บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังต่อไปนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื& องมือที&ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที&ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรที&ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นผูเ้ รี ยนที&ลงทะเบียนเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจําภาคเรี ยนที& 2 ปี การศึ กษา 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จํานวน 91 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที& ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เป็ นผู ้เ รี ย นที& ล งทะเบี ย นเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ประจํา ภาคเรี ย นที& 2 ปี การศึ ก ษา 2551 ศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ม ชนตํา บลห้ ว ยทับ มอญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 25 คน
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื& องมือที&ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี ได้แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
1. การสร้ า งแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ตามขันตอน ดังนี
1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษา
ขันพืนฐาน พุ ทธศัก ราช 2544 ฉบับ ปรั บปรุ ง พุท ธศักราช 2549 (สํานักบริ หารงานการศึ ก ษา
นอกโรงเรี ยน. 2549 ค : 22) กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน สาระที& 2
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หน้าที&พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม โดยศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ กรอบสาระ
การเรี ย นรู ้ กรอบการจัด สาระการเรี ย นรู ้ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ช่วงชัน ผลการเรี ยนรู ้
ที& ค าดหวัง สาระการเรี ยนรู ้ รายปี แนวทางการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระที& 2 หน้าที&พลเมือง
วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปั จจุ บนั ยึดมัน& ศรัทธาและธํารงรั กษาไว้ซ& ึ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.3 ศึกษางานวิจยั ของจรัสศรี ศรี รัตนวิบูลย์ (2548 : 1 - 51) เรื& อง การพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ในวิชาสังคมศึ กษาของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที& 6 และเอกสารที&เกี&ยวข้องกับการเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
1.4 ศึกษาวิธีการคัดเลือกเนือหาสาระจากหนังสื อ เอกสาร ตํารา งานวิจยั ที&เกี&ยวกับ
การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ยนรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ และการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เพื&อใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกเนือหาให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุ มชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจ
ระบบการเมื องการปกครองในสังคมปั จจุ บนั ยึดมัน& ศรั ทธาและธํารงรั กษาไว้ซ& ึ งการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.5 กําหนดประเภทของเนื อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ส 2.2 ที& นาํ มาจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้โดยเลือกเนือหาสําหรับสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ& งมีทงหมด
ั
จํานวน 8 เนือหา ดังนี
เนือหาที& 1 หลักการอยูร่ ่ วมกันตามวิถีทางประชาธิ ปไตยบนพืนฐานของคุณธรรม
เนือหาที& 2 โครงสร้างการเมือง การปกครองของไทย
เนือหาที& 3 ความเป็ นมา หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างสาระของรัฐธรรมนูญ
เนื อหาที& 4 การปฏิบตั ิตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญและผลของการนํามาใช้
ในการดําเนินชีวติ ของประชาชน
เนื อหาที& 5 กฎหมายที& เกี& ย วกับ การเลื อกตังและกฎหมายที& เกี& ย วข้องกับ
ชีวติ ประจําวัน
เนือหาที& 6 สิ ทธิ หน้าที&ของพลเมืองในสังคมประชาธิ ปไตย
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เนื อหาที& 7 ปั ญหาและสถานการณ์ การเมือง การปกครองที&เกิ ดขึนในชุ มชน
ท้องถิ&น และประเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไข
เนื อหาที& 8 การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การปกครองระดับชุ มชน ท้องถิ&น และ
ประเทศ
1.6 ผูว้ จิ ยั สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
มีการบูรณาการ ทักษะทัง 14 ทักษะ คือ ตรวจสอบ ใฝ่ รู่ ทําให้กระจ่าง จัดระบบ ให้เหตุผล
ยอมรับความคิดเห็ นของผูอ้ ื&น วิเคราะห์ รอบคอบ แจกแจงข้อสรุ ป เปรี ยบเทียบ ตังสมมติฐาน
ทํานาย/คาดการณ์ ประเมิน และสังเคราะห์ จํานวน 8 แผน ใช้เวลาสอน 16 ชัว& โมง ซึ& งแต่ละ
แผนประกอบด้วย
1.6.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที&................
1.6.2 สาระ....................ระดับ.................... ภาคเรี ยนที& .........ปี การศึกษา..............
1.6.3 สาระที&...........................เวลาเรี ยน.................ชัว& โมง
1.6.4 เรื& อง...................เวลา.......................ชัว& โมง
1.6.5 สาระสําคัญ......................................
1.6.6 ผลการเรี ยนรู ้ที&คาดหวัง..................
1.6.7 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.6.8 สาระการเรี ยนรู ้...............................
1.6.9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้..........................
1.6.10 กระบวนการเรี ยนรู ้
1.6.11 สื& อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้
1.6.12 การวัดและประเมินผล
1.6.13 บันทึกผลการเรี ยนรู ้/สอน
1.6.16 ภาคผนวก
1.7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที&สร้ างขึนไปให้คณะกรรมการที& ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจพิ จารณาให้ข ้อเสนอแนะทางด้า นเนื อหา มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้
และการวัดผลประเมิ นผล ทังนี ผูว้ ิจยั ได้จดั กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 4 ขันตอน คือ
ขันตอนที& 1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้และหลักการ ขันที&
ครู ผู ้ส อนต้อ งเตรี ยมข่ า วที& ห ลากหลายให้ แ ก่ ผู ้เ รี ยน เพื& อ เป็ นกรณี ศึ ก ษาโดยคํา นึ ง ถึ ง ระดับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยนเป็ นอันดับแรก และการคัดเลือกข่าวต้องเน้น
ข่าวที& สอดคล้องกับการดําเนิ นชี วิต ที& ตอ้ งเผชิ ญกับความเปลี& ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื&อสามารถ
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นํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ได้ ฝึ กจากข่ า วง่ า ย ๆ ไปหาข่ า วที& มี ค วามซับ ซ้ อ นมากขึ น
ตามลําดับ
ขันตอนที& 2 การประเมิ นค่าและประโยชน์ ขันตอนนี ถื อว่ามีความสําคัญและ
มีผลต่อการเลือกและตัดสิ นใจ ดังนัน ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความคิดอย่างมาก คิดอย่างพิจารณารอบคอบ
คิดหลายด้านหลายมุมมอง ทังคุณค่า ประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ ื&น สังคม โดยอาศัยหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามาช่วยพิจารณา ครู ผสู ้ อนต้องสร้างบรรยากาศโดยการให้กาํ ลังใจเป็ นการเสริ มแรง
ให้ผูเ้ รี ยนมีความอดทน ความพยายาม ที&จะแก้ไขปั ญหาเมื&อเผชิ ญสถานการณ์ ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื&อให้เกิ ดการเชื& อมโยง นําไปสู่ การคิดที&หลากหลายกระตุน้ ความคิดด้วยการใช้คาํ ถาม
เพื&อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ด มองเห็ นคุ ณค่า และประโยชน์จากข่ าวกรณี ศึกษา ขณะผูเ้ รี ยนปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมอยูน่ นผู
ั ส้ อนต้องสอดแทรกหลักธรรม เพื&อให้ผเู ้ รี ยนคิดดีคิด ใช้เหตุผล ในการประเมินค่า
ขันตอนที& 3 การเลื อกและตัดสิ นใจ ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนต้องนําประสบการณ์
หลัก การ เหตุ ผ ลมาพิ จ ารณาในการเลื อ กและตัดสิ น ใจ ดัง นันผูส้ อนได้จดั กิ จ กรรมเป็ นกลุ่ ม
เพื&อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ระดมความคิด ได้แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ซ& ึ งกันและกัน ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็ นของผูอ้ ื&น จะได้แนวทางการเลื อกและตัดสิ นใจที&หลากหลาย ขณะเดี ยวกันก็กระตุ น้
ให้ผเู ้ รี ยนใช้สติปัญญานําหลักการ เหตุผลมาเป็ นเครื& องช่วยในการตัดสิ นใจ ดังนันกิจกรรมขันตอน
ที&สามนีชีให้เห็นถึงความสามัคคี ความเป็ นกัลยานิมิตที&จะนําไปสู่ การแก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี
ขันตอนที& 4 การปฏิ บตั ิ เป็ นขันตอนที&ตอ้ งลงปฏิ บตั ิจริ ง เพื&อเป็ นการพิสูจน์
การเลือกและตัดสิ นใจถึงคุณประโยชน์ที&จะเกิดขึน ผูส้ อนได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนจัด
กลุ่มแล้วแสดงบทบาทสมมติจากกรณี ศึกษา เพื&อให้ผเู ้ รี ยนเห็นสถานการณ์เหมือนจริ งและได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ถึงคุณประโยชน์ โทษ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อคิด นําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้จริ ง ผูส้ อน
ต้องสร้ างความตระหนักให้แก่ ผูเ้ รี ยนในเรื& องของการสร้ า งความเชื& อมัน& ในตนเอง ความศรั ทธา
วิธีการคิดที&ถูกต้อง การปฏิบตั ิที&หลากหลายวิธีโดยเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
1.8 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที&ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
1.9 นํากลับมาให้คณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง ก่อนนําไป
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
2. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ดังนี
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2.1 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
เสนอคณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความถูกต้อง
2.2 ผูว้ ิ จ ัย นํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที& ผ่า นการตรวจของคณะกรรมการที& ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที&ยงตรงเชิ งเนือหา
และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละแผนรวมกันได้ค่าเฉลี&ย 3.50 - 3.65 แสดงว่านําไปใช้ได้
และปรับปรุ งตามผูท้ รงคุณวุฒิแนะนํา ดังนี
2.2.1 ปรั บ องค์ ป ระกอบของแผนที& มี ร ายละเอี ย ดน้ อ ยไม่ ชัด เจนให้ มี แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบเพิ&มขึน มีรายละเอียดให้ชดั เจน
2.2.2 ปรับกิ จกรรมในแต่ละขันตอนที& ไม่ชดั เจน ให้ชดั เจนและสามารถดําเนิ น
กิจกรรมไปสู่ แนวปฏิบตั ิได้
2.3 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ไปให้คณะกรรมการที& ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ พิจารณาความถู กต้องอี กครั งก่ อนที& จะนําแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ ที&เสร็ จสมบูรณ์ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรี ยนชุ มชน
ตําบลนําเป็ น ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลชําฆ้อ ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลเขาน้อย ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอํา เภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ& ง มี บ ริ บ ทใกล้เคี ย งกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็ นศูนย์การเรี ยนที&มีขนาดเล็ก ที&ตงของศู
ั
นย์การเรี ยนชุ มชน อยูห่ ่ างจากศูนย์การเรี ยน
ชุ มชนตําบลห้วยทับมอญ ประมาณ 4 กิ โลเมตร มีจาํ นวนผูเ้ รี ยน 25 คน เพื&อดูความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมและเวลา
2.4 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ที& ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว นํา ไปทดลองกับ ผูเ้ รี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ม ชน
ตํา บลห้ ว ยทับ มอญ ซึ& งเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จํานวน 25 คน ทําการสอนทุกวันอาทิตย์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ซึ& งมีกระบวนการสอน 4 ขันตอน ของสุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 55 - 60) คือ ขันตอนที& 1 การรวบรวม
ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ และหลักการ ขันตอนที& 2 การประเมินคุ ณค่าและประโยชน์
ขันตอนที& 3 การเลือกและการตัดสิ นใจ ขันตอนที& 4 การปฏิบตั ิ โดยมีขนตอนการสร้
ั
างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนเผชิญสถานการณ์ สรุ ปได้ดงั ภาพประกอบ 5
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ขันที& 1

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนตามสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2549) (สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรง เรี ยน.
2549 ค : 1 - 30) หลักสู ตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา (2549 : 6 - 296) สาระพัฒนาสังคมและชุมชน มาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้
ที&คาดหวังและสาระที& 2 หน้าที&พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม

ขันที& 2

ศึกษางานวิจยั ที&เกี&ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ขันที& 3

กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ขันที& 4

คัดเลือกเนือหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขันที& 5

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์

ขันที& 6

นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้คณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ

ขันที& 7

แก้ไข ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้วนํากลับไปให้
คณะกรรมการที&ปรึ กษาตรวจสอบอีกครัง

ขันที& 8

นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเพื&อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC )

ขันที& 9

แก้ไขปรับปรุ งเสนอคณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง แล้วนําไป
ทดลองกับผูเ้ รี ยนที&ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื&อตรวจสอบความเหมาะสมของผลการจัดการเรี ยนรู ้
เนือหา เวลา และการวัดผล

ขันที& 10

นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที&ปรับให้สมบูรณ์แล้ว นําไปใช้เป็ นเครื& องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ภาพประกอบ 5 แสดงขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที&มา : อภิญญา วงศ์กลิ&นกรุ ด. 2553 : 47
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การวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ นสิ งที สําคัญสิ งแรกของการวัด
ความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณและการประเมิ น คื อ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ข องสาระ
การเรี ยนรู ้ ซึ งจําเป็ นจะต้องแตกเป็ นประเด็นย่อยที สําคัญ ๆ ที จะเป็ นตัวบ่งชี+ ถึงความสําเร็ จหรื อ
การบรรลุ วตั ถุประสงค์น+ นั นอกจากนั+น ผูส้ อนหรื อผูเ้ กี ยวข้องกับการประเมินจะต้องคิดหาวิธีการ
ประเมินทีหลากหลายวิธีและสอดคล้องกับตัวบ่งชี+ พร้อมทั+งการสร้ างเครื องมือการประเมินการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและกําหนดแหล่งข้อมูลทีจะใช้ในการประเมินด้วย จึงจําเป็ นต้องสร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ตามขั+นตอน ดังนี+
1. การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ตามขันตอน ดังนี
1.1 ศึ กษาเอกสารหลักสู ตร ได้แก่ เอกสารประกอบหลักสู ตรการศึ กษาขั+นพื+ นฐาน
พุทธศักราช 2544 คู่มื อการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545 : 16 - 221) ตําราเกียวกับการวัดและประเมินผลจากหนังสื อ
“วิธีการวิจยั ทางการศึกษา” ของพรรณี ลี กิจวัฒนะ (2549 : 91 - 94) หนังสื อ “หลักการวัดและ
ประเมิ นผลการศึกษา” ของพิชิต ฤทธิ> จรู ญ (2550 : 100) หนังสื อกลยุทธ์ การสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของสุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 9 - 150) หนังสื อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ตามแนวพุทธศาสตร์
ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของ สุ มน อมรวิวฒั น์ (2542 : 42 - 154) และเอกสารงานวิจยั
ของประณี ต จันทรขันตี (2542 : 39 - 47) เรื& อง ผลการใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิd ทางการเรี ยน เรื& องหลักธรรมในรายวิชา ส0412 พุทธศาสนาและทักษะการคิ ด
แบบโยนิ โสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที& 6 งานวิจยั ของผานิ ต พรหมดีมา (2547 : 34)
เรื& อง วิธีการสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนนาโพธิd วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
ชันมัธยมศึกษาปี ที& 6 งานวิจยั ของอนงค์ เนตรทิพย์ (2547 : 35) เรื& อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ที&มีต่อผลสัมฤทธิd ทางการเรี ยน เรื& อง ภูมิศาสตร์ เพชรบูรณ์ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที& 1 งานวิจยั ของโกศล สิ นกิ&ง (2548 : 75) เรื& อง ผลการใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในการสอน เรื& อง พระธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที& 4 งานวิจยั ของของจรัสศรี ศรี รัตนวิบูลย์ (2548 : 9 - 30) เรื& อง
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที& 6 งานวิจยั ของสํารวย จันทะภา (2550 : บทคัดย่อ) เรื& อง ผลของ
การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ต่อผลสัมฤทธิd ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เรื& อง หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที& 6 งานวิจยั ของรุ่ งสุ รีย ์ ศรี สุวะ (2551 : 56) เรื& อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ที&มีผลสัมฤทธิd ทางการเรี ยนหน่ วยบูรณาการ เรื& อง อยูด่ ี มีสุข
และความสามารถในการคิดแบบแยกส่ วนประกอบของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที& 6 รวมทั+งงานวิจยั
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ของณหทัย ชนะกุล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ที&มีต่อ
ผลสัมฤทธิd ทางการเรี ยน เรื& อง อบายมุข 6 ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที& 6
1.2 วิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษา สาระพัฒนาสังคมและชุ มชน สาระที& 2 หน้าที&
พลเมื อง วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิตในสังคม รวมทังผลการเรี ยนรู ้ ที&คาดหวัง ที& ใช้ในการ
ทดลองเพื&อสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1.3 สร้ างแบบวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิ จารณญาณ ให้ ครอบคลุ มเนื อหา
และตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ลักษณะของแบบวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ
เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก โดยใช้ทกั ษะการวัดความสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณของสุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 25) 14 ทักษะ คือ ตรวจสอบ ใฝ่ รู่ ทําให้กระจ่าง จัดระบบ
ให้เหตุ ผล ยอมรั บ ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื& น วิเคราะห์ รอบคอบ แจกแจงข้อสรุ ป เปรี ย บเที ย บ
ตังสมมติ ฐาน ทํานาย/คาดการณ์ ประเมิ น และสังเคราะห์ และได้กล่ าวว่า การคิดเป็ นเครื& องมื อ
ในการแก้ปัญหาและเผชิ ญสถานการณ์ โดยบุคคลเมื&อเผชิ ญกับข้อมูล สิ& งแวดล้อมของสถานการณ์
ใด ๆ ผูท้ ี&มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก็จะสามารถประยุกต์ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชี วิตประจําวัน คื อ สามารถคิ ดระบุ ปั ญหา ตังสมมติ ฐาน ขอบเขตปั ญหา รวบรวมข้อมูล มี การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบ ประเมิน ก่อนที&จะสรุ ปมาเป็ นคําถาม ซึ& งสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ คือ เป็ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จึงได้กาํ หนดทักษะการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามประเภทของข่าว
จํานวน 80 ข้อ ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงแผนผังการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตรวจสอบ
ใฝ่ รู ้
ทําให้กระจ่าง
จัดระบบ
ให้เหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื&น
วิเคราะห์
รอบคอบ
แจกแจงสรุ ป

การเมือง
3
2
6
-

การศึกษา
2
-

สังคม
4
3
6
6
4
5
6
6

จํานวน
6
6
6
6
6
5
6
6
6
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ตาราง 2 (ต่อ)
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เปรี ยบเทียบ
ตังสมมติฐาน
ทํานาย/คาดการณ์
ประเมิน
สังเคราะห์
ความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณ

การเมือง
2
17

การศึกษา
3
2
2
5

สังคม
6
5
4
4
58

จํานวน
6
5
5
6
6
80

1.4 ผูว้ ิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที&สร้ างขึนนําเสนอ
คณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างแบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.5 ผูว้ ิจยั แก้ไข และปรั บปรุ งแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการที& ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ก่ อ นนํา เสนอผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 ท่ า น
(ภาคผนวก ก) ตรวจสอบการใช้คาํ ถาม ตัวเลือก ความถูกต้องของภาษา
2. การหาคุณภาพแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.1 ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที&ปรับปรุ ง แก้ไขแล้ว
เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจพิจารณาความตรงของเนือหา ตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อคําถาม ผูท้ รงคุ ณวุฒิได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทังฉบับ ดังนี
2.1.1 ปรั บ สถานการณ์ จ ากตัวอย่า งเป็ นแบบวิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ พื& อให้
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ทุกครัง
2.2.2 ปรับภาษาให้สอดคล้องกับคําถามและคําตอบ
2.2.3 ปรั บประเภทของข่าวให้ชัดเจนในการวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2.2.4
ปรั บ ทัก ษะในการวัดความสามารถในการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
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2.2 ผูว้ ิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที&ได้รับการตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุ ณวุฒิมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องได้ค่า IOC (Index of Item Objective
Congruence) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2549 : 112 - 114) เท่ากับ 0.80 - 1.00 และคัดเลื อกแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที&มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.55 ไว้ จํานวน 70 ข้อ
และมีค่าอํานาจจําแนก ตังแต่ 0.20 ขึนไป จํานวน 40 ข้อ ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงแผนผังการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตรวจสอบ
ใฝ่ รู ้
ทําให้กระจ่าง
จัดระบบ
ให้เหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื&น
วิเคราะห์
รอบคอบ
แจกแจงสรุ ป
เปรี ยบเทียบ
ตังสมมติฐาน
ทํานาย/คาดการณ์
ประเมิน
สังเคราะห์
ความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณ

การเมือง
1
1
3
1
6

การศึกษา
1
1
1
1
4

สังคม
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
30

จํานวน
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
40

2.3 ผูว้ ิจยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ จํานวน 40 ข้อ
ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลนําเป็ น ศูนย์การเรี ยน
ชุ มชนตําบลชําฆ้อ ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลเขาน้อย จํานวน 25 คน เนื& องจากศูนย์การเรี ยน
ชุ มชนตําบลนําเป็ น ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลชําฆ้อ ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลเขาน้อย มีบริ บท
ใกล้ เคียงกับศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลห้วยทับมอญ แล้วนําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ มาตรวจค่าความยากง่ ายระหว่าง 0.20 - 0.55 และวิเคราะห์หาค่าความเที& ยงตรง
ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทังฉบับ ได้เท่ากับ 0.82
2.4 ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ที&ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ ก ับ ผู ้เ รี ย น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ม ชนตํา บลห้ ว ยทับ มอญ
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ& งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน
2.5 ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขันตอนการสร้ างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และวิธีการหาคุณภาพเครื& องมือ ตามขันตอน ดังตาราง 4
ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี วิธีการ เครื& องมือ และแหล่งข้อมูลในการวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตัวบ่งชี
ระบุตวั บ่งชีที&
สอดคล้องกับ
วิธีการ
ประเมิน

วิธีการ
1. การสั ง เกตขณะที&
ผูเ้ รี ยน ทํากิจกรรม
2. การซักถามหรื อ
การสัมภาษณ์
3. การอภิปรายสรุ ป

เครื& องมือ
- แบบบันทึกการสังเกต
- คําถามที&กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิด
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
- ประเด็นการอภิปราย
- แบบสรุ ปผลการอภิปราย ฯลฯ
- แบบประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน

4. ก า ร พิ จ า ร ณ า - แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการ
ผลสําเร็ จของงาน
ทํางานกลุ่ม
- แบบเช็ครายการต่าง ๆ
- แบบการให้คะแนนผลงาน
5. การตรวจ
- แบบวัดความสามารถในการ
แบบฝึ กหัด
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ฯลฯ
- เฉลยแบบฝึ กหัด
6. การใช้
- ข้อสอบชนิ ดต่าง ๆ เช่น
แบบทดสอบ
ข้อทดสอบ แบบปรนัย
ข้อทดสอบแบบอัตนัย

แหล่งข้อมูล
ระบุแหล่งข้อมูลที&จะ
ใช้ในการประเมิน
ซึ& งก็คือร่ องรอยหรื อ
หลักฐานการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน เช่น
- แบบบันทึกต่าง ๆ
- Mind Map ที&ผเู ้ รี ยน
สร้างขึน
- รายงานผลการ
ทดลอง
- ผลงานที&ผเู ้ รี ยน
สร้างขึน
- หนังสื อที&ผเู ้ รี ยน
เขียน
- สรุ ปผล
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวบ่งชี

วิธีการ
7. การบันทึกทักษะ
การเรี ยนรู ้
8. การใช้
แฟ้ มสะสมงาน ฯลฯ

เครื& องมือ
- แบบบันทึกทักษะ การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
- ตัวอย่างผลงานใน
แฟ้ มสะสมงานที&สะท้อนให้เห็น
ทักษะด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน

แหล่งข้อมูล

ที&มา : สุ วทิ ย์ มูลคํา. 2550 : 158
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั เพื& อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณโดยใช้
การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชนของผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา และในการดําเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองด้วยตนเอง และดําเนิ นการเก็บข้อมูลในภาคเรี ยนที& 2
ปี การศึกษา 2551 มีรายละเอียดดังนี
1. ขันเตรี ยมการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
ขันที& 1 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
ขันที& 2 ทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนเรี ยน
ขันที& 3 ดําเนิ นกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์
ขันที& 4 ทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยน
ขันที& 5 นําคะแนนที&ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื&อทดสอบสมมติฐาน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยน ตามตารางแสดงขันตอนการสร้ างแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ภาพประกอบ 6

82

ขันที& 1 ศึกษาการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จากหนังสื อกลยุทธ์
การสอนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (สุวทิ ย์ มูลคํา. 2549 : 9 - 150)
ขันที& 2 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ที&คาดหวัง สาระพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการคิด
ขันที& 3 สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณให้ครอบคลุมเนือหาแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ข้อ
ขันที& 4 นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที&สร้างขึน เสนอคณะกรรมการที&ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างผลการเรี ยนรู ้ที&คาดหวังกับข้อคําถาม
ขันที& 5 แก้ไข ปรับปรุ งแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการที&ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้วนําเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
เสนอแนะให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้อง
ขันที& 6 นําแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที&ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วไปทดสอบหา
คุณภาพ เพื&อหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก
ขันที& 7 คัดเลือกข้อสอบ จํานวน 40 ข้อ หาคุณภาพของแบบวัดเพื&อหาค่าความเที&ยงตรงของ
แบบวัดทังฉบับ
ขันที& 8 ได้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ภาพประกอบ 6 แสดงขันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ที&มา : อภิญญา วงศ์กลิ&นกรุ ด. 2553 : 51
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังนี
1. หาค่ า สถิ ติ พื นฐานความสามารถในการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณโดยใช้ก ารเรี ย นรู ้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย นโดยนํา ข้อมู ล ไปหาค่ า เฉลี& ย ค่ า ร้ อยละ
และส่ วนเบี&ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยทดสอบค่าที
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพนื4 ฐาน
1. ค่าเฉลี&ย (Mean) โดยใช้สูตรของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 102)
2. ค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรของพิชิต ฤทธิd จรู ญ (2544 : 312)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
1. ค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เทคนิ ค 50 % เนื& องจากข้อสอบมีการให้คะแนนแบบ 0, 1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให้ 1 และจํานวนผูเ้ ข้าสอบ
มีเพียง 25 คน
2. ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เทคนิ ค 50 % เนื& องจากข้อสอบมีการให้คะแนนแบบ 0, 1 คือ ผิดให้ 0 ถูกให้ 1 และจํานวนผูเ้ ข้าสอบ
มีเพียง 25 คน
3. ทดสอบความเที& ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) ของแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับผลการเรี ยนรู ้ ที&คาดหวัง
(IOC)
4. ค่าความเชื& อมัน& (rtt) ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยวิธี
ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน 20 (KR-20)
สถิติทใช้
ี ทดสอบสมมุติฐาน
สถิ ติ ก ารเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี& ย ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ใช้สูตรค่าที (t-test) แบบอิสระต่อกัน (Dependent)

