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54253908: สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั:  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน/ ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ/การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 ศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ์ : กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรียม 
นิลพนัธุ์,  รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่  และ อ. ดร.ประเสริฐ  มงคล.  387 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา                 
2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ  3) ขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 34 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คู่มือการใช้กระบวนทศัน์ หน่วยการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test  dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)    
 ผลการวิจยั พบว่า 

1. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีช่ือวา่ “CLTE” มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้น
ท่ีตอ้งค านึงถึง ประกอบด้วย 1.ชุมชน (Community) 2. การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.เทคโนโลยี (Technology) และ 4.การประเมินผล 
(Evaluation) กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลกัการ เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 4 ดา้นของ “CLTE”  โดยจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน
ดว้ยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดช้ิ้นงานท่ีสร้างสรรค ์2) วตัถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 3) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  PSRA ประกอบดว้ย (1) ขั้นเตรียม
ความพร้อม (Preparing : P ) (2) ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies : S)  (3) ขั้นสู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และ (4) ขั้นประเมิน
ประสิทธิผล (Assessing : A ) 4) การวดัและประเมินผล ประเมินภาพรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
จากการสะทอ้นคิดของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และ 5) เง่ือนไขในการน ากระบวนทศัน์ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ (1) ชุมชน
ให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (2) ผู ้เ รียนลงพ้ืนที่ในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกการคิด
และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน และ (3) การยึดหยุ่นเวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรม
นอกห้องเรียน พบวา่  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.20/83.50 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานพบว่า 2.1) หลังเรียนตามกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การค้นควา้ การแสวงหาค าตอบ ค้นหาความจริงด้าน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด
คือความสามารถในการสรุปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏ 2.2) หลังเรียนตามกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดา้นท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ การคน้พบแนวคิดและดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้  

3. ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า หลังเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความพึงพอใจต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 
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 The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of the paradigm of community 
based learning  for enhancing critical  thinking  and  creative  problem solving  abilities for elementary school students,         
2) study the effectiveness  of  the  paradigm  of  community  based  learning, and 3) disseminate  the  paradigm of community 
based learning. The  samples  comprised 34 sixth grade  students at  Ban Plongliam School, Samutsakorn Province during the 
second semester of the academic year 2014. Research instruments consisted of the paradigm of community based learning, a 
handbook for using the paradigm, learning units  and critical thinking and creative problem solving abilities assessment forms.  
The data were analyzed by mean, standard deviation, a dependent t-test and a content analysis.   
 The results were as follows: 

1. The  paradigm of community based learning for enhancing  critical  thinking  and  creative  problem  solving  
abilities  for  elementary  school  students called “CLTE” consisted of four aspects; community, learning, technology, 
and evaluation. The paradigm of community based learning compressed  5 elements; (1) principle of community based learning 
which focusing on 4 aspects (Community, Learning, Technology, and Evaluation) and learning management focused on the 
process of PSRA which students could practice from the situations found in the community and made their creative tasks, 
(2) objectives which enhancing  critical  thinking  and  creative  problem  solving  abilities  for  elementary  school  students, 
(3) learning process of  PSRA  which  comprised  of a)  Preparing : P, b) Strategies : S, c)  Reflection : R, and d) Assessing : A,  
(4) assessment and evaluation on the paradigm of community based learning using reflection of participants; and  
(5) conditions in order to use the CLTE successfully focusing on; 1) promotion and cooperation of community in every step, 
2) collection of data in community and the practice  of critical  thinking  and  problem solving abilities by students, and  
3) Flexible learning management that are appropriate  to extra  class activities. The efficiency of this model was 82.20/83.50. 

2. The effectiveness of the paradigm of community based learning indicated that 2.1) after using the model,        
a critical thinking ability of students was higher than before receiving the instruction at the level of .05 significance, 2.2) after 
using the model, a creative problem  solving  ability of students was higher than before receiving the instruction at a level of 
.05 significance. When considering each aspect, it was found that a discovering concept aspect was at a highest level whereas 
a creative  skill  aspect was  at  a  lowest  level. 

3. The result  of  the  dissemination  of  paradigm  of community  based  learning  indicated  that  the critical 
thinking and creative problem solving abilities of students after using the model were significantly higher than before the 
instruction at a level of .05 significance and the satisfaction of students towards the model was at a high level. 
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