บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เรื อง ความสามารถในการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณโดยใช้
การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชนของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อํา เภอเขาชะเมา จัง หวัด ระยอง
สรุ ปเป็ นขันตอน ดังนี
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. การอภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั เรื อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผู ้เ รี ยน ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี
1. เพือศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ใ นสาระพัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนของผูเ้ รี ย น ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา
2. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รี ยนศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้การเรี ยนรู ้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จํานวน 91 คน
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2. กลุ่ มตัวอย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นวิ จ ัย ครั งนี เป็ นผูเ้ รี ย นระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2551 ศูนย์การเรี ยนชุ มชนตําบลห้วยทับมอญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรี ยน จํานวน 25 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื องมือดังนี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ จํานวน 8 แผน
ใช้เวลา 16 ชัวโมง
2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพืนฐาน
1.1 ค่าเฉลีย (Mean)
1.2 ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติทีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
2.1 ค่าความเที ยงตรงเชิ งเนื อหาโดยวิธีการหาดัชนี ความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับจุดประสงค์ (IOC)
2.2 ค่าความยาก-ง่ายโดยใช้เทคนิ ค 50 %
2.3 ค่าอํานาจจําแนกโดยใช้เทคนิ ค 50 %
2.4 ค่าความเชื อมันโดยใช้สูตรของคู เดอร์ ริ ชาร์ ดสัน KR-20 (Kuder Richardson
Formula 20)
3. สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐาน
สถิ ติ ก ารเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี ยความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
โดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ใช้สูตรค่าที (t-test) แบบอิสระต่อกัน (Dependent)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการสอนโดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 25 คน สรุ ปได้ดงั นี
ผู ้เ รี ยนที ได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
มีความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่าก่ อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
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อภิปรายผล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ทดลองสอนผูเ้ รี ยนโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์
ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน เพือศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง พบประเด็นทีควรนํามาอภิปรายผล ได้ดงั นี
ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนโดยใช้การเรี ยนรู ้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิด
อย่า งมี วิ จ ารณญาณสู ง กว่า ก่ อ นได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01
อาจเนืองมาจาก
1. การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทีฝึ กให้ผเู ้ รี ยน มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการศึกษาข่าวประเภทต่าง ๆ
ทีกําหนดให้เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ซึ งมี 4 ขันตอน คือ ขันตอนทีหนึ ง การรวบรวมข่าวสาร
ข้อ เท็ จ จริ ง ความรู ้ แ ละหลัก การ ครู ผูส้ อนต้อ งเตรี ย มข่ า วที หลากหลายให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น เพื อเป็ น
กรณี ศึกษาโดยคํานึ งถึงระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยนเป็ นอันดับแรก
และการคัดเลือกข่าวต้องเน้นข่าวทีสอดคล้องกับการดําเนิ นชี วิต ทีต้องเผชิ ญกับความเปลียนแปลง
อยูต่ ลอดเวลาเพือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ โดยฝึ กจากข่าวง่าย ๆ ไปหาข่าวทีมี
ความซับซ้อนมากขึนตามลําดับ ขันตอนทีสอง การประเมินค่าและประโยชน์ ขันตอนนี ถื อว่า
มี ค วามสํ า คัญ และมี ผ ลต่ อ การเลื อ กและตัด สิ น ใจ ดัง นัน ผู ้เ รี ย นต้อ งใช้ ค วามคิ ด อย่ า งมาก
ในการพิจารณาให้รอบคอบคิ ดหลายด้านหลายมุ มมอง ทังคุ ณค่า ประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ ืน และ
สังคม โดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาช่ วยพิจารณา ครู ผูส้ อนต้องสร้ างบรรยากาศ
โดยการให้ก าํ ลัง ใจเป็ นการเสริ ม แรงให้ผูเ้ รี ย นมี ความอดทน ความพยายาม ที จะแก้ไ ขปั ญหา
เมื อเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ยกตัว อย่า งประกอบ เพื อให้ เ กิ ด การเชื อมโยง นํา ไปสู่ ก ารคิ ด ที
หลากหลายกระตุ ้นความคิ ดด้วยการใช้ ค าํ ถาม เพื อให้ ผู ้เรี ย นเกิ ดความคิ ด มองเห็ นคุ ณค่ าและ
ประโยชน์ จากข่ า วกรณี ศึกษา ขณะผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ กิ จกรรมอยู่นันผูส้ อนต้องสอดแทรกหลักธรรม
เพือให้ผูเ้ รี ยนคิ ดดี คิดใช้เหตุผล ในการประเมินค่า ขันตอนที สาม การเลื อกและตัดสิ นใจ ใน
ขันตอนนี ผูเ้ รี ย นต้องนํา ประสบการณ์ หลัก การ เหตุ ผ ลมาพิ จารณาในการเลื อกและตัดสิ นใจ
ดังนันผูส้ อนได้จดั กิจกรรมเป็ นกลุ่ม เพือเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ระดมความคิด ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ซึงกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน จะได้แนวทางการเลือกและตัดสิ นใจที
หลากหลาย ขณะเดียวกัน ก็กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้สติปัญญานําหลักการ เหตุผลมาเป็ นเครื องช่วยใน
การตัดสิ นใจ ดังนัน กิจกรรมขันตอนทีสามนีชี ให้เห็นถึงความสามัคคี ความเป็ นกัลยาณมิตรทีจะ
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นําไปสู่ การแก้ปัญหา ได้เป็ นอย่า งดี ขันตอนที สี การปฏิ บ ตั ิ เป็ นขันตอนที ต้องลงปฏิ บตั ิ จริ ง
เพือเป็ นการพิสูจน์ การเลื อกและตัดสิ นใจถึงคุณประโยชน์ทีจะเกิ ดขึน ผูส้ อนได้จดั กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ยน จัดกลุ่มแล้วแสดงบทบาทสมมติจากกรณี ศึกษา เพือให้ผูเ้ รี ยนเห็นสถานการณ์
เหมือนจริ งและได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึงคุ ณประโยชน์ โทษ และสรุ ปข้อคิ ด นําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้จริ ง ผูส้ อนต้องสร้างความตระหนักให้แก่ผเู ้ รี ยนในเรื องของการสร้างความเชื อมัน
ในตนเอง ความศรัทธา วิธีการคิดทีถูกต้อง การปฏิบตั ิทีหลากหลายวิธีโดยเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
จากขันตอนทังสี ขันตอน จึ ง สามารถฝึ กให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณซึ งมีกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของสุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 25) ทีกล่าวสรุ ป
ไว้วา่ ลักษณะของผูท้ ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องมีแนวการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 14 ทักษะ
คือ ตรวจสอบ ใฝ่ รู่ ทําให้กระจ่าง จัดระบบ ให้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็ นของผูอ้ ืน วิเคราะห์
รอบคอบ แจกแจงข้อสรุ ป เปรี ยบเทียบ ตังสมมติฐาน ทํานาย/คาดการณ์ ประเมิน และสังเคราะห์
ทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของจรัสศรี ศรี รัตนวิบูลย์ (2548 : 49 - 51) เรื อง การพัฒนากระบวนการ
คิ ดอย่ า งมี วิ จารณญาณโดยใช้ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ ใ นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของนัก เรี ย น
ชันประถมศึ กษาปี ที 6 พบว่า ผูเ้ รี ยนมี คะแนนผลสั มฤทธิE ด้า นการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดกิจกรรมทีนําเอาข่าวกรณี ศึกษา
มาให้ ผู ้เ รี ยนปฏิ บ ัติ ต ามสี ขันตอน จะเป็ นข่ า วที ใกล้ เ คี ย งกับ บริ บทของผู ้เ รี ยน เช่ น อาชี พ
ชี วิตความเป็ นอยู่ สภาพสังคมในชุ มชน เพือผูเ้ รี ยนจะได้นาํ ความรู ้ ประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหา
เมือเผชิญกับสถานการณ์จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
จากการวิจ ัยผลการศึ กษาความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิ จารณญาณโดยใช้การเรี ยนรู ้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุ มชน ของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปขอเสนอแนะ ดังนี
1. การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ซึ งมี 4 ขันตอน
โดยเฉพาะขันตอนที 1 ผูส้ อนต้องคํานึ งถึง ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้ รี ยน เนื องจากผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนัน การนําข่าวหรื อสถานการณ์ มาฝึ ก
ควรเน้นข่าวทีพบเห็นในชีวติ ประจําวันหรื อใกล้เคียงกับชีวติ ประจําวันและไม่ยากเกินไป
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2. ในการพัฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณโดยใช้ ก ารเรี ยนรู ้
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ ผูส้ อนควรนําประเภทของข่าวทีมีความหลากหลายมาฝึ ก เพือเป็ น
การส่ งเสริ มความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้หลายมุมมอง
3. ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรเน้นกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการแสดงความคิ ดเห็ น
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพือส่ งเสริ มการกล้าแสดงออกทางความคิดและการยอมรับฟั งความคิดเห็ น
ของผูอ้ ืน ซึ งจะช่วยให้ง่ายขึน ในการตัดสิ นใจหรื อการแก้ไขปั ญหาต่างๆได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั+งต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิจยั เชิ ง ทดลองเกี ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การเรี ยนรู ้ กระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ สาระพัฒนาสังคมและชุ มชนในระดับชันอืน ๆ และใช้ระยะเวลาสอนอย่างน้อย
1 ภาคเรี ยน
2. ควรนํา เอาการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ารเรี ยนรู ้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
ไปทดลองกับสาระอืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย

