวมเป็ นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
2.1 กิจกรรมพัฒนาตนเองและครอบครัวเป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และสิ งแวดล้อมของครอบครัว เพือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.2 กิ จ กรรมพัฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม เป็ นกิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาชุ ม ชน
ให้เ ข้ม แข็ง ตลอดจนการพัฒนาสิ งแวดล้อม โดยอาศัย การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู ้
ของชุมชน
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ยน
ตามหลักสู ตรการศึ กษาขันพืนฐาน (พุทธศักราช 2544 ฉบับปรับปรุ ง) พุทธศักราช 2549 การจัด
การศึ กษานอกโรงเรี ยนได้กาํ หนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ น 2 ลักษณะ คือการจัดการเรี ยนรู ้
โดยการพบกลุ่ม จะเน้นหนักการศึ กษา เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก มี การพบกลุ่ มเพือนําสิ งที ได้
ไปศึกษาค้นคว้ามานําเสนอ อภิปรายและสรุ ป ร่ วมกันในลักษณะแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมไปถึง
การจัดการเรี ย นรู ้ โดยการศึ กษาทางไกล เป็ นวิธี ทีผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้ โดยผ่านสื อสารศึ ก ษาทางไกล
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยยึดแนวทางทีสําคัญ ดังนี
1. การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ด้วยปรั ช ญา “คิ ด เป็ น” ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน
ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา โดยเริ มตังแต่รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปั ญหาการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ทีนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยการใช้ขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูล
ด้านวิชาการ และข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหา
และหาแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักของความเป็ นเหตุเป็ นผลในการดําเนิ นชี วิตของตนเองและอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมอย่างเป็ นสุ ขในการจัดการเรี ยนรู ้จะต้องคํานึ งถึงจิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ทีต้องการเรี ยนรู ้
เพื อนํ า ความรู ้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ได้ ท ัน ที
ผูท้ ี มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ การจัด ทํา หลัก สู ต รจึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจัด เนื อหาสาระของหลัก สู ต ร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศัก ราช 2542 แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับ ที 2) พุ ทธศักราช 2545 (สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. 2545 : 12 - 14) โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี กระบวนจัดการเรี ยนรู ้ยงั ต้อง
จัดสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรี ยนรู ้ในสาระต่าง ๆ จึงมีกระบวนการเรี ยนรู ้และวิธีการทีหลากหลาย
ให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เช่น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน การเรี ยนรู ้จากวิถีชีวติ และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งเหล่านี เป็ นต้น
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ เน้นการเรี ยนรู ้ แบบองค์รวมที ยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญและกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน โดยนํากระบวนการเรี ยนรู ้ จากสาระการเรี ยนรู ้
ในหมวดวิชาเดียวกันหรื อสาระการเรี ยนรู ้ ต่างหมวดวิชามาบูรณาการร่ วมกับสภาพวิถีชีวิตในการ
จัด การเรี ยนการสอน ทังนี ผูส้ อนมี บทบาทสํ าคัญในการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกเป็ นผูช้ ี แนะ
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ตลอดจนเป็ นวิทยากรในสาขาวิชาทีนํามาบูรณาการ ซึ งจัดได้หลายลักษณะ เช่น การบูรณาการแบบ
ผูส้ อนคนเดี ยว การบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ การบูรณาการแบบ
โครงงาน เป็ นต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและการประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการที ใช้เ พื อประเมิ นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนเพือให้ได้ขอ้ มูลทีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็ จ ในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน รวมทังข้อมูลทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบด้วย
1. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินผลระดับสถานศึกษาทีกระทําควบคู่
ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอนโดยให้สถานศึกษาใช้วิธีการประเมินทีโปร่ งใสและตรวจสอบได้
เพือตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะกระบวนการคุณธรรม และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ อันเป็ นผล
สื บเนื องมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพียงใดและเพือนําผลการประเมิ นมาพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
บรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ รวมทังนํามาใช้ในการพิจารณาตัดสิ นความสําเร็ จทางการศึ กษา
ของผูเ้ รี ยนอีกด้วย การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.1 การวัดและประเมินผลหมวดวิชา รายวิชา สถานศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประเมิน
ผูเ้ รี ยนใน 3 ลักษณะ คื อ ประการแรก การประเมิ นเพือตรวจสอบความรู ้ พื นฐานของผูเ้ รี ย น
ประการที สอง การประเมิ นผลระหว่า งเรี ย น เพื อทราบความก้า วหน้า ทังด้า นความรู ้ ทัก ษะ
กระบวนการ คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ การประเมิ นให้ประเมินอย่างต่อเนื องควบคู่ไปกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และ
ประการที สาม การประเมินผลปลายภาคเรี ยน เพือทราบผลการเรี ยนรู ้ ตามสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้โดยภาพรวม ทังนี กระบวนการและวิธีการประเมินผลจะต้องให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องในการวัด
และประเมินผลมีส่วนร่ วมทุกประการ โดยใช้วิธีการทีหลากหลายเน้นการปฏิบตั ิจริ ง ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.2 การประเมินกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมและผ่านการประเมิ น
กิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
1.3 การประเมิ นลัก ษณะอันพึ งประสงค์ สถานศึ กษาจะต้องประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ทุกคน ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
1.4 การประเมินการอ่าน คิ ดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องประเมิ นการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผูเ้ รี ยนทุกคน ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
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2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
สถานศึ กษาต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนทุกคนทีเรี ยนในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของทุ กระดับ ได้แก่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติในหมวดวิชาทีสําคัญ ตามทีสํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนกําหนด
มีวตั ถุ ประสงค์เพือทราบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายสถานศึกษา รายอําเภอ รายจังหวัด รายภาค
และภาพรวมของประเทศ เพือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการเรี ยน
การสอนของสถานศึกษาต่อไป
การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544
(ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549) เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบสอดคล้องกับทฤษฎี หลักสู ตร
ตามแนวทางการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ มุ่งเน้นการส่ งเสริ ม การวิเคราะห์สภาพสังคม และการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการ “คิ ดเป็ น” เป็ นหลักในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือนําไปสร้ างองค์ความรู ้
และนําสู่ การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการค้นคว้าประสบการณ์ จริ ง
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อํ า เภอเขาชะเมา
สาระพัฒนาสั งคมและชุ มชน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา (2549 : 6 - 296)
ดํา เนิ นการจัดการศึ ก ษา เพื อให้เป็ นไปตามแนวคิ ด หลัก การ และจุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษา
นอกโรงเรี ยนและสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางของประเทศ แล้วนําสู่ ก ารพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิน ซึ งหลักสู ตรดังกล่าวได้ กําหนด จุดมุ่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การจัด
สาระการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ และการวัดและการประเมินผลการเรี ยน
ไว้ดงั นี
จุดหมาย
สาระพัฒนาสังคมและชุ มชน (สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม) ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จุดมุ่งหมายทีสําคัญ คือ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพลเมืองทีดี ในวิถี
ประชาธิ ปไตย ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
มี คุณธรรม จริ ย ธรรม และค่า นิ ยมที พึงประสงค์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ทังยังทํา ให้ผูเ้ รี ย น
เป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู รณ์ เป็ นคนดี มี ปัญญา รั กประเทศชาติ และท้องถิ น มุ่ งทํา ประโยชน์และสร้ า ง
สิ งทีดีงามให้สังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะและมีเจตคติทีดี ต่อการประกอบอาชี พการงาน
มีทกั ษะในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา (2549 : 135 - 184) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนได้ยึดถือ
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2549) (สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2549 ค : 1 - 30) เป็ นเกณฑ์
ในการกําหนดคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนเมื อจบการศึกษา ซึ งสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวได้
กํา หนดไว้เฉพาะส่ วนที จํา เป็ นสําหรั บ เป็ นฐานในการดํา รงชี วิตให้มี คุณ ภาพตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิมเติมตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
ชุ มชน และสังคม เพือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายนอกโรงเรี ยนโดยกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรี ยน ดังนี
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส.1.1 เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตน
นับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา มาเป็ นหลักปฏิบตั ิในการอยูร่ ่ วมกัน
มาตรฐาน ส.1.2 ยึดมันในศีลศีลธรรม การกระทําความดี มีค่านิ ยมทีดี งาม และศรัทธา
ในพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ
มาตรฐาน ส.1.3 ประพฤติ ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาทีตนนับถือ ค่านิยมทีดีงาม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม สิ งแวดล้อมเพือการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส.2.1 ปฏิ บ ตั ิ ตนตามหน้า ที ของการเป็ นพลเมื อ งดี ตามกฎหมาย ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส.2.2 เข้า ใจระบบการเมื องการปกครองในสั ง คมปั จจุ บ นั ยึดมัน ศรั ท ธา
และธํารงรักษาไว้ ซึ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิ ต และการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า รวมทังเศรษฐกิ จพอเพียง เพือการ
ดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบ
เศรษฐกิจ และความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
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สาระที 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บนพืนฐานของความเป็ นเหตุ เป็ นผลมาวิเคราะห์เหตุ การณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในแง่ความสัมพันธ์
และการเปลี ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื อง ตระหนักถึ งความสําคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ
และธํารงความเป็ นไทย
สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ ง
ที ปรากฏในระวางที ซึ งมี ผ ลต่ อ กัน และกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้ แ ผนที และเครื องมื อ
ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูลภูมิศาสตร์ อันจะนําไปสู่ การใช้และการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที ก่ อ
ให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีจิตสํานึ กอนุ รักษ์ทรัพยากร และสิ งแวดล้อมเพือการพัฒนา
ทียังยืน
คําอธิ บายสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน รหัสสาระ พช 20 (Co 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 8 หน่วยกิต สาระที 2 หน้าที พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
เป็ นสาระที มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาระบบความสัมพันธ์ ของมนุ ษย์ในฐานะเป็ นสมาชิ ก
ทางสังคม มีวฒั นธรรม ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนเป็ นกลุ่ม ศึกษาสถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม
มุ่ งให้ เกิ ดความเข้าใจต่ อระบบการเมื องการปกครอง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที ในฐานะพลเมื อง
ของประเทศในระบอบประชาธิ ปไตยและหลักกฎหมายทีสําคัญ องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรม
รู ้ จกั แสวงหาความรู ้ และประสบการณ์ ทีเกี ยวข้องกับกลุ่ มชุ มชน สังคม ที มี วฒั นธรรมคล้ายคลึ ง
และแตกต่างกันมีการขัดเกลาทางสังคมทังทางตรงและทางอ้อม ในฐานะทีเป็ นสมาชิ กทีอยูร่ ่ วมกัน
มีบรรทัดฐานทางสังคม มีระบบค่านิ ยม ความเชื อประเพณี ทางสังคม สถาบันต่าง ๆ ซึ งมีอิทธิ พล
ต่อพฤติ กรรมทางสังคม รวมทังสามารถวิเคราะห์ สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็ นอยู่
ระหว่า งสั งคมไทยกับสั งคมอื นในโลก เพื อให้ เกิ ดความเข้าใจอันดี ต่ อกัน แสวงหาประสบการณ์
ทางด้านการเมือง การปกครองของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะระบบการเมือง การปกครองของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก ระบบการเมือง การปกครองของไทย ภายใต้รัฐธรรมนู ญอันเป็ นกฎหมายสู งสุ ด
ในการปกครองประเทศ ระบบการปกครองท้องถิน และกฎหมายสําคัญทีเกียวข้องในชี วิตของคนไทย
เพือจะได้ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในวิถีประชาธิ ปไตย และมีส่วนร่ วมทางสังคมอย่างมีเหตุผล
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สาระพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 64 - 72)
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิ บตั ิ ตนตามหน้าที ของการเป็ นพลเมื องดี ตามกฎหมาย ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
1. เข้าใจสิ ทธิ และหน้าทีทีมีต่อระบบสถาบันทางสังคมและปฏิ บตั ิตนตามแนวทางของ
สถาบันนัน ๆ เพือรักษาวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถินและของชาติ
2. ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าทีในฐานะพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เช่ น ตระหนัก ในความสํา คัญของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื อคุ ้ม ครองปกป้ องตนเอง
และผูอ้ ืนให้ดาํ เนินชีวติ ในสังคมได้อย่างสันติสุข
3. วิเคราะห์ เหตุการณ์ ทีเกิ ดขึนในสังคมไทยและสังคมโลก ที มี ผลกระทบต่อสถาบัน
ทางสังคมพร้อมทังเลืองแนวทางการปฏิบตั ิทีถูกต้อง
กรอบสาระการเรี ยนรู ้
1. สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าทีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
2. สิ ทธิ มนุษยชนพืนฐาน
3. การจัดระเบียบทางสังคม
4. สถาบันทางสังคม
5. กระบวนการทางประชาธิ ปไตย
6. คุณธรรมของการเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิ ปไตยระดับประเทศชาติ
7. ค่านิยม ความเชือ ประเพณี และวัฒนธรรมทีสําคัญของไทย และประเทศเพือนบ้าน
8. ความเหมื อ นและความแตกต่ า งของค่ า นิ ย ม ความเชื อ และวัฒ นธรรมของไทย
และประเทศเพือนบ้าน
9. หลัก การยอมรั บ ความเหมื อนและความแตกต่า งของวัฒนธรรมประเพณี ข องไทย
และประเทศเพือนบ้าน
10. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาของประเทศเพือนบ้าน
11. การนําภูมิปัญญาของไทยและประเทศเพือนบ้านมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตนเอง
และชุมชน
12. การอนุ รักษ์วฒั นธรรมของท้องถินชาติ
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13. กฎหมายเบื องต้นที เกี ยวข้องกับชี วิตประจํา วันและกฎหมายอื น ๆ ที ควรรู ้ ได้แก่
กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายจราจร กฎหมาย
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กฎหมายที ออกโดยท้องถิ น กฎหมายสิ งแวดล้อม
และทรั พยากรธรรมชาติ กฎหมายทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญา กฎหมายการประกันสั ง คม อนุ สั ญญา
ว่าด้วยสิ ทธิ เด็กแห่งสหประชาชาติ
ระยะเวลา 320 ชัวโมง
จํานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
สาระพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมื องการปกครองในสังคมปั จจุ บนั ยึดมันศรั ทธา
และธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
1. เข้าใจระบบการเมืองการปกครองและโครงสร้างของประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน
2. เข้าใจความเป็ นมาหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้ างและสาระสําคัญของรัฐธรรมนู ญ
ฉบับปั จจุบนั ทีมีผลต่อการดําเนินชีวติ ของประชาชนและตระหนักถึงความสําคัญทีจะต้องปฏิบตั ิตน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
3. วิเคราะห์ความเคลือนไหวทางการเมือง การปกครองทังของประเทศไทยและประเทศ
เพือนบ้าน เพือใช้เป็ นหลักการในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
4. ตระหนักถึ งความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที ประชาชนทุ กคน
มี ส่ ว นร่ ว มในการประสานประโยชน์ แ ละปฏิ บ ัติ ต นตามระบบการเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
กรอบสาระการเรี ยนรู ้
1. ระบบการเมือง การปกครองในสังคมโลก
2. หลักการอยูร่ ่ วมกันตามวิถีทางประชาธิ ปไตยบนพืนฐานของคุณธรรม
3. โครงสร้างการเมือง การปกครองของไทย ได้แก่ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
และส่ วนท้องถิน
4. ความเป็ นมา หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญไทย
5. การปฏิ บตั ิตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนู ญและผลของการนํามาใช้ในการดําเนิ นชี วิต
ของประชาชน
6. กฎหมายทีเกียวกับการเลือกตังและกฎหมายทีเกียวข้องกับชีวติ ประจําวัน
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7. สิ ทธิ และหน้าทีของพลเมืองในสังคมประชาธิ ปไตย
8. ปั ญหาและสถานการณ์การเมือง การปกครองทีเกิดขึนในชุ มชน ท้องถิน และประเทศ
ตลอดจนแนวทางแก้ไข
9. การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การปกครองระดับชุมชน ท้องถิน และประเทศ
10. สถานการณ์ทางการเมือง การปกครองในสังคมไทยและสังคมโลก
ระยะเวลา 320 ชัวโมง
จํานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ยน
ตามหลักสู ตรการศึ กษาขันพื นฐาน พุ ทธศัก ราช 2544 (ฉบับปรั บ ปรุ ง พุท ธศักราช 2549) ได้ยึด
แนวทางทีสําคัญ ดังนี
1. การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ด้วยปรั ช ญา “คิ ด เป็ น” ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน
ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาโดยเริ มตังแต่รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปั ญหา การรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ทีนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยการใช้ขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูล
ด้านวิชาการ และข้อมูลด้านสิ งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา
และหาแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักของความเป็ นเหตุเป็ นผลในการดําเนิ นชี วิตของตนเอง และอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมอย่างเป็ นสุ ข
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยยึดตามแนวทางการจัดการศึ กษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พุทธศักราช 2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 12 - 14) โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศัก ยภาพ นอกจากนี กระบวนจัด การเรี ย นรู ้
ยัง ต้องจัดสาระการเรี ย นรู ้ และกิ จ กรรมให้ส อดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ย น
โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรี ยนรู ้ในสาระต่าง ๆ จึงมีกระบวนการเรี ยนรู ้และวิธีการ
ที หลากหลายให้ เหมาะสมแต่ ล ะบุ ค คล เน้นกระบวนการเรี ย นรู ้ ตามสภาพจริ ง เช่ น การเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้จากวิถีชีวติ และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เป็ นต้น
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ เน้นการเรี ยนรู ้ แบบองค์รวมที ยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญและกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน โดยนํากระบวนการเรี ยนรู ้ จากสาระการเรี ยนรู ้
ในหมวดวิชาเดียวกันหรื อสาระการเรี ยนรู ้ ต่างหมวดวิชามาบูรณาการร่ วมกับสภาพวิถีชีวิตในการ
จัด การเรี ยนการสอน ทังนี ผูส้ อนมี บทบาทสํ าคัญในการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เป็ นผูช้ ี แนะ
ตลอดจนเป็ นวิทยากรในสาขาวิชาที นํามาบูรณาการ ประกอบด้วย บูรณาการแบบผูส้ อนคนเดี ยว
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(2) การบูรณาการแบบคู่ขนาน (3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ (4) การบูรณาการแบบ
โครงงาน
วิธีการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จากกลุ่ม การเรี ยนรู ้จากการสอน
และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ดังนี
1. การเรี ยนรู ้จากกลุ่ม นอกจากผูเ้ รี ยนจะศึกษาด้วยตนเอง การเรี ยน การสอนตามหลักสู ตร
เพือให้ผูเ้ รี ยนได้นาํ มีการนําความรู ้ โครงงานทีเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุคคลมานําเสนอและ
เรี ยนรู ้ ร่วมกัน และเปลี ยนความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ การอภิปรายในหมวดวิชา
ทีผูเ้ รี ยนเรี ยนแล้ว โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
2. การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เป็ นการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
ได้แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนและศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน ซึ งรวบรวมสื อสิ งพิ ม พ์ ได้แก่ เอกสาร
หนังสื อ และสื อประเภทต่าง ๆ ทีหลากหลาย สื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น วีดีโอ แผ่นเสี ยง CD-ROM
สื อบุ ค คล ได้ แ ก่ ผู ้รู้ ผู ้ช ํ า นาญการ ปราชญ์ ช าวบ้ า น แหล่ ง การเรี ยนรู ้ ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถานประกอบการ แหล่งท่องเทียว และสื อการศึกษาทางไกล ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เหล่านี เป็ นต้น
3. การเรี ยนรู ้จากการเสริ มความรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสอนเสริ ม ผูเ้ รี ยนต้องจัดตาราง
การสอนเสริ มในกลุ่มสาระวิชาทีเป็ นองค์ความรู ้ ซึ งเป็ นทฤษฎี กฎเกณฑ์ทีมีเนื อหาซับซ้อนและ
เข้าใจยาก โดยครู ผูส้ อนอาจจะสอนเสริ มในกรณี ทีมีวุฒิในสาขาวิชานัน ๆ หรื อเชิ ญวิทยากรหรื อ
ผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานัน ๆ มาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจ
และมีทกั ษะในศาสตร์ นนั ๆ ได้อย่างแท้จริ ง
4. การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ โ ดยผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติ แ ละค้น พบ
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการปฏิบตั ิจริ งจากการทําโครงงานเหล่านี
เป็ นต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที ใช้เพือประเมิ น การพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนเพือให้ได้ขอ้ มูลทีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็ จในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ย น รวมทังข้อ มู ล ที จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด การพัฒ นาและเรี ย นรู ้
อย่างเต็มตามศักยภาพ ประกอบด้วย
1. การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมิ นผลระดับ สถานศึ ก ษา ที กระทํา
ควบคู่ ไ ปกับ กระบวนการเรี ย นการสอน โดยให้ส ถานศึ ก ษาใช้วิ ธี ก ารประเมิ น ที โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ เพื อตรวจสอบว่า ผู ้เ รี ย นมี ค วามรู ้ ทัก ษะกระบวนการคุ ณ ธรรม และค่ า นิ ย ม
อันพึงประสงค์ อี กทังนําผลการประเมิ นมาพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และ
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นํามาใช้ในการพิจารณาตัดสิ นความสําเร็ จทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนอีกด้วย การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การวัดและประเมินผลหมวดวิชา รายวิชา สถานศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ประเมินผูเ้ รี ยนใน 3 ลักษณะ คือ ประการแรก การประเมินผลก่อนเรี ยน เพือตรวจสอบความรู ้
พืนฐานของผูเ้ รี ยน ประการทีสอง การประเมินผลระหว่างเรี ยน เพือทราบความก้าวหน้า ทังด้าน
ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลมาจาก
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ก ารประเมิ น และประการที สาม การประเมิ น ผลปลายภาคเรี ย น
เพือทราบผลการเรี ยนรู ้ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้โดยภาพรวม ทังนีกระบวนการและวิธีการ
ประเมินผลจะต้องให้ผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ย โดยใช้
วิธีการที หลากหลายเน้นการปฏิ บตั ิจริ ง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ การประเมินกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมและผ่านการประเมินกิจกรรม
พัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุ มชนและสังคม ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด การประเมินลักษณะ
อันพึงประสงค์ สถานศึกษาจะต้องประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคน ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด และการประเมิ นการอ่าน คิ ดวิเคราะห์ และเขี ยน สถานศึ กษาต้องประเมิ น การอ่า น
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผูเ้ รี ยนทุกคน ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนทุกคนทีเรี ยน
ในภาคเรี ยนสุ ดท้ายของทุ กระดับ เข้ารั บการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาระดับชาติ ในหมวดวิช า
ทีสําคัญ ตามทีสํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนกําหนด การประเมินคุ ณภาพการศึ กษา
ระดับชาติไม่มีผลต่อการได้หรื อตกของผูเ้ รี ยน แต่มีวตั ถุประสงค์เพือทราบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
เป็ นรายสถานศึกษา รายอําเภอ รายจังหวัด รายภาค และภาพรวมของประเทศ เพือนําข้อมูลไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาต่อไป
ดังนัน จํานวนหน่วยกิต ทีต้องเรี ยนตลอดหลักสู ตรในแต่ละระดับการศึกษาได้กาํ หนดค่า
สาระการเรี ยนรู ้ในแต่ละหมวดวิชาเป็ นหน่วยกิต โดยกําหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรี ยน 40 ชัวโมง
จําแนกได้ ดังนี
1. ระดับประถมศึกษา ผูเ้ รี ยนต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มหมวดวิชาพืนฐาน จํานวน 4 สาระ ๆ ละ 5 หน่ วยกิต รวม 20 หน่วยกิ ต กลุ่มหมวดวิชา
ประสบการณ์ จํา นวน 4 สาระๆ ละ 7 หน่ ว ยกิ ต รวม 28 หน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สู ต ร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
2. ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ผูเ้ รี ย นต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ น้อ ยกว่า 56 หน่ วยกิ ต
ประกอบด้วย กลุ่ มหมวดวิช าพื นฐาน จํานวน 4 สาระ ๆ ละ 6 หน่ วยกิ ต รวม 24 หน่ วยกิ ต
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กลุ่ ม หมวดวิ ชาประสบการณ์ จํานวน 4 สาระ ๆ ละ 8 หน่ วยกิ ต รวม 32 หน่ วยกิ ต รวมตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
3. ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ผูเ้ รี ยนต้องลงทะเบี ยนเรี ยนไม่น้อยกว่า 76 หน่ วยกิ ต
ประกอบด้วย กลุ่ มหมวดวิชาพืนฐาน จํานวน 4 สาระ ๆ ละ 7 หน่ วยกิ ต รวม 28 หน่ วยกิ ต
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ จํานวน 4 สาระ ๆ ละ 12 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัวโมง
สรุ ป ได้ว่า หลักสู ตรสถานศึ กษาศู นย์ก ารศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
อําเภอเขาชะเมา สาระพัฒนาสังคมและชุ มชน ได้กาํ หนดจุ ดมุ่ งหมาย สาระการเรี ยนรู ้ การจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิธี ก ารเรี ย นรู ้ และการวัดและประเมิ นผล โดยมุ่ ง พัฒนาให้ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี
มีคุณธรรม มีความรู ้ ความสามารถ และดําเนินชีวติ ประจําวันได้อย่างมีความสุ ขต่อไป
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นผลการเตรี ยมการอย่างเป็ นรู ปธรรมของการแปลงหลักสู ตร
สู่ การจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นสิ1 งสําคัญที1จะทําให้เห็นภาพรวมและการดําเนิ นการในการสอน
อย่างชัดเจน ซึ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดงั กล่ าวได้ กําหนดความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขันตอนการจัดทํา
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ การเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ลัก ษณะของแผนการจัด การเรี ยนรู ้
เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และประโยชน์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีดีทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ ซึ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี
รัชนี ภาเข็ม (2543 : 40) กล่าวว่า การเตรี ยมการสอนอย่างมีระเบียบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่ วงหน้า และเป็ นเครื องมื ออันสํา คัญที จะช่ วยให้นัก เรี ยนไปสู่ จุดมุ่งหมายปลายทางที หลักสู ตร
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สําลี รักสุ ทธี (2544 : 42) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อโครงงานที จัดทําเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า และเป็ นเครื องมืออันสําคัญทีจะช่วยให้นกั เรี ยนไปสู่ จดมุ่งหมายปลายทาง
ทีหลักสู ตรกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง การวางแผนรู ปแบบการเรี ยน การสอนในบทเรี ยน
ให้สอดคล้องกับเนือหา จุดประสงค์ การวัดผลประเมินผลทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการสอนต่อไป
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ความสํ าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
การควบคุมงานก่อสร้างวิศวกรหรื อสถาปนิ กจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ผูเ้ ป็ นครู ผสู ้ อน
ก็ข าดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไม่ ไ ด้ฉันนัน ดังนันแผนการจัดการเรี ย นรู ้ จึง เป็ นสิ งสํา คัญ ที ทํา ให้
การเรี ยนการสอน มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนพอสรุ ปความสําคัญ ได้ดงั นี
สําลี รักสุ ทธี (2544 : 43 - 44) ได้สรุ ปความสําคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นผลงานทางวิชาการชิ นสําคัญของครู ผูส้ อน นักวิชาการศึกษา
ต่า งยอมรั บ ว่า แผนการจัดการเรี ย นรู ้ คื อ นวัตกรรม ผลิ ตผล ผลการเตรี ย มผลการศึ ก ษาค้นคว้า
ในวิชาทีตนเองจะสอนเพือแสดงถึงผลึกภูมิปัญญาของตนเองให้คนอืนได้รับทราบ ดังนัน แผนการ
จัด การเรี ยนรู ้ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นผลงานทางวิ ช าการชิ นสํ า คัญ ของครู ผู ้ส อน นั นหมายความว่ า
แม้วา่ ครู จะไม่มีผลงานทางวิชาการด้านอืน แต่อย่างน้อยทีสุ ดครู ผูส้ อนต้องมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เป็ นของตนเอง จึงจะเรี ยกได้วา่ ครู มืออาชีพ ด้วยเหตุผล แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นทียอมรับในฐานะ
ผลงานทางวิชาการชิ นสํา คัญ เมื อครู ผูส้ อนจะส่ งผลงานทางวิช าการทุ กครัง จึ ง ต้องส่ ง แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยเสมอ
2. แผนการจัดการเรี ย นรู ้ คื อ เข็ม ทิ ศ บอกทางครู เข็ม ทิ ศ มี ค วามจํา เป็ นต่ อกัป ตันเรื อ
ต่อนักเดิ นป่ าฉันใด แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ก็มีความสําคัญต่อครู ผูส้ อนฉันนัน นักเดิ นเรื อมีโอกาส
หลงทางลอยเคว้งคว้างในกลางมหาสมุทร อาจพบจุดอับปาง ไม่สามารถส่ งผูโ้ ดยสารถึงฝังได้หรื อ
นักเดินป่ าทีอาจหลงป่ า เป็ นอาหารของสัตว์ร้ายในป่ าได้ ถ้าไร้ซึงเข็มทิศ เช่นเดียวกันหากครู ผสู ้ อน
ไม่ มี แ ผนการจัด การเรี ยนรู ้ อาจพาผู ้เ รี ยนเดิ น ทางอย่ า งไร้ จุ ด มุ่ ง หมาย การเรี ยนการสอน
อาจจบหลักสู ตร แต่ผเู ้ รี ยนไม่จบ เนืองจากนําผูโ้ ดยสารขึนฝังแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างโง่เขลา เบาปั ญญา
อวิชชายังครอบงําผูเ้ รี ยนต่อไป
3. แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เ หมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย วของครู ผู ้ส อน วิ ศ วกร สถาปนิ ก เป็ นผู ้
ออกแบบสร้ า งบ้าน สร้ า งอาคาร ตึ กรามบ้า นช่ อง ให้มี ความแข็งแรงทนทาน ครู ผูส้ อนมี หน้า ที
ออกแบบ ทางการศึกษาเพือสร้างคน นายช่างจะสร้างบ้าน อาคารพิมพ์เขียว (แปลน) บ้านหรื อตึก
อาจทรุ ด หรื อพังลงได้ เพราะขาดมาตรฐานในการก่อสร้าง ผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนอาจ
ผ่านไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ หากครู ผสู ้ อนสักแต่ว่าสอนโดยไม่มีการเตรี ยมการสอนหรื อทําแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้า ดังนันพิมพ์เขียวมีความจําเป็ นต่อการสร้างบ้านฉันใด แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ก็ยอ่ มมีความจําเป็ นต่อครู ผสู ้ อนฉันนัน
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ แผนทีบอกเป้ าหมายการเดินทาง ครู ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ในการ
เดินทางไปในทีต่าง ๆ ทีเราไม่เคยไปสิ งทีจะช่วยให้เราไปสู่ เป้ าหมายได้ นอกจากคําบอกเล่าของคนอืน
แล้ว ก็ คื อ “แผนที ” โดยเฉพาะนัก เดิ น ทางต่ า งประเทศ เขาจะเห็ น ความสํ า คัญ ของแผนที มาก
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โดยเฉพาะในส่ วนของการศึ กษา เขาจะให้ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้ การใช้แผนทีตังแต่ระดับประถมศึ กษา
มัธยมศึ กษาตอนต้นและมัธยมศึ กษาตอนปลายเลยที เดี ยว ดังนันชาวต่างประเทศจึ งใช้แผนที ได้
ดีกว่าคนไทยเป็ นส่ วนใหญ่ แผนทีช่ วยนักเดิ นทางไม่ให้หลงทิศทาง เช่ นเดี ยวกับเข็มทิศ แผนการ
จัดการเรี ย นรู ้ ก็ เช่ นเดี ย วกัน กับ แผนที ครู ผูส้ อนจะพาผูเ้ รี ย นไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่า งไร
จะต้องมี แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งทําหน้าทีเหมือนแผนทีชี วิต แผนทีทางการศึ กษาทีจะชี บอกว่า
คุ ณจะต้องเดิ นทางวิธีนนั วิธีนี ยานพาหนะเช่ นนี จึงจะนําพาผูเ้ รี ยนไปสู่ หลักชัยได้ เป้ าหมายการ
เดินทางของ ผูเ้ รี ยนจะมีไว้อย่างชัดเจน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนจะพาผูเ้ รี ยนสู่ จุดหมาย
เช่นในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก็มีบอกชีไว้ ดังนันแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีความจําเป็ นต่อนักเดินทาง
ฉันใด แผนการจัดการเรี ยนรู ้ก็มีความจําเป็ นต่อครู ผสู ้ อนฉันนัน หรื ออาจกล่าวได้วา่ แผนการจัดการ
เรี ยนคือ ลายแทงสู่ ขุมทรัพย์มหาสมบัติก็คงไม่ผิดเพราะเมือนักเรี ยนผ่านกระบวนการการจัดการ
เรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีถู กจัดลงสู่ ภาคปฏิ บตั ิ อย่างถู กต้องสมบูรณ์ แล้ว ผูเ้ รี ยน
สามารถจะนําความรู ้ ไปสู่ ก ารดําเนิ นชี วิตหาเลี ยงชี พ ตนเองได้อย่า งไม่มี ปัญหา ซึ งนันแหละคื อ
ขุมทรัพย์อนั ลําค่าของเขา
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องชี วัดคุ ณภาพครู ผูส้ อน อาจารย์ แม้ว่าจะสอนมานาน
เพียงใด มีความสามารถเพียงใด คงจะให้คนในวงการศึกษายอมรับได้ยาก หากท่านไม่มีอุปกรณ์
หรื อเครื องมื อสื อสาร บอกให้คนอื นทราบได้ว่า ท่านมี ขนตอนการสอน
ั
มีการวางแผนการสอน
มี ก ารเตรี ยมการสอน การจั ด การศึ ก ษาไว้อ ย่ า งไรและดํา เนิ น การทางการศึ ก ษาอย่ า งไร
เฉพาะผลสัมฤทธิW ทางการศึกษาคงไม่เพียงพอสําหรับเป็ นเครื องชีวัดคุณภาพของครู ผสู ้ อนได้
องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
อาภรณ์ ใจเทียง (2540 : 203 ; อ้างถึ งใน สุ วิทย์ เขาแก้ว. 2551 : 41 - 42) ได้สรุ ป
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. วิชา หน่วยทีสอน และสาระสําคัญ (ความคิดรวบยอด) ของเรื อง
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. สาระการเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. สื อการเรี ยนการสอน
6. วัดผลประเมินผล
กรมวิชาการ (2540 : 7 ; อ้างถึงใน สุ วิทย์ เขาแก้ว. 2551 : 42) ได้สรุ ปองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. สาระสําคัญ
2. จุดประสงค์ปลายทาง
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3. จุดประสงค์นาํ ทาง
4. ชนิดของสมรรถภาพ
5. ประสบการณ์เดิม
6. สาระการเรี ยนรู ้
7. ลําดับขันตอนการเรี ยนการสอน เช่ น สร้ างความสนใจ แจกแจงจุ ดประสงค์สํารวจ
ความรู ้ เ ดิ ม เสนอความรู ้ ใ หม่ ให้ แ นวทางการเรี ย นรู ้ ให้ นัก เรี ย นปฏิ บ ัติ ให้ ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ
ประเมินผลระหว่างปฏิบตั ิ และส่ งเสริ มความแม่นยํา
8. สื อการเรี ยนการสอน เช่น รู ปภาพ แผนภูมิ ใบความรู ้ ใบงาน ชุดฝึ กเป็ นต้น
9. การวัดและประเมินผล เช่น ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คําถามท้ายบทเป็ นต้น
10. กิจกรรมสื บเนือง และกิจกรรมเสนอแนะ รู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั%นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2543 : 33 ; อ้างถึงใน สุ วิทย์ เขาแก้ว.
2551 : 42) ได้สรุ ปขันตอนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. ศึกษาหลักสู ตรเพือให้เข้าใจหลักการ จุ ดหมาย โครงสร้ าง ของกลุ่ม ประสบการณ์
ต่า ง ๆ ประสบการณ์ และคํา อธิ บ ายกลุ่ ม ประสบการณ์ ซึ งได้ก ล่ า วถึ ง แนวทางการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เนื อหาสาระสําคัญ ตลอดจนวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู ้ วิชาทีครู ผูส้ อนจะ
สอนในแต่ละรายวิชา
2. ศึกษาคู่มือการใช้หลักสู ตร คู่มือหลักการสอน แนวการสอน เพือให้เข้าใจจุดเน้นของ
หลักสู ตร เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร สาระสําคัญทีปรับปรุ งและเปลี ยนแปลง บทบาทของ
ครู ผสู ้ อน ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ พัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอน
3. นําโครงสร้างเนื อหาวิชา จุดประสงค์ของกลุ่ม ประสบการณ์ และจุดประสงค์รายวิชา
มากํา หนดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน คาบเวลาเรี ย นให้เหมาะสมกับ หัวข้อเนื อหาย่อยโดยให้
ความสัมพันธ์กบั อัตราเวลาเรี ยน ทีกําหนดให้แต่ละหัวข้อ กลุ่มประสบการณ์ เป็ นการกําหนดการ
สอนระยะยาว
4. ศึกษาแนวตัวอย่าง แนวทางการสอนในคู่มือครู ผูส้ อนแล้วทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คาบเวลาเรี ยนให้เหมาะสมกับหัวข้อเนื อหาและจุดประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้ ของแต่ละหัวข้อ เพือให้ครู ผสู ้ อนปรับสอนให้เหมาะสมกับเวลาเรี ยนทีจัดไว้ ในตารางเรี ยน
ของแต่ละสัปดาห์ต่อไป
5. จัด ทํา แผนการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยครู จ ะต้อ งพิ จ ารณาหั ว ข้อ จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ มา
ประกอบการเรี ยนการสอน เช่น หนังสื อค้นคว้าอ้างอิง สาระสําคัญสําหรับครู ผูส้ อน หนังสื อเรี ยน
การสอน วัตถุประสงค์ สําหรับนักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ ทดสอบสําหรับวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
อาภรณ์ ใจเทียง (2540 : 219 ; อ้างถึงใน สุ วิทย์ เขาแก้ว. 2551 : 43) ได้สรุ ปวิธีการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. เขี ยนให้ชัดเจนในทุ กหัวข้อ เพือให้ความกระจ่างแก่ ผูอ้ ่านมี รายละเอี ยดพอสมควร
ไม่ยน่ ย่อและไม่ละเอียดมากเกินไป
2. ใช้ภาษาเขียนทีสื อความหมายได้เข้าใจตรงกันเป็ นประโยชน์ทีได้ใจความไม่ยืดยาว
และไม่เป็ นภาษาพูด
3. เขียนทุกหัวข้อหรื อทุกช่วงให้สอดคล้องกัน เช่น
3.1 สาระสําคัญจะต้องสอดคล้องกับเนือหา
3.2 จุดประสงค์จะต้องสอดคล้องกับเนือหา กิจกรรม และการวัดผล
3.3 สื อการเรี ยนจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรม
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้
สําลี รักสุ ทธี (2544 : 69) ได้สรุ ปลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีมีกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูไ้ ด้ลงมื อปฏิ บตั ิ ให้ได้มากทีสุ ด
โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูช้ ีนํา ส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ กิจกรรมทีนักเรี ยนดําเนินการเป็ นไปตามความมุ่งหมาย
2. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบคําตอบ หรื อทําสําเร็ จ
ด้วยตนเองโดยครู ผสู ้ อนพยายามลดบทบาทของผูบ้ อกคําตอบ มาเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ด้วยคําถามหรื อ
ปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้หรื อหาแนวทางไปสู่ ความสําเร็ จในการทํากิจกรรมนันเอง
3. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นทักษะ กระบวนการ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนรั บรู ้ และนํา
กระบวนการไปใช้จริ ง
4. เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีส่ งเสริ มให้ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทีสามารถจัดหาได้ในท้องถิน
หลีกเลียงการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สําเร็ จรู ปราคาสู ง
เกณฑ์ ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536 : 50 - 51 ; อ้างถึงใน สุ วิทย์ เขาแก้ว. 2551 : 45 - 46) กล่าวว่า
เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู ้ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เป็ นระดับผูผ้ ลิ ต
แผนการจัดการเรี ย นรู ้ จึ ง พอใจว่า หากแผนการจัดการเรี ย นรู ้ มีป ระสิ ทธิ ภาพ ถึ ง ระดับ นันแล้ว
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ นันก็ มี คุ ณ ค่ า ที จะนําไปสอนผู ้เรี ยน และคุ ้มค่ าแก่ การลงทุ นผลิ ตออกมา
เป็ นจํานวนมาก การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพกระทําได้โดยการประเมิ นผลพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยน
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขันสุ ดท้าย(ผลลัพธ์) โดยกําหนดค่า
ประสิ ทธิ ภาพเป็ น E1 (ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์)
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1. การประเมินพฤติกรรมต่อเนื อง (Transitional Behavior) คือ การประเมินผลต่อเนื อง
ซึ งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยหลาย ๆ พฤติกรรมการเรี ยนว่า กระบวนการ (Process) ของผูเ้ รี ยน
ทีสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และรายงานบุคคล ได้แก่ งานทีมอบหมาย
และกิจกรรมอืนใดทีผูส้ อนกําหนดไว้
2. การประเมิ น พฤติ ก รรมขันสุ ด ท้า ย (Terminal Behavior) คื อ ประเมิ น ผลลัพ ธ์
(Product) ของผูเ้ รี ยนโดยการพิจารณาจากการสอบหลังเรี ยนและการสอบไล่ ประสิ ทธิ ภาพของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะกําหนดเป็ นเกณฑ์ทีสอน คาดหมายว่า ผูเ้ รี ยนจะเปลียนพฤติกรรมให้เป็ นที
พึงพอใจโดยกําหนดเป็ นเปอร์ เซ็นของผลเฉลียของผลคะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรม
ของผูเ้ รี ยนทังหมดต่อเปอร์ เซ็ นของผลการสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนทังหมดนัน คือ E1/E2 คื อ
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ/ประสิ ท ธิ ภาพของผลลัพธ์ 80/80 หมายความว่า เมื อเรี ยนจาก
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วผูเ้ รี ยนสามารถทําแบบฝึ กหัดหรื องานทีผลเฉลี ย 80% และทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้ผลเฉลีย 80% การทีจะกําหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนัน ให้ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณา
ตามความพอใจโดยปกติ เนื อหาที เป็ นความรู ้ ความจํามักจะตังไว้ 80/80 หรื อ 85/85 หรื อ 90/90
ส่ วนเนือหาทีเป็ นทักษะหรื อเจตคติศึกษาอาจตังไว้ตากว่
ํ านี เช่น 75/75 เป็ นต้น
จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความสําคัญต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้เพือช่ วยให้
การเรี ย นการสอนประสบความสํ า เร็ จ และเป็ นไปตามจุ ด มุ่ ง หมายที กํา หนดไว้ ผู ้วิ จ ัย จึ ง เห็ น
ความสําคัญต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงได้
นําเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ 80/80 มาใช้กบั ผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป
โดยใช้สูตรของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 154)
เมือผลิ ตแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขึนเป็ นต้นแบบแล้ว ต้องนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปหา
ประสิ ทธิ ภาพตามขันตอนต่อไปนี
1. แบบเดียว (1 : 1) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน 3 คนโดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีขึน โดยปกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบเดียว
นีจะได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ตอ้ งวิตก เมือปรับปรุ งแล้วจะสู งขึนมาก
2. แบบกลุ่ม (1 : 10) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน 6-10 คน คละผูเ้ รี ยนทีเก่งกับอ่อนคํานวณ
หาประสิ ทธิ ภาพ แล้วปรับปรุ ง ในคราวนีคะแนนของผูเ้ รี ยนจะเพิมขึนอีกเกื อบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี ย
จะหากจากเกณฑ์ประมาณ 10% นัน คือ E1/E2
3. ภาคสนาม 1/100 ทดลองกับผูเ้ รี ยนทังชัน 25 คน คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วทําการ
ปรับปรุ งผลลัพธ์ทีได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ทีตังไว้
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ประโยชน์ ของแผนการจัดการเรียนรู้
สําลี รักสุ ทธี (2544 : 101) ได้สรุ ปประโยชน์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
1. ทําให้การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีขนตอน
ั
ไม่สับสน วนไปวนมา
2. ทําให้เกิดกระบวนการจัด วัดอย่างมีระบบ
3. ทําให้เกิดการเคลือนไหวเป็ นลําดับขันตอนจากหัวไปท้าย จากง่ายไปยาก
4. เป็ นรู ปธรรมชัดเจน มองเห็นความเคลือนไหวของกิจกรรมอย่างสอดคล้องเป็ นลูกโซ่
สัมพันธ์กนั ตลอดตังแต่เริ มจนจบ
5. ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิอย่างชัดเจนมีขนตอน
ั
มีผลสะท้อนกลับอย่างฉับพลัน
6. ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีชีวติ ชีวา มีความสุ ขสนุกสนานกับการเรี ยน
7. ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นการเตรี ยมการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นการวางแผน
รู ปแบบการเรี ยน เป็ นเหมือนพิมพ์เขียวของผูส้ อน ทังยังเป็ นการแปลงหลักสู ตรการจัดการเรี ยน
ให้ แ ก่ ผู ้เ รี ย นและเป็ นเครื องมื อ ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายที หลัก สู ต รกํา หนดได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ด เป็ นนามธรรมที1 มี ล ัก ษณะซับ ซ้อนไม่ ส ามารถมองเห็ นหรื อ สั ง เกตได้ซ1 ึ ง เป็ น
กิ จกรรมทางสมองของมนุ ษ ย์ที1 เ กิ ดขึ นตลอดเวลา และเป็ นกระบวนการทางสมองของมนุ ษ ย์
ซึ1 งมี ศ ัก ยภาพสู ง ซึ งการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณดัง กล่ า วได้ กํา หนดความหมายของการคิ ด
อย่า งมี วิจ ารณญาณ วัตถุ ป ระสงค์ข องการคิ ดอย่า งมี วิ จารณญาณ องค์ป ระกอบการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณขันตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประโยชน์
ของการฝึ กคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
ความหมายของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ดของคนเราที จะให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่า งหลากหลาย การคิ ดอย่า งมี วิ จารณญาณ
เป็ นประเภทหนึ งซึ งมัก จะเกิ ดขณะเกิ ดการเรี ย นรู ้ สามารถจัดกิ จกรรมที ส่ ง เสริ ม การคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณ ซึ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี
วนิ ดา ปานโต (2543 : 11) กล่ าวว่า การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คือ กระบวนการใช้
สติ ปัญญาในการคิ ดพิจารณาไตร่ ตรองอย่างสุ ขุม รอบคอบ มี เหตุ ผล มี การประเมิ นสถานการณ์
เชื อมโยงเหตุ ก ารณ์ สรุ ป ความ ตี ค วามโดยอาศัย ความรู ้ ค วามคิ ด และประสบการณ์ ข องคน
ในการสํารวจหลักฐานอย่างละเอียด เพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีสมเหตุสมผล
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ดารุ ณี บุญวิก (2543 : 6) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิด
ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลในการตัดสิ นใจเกียวกับปั ญหาต่าง ๆ
สุ นีย ์ ผจญศิ ลป์ (2547 : 22) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดพิจารณา
ไตร่ ตรองทีต้องอาศัยเหตุผล ความรู ้ และประสบการณ์ ประกอบการตัดสิ นใจเกี ยวกับสถานการณ์
ปั ญหาทีปรากฎเพือการตัดสิ นใจ
ทิพาวดี คลีขจาย (2547 : 10 - 11) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสนใจ
ในการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ ใคร่ ครวญ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลในข้อความ
ทีเป็ นปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งโดยหาหลักฐานทีมีเหตุผลหรื อข้อมูลทีน่าเชื อถือได้ มาสนับสนุ น ยืนยัน
ในการตัดสิ นชี ขาดตามเรื องราวหรื อสถานการณ์ นนั ๆ เพื อลงสรุ ปอย่างสมเหตุ ส มผลที ถู กต้อง
ว่าควรเชือหรื อไม่เชือ ในสถานการณ์หรื อเรื องราวทีได้รับมา
ทิศนา แขมมณี (2548 : 304 - 305) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นความคิด
ที รอบคอบสมเหตุ ส มผล ผ่า นการพิ จ ารณาปั จ จัย รอบด้า นอย่า งกว้า งขวาง ลึ ก ซึ ง และผ่า น
การพิจารณากลันกรอง ไตร่ ตรอง ทังด้านคุณ-โทษ และคุณค่าทีแท้จริ งของสิ งนันมาแล้ว
สุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 9) กล่าวว่า การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คื อ การคิดที มี เหตุ ผล
โดยผ่า นการพิ จารณาไตร่ ตรองอย่า งรอบคอบ มี หลัก เกณฑ์ มี หลัก ฐานที เชื อถื อได้เพือนํา ไปสู่
การสรุ ปตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพว่าสิ งใดถูกต้อง สิ งใดควรเชือ สิ งใดควรเลือก หรื อสิ งใดควรทํา
ดิวอี (Dewey. 1933 : 30) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดอย่างใคร่ ครวญ
ไตร่ ตรอง ทีเริ มต้นจากสถานการณ์ ทีมีความยุง่ ยากและสิ นสุ ดด้วยสถานการณ์ทีชัดเจน
วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 24) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คือ เป็ นกระบวนการคิดทีประกอบด้วย เจตคติ ความรู ้ และทักษะโดยเน้นทีเจตคติในการแสวงหา
ความรู ้ การยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุ นข้ออ้าง ใช้ความรู ้ในการอนุ มาน การสรุ ปผล
การประเมินผล และตัดสิ นความถูกต้องของข้อความอย่างเหมาะสม
ฮิวการ์ ด (Hilgard. 1962 : 12) กล่ าวว่า การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คื อ ความสามารถ
ในการตัดสิ นข้อความหรื อปั ญหาว่าสิ งใดเป็ นจริ ง สิ งใดเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
กู๊ด (Good. 1973 : 680) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คื อ การคิ ดอย่างรอบคอบ
ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพือหาข้อสรุ ปทีน่ าจะเป็ นไปได้ตลอดจนพิจารณา
องค์ประกอบทีเกียวข้องทังหมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้ อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล
ฮัดจินส์ (Hudgins. 1977 : 173 - 206) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การมีเจตคติ
ในการค้นคว้าหาหลักฐาน เพือการวิเคราะห์ และประเมิ นข้อโต้แย้งต่าง ๆ การมี ทกั ษะในการใช้
ความรู ้ จําแนกข้อมูล และตรวจสอบข้อสมมติฐาน เพือหาข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
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บลูม (Bloom. 1979 : 38) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถทาง
กระบวนการทางปั ญญา ที เกี ยวข้องกับ การรั บ รู ้ เกิ ดความจํา เข้า ใจ จนถึ ง ขันการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ฟาเซี ยน (Facience. 1984 : 253 - 261) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการ
หาข้อสรุ ปจากข้อความกลุ่มหนึงอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา
เร็ จจิโร (Reggiero. 1984 : 253) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การตรวจสอบ
คําตอบของประเด็นปั ญหาหรื อปั ญหาที เสนออย่างละเอี ยดรอบคอบ เพื อตัดสิ นความหนักแน่ น
และความไม่หนักแน่นของคําตอบนัน
เอนนิ ส (Ennis. 1985 :122 - 131) กล่ าวว่า การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คื อ การคิ ด
พิจารณาไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล ทีมีจุดหมายเพือการตัดสิ นใจว่าสิ งใดควรเชื อหรื อสิ งใดควรทํา
ช่วยให้ตดั สิ นใจสภาพการณ์ได้ถูกต้อง
มัวร์ และบาร์ เกอร์ (More and Parker. 1986 : 4 - 5) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คือ การพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ ในการตัดสิ นใจทีจะรับหรื อปฏิเสธข้ออ้างต่าง ๆ เป็ นการ
ตัดสิ นใจอย่า งฉลาด โดยมี ก ารประเมิ นสถานการณ์ ที เกิ ดขึ นอย่า งสุ สุม รอบคอบ และเชื อมโยง
ประเด็นปั ญหา เพือพิจารณาตัดสิ นใจการกระทําต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
สรุ ปได้ว่าการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ หมายถึ ง การคิดอย่างมี ขนตอนที
ั
จะต้องพิจารณา
ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล ลึ กซึ ง กลันกรอง ไตร่ ตรองคุ ณค่าทีแท้จริ งของสิ งนัน
มากเพียงพอทีจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจ หรื อแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2544 : 40 - 41) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. เพือให้รู้จกั คิดวิเคราะห์
2. เพือให้รู้จกั หาเหตุผลทีถูกต้องได้
3. เพือให้รู้จกั สื บค้นหาความจริ งออกมาได้
ซี เจล และคณะ (Siegel and et al. 1988 : 4) ได้กล่าวถึ ง วัตถุ ประสงค์ของการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจในตนเอง
2. เพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ นการเพิมพลังอํานาจแก่ ผูเ้ รี ย น
ในการควบคุมตนเอง
3. เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนําเหตุผล
มาใช้ในการพิจารณา
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สุ วทิ ย์ มูลคํา (2549 : 10) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. เพือให้ได้ความคิดทีรอบคอบสมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่างดีแล้ว
2. เพือประเมินหรื อทําให้ความคิดชัดเจนเพือมุ่งเน้นการตัดสิ นใจว่าควรทําหรื อควรเชื อ
นําการตัดสิ นใจสู่ การปฏิบตั ิ
3. เพื อการหาคํา ตอบที ถู ก ต้อ งเหมาะสมกับ ปั ญ หา มี ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
และสอดคล้อง
4. เพือการศึกษาวิจยั และเรี ยนรู ้
5. เพือการคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เป็ นการสร้ างความคิดใหม่และสิ งประดิษฐ์ใหม่ทีไม่เคย
มีมาก่อน
สรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การใช้ความรอบคอบ
ในการคิด การตัดสิ นใจทีถูกต้อง แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เพือการศึกษาวิจยั การพัฒนาความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์
องค์ ประกอบการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
สุ วทิ ย์ มูลคํา (2549 : 11) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. จุดหมาย คือ เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการคิด เพือหาแนวทางแก้ปัญหาหรื อคิด
เพือหาความรู ้
2. ประเด็นคําถาม คือ ปั ญหาหรื อคําตอบทีต้องการรู ้โดยผูค้ ิดสามารถระบุปัญหาสําคัญ
ทีต้องการแก้ไข หรื อคําถามสําคัญทีต้องการรู ้คาํ ตอบ
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลหรื อความรู ้ต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆ ทีได้มา
ควรมีความกว้าง ลึก ชัดเจน ยืดหยุดได้และมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลเชิ งประจักษ์ คือ ข้อมูลทีได้มานันต้องเชื อถื อได้ มีความชัดเจน ถูกต้อง และมี
ความเพียงพอในการใช้เป็ นพืนฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล
5.
แนวคิ ดอย่า งมี เหตุ ผ ล คื อ แนวคิ ดทังหลายที มี อาจรวมถึ งกฎ ทฤษฎี หลักการ
ซึ งแนวคิดดังกล่าวมีความจําเป็ นสําหรับการคิดอย่างมีเหตุผล แนวคิดทีได้มาแล้วนันต้องเกียวข้อง
กับปั ญหาหรื อคําถามทีต้องการหาคําตอบ และต้องเป็ นแนวคิดทีถูกต้องด้วย
6. ข้อสันนิ ษฐาน เป็ นองค์ประกอบสําคัญของทักษะการคิ ดอย่างมี เหตุ ผล เพราะผูค้ ิ ด
ต้องมี ความสามารถในการตังข้อสั นนิ ษฐานให้มี ความชัดเจน สามารถตัดสิ นได้เพื อประโยชน์
ในการหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนํา ไปใช้แ ละผลที ตามมา เป็ นองค์ป ระกอบสํ า คัญ ของการคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล
ซึ งผูค้ ิดต้องคํานึ งถึ งผลกระทบ สามารถมองการไกล มองถึ งผลที ตามมารวมกับการนําไปใช้ได้
หรื อไม่เพียงใด

35
เดคาโรลี (Decaroli. 1973 : 67 - 68) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ดงั นี
1. การกําหนดปั ญหา
2. การแสวงหาสมมติฐาน
3. การประมวลข่าวสาร
4. การตีความข้อเท็จจริ งและการลงสรุ ปอ้างอิงจากหลักฐาน
5. การใช้เหตุผลโดยระบุเหตุผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
6. การประเมินผลโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
7. การประยุกต์ใช้การสรุ ปอ้างอิงหรื อนําไปปฏิบตั ิ
แมทธิ ว (Matthew. 1993 : 58) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ดงั นี
1. การประเมินค่า
2. การประเมินผล
3. การตังข้อสันนิษฐาน
4. การวินิจฉัย
5. การวางหลักการ
6. การหาความสัมพันธ์
7. การตังสมมติฐาน
8. การเสนอข้อคิดเห็น
9. การตัดสิ นใจ
สรุ ปได้วา่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีองค์ประกอบทีสําคัญ คือจุดหมาย ประเด็นคําถาม
สารสนเทศ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ แนวคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ข้ อ สั น นิ ษ ฐาน และการนํ า ไปใช้
และผลทีตามมา
ความสามารถในการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นความสามารถทางสมองซึ งเป็ นการวัดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถเอาเครื องมือวัดสิ งนันได้โดยตรง เนื องจากไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง การวัดแต่ละครังต้องผ่านกระบวนการทางสมอง (Mental Process) แต่สามารถอนุ มาน
โดยทางอ้อ มว่า ได้เ กิ ด พฤติ ก รรมภายในขึ น มี นัก วิ ช าการได้ก ล่ า วถึ ง ความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
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วัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 1) ได้สรุ ปความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณไว้ ดังนี
1. สามารถจํา แนกความน่ า จะเป็ นของข้อ สรุ ป และการแยกความคิ ด เห็ น ออกจาก
ข้อเท็จจริ ง ทีคาดคะเนจากสถานการณ์ทีกําหนดไว้
2. สามารถจําแนกได้วา่ ข้อความใดเป็ นข้อตกลงเบืองต้นทีต้องยอมรับก่อนมีการโต้แย้ง
3. สามารถจําแนกได้วา่ ข้อสรุ ปใดเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที1กาํ หนดไว้
4. สามารถจําแนกได้วา่ ข้อสรุ ปใดเป็ นลักษณะหรื อคุณสมบัติทว1ั ไปที1ได้จากสถานการณ์
ที1กาํ หนดไว้
5. สามารถจําแนกได้ว่าการอ้างเหตุ ผลใดมี ค วามหนักแน่ นเชื อถื อได้หรื อไม่ นักแน่ น
เมือพิจารณาตามความสําคัญและความเกียวข้องกับประเด็นปั ญหา
เอนนิส (Ennis. 1985 : 44 - 46) ได้สรุ ปความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. สามารถกําหนดหรื อระบุประเด็นคําถามหรื อปั ญหา
2. สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้ง
3. สามารถถามด้วยคําถามทีท้าทายและตอบคําถามได้อย่างชัดเจน
4. สามารถพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
5. สามารถสังเกต และตัดสิ นผลข้อมูลทีได้จากการสังเกตด้วยตนเอง
6. สามารถนิรนัยและตัดสิ นผลนิรนัย
7. สามารถอุปนัยและตัดสิ นผลอุปนัย
8. สามารถตัด สิ น คุ ณ ค่ า โดยพิ จ ารณาทางเลื อ ก ช่ า งนําหนัก ระหว่า งผลดี ผลเสี ย
ก่อนตัดสิ นใจได้
9. สามารถให้ความหมาย และตัดสิ นความหมายของคําต่าง ๆ ได้
10. สามารถระบุขอ้ สันนิษฐานได้
11. สามารถตัดสิ นใจเพือนําไปปฏิบตั ิได้
12. สามารถปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้
กรมวิชาการ (2543 : 4 - 5 ; อ้างถึงใน อารี ย ์ วาสุ เทพ. 2549 : 35) ได้สรุ ปความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. มีกระบวนการคิดทีรอบคอบ สมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ
กว้างไกล ลึกซึ ง
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งทีให้ขอ้ มูล มีการกลันกรองความน่าเชื อถือได้
ของข้อมูล
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3. มีการไตร่ ตรองผลทีสามารถเกิดได้จากการตัดสิ นใจทังด้านคุณและโทษ คุณค่าทีแท้จริ ง
หรื อคุณค่าทียมของสิ งนัน
4. มี การทบทวนเพือหาข้อสรุ ปก่ อนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ พฤติ กรรมที แสดงแบ่งเป็ น
4 ระดับ ดังนี
4.1 ระดับการตัดสิ นใจโดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ของตัวเองเป็ นหลัก
4.2 ระดับการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้านในการพิจารณา
4.3 ระดับการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้านพิจารณาอย่างมี เหตุ ผล ทังด้านดี และ
ด้านเสี ย
4.4 ระดับการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้านพิจารณาอย่างมีเหตุผล และมีการทบทวน
คําถามของการตัดสิ นใจ
สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลทีกล่าวมาข้างตนจัดเป็ น
พฤติ กรรมที บุ ค คลแสดงออกมา ซึ งใช้เป็ นตัวบ่ ง ชี ที สะท้อนให้เห็ นถึ ง คุ ณ สมบัติข องบุ คคลที มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หากบุคคลได้แสดงพฤติกรรมนันๆ ออกมาก็สามารถสรุ ป
ได้วา่ เขาเป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนัน การวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณต้องวัดจากพฤติกรรมทีแสดงออก ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์นาํ เอาพฤติกรรมทีแสดงออก
ตามความสามารถด้า นต่ าง ๆ ดัง กล่ า ว เป็ นพฤติ ก รรมบ่ งชี ที สะท้อนคุ ณ ลักษณะของบุ ค คลที มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพือนําไปพัฒนาแบบทดสอบ จากการวิเคราะห์ทฤษฎี
การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ ผูว้ ิจยั สรุ ปความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ 5 ด้าน คือ
1. ความสามารถในการระบุประเด็นปั ญหา
หมายถึง
ความสามารถในการระบุ
ใจความสําคัญหรื อกําหนดประเด็นปั ญหาทีชัดเจนจากข้อมูล บทความ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต หมายถึง
ในการพิจารณาตัดสิ นความถู กต้องของข้อมูล ความเป็ นไปได้ของข้อความจากรายงานทีได้จาก
การสังเกตของบุคคลต่าง ๆ
3. ความสามารถในการอุ ป นัย หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จารณาข้อ มู ล และ
สถานการณ์ ต่า ง ๆ จากการตังข้อสั งเกตของบุ คคลต่า งๆ แล้วสามารถตัดสิ นใจว่า ข้อเท็จจริ งใด
สนับสนุน คัดค้าน หรื อไม่เกียวข้องกับข้อสรุ ปทีคาดคะเนไว้
4. ความสามารถในการนิ รนัย หมายถึง ความสามารถในการหาข้อสรุ ปในสถานการณ์
จากประโยคหลักทีกําหนดให้ โดยอาศัยเหตุผลจากส่ วนใหญ่ไปสู่ ส่วนย่อย ซึ งข้อสรุ ปทีได้ตอ้ ง
สมเหตุสมผล
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5. ความสามารถในการระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น หมายถึง ความสามารถในการระบุวา่ ใด
เป็ นข้อตกลงเบืองต้น ซึ งเป็ นข้อความจําเป็ นต้องมีก่อนข้อสรุ ปทีกําหนดให้ เพือเป็ นการตรวจสอบ
ว่าการลงข้อสรุ ปมีความถูกต้องสมเหตุสมผล
ขั%นตอนการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณประกอบด้วยขันตอนต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการคิดนับตังแต่
การกําหนดปั ญหาจนถึงการประเมินสรุ ปและตัดสิ น ซึ งประกอบด้วยขันตอนต่าง ๆ โดยมีผกู ้ ล่าวถึง
ขันตอนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังต่อไปนี
ทิศนา แขมมณี (2548 : 305) ได้กล่าวถึง ขันตอนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ตังเป้ าหมายในการคิด
2. ระบุประเด็นในการคิด
3. ประมวลข้อมูลทังทางด้านข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็ นทีเกี ยวข้องกับประเด็นทีคิ ด
ทังทางกว้าง ลึก และไกล
4. วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล และเลือกข้อมูลทีจะนํามาใช้
5. ประเมินข้อมูลทีจะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชือถือ
6. ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เพือแสวงหาทางเลื อก/คําตอบทีสมเหตุสมผล
ตามข้อมูลทีมี
7. เลือกทางเลือกทีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลทีจะตามมา และคุณค่าหรื อความหมาย
ทีแท้จริ งของสิ งนัน
8. ชังนําหนัก ผลได้ ผลเสี ย คุณ - โทษ ในระยะสันและระยะยาว
9. ไตร่ ตรอง ทบทวนกลับไปมาให้รอบคอบ
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกียวกับประเด็นทีคิด
สุ วทิ ย์ มูลคํา (2549 : 13) ได้กล่าวถึง ขันตอนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. การกําหนดปั ญหา หมายถึง การรู ้จกั และทําความเข้าใจกับปั ญหาโดยพิจารณารวบรวม
ประเด็ น ปั ญ หา แยกแยะปั ญ หาและจัดลํา ดับ ปั ญ หาเพื อกํา หนดปั ญหา ข้อ โต้แย้ง หรื อ ข้อ มู ล
ที คลุ ม เครื อรวมทังการนิ ย ามความหมายของคําหรื อข้อความ สิ งเร้ า ที เป็ นจุ ดเริ มต้นของการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณคือปั ญหานันเอง
2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การแสวงหาสิ งต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับปั ญหาข้อโต้แย้ง
จากแหล่งต่าง ๆ รวมทังการเลือกข้อมูลหรื อความรู ้จากประสบการณ์เดิมทีมีอยูม่ าใช้ ดังนัน วิธีการ
รวบรวมข้อ มู ล ที จํา เป็ นสํ า หรั บ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ ได้แ ก่ การสั ง เกต ด้ว ยตนเองและ
การรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการสังเกตของผูอ้ ืน
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3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื อถือของแหล่งข้อมูล ความเพียงพอ
ของข้อมูล การจัดระบบของข้อมูล ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งประเมิ นความถู กต้องและความเพีย งพอ
ของข้อมูลทีรวบรวมได้ว่าจะนําไปสู่ การอ้างอิ งได้หรื อไม่ โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล
คือ จําแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลทีชัดเจนกับข้อมูลที คลุ มเครื อ ข้อมูลทีเกี ยวข้องกับข้อมูล
ที ไม่ เกี ยวข้องกับ ปั ญหา การระบุ ข ้อตกลงเบื องต้นเพื อนํา มาจัดกลุ่ ม และจัดลํา ดับ ความสํา คัญ
ของข้อมูลเพือใช้เป็ นแนวทางในการตังสมมติฐาน
4. การตังสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางสรุ ปอ้างอิงปั ญหาข้อโต้แย้งโดยนํา
ข้อมูลทีมีการจัดระบบแล้วมาเชือมโยงหาความสัมพันธ์เพือสรุ ปแนวทางทีน่าจะเป็ นไปได้มากทีสุ ด
5. การสรุ ป อ้า งอิ ง โดยใช้ ห ลัก ตรรกศาสตร์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาเลื อ กแนวทาง
ทีสมเหตุสมผลทีสุ ดจากข้อมูลและหลักฐานทีมี อยู่ในการตัดสิ นสรุ ป ซึ งคุ ณลักษณะของการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กบั การใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์ หรื อใช้เหตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน
6. การประเมินสรุ ปอ้างอิง หมายถึ ง การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลักตรรกศาสตร์
โดยประเมินว่าสมเหตุสมผลหรื อไม่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่ ผลทีเกิดขึนจะเป็ นอย่างไร
ถ้าข้อมูลทีได้รับมีการเปลียนแปลง
เดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and Mayhew. 1957 : 179 - 181) ได้กล่าวถึ ง ขันตอนการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. การนิยามปั ญหา ประกอบด้วย
1.1 การตระหนักถึ งความเป็ นไปของปั ญหา ได้แก่ การล่ วงรู ้ ถึงเงื อนไขต่าง ๆ ที มี
ความสั มพันธ์ ในสภาพการณ์ การรู ้ ถึ งความขัดแย้งและเรื องราวที สําคัญในสภาพการณ์ การระบุ
จุดเชือมต่อทีขาดหายไปของชุดเหตุการณ์ หรื อความคิดและการรู ้ถึงสภาพปั ญหาทียังไม่มีคาํ ตอบ
1.2 การนิยามปั ญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปั ญหาความเข้าใจถึงสิ งทีเกียวข้อง
และจําเป็ นในการแก้ปัญหา นิ ย ามองค์ประกอบของปั ญหา ซึ งมี ความยุ่งยากและเป็ นนามธรรม
ให้เป็ นรู ปธรรม จําแนกแยกแยะองค์ประกอบของปั ญหาทีมีความซับซ้อนออก เป็ นส่ วนประกอบ
ที สามารถจัด กระทํา ได้ ระบุ อ งค์ ป ระกอบที สํ า คัญ ของปั ญ หาจัด องค์ ป ระกอบของปั ญ หา
ให้เป็ นลําดับขันตอน
1.3 การเลื อ กข้อ มู ล ที เกี ยวข้อ งกับ การหาคํา ตอบของปั ญ หา คื อ การตัด สิ นใจว่า
ข้อมูลใดมีความจําเป็ นต่อการแก้ปัญหา การจําแนกแหล่งข้อมูลทีเชื อถือได้กบั แหล่งข้อมูลทีเชื อถือ
ไม่ ไ ด้ การระบุ ว่า ข้อ มู ล ใดควรยอมรั บ หรื อ ไม่ การเลื อ กตัว อย่า งของข้อ มู ล ที มี ค วามเพี ย งพอ
และเชือถือได้ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของข้อมูล
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1.4 การระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น ประกอบด้วย การระบุขอ้ ตกลงเบืองต้นทีผูอ้ า้ งเหตุผล
ไม่ได้กล่าวได้ การระบุขอ้ ตกลงเบืองต้นทีคัดค้านการอ้างเหตุผล และการระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
ทีไม่เกียวข้องกับการอ้าง
1.5 การกําหนดและเลื อกสมมติ ฐาน ประกอบด้วย การค้นหา การชี แนะ (Clues)
ต่อคําตอบปั ญหา การกํา หนดสมมติ ฐานต่าง ๆ โดยอาศัย ข้อมู ลและข้อตกลงเบืองต้น การเลื อก
สมมติ ฐานที มี ค วามเป็ นไปได้ม ากที สุ ดมาพิจารณาเป็ นอันดับแรก การตรวจ ความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล และข้อตกลงเบืองต้น การกําหนดสมมติฐาน ทีเกี ยวข้องกับข้อมูล
ทียังไม่ทราบและเป็ นข้อมูลทีจําเป็ น
1.6 การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสิ นความสมเหตุ สมผลของการคิ ดหา
เหตุผล
2. การเลือกข้อมูลทีเกียวข้องกับการหาคําตอบของปั ญหา คือ การตัดสิ นใจว่าข้อมูลใด
มีความจําเป็ นต่อการแก้ปัญหา การจําแนกแหล่งข้อมูลทีเชื อถื อได้กบั แหล่งข้อมูลที เชื อถื อไม่ได้
การระบุวา่ ข้อมูลใดควรยอมรับหรื อไม่ การเลือกตัวอย่างของข้อมูลทีมีความเพียงพอ และเชื อถือได้
ตลอดจนการจัดระบบระเบียบของข้อมูล
3. การระบุ ขอ้ ตกลงเบื องต้น ประกอบด้วย การระบุ ขอ้ ตกลงเบืองต้นที ผูอ้ า้ งเหตุ ผล
ไม่ได้กล่าวได้ การระบุขอ้ ตกลงเบืองต้นทีคัดค้านการอ้างเหตุผล และการระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
ทีไม่เกียวข้องกับการอ้าง
4. การกํา หนดและเลื อ กสมมติ ฐ าน ประกอบด้ว ย การค้น หา การชี แนะ (Clues)
ต่อคําตอบปั ญหา การกําหนดสมมุติฐานต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบืองต้น การเลื อก
สมมุ ติ ฐานที มี ค วามเป็ นไปได้ม ากที สุ ด มาพิ จ ารณาเป็ นอันดับ แรก การตรวจความสอดคล้อ ง
ระหว่างสมมติฐานกับข้อมูล และข้อตกลงเบืองต้น การกําหนดสมมุติฐานทีเกียวข้องกับข้อมูลทียัง
ไม่ทราบและเป็ นข้อมูลทีจําเป็ น
5. การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสิ นความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล
ประกอบด้วย
5.1 การสรุ ปอย่างสมเหตุ สมผล โดยอาศัยข้อตกลงเบืองต้นสมมุ ติฐานและข้อมูล
ทีเกียวข้อง ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างคํากับประพจน์ การระบุถึงเงือนไขทีจําเป็ นและ
เงือนไขทีเพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุ และการระบุกาํ หนดข้อสรุ ป
5.2 การพิจารณาตัดสิ นความสมเหตุสมผลของกระบวนการทีนําไปสู่ ขอ้ สรุ ป ได้แก่
การจําแนกการสรุ ปทีสมเหตุสมผลจากการสรุ ปที อาศัยค่านิ ยม ความพึงพอใจ และความลําเอียง
การจําแนกระหว่างการคิ ดหาเหตุ ผลที มีขอ้ สรุ ปได้แน่ นอนกับการคิ ดหาเหตุผล ที ไม่สามารถหา
ข้อสรุ ปทีเป็ นข้อยุติได้

41
5.3 การประเมินข้อสรุ ป โดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้ ได้แก่ การระบุเงื อนไข
ที จําเป็ นต่ อการพิ สู จน์ ข ้อสรุ ป การรู ้ ถึง เงื อนไขที ทํา ให้ข ้อสรุ ป ไม่ส ามารถนําไปปฏิ บตั ิ ไ ด้และ
การตัดสิ นความเพียงพอของข้อสรุ ปในลักษณะทีเป็ นคําตอบของปั ญหา
สรุ ปได้ว่าขันตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 6 ขันตอน คือ ขันตอนที 1
การกําหนดปั ญหา ขันตอนที 2 การรวบรวมข้อมูล ขันตอนที 3 การจัดระบบข้อมูล ขันตอนที 4
การตังสมมติฐาน ขันตอนที 5 การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ขันตอนที 6 การประเมิ น
สรุ ปอ้างอิง
ลักษณะของผู้ทคิี ดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้หลากหลาย
ซึ งจะได้นาํ เสนอให้เห็นลักษณะทีเหมือนกันและลักษณะเฉพาะของผูม้ ีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดังนี
ศิริกาญจน์ โกสุ มภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544 : 63) ได้กล่าวถึ ง ลักษณะของผูท้ ีคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. คิดอย่างอิสระ
2. ใส่ ใจในความคิดของผูอ้ ืน
3. รู ้ขอ้ จํากัดในการคิดของตน
4. กล้าทางปั ญญา
5. ชือสัตย์
6. มีความเพียร
7. ใช้เหตุผล
8. อยากรู ้อยากเห็น
9. มีคุณธรรม
10. รับผิดชอบ
สุ นีย ์ ผจญศิลป์ (2547 : 40) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. การตระหนักและเห็นปั ญหาทีมีอยู่
2. การตังสมมติฐาน
3. การคิดหาวิธีทดสอบสมมติฐาน
4. การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริ ง
5. การรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน
6. การสรุ ปผล
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สุ วทิ ย์ มูลคํา (2549 : 25) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ีมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ตรวจสอบ
2. ใฝ่ รู่
3. ทําให้กระจ่าง
4. จัดระบบ
5. ให้เหตุผล
6. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน
7. วิเคราะห์
8. รอบคอบ
9. แจกแจงข้อสรุ ป
10. เปรี ยบเทียบ
11. ตังสมมติฐาน
12. ทํานาย/คาดการณ์
13. ประเมิน
14. สังเคราะห์
เครก (Craig. 1966 : 108 - 111) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ใช้คาํ ถามทีเป็ นลักษณะอธิ บายเหตุการณ์
2. ค้นหาคําตอบเกียวกับปรากฏการณ์ทีเกิดขึน
3. ตระหนักว่าปรากฏการณ์บางอย่างนักวิทยาศาสตร์ อธิ บายไม่เหมาะสม
4. ไม่ยกให้เป็ นเรื องของธรรมชาติในการอธิ บาย
5. ไม่เชือเรื องวิญญาณ
6. ตระหนั ก ว่ า คํา ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ อ าจถู ก ต้ อ งในวัน นี และอาจปรั บ ปรุ งใหม่
โดยนักวิทยาศาสตร์ คนเดิมหรื อคนใหม่ในวันข้างหน้า
7. ยอมเปลียนความคิดเมือมีหลักฐานใหม่ทีดีกว่า
8. ไม่ใช่การเดาในการหาข้อเท็จจริ ง
9. ทําการทดลองซํา ๆ เพือตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
10. หาหลักฐานเพิมเติมเมือมีหลักฐานไม่เพียงพอ
11. ละทิงความคิดทีผิด ๆ
12. เต็มใจทีจะรับการตรวจสอบคําสรุ ป
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13. ถามถึงแหล่งความรู ้ทีผิด ๆ
14. พิสูจน์คาํ กล่าวของคนอืน ๆ
15. ไม่ยอมรับความเชือหรื อความกลัวทีไม่มีเหตุผล
16. ถามเกียวกับความเชือหรื อความกลัวทีไม่มีเหตุผล
17. ตังสมมติฐานในการแก้ปัญหา
18. เสนอวิธีการในการตรวจสอบสมมติฐาน
19. ตระหนักถึงความสําคัญของความรู ้ทีเชือถือได้
20. เชือมันในวิธีการทางวิทยาศาสตร์
นอริ ส และเอนนิ ส (Norris and Ennis. 1989 : 144 - 146) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผูท้ ีคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ค้นหาข้อความทีชัดเจนของประเด็นหรื อข้อคําถาม
2. ค้นหาเหตุผล
3. พยายามแสวงหารับรู ้ขอ้ มูลทีดี
4. ใช้แหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือได้และอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนัน
5. คํานึงถึงสถานการณ์รวมทังหมด
6. คงความสอดคล้องของประเด็นสําคัญไว้
7. จดจําเรื องเดิมหรื อความรู ้พนฐาน
ื
8. ค้นหาทางเลือกต่าง ๆ
9. เปิ ดใจกว้าง
10. ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลและเหตุผลอย่างเพียงพอ
11. มีจุดยืนและสามารถเปลียนแปลงจุดยืนได้ถา้ มีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ
12. ค้นหาความถูกต้องให้มากทีสุ ด
13. จัดเรื องราวทีซับซ้อนให้มีลกั ษณะเป็ นลําดับขันตอน
14. นําความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมาใช้
15. มีความไวต่อความรู ้สึก ระดับความรู ้และการอ้างอิงเหตุผลของผูอ้ ืน
สรุ ปได้วา่ ลักษณะของผูท้ ีคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การคิดตังคําถามทีชัดเจน
ใฝ่ รู ้ อยากหาคําตอบใหม่ ๆ แสวงหาข้อมูล เพือตอบคําถาม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ยอมรับว่าตัวเองยังมี ความรู ้ ความเข้าใจไม่เพียงพอทีจะเปลี ยนความคิ ดได้ ประเมินข้อถกเถี ยงได้
และตัดสิ นเรื องราวจากการรวบรวมข้อเท็จจริ ง ความแม่นยําสามารถ ถกเถียงอย่างสร้างสรรค์
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ประโยชน์ ของการฝึ กคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การช่ ว ยพัฒ นาเด็ ก ให้ มี พ ลัง ทางด้า นความคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ คื อ รู ้ จ ัก วิ เ คราะห์
ไตร่ ตรอง คิ ดหาเหตุ ผล คิ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องฝึ กในหลาย ๆ สถานการณ์ โรงเรี ยนควรนําแนว
ทางการฝึ กเข้าไปผสมผสานกับทุกเนื อหาวิชา ซึ งเด็กจะได้วิธีคิดอย่างเป็ นธรรมชาติ ประโยชน์และ
ความสําคัญของการฝึ กคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีจะให้เด็กมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วย
ศิริกาญจน์ โกสุ มภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544 : 64) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึ กคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ช่วยให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีหลักการและมีเหตุผล
2. ช่วยให้การประเมินงานโดยใช้เกณฑ์ทีสมเหตุสมผล
3. ช่วยให้รู้จกั ประเมินตนเองอย่างมีเหตุผลและฝึ กการตัดสิ นใจ
4. ช่วยให้รู้เนือหาอย่างมีความหมายและเป็ นประโยชน์
5. ช่วยให้การฝึ กทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
6. ช่วยให้ฝึกการกําหนดเป้ าหมายรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์คน้ หาความรู ้ทฤษฎี
หลักการตังข้อสันนิษฐานตีความหมายและลงข้อสรุ ป
7. ช่วยให้การฝึ กประสพความสําเร็ จในการใช้ภาษาและสื อความหมาย
8. ช่วยให้คิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง คิดอย่างลุ่มลึก
และคิดอย่างสมเหตุสมผล
9. ช่ วยให้เป็ นผูม้ ี ปั ญญา มี ความรั บผิดชอบ มี ระเบี ยบวิ นัย มี ความเมตตา และเป็ นผูม้ ี
ประโยชน์
10. ช่วยให้สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังได้ดี
11. ช่ วยให้พฒั นาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างต่อเนื องในสถานการณ์
ทีโลกมีการเปลียนแปลงสู่ ยคุ ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ
อุษณี ย ์ อนุ รุทธ์วงศ์ (2545 : 88 - 89) ได้กล่าวถึ ง ประโยชน์ของการฝึ กคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ให้เข้าใจทีจะประเมินข้อมูล
2. ชีประเด็นทีชอบเอ่ยอ้างผิด ๆ ถูก ๆ
3. มีความเข้าใจสิ งทีถูกเอ่ยอ้าง
4. สามารถแยกแยะความแตกต่างว่า อะไรคือความรู ้ อะไรคือความจริ ง และอะไรเป็ น
เพียงความคิดเห็น
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5. รู ้จกั ประมวลข้อมูล ประมวลความคิด
6. รู ้จกั จัดลําดับข้อมูล
7. รู ้จกั สรุ ปเหตุผลข้อมูลหรื อประเด็นต่าง ๆ
8. มองเห็นสิ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ รู ้วา่ อะไรสําคัญหรื อไม่สาํ คัญ
9. รู ้จกั ใฝ่ หาทางออกทีหลากหลายมากขึน หาหนทางใหม่ ๆ
10. รู ้จกั ตังเป้ าหมาย
11. รู ้จกั ทีจะวางแผนงานล่วงหน้า
12. ทํางานเป็ นระบบมากขึน
13. มีความสามารถในเชิงเปรี ยบเทียบ และมองเห็นความแตกต่างของสิ งต่าง ๆ ชัดเจนขึน
14. ตัดสิ นใจได้ดี แม่นยํา มีหลักเกณฑ์
15. สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ดี
16. รู ้จกั เปิ ดใจกว้าง ฟังความรอบด้าน ไม่ด่วนตัดสิ นใจโดยขาดข้อมูล
17. มีการคาดการณ์ได้ดีขึน
สรุ ปได้วา่ ประโยชน์ของการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย รู ้จกั ประมวลข้อมูล
ประมวลความคิด รู ้ จกั จัดลําดับข้อมูล รู ้จกั สรุ ปเหตุผลข้อมูลหรื อประเด็นต่าง ๆ มองเห็นสิ งต่าง ๆ
อย่างเป็ นระบบ รู ้วา่ อะไรสําคัญหรื อไม่สําคัญ รู ้จกั ใฝ่ หาทางออกทีหลากหลายมากขึน หาหนทาง
ใหม่ๆ รู ้จกั ตังเป้ าหมาย มีการทํางานเป็ นระบบมากขึน มีความสามารถในเชิ งเปรี ยบเทียบ และมองเห็น
ความแตกต่างของสิ งต่าง ๆ ชัดเจนขึ น ตัดสิ นใจได้ดี แม่นยํา มี หลักเกณฑ์ สามารถแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ได้ดี
การวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารเกียวกับการวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และนําเสนอใน 3 ประเด็น คือ ประเภทและแนวทางการวัด หลักการและขันตอนการสร้ างแบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการคิดแบบ
มีวจิ ารณญาณ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
ประเภทและแนวทางการวัด
ทิศนา แขมมณี (2544 : 169 - 170) ได้กล่ าวถึ ง การวัดความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. แนวทางนั ก วัด กลุ่ ม จิ ต นิ ติ (Psychometic) เป็ นของกลุ่ ม นั ก วัด ทางการศึ ก ษา
และจิตวิทยาทีพยายามศึกษาและวัดคุ ณลักษณะภายในของมนุ ษย์มาเกื อบศตวรรษ เริ มจากการศึกษา
และวัดเชาว์ปัญญา (Intelligence) ศึกษาโครงสร้างทางสมองของมนุ ษย์ดว้ ยความเชื อมีลกั ษณะเป็ น
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องค์ประกอบและมี ระดับความสามารถที แตกต่า งกันในแต่ละคน ซึ งสามารถวัดได้โดยการใช้
แบบวัดมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแนวคิดของการวัดความสามารถทางสมองสู่ การวัดผลสัมฤทธิW
วัดบุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทังความสามารถในการคิด
2. แนวทางของการวัดจากการปฏิ บตั ิ (Authentic Performance Measurement) แนวทางนี
เป็ นทางเลือกใหม่ทีเสนอโดยนักวัดการเรี ยนรู ้ในการบริ บททีเป็ นธรรมชาติ โดยการเน้นการวัดจาก
การปฏิ บตั ิในชี วิตจริ งหรื อคล้ายจริ งทีมีคุณค่าต่อผูป้ ฏิ บตั ิและการประเมินตนเองเทคนิ คการวัดใช้
การสังเกตสภาพงานทีปฏิบตั ิ จากการเขียนเรี ยงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งและการรวบรวมงานในแฟ้ มสะสมผลงาน / หรื อพัฒนางาน (Portfolio)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2540 : 85 - 91 ; อ้างถึงใน อารี ย ์ วาสุ เทพ.
2549 : 37) ได้กล่าวถึง การวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบทดสอบ ซึ งมี
2 ลัก ษณะ คื อ แบบทดสอบมาตรฐานที มี ผู ้ส ร้ า งไว้แ ล้ ว กับ แบบทดสอบวัด การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณทีสร้างขึนใช้เอง ไว้ดงั นี
1. แบบทดสอบวัดการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็ นมาตรฐาน ซึ งเป็ นแบบทดสอบที มี
ผูส้ ร้ างไว้แล้ว ตามแนวของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson-Glaser Thinking Appraisal, Cornell
Critical Thinking Test)
2. แบบทดสอบวัดการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณที สร้ างขึนใช้เอง ซึ งผูส้ ร้ างแบบวัดต้อง
มีความรู ้ ในทฤษฏีเกี ยวกับการคิด เพือนํามาเป็ นกรอบหรื อโครงสร้ างของการคิดเมือกําหนดนิ ยาม
เชิ งปฏิ บตั ิ การของโครงสร้ างหรื อองค์ประกอบของการคิ ดแล้ว จะทําให้เห็ นลักษณะพฤติ กรรม
ที เป็ นรู ปธรรม จากนันจึ งเขี ยนข้อความ ตามตัวชี วัดที แสดงลักษณะเฉพาะของกระบวนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติได้เสนอการสร้ างแบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
2.1 กํา หนดจุ ดมุ่ ง หมายของแบบทดสอบ คื อ การกํา หนดจุ ดมุ่ง หมาย ซึ งผูพ้ ฒ
ั นา
แบบทดสอบที ใช้วดั จะต้องพิ จารณาจุ ดมุ่ ง หมายของการใช้แบบทดสอบด้วยว่า ต้องการใช้วดั
ความสามารถในการคิดทัว ๆ ไป หรื อต้องการวัดความสามารถในการคิดเฉพาะวิชา
2.2 กําหนดกรอบของการวัดและนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการณ์ คือ การทีผวู ้ ิจยั ศึกษาเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสามารถของการคิดทีต้องการ
2.3 การสร้างผังข้อสอบเป็ นการกําหนดโครงสร้างของแบบวัดความสามารถทางการคิด
ที ต้อ งการสร้ า งว่า ต้อ งการสร้ า งให้ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบใดบ้า งและแต่ ล ะส่ ว นมี นําหนัก
ความสําคัญมากน้อยเพียงใด
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2.4 เขี ยนข้อสอบ กําหนดรู ปแบบของการเขี ยนข้อสอบ ตัวคําถามตัวคําตอบ และ
วิ ธี ก ารตรวจให้ ค ะแนน จากนั นจึ ง ลงมื อ ร่ างข้ อ สอบ ตามผัง ข้อ สอบที กํา หนดไว้จ นครบ
ทุกองค์ประกอบ ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที ใช้ โดยผูเ้ ขียนข้อสอบเอง และผูต้ รวจสอบที มี
ความเชียวชาญในการสร้างข้อสอบ
2.5 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุ ง วิเคราะห์ขอ้ สอบ
เพื อตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อ สอบเป็ นรายข้อ ในด้า นความยาก (p) และค่ า อํา นาจจํา แนก (r)
เพือคัดเลือกข้อสอบทีมีคุณภาพ และปรับปรุ งข้อสอบทีไม่เหมาะสม
2.6 การนํา แบบทดสอบไปใช้ จ ริ ง ในการทํา วิ จ ัย นี ผู ้วิ จ ัย สร้ า งแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณขึนเอง โดยดําเนิ นการสร้ างแบบทดสอบตามแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เอนนิ ส (Ennis. 1985 : 85 - 102) ได้กล่ าวถึ ง การวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ งเป็ นแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิ ส (Cornell Critical
Thinking Test, Level X and Level Z) เป็ นแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณทีสร้างและพัฒนา
โดยเอนนิสได้สร้างแบบทดสอบเป็ น 2 ฉบับ ใช้วดั กับกลุ่มกลุ่มบุคคลต่างระดับกัน ดังนี
1. แบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณคอร์ เนลล์ระดับเอกซ์ (Cornell Critical Thinking
Test, Level X) เป็ นแบบทดสอบทีใช้สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที 4 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที 1 การอุปนัย เป็ นการพิจารณาเนือความของข้อมูลโดยคณะสํารวจกลุ่มย่อย
ตอนที 2 ความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกตข้อสอบแต่ละข้อ
ตอนที 3 การนิ รนัย เป็ นข้อสอบทีผูส้ ํารวจให้เหตุผลในเรื องต้องกระทําอะไรบ้าง
และควรยกเว้นในเรื องใดบ้าง
ตอนที 4 การระบุ ข ้อ ตกลงเบื องต้น ของข้อ สอบแต่ ล ะข้อ ผูต้ อบต้อ งพิ จ ารณาว่ า
ตัวเลือกใดทีเป็ นเหตุเป็ นผลทียอมรับได้
2. แบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณคอร์ เนลล์ระดับเอกซ์ (Cornell Critical Thinking
Test, Level Z) เป็ นแบบทดสอบทีใช้สาํ หรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปั ญญาเลิศ นักศึกษาระดับวิทยาลัย
รวมทังผูใ้ หญ่ แบ่งออกเป็ น 7 ตอน คือ
ตอนที 1 การพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
ตอนที 2 การพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง
ตอนที 3 การอ้างเหตุผลผิดหลักตรรกะ
ตอนที 4 การนิรนัย
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ตอนที 5 การอุปนัย
ตอนที 6 การให้คาํ จํากัดความ
ตอนที 7 การระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
สรุ ป ได้ว่า การวัดความสามารถด้า นการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ สามารถวัดโดยใช้
แบบทดสอบทีสร้างขึนอย่างเป็ นลําดับขันตอน กําหนดวัตถุประสงค์ กรอบการวัด นิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ
เขียนข้อสอบโดยใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุ ง และนําไปใช้จริ ง
หลักการและขั%นตอนการสร้ างแบบวัดความสามารถทางการคิด
การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผูส้ ร้ างเครื องมือจะต้องมีความรอบรู ้ ในการ
แนวคิดหรื อทฤษฎีเกียวกับ “การคิด” เพือนํามาเป็ นกรอบหรื อโครงสร้ างของการคิด เมือกําหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการของโครงสร้างหรื องค์ประกอบของการคิดแล้ว จะทําให้ได้ตวั ชีวัดหรื อลักษณะ
พฤติกรรมเฉพาะทีเป็ นรู ปธรรม ซึ งสามารถบ่งชี ถึ งโครงสร้างหรื อองค์ประกอบการคิดแล้วจะทํา
ให้ ต ัว ชี วัด หรื อ ลัก ษณะพฤติ ก รรมเฉพาะที เป็ นรู ป ธรรม ซึ งสามารถบ่ ง ชี ถึ ง โครงสร้ า งหรื อ
องค์ประกอบของการคิด จากนันจึ งเขียนข้อความตามตัวชี วัดหรื อลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม
แต่ละองค์ประกอบของการคิดนัน ๆ ดังภาพประกอบ 2
สิ งทีมุ่งวัด
(นามธรรม)

ความสามารถทางการคิด
ทฤษฎี

ตัวชีวัด
(รู ปธรรม)

โครงสร้าง / องค์ประกอบของความสามารถทางการคิด

นิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละองค์ประกอบ
เครื องมือ
สําหรับใช้วดั

เขียนคําถามเชิงพฤติกรรมทีเป็ นตัวแทนและ
ครอบคลุมแต่ละองค์ประกอบ

ภาพประกอบ 2 หลักการสร้างแบบทดสอบความสามารถทางการคิด
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 87 ; อ้างถึงใน อารี ย ์ วาสุ เทพ. 2549 : 39)
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ในการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการคิด มีขนตอนดํ
ั
าเนินการทีสําคัญ ดังนี
1. กํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายของแบบทดสอบ สิ งสํ า คัญ ของการสร้ า งแบบทดสอบ คื อ
การกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมาย ซึ งผู ้พ ัฒ นาแบบทดสอบจะต้อ งพิ จ ารณาจุ ด มุ่ ง หมายของการนํ า
แบบทดสอบไปใช้ ว่ า ต้ อ งการใช้ ว ัด ความสามารถทางการคิ ด ทัว ๆ ไป หรื อต้อ งการวัด
ความสามารถ ทางการคิดเฉพาะรายวิชา (Aspect - specific)
2. กําหนดกรอบของการทดสอบและนิยามเชิงปฏิบตั ิการผูพ้ ฒั นาแบบทดสอบควรศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายทีต้อการ
3. สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification) การสร้างผังข้อสอบ เป็ นการกําหนดเค้าโครง
ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดทีต้องการสร้ างว่าต้องการให้ครอบคลุ มโครงสร้ าง
หรื อ องค์ ป ระกอบใดบ้า ง และกํา หนดว่ า แต่ ล ะส่ ว นมี นําหนั ก ความสํ า คัญ มากน้ อ ยเพี ย งใด
ดังตัวอย่างในตาราง 1
ตาราง 1 ตัวอย่างผังข้อสอบสําหรับแบบวัดความสามารถทางการคิดทัวไป
องค์ประกอบทีต้องการวัด
1. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชือถือ
ของแหล่งข้อมูลและสังเกต
2. ความสามารถในการอุปนัย
3. ความสามารถในการนิ รนัย
4. ความสามารถในการระบุขอ้ ตกลงเบืองต้น
รวม

นําหนัก (%)

จํานวนข้อสอบ

25

10

25
25
25
100

10
10
10
40

ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 89 ; อ้างถึงใน อารี ย ์ วาสุ เทพ. 2549 : 40)
4. เขียนข้อสอบ กําหนดรู ปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคําถาม ตัวคําตอบ และวิธีการตรวจ
ให้ ค ะแนนจากนันลงมื อ ร่ างข้ อ สอบตามผัง ข้ อ สอบที กํา หนดไว้จ นครบทุ ก องค์ ป ระกอบ
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที ใช้ โดยผูเ้ ขี ยนข้อสอบเองและผูต้ รวจสอบที มี ความเชี ยวชาญ
ในการสร้างข้อทดสอบเพือตรวจสอบคุณภาพด้านความเทียงตรงตามเนือหา
5. นํา แบบทดสอบไปทดลองวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ วิ เคราะห์ ข ้อทดสอบเพื อตรวจสอบ
คุ ณภาพของข้อทดสอบเป็ นรายข้อในด้านความยากง่ า ย (p) และอํานาจจํา แนก (r) เพื อคัดเลื อก
ข้อทดสอบทีมีความยากง่ายพอเหมาะและมีอาํ นาจจําแนกสู งไว้ และปรับปรุ งข้อทดสอบทีไม่เหมาะสม
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6. นําแบบทดสอบไปใช้จริ ง
ขันตอนการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการคิ ดสามารถสรุ ปเป็ นแผนผังได้
ดังภาพประกอบ 3
1. กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ
2. กําหนดกรอบของการทดสอบและ
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3. สร้างผังข้อสอบ

4. เขียนข้อทดสอบ

กําหนดรู ปแบบของตัว
คําถาม ตัวคําตอบ การ
ตรวจให้คะแนน

ร่ างข้อสอบ (รวมทังเฉลย
และแนวการตรวจให้
คะแนน)

ทบทวนร่ างข้อสอบ

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใช้
วิเคราะห์ขอ้ สอบ

คัดเลือกข้อสอบและ
ทดลองใช้

วิเคราะห์แบบสอบ

6. แบบทดสอบสําหรับนําไปใช้จริ ง
ภาพประกอบ 3 ขันตอนของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการคิด
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 91 ; อ้างถึงใน อารี ย ์ วาสุ เทพ. 2549 : 41)
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ตัวอย่ างแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ
1. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson
and Glaser. 1964 : 45) (Watson-glaser Critical Thinking Appraisal) เป็ นแบบทดสอบทีสร้าง
โดยวัตสันและเกลเซอร์ ประมาณปี ค.ศ. 1937 และพัฒนามาอย่างต่อเนื อง ฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดในปี
ค.ศ. 1980 ใช้สํา หรั บนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 ถึ ง วัย ผูใ้ หญ่ ลัก ษณะของแบบทดสอบ
มี 2 ฟอร์ ม ซึ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบคู่ขนานกัน แบบฟอร์ มเอและฟอร์ มบี แต่ละฟอร์ มประกอบด้วย
5 แบบทดสอบย่อย มีขอ้ สอบรวมทังหมด 80 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที ในแต่ละแบบทดสอบย่อย
วัดความสามารถต่าง ๆ ดังนี
1.1 ความสามารถในการสรุ ปอ้างอิงเป็ นการวัดความสามารถในการสรุ ปอ้างอิง
เป็ นการวัดความสามารถในการตัดสิ นจําแนกความน่าจะเป็ นของข้อสรุ ปว่า
ข้อสรุ ปใดเป็ นจริ ง
หรื อเท็จ ลักษณะของแบบทดสอบมีการกําหนดสถานการณ์มาให้ แล้วมีขอ้ สรุ ปของสถานการณ์
3 - 5 ข้อสรุ ป จากนัน ผูต้ อบจะพิจารณาว่าข้อสรุ ปแต่ละข้อเป็ นเช่นไรโดยเลือกจากตัวเลือก 5 ตัวเลือก
ได้แก่ เป็ นจริ ง น่าจะเป็ นจริ ง ข้อมูลทีให้ไม่เพียงพอ น่าจะเป็ นเท็จ และเป็ นเท็จ
1.2 ความสามารถในการระบุ ข ้อตกลงเบืองต้น เป็ นการวัดความสามารถในการ
จําแนกว่า ข้อความเป็ นข้อตกลงเบืองต้นหรื อไม่เป็ นข้อตกลงเบืองต้นลักษณะของแบบทดสอบ
มี การกําหนดสถานการณ์ มาให้ แล้วมี ขอ้ ความตามสถานการณ์ ละ 2 - 3 ข้อจากนันผูต้ อบ
ต้องพิจารณาตัดสิ นว่าข้อความในแต่ละข้อ ข้อใดเป็ นหรื อไม่เป็ นข้อตกลงเบืองต้นของสถานการณ์
1.3 ความสามารถในการนิ ร นั ย เป็ นการวัด ความสามารถในการหาข้ อ สรุ ป
อย่างสมเหตุ สมผลจากข้ออ้างโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ลักษณะของแบบทดสอบมี การกําหนด
ข้ออ้างมาให้แล้วมีขอ้ สรุ ปตามมาข้ออ้างละ 2 - 3 ข้อ จากนันผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่าข้อสรุ ป
ในแต่ละข้อสรุ ปเป็ นข้อสรุ ปทีจําเป็ น/ เป็ นไปได้ หรื อไม่เป็ นไปตามข้ออ้างนัน
1.4 ความสามารถในการตีความ เป็ นการวัดความสามารถในการให้นาหนั
ํ กข้อมูล/
หลักฐาน เพือตัดสิ นความเป็ นไปได้ของข้อสรุ ป ลักษณะแบบทดสอบมีการกําหนดสถานการณ์
มาให้แล้ว มีขอ้ สรุ ปตามสถานการณ์ ละ2 - 3 ข้อจากนันผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่าข้อสรุ ป
ในแต่ละข้อน่าเชือถือ หรื อไม่น่าเชือถือภายใต้สถานการณ์อนั นัน
1.5 ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง เป็ นการวัดความสามารถในการจําแนก
การให้เหตุ ผ ลว่า สิ งใดเป็ นความสมเหตุ ส มผล ลัก ษณะของแบบทดสอบมี ก ารกํา หนดชุ ดของ
ข้อคําถามเกี ยวกับประเด็นปั ญหาสําคัญมาให้ซึงแต่ละคําถามมีชุดของคําตอบพร้ อมเหตุผลกํากับ
จากนันผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่าคําตอบใดมีความสําคันเกียวข้องโดยตรงกับคําถามหรื อไม่และ
ให้เหตุผลประกอบ
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คุณภาพของแบทดสอบ ประมาณค่าความเชื อมันแบบสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธี
แบ่งครึ งข้อสอบ มีพิสัยระหว่าง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเชื อมันแบบสอดคล้องภายใน โดยใช้วิธี
สอบซํา ซึ งเว้นระยะห่ างของการสอบซํา 3 เดือน มีค่า 0.73 มีการตรวจความตรงของแบบทดสอบ
โดยใช้ ค ํา นวนค่ า สั ม ประสิ ท ธิW สหสั ม พัน ธ์ ข องคะแนนทดสอบกับ คะแนนจากแบบทดสอบ
เชาว์ปัญญา แบบวัดเจตคติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิWทางการเรี ยน
2. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวของเอนนี ส (Ennis. 1985 : 85 - 102)
(Cornell Critical Thinking Test; Level X and Level Z) เป็ นแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ
ทีสร้ างและพัฒนาโดยเอนนิ สและมิลล์แมน ประมาณปี ค.ศ. 1961 และได้พฒั นามาเป็ นระยะ ๆ
ซึ งฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดคือปี ค.ศ. 1985 เอนนี สและมิลล์แมนได้สร้ างแบบทดสอบเป็ น 2 ฉบับ
ใช้วดั กับกลุ่มบุคคลต่างระดับกัน ดังนี
2.1 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์ เนลล์ระดับเอกซ์ (Cornell Critical
Thinking Test; Level X) เป็ นแบบทดสอบทีใช้สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที 4 ถึ ง
มัธยมศึกษา ประกอบด้วยข้อสอบ 71 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ด
เลื อกตอบ 3 ตัวเลื อก แบ่งออกเป็ น 4 ตอนคื อ ความสามารถในการพิจารณาความน่ าเชื อถื อ
ของแหล่ ง ข้อ มู ล และการสั ง เกต ความสามารถในการนิ ร นัย ความสามารถในการอุ ป นั ย
ความสามารถในการระบุ ข ้อตกลงเบืองต้น ซึ งแบบทดสอบระดับนี จะมี บ ริ บ ทในรู ปเนื อเรื อง
ที เกี ยวกับ คณะสํ า รวจของโลกชุ ด ที สอง เดิ น ทางไปดาวเคราะห์ ดวงหนึ ง มี ชื อว่า “นิ โ คม่ า ”
เพื อค้นหาว่า คณะสํ า รวจชุ ดแรกที ส่ ง ไปศึ ก ษาว่า ดาวนี มนุ ษ ย์ส ามารถดํา รงชี วิตอยู่ไ ด้หรื อไม่
เมื อสองปี ก่อน มีเป็ นอย่างไร ทําไม ไม่ส่งข่าวกลับมายังโลก ผูต้ อบแบบทดสอบถู กระบุ ให้เป็ น
บุคคลหนึงในคณะสํารวจชุดทีสอง ซึ งมีรายระเอียดของแบบทดสอบในแต่ละตอน ดังนี
ตอนที 1 การอุ ป นัย เป็ นการพิจารณาเนื อความของข้อมูล ที ได้ค ้นพบ
โดยคณะสํารวจกลุ่มย่อย ลักษณะของแบบทดสอบ มีสถานการณ์ ให้ว่า ตัวผูต้ อบและเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ข ไปพบกระท่ อ มของคณะสํ า รวจชุ ด แรกได้ ส ร้ า งไว้แ ล้ ว เจ้า หน้ า ที สาธารณสุ ข
ตังข้อสังเกตว่า “บางคณะสํารวจชุ ดแรกอาจตายหมดแล้ว” จะมีขอ้ คําถาม ซึ งเป็ นเหตุการณ์หรื อ
ข้อมูลทีค้นหาเพิมเติม ผูต้ อบต้องพิจารณาตัดสิ นว่า เหตุการณ์หรื อข้อมูลนันเป็ นเช่นไร จากตัวเลือก
3 ตัวเลื อก คือ 1. สนับสนุ นข้อสังเกต 2. คัดค้านข้อสังเกต หรื อ 3. ข้อมูลที เกี ยวข้องกับข้อสังเกต
จํานวน 23 ข้อ
ตอนที 2 ความน่ าเชื อถื อ ของแหล่ งข้อมูลและการสังเกต ข้อสอบแต่ละข้อ
จะให้ประโยคทีเป็ นคําพูดจากสมาชิ กแต่ละคนพูดถึ งสิ งเดี ยวที ต่างมุ มกันหรื อมุมเดี ยวกันผูต้ อบ
ต้องพิจารณาตัดสิ นว่าข้อความใดน่ าเชื อถื อกว่ากันหรื อทังสองข้อความน่ าเชื อถื อได้เท่าเทียมกัน
จํานวน 24 ข้อ
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ตอนที 3 การนิรนัย เป็ นข้อสอบทีผูส้ ํารวจให้เหตุผลในเรื องต้องกระทําอะไรบ้าง
ข้อสอบในแต่ละข้อผูต้ อบต้องพิจารณาทางเลือกสามทางทีให้มาตัดสิ นว่าทางเลือกใด มีความเป็ นไปได้
ตามข้อมูลทีให้มา มีจาํ นวน 14 ข้อ
ตอนที 4 การระบุ ข ้อ ตกลงเบื องต้น ข้อ สอบแต่ ล ะข้อ จะเป็ นการรายงาน
ของสมาชิ กในคณะสํารวจ ผูต้ อบต้องพิจารณาว่าตัวเลื อกใดที เป็ นเหตุ ผลทียอมรั บว่าเป็ นไปได้
ของข้อความทีรายงาน มีจาํ นวน 10 ข้อ
2.2 แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์ เนลล์ระดับแซด (Cornell Critical Z
Thinking Test, Level) เป็ นแบบทดสอบทีใช้สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปั ญญาเลิศ นักศึกษา
ระดับวิทยาลัย รวมทังผูใ้ หญ่ ประกอบด้วย ข้อสอบ 52 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
เป็ นแบบทดสอบ ปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 3 ตัวเลื อก แบ่งออกเป็ น 7 ตอน คือ ความสามารถ
ในการพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล
คุณภาพแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณคอร์ เนลระดับเอ็กซ์ (Cornell Critical
Thinking Test, Level X) มีค่าความเชื อมันตังแต่ 0.67 ถึง 0.79 ส่ วนแบบทดสอบความคิด
วิจารณาญาณคอร์ เนลระดับแซด (Cornell Critical Thinking Test, Level Z) มีค่าความเชื อมัน
ตังแต่ 0.50 ถึ ง 0.77 ในด้านความเที ยงตรงของแบบทดสอบได้พิ จารณาขอบเขตเนื อหา
ของแบบทดสอบว่า มี ความครอบคลุ มบริ บทของการคิ ดวิจารณญาณ และได้หาความสัมพันธ์
กับแบบสอบทีเป็ นมาตรฐานอืน ๆ
3. แบบทดสอบวัดทักษะการใช้เหตุผลของนิ วเจอร์ ซี (New Jersey Test of Reasoning
Skills) แบบทดสอบนี สร้ างโดยสถาบันส่ งเสริ มด้านปรั ชญาสําหรับเด็กเมื อปี ค.ศ. 1983 ใช้กบั
นักเรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 5 ขึนไปจนถึ ง ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา แบบทดสอบนี ต้องการวัด
ความสามารถด้า นการใช้เ หตุ ผ ลทางภาษา ลัก ษณะของแบบทดสอบเป็ นแบบทดสอบปรนัย
ชนิ ดเลื อกตอบ 3 ตัวเลื อก ข้อสอบมีทงหมด
ั
50 ข้อ แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ การระบุ
ข้อตกลงเบืองต้น การอุปนัย การอ้างเหตุผลทีดี และชนิดและระดับ
คุณภาพแบบทดสอบมีค่าความเชื อมันตังแต่ 0.85 ถึง 0.91 สําหรับความเทียงตรง
ของแบบทดสอบ แบบทดสอบมีความครอบคลุมถึงทักษะสําคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ทักษะการใช้
เหตุผลและทักษะการสื บเสาะ
4. แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดทางสติ ปัญญาระดับสู งของโรสส์ (Ross Test of
Higher Cognitive Processes) แบบทดสอบนี สร้างโดย จอห์นและแคธรี น เมือปี ค.ศ. 1976 และ
พัฒนาปรับปรุ งในปี ค.ศ. 1979 ใช้สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ถึงชันประถมศึกษาปี ที 6
แบบทดสอบนีมุ่งวัดความสามารถทางสมองขันสู งระดับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ตามการจัดระดับความมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม ประกอบด้วยข้อสอบ 105 ข้อ แบ่งสอบ
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เป็ น 2 ครัง โดยครังละประมาณ 60 นาที แบบทดสอบทังหมดมี 8 ตอน คือ การอุปมาอุปไมย
การใช้เหตุ ผลแบบนิ รนัย ข้อสมมุ ติที ขาดหายไป ความสัม พันธ์ เชิ งนามธรรม การสั งเคราะห์
อย่างเป็ นลําดับ กลยุทธ์การตังคําถาม การวิเคราะห์ความตรงประเด็นของสารสนเทศทีใช้ และการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะ ซึ งในแต่ ล ะแบบของแบบทดสอบวัด ความสามารถขันการวิ เ คราะห์
จะเป็ นตอนที 1, 3 และ 7 ขันการสังเคราะห์เป็ นตอนที 4, 5 และ 8 ส่ วนขันการประเมินเป็ นตอนที 2
และ 6 ถึ ง 8 ซึ งการสอบ 2 ครั ง เพื อศึ กษาถึ งประสิ ทธิ ผลของโครงการและสภาพนักเรี ย น
เป็ นรายบุคคล
คุ ณ ภาพของแบบทดสอบมี ค่ า ความเชื อมันแบบแบ่ ง ครึ งข้ อ สอบเท่ า กั บ 0.92
และความเชื อมันแบบทดสอบซําเท่ า กับ 0.94
ส่ วนความเที ยงตรงของแบบทดสอบหาค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบทังหมดกับอายุสมองมีค่าเท่ากับ 0.67
จากการศึกษาเอกสารเกียวกับการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัวอย่างแบบทดสอบ
วัดความคิ ดวิจารณญาณสรุ ปได้ว่า การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการคิ ดที มี จุดมุ่งหมาย การวัด
การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณสามารถวัด ได้โ ดยใช้ แ บบทดสอบมาตรฐานตามแนวทางการวัด
ของนัก วัด กลุ่ ม จิ ต นิ ติ ผูส้ ร้ า งเครื องมื อ จะต้อ งมี ค วามรอบรู ้ ใ นแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี ยวกับ การคิ ด
เพือนํามาเป็ นกรอบหรื อโครงสร้ างของการคิด นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการหรื อลักษณะเฉพาะพฤติกรรม
ทีใช้อธิ บายลักษณะของการคิด สร้างผังข้อสอบ เขียนข้อสอบ นําแบบทดสอบไปทดลองหาคุณภาพ
แล้วจึ ง นํา แบบทดสอบไปใช้ใ นการศึ ก ษาครั งนี ผูว้ ิจ ัย อาศัย แนวทางการวัดของนัก กลุ่ ม จิ ตมิ ติ
และได้พฒั นาแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามทฤษฎีของเอนนิ ส
เป็ นแนวทางในการวิจยั ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้สําหรับนักเรี ยนระดับ
ช่วงชันที 3
การเรียนรู้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
สุ มน อมรวิ ว ฒ
ั น์ (2542 : 42) ได้กล่ า วว่า ทัก ษะกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
สร้ างสรรค์ขึ นมาจากความรู ้ แ ละประสบการณ์ โ ดยใช้แนวทางของหลัก ธรรมในพุ ท ธศาสนา
เป็ นหลัก และกระบวนการเรี ย นรู ้ เพื อฝึ กหัดอบรมให้ บุ ค คลค้น พบความรู ้ ด้ว ยตนเอง เรี ย นรู ้
จากการสัมผัสและสัมพันธ์ กบั สิ งแวดล้อม ปั ญหา และสถานการณ์ จนเกิ ดทักษะชี วิต และเกิ ด
ความชํานาญในการแก้ปัญหา สามารถมีชีวติ ทีดีตามวิถีทางสายกลาง
ความหมายของกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 46 - 55) ได้กล่ าวว่า กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ในการจัดการกับปั ญหาทีประสบในชี วิต โดยมีแนวคิดสําคัญ
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ได้แก่ การเผชิ ญ ผจญ ผสมผสานวิธีการและเผด็จปั ญหา ซึ งขออธิ บายความหมายของแนวคิ ด
ทัง 3 ประการ ดังนี
ประการที 1 การเผชิ ญ คือ สถานการณ์ ต่าง ๆ ทีมนุ ษย์ตอ้ งประสบ แบ่งออกเป็ น
สถานการณ์ 2 ด้าน คือ
ด้านที 1 สถานการณ์ทีพึงปรารถนา ได้แก่
1. ลาภ การได้ม าซึ งทรั พ ย์สิ น ข้า ทาสบริ ว าร สามารถนํา มาใช้ส นองความอยาก
ความต้องการของตนได้
2. ยศ การได้รับตําแหน่ง ได้เลือนฐานะ ได้เกียรติยศ
3. สรรเสริ ญ การได้รั บ การยกย่อ ง เชิ ด ชู คํา ชมเชย การประกาศคุ ณ งามความดี
การยกยอปอปั น ยอมรับนับถือ
4. สุ ข มีสภาวะทีประสบความสําเร็ จ สมหวัง อิมเอมเปรมใจ พบแต่สิงทีต้องการ
ด้านที 2 สถานการณ์ทีปุถุชนไม่พึงปรารถนา ได้แก่
1. การสู ญเสี ยทรัพย์สิน เงินทอง ทําให้รู้สึกทุกข์ยาก ขัดสน อับจน
2. อยศ การสู ญเสี ยตําแหน่ง ถูกลดฐานะ เสื อมเกียรติยศ
3. นินทา การถูกตําหนิ ติเตียน กล่าวหาในทางทีไม่ดี ถูกด่าว่าทับถมให้รู้สึกด้อย
4. ทุ กข์ มี ส ภาวะที เป็ นปั ญหา พบความล้ม เหลว พลาดหวัง เดื อดร้ อน พบแต่สิงที
ไม่ตอ้ งการ ไม่ได้สิงทีต้องการ
มนุษย์จึงต้องเรี ยนรู ้ โดยมีโอกาสเผชิญสถานการณ์อย่างหลากหลาย ทังทีสถานการณ์จริ ง
และสถานการณ์ จาํ ลอง เพือจะฝึ กหัดสติ การรู ้ เท่าทันไม่ประมาท สามารถตังรั บกับปั ญหาที เกิ ด
หรื อสามารถป้ องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึนได้
ประการที 2 การผจญ หมายถึง การต่อสู ้ การแก้ไขเพือพ้นจากปั ญหา เมือมนุ ษย์
เจริ ญวัยขึ น มี ประสบการณ์ มากขึน มี กระบวนการเรี ยนรู ้ จะต้องจัดการเรี ยนรู ้ โดยฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
มีความพร้อมในการแก้ปัญหา และมีวธิ ี การผจญสถานการณ์อย่างถูกทํานองคลองธรรมตามหลักธรรม
4 หลักธรรม ดังนี
หลักธรรมที 1 ไตรสิ กขา ซึ งเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็ นหลักธรรมทีทําให้
บุคคลต่อสู ้ แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแยบคาย ได้แก่
1. ศีล คือ การพูดดี ทําดี ดํารงชีพดี
2. สมาธิ คือ ความเพียร การกําหนดระลึกรู ้ความจริ ง จิตทีตังมัน
3. ปั ญญา คือ ความเห็นทีถูกต้อง และการดําริ -ความคิดทีถูกต้อง
หลักธรรมที 2 กุศลกรรมบถ 10 คือ หนทางนําไปสู่ ความเจริ ญ พ้นจากความเสื อม
ทังปวง ได้แก่
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1. กายสุ จริ ต 3 คือ
1.1 ละการฆ่าเบียดเบียน มีเมตตากรุ ณา ช่วยเหลือเกือกูลกัน
1.2 ละการถือเอาของของผูอ้ ืน เคารพกรรมสิ ทธิW ในทรัพย์สินของผูอ้ ืน
1.3 ละการประพฤติผดิ ในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณี ทางเพศ
2. วจีสุจริ ต 4 คือ
2.1 ละการพูดเท็จ พูดแต่ความจริ ง
2.2 ละการพูดส่ อเสี ยด พูดสมานสามัคคี
2.3 ละการพูดคําหยาบ พูดคําสุ ภาพอ่อนโยน
2.4 ละการพูดเพ้อเจอ พูดแต่คาํ จริ งมีเหตุผล มีสารประโยชน์ถูกกาลเทศะ
3. มโนสุ จริ ต 3 คือ
3.1 ไม่เพ่งอยากได้ของผูอ้ ืน
3.2 ไม่มีจิตคิดร้ายพยาบาทผูอ้ ืน
3.3 มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
หลัก ธรรมที 3 โกศล 3 เป็ นคํา สอนที สอนให้บุ ค คลรู ้ จกั ใช้วิธี ก ารอย่า งฉลาด และ
เชียวชาญ ได้แก่
1. อายโกศล ความฉลาดในความเจริ ญ รอบรู ้ทางเจริ ญ และเหตุผลของความเจริ ญ
2. อปายโกศล ความฉลาดในความเสื อม รอบรู ้ทางเสื อม และเหตุของทางเสื อม
3. อุปายโกศล ความฉลาดในอุบาย รอบรู ้วธิ ี แก้ไขเหตุการณ์และวิธีทีจะทําให้สาํ เร็ จ
หลักธรรมที 4 ปฏิ สัมภิ ทา หมายถึ ง ปั ญญาที แตกฉาน ซึ งมี ลกั ษณะของการคิ ด
วิเคราะห์สามารถจับประเด็นหลักและจําแนกเหตุปัจจัยของสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ชดั เจน ซึ งจัดได้ว่า
เป็ นความรู ้ และทักษะในการผจญสถานการณ์ได้ ปฏิสัมภิทา 4 มีองค์ประกอบ ดังนี
1. อัตถปฏิ สัมภิทา ปรี ชาแจ้งในความหมาย คือ เมือเผชิ ญกับสถานการณ์ ใด ก็สามารถ
เข้าใจประเด็น และทํานาย แยกแยะเหตุการณ์ต่อไปได้วา่ จะเกิดผลอย่างไร
2. ธัมมปฏิสัมภิทา ปรี ชาแจ้งในหลัก สามารถสื บสาวกลับไปหาเหตุได้ เป็ นความคิด
วิธีการและความสามารถในการรวบรวมข้อมูลรวมทังเหตุ การณ์ ต่าง ๆ หลาย ๆ เรื อง นํามาหา
ความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบ รวมถึงการเชือมโยงจนสามารถสรุ ปเป็ นหลักการ หรื อ มโนทัศน์ได้ชดั เจน
3. นิ รุตติปฏิสัมภิทา ปรี ชาแจ้งในภาษา รู ้ศพั ท์ ถ้อยคําบัญญัติ และภาษาต่างๆ เข้าใจใช้
คําพูดชี แจงผูอ้ ืนเข้าใจและเห็นตามได้ เป็ นความสามารถและทักษะทางการสื อความหมาย ทักษะ
การสื อความหมายนี มิได้หมายความเพียงแต่การรู ้ จกั ใช้ถอ้ ยคํา การใช้ภาษา ทังนี เป็ นอวจนภาษา
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มีพืนฐานทางวัฒนธรรมและการอบรมสังสอนทีแตกต่างกันด้วย นอกจากความสามารถในการเป็ น
“ผูร้ ั บ สาร” นิ รุ ต ติ ป ฏิ สั ม ภิ ท า ยัง รวมถึ ง ความสามารถในการเป็ น “ผูส้ ่ ง สาร” ที ดี อี ก ด้ว ย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อธิ บายความสามารถในการเป็ น “ผูร้ ับสาร” ทีดี ในข้อพหู สูต
หรื อ พหุ สุต ประกอบด้วย
3.1 พหูสสุ ตา ได้สดับมาก
3.2 ธตา จําความได้แม่นยํา จับสาระหลักได้
3.3 วจสา ปริ จิตา ท่องบ่นได้คล่อง
3.4 มนสานุเปกขิตา ใส่ ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ
3.5 ทิ ฏฐิ ยา สุ ปฏิ วิทธา เข้าใจทฤษฎี อย่างรู ้ แจ้งแห่ งตลอด ประจักษ์แจ้งด้วยปั ญญา
ทังในแง่ความหมายและเหตุผล
เนื องจากสมัยพุทธกาลยังไม่มีการส่ ง-รับสาร หรื อการสื อความหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษรจึ ง มุ่ ง เน้น การสื อสาระด้ว ยการพู ด และการฟั ง ปั จ จุ บ ัน นี จึ ง ต้อ งรวมถึ ง การส่ ง -รั บ สาร
ด้วยการเขี ย นและการอ่า นด้วย ส่ วนการเป็ น “ผูส้ ่ งสาร” ที ดีนนั มี ขอ้ ธรรมที ว่า ด้วยสัมมาวาจา,
วจีสุจริ ต, ปิ ยวาจา เป็ นต้น ดังนัน นิ รุตติปฏิสัมภิทา ปรี ชาแจ้งในภาษา จึงมีความสําคัญมากใน
การผจญสถานการณ์ต่าง ๆ หากมีการสื อความหมายเป็ นทีเข้าใจกันแล้ว เรื องร้ายก็ยอ่ มกลายเป็ นดีได้
4. ปฏิ ภาณปฏิ สัมภิ ทา ปรี ชาแจ้งในความคิ ดทันการ นํามาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
เข้ากับกรณี เข้ากับเหตุการณ์
การผจญสถานการณ์นนั ๆ พระพุทธองค์ทรงวางแนวไว้วา่ ต้องปฏิ บตั ิให้เหมาะสมกับ
เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล และชุ มชน จึ งจะสามารถพิชิตหรื อเผด็จสถานการณ์ นันได้
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ข้อนีเน้นความสามารถในการคิดเร็ ว คิดคล่อง และนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที
และเกิ ดผลในทางสร้ างสรรค์ ดังนัน สถานการณ์ ทีคนเราต้องเผชิ ญนันมีหลายระดับ ทังทีเป็ นไป
ในทางดีและในทางร้าย มีความรุ นแรงเข้มข้น ซับซ้อน หรื อผิวเผินเล็กน้อยเป็ นธรรมดา นอกจาก
จะต้องคุ มสติ ให้มนแล้
ั ว การใช้ปฏิ ภาณไหวพริ บก็มีความสําคัญมากทีจะทําให้สถานการณ์ นนั
เกิดประโยชน์และเป็ นไปในทางทีพึงประสงค์
ประการที 3 การผสมผสานและการเผด็จปั ญหา
การผสมผสานวิธีการต่างๆเพือสามารถเผด็จปั ญหาได้ จัดว่าเป็ นขันตอนที สําคัญและ
เป็ นผลจากการที บุ ค คลได้ ฝึ กฝนและผจญกับ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ มาแล้ ว และได้ เ รี ยนรู ้ ว่ า
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที เกิ ดขึนในชี วิตนัน มี ลกั ษณะซับซ้อน มีองค์ประกอบ ปั จจัยหลายประการ
ซึ งไม่สามารถจะใช้วธิ ี การแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึงเพียงอย่างเดียว
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ลัก ษณะของสถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นในชี วิตนัน ไม่ ว่า จะเป็ นสถานการณ์ ที พึ งประสงค์
หรื อไม่พึงประสงค์ มีสภาวะทีแตกต่างกัน เช่น เกิ ดขึนรวดเร็ ว ฉับพลัน หรื อค่อยๆเกิดขึนทีละ
น้ อ ยสะสมลุ ก ลามจนเป็ นเรื องใหญ่ เป็ นสถานการณ์ ที รุ น แรงหรื อเป็ นเรื องเล็ ก น้ อ ย เป็ น
สถานการณ์ ที เกิ ดขึ นแก่ คนคนเดี ยว คนกลุ่ มใหญ่ หรื อคนทังประเทศ เป็ นสถานการณ์ ทีต้อง
เกิดขึนเป็ นธรรมชาติธรรมดา หรื อเกิดขึนโดยไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน เป็ นต้น ไม่ว่าสถานการณ์จะ
เป็ นเช่นใดบุคคล ต้องเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ทีจะใช้สติและปั ญญาเป็ นหลักเสมอ จึงจะแก้ปัญหาได้
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2530 : 108 ; อ้างถึงใน รพีพรรณ เอกสุ ภาพันธุ์. 2541 : 2) กล่าวว่า
การสอนโดยใช้ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ เป็ นกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
สมัยใหม่ทีประยุกต์มาจากพุทธวิธีสอน ซึ งการศึกษาทีแท้ ย่อมสัมพันธ์สอดคล้องกับการดําเนินชี วิต
วิถีชีวิตมนุ ษย์ ย่อมมี การเปลี ยนแปลง การขัดแย้ง มี สุข มี ทุกข์ มี ความหวัง ผิดหวังเป็ นธรรมดา
ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสได้เรี ยนรู ้วถิ ีทางของชี วิตซึ งสัมพันธ์กบั วิธีการศึกษาซึ ง สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 :
46 - 55) ได้สรุ ปไว้ดงั นี
1. การเผชิ ญ ชี วิตเมืออุบตั ิขึนและเจริ ญเติบโตย่อมต้องได้ผา่ นพบผูค้ น สิ งแวดล้อมและ
เหตุการณ์ มากมายหลายแบบ คนทุ กวัยต้องเผชิ ญกับความสับสน ความเปลี ยนแปลง และเรี ยนรู ้
ทีจะเข้าใจภาวะทีต้องเผชิญนัน
2. การผจญ ความสับสนและซับซ้อนของประสบการณ์ ที บุ คคลได้ผ่านพบทําให้เกิ ด
เงื อนไขและปั ญ หา เขาต้อ งเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารต่ อ สู ้ แก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยความพร้ อ มทุ ก ด้า น มี วิ ธี ก าร
ผจญสถานการณ์ทีถูกต้องทํานองคลองธรรมและมีหลักการ
3. การผสมผสาน ชี วิ ตและสั ง คมอัน มี อ งค์ป ระกอบที ละเอี ย ดอ่ อนและหลากหลาย
ย่อมต้องการความสัม พันธ์ ที ผสมกลมกลื นกันสนิ ทได้สั ดส่ วนพอเหมาะ มี เหตุ ผล และนํา ไปสู่
ความวัฒ นา เพราะเมื อใดกลไกและองค์ป ระกอบของชี วิ ต ไม่ กิ นเกลี ย วกัน เกิ ด ความขัด แย้ง
อย่างยากทีจะแก้ไข เมือนันชีวติ จักต้องวิบตั ิลง
4. การเผด็จปั ญหา มนุ ษย์จึงต้องเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนความคิด ความสามารถ และวิธีการทีจะ
สามารถเอาชนะปั ญหาได้สําเร็ จ โดยไม่ก่ อปั ญหาสื บเนื องต่ อไป เมื อการศึ ก ษาสามารถช่ วยให้
มนุษย์เอาชนะปั ญหาได้
สรุ ปได้ว่า การเผชิ ญ คื อ การเรี ยนรู ้ จากสิ งแวดล้อมและเหตุ การณ์ มากมายหลายแบบ
ทังสถานการณ์ ทีพึงปรารถนา และสถานการณ์ ทีไม่พึงปรารถนา การผจญ คือ การเรี ยนรู ้ วิธีการ
ต่อสู่ กบั ปั ญหาอย่างถูกต้อง ตามทํานองคลองธรรมและมีหลักการ การผสมผสาน คือ องค์ประกอบ
ทีละเอียดอ่อนและหลากหลายย่อมต้องการความสัมพันธ์ทีผสมกลมกลืนกันสนิ ทได้สัดส่ วนพอเหมาะ
มีเหตุผล และนําไปสู่ ความวัฒนา และการเผด็จปั ญหา คือ ความสามารถ และวิธีการทีจะสามารถ
เอาชนะปั ญหาได้สาํ เร็ จ
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ขั%นตอนของกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 55 - 146) ได้เสนอการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพือสามารถ
เผด็จปั ญหาได้ โดยใช้ขนตอนของกระบวนการเผชิ
ั
ญสถานการณ์ 4 ขันตอน คือ การรวบรวม
ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และหลักการ การประเมิ นค่าและประโยชน์ การเลื อกและ
ตัดสิ นใจ และการปฏิบตั ิ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
ขันตอนที 1 การรวบรวมข่ า วสาร ข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และหลัก การ จัดได้ว่า
เป็ นพื นฐานหรื อต้นทุ นในการที จะเผชิ ญสถานการณ์ และแก้ปั ญหา ไม่ว่า สถานการณ์ ใ ดก็ ตาม
หากผูเ้ ผชิ ญขาดข้อมู ล ไม่รู้ว่าเหตุ ปั จจัย และลัก ษณะของสถานการณ์ นัน คื ออะไร ก็ย่อมมี แต่
ความมื ดมน ไม่สามารถคิ ดหรื อทําสิ งที ถู กต้อง ตัวอย่างง่ า ย ๆ ที เกิ ดขึ นสภาวการณ์ เสื อมสลาย
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย คื อความยากจนและการว่า งงาน ที ทํา ให้ ค นไทยจํา นวนนับ ล้า น
ทุ ก ข์ย าก และไขว่ค ว้า หาความหวัง ชาวบ้า นที ยากจนขัดสนมัก จะตกเป็ นเหยือและถู ก มอมเมา
ทางไสยศาสตร์ ทางการพนันและทางทุจริ ต เช่น การหว่านล้อมให้เป็ นสมาชิ กเกษตรกรเลียงนากหญ้า
การคลังไคล้หาเลขเด็ดหวยใต้ดินต่างพากันไปตามวัดต่าง ๆ เพือดูตวั เลขหยดเทียนในบาตรนํามนต์
การถูกชักชวนให้ขายยาบ้า ซึ งราคาแพง ได้กาํ ไรดี การบูชาพระราหู ดว้ ยของคํา 7 อย่างเพือพ้นเคราะห์
และแม้แต่การระบุอกั ษรย่อของชื อนัน ชื อนี จะมีโชค มีเคราะห์ ต้องไปถือศีลหรื อบวชชี พราหมณ์
เป็ นต้น ขันตอนนีจะเป็ นการฝึ กนิสัยและทักษะในการแสวงหาความรู ้ เพือสามารถเผชิ ญกับปั ญหา
และสถานการณ์นนั ๆ ได้อย่างถูกต้อง เนื องจากการทีบุคคลจะสามารถตัดสิ นใจกระทําสิ งใดลงไปนัน
ย่อมขึ นอยู่กบั พืนฐานของความรู ้ ความรู ้ สึก ความเข้าใจและหลักการ ทีเขายึดถื อ ความผิดพลาด
และความล้ม เหลวมัก จะเกิ ดขึ น เมื อผูป้ ฏิ บ ตั ิ ข าดข้อมู ล พื นฐานที สํา คัญทํา ไปเพราะความไม่ รู้
ทําให้หลงผิด ดังนันในการฝึ กอบรมผูเ้ รี ยนให้สามารถเผชิ ญสถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นในชี วิตจริ งได้
ผูส้ อนควรฝึ กนิ สั ย และฝึ กทัก ษะในการแสวงหาความรู ้ เพื อเป็ นการเตรี ย มตัวในขันแรกของ
การศึ กษา ตัวอย่างของการกระทําที เกิ ดจากความไม่รู้นันมี มากมาย ทังที เป็ นเรื องเล็ก ๆ น้อย ๆ
จนถึ งเรื องทีนําไปสู่ ความวิบตั ิ ดังนัน คนที ได้สะสมความรู ้ ไว้มากพอจึงได้เปรี ยบความรู ้ ในที นี
มิได้หมายเพียงเนื อหาวิชาการเท่านัน ประสบการณ์ก็เป็ นความรู ้ทีมีค่ามาก บุคคลทีมีประสบการณ์มาก
ก็จะทําพลาดน้อย ผูเ้ รี ยน จึงควรได้รับการฝึ กฝนให้รู้จกั การแสวงหาความรู ้และหลักการเป็ นเบืองต้น
เพือนํา มาปรั บกับวิธีการและขันตอนในการแสวงหาข่ าวสาร ความรู ้ ในปั จจุ บนั มี แหล่ ง ความรู ้
หลายประเภท ผูใ้ ฝ่ ศึกษาเล่าเรี ยนจึงมีวิธีรวบรวม ความรู ้นนั โดยใช้หลักพหู สูต 5 ของพระพุทธเจ้า
ดังนี

60
1. ต้องเป็ นผูท้ ีฟั งมาก อ่านมาก ดูมาก ศึกษาค้นคว้ามาก รวมไปถึ งการรู ้ แหล่งข่าวสาร
ต่าง ๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวสารนัน ๆ ได้
2. เมือได้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ และสามารถจับหลักการของสาระ ความรู ้ และจดจํา
แนวคิ ดสําคัญไว้ไ ด้แม่ นยํา ซึ งในปั จจุ บนั อาจมี วิธี การจดบันทึ ก ข้อมูล เหล่ า นันไว้อย่า งมี ระบบ
ระเบียบ
3. นําข้อมูลความรู ้เหล่านันมาพูดอภิปราย ถกเถียงกันอยูเ่ สมอ จนเกิดความเข้าใจชัดเจน
ลึกซึ ง ในสาระความรู ้นนั
4. เอาใจใส่ นึกคิดพิจารณาสาระความรู ้นนั จนเจนใจ มีการทบทวน ไตร่ ตรองจนกระจ่างชัด
เช่น มีการทดลองใช้พิสูจน์สมมติฐานหรื อหลักการนันอยูเ่ สมอ ๆ
5. สรุ ปสาระความรู ้ และหลักการนันด้วยความเข้าใจทีเห็ นจริ งแล้วประจักษ์ดว้ ยปั ญญา
ทังในส่ ว นเนื อความและเหตุ ผ ล รวบรวมข่ า วสารข้อ มู ล ข้อ เท็ จ จริ ง ความรู ้ แ ละหลัก การนัน
ต้องพิจารณาว่า
5.1 ข่าวสารนันมีความยาก หรื อง่ายต่อการเรี ยนรู ้
5.2 เป็ นเรื องธรรมดา หรื อซับซ้อนซ่อนเงือน
5.3 มีความแคบ ความเจาะจง หรื อกว้างขวาง กระจัดกระจาย
5.4 มีลกั ษณะคลุมเครื อ หรื อเด่น กระจ่าง
5.5 มีความจริ งมากกว่าเท็จ หรื อความเท็จมากกว่าจริ ง
5.6 เป็ นเรื องดี หรื อเรื องร้าย
5.7 มีองค์ประกอบเดียว หรื อมีหลายองค์ประกอบ
5.8 มีรูปแบบ ระบบ ระเบียบ หรื อยุง่ เหยิง
5.9 เป็ นรู ปธรรม หรื อนามธรรม
5.10 มีแหล่งอ้างอิง หรื อเป็ นเรื องโคมลอย
5.11 เกิดจากเจตนาดี หรื อเจตนาร้าย
5.12 เป็ นข่าวทีควรรู ้ หรื อไม่ควรรู ้
ซึ งกระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ เพื อพัฒ นาสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ โ ดยเริ มจาก
การรั บข้อมูล ข่าวสารจนเกิ ดสติ ปัญญาและเกิ ดประโยชน์ในการเผชิ ญสถานการณ์ ทีเป็ นปั ญหา
ในชีวติ มนุษย์ ซึ งอธิ บายขันตอนการรับข่าวสารตามภาพประกอบ 4
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จากข่าวสารสู่ สติปัญญาของมนุษย์
ข่าวสาร (INFORMATION) + การจัดระบบ (SYSTEM)
ข้อมูล (DATA) + การวิเคราะห์ (ANALYSIS)
ข้อความจริ ง (FACT) + ประสบการณ์ (EXPERIENCES) และข้อวินิจฉัย (JUDEMENT)
ข้อความรู ้ (KNWLEDGE) + การวิจยั ( RESEACH ) และการทดลอง (EXPERIMENT)
หลักการ (PRINCIPLE) + การนําไปใช้ (IMPLEMENTATION)
ทฤษฎี (THEORY) + การปรับปรุ ง (IMPROVEMENT) + บูรณาการ (INTEGRATION) +
เรี ยนรู ้ในวิถีชีวติ (LEARNING IN WAY LIFE)
สติปัญญา
ภาพประกอบ 4 การรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์
ทีมา : สุ มน อมรวิวฒั น์. 2542 : 72
ดังนัน ผูเ้ ผชิญสถานการณ์ตอ้ งมีการรับข่าวสารจากสื อต่าง ๆ ทําให้บุคคลมีความสามารถ
ตามทักษะภาษา ทักษะความคิดวิเคราะห์ และการรู ้จกั การเลื อกประเด็น เพือนําไปใช้ประโยชน์
จากการฟั ง การอ่าน การคิด เพือให้เกิ ดทักษะการส่ งสารและรับสารโดยมีผลกระทบต่อการคิด
ประเมินค่า หลักการส่ งสาร และรับสารตามหลักพระพุทธศาสนา พอสรุ ปได้ดงั นี
1. การสื อสารที เป็ นจริ ง ผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารต้องมี สั จ จะความจริ ง ใจ ตรงต่ อกัน
เป็ นพืนฐาน
2. การสื อสารทีเป็ นกลาง ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารต้องปฏิบตั ิดว้ ยสัมมาทิฐิและปราศจาก
อคติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ
3. การส่ ง เสริ ม และรั บ ข่ า วสารต้องสามารถตรวจสอบอ้า งอิ ง ได้ว่า สาระนันถู ก ต้อ ง
อยูใ่ นหลักธรรมทีเรี ยกว่า มหาปเทส 4 คือ 1. มีผอู ้ า้ งว่าได้ฟังจากพระพุทธองค์ 2. มีผอู ้ า้ งว่าได้ฟังมา
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ต่อหน้าพระสงฆ์ 3. มีผอู ้ า้ งว่าได้ฟังต่อหน้าพระเถระจํานวนมากล้วนเป็ นพหู สูต 4. มีผอู ้ า้ งว่าได้ฟัง
ต่อหน้าพระเถรรู ปหนึง เป็ นหลักธรรมสําหรับตรวจสอบ
4. ความชัดเจนและการจัดระบบของสาระทีนํามาสื อตามแบบพระพุทธเจ้าทีเป็ นหมวดหมู่
ชัดเจนในพระไตรปิ ฎก จากเหตุไปสู่ ผล อธิ บายเนื อหาชัดเจน มีตวั อย่างประกอบมีการเปรี ยบเทียบ
อุปมาอุปมัย และสื อความหมายได้ตรงกับจิตศรัทธาอุปนิสัยของผูฟ้ ัง
5. การพิจารณานิสัยของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ซึ งมีผลต่อสาระทีสื อต่อกันพระพุทธองค์
ทรงอธิ บาย ไว้ดงั นี
ลักษณะของบุคคล 3 ประเภท ทีเป็ นผูส้ ่ งสาร (พูด) คือ
1. ผูท้ ีพูดปดทัง ๆ ทีรู ้ เพือประโยชน์ของตนเอง เพือประโยชน์ของผูอ้ ืน หรื ออามิสสิ นจ้าง
2. ผูท้ ีไม่พดู ปดเพือหวังประโยชน์ตนเองและผูอ้ ืนหรื ออามิสสิ นจ้าง
3. ผูท้ ีเว้นจากการพูดหยาบคาย พูดแต่คาํ รื นหูเป็ นทีพอใจแก่คนหมู่มาก
ส่ วนลักษณะของผูร้ ับสารนัน พระพุทธองค์ทรงแสดงบุคคล 3 ประเภท คือ
1. ผูไ้ ม่สนใจรับข่าวสารใด ๆ
2. ผูไ้ ม่สนใจข้อมูลจริ งจัง ลืมง่าย
3. ผูท้ ีสนใจจดจําข้อมูล เข้าใจข้อมูลข่าวสารชัดเจน
ขันตอนที 2 การประเมินค่า และประโยชน์
เมื อบุ ค คลได้รับข่า วสารข้อมู ลเกี ยวกับสถานการณ์ ทีตนเผชิ ญแล้ว ขันตอนต่อไป คื อ
ต้องคิดพิจารณาองค์ประกอบสิ งนันและสถานการณ์ นนั ว่ามีคุณค่ามากน้อย มีประโยชน์ หรื อมีโทษ
อย่างไร หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อธิ บายหลักและวิธีการประเมินค่าไว้หลายเกณฑ์ เช่ น
ใช้เกณฑ์พิจารณาว่าสิ งนันเป็ นกุศล (ดี) หรื ออกุศล (ชัว) สิ งนันสนองตอบหรื อขัดแย้งต่อมโนธรรม
สํานึกของตน จะทําให้ตนสู ญเสี ยความเคารพตนเองหรื อไม่ วิธีการนันๆ เป็ นทียอมรับหรื อเป็ นทีติเตียน
ของบัณฑิ ตวิญ‰ูชนหรื อไม่ วิธีการหรื อสภาพการณ์นนๆ
ั จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเท่านัน
เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ืนเท่านัน หรื อเกิดประโยชน์ทงแก่
ั ตนเองและผูอ้ ืน
ดังนัน ขันตอนนี จึ งฝึ กฝนการเผชิ ญปั ญหาและสถานการณ์ เน้นความสามารถในการ
ประเมิ นค่ า อย่า งมี จริ ย ธรรมเป็ นพื นฐาน ขันตอนนี เป็ นการนํา ข่ า วสาร ความรู ้ ที ได้ มาจัดสรุ ป
ประเด็นของข่าวสารไว้อย่างเป็ นระเบียบ แล้วประเมินค่าว่าประเด็นไหนถูกต้อง ดี งาม เหมาะสม
และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแท้จริ ง ประเด็ นไหนบกพร่ อง ไม่เหมาะ ไม่ถู ก ไม่ ควร หรื อเป็ นผลดี
ชัวครู่ ยาม ผิวเผิน เคลือบแฝงความชัวร้ายเอาไว้ เกณฑ์ทีจะพิจารณาถึงวิธีการและประโยชน์ทีจะเกิดขึน
ต่อสิ งนันหรื อการกระทํานัน ได้แก่ สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 92 - 100) อธิ บายความหมายของ
การประเมินคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ไว้วา่
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1. คุณค่าแท้ หมายถึ ง คุณค่า หรื อประโยชน์ของสิ งทังหลายทีอาศัยปั ญญาเป็ นเครื องวัด
ซึ งลักษณะของผูท้ ีใช้ปัญญาในการประเมินค่ามีลกั ษณะ ดังนี
1.1 เข้าใจคุณสมบัติ บทบาทของสรรพสิ ง
1.2 รู ้จกั เลือกเสพคุณค่าทีเป็ นประโยชน์พืนฐานแก่ชีวติ อย่างแท้จริ ง
1.3 การกระทําสิ งต่าง ๆ เพือประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ืน
1.4 รู ้จกั วิเคราะห์ตนเองอยูเ่ สมอ เป็ นผูร้ ู ้จกั ประมาณตน
1.5 เป็ นผูร้ ั บผิดชอบปฏิ บตั ิ หน้าที ของตนให้เต็มกําลังความสามารถ เพือให้สําเร็ จ
ประโยชน์อนั เป็ นจุดมุ่งหมายของชีวติ
2. คุณค่าเทียม หมายถึ ง คุ ณค่าปรุ งแต่ง พอกพูนขึนเกินจากประโยชน์ หน้าทีอันแท้จริ ง
ของผูท้ ียึดติดกับคุณค่าเทียม มีลกั ษณะดังนี
2.1 มักมองสิ งต่าง ๆ อย่างผิวเผิน
2.2 ขาดเหตุผล เมือจะต้องตัดสิ นใจ เนืองจากข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ
3. เกณฑ์การประเมินคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม มี 4 เกณฑ์ คือ
เกณฑ์ที 1 เกียวกับวิธีการและเวลาทีได้รับประโยชน์ บุคคลต้องรู ้จกั พิจารณา วิธีการ
กับเวลาทีใช้ในการเผชิญสถานการณ์ ดังนี
1.1 เป็ นวิธีการทีใช้เวลาน้อย เกิดประโยชน์มาก คุม้ ค่าทันที
1.2 เป็ นวิธีการทีใช้เวลาน้อย เกิดประโยชน์นอ้ ย ต้องคอยนาน
1.3 เป็ นวิธีการทีใช้เวลามาก เกิดประโยชน์มาก คุม้ ค่าทันที
1.4 เป็ นวิธีการทีใช้เวลามาก เกิดประโยชน์นอ้ ย ไม่คุม้ ค่าต้องคอยนาน
1.5 เป็ นวิธีการทีใช้เวลามาก เกิดประโยชน์มาก และต้องอดใจรอเป็ นเวลานาน
เกณฑ์ที 2 เกี ยวกับ ผูก้ ระทํา และผูร้ ั บ ประโยชน์ บุ ค คลจะเลื อกตัด สิ นใจปฏิ บ ัติ
อย่างไรย่อมขึนอยูก่ บั ภารกิจ ความรับผิดชอบและประโยชน์วา่ จะเกิดขึนอยูก่ บั ตนเองหรื อผูอ้ ืน
เกณฑ์ ที 3 เกี ยวกับ ความเด่ น ชัด ของประโยชน์ คนส่ ว นมากจะประเมิ น คุ ณ ค่ า
ของวัตถุสูง มากกว่าประโยชน์ทางด้านจิตใจอันเป็ นประโยชน์ทีเกิดจากคุ ณค่าแท้ คือ ประโยชน์
ทางจิตทีเกิดจากฉันทะ คือ ความพอใจ
เกณฑ์ที 4 เกียวกับความสมบูรณ์ของประโยชน์ วิธีการทํางานหรื อวิธีปฏิบตั ิบางครัง
แม้จ ะทําจนครบถ้วนแต่ ได้ประโยชน์ ไม่ สมบู รณ์ ประโยชน์ นันอาจเกิ ดในบางส่ วน แก่ บางคน
ในบางเวลา และบางครังมีผลดี บางครังมีผลเสี ยทําให้การประเมินค่าแตกต่างกันได้ความสมบูรณ์
ของประโยชน์การประเมินได้จากเหตุผลต่าง ๆ ดังนี
4.1 ความเหมาะสม โดยใช้หลักค่านิยมของกลุ่มชนในสังคมในขณะนัน
4.2 ความสู งสง่าตามหลักของวัฒนธรรมประเพณี อันเป็ นวิถีการอยูร่ ่ วมกัน
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4.3 ความดีงามตามหลักศาสนาและศีลธรรม
4.4 ความถูกต้องตามหลักของกฎหมาย
ขันตอนที 3 การเลือกและตัดสิ นใจ
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 117 - 120) อธิ บายวิธีการเลือกและตัดสิ นใจ ดังนี
1. การรวบรวมข้อมูลทีดีทาํ ให้สามารถกําหนด และอธิ บายประเด็นสําคัญของปั ญหาได้
2. การประเมินค่าตามเกณฑ์ทีถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม ทําให้สามารถคิดและคาดถึ งผลดี
ผลเสี ยในการเลือกและการตัดสิ นใจ
3. การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบประเด็นที ประเมิ นค่ าแล้ว ทําให้สามารถกําหนดทางเลื อก
และทางออกของสถานการณ์และปั ญหาได้
4. เมือมีทางเลือกหลายทาง บุคคลต้องอาศัยหลักการ ประสบการณ์ และการทํานายผล
มาสร้างเกณฑ์ เพือเลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
5. ถ้าไม่มีทางเลื อกหรื อมาทางเลื อกเดี ยว ทีไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ตอ้ งหาทางออกใหม่
ทีน่าจะเป็ นไปได้
6. ตัดสิ นใจเลือกทางทีดีทีสุ ด
7. วางแนวทางการปฏิบตั ิทีได้ผล
ขันตอนที 4 การปฏิบตั ิ
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 136 - 146) เป็ นขันตอนของการเผด็จปั ญหา คือการลงมือแก้ไข
และเผชิ ญสถานการณ์จนสําเร็ จลุ ล่วงด้วยดี การทีบุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลความรู ้ มาประเมินค่า
และตัด สิ น ใจได้อ ย่า งดี เ พี ย งใด แต่ ถ้า ขาดการนํามาปฏิ บ ัติ ย่อมไม่ ประสบผลสํ าเร็ จ ตามหลัก
พระพุทธศาสนาทีแนะวิธีการปฏิบตั ิ คือ สัปปุริสธรรม 7 ได้แก่
1. ธัมมัญ‰ุตา เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการ กฎเกณฑ์ และคิดถึงเหตุ
2. อัตถญ‰ุ ตา เป็ นการปฏิ บ ตั ิ ตามสาระและความมุ่ ง หมายที ได้ก าํ หนดไว้ คิ ดถึ ง ผล
ทีพึงประสงค์
3. อัตตัญ‰ุตา เป็ นการปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสภาพ ฐานะ ความรู ้ ความสามารถ ของตน
4. มัตตัญ‰ุ ตา เป็ นการปฏิ บตั ิตนโดยยึดหลักของความพอดี รู ้ จกั ประมาณ ไม่เถรตรง
เข้มงวดเกินไป และไม่หละหลวม เหลวไหลจนเกินไป
5. กาลัญ‰ุ ตา เป็ นการปฏิ บตั ิตนให้เหมาะสมกับกาลเวลา คือ ทําให้เป็ นเวลาตรงเวลา
พอเหมาะกับเวลา และทันเวลา
6. ปริ สัญ‰ุตา เป็ นการปฏิบตั ิตนให้เหมาะกับกลุ่มคน ชุมชน และสังคมนัน ๆ
7. ปุ ค คลัญ ‰ุ ต า เป็ นการปฏิ บ ัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ บุ ค คล ซึ งย่ อ มแตกต่ า งกัน ในวัย
สติปัญญา ฐานะ ความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความสนใจ และคุณธรรม
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
งานวิจยั ต่างประเทศทีศึ กษาเกี ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ยงั ไม่มีผูว้ ิจยั โดยตรง แต่มีงานวิจยั อืน ๆ ทีสามารถนํามาประมวล
เป็ นแนวทาง ดังนี
วัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 11 - 12) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณกับความสามารถในการอ่ า น โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นเกรด 9
จํานวน 3 โรงเรี ยน ในรัฐมิสซรี (Missouri) จํานวน 318 คน ผลการวิจยั พบว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมี ความสัมพันธ์ กบั ความสามารถในการอ่าน นอกจากนี ยังอธิ บายเพิมเติ มว่าบุ คคล
ต้องมีความสามารถในการอ่าน จึงจะทําแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนืองจากข้อคําถามในแบบทดสอบ ต้องอาศัยกิจกรรมทางสมองทียุง่ ยาก ซับซ้อนต้องรับรู ้เกียวกับ
คําศัพท์และเข้าใจประโยค บุคลทีมีความสามารถในการอ่านดีกว่า ซึ งวัดจากแบบทดสองการอ่าน
บุคคลทีได้คะแนนจากแบบทดสอบการอ่านตํา จะได้คะแนนในการทําแบบทดสอบการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณตําด้ว ยบุ ค คลที ได้ค ะแนนจากแบบทดสอบการอ่ า นสู ง จะได้ ค ะแนนในการทํา
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ฟรอส (Frost. 1991 : 359 - 366) ได้ศึกษาผลการเรี ยนแนะแนว และการมีปฏิสัมพันธ์กบั
เพือนทีมีต่อการส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหญิงในระดับวิทยาลัยในอเมริ กา
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีวิจยั เองโดยมีปฏิสัมพันธ์กบั เพือน มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
มาร์ รา (Marra. 1997 : Abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ รู ปแบบการเรี ยนและความเชืออํานาจภายใน - ภายนอกตน โดยใช้แบบประเมิน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser Critical Thinking Appraisal)
ในการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้แบบสํารวจรู ปแบบการเรี ยนของกอล์ป
(Kolb Learning Style is Inventory) ในการวัดรู ปแบบการเรี ยนและใช้มาตรวัดความเชื ออํานาจภายในภายนอกตนของนอวิคกีและสตริ คแลนด์ (Adult Nowwicki - Strickland Intermal - Extermal Scale)
เพื อวัด ความเชื ออํา นาจภายในและภายนอกตน ผลการวิจ ัย พบว่า ความเชื ออํา นาจภายในตน
มีสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูท้ ีมีความเชื ออํานาจภายในตน
จะมีความสามารถในการคิดสู งกว่าผูท้ ีมีความเชืออํานาจภายนอกตน
มอนนี (Money. 1998 : Abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกับคะแนนผลสัมฤทธิW และเกรดเฉลี ยในสามสาขาวิชา คื อ การธุ รกิ จ การดนตรี
และการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชุ มชนแคนาเดียน ใช้แบบทดสอบการวัด
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเคอร์ เนลล์ (The Comell Critical Thinking Test) ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นใน 3 วิ ช าแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี นั ย สํ า คัญ
คะแนนผลสัมฤทธิW และเกรดเฉลี ย ใน 3 สาขา มี สหสัมพันธ์ กันตํากับคะแนนการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ นอกจากนี ยัง พบว่าคะแนนการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของเพศชาย และเพศหญิ ง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ และคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุ
เฟรนเดอร์ กาสท์ (Prendergast. 1998 : Abstract) ได้ศึกษาอิทธิ พลของสิ งแวดล้อม
ในวิ ท ยาลัย และการพัฒนาทัก ษะการคิ ดอย่า งมี วิ จารณญาณ การวิ จยั นี มุ่ ง ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
สิ งแวดล้อมที ส่ งผลต่อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ การมี ปฏิ สัมพันธ์ กนั ของนักเรี ยนในวิทยาลัย
และศึกษาความสําคัญของเพศ เชือชาติ ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนในวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนทีมีอายุ 18 ปี ทีกําลังศึกษาอยูช่ ีปี ที 4 จํานวน 1,054 คน ผลการวิจยั พบว่า
การรั บ รู ้ สิ งแวดล้อ มในวิ ท ยาลัย ซึ งเน้ น ในเรื องผลสั ม ฤทธิW การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นสั ง คมจะมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แมนนิ ง (Manning. 1999 : Abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณกับ เจตคติ ใ นการอ่ า นของนัก เรี ย นที ลงทะเบี ย นเรี ย นการอ่ า นอย่า งมี วิจ ารณญาณ
ในวิทยาลัยชุมชนเทนเนสซี การดําเนินการวิจยั เป็ นรู ปแบบการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ในแต่ละกลุ่มมีจาํ นวน 31 คน กลุ่มแรกสอนตามหลักสู ตรปกติ กลุ่มที 2 สอนตามหลักสู ตรปกติ
แต่เพิ มเติ ม ทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ เมื อเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งโดยใช้ก ารประเมิ น
เจตคติ ในการอ่ านกับ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณแต่พ บความแตกต่ างโดยใช้ก ารประเมิ นเจตคติ
ในการอ่ านอย่า งมี วิจารณญาณ ผลการวิจยั พบว่า ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ ระหว่า งเจตคติ ในการอ่ า น
กับการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณแต่พ บความแตกต่ างอย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติข องคะแนนการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
แธ (Thie. 1999 : Abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กับความชอบในการเรี ยนการให้บริ การของนักเรี ยนพยาบาล กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนพยาบาล
จํานวน 106 คน ใช้แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แคลิฟอร์ เนี ย ( The California
Critical Thinking Skills Test) และใช้เครื องมือรู ปแบบ ไมเยอร์ บริ กส์ (Myers - briggs Type
Indicater) ในการวัด ความชอบในการเรี ย นการให้ บ ริ การ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งการคิ ดอย่า งมี วิจ ารณญาณกับ ความชอบในการเรี ย นการให้บ ริ ก ารมี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน
อย่างมีนยั สําคัญ ในส่ วนทีแสดงเป็ นการแสดงตัว การเก็บตัวเท่านัน นอกนันมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ ยงั ไม่มีผูว้ ิจยั โดยตรง แต่มีงานวิจยั อืน ๆ ทีสามารถนํามาประมวลเป็ นแนวทาง
ดังนี
บุษกร คําคง (2542 : 87 - 92) ได้ศึกษาปั จจัยบางประการทีเกี ยวข้องกับความสามารถ
ในการคิ ด อย่า งมี วิ จารณญาณของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 6 ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 และ
มัธยมศึ กษาปี ที 6 ปี การศึ กษา 2541 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระดับชันละ 126 คน
รวมทังสิ น 378 คน เลื อกมาโดยสุ่ มวิธีตวั อย่าง เครื องมือเป็ นแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนการเลี ยงดูแบบใช้เหตุผล ความเชื อภายในตน มีนาหนั
ํ กความสําคัญทีส่ งผล
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ประณี ต จันทรขันตี (2542 : 39 - 47) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยน เรื องหลักธรรมในรายวิชา ส0412 พุทธศาสนาและทักษะ
การคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ ก ารของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 พบว่า ผลสั ม ฤทธิW ทางการเรี ย น
ของนักเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์กบั การสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน ผลสัมฤทธิW
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที ได้รับการสอน โดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ หลังการเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 และทักษะการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
ของนักเรี ย นที ได้รับ การสอนโดยใช้ก ระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ หลังเรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ดารุ ณี บุ ญวิก (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยบางประการ
ในด้านการแสดงตัว ความใจกว้าง ความเชืออํานาจภายในตน การอบรมเลียงดูแบบประชาธิ ปไตย
และความสามารถในการอ่ า นกับ การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และศึ ก ษาค่ า นําหนักความสํา คัญ
ของปั จ จัย แต่ ล ะด้ า นที ส่ ง ผลต่ อ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2543 ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 516 คน ผลการวิจยั
พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิW สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ปั จ จัย บางประการกับ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
มี ความสัมพันธ์ กนั อย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติระดับ .01 ส่ วนความสามารถในการอ่านส่ งผลต่ อ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อารุ ณี ไทยปั ณฑิ ตย์ (2545 : 76 - 80) ได้ศึกษาผลของการฝึ กคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
ทีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนชลบุรี
“สุ ขบท” จังหวัดชลบุรี ใช้เวลาทดลอง 15 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับการฝึ กแบบโยนิ โสมนสิ การ ส่ วนกลุ่ มควบคุ มสอนโปรแกรมปกติ ผลการทดลองพบว่า
มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งการได้รับ การฝึ กคิ ด แบบโยนิ โสมนสิ ก าร และผลสั ม ฤทธิW ทางการเรี ย น
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อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 นักเรี ยนที ได้รับการฝึ กคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การมี คะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่านักเรี ยนทีไม่ได้รับการฝึ กแบบโยนิ โสมนสิ การ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิW สู งมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สู งกว่ากลุ่มทีมีผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนตําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ผานิ ต พรหมดีมา (2547 : 34) ได้ศึกษาวิธีการสอนตามกระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
กับ นัก เรี ย นโรงเรี ย นนาโพธิW วิทยาคม จังหวัดบุ รีรัมย์ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6
จํา นวน 40 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที เรี ยนโดนวิธีการสอนตามกระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ ก่ อนการทดลองและหลัง การทดลอง มี ค วามแตกต่ า งกัน และความสามารถ
ในการแก้ไ ขปั ญ หาของนัก เรี ย นที เรี ย นตามกระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ ห ลัง การทดลอง
คะแนนสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อนงค์ เนตรทิพย์ (2547 : 35) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ที มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิW ทางการเรี ยน เรื องภู มิ ศ าสตร์ เ พชรบู ร ณ์ ของนั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
โกศล สิ นกิง (2548 : 75) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในการสอน
เรื อง พระธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 4 ผลการวิจยั พบว่า (1) นัก เรี ย นที ได้รั บ การสอนโดยใช้ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05
(2) นัก เรี ย นที ได้รับ การสอนโดยใช้ก ระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มี ค ะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 (3) นักเรี ยน
ทีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 และ (4) นักเรี ยนทีได้รับ
การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสู งกว่า
นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
จรัสศรี ศรี รัตนวิบูลย์ (2548 : 49 - 51) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในวิชาสังคมของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีความสามารถด้านกระบวนการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อวยพร เรื องศรี (2549 : 49 - 55) ได้ศึกษาสหสัมพันธ์พหุ คูณ ระหว่างองค์ประกอบย่อย
ของการคิดอภิมานกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพือหานําหนักความสัมพัทธ์ของการคิดอย่างมี
อภิ มานที ส่ งผลต่ อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ โดยรวมทุ กด้านและจําแนกตามด้าน ๆ โดยแยก
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วิเคราะห์กลุ่มนักเรี ยนชาย กลุ่มนักเรี ยนหญิง และกลุ่มนักเรี ยนทังหมด กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชันประถมศึ กษาปี ที 6 ภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ กษา 2544 ของโรงเรี ยนสัง กัดกรุ งเทพมหานคร
สํานักงานเขตลิงชัน จํานวน 8 โรงเรี ยน จํานวน 375 คน ซึ งเลื อกมาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชัน
และเครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวัด การคิ ดอย่า งมี วิ จารณญาณอย่า งมี นัย สํ า คัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 แต่เมือวิเคราะห์ค่านําหนักความสัมพันธ์ของการคิดอภิมานทีส่ งผลต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณตามด้านต่าง ๆ พบว่า มีการคิดอภิมานบางด้านส่ งผลลบต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยเฉพาะวิเคราะห์ตามกลุ่มนักเรี ยนชายและกลุ่มนักเรี ยนหญิง
สํา รวย จันทะภา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาผลของการสอนโดยใช้ก ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ต่อผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื อง หลักธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา
ปี ที 6 โรงเรี ยนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุ รี พบว่า (1) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ คะแนนผลสั ม ฤทธิW ทางการเรี ย น หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (2) นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
มี คะแนนความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาหลัง เรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ทีระดับ .05
ณหทัย ชนะกุล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ที มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิW ทางการเรี ย น เรื อง อบายมุ ข 6 ของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 6 พบว่ า
ผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ เรื อง อบายมุข 6
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
รุ่ ง สุ รีย ์ ศรี สุ ว ะ (2551 : 56) ได้ศึ ก ษาผลการจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ ทีมีผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยน หน่วยบูรณาการ เรื อง อยูด่ ี มีสุข และความสามารถ
ในการคิดแบบแยกส่ วนประกอบของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีคะแนนผลสัมฤทธิW ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ผูเ้ รี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มี ความสามารถในการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ
สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของสุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 42 - 160)
คือการเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 4 ขันตอน

