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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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    SRIWAN  CHUTSURIYAWONG : THE   PARADIGM  OF    COMMUNITY   BASED   LEARNING    FOR    
ENHANCING  CRITICAL  THINKING AND  CREATIVE  PROBLEM  SOLVING  ABILITIES  FOR  ELEMENTARY  
SCHOOL  STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF. WICHAI 
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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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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (1996: 98-99) กล่าวถึง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่  การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาในแนวทางใหม่การศึกษา
ไม่ใช่เป็นเพียงหน่ึงในหลายๆ วิธีท่ีจะน าไปสู่การพฒันา  แต่เป็นองค์ประกอบส าคญัและเป็นหน่ึง
ในเป้าหมายของการพฒันาการศึกษาจึงมีหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ให้มนุษยพ์ร้อมท่ีจะควบคุม
การพฒันาตนเอง  การศึกษาในทุกส่วนล้วนมีส่วนช่วยในการพฒันามนุษย ์ ส าหรับสังคมโลก
ในยุคศตวรรษท่ี  21 เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society)  และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning Community)เพราะความสามารถและทกัษะในการคิดมีความ
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการด ารงชีวิตและการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลส าเร็จโดยเฉพาะในยุคขอ้มูลข่าวสารความรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองดงันั้น
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งเป็นการจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (Project -Based 
Curriculum) เป็นการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริงเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากลทุกประเทศ
ต่ืนตวัใหค้วามใส่ใจต่อการพฒันาคุณภาพของมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ทุกสมรรถนะจึงไดมี้การพฒันา
และใชห้ลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียน Learn to know,  Learn to be,  Learn to do  เพื่อให้
มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ  และLearn to live togetherเพื่อสร้าง
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นฐานะพลโลก การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมในศตวรรษท่ี 21 
มีการเปล่ียนแปลง (Bloom´s Taxonomy of Learning) โดยจะเน้นทกัษะการเรียนรู้ในขั้นท่ีสูงข้ึน 
(Higher order Learning Skills) โดยเฉพาะทกัษะการประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนท่ีโดย
ทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(Ability to use new Knowledge in a creative way) 
การเรียนในโรงเรียนไม่ใช่ให้เกรดและผลการเรียนแต่การเรียนการสอนตอ้งฝึกให้นักเรียนได้เตรียม
ตวัเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the real world) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong  
Learning) ดว้ยวิธีการสอนท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexible in how we teach) มีการกระตุน้และจูงใจให้
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดและแสวงหาความรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป(ส านกังานคณะกรรมการ
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พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 53) มุ่งเนน้การพฒันาการคิดของเด็ก  ท่ีเนน้ให้คนไทย
ทุกคนมีทกัษะและกระบวนการในการคิด  การวิเคราะห์และการแกปั้ญหามีความใฝ่รู้และสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเตม็ตามศกัยภาพ  
 นอกจากนั้นโทนี วากเนอร์(Tony Wagner, 2008: 20-24) กล่าวถึงทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับนกัเรียนในศตวรรษที่ 21  ที่โลกมีการเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  ขอ้มูลข่าวสาร  โดยกล่าวว่าการจดัการศึกษาในทุกด้านจ าเป็นตอ้งสนใจการพฒันา
ทกัษะต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตอยา่งมีความสุขและการประกอบอาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ ความรู้เพียง
อยา่งเดียวไม่สามารถท าให้มนุษยทุ์กคนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  เน่ืองจากความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกนั เยาวชนตอ้งไดรั้บกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีการเรียนท่ีส าคญัและเหมาะสม เพื่อให้มีทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ ทกัษะในการด ารงชีวิต  และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  ดงันั้นการจดั
การศึกษาจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและของสังคม รวมทั้งความจ าเป็นส าหรับ
การเจริญเติบโตของนกัเรียน  โดยเฉพาะทกัษะชีวิต (Life Skills) ประกอบดว้ย 1)การคิดวิเคราะห์ 
และแกไ้ขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2)ความร่วมมือกนัผา่นเครือข่ายและการมี
อ านาจโนม้นา้วหรืออ านาจชกัจูง (Collaboration Across Networks and Leading by Influence)3)
ความคล่องแคล่วปราดเปรียวและการปรับตวัได ้(Agility and Adaptability)4)ความคิดริเร่ิม และความ
เป็นผูป้ระกอบการ  (Initiative and Entrepreneurship) 5)การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้ง การ
เจรจาและการเขียน  (Effective Oral and Written Communication ) 6)การวิเคราะห์และการ
เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Accessing and Analyzing Information) และ7)ความอยากรู้อยากเห็น
และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากส าหรับนักเรียน
เช่นเดียวกบัทกัษะดา้นความรู้ รวมทั้งเจคอบส์ (Jacobs, 2010: 22)  กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดั
หลกัสูตรส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีการพฒันาเคร่ืองมือการคิดท่ีหลากหลาย อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดอย ่างมีว ิจารณญาณเป็นตน้ว ่าการช่วยให้ผู เ้ รียนสร้างและเลือกทางเลือกอย่างมี
ประสิทธิภาพ  กระตุน้ใหมี้มุมมองอยา่งสะทอ้นคิดและพฒันาการแสดงออกทางวาจาท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีเห็น
นอกจากน้ีรัสบิว (Rusbult, 2007: 1-2) ท่ีกล่าวถึงทกัษะการคิดในการศึกษาวา่เป้าหมายท่ีส าคญัของ
การศึกษาสมยัใหม่คือการช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัการคิด  ซ่ึงไดแ้ก่  การคิดสร้างสรรค ์ การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา  สอดคล้องกับวชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 11) กล่าวถึง
ความส าคญัของทกัษะการคิดวา่ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ ทกัษะการคิดของบุคคล
และทกัษะชีวิต เพื่อความสามารถในการด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสันติสุขในสังคมโลก  เพราะความสามารถ
ในการคิดเชิงวเิคราะห์หรือการคิดวิเคราะห์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
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กบัการเรียนรู้และปฏิบติังานในวิชาชีพและการด ารงชีวิตท่ีสมบูรณ์เป็นทกัษะท่ีจะตอ้งมีการสร้าง
และพฒันาจนเกิดความช านาญ สอดคล้องกบัวิโรจน์  สารรัตนะ (2556:111) การท่ีจะกา้วเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิผล ผูค้นในสังคมจะตอ้งมีทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ตอ้งพฒันา
ผูเ้รียนแบบองค์รวมโดยมีการปรับเปล่ียนในหลายดา้นประกอบดว้ยหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรท่ีเน้น
คุณลกัษณะเชิงวิพากษ์ (Critical Attributes)  เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based) และขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั (Research-Driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ิน เน้น
ทกัษะการคิดขั้นสูงจากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นไดว้่าการคิดและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้นเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับคนในโลกยุคปัจจุบนัและอนาคตเป็นทกัษะส าคญัท่ีควรพฒันาให้กับ
ผูเ้รียนเป็นล าดบัแรกเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเพื่อให้สามารถออกไป
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 
 แนวทางการจดัการศึกษาในประเทศไทย  มีการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ท ันการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบของโลกใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ กา้วใหม่ของการเปล่ียนแปลงจากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีมี
ความละเอียดสูงและความคลาดเคล่ือนนอ้ย ในยคุนาโนเทคโนโลย ีท าใหก้ระบวนทศัน์เดิมของการ
จดัการศึกษาไทยแบบเก่าตอ้งปรับเปลี่ยนสู่กระบวนทศัน์ใหม่การเรียนในยุคก่อนใช้ครูและ
หนงัสือแบบเรียนเป็นศูนยก์ลางหาความรู้ไดจ้ากห้องเรียนและหนงัสือเรียนส่วนกระบวนทศัน์ใน
การจัดการสอนก็ เ ป็นแบบครูถ่ายทอดความรู้ให้ผู ้เ รียนเท่านั้ นผู ้เ รียนมักไม่ถามความรู้
นอกเหนือจากในหนงัสือเรียนหรือนอกเหนือจากท่ีครูสอนผูเ้รียนเกิดความหวาดกลวัท่ีจะถามหรือ
คิดอะไรนอกกรอบความรู้ท่ีครูสอนแตกต่างจากในยุคปัจจุบันภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจาก
ส่ิงก่อสร้าง เป็นภาพของการเป็นศูนย ์รวมที่ไม่จ  ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู 
นกัเรียนและชุมชนเข้าสู่ขุมคลงัแห่งความรู้ทัว่โลก ครูจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไป
เป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็น
เคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้และมีการ
สร้างวฒันธรรมการสืบคน้  มีการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ 
(Service) ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัมุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถด้านการคิด ทกัษะการ
แก้ปัญหา การแสดงออก  ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนสู่ความเป็นสากลซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎี แนวคิด หลกัการท่ี
ถูกพฒันาข้ึน  จึงเกิดกระบวนทศัน์ใหม่เชิงเปรียบเทียบกบักระบวนทศัน์เก่ามากมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายพื้นฐานทางการศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สามารถด ารงชีพอยู่ในโลก
ตามยุคสมยัได้อย่างมีคุณภาพ เม่ือสังคมเปล่ียน กระบวนทศัน์ทางการศึกษาเปล่ียน นักวิชาการ
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หลายท่านก็เห็นตรงกนัว่าหากยงัยึดติดอยู่กบัส่ิงเก่าท่ีเคยใช้ได้ผลในยุคเดิม ย่อมจะส่งผลให้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไม่สอดคล้องกับโลกท่ีเป็นจริงทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีจะยิ่งเขม้ขน้ข้ึน 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษาใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สภาพท่ีคาดหวงัทางการศึกษาโดยใช้กระบวนทศัน์เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษา
ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงกระบวนทศัน์เป็นวิธีการ  แนวทาง  หรือชุดความคิด ความเช่ือ  ท่ีเกิด
จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบติัแนวการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ แลว้น ามาทบทวนใหม่ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยคุและสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ดงันั้นการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (Perspectives) จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ีให้โลก
ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้  กระบวนทศัน์เป็นชุด
ความคิด ความเช่ือ ประกอบด้วยหลกัการ วตัถุประสงค์  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  เป็นการเรียนรู้ท่ี
ไปไกลกวา่การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะองค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ
ตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดลอ้มและเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถในการใช้ความรู้
อยา่งสร้างสรรค ์(The ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) เป็น
ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงที่ทา้ทายในการที่จะพฒันา
ผูเ้รียนเพื่ออนาคตให้มีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคต
ดว้ยภาพในทางบวก (Optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข กระบวนทศัน์ท่ีพฒันาข้ึนเม่ือ
น าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนแล้วประสบความส าเร็จในการใช้เกิดประโยชน์ก็จะ
ไดรั้บการยอมรับแลว้น าไปขยายผลต่อไป 
 การเรียนรู้ในกระบวนทศัน์ใหม่ จึงเป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุ
ปัจจยัมากมายในวิถีชีวิตของบุคคล สังคมและระบบนิเวศ การปฏิรูปการศึกษาในกระบวนทศัน์แบบ
องคร์วมอยา่งแทจ้ริงจะตอ้งมิใช่เร่ืองของความเก่ง  ดี  มีสุข ท่ีจ  ากดัอยูท่ี่ระดบัของปัจเจกบุคคล แมว้่า
ความเก่งดีมีสุขจะหมายถึงการพฒันาบุคคลอย่างบริบูรณ์ทุกดา้นเป็นองค์รวม มิไดล้ะเลยการพฒันา
ส่วนใดส่วนหน่ึงของมนุษยไ์ปดงัเช่นท่ีผา่นมาแต่องคร์วมในระบบชีวิตของปัจเจกบุคคล ก็เป็น
เพียงระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยู่กบัระบบใหญ่อีกมากมายหลายระบบ ประกอบดว้ย ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ฯลฯ เป็นทั้ งผูส้ร้าง พฒันา ระบบอ่ืนให้
เปล่ียนแปลง ในทางกลบักนัก็ถูกระบบอ่ืนส่งผลกระทบให้เปล่ียนแปลงต่อเน่ืองกลบัไปกลบัมา
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ความเก่ง  ดี มีสุข ของบุคคลจึงมิได ้เกิดจากเหตุปัจจยั เฉพาะบุคคลล้วนๆ หากเกิดข้ึนจาก
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงของระบบท่ีใหญ่กว่าดว้ย  ดงันั้นบริบททางสังคมและ
ธรรมชาติจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลโดยตรง ความเก่ง ดี มีสุข จึงไม่อาจเกิดข้ึนโดดๆจาก
การจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีแมจ้ะยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัควรมีการน าพ่อแม่และชุมชนมีส่วน
ร่วม ควรจะตอ้งเช่ือมโยงไปสู่บริบทหรือระบบของปัจจยัอ่ืนให้สอดคล้องกลมกลืนมีสมดุลไป
ดว้ยกนัทุกระบบ ทุกระดบักระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษาจึงเป็นการเปล่ียนโลกทศัน์ วิธีคิดในการ
มองชีวิต-สังคม(โลกมนุษย์)และโลกธรรมชาติ (ธรรม) ด้วยความสัมพนัธ์ชุดใหม่ ท่ีน าไปสู่
กระบวนการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้  จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของการพฒันา
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เน่ืองดว้ยชุมชนยงัมี “ทุนทางสังคม” (Social 
Capital) ซ่ึงหมายถึง “คุณค่า” สังคมไทยมีคุณค่าซ่ึงเป็นทุนเดิมท่ีสังคมมีอยูไ่ม่วา่จะเป็นการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลความไวว้างใจกนัการตอบแทนกนัตลอดทั้งความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีอยู่บนฐานของชุมชนฐานแห่งศกัยภาพของตนเองทุนทางสังคมจึงเป็น
ฐานส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนให้มีความเขม้แข็งบนรากฐานรากเหงา้
ของตนเองส่งผลต่อการพฒันาความเขม้แข็งของประเทศโดยรวมอนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (พิทยาวอ่งกุล, 2542: 5)  
 การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานจึงมีความส าคญัเพื่อให้ชุมชนเขม้แข็งเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคญัในการพฒันาชุมชนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์
หน่ึงของการพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 
2550 – 2554 ไดก้ล่าวถึงแนวทางการพฒันาเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ดงักล่าวโดยให้ความส าคญั
กบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้
ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญาพฒันารูปแบบและหลกัสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ของเมืองและชุมชนโดยเปิดพื้นท่ีชุมชนให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ของคนในชุมชนพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั ความตอ้งการของทอ้งถิ่น ความรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาและการปรับตวัของชุมชนเป็นความรู้ท่ีเรียกกนัวา่ “ภูมิปัญญา” ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีมา
จากประสบการณ์จริงมีความเป็นบูรณาการสูงทั้ งในเร่ืองของกายใจสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
วฒันธรรมเป็นฐานมีการเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซ้ึงและเน้นความส าคญัของจริยธรรม
มากกวา่วตัถุนิยม” การเรียนรู้ของชุมชนมีความเป็นพลวตัสูงเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตและ
ปัญหาเป็นตวัตั้งเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะการร่วมคิดร่วมมือกันปฏิบติัมีการ
ส่ือสารแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลายลดความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัใน
การยกระดบับุคคลและพฒันาชุมชนเป็นการเรียนรู้ที่ท  าให้เกิดการคิดเป็นท าเป็น แกปั้ญหาได้
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(สุชาดาจกัรพิสุทธ์ิและคณะ,  2547: 26 – 27) ในการพฒันาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community – 
Based Development) โดยน าหลกัการ แนวทางดงักล่าวมาปรับใชใ้นการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั  
เป็นการพฒันากระบวนทศัน์จากแยกส่วนมาสู่องคร์วม ในความหมายขององคร์วมท่ีมีการเช่ือมโยง
องคป์ระกอบทุกระบบทุกระดบัเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืของผูเ้รียน 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นได้ว่าควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการ  แนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในดา้นการคิดและ
เรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะมาถึง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมคนใหมี้ศกัยภาพ  ตอ้งมี
การคิดวิเคราะห์  ความสามารถที่จ  าเป็นกบัการมีชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งเขม้แข็ง  พร้อมเผชิญกบั
สภาพแวดลอ้มและปัญหาท่ีหลากหลาย  ดงัแนวคิดที่กล่าวว่า  การพฒันาคนให้มีความสามารถ
อยู่ในสังคมอยา่งสร้างสรรค์และมีความสุข  จ  าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะพื้นฐานส าหรับ
อนาคต  ไดแ้ก่  ทกัษะการคิดวิเคราะห์   ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ทกัษะทางสังคม  ทกัษะ
การคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการแกปั้ญหา (Treffinger,  2007-2008: 1) เพื่อความส าเร็จของชีวิต ซ่ึงการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตอ้งอาศยัทกัษะและวิธีการที่ซับซ้อน ในการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้กบัผูเ้รียน  ควรเร่ิมตั้งแต่เด็กระดบัอนุบาลและระดบัประถมเพราะเด็กมีความอยากรู้ อยากลอง  
แสวงหาค าตอบ  ชอบความทา้ทาย  การผจญภยั  การทดลอง  การเรียนดว้ยการลงมือปฏิบติัและการ
เรียนรู้นอกหอ้งเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 8) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner) เก่ียวกบัการ
เรียนรู้วา่  เด็กทุกระดบัชั้นมีพฒันาการสามารถเรียนรู้เน้ือหาวิชาใดก็ได ้ ถา้จดัสอนให้เหมาะสมกบั
ความสามารถดว้ยการสร้างแรงจูงใจในการจดัเน้ือหาท่ีเหมาะสมเรียงล าดบัตามความยากง่ายและ
ใหก้ารเสริมแรงประกอบกบัหลกัการของดิวอ้ี (Dewey) กล่าววา่  การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนลงมือ
กระท า เอง  ด ังนั้นการพฒันาความสามารถในการแก ้ปัญหาอย ่างสร้างสรรค ์  ซ่ึ ง เ ป็น
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัเด็กเป็นฐานรากของการพฒันา  หากมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัและมี
สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนอยากแกปั้ญหา  อยากรู้  อยากลอง  จะเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดจากสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงทกัษะการคิด การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งไดรั้บการพฒันา  การฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ กระตุน้
โดยการใชค้  าถาม การทดลอง  การแสวงหาค าตอบ  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจนเป็น
นิสัยและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่า  
ตระหนกัถึงประโยชน์ของการเรียนรู้และเป็นการช่วยเหลือสังคมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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 การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศยัจินตนาการและการ
ไตร่ตรองอยา่งละเอียด (Mitchel and Kowalik, 1999: 4) เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งความคิด
สร้างสรรคก์บัความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Arbesman and Puccio, 2001: 176-178) สอดคลอ้งกบั 
Lewin and Reed (1998) และเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2551: ออนไลน์) ท่ีระบุวา่ การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์เป็นการแกปั้ญหาท่ีใชค้วามคิด 2 ประการ ประกอบดว้ย ความคิดสร้างสรรค ์เป็น
การคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อใช้พิจารณาวิธีการ
แกปั้ญหา ดงันั้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัทั้งองค์ประกอบของการ
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งนบัเป็นความสามารถทางสติปัญญาท่ีตอ้งอาศยัการจดัการเรียน
การสอน  เพื่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์นั้นได้รับการยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติท่ีเร่ิมหนัมาให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้กบันักเรียนควบคู่ไปกับการให้ประสบการณ์ความรู้และปลูกฝัง
คุณธรรม  การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคช่์วยให้นกัเรียนท่ีก าลงัเติบโตซ่ึง
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึนนั้นสามารถแกปั้ญหาและมีความคิดเป็น
ของตนเอง  มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานไดอ้ย่างยืดหยุ่น (สมชาย ชูชาติ, 2551: 2)จากขอ้มูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจดัการศึกษาของต่างประเทศให้ความส าคญักบัการพฒันาการคิด
โดยเฉพาะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความสามารถท่ี
น ามาใช้ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียนท่ีทุก
ฝ่ายตอ้งร่วมกนัพฒันาและส่งเสริม  เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูที้่มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้
สติปัญญาผา่นการคิดอยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ยงัมุ่งเนน้ในเร่ือง
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  น ักเรียนจ า เป็นตอ้งเรียนรู้ว ิธีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการสนบัสนุนและการสอนทกัษะในการท างานร่วมกนัและการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ อยา่งสร้างสรรคซ่ึ์งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของความร่วมมือท่ีนกัเรียนตอ้งประสบและเรียนรู้
ให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไม่เพียงแต่การมีปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวัในโรงเรียน  แต่รวมถึงความสัมพนัธ์
แบบอ่ืนๆ ด้วย เพื่อส่งผลให้งานที่ได ้รับมอบหมายและรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน
(วรพจน์   วงศกิ์จรุ่งเรือง, 2554: 305-306) 
 จากแนวทางการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  การคิดมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งพฒันา
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในยคุสมยัปัจจุบนัและอนาคตทั้งในต่างประเทศและในประเทศซ่ึงในขณะเดียวกนัการ
คิดขั้นสูง (Higher  Order  Thinking)  ก็เป็นปัญหาส าหรับการพฒันา โดยเฉพาะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาซ่ึงเป็นการคิดที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีซบัซ้อนเห็นได้
จากผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
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ปี 2555 ท่ีผ่านมาทั้งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสรุปได้ว่ามีปัญหา
หลกัๆในส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนน O-NET ค่อนขา้งต ่าส าหรับ
สภาพท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการพฒันาใหเ้กิดกบันกัเรียนจากระดบัพอใช้ท่ีประเมินไดใ้ห้พฒันาข้ึนอยูใ่น
ระดบัดี  คือในเร่ืองของการคิดวเิคราะห์  การเปรียบเทียบ การสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่ต ่ากวา่เกณฑแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได(้รายงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
และบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ 2556) ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงส าคญัที่ต้องพฒันาผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้
ในอนาคตโดยมีการส่งเสริมความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้และการคิดท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  ได้แก่  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแกปั้ญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ซ่ึงตอ้งอาศยัวิธีการเรียนรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  (John  Dewey,  
2007: 2) อีกทั้ง ADP (American  Diploma  Project, 2008: 3) และวตัสัน  กลาสเซอร์  (Watson  
Glaser,  2008: 1)  กล่าววา่  ทกัษะการคิดท่ีส าคญัส าหรับนักเรียนและนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือ 
การพฒันาการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การคิดแกปั้ญหา  (Problem  Solving)  และการคิดยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical  Thinking ) (Partnership  for  21 st  Century,  2008: 1-2)  
 จากประเด็นเร่ืองการพฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียนนั้นนับเป็นประเด็น
ปัญหาท่ีต่อเน่ืองของการศึกษาไทยมายาวนาน  ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ได้
ศึกษาส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน  พบวา่  ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   เน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติ  เป็นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการท างาน   
กระบวนการคิด  การท างานเป็นกลุ่ม  การแกปั้ญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิ้นงาน  บูรณาการเน้ือหาของชุมชนและทอ้งถิ่นตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ร่วมกับ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี กระบวนการเทคโนโลย ี แต่ผลการประเมินท่ีไดน้ั้นยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการศึกษา ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า  ผูเ้รียนขาดทกัษะในการคิดที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานและการ
แก้ปัญหา  ร่วมทั้งขาดการวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  ขาดความคิดสร้างสรรค์ การ
ตดัสินใจในการเลือก  การใช้เหตุผลประกอบความคิด  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน พบว่า 
นกัเรียนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าได ้  ไม่สามารถตดัสินใจในการแกไ้ข
ปัญหาไดเ้อง  ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ไม่คิดอะไรท่ีแปลกใหม่  ลอกเลียนแบบงานของผูอ่ื้น
ไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง  ขาดการวางแผนในการท างาน  ท างานไม่เป็นขั้นตอน ไม่เป็นระบบ  
ไม่ตระหนักและเห็นความส าคญัของปัญหาต่างๆ ที่พบแมจ้ะเป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
ตนเอง  ซ่ึงส่งผลให้ปัญหาที่พบใหญ่ข้ึนและยากต่อการแก้ไขจากการคน้หาสาเหตุของปัญหา
ดงักล่าว พบว่า น่าจะมีสาเหตุหลายประการท่ีท าให้การจดัการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ
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เท่าท่ีควร  เช่น  ตวัผูเ้รียนไม่ให้ความส าคญักับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัต ่าอาจเน่ืองมาจาก
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสหรืออาจเน่ืองจากนักเรียนขาดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเรียน  
นอกจากสาเหตุดา้นผูเ้รียนดงักล่าวแลว้  จากการสัมภาษณ์รวบรวมขอ้มูลการจดัการเรียนการสอน
ของครูท่ีผ่านมา  พบว่า  ครูผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบเดิม  สอนโดยเน้นต ารา  ไม่มีการใช้ค  าถาม  
ไม่มีส่ือประกอบการสอนท่ีทนัสมยั  ขาดการฝึกทกัษะกระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์ไม่เนน้การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ปิดกั้นความคิดของผูเ้รียน  ขาดการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ หรือต่อ
ยอดความคิดของผูเ้รียน ท าให้ผู ้เรียนขาดโอกาสในการฝึกคิด วิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอน 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ใหม่  เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กบัผูเ้รียน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น
เป็นรูปแบบการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีมีการวางโครงสร้างไวเ้ป็นอย่างดี มีความมุ่งหมายให้บุคคล
สามารถแก้ปัญหาท่ียุง่ยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2541: 
8)  การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคน์ั้นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้ั้ง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สัญชาติญาณและการหยัง่รู้ จินตนาการ  การคิดเชิงวิเคราะห์  การวินิจฉยั
การตดัสินใจและการจดัท าแผนการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไวไ้ด้
โดยง่าย (ยุดา รักษ์ไทย และธนิกานตม์าฆะศิรานนท์, 2548: 8) จึงควรใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ี
มีความยดืหยุน่  มีการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนซ่ึงก่อใหเ้กิดแนวคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์และ
มีคุณค่า  ในการแกปั้ญหาใดๆ ก็ตามจะให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้นผูท่ี้แกปั้ญหาจะตอ้งทราบสาเหตุ
ที่แทจ้ริงของปัญหาและจะตอ้งตั้งจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาไวอ้ย่างชดัเจนในการแกปั้ญหา
อย่าสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกนั  คือมีการตั้งจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เอาไวทุ้ก
คร้ังท่ีทราบสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหานั้นๆ  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าความรู้
ด้านเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการแกปั้ญหาต่างๆ ในลกัษณะของเคร่ืองมือประเภทต่างๆ อาทิ เช่น  
การสืบคน้ขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูล  การเก็บรักษาขอ้มูล  การวิเคราะห์  การเพิ่มมูลค่า  การ
เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์และการประเมินค่า  ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดง่้ายข้ึนดงัค ากล่าวของ วิจารณ์  พานิช (2555: 21) กล่าววา่  การเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริงอยูใ่นโลกจริงหรือชีวติจริง  การเรียนวชิาในห้องเรียนยงัเป็นการเรียนแบบสมมติ  ครูจึงตอ้ง
ออกแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนในสภาพท่ีใกลเ้คียงชีวิตจริงท่ีสุดผูเ้รียนมีอิสระ
เลือกส่ิงท่ีตนเองพอใจ  แสดงความเห็น  เป็นตวัของตวัเองและสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นการเรียนรู้
อย่างสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหน่ึงของงาน  มีความร่วมมือและความสัมพนัธ์กนัในทุก
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กิจกรรม   เพื่อผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้ตลอดชีวิตมีประสิทธิภาพในการท างานและ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ผู ้วิจยัจึงสนใจพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ สภาพปัญหาและความตอ้งการท่ี
แท้จริงของชุมชน วางแผนด าเนินการแก้ไข พฒันาตามกระบวนการเพื่อให้การเรียนรู้นั้นมี
ประโยชน์และสะทอ้นกลบัสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  เพื่อเป็นการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
 ผูว้ ิจยัพิจารณาเลือกเน้ือหาที่ใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในสาระที่ 2 การออกแบบและ เทคโนโลยีและสาระท่ี 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยบูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรู้  ตวัช้ีวดักบักลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อจดัท าหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  ซ่ึงการสอนแบบบูรณาการใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบั
แนวทางการจดัการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเรียกวา่ สะเต็มศึกษา(STEM) ซ่ึง
เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึง
เป็นเหตุผลสนับสนุนอีกเหตุผลหน่ึงที่ผูว้ ิจยั เลือกใช้เน้ือหาและตวัช้ีวดัดงักล่าว  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงทกัษะการคิดท่ีตอ้งการให้เกิดกบั
ผูเ้รียนเป็นความคิดขั้นสูง  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนควรมีลกัษณะทา้ทายความสามารถของ
ผูเ้รียนและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เน้นการยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (Textbook-
driven) หรือแบบแยกส่วน (Fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ
การสอนทกัษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทางเช่นที่เคยเป็นมาแต่นกัเรียนจะตอ้งมีการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัจริงในขั้นตอนต่างๆ ร่วมกบัชุมชนในลกัษณะของการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ความรู้(Knowledge) จะไม่หมายถึง
การจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการคน้พบ  การเช่ือมโยงกบัความรู้และ
ประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิภาระ
งานหรือชิ้นงานที่ได ้รับมอบหมาย  ร่วมก ับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส่วนการ
ประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมินความรู้ ความจ า เป็นการประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายจากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  
ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการประเมินประกอบด้วย  นักเรียน  ครูผูส้อน  เพื่อน  ผูป้กครอง  และชุมชน  
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงเป็นท่ีมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยั
เลือกใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  เน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลสนับสนุนต่างๆ พบว่า การ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่ง เสริมทกัษะการแก ้ปัญหาควรเ ร่ิมต ้นจากส่ิง ท่ีอยู่ใกล้ตัวผูเ้รียนมากท่ีสุด  
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ประกอบด้วยเร่ืองราว  สภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั  ปัญหาที่พบใกล้ตวัที่ตอ้งการแกไ้ข  
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเร่ืองที่ผูเ้รียนคุน้เคยและเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวทางในการแกปั้ญหารวมทั้ง
สามารถน าแนวทางท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการแก้ปัญหาต่างๆ ได้จริงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงผูเ้รียนจะ
ได้เรียนรู้  ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน  ส ารวจ  เก็บขอ้มูล  รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ ในชุมชนเช่น สภาพปัญหาของชุมชน  ความต้องการของชุมชน จุดเด่น  จุดด้อย  แหล่ง
เรียนรู้  ประวติับุคคลส าคญั  ภูมิรู้  ภูมิปัญญา ต านาน  ความเช่ือ  เร่ืองเล่า  พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  การแต่งกาย  
อาหาร  ศิลปะ  วฒันธรรม  วิถีชีวิต  เกร็ดความรู้และการประกอบอาชีพรวมทั้งการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของชุมชนเป็นตน้ แลว้ร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในชุมชนเพื่อหาแนวทางการพฒันาและการแกปั้ญหาท่ีพบจากชุมชนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละเร่ืองท่ีสนใจ  เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน  การเรียนรู้จาก
การปฏิบติั  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากนั้นแลว้ผูเ้รียนตอ้งน าความรู้ดา้นเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามความเหมาะสม  เช่น  การสืบคน้ขอ้มูล  
การบนัทึกภาพ  บนัทึกเสียง  การน าเสนองานการประชาสัมพนัธ์  เอกสาร  หนังสือ  แผ่นพบั  
เว็บไซต์  การเผยแพร่ผลงาน  ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถและความ
สนใจของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีมีความหลากหลาย 
 ผูว้ ิจยัพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวก ับการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาประกอบด้วยทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญหา  การจดัรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน การเตรียมผูเ้รียนสู่ศตวรรษท่ี 21  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ  ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์น าแนวคิดการด าเนินการวิจยัและพฒันามาสร้างเป็นกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซ่ึงหวงัว่ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานท่ีพฒันาข้ึน  จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  ความสามารถด ้านการคิดอย ่างมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ามารถด ารงชีวติอยูบ่นโลกของความเปล่ียนแปลงได้
อยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์ ดงัน้ี 

1. กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้เป็นชุดความคิดหรือวิธีการที่สร้างความเขา้ใจใน
การปฏิบติัของคนกลุ่มหน่ึงหรือชุมชนหน่ึงในการด าเนินการเฉพาะภายในกรอบท่ีก าหนดไว ้ 
เพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด   ซ่ึงน าไปสู่การวิจยัและการปฏิบติั ช่วยให้เขา้ใจปรากฏการณ์ 
ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขและเกณฑ์ในการพิสูจน์ขอ้สันนิษฐานต่างๆ กระบวนทศัน์
ประกอบด้วยทฤษฎีและวิธีการ เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้ได้ใช้  เป็นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบติั โดยน าแนวการด าเนินงานมาทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุคและ
สถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงส่งผลใหก้ระบวนทศัน์มี
การเปล่ียนแปลงให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  ผูค้นในสังคมจะตอ้งมีทกัษะการคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะทางเทคโนโลยี  ส่ือ 
และการส่ือสาร ในการจดัการศึกษาจะต้องน าเอา ICT มาใช้เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึง
นกัเรียนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็วส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ผูส้อนอาจจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
1. ชั้นเรียนกลบัดา้น (Flipped classroom) เป็นรูปแบบท่ีจดัตรงขา้มกบัรูปแบบเดิม นกัเรียนเรียนท่ี
บา้นมีการส่ือสารกบัเพื่อนและกบัครูโดยการออนไลน์ แลว้มาท างานหรือท าการบา้นร่วมกนัในชั้น
เรียน  ภายใตก้ารแนะน าดูแลของครู  2.การเรียนรู้แบบสุดโต่ง (Extreme learning) โดยให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้โดยการฝึกงานในสถานการประกอบการ 3. การเรียนรู้แบบมวลชน 
(Mass learning)น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพร่วมบางทกัษะกบัผูเ้รียนจ านวน
มาก 4. การสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ (Generated content) จากแหล่งต่าง ๆ ท่ี google แสดงไว ้ 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 101) ถึงแมว้่า การศึกษาในปัจจุบนัจะมุ่งเปล่ียนกระบวนทศัน์ส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นการศึกษาที่มีความยึดหยุน่  สร้างสรรค ์ ทา้ทายและซับซ้อน
เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจะมี
ปัญหาและความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้เกิดข้ึนอนัเป็นผลมาจากการปฏิวติัทางเทคโนโลยี เนน้
การพฒันาเด็กแบบองคร์วม มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะเพื่อความอยูร่อด 7 ประการตามทศันะของ Tony  
Wagner คือ 1. ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 2. ทกัษะการท างานร่วมกนัผ่าน
เครือข่ายและการน าผูอ่ื้นโดยอิทธิพล 3. ทกัษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตวั  4. ทกัษะ
การริเร่ิมและการเป็นผูป้ระกอบการ  กลา้คิดกลา้ท า 5.ทกัษะการส่ือสารโดยการพดูและการเขียนท่ีมี
ประสิทธิผล  6.ทกัษะการเขา้ถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ  และ7.ทกัษะความเป็นผูอ้ยากรู้อยาก
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เห็นและมีจินตนาการ ซ่ึงบทบาทของครูและนกัเรียนจะตอ้งปรับเปล่ียนไปจากเดิมครูเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ ช่วยใหน้ักเรียนเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ เปล่ียนความรู้เป็น
ภูมิปัญญาเน้นการก่อให้เกิดความรู้โดยสร้างวฒันธรรมการสืบค้น ดังนั้นกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  สอดคลอ้งกบัท่ี 
วชิยั วงษใ์หญ่ (2553: 82) ไดเ้สนอแนวคิดวา่จุดเนน้คือการสอนให้นอ้ย เพื่อให้ผูเ้รียนได้คิดคน้พบ
ความรู้ (Teaching less learning more) รวมทั้งให้ความส าคญัแก่ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนเป็นการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรู้
เปล่ียนจากในหอ้งเรียนเป็นนอกห้องเรียน  จดัการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดใหม่  การ
คิดวิเคราะห์รอบด้าน สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างความมุ่งมัน่เพื่อการแสวงหาความรู้เน้นคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน  การเรียนมีความยึดหยุ่น เป็นวิธีการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม  
ตอบโจทยผ์ูเ้รียนเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมหรือการแกปั้ญหาของสังคม  ในลกัษณะต่างๆ เช่น การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้โดยใช้การปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

2. ชุมชนเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยให้ความส าคญักบัชุมชนเป็นหลกั  
เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการไดป้ฏิบติัจริงจากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  เช่น การไปศึกษา
เร่ืองของประวติัศาสตร์วฒันธรรม  ประเพณี  ความเช่ือ  การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิต การศึกษา
พยาบาลแบบพื้นบา้น จากบุคคลและองค์กรในชุมชนนอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน  
เพื่อให้นกัเรียนสามารถท างานไดก้บัทุกภาคส่วนในสังคมเกิดการหยัง่รู้ในโลกของความเป็นจริง
มากข้ึน เขา้ใจการปฏิบติัของบุคคลที่มีต่อสังคมและการเมืองมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาสังคมท่ีมีความซับซ้อน เรียนรู้
วฒันธรรมส าหรับการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานได ้พฒันาทกัษะสังคมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้กบันักเรียนไดด้ว้ย (บุญสืบ โสโสม,  2553)การใชชุ้มชนเป็นฐานเป็นการลดตน้ทุน
และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจะมีมากข้ึน ซ่ึงจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบัรูปแบบกระบวนการท่ี
น ามาใชแ้ละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยการศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  ไดแ้ก่  รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม (Davis and 
Newstrom; ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ, 2543;อุทยั  ดุลยเกษม  และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540;
วชิิต นนัทสุวรรณและจ านง แรกพินิจ, 2541) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, 2541)  และบทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจดัการศึกษา (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)โดยจดัให้มีการปฏิบติังานของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในระดบัต่างๆ เพื่อเติมเตม็ประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนเป็นการบูรณาการระหวา่งองคค์วามรู้ท่ี
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เป็นวิชาสาระกบัองค์ความรู้ท่ีเป็นทกัษะกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการเรียนรู้ไม่
จ  ากดัอยูเ่ฉพาะห้องส่ีเหล่ียม การเรียนรู้มีอยูร่อบตวั  เกิดท่ีชุมชนหรือท่ีบา้นสามารถน าไปปรับใช้กบัชีวิต
ไดจ้ริง(วิชยั วงษใ์หญ่,มารุต  พฒัผล, 2557 : 73-75) จุดเนน้ของการเรียนรู้  เนน้การเรียนรู้รากเหงา้  
รู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์การเรียนรู้จากความจ า  การเรียนรู้จกัตนเอง พฒันาภายใน  เจริญสติ  การอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติ  ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายในพหุวฒันธรรม  

3. แนวคิด ทฤษฎกีระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) เป็นทฤษฎีการ

เรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นการให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ไวก็อทสก้ี (Vygotsky, 
1978) นกัจิตวิทยาชาวรัสเซียไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาในสมยัเดียวกบัเพียเจต ์
(Piaget) ซ่ึงทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต ์ (Piaget) และของไวก็อทสก้ี (Vygotsky)  
เป็นรากฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)ทั้งเพียเจต์ (Piaget) 
และไวก็อทสก้ี (Vygotsky)   เป็นนักทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist)   ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบั  “Cognition”  หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทาง
ปัญญา  กานอนและคอลลีย ์(Gagnon และ Collary , 2005,อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2553: 72) ได้
เสนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 6 ประการ คือ 1) การจดั
สถานการณ์  2) การจดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัส่ือการเรียนรู้  3) การเช่ือมโยง 4) การถามค าถาม / ใช้
ค  าถาม  5) การแสดงออก / การแสดงผลงาน  6) การไตร่ตรองสะทอ้นความคิด วชัรา เล่าเรียนดี 
(2553: 73-78) ให้ความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองนั้น 
ผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของความรู้ดว้ยตนเองและสร้างความรู้ของ
ตนเองดว้ยกระบวนการคิดไตร่ตรอง ผูเ้รียนจะเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
แทนท่ีจะเป็นผูค้อยรับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียวและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเร้าความสนใจ ให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการคิดและปฏิบติั กลา้คิด กลา้ตอบ กลา้อธิบาย อภิปราย และแสดงความคิดเห็นพยายามใช้
ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบติัจริง หรือให้ตวัอย่างสถานการณ์จริง ดว้ยภาพ 
ดว้ยส่ืออื่นๆ หลีกเลี่ยงการอธิบายที่มากจนเกินไป เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสคิดจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดไตร่ตรองอยา่งสม ่าเสมอตลอดกิจกรรมการเรียนใชว้ิธีวดั
และประเมินท่ีหลากหลาย เหมาะสม เช่น ถามตอบปากเปล่า ใหส้าธิต ให้สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมทนัที 
ทดสอบยอ่ย เสนอผลงาน ช้ินงานดว้ยแผนภูมิ โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสะทอ้นให้เห็นองค์ความรู้
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้จะตอ้งเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (Provide motivational anticipatory set) ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมการเรียนการสอน (Involve  students in  Instructional activities) ตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนจดัโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบตัิโดยตรงให้ผูเ้รียนคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิด
เก่ียวกบับทเรียนใหก้ารฝึกเพิ่มเติมหรือใหท้ าโดยอิสระ 

3.2 ทฤษฎทีางจิตวทิยา ได้แก่ ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า(Active) 
และสร้างความรู้  มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism Learning Theory)โดยนกั
การศึกษานิยมแบ่งทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น Cognitive Constructivismของ Piaget  และSocial 
Constructivism ของVygotsky ยึดหลกัพฒันาการตามวยัของเด็ก มีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสและให้อิสระแก่เด็กในการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการใช้
ประสบการณ์เดิมท่ีเด็กคุน้เคยมาเป็นพื้นฐานและเพิ่มพูนประสบการณ์โดยให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีประสบการณ์ท่ีสะสมมากข้ึนส าหรับการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  ในการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ของPiaget จะหมายถึง การสร้างสถานการณ์ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัจะช่วยท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสน าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นมาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
และประสบการณ์เดิมท าใหเ้กิดการซึมซบัขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บใหม่เขา้กบัความรู้เดิมและมี
การปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้ความคิดเดิม เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ข้ึน ท่ี
เรียกว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัให้น ักเรียนแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  การพยายามแกปั้ญหาท าใหผู้เ้รียนพยายามคน้ควา้  แสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหา หรือหาค าตอบนั้นได ้น าไปสู่การตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ
รอบตวั  ส าหรับ Vygotsky (1978: 84-91) ให้แนวคิดเก่ียวกบัเขตของการเช่ือมสู่การพฒันา (Zone 
of Proximal Development: ZPD) ซ่ึงเป็นช่องวา่งระหวา่งระดบัการพฒันาปัจจุบนัท่ีผูเ้รียนเป็นอยู่
จากการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง Vygotskyให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือทางปัญญาว่า
เป็นส่ิงที่ช่วยในการแก ้ปัญหาและเป็นเค ร่ืองมือที่ช่วยให้กระท าการใด ๆได ้ (บุปผชาติ 
ทฬัหิกรณ์,2552: 10-12)  จากหลกัการพื้นฐานของทฤษฎีน้ีไดแ้สดงถึงการเขา้ใจพฒันาการของ
มนุษยต์อ้งเขา้ใจวฒันธรรม รูปแบบและการอบรมเล้ียงดู ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาการ
เรียนรู้เกิดข้ึนไดต้ามศกัยภาพของบุคคล โดยอาศยัความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่และเพื่อนวยัเดียวกนั  
ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิด ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piagetและทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ 
Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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4. ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking)เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นยิ่ง
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิด
พิจารณาเหตุการณ์  สถานการณ์ปัญหา  หรือขอ้โตแ้ยง้อยา่งรอบคอบโดยใชส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งมีเหตุผล  ใชท้กัษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินหรือตัดสินใจลงข้อสรุปได้  
องค์ประกอบหรือกระบวนการของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น  ผูเ้ช่ียวชาญไดน้ าเสนอไวโ้ดยมี
ความคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนับา้งเป็นความคิดระดบัสูง (High Order Thinking Skill) เป็น
ลกัษณะทางความคิดของมนุษยท่ี์ใชก้ลยทุธ์ทางความคิดท่ีซบัซอ้น ลึกซ้ึง สร้างสรรคมี์หลกัเกณฑ์ท่ี
ตอ้งอาศยัคุณภาพความคิดขั้นสูง ในการประมวลองค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีคิด
เชิงสร้างสรรค ์คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพื่อน าไปสู่ค าตอบเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 
Dressel  and  Mayhew,  1957; Decaroli, 1973; Ennis,  1985;  Kneedler,  1985; Paul, 1993; 
Woolfolk,  1995; Center  of  Critical  Thinking  Somona  State  University,  1996; Angeili  
and  Valanides,  2009: 326) กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มีขั้นตอนดงัน้ี  1) การก าหนด
เป้าหมายของการคิดเป็นการพิจารณาเหตุการณ์  สถานการณ์  ขอ้โต้แยง้หรือข้ออา้งต่างๆ แล้ว
ก าหนดเป้าหมายการคิด  2)  การนิยามปัญหาหรือค าถามเป็นการระบุปัญหาหรือค าถามที่เกิดข้ึน
และก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ  3) การก าหนดสมมติฐานเป็นการระบุสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งและจดัล าดบัของสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้4) การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ5) การประเมิน
และตดัสินใจเป็นการประเมินการคิดและตดัสินใจลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลท่ีสุด  วตัสันและ
กลาสเซอร์ (Watson  and  Glaser,  2008: 1-3) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมี 5 องคป์ระกอบ คือ  
การสรุปอา้งอิง (Inference) การยอมรับขอ้สรุป (Recognition  of  Assumptions) การนิรนัย 
(Deduction)การตีความหมาย (Interpretation) การประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation  of  Argument)  เด
รสเซลและเมยฮ์ิว  (Dressel  and  Mayhue,  2007: 1-3)  กล่าวว่า  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ประกอบดว้ยความสามารถในการคิด 5 ประการ คือ 1) ระบุปัญหา (Define  a Problem) 2) เลือก
ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น (Select Pertinent Information) 3) เขา้ใจขอ้สรุปเบ้ืองตน้ (Recognize  
Assumptions) 4) ตั้งสมมติฐาน (Formulate  Hypothesis) และ5) สรุป  อีกทั้งเอนนิส (Robert H. Ennis, 
1996: 13-16) กล่าวถึงความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีสามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดัการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถ 4 ประการ  1) ความสามารถในการอุปนัย 
(Induction  Thinking)  2) ความสามารถในการตดัสินพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
และการสังเกต (Judging  Credibility  of  Observation  Reports) 3) ความสามารถในการคิด
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แบบนิรนยั (Deductive  Thinking)  4) ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption  
Identification)  นอกจากนั้น  ริชาร์ดพอล (Richard  Paul, 2008: 1-2) กล่าวว่าการคิดอย่างมี
วจิารณญาณเป็นการเตรียมเด็กสู่การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วโดยมีกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหาคือการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะส าคญัของการแกปั้ญหา
และการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ตอ้งใช้ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ดงัท่ี ทิศนา  แขมมณี (2544: 153) 
สรุปและน าเสนอขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวเ้ป็น10 ขั้น คือ 1) ตั้ งเป้าหมายใน
การคิด 2) ระบุประเด็นในการคิด3)  ประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นท่ีคิดทั้งทางกวา้ง ลึกและไกล 4) วิเคราะห์  จ  าแนก  แยกแยะขอ้มูล  จดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลและเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใช ้5) ประเมินขอ้มูลท่ีจะใชใ้นแง่ของความถูกตอ้ง  ความเพียงพอ
และความน่าเช่ือถือ  6)ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือก / ค  าตอบท่ี
สมเหตุสมผลตามขอ้มูลที่มี 7) เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมาและ
คุณค่าหรือความหมายท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น 8) ชัง่น ้ าหนกั  ผลได ้ ผลเสีย  คุณ – โทษ  ในระยะสั้น
และระยะยาว 9) ไตร่ตรอง  ทบทวนกลบัไปกลบัมาให้รอบคอบ  และ 10) ประเมินทางเลือกและลง
ความเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด 

5. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากการศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องออสบอร์น (Osborn, 1963) รูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องออสบอร์นและพาร์น (Osborn and Parn, 1967) รูปแบบการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคข์องไอซัคเคนและทริฟฟินเกอร์ (Isaken  and  Treffinger, 1985) รูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องทริฟฟินเกอร์ ไอซคัและดอร์วอล (Treffinger, Isaken  and  Dorval, 
1994) และรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ทอแรนซ์ (Torrance, 1965: 1-200) มา
ก าหนดแนวทางการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหา โดยศึกษาตามแนวคิดการแกปั้ญหาของเบเยอร์ (Beyer, 2008: 2-4) กล่าวถึงการคิด
แกปั้ญหาวา่เป็นการคิดพิจารณาเลือกขั้นตอนหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์
หน่ึงๆ เพื่อการบรรลุผลตามท่ีตอ้งการบุคคลจะคิดแกปั้ญหาเม่ือไม่รู้ค  าตอบท่ีตอ้งการและเม่ือเกิด
ช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็นกบัส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละการแกปั้ญหามีการคิดเป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ 
1)ระบุปัญหา (Identify and  Problem) คือการตีความหมายของปัญหาโดยการใชค้  าส าคญัเป็นแนวทาง 
2) วิเคราะห์ปัญหา (Represent  the  Problem) โดยระบุเป้าหมายท่ีตอ้งการอุปสรรคพร้อมสาเหตุ 3) 
คิดหายุทธวิธีการแกปั้ญหา (Invent a Solution  Strategy) 4) แกปั้ญหาดว้ยยุทธวิธีทางเลือก (Cary  
out  the  Plan) 5) สรุปผล (Conclude)  ดว้ยการเสนอผลการแกปั้ญหาและแสดงหลกัฐานประกอบ 
และ 6) ตรวจสอบ (Check  the  Results)  ดว้ยการประเมินค าตอบ  แบรนส์ฟอร์ดและสแตน (Brans 
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Ford  and  Stein 2007 : 1-4) ไดเ้สนอแนวคิดวา่การคิดแกปั้ญหามี 5 ขั้นตอน  คือ 1) ระบุปัญหา 
(Identify and  Problem) 2) นิยามปัญหา (Define the  Problem) 3) หาแนวทางในการแกปั้ญหา 
(Explore  Possible  Strategies) 4) ปฏิบติัการแกปั้ญหา (Acts  on  the  Strategies) และ 5) ศึกษา  
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look  at  the  Effects  of  the  Efforts) และกิลฟอร์ด 
(Guitford, 1971: 12) กล่าววา่  การคิดแกปั้ญหามี 5 ขั้นตอน  คือ 1) เตรียมการคือ  คน้หาวา่ปัญหาคือ
อะไร  2) วิเคราะห์  คือ  พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา  3 )  เสนอแนวทางแก ้ คือ  หาวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัสาเหตุของปัญหามาแกไ้ข  4) ตรวจสอบผล  คือ พิจารณาผลลพัธ์วา่ตรงตามท่ีตอ้งการ
หรือไม่  และ 5)  น าไปประยกุตใ์ช ้คือ  น าวธีิการแกปั้ญหาไปใชใ้นโอกาสต่อไป   

6. แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)
การศึกษา เร่ือง กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
เป็นการใชแ้นวคิดการด าเนินการวิจยัและพฒันา (Research and Development)ดว้ยการศึกษาวิจยัทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative  Methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)นอกจากน้ี ผูว้ิจยัใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research)ตามแบบแผนการวิจยัแบบ
แผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลกัและวิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธี
รอง (Creswell, 2011)เพื่อตอบค าถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เน่ืองจาก
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผูที้่มีส่วนเกี่ยวข ้องจากการเก็บข้อมูลหลาย
รูปแบบ ประกอบดว้ย สอบถาม  สัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีการ
ผสมผสานวิธี  ส าหรับในส่วนของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูเ้รียนในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 
ความสามารถในการแก้แก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีประเมินจาก
ช้ินงาน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,2554:39)
ดงันั้นเพื่อใหผ้ลการวจิยัสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั
และพฒันาประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (มาเรียมนิลพนัธ์ุ,2554:31)ดงัน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) การออกแบบและพฒันา
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแล้วหาประสิทธิภาพของกระบวนท ัศน์  
ขั้นตอนท่ี 3 การน าไปใช้ (Research : R2)การทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานกบักลุ่มเป้าหมายและขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง (Development : D2)
การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน   



19 

7. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนADDIE Model 
(Kruse, 2009: 1) แบบจ าลอง การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์
(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ จอยซ์และเวลล ์
(Joyce and Weil, 2009: 9)ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิม
ของUniversity of Florida ท่ีด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั
(Kruse,2009: 1) เป็นแบบจ าลองท่ีใช้วิธีการเชิงระบบ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการด าเนินการ 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นและแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้การเลือกส่ือและวิธีการจดัการเรียนการสอน  3) ขั้นตอนการพฒันา
(Development) เป็นการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 4) ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) เป็นการน า
แผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และ 
5) ขั้นตอนการประเมินผล(Evaluation) เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกระดบัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทุกองคป์ระกอบ เพื่อยนืยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, 
Carey and Carey, 2005: 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 องคป์ระกอบ คือ 1) ก าหนด
เป้าหมายการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการก าหนดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั โดย
วเิคราะห์การปฏิบติังาน (Analyze Performance) และวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Conduct Needs 
Assessment)2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เป็นขั้นของการวิเคราะห์ว่า
จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและ
บริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write Performance 
Objective) เป็นการระบุใหช้ดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั
5) พฒันาเคร่ืองมือประเมินผล (Develop Assessment Instruments) 6) พฒันากลยุทธ์การสอน 
(Develop Instructional Strategies) 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and 
SelectInstructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 
(Design and Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน 
(Revise Instruction) และ 10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and 
Conduct Summative Evaluation) 
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 จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
(Model of Teaching) เร่ิมจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใชก้ารเล่า
เร่ืองมีครูและนักเรียนเป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงที่ เกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อน าไปสู่
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) 
มี 4 ส่วน คือกระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) ระบบสังคม (Social System) 
หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบหรือระบบ
สนบัสนุน (Support System) 
ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application)  
ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานและส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and 
Nurturing Effects)  
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ในลกัษณะของ Mixed Methods 
ประยุกตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model (Kruse, 2009: 1)   การ
ออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) โดยน ามาใชใ้น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการเรียนการสอนและการด าเนินการเรียนการสอนทั้ง
ระบบโดยบูรณาการแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการเรียนส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กบัแนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎีสรรค์สร้างสรรค์ความรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ร่วมกบัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการสืบเสาะหาความรู้  การเรียนรู้ด้วยโครงงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชช่ื้อรูปแบบวา่ “CLTE” หรือเรียกวา่ “รูปแบบ ซี
เอลทีอี”โดยมีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้นท่ีตอ้งค านึงถึง  ประกอบดว้ย 1) 
ชุมชน (Community) 2) การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3) เทคโนโลยี (Technology)  และ 4) การ
ประเมินผล (Evaluation)  เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนPSRAไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1  เตรียม
ความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้(Strategies : S)ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด 
(Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมินประสิทธิผล(Assessing : A) โดยก าหนดให้ทุกขั้นตอนมีการ
น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมและเป็นส่วนส าคญัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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เร่ิมดว้ยการร่วมวางแผนด าเนินการ ในการออกส ารวจพื้นท่ีในชุมชนปล่องเหล่ียม  เส้นทางการสืบเสาะหา
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบา้น  ตัวแทนชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านเขา้
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานนักเรียน  ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์งานใหผู้อ่ื้นในชุมชนรับรู้   

 จากแนวคิดและความส าคญัทั้งหมดท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของ
การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกเพื่อท า
ใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพบนโลกของความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูว้ิจยั
จึงพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาโดยน า
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มาพฒันาร่วมกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยใช้
แนวคิดของ อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991: 25)ทิศนาแขมมณี (2545: 24)และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างความรู้ เช่น การร่วมมือกนัเรียนรู้  (Collaborative Learning)  การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authentic Learning)  และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยมีหลกัการส าคญัคือ การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูคิ้ดและเป็นผูล้งมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง รับผิดชอบการเรียนของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผน  การจดักิจกรรม  การวดั
ประเมินผล โดยมีการวิเคราะห์การปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน  การวางแผนการปฏิบติั  ลงมือ
ปฏิบติัจริงแกไ้ขปัญหา ตรวจสอบและน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  มีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีมนุษย
สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การเรียนรู้เร่ืองราวในชุมชน การเก็บขอ้มูลจากการสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสังเกต  บุคคลใน
ชุมชนและการเชิญบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน สามารถ
น าความรู้ใหม่ท่ีไดน้ าไปใชใ้นการในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ และประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดย
มีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการ
เรียนรู้ (วชัราเล่าเรียนดี, 2554: 76 – 85) 
 ส าหรับหลกัการ แนวคิด การวิจยัและพฒันา การออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสรุปสาระส าคญัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี 1การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) : ในขั้น
น้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันากระบวนทศัน์การ
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จดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 วิเคราะห์
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  วเิคราะห์ตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระการเรียนรู้ท่ี 3 
เทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะของการบูรณาการความรู้แล้วน ามาวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนและทักษะในการ
ปฏิบติังานของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ความสามารถในการการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 เมื่อได้ข ้อมูลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นดังกล่าว  ท าให้ได้แนวทางในการพฒันา
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ขั้นตอนที ่ 2การพฒันา (Development:D1)เ ป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 
andDevelopment : D and D) :ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นของการออกแบบแบบและพฒันากระบวน
ทัศน์การจัดการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจ ัยได้ด า เนินการ
ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ควบคู่กนัไป  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของการจดัการเรียน
การสอน  มีการร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ศึกษาและก าหนด
เง่ือนไขและความพร้อมของนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ก่อนเรียน   ขณะเรียน  และหลงัเรียนดว้ย
การใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย ่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์มีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในทดลอง และรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  คู่มือการใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคลอ้ง
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้แบบประเมินความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคป์ระเมินดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และดา้นทกัษะกระบวนการในการปฏิบติังาน
ประเมินช้ินงานท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรค ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและรวบรวมขอ้มูล โดยผูเ้ช่ียวชาญและ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  โดยหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  กลุ่มยอ่ย  และกลุ่มใหญ่ 
(Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ                                                                                                                                                                                                                                            
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 ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั(Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation : I) : การ
ทดลองใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  จ  านวน  34  
คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างเร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แลว้ด าเนินการทดลองสอนโดยใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 20 ชัว่โมง ตามขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้หลงัจากนั้นทดสอบหลงัเรียน (Posttest)   
 ขั้นตอนท่ี 4การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การ
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจแบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน
แบบประเมินภาระงานและช้ินงานแบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยการการสอบถาม  การสัมภาษณ์  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์โดย
ประเมินจากช้ินงาน  กระบวนการท างานแลว้น าขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละขั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุงกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานโดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานเพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ความสามารถด้านการคดิ 

อย่างมีวจิารณญาณ 
 ทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้(Constructivism Learning 

Theory)(Wilson 1996:18-20; Cobb 1994:7-10; 
Driver and Bell 1986: 5-7) 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของPiagetและทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคม
ของVygotsky 

 แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
(Community -Based Learning : CBL) (J. Kirt  
Horton 1989; Davis & Newstrom) 

 แนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem - 
Based Learning : PBL) 

 แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
BasedLearning : IBL) 

 แนวคิดการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative 
Learning) 

 แนวคิดการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Project - Based 
Learning : PBL) 

 
 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

- กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Osborn 
(1963) 
- กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง 
Torrance(1965) 
- กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง  
Isaken & Treffinger (1991) 
- กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Parnes 
(1992) 
- กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Breck (1992) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

- Watson  and  Glaser  (2008) 
- Dressel  and  Mayhue  (2007) 
- Robert H. Ennis ( 1996) 
- Richard  Paul  (2008) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา(Research and 
Development: R&D)(มาเรียม นิลพนัธ์ุ,2555: 230; 
องอาจ นยัพฒัน์,2554) 

 วิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methodology)(Creswell, 2011: 90-96) 

 การออกแบบระบบการสอน ADDIE Model ของ
Kruse และการออกแบบการสอนเชิงระบบของ 
Dick, Carey and Carey (2005) 

 

องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
4. การวดัและประเมินผล 
5. เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศันไ์ปใช ้ให้
ประสบผลส าเร็จ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน 
PSRA   
ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 
ขั้นตอนท่ี 2 หลอมรวมกลยทุธ์(Strategies : S) 
ขั้นตอนท่ี 3 ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) 
ขั้นตอนท่ี 4 ประสิทธิผลการประเมิน(Assessing : 
A)  
โดยก าหนดใหทุ้กขั้นตอนของการเรียนรู้ตอ้งน า
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งชดัเจนและเป็นส่วน
ส าคญัของการเรียนรู้  ซ่ึงในการน าเขา้มามีส่วน
ร่วมตอ้งมีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ซ่ึงอาจ
เขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผน  ร่วม
คิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบติั  ร่วม
ประเมิน  ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่  
ประชาสัมพนัธ์  ร่วมภาคภูมิใจและร่วม
รับผิดชอบ 

กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน“CLTE ”  มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั
ในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้น ที่ตอ้งค านึงถึง  
ประกอบดว้ย  
1.ชุมชน (Community)  
2. การจดัการเรียนรู้ (Learning) 
3. เทคโนโลย ี(Technology)   
4. การประเมินผล (Evaluation)   

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
2. เลือกขอ้มูลที่ส าคญั  
3. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล  
4. การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ 
คน้หาความจริง 
5. ความสามารถในการสรุปผลจาก
ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ   

ความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ 

1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ี
ชดัเจน 
2.  การคน้พบแนวคิด   
3.  การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   
5. การสร้างสรรคค์วามรู้ 
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ค าถามการวจัิย 
 ผูว้จิยัก าหนดค าถามการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อออกแบบการวจิยัส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดงัน้ี 

1. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด80/80 หรือไม่ 

2. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ี
พฒันาข้ึน มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไรในดา้นต่อไปน้ี 

2.1 ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

2.2 ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

3. ผลการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคไ์ปขยายผลเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะคือ  

2.1 เพื่อประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาก่อนและหลงัเรียน 
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2.2 เพื ่อประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาก่อนและหลงัเรียน 

3. เพื่อขยายผลกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาหลงัการเรียนโดยใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน หลงัเรียน
มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียน  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
   1. ชุมชนและสถานทีเ่ป้าหมาย 
  ชุมชนที่เป็นพืน้ที่ในการวิจัย  คือ ชุมชนปล่องเหล่ียม  ต าบลท่าไม ้ อ าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมุทรสาครสถานศึกษาในพื้นท่ีของเขตชุมชนปล่องเหล่ียม ได้แก่  โรงเรียนบา้นปล่อง
เหล่ียม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร   
  ประชากรนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม จ านวน 98 คน 
   กลุ่มตัวอย่างนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1  โรงเ รียนบ ้านปล่องเหล่ียม  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 34 คนไดม้า
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
2. ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ  านวน 3 คน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ จ  านวน 1 คนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 1 คน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชนของโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  จ  านวน 5 คน 
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4. ประชาชนในชุมชน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน จ านวน  10 คน 
5. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1โรงเรียน

บา้นปล่องเหล่ียมอ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร  จ านวน 34 คน ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2557 

6. ขยายผลกบัครูผูส้อนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษากลุ่มสาระละ 
1 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1 ตวัแปรตน้ (independent  variables)  คือ  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน   

2.2 ตวัแปรตาม (dependent  variables) 
   2.2.1 ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
   2.2.2 ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

3. ระยะเวลาในการทดลองใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6 จ านวน 34 คนใชเ้วลา 10สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา  
20ชัว่โมง ทดลองใช้ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2558  ภาคเรียนท่ี 2ปี
การศึกษา  2557 

4. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในรายวิชา ง16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยชีั้นประถมศึกษาปีท่ี 6สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยแีละสาระท่ี 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกนหลกั  แล้วน าตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว
16101) เร่ืองกลไกและไฟฟ้าและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ค16101) เร่ือง การวดั  มาบูรณา
การในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาและกิจกรรมที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ใชส้อนในภาค
เรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 20 ชั่วโมง  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ดงัน้ี  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  นักสืบชุมชน เวลา 4 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สร้างสรรค์
หรรษา เวลา 6 ชัว่โมง  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง “ยวุชนคนสร้างสรรค”์  เวลา  10  ชัว่โมง    
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้จิยัจึงใหค้วามหมายค านิยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวจิยั คร้ังน้ี  
ดงัน้ี 
 กระบวนทศัน์ หมายถึง  ชุดความคิดความเช่ือประกอบด้วยหลักการ วตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้
ใหป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงไดมี้การน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนแลว้ประสบความส าเร็จ
ในการใชเ้กิดประโยชน์และสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง รวมทั้งการน าไปขยายผลสู่ชั้นเรียนอ่ืนๆก็ไดผ้ล
ลพัธ์เช่นเดียวกนั 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  หมายถึง  การน าชุมชนปล่องเหล่ียม หมู่ 10 
ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  มาใช้เป็นฐานในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใหค้วามส าคญักบัชุมชนเป็นหลกั  โดยการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของ
การจดักิจกรรม  ประกอบดว้ย การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั (ภูมิปัญญาชาวบา้นถ่ายทอด
ความรู้) ร่วมประเมินผลและประชาสัมพนัธ์  โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนดว้ย
ตนเอง  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนแลว้น า
องค์ความรู้ท่ีไดก้ลบัไปแกปั้ญหาหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ที่ ดีต่อกนัของทุกฝ่าย โรงเรียนสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน ครูผูส้อนไดว้ธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ชุมชนตระหนกัและ
เห็นความส าคญัของการเรียน  ความร่วมมือท่ีดี  ความสามัคคีและการร่วมกันวางแผนพฒันา
หรือแก้ไขปัญหาที่พบในชุมชนมีมิติหรือมุมมองท่ีมีความแตกต่างสามารถน าวิธีการต่างๆ ท่ี
คน้พบมาใชเ้พื่อแกปั้ญหาและร่วมกนัพฒันาชุมชนไดต้รงตามความตอ้งการและมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดความคิด ความเช่ือ “CLTE”  เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยก าหนดให้มี
การใชชุ้มชนเป็นฐาน  มุ่งเน้น “Community Based Learning (CBL) ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จาก
การไดล้งมือปฏิบติัและการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชนโดยมีองคป์ระกอบหลกัท่ี
ส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ชุมชน (Community) 2) การจดัการเรียนรู้ 
(Learning)3) เทคโนโลยี (Technology) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้
มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ด้วยขั้ นตอนการ
จดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนPSRAไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ร่วมประชุมวางแผน
และสร้างความเขา้ใจที่ตรงกนัระหว่างผูส้อนและชุมชน การให้ความรู้นักเรียนก่อนลงพื้นท่ี
จริง ขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้(Strategies : S)เลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสม
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สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เน้ือหา  และแนวทางในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การใชปั้ญหาเป็นฐาน  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์กระบวนการเทคโนโลยี
และโครงงาน  ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการ
คน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียน
บันทึกการสะท ้อนคิด  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  และขั้นที่ 4  ประเมินประสิทธิผล
(Assessing: A) โดยประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  หลงัเรียน  ประเมินจากความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียน  ซ่ึงประเมินได้จากการ
ปฏิบตัิงาน  การสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์   ภาระงาน  ชิ้นงานและแบบทดสอบ  ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินประกอบด้วย ครู นักเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภูมิปัญญา
ชาวบา้นโดยการประเมินผลนั้นค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้   หมายถึง  การเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนประกอบดว้ย 
PSRA  ดงัน้ี   
 ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้และขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัชุมชนโดยการวางแผนร่วมกบัตวัแทนชุมชน ก าหนดแผนผงัการด าเนินการ  ปฏิทิน
การปฏิบติังานในการลงพื้นท่ี  ก าหนดวตัถุประสงค์  แผนการด าเนินการ  พฒันาเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล  เช่น  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  ให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมชัดเจน 
รวมทั้งการจดัเตรียมส่ือหรือเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา ส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุมชน  
รวมทั้งการสร้างความตระหนักและช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกบั
ชุมชน   
 ขั้นท่ี 2  กลยทุธ์การเรียนรู้(Strategies: S)  เลือกใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบดว้ย  การใชปั้ญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
เทคโนโลย ี การท าโครงงานและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้ทั้งหมดใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรียนรู้  มีการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น  ดว้ยการแกปั้ญหาและความตอ้งการ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชุมชน  
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 ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection: R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการ
คน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียน
บนัทึกการสะทอ้นคิด  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในการด าเนินการ  เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบขณะจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสม  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับรุงและพฒันากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด  โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นส่วนส าคญัของการสะทอ้นคิด 
 ขั้นท่ี 4  ประเมินประสิทธิผล(Assessing : A) การประเมินผลการจดักิจกรรมของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการประเมินนั้นค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยมีการ
ประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน ประเมินจากการปฏิบติังาน การสังเกตพฤติกรรมการ
สอบถาม  การสัมภาษณ์  ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ช้ินงานและแบบทดสอบโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูป้กครองชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น  
 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง  ระดับความสามารถทาง
สติปัญญาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการปฏิบติักิจกรรม 5 ขั้นตอน ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบั
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้แบบทดสอบและใช้
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) ในดา้นท่ี1) การระบุปัญหาและความตอ้งการ 2) การ
เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั 3) การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 4) การคน้ควา้  แสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง 
และ 5) การสรุปผลจากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ  โดยประเมินจากแบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีการประเมินโดยใชแ้บบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัรวมทั้งการประเมินพฤติกรรมการเรียน การปฏิบติังานและช้ินงานของผูเ้รียน 
 ความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หมายถึงระดับความสามารถทาง
สติปัญญาของนกัเรียนในการปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์5 ขั้นตอน ซ่ึงวดั
ไดจ้ากระดบัพฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงความสามารถในกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5
ขั้นตอนโดยใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
(Scoring Rubrics)ประกอบด้วย 5ด้านคือ1) การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชัดเจน ชัดเจน 
หมายถึง สามารถก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการท่ีพบในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  
ชัดเจน  มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง  พฒันา   2) การคน้พบแนวคิด  
หมายถึงระดบัความสามารถในการพิจารณาหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ให้
มากที่สุดวดัได้จากระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการพิจารณาหาแนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุดและมีแนวโนม้สามารถน าไปแกปั้ญหาไดจ้ริงในทุกวิธีโดย
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การแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวด้ว้ย 3) การค้นพบวิธีการแกปั้ญหา 
หมายถึง ระดบัความสามารถในการเสนอเกณฑห์รือแสดงเหตุผลในการตดัสินเลือกแนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหาท่ีดีที่ สุดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุดวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการเสนอเกณฑห์รือแสดงเหตุผลอยา่งครอบคลุมในปัญหาและแตกต่างจากคนอ่ืน 
เพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 4)การน าไปปฏิบติัได้จริง หมายถึง การน าแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีค้นพบไปใช้
แก้ปัญหาที่พบจริง เพื่อประเมินว่าวิธีการ ชิ้นงานแนวคิด หรือข้อคน้พบท่ีไดน้ั้นสามารถ
แก้ปัญหาท่ีก าหนดไวไ้ด้มากน้อยเพียงใด และ 5) การสร้างสรรค์ความรู้หมายถึง  ระดับ
ความสามารถในการน าความรู้หรือขอ้มูลจากค าตอบของปัญหามาสร้างเป็นความรู้ใหม่วดัไดจ้าก
ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีได้จากทกัษะการ
คน้พบวธีิการแกปั้ญหาไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ยา่งหลากหลาย และแตกต่าง
จากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์อ่ืนๆ และมีแนวโนม้ในการน าไป
ปฏิบติัจริงได ้  
 ประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหมายถึง 
ระดบัคุณภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากบั 
80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดงัน้ี 
 80 ตัวแรก (E1)หมายถึงคะแนนเฉล่ียของความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ระหวา่งเรียนของนกัเรียนคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 80 ตัวหลัง (E2)หมายถึงคะแนนเฉล่ียของความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนของนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึง
เป็นประสิทธิภาพของผลผลิต 
 ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีต่อการเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
โดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดล้งพื้นท่ีเพื่อส ารวจศึกษา  เรียนรู้เร่ืองราว  ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน
ท่ีตนอาศยั ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการคน้หาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  ร่วมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฝึกการท างานร่วมกับผูอ่ื้นท าให้
ผูเ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆในชุมชน  ฝึกความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผู ้เ รียนสามารถน าความ รู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

2. ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคซ่ึ์งผูส้อนสามารถน าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบัผูเ้รียนในบริบทและชุมชนท่ีแตกต่างกนัได ้

3. เป็นแนวทางหรือทางเลือกใหม่ส าหรับครูผูส้อน  ผูบ้ริหาร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ
สามารถน าไปปรับใชโ้ดยอาศยัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ความร่วมมือจากชุมชนมีการน าเทคโนโลยี
เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู้โดยการบูรณาการร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อฝึกความสามารถ
ดา้นการคิดขั้นสูงใหก้บัผูเ้รียน 

4. เป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน  ก่อให้เกิดความสามคัคีและความเขา้ใจที่ดีต่อกนั  มีการน าทรัพยากร
บุคคล องค์ความรู้  ส่ือ  ทรัพยากรด้านส่ิงแวดล้อมและงบประมาณมาร่วมสนับสนุนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จและชุมชนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการท่ีไดจ้ากการ
วจิยัไปพฒันาหรือน าไปใชแ้กปั้ญหาต่างๆท่ีพบในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจยั  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการด าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

 3. การบูรณาการการเรียนรู้ 
 4. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
 5. การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
 6. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
 7. การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ยึดหลกัการและแนวคิด
ส าคญั คือมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน(Standards -Based Curriculum) 
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลกัสูตร  การออกแบบการเรียนการสอน
และการประเมินผล  ท  าใหท้ราบวา่อะไรเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัเรียนควรรู้และปฏิบติัได ้ (ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา , 2551: 1- 6) วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ท่ี
จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับน
พื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
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 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยพิจารณาเลือกใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผูว้ ิจยัรับผิดชอบสอนมาเป็น
แกนกลางแลว้บูรณาการร่วมกบัสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ดว้ยมองเห็นวา่การ
จดัการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
โดยน าสะเต็มศึกษา (STEM Education )  คือการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
(Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่วิทยาศาสตร์ (Science: S) 
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) 
โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั
เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการคน้ควา้และการพฒันาส่ิงต่าง ๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบนัซ่ึงอาศยัการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนหลายสาขาร่วมมือกนัเพราะในการ
ท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวนันั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งส้ินไม่ได้แยกใช้
ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากน้ี STEM Education ยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาทกัษะส าคญัในโลก
โลกาภิวตัน์หรือทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 อีกดว้ย  ทั้งน้ี STEM  Education จากการศึกษา
ขอ้มูลและทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต พบวา่ นโยบายการศึกษามุ่งเนน้ให้
ครูผูส้อนน าสะเต็มศึกษาเขา้มาสู่ชั้นเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล เพื่อพฒันาและส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิด การแกปั้ญหาและการออกแบบสร้างช้ินงานท่ีสร้างสรรค์  โดยจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระท่ี 2 การออกแบบ
และเทคโน  และสาระท่ี 3 เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียน                      
มีความรู้  ความเขา้ใจ   มีทกัษะพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชป้ระโยชน์ในการท างาน            
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข   
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 สาระที ่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์เลือกใชเ้ทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลย ีท่ีย ัง่ยนื 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย  ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค์   คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ย่างถูกต้อง  เหมาะสม   นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 สาระที ่2  การวดั 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 สาระการเรียนรู้ที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  ด้านการส่ือสาร 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  วิทยาศาสตร์ช่วยให้
มนุษย ์ไดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทกัษะส าคญั
ในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูล ท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่
ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นการเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
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กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
 สาระที ่2  ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกบั
ส่ิงมีชีวิต   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
        สาระที ่8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 จากการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ พบว่า  มีความเหมาะสมในการพฒันา
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียน เน่ืองจาก
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานและตวัช้ีวดัแสดงให้เห็นวา่แต่ละสาระการเรียนรู้มุ่งให้
ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ มีความคิดรวบยอดในเน้ือหาสาระ  พฒันาทกัษะกระบวนการในการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตัวช้ีวดั ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สาระที ่2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 
1. อธิบายส่วนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี 
2. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้าม
ความสนใจอยา่งปลอดภยัโดย
ก าหนดปัญหาหรือความ 

สาระที ่2  การวดั 
1. อธิบายเส้นทางหรือบอก
ต าแหน่งส่ิงของต่างๆ โดย
ระบุทิศทางและระยะทางจาก
รูปภาพ  แผนท่ี และแผนผงั 
 

สาระที ่2 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
1. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละทอ้งถ่ินเป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติ 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
(ต่อ) 

 

ตัวช้ีวดั ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือก
วธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  
หรือแผนท่ีความคิด ลงมือ
สร้างและประเมินผล 
3. น าความรู้และทกัษะการ
สร้างช้ินงานไปประยกุตใ์นการ
สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้   
  
สาระที ่3 เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
1.บอกหลกัการเบ้ืองตน้ของ
การแกปั้ญหา 
2.  ใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล 
3.  เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
4.  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยเลือกใช้
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานจากจินตนาการหรือ
งานท่ีท าในชีวติประจ าวนัอยา่ง
มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

สาระการเรียนรู้ที ่6  ทกัษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตร์ 
1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย
แกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยใีนการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

สาระที ่8 ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น
หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์ท่ี
จะศึกษาตามท่ีก าหนดใหแ้ละ
ตามความสนใจ 
8. น าเสนอ  จดัแสดงผลงาน 
โดยอธิบายดว้ยวาจาและเขียน
รายงานแสดงกระบวนการ
และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั โดยท่ี
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการประกอบดว้ย                    
1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 6 - 7)   

1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มา
ใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหา และ
ความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนัก ับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น     

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
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 จากการศึกษาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนพบว่าสมรรถนะการคิดและการแกปั้ญหามี
ความส าคญัและเม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สมรรถนะการคิดและ
การแกปั้ญหามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระวชิาคณิตศาสตร์ 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ซ่ึงคุณลกัษณะองัพึงประสงค ์ประกอบดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 7)   

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต    
3. มีวนิยั    
4. ใฝ่เรียนรู้    
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง   
6. มุ่งมัน่ในการท างาน    
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   

 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการพฒันา
ผูเ้รียนนั้นมิไดมุ้่งเพียงดา้นความรู้แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ควรพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นคนดี มีคุณภาพสามารถด ารงชีวติอยูบ่นโลกของความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีความสุข 

  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
    การพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งน าแนวคิดและหลกัการเชิงระบบและทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นพื้นฐาน  
ในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนของนกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้ในการพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการศึกษาทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงน าเสนอ
ดงัน้ี 
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ระบบการเรียนการสอน ADDIE  Model      
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิม
ของ University of  Florida ท่ีด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์
กนั (Kruse, 2009: 1) วธีิการเชิงระบบประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอน
การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นและแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
การเลือกส่ือและวิธีการจดัการเรียนการสอน 3) ขั้นตอนการพฒันา (Development) เป็นการพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้และพฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 4) ขั้นตอนการน าไปใช ้(Implementation) เป็นการน าแผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม
และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง และ5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกระดบัและประเมินผลการจดัการเรียน การสอนทุก
องคป์ระกอบ เพื่อยนืยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ 
 แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ 
 แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, 
Carey and Carey, 2005: 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 องคป์ระกอบ  คือ 1) ก าหนด
เป้าหมายการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการก าหนดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั โดย
วเิคราะห์การปฏิบติังาน (Analyze Performance) และวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Conduct Needs 
Assessment) 2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เป็นขั้นของการวิเคราะห์วา่
จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและ
บริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write Performance 
Objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนวา่ผูเ้รียนจะสามารถท าอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั 
5) พฒันาเคร่ืองมือประเมินผล (Develop Assessment Instrument) 6) พฒันา กลยุทธ์การสอน 
(Develop Instructional Strategy) 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and Select 
Instructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียน การสอน (Design and 
Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise 
Instruction) และ 10) ออกแบบและประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and Conduct 
Summative Evaluation)  
 จากการศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอน สรุปไดว้า่ มีความสอดคลอ้งกนัใน
ประเด็นการวิเคราะห์ในหลายมิติ น าไปสู่การออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยน าแนวคิดและหลกัการการวิจยั
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และพฒันา (Research and Development) ประยุกตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดการออกแบบระบบการเรียน
การสอน ADDIE  Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of  Florida ท่ีด าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั(Kruse, 2009: 1) และการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) โดย
น ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการเรียนรู้และการด าเนินการเรียนการสอนทั้ง
ระบบและสังเคราะห์กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 
แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้  นอกจากสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  ผลการ
เรียนรู้แลว้  ควรจะตอ้งมีการบูรณาการสมรรถนะที่ส าคญัและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมกนั ประกอบกบัการพิจารณาร่องรอยหลกัฐานท่ีแสดงถึงความรู้  ทกัษะ  
ความสามารถของผูเ้รียนและวธีิการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้  การออกแบบ
การเรียนรู้จึงตอ้งออกแบบอย่างเป็นระบบ  เน่ืองดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้เป็นลกัษณะ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นชุดความคิด ความเช่ือ ว่าเม่ือผูส้อนน าเทคนิควิธีการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
ไปใช้ตามขั้นตอน กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ก็จะท าให้นักเรียนท่ีเรียนด้วยด้วยกระบวนทศัน์ท่ี
พฒันาข้ึนน้ี  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ ซ่ึง
กระบวนทศัน์ท่ีพฒันาข้ึนมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีเทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและวยัของผูเ้รียน  สอดคล้องกบัธรรมชาติวชิา  เนน้การจดัการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จากธรรมชาติและสังคม  การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ศกัยภาพตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เ ร่ิมตั้งแต่การเลือกวิธีการสอน  เทคนิคการสอน     
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  การจดัเตรียมส่ือ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  การจดับรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ของนกัเรียนเป็นระยะและหลากหลายวธีิการ โดยการมีวธีิการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 
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วธีิการสอนแบบโครงงาน (Project  Baseds  Learning) 
 การสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้  หรือ
ปฎิบติังานตามหัวขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มี
การวางแผนในการท างานหรือการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ   ผูว้จิยัเลือกการท าโครงงานโดยการน า
กระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอนมาใช้ เน่ืองดว้ยให้สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระท่ี  2  การออกแบบและเทคโนโลยี  ซ่ึงโครงงานเทคโนโลยีมีความ
แตกต่างจากโครงงานทางวิทยาศาสตร์  กล่าวคือ  วิทยาศาสตร์มุ่งเนน้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริง
ในธรรมชาติ  ส่วนเทคโนโลยีศึกษาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ  การแกปั้ญหา  และคุณสมบติั
ของส่ิงของที่มนุษยป์ระดิษฐ์หรือสร้างข้ึน  วิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัการพยายามตอบค าถาม 
“What” ในขณะท่ีเทคโนโลยมุี่งแกปั้ญหาท่ีมาจากความตอ้งการจะตอบค าถาม “How”   
 

ตารางท่ี 2  แสดงความแตกต่างของกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์   
 

กจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ กจิกรรมทางเทคโนโลยี 
1.  คิดตั้งสมมติฐาน 1.  คิดดว้ยการใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยี 
2.  ค าอธิบาย  ท านาย  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2.  ไดผ้ลิตภณัฑ์ 
3.  คน้พบกฎ  หลกัทฤษฎี 3.  ลงมือปฏิบติัตามความคิดสร้างสรรค์ 
4.  วเิคราะห์ขอ้มูล 4.  สังเคราะห์แนวคิด 
5.  คน้ควา้หาสาเหตุของปัญหา 5.  แสวงหาแนวทางสู่ค าตอบ 
6.  คน้ควา้เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 6.  คน้ควา้เพื่อตอบสนองจุดประสงค ์
7.  เรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเป็นอยู ่ 7.  เรียนรู้การประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ไดอ้ยา่งไร 

 

 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นวิชาการประเภทประยุกตใ์ชง้าน  เก่ียวขอ้งกบั
การด ารงชีวติของมนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดจนตาย  จากลกัษณะดอ้ยและอ่อนแอเชิงกายภาพของมนุษย ์ 
แต่มีความสามารถในการใช้และพฒันาสมอง  สติปัญญา  คิด  อ่าน  ตดัสินใจ  แกปั้ญหาเพื่อความ              
อยูร่อดและด ารงไวซ่ึ้งเผา่พนัธ์ุ    มีการประดิษฐ์คิดคน้การใช้เคร่ืองมือ  หรือวิธีการจากธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัรวมทั้งการสะสม  ปรับปรุงและถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าวจากรุ่นหน่ึงไปยงั
อีกรุ่นหน่ึงในเชิงต่อยอด  ส่วนใหญ่ท าให้เกิดเทคโนโลยีที่เข็มแข็งและแข็งแกร่งข้ึนเป็นทั้ง
เคร่ืองมือและกระบวนการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของมนุษยชาติอยา่งกวา้งขวาง  ช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์ ทั้งความจ าเป็นพื้นฐานและความตอ้งการในดา้นต่างๆ ท่ีดีข้ึน (Better)               
สะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งข้ึน (Faster)  ประหยดัมากข้ึน (Cheaper) ภายใตท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
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อยา่งจ ากดั  และมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนตลอดเวลา  ซ่ึงเราเรียกสังคมมนุษยโ์ดยทัว่ไปวา่ “สังคม
เทคโนโลย”ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แสดงใหเ้ห็นดงัแผนภาพท่ี 2 
 

  วทิยาศาสตร์                                                                   เทคโนโลย ี
           
 
                 เร่ิมจากค าถามเก่ียวกบั               เร่ิมจากปัญหาและความ 
                ปรากฏการณ์ธรรมชาติ                   ตอ้งการของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
แผนภาพท่ี  2   แบบจ าลอง (Model) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ใชว้ธีิการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry) 

เสนอทฤษฎีอธิบาย 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

ใชว้ธีิการแกปั้ญหา 
(Problem  Solving) 

เสนอวธีิการแกปั้ญหาเพื่อสนอง 
ความตอ้งการของมนุษยม์นุษย ์

ใชค้วามรู้และการตดัสินใจ 
 

ค าถามใหม่ ปัญหาใหม่ 

น าทฤษฎีการปฏิบติัไปใชใ้นสังคม 
/ธุรกิจ / อุตสาหกรรม 

น าทฤษฎีการปฏิบติั 

ไปใชส่้วนบุคคล 

การสูญสลายและการสร้างข้ึนใหม่ 
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กระบวนการเทคโนโลยี 
 กระบวนการเทคโนโลยีของทางสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(2553 : 12) ก าหนดไวมี้ทั้งหมด  7 ขั้นตอน  ซ่ึงผู ้วจิยัน ามาใชใ้นการท าโครงงานเทคโนโลย ี ดงัน้ี 

1. ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ (Identification the problem, need or preference) 
  เม่ือมนุษยเ์กิดปัญหาหรือความตอ้งการ  ขั้นแรกคือ  การท าความเขา้ใจปัญหานั้นๆ 

อยา่งละเอียดหรือก าหนดขอบเขต  การแกปั้ญหา  ระบุความตอ้งการให้ชดัเจนวา่ตอ้งการอะไรโดย
เขียนเป็นขอ้ความสั้นๆ ใหไ้ดใ้จความชดัเจน 

2. รวบรวมขอ้มูล  (Information gathering – to possible solutions) 
  รวบรวมขอ้มูลเพื่อแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ (Information)  
เม่ือก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการแลว้  ขั้นต่อไปคือ  เก็บรวบรวมขอ้มูลและความรู้ ทุกด้าน        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะส าหรับแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ
ท่ีก าหนดไวท้  าไดว้ธีิ 

3. เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  (Selection of best possible solutions) 
      ในขั้นน้ีเป็นการตดัสินใจเลือกแนวคิดท่ีดีท่ีสุดส าหรับแกปั้ญหา  โดยน าขอ้มูลและ

ความรู้ท่ีรวบรวมไดม้าประกอบกนัจนไดข้อ้สรุปวา่จะเลือกวิธีการแกปั้ญหาหรือวิธีการสนองความ
ตอ้งการเป็นแบบใด  โดยวธีิการท่ีเลือกอาจยดึแนวท่ีวา่  เม่ือเลือกแลว้จะท าให้ส่ิงนั้นดีข้ึน สะดวกสบาย
หรือรวดเร็วข้ึน  ประหยดัข้ึน  รวมทั้งวธีิการเหล่าน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่

4. ออกแบบและปฏิบติัการ (Design  and  Making) ขั้นตอนน้ีตอ้งการให้นกัเรียน  รู้จกั
คิด ออกแบบ  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงของเคร่ืองใชเ้สมอไป อาจเป็นวิธีการก็ได ้ และการออกแบบ
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนแบบเสมอไป  อาจเป็นแค่ล าดบัความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนซ่ึงรวม
ปฏิบติัการลงไปดว้ยนัน่คือเม่ือออกแบบแลว้ตอ้งลงมือท าและลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีออกแบบไว ้

5. ทดสอบ  (Testing  to  see  if  it  works) เป็นการน าส่ิงประดิษฐ์หรือวิธีการนั้นทดลอง
ใชเ้พื่อทดสอบวา่ใชง้านหรือท างานไดห้รือไม่มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 

6. ปรับปรุงแกไ้ข (Modification  and  improvement) หลงัจากการทดสอบผลแลว้พบวา่
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างข้ึนหรือวิธีการท่ีคิดข้ึนไม่ท างาน มีขอ้บกพร่องก็ท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยอาจ
เลือกวธีิการใหม่ก็ไดคื้อยอ้นไปขั้นตอนท่ี  3 

7. ประเมินผล (Assessment) หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขจนใช้งานไดดี้ตามวิธีการท่ีออกแบบ
แลว้  ก็น ามาประเมินผลโดยรวมวา่สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
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แผนภาพท่ี  3  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเทคโนโลยี 
 
การสอนแบบโครงงาน 

1. เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผู ้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ไดป้ฏิบติัจริง  คิดเอง  ท าเอง  อยา่งละเอียดรอบคอบ  ท างานอยา่งเป็นระบบ 

2. ผูเ้รียนรู้จกัวธีิแสวงหาขอ้มูล สร้างองคค์วามรู้และสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหา มีทกัษะกระบวนการในการท างาน  วางแผนและจดัการ 
4. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
5. ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีเหตุผล  มีการ

ยอมรับในความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนั 
6. ผูเ้รียนไดฝึ้กลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน  เช่น  การจดบนัทึกขอ้มูล  การเก็บขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือตรง  ความเอาใจใส่  ความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน  
รู้จกัท างานอยา่งเป็นระบบ  ท างานอยา่งมีแผน  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

7. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถน าความรู้  ความคิด  หรือแนวทางท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติหรือสถานการณ์อ่ืนๆได ้
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 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีหลากหลายวิธีและหลายขั้นตอน การวิจยัในคร้ังน้ี
พิจารณาใช้กระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  ขั้นการก าหนดปัญหาและความ
ตอ้งการ  ขั้นการรวบรวมขอ้มูล  ขั้นการเลือกวิธีการ  ขั้นการออกแบบและปฏิบติัการ  ขั้นการ
ทดสอบ  ขั้นการปรับปรุง  และขั้นการประเมินผล 
 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทางานกลุ่ม ตวัปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล และการสืบคน้หา
ขอ้มูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหา  
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดปัญหาจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ  มองเห็นปัญหา
ก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียนและเกิดความสนใจท่ีจะคน้หาค าตอบ 

2. ท าความเขา้ใจกบัปัญหาผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้
3. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้  ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้อยา่ง

หลากหลาย 
4. สังเคราะห์ความรู้  ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  อภิปราย

ผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  

ประเมินผลงานว่าขอ้มูลที่ได้ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมเพียงใด  โดยการตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง 

6. น าเสนอและประเมินผลงานผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และน าเสนอ
ในรูปแบบผลงานท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนทุกคนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหา  ร่วมกนัประเมินผลงานและ
ประโยชน ์
 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานน้ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง  ซ่ึงผูเ้รียนจะได้ฝึกฝนการสร้าง
องคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ยการแกปั้ญหาอยา่งมีความหมายต่อผูอ่ื้น 
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การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)  
 การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบ หรือ
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างสถานการณ์ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนจะเผชิญกบัปัญหา ซ่ึงใน
การแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนจะใชก้ระบวนการท่ีตรงกบัธรรมชาติของวิชาหรือปัญหานั้น เช่น ผูเ้รียนจะ
ศึกษาปัญหาทางชีววิทยา ก็จะใช้วิธีเดียวกนักบันักชีววิทยาศึกษา หรือผูเ้รียนจะศึกษาปัญหา
ประวติัศาสตร์ ก็จะใช้วิธีการเช่นเดียวกบันกัประวติัศาสตร์ศึกษา ดงันั้น จึงเป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้กระบวนการ ในการแกปั้ญหานั้น ผูเ้รียนจะตอ้งน าขอ้มูลทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้น 

  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
 การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบเน้นให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบหรือความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึง
ผูเ้รียนจะใชว้ิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่มีประสิทธิภาพและตรงกบัธรรมชาติของวิชา 
หรือปัญหา ดงันั้นจึงมีผูน้ าเสนอวิธีการการจดัการเรียนรู้ไวห้ลากหลาย เช่น การแนะให้ผูเ้รียนพบ
หลกัการทางคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองโดยวธีิอุปนยั การท่ีผูเ้รียนใชก้ระบวนการแกปั้ญหาแลว้นาไปสู่
การคน้พบ มีการก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานและรวบรวมขอ้มูล ทดสอบสมมติฐานและสรุปขอ้
คน้พบ ซ่ึงอาจใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการทดลองดว้ย การท่ีผูส้อนจดัโปรแกรมไวใ้ห้ผูเ้รียนใชก้าร
คิดแบบอุปนัยและนิรนัยในเร่ืองต่างๆ ก็สามารถได้ขอ้คน้พบด้วยตนเอง ผูส้อนจะเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาแนะน าหรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้วิธีหรือกระบวนการท่ีเหมาะสม จากเหตุผลดงักล่าว
ขั้นตอนการเรียนรู้จึงปรับเปล่ียนไปตามวิธีหรือกรอบกระบวนการต่างๆท่ีใช ้แต่ในท่ีน้ีจะเสนอผล
การพบความรู้ ข้อสรุปใหม่ด้วยการคิดแบบอุปนัยและนิรนัย การจัดการเรียนรู้แบบคน้พบ 
มีขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  
2. ผูส้อนกระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียนใหส้นใจท่ีจะศึกษาบทเรียน ขั้นเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย  
2.1 ผูส้อนใชว้ธีิจดัการเรียนรู้ แบบอุปนยัในตอนแรก เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบขอ้สรุป  
2.2 ผูส้อนใชว้ธีิตดัการเรียนรู้ แบบนิรนยั เพื่อใหผู้เ้รียนหาขอ้สรุปท่ีไดใ้นขอ้ 2 ไปใช้

เพื่อเรียนรู้หรือคน้พบขอ้สรุปใหม่ในตอนท่ีสอง โดยอาศยัเทคนิคการซกัถาม โตต้อบ หรืออภิปราย
เพื่อเป็นแนวทางในการคน้พบ  

2.3 ผูเ้รียนสรุปขอ้คน้พบหรือความคิดรวบยอดใหม่  
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3. ขั้นน าไปใช้ ผูส้อนให้ผูเ้รียนน าเสนอแนวทางการน าขอ้คน้พบที่ได้ไปใช้ในการ
แกปั้ญหา อาจใช้วิธีการให้ท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินผลว่าผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้จริงหรือไม่  
 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  

 1. ช่วยใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล  
 2. ช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบส่ิงท่ีคน้พบไดน้านและเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้  
 3. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ เพราะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่อยา่งเขา้ใจจริง  
 4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นความคิด  
 5. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน คน้ควา้เพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง 
 6. ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจในตนเองต่อการเรียนสูง  
 7. ผูเ้รียนรู้วธีิสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การหาขอ้มูล การวเิคราะห์และสรุปขอ้ความรู้  

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)  
 การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนไดสื้บคน้ ส ารวจ ตรวจสอบและคน้ควา้ ดว้ยวธีิการต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจและรับรู้ความรู้
นั้นอยา่งมีความหมาย  
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบดว้ย  

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ีสนใจ อาจ
มาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนมาแลว้เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย  

2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจ
มีการก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้
หลายวธีิ เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ  

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เม่ือไดข้อ้มูลเพียงพอ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์  แปลผล สรุปผล  น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปวาด  
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4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
แนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ ท าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน  

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ข้อดีของการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหา หลกัการและ
ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบติัเพื่อให้ไดค้วามรู้ท่ีแทจ้ริง โดยผูส้อนอาจน ามาใช้ในการพฒันา
ผูเ้รียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

 
แผนภาพท่ี 4  แสดงขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
 
วธีิการสอนโดยใช้แหล่งกจิกรรมของชุมชน  (The use of Community Activity)  
 เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัของจริง สถานการณ์จริงจากชุมชนหรือทอ้งถ่ิน
ใกล ้ๆ บริเวณโรงเรียน โดยผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดร่้วมกนัวางแผนระหวา่งครู
และนกัเรียน เช่น ให้ไดส้ัมผสักบับุคคล สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียน โดยใช้
กิจกรรมศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษาโดยการเชิญวทิยากรในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อให้ความรู้ การ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นแหล่งความรู้และการน าวสัดุอุปกรณ์ในชุมชนหรือทอ้งถ่ินมาประกอบการสอน 
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รวมไปถึงสถานการณ์ของชุมชนทุกรูปแบบซ่ึงนกัเรียนสามารถน ามาศึกษาเป็นการฝึกสติปัญญา 
ความคิดหรือฝึกทกัษะทางสังคมดา้นต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีจะช่วยให้เขาสามารถ
แสดงความรูสึกนึกคิดของตนออกมาได ้ 

 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

1. ขั้นน า เร่ิมดว้ย การสนทนาซกัถามผูเ้รียนเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ ความสนใจเก่ียวกบั
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2. ขั้นก าหนดจุดประสงค ์ ครูและนกัเรียนร่วมกนัก าหนดกิจกรรมและวตัถุประสงคใ์น
การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัสมุทรสาครและทอ้งถ่ินของตน  

3. ขั้นวางแผน ครูและนกัเรียนร่วมกนัวางแผนการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามขั้นตอน
ดงัน้ี  

3.1 แบ่งกลุ่มศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามความสนใจของนกัเรียน  
3.2 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะทาการศึกษา  
3.3 เตรียมค าถาม อุปกรณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขอ้มูล  
3.4 น าขอ้มูลมาเสนอในชั้นเรียน  
3.5 ร่วมกนัวเิคราะห์ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณธรรมของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

สามารถน ามาใชใ้นการดาเนินชีวติของนกัเรียน  
3.6 สรุปผลจะจดัท ารายงาน  

4. ขั้นด าเนินงาน การปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางไว ้ 
5. ขั้นประเมินผล ประเมินผลการด าเนินงานของนักเรียนด้วยแบบประเมินและแบบ

สังเกต  การจดักิจกรรม 
  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งกิจกรรมของชุมชน (The use of Community 

Activity) เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการปฏิบติัจริงด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัชุมชนในดา้นต่างๆ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ มี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้วิธีน้ี จึงเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้สอนใน
รายวชิาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมการปลูกฝังความเป็นไทยและความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วธีิสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  (Self  study  Method)  
 วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งวชิาดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การศึกษาจากหนงัสือและการศึกษานอกสถานท่ี การสอนวิธีน้ีบางคร้ัง
เรียกวา่วธีิ Problem Solving หรือ Discovery Method  
 
ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  
 เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของครู เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสแกปั้ญหาดว้ยการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มยอ่ย และหาขอ้สรุป  
 
ขั้นตอนของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  

1. จดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจเป็นผูเ้รียนคนเดียวศึกษาคน้ควา้ตามล าพงั  
2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายและให้คาแนะนาให้มีการ

ร่วมมือกนัในการวางแผนท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองต่างๆ ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการศึกษา
ของนักเรียนแต่ละคน จดัหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ ไดแ้ก่ วสัดุ หนังสือและส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ี
นกัเรียนตอ้งใช ้รวมทั้งอาจแนะน าใหห้าความรู้ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน  

3. หลังการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว 
นกัเรียนเขียนรายงานผลการวนิิจฉยัปัญหา  
 
ข้อดีของวธีิสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  

1. เป็นการสอนท่ีพฒันาความงอกงามทางดา้นสติปัญญา ส่งเสริมนิสัยในการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการตดัสินใจ การเลือกวธีิแกปั้ญหา  

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท่ีจะควบคุมการท างานของตนเองได ้ 
3. เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาคน้ควา้ และความรับผิดชอบตนเอง  
4. เป็นวธีิท่ีมุ่งเนน้ท่ีผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มิใช่เรียนรู้จากการสอนของครู  
5. เป็นการฝึกความรับผดิชอบใหน้กัเรียนและฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
วธีิการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 

 การจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียน
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ร่วมมือกนัศึกษาคน้ควา้หาวิธีการแกปั้ญหาหรือ
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ปฏิบติักิจกรรมตามความสามารถความถนดั หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้นกัเรียนท างานร่วมกนั
ตามวถีิแห่งประชาธิปไตย 
 
ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการท างานนัน่คือส่งเสริมการท างานเป็นทีม
เพื่อ สร้างวฒันธรรมในการท างานร่วมกนัอยา่งมีระบบและมีระเบียบวนิยัรู้จกัท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าและ
ผูต้ามท่ีดี  เพื่อฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาตามวิธีการวิทยาศาสตร์มีการศึกษาคน้ควา้และแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยปฏิบติังานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนไดท้ างานตามความ
สนใจ ความถนดัและความสามารถ เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ตรงในการท างาน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัก าหนดความมุ่งหมายของการท างานในแต่ละกลุ่มขั้นตอนน้ี
เป็นขั้นท่ีก าหนดความมุ่งหมายและวธีิการท างานอยา่งละเอียด 

2. ครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการท่ีจะใช้คน้ควา้หาความรู้ ได้แก่ บอกรายละเอียดของ
หนงัสือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

3. นกัเรียนร่วมกนัวางแผนและปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ครูและนักเรียนประเมินผลการท างานในกรณีท่ีเป็นครูให้สังเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียนในการปฏิบติังาน   
 ในกรณีท่ีเป็นนักเรียนให้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบติังานในกลุ่มตนเองโดยบอก
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลท่ีไดรั้บ และการพฒันางานในโอกาสต่อไป 

 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน 
1. นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
2. นกัเรียนไดท้ างานตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

 ข้อสังเกตของการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน 
1. ถา้ครูเพิ่งเร่ิมจดัการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างานเป็นคร้ังแรก ครูควรดูแลนกัเรียน

ใกลชิ้ด เช่น ตอ้งดูแลใหน้กัเรียนทุกคนท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายนกัเรียนผูท่ี้เป็นหวัหนา้กลุ่ม
ท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม รวมทั้งประสานงานกบัครู 

2. หนา้ท่ีการเป็นหวัหนา้กลุ่ม ควรหมุนเวยีนสับเปล่ียนกนัตามโอกาส เพื่อฝึกการเป็น
ผูน้ า  และการเป็นผูต้ามท่ีดีการปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
 



53 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Method) 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน เป็นการแบ่งกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชัดเจน กล่าวคือ ภายในกลุ่มย่อย       
แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนั คือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
สูง ปานกลาง และต ่า   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ไดรั้บความสนใจน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การศึกษาตั้งแต่คริสตศกัราช 1970 โดยมีความเช่ือว่าการร่วมมือกนัเรียนรู้น้ีจะช่วยแกปั้ญหาและ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไดด้ว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
บรรลุจุดประสงคอ์ยา่งเท่าเทียมกนั  นอกจากน้ี ยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม และสร้าง
ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)  
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้มีหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ  

1. รางวลัของกลุ่ม (Group reward)  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีโอกาสเท่ากนัใน
การประสบความส าเร็จและไดรั้บรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณ 

2. ความรับผิดชอบต่อผลงานของสมาชิกแต่ละคน (Individual accountability) หมายถึง 
ผลงานของสมาชิกแต่ละคนเม่ือน ามารวมกนัเป็นผลงานของกลุ่มจะมีผลส าเร็จตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. การมีโอกาสประสบความส าเร็จเท่าเทียมกนั (Equal opportunities  for success) 
หมายถึง สมาชิกทุกคนไม่วา่จะมีความสามารถในระดบัสูง หรือปานกลาง หรือต ่า มีภารกิจในการ
สร้างผลงานใหก้ลุ่มดว้ยการพฒันาระดบัผลสัมฤทธ์ิของตน และน ามารวมกนัเป็นผลส าเร็จของกลุ่ม 
 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative learning) เป็นยุทธวิธีในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยจดัให้สมาชิกไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทัว่ไปจะจดักลุ่มละ 4 คน
แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต ่าคละอยู่ในกลุ่มเดียวกนัดว้ย
สัดส่วน 1 : 2 : 1  นัน่คือ สมาชิกท่ีมีความสามารถสูง  1 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 1 คน สมาชิก
แต่ละคนไม่วา่จะมีความสามารถระดบัใดตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีการช่วยเหลือกนัในการ
พฒันาการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  การท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียน
พึ่งพาอาศยักนัอย่างสม ่าเสมอจะท าให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และบรรลุผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนสูงข้ึน  อีกทั้งสามารถพฒันาทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
 จากตวัอย่างวิธีการจดัการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีมีความแตกต่างกนั  ในแต่ละ
ขั้นตอน  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงผูส้อนตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวิธีการต่างๆ 
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ซ่ึงควรจดัให้มีความหลากหลายค านึงถึงความ
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เหมาะสมของช่วงวยั  เน้ือหา  กิจกรรมและค านึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นส าคญั  เนน้ให้
ผูเ้รียนแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามความถนดัและความสนใจ ซ่ึงผูส้อนมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม 
 
วธีิการสอนด้วยการน าเทคนิคและกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process)  สามารถน ามาใช้ในการพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยอาจจะจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี (วชัรา เล่าเรียนดี, 
2554 : 45-46)  

1. น าสู่บทเรียนดว้ยการจูงใจ  เร้าความสนใจ  ใชภ้าพเหตุการณ์  บทบาทสมมุติตวัอยา่ง
สถานการณ์ใหน้กัเรียนสังเกต  อ่าน  คิดวเิคราะห์และตอบค าถาม 

2. นกัเรียนร่วมกนัระบุปัญหาท่ีเป็นไปได้จากภาพ  จากบทบาทสมมติ  หรือตวัอย่าง
สถานการณ์ 

3. เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาและร่วมกนัระบุปัญหาท่ีชดัเจน 
4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายและเลือกเร่ืองท่ีสนใจจะศึกษา  คน้หาค าตอบ  ตั้งสมมติฐาน

หรือระบุเหตุ – ผลท่ีเกิดข้ึน 
5. นกัเรียนร่วมกนัคิดหาวธีิแกปั้ญหา 
6. นกัเรียนร่วมกนัเสนอวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุดในชั้นเรียนและวางแผนการด าเนินการ

แกปั้ญหานั้น 
7. ครูและนกัเรียนสรุปบทเรียนและทบทวนวิธีด าเนินการแต่ละกลุ่ม  ก าหนดวนั เวลา  

เสนอผลการศึกษา 
 
วิธีการสอนด้วยกระบวนการ  5  ขั้นตอนของเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (A five-step  
process  of  Creative  Problem  Solving : CPS) 
 กระบวนการ 5 ขั้นตอนของเทคนิค  CPS (A five process  of  CPS)  ประกอบดว้ย 

1. คน้หาความจริงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
2. คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง 
3. คน้หาแนวคิด 
4. คน้หาแนวทางการแกปั้ญหา 
5. ยอมรับขอ้คน้พบ 
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 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CPS เร่ิมดว้ยการเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อน  
และใหผู้เ้รียนคน้พบปัญหาท่ีแทจ้ริง  จนกระทัง่ไดแ้นวทางการแกปั้ญหาเพราะด าเนินการแกปั้ญหา
และยอมรับขอ้คน้พบในท่ีสุด 
 การจดัการเรียนรู้มุ่งเนน้กระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  และการเรียนรู้เพื่อการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองและยงัให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บุคคลในชุมชนประกอบดว้ย  ผูป้กครอง  ผูน้  าชุมชน  ชาวบา้น  ผูรู้้ใน
ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น  แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง คือบุคลากรจากภายนอกชุมชนจะเป็น
เสมือนกระจกสะท้อนให้ชุมชนได้ทราบว่าการด าเนินงานมีการพัฒนาเป็นอย่างไรและควร
ด าเนินการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

 
การบูรณาการการเรียนรู้ 

 
 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Management) หมายถึง กระบวนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตร์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทกัษะ และเจตคติไป
สร้างงานและแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม  โดยผู ้วิจ ัยก าหนดใหส้าระ       
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนกลางแล้วบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึง เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary 
Integration) นัน่คือเป็นการบูรณาการระหวา่งศาสตร์สาขาต่างๆไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี 
(T) การออกแบบและเทคโนโลยี (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งน้ีไดน้ าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจน
วธีิการสอนของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสานกนัอยา่งลงตวักล่าวคือ 

1. วิทยาศาสตร์ (S) เนน้เก่ียวกบัความเขา้ใจในธรรมชาติโดยนกัการศึกษามกัช้ีแนะให้
ครูผูส้อนใชว้ิธีการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะ  (Inquiry-based Science Teaching) 
กิจกรรมการสอนแบบแกปั้ญหา (Scientific Problem-based Activities) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบั
ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา จะท าให้นกัเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นรู้สึกทา้ทายและเกิดความ
มัน่ใจในการเรียนส่งผลให้ผูเ้รียนสนใจท่ีจะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
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2. เทคโนโลย ี(T) เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาปรับปรุงพฒันาส่ิงต่างๆ หรือ
กระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนเราโดยผ่านกระบวนการท างานทาง
เทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ Engineering Design หรือ Design Process ซ่ึงคลา้ยกบักระบวนการสืบเสาะ
ดงันั้นเทคโนโลยจึีงมิไดห้มายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ 

3. การออกแบบและเทคโนโลยี (E) เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการคิดสร้างสรรคพ์ฒันานวตักรรม
ต่างๆ เพื่อการแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 

4. คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาท่ีมิไดห้มายถึงการจ านวนเท่านั้นแต่เก่ียวกบัองค์ประกอบ
อ่ืนท่ีส าคญัประการแรกคือกระบวนการคิดคณิตศาสตร์  (Mathematical Thinking) ซ่ึงไดแ้ก่การ
เปรียบเทียบการจ าแนก/จดักลุ่มการจดัแบบรูปและการบอกรูปร่างและคุณสมบติัประการท่ีสอง
ภาษาคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเขา้ใจความคิดรวบยอด (Concept) ทาง
คณิตศาสตร์ไดโ้ดยใชภ้าษาคณิตศาสตร์ในการส่ือสารเช่น  มากกวา่นอ้ยกวา่  เล็กกวา่ใหญ่กวา่ฯลฯ
ประการต่อมาคือการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จาก
กิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
 
การบูรณาการทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 บูรณาการความรู้และทกัษะของศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 
รวมทั้งปัญหาของทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก  น าไปสู่เรียนรู้อยา่งมีความหมาย สร้างทกัษะศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม โครงงาน การออกแบบ  การแก้ปัญหา  เพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ช้ินงาน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงการ 
บูรณาการมีหลายแบบไดแ้ก่  การบูรณาการภายในวิชา  การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการ
แบบสหวทิยาการ และการบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิาดงัรายละเอียด 
 การบูรณาการภายในวชิา (Disciplinary) 
 คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและฝึกทกัษะของแต่ละกลุ่มสาระแยกกนั 
การจดัการเรียนรู้แบบน้ีคือการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเป็นอยู่
ทัว่ไปท่ีครูผูส้อนแต่ละวชิาต่างจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนตามรายวชิาของตนเอง 
 การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Mutidisciplinary) 
 คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและฝึกทกัษะของวิชาของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบและเทคโนโลยีแยกกนัโดยมีหวัขอ้หลกั (Theme) ท่ีครู
ทุกวชิาก าหนดร่วมกนั และมีการอา้งอิงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งวิชานั้นๆ การจดัการเรียนรู้แบบน้ี
ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหาในวชิาต่างๆ กบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวั  เช่น ถา้ครูผูส้อนทั้ง 4 
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วิชาก าหนดร่วมกนัจะใช้กระติบขา้วเป็นหัวขอ้หลกัในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี   ครูผูส้อนเทคโนโลยีสามารถเร่ิมแนะน ากระติบขา้วโดยแนะน าวา่กระติบขา้ว
จดัเป็นเทคโนโลยอียา่งง่ายท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกหรือตอบสนองความตอ้งการท่ี
จะเก็บความร้อนของขา้ว  ในขณะท่ีครูวิทยาศาสตร์ยกตวัอยา่งกระติบขา้วเพื่อสอนเร่ืองการถ่ายโอน
ความร้อน และครูคณิตศาสตร์ใช้กระติบขา้วสอนเร่ืองรูปทรงและให้นักเรียนหาพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของกระติบขา้ว 
 การบูรณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) 
 คือการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาและฝึกทกัษะอยา่งนอ้ย 2 วิชาร่วมกนัโดย
กิจกรรมมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของทุกวิชาเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นความสอดคลอ้งกนั ในการ
จดัการเรียนรู้แบบน้ี ครูผูส้อนในวชิาท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งท างานร่วมกนัโดยพิจารณาเน้ือหาหรือตวัช้ีวดัท่ี
ตรงกนัและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองโดยให้เช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืนผ่าน
เน้ือหาหรือตวัช้ีวดันั้น เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ หลงัจากการเรียนเร่ืองการถ่ายโอนความร้อนและ
ฉนวนกนัความร้อน ครูก าหนดให้นักเรียนท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเก็บความ
ร้อนของกระติบขา้ว โดยขอให้ครูคณิตศาสตร์สอนเร่ืองการหาพื้นท่ีผิวสัมผสัและปริมาตรของ
รูปทรงต่างๆ ก่อนให้นักเรียนเร่ิมท าการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้น เม่ือนักเรียน
ทดลองและเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ให้น าขอ้มูลจากการทดลองไปสร้างกราฟและตีความผลการ
ทดลองในวชิาคณิตศาสตร์ 
 การบูรณาการแบบข้ามสาขาวชิา (Transdisciplinary) 
   เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีช่วยนักเรียนเช่ือมโยงความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้จาก
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการออกแบบและเทคโนโลยีกบัชีวิตจริง โดยนกัเรียนได้
ประยุกต์ความรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนหรือสังคม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง  ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจหรือปัญหาของ
นกัเรียน โดยครูอาจก าหนดกรอบหรือ Theme ของปัญหากวา้งๆ ให้นกัเรียนและให้นกัเรียนระบุ
ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหาเอง ทั้งน้ีในการก าหนดกรอบของปัญหาให้นักเรียน
ศึกษานั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ปัจจยักบัการเรียนรู้ของนกัเรียน ไดแ้ก่ (1)ปัญหา
หรือค าถามท่ีนักเรียนสนใจ  (2) ตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ (3) ความรู้เดิมของ
นกัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ Problem/ Project Based Learning เป็นกลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้ 
(Instructional Strategies) ท่ีมีแนวทางใกลเ้คียงกบัแนวทางบูรณาแบบน้ี  หากพิจารณาการใช้
กระติบขา้วเป็นหัวขอ้หลกัในการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบ
ขา้มสาขาวชิาโดยก าหนดกรอบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของกระติบขา้วโดยก าหนด
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เป็นสถานการณ์ เช่น การใชก้ระติบขา้วในร้านอาหารท่ีมกัมีการบรรจุขา้วในถุงพลาสติกก่อนบรรจุ
ลงในกระติบขา้วเพื่อป้องกนัขา้วเหนียวติดคา้งท่ีกระติบมีผลให้ท าความสะอาดยาก และผูเ้รียนตอ้ง
ออกแบบกระติบขา้วหรือวธีิการท่ีจะท าให้กระติบขา้วมีคุณสมบติัการลดการติดของขา้วเหนียวเพื่อ
ลดการใชถุ้งพลาสติก หลงัจากท่ีผูส้อนน าเสนอปัญหาดงักล่าวแก่ผูเ้รียนตอ้งก าหนดแนวทางในการ
แกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิด และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผา่นกระบวนการ
ออกแบบทางวศิวกรรม 
 

กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
 

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั 
ความหมาย  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง แนวทางการปรับกระบวนทศัน์ต่อการปฏิรูปการ
จดัการเรียนรู้  การปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้   วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวการปรับ
กระบวนทศัน์  แนวทางการปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
ความหมายของกระบวนทัศน์ 
 ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไวม้ากมายอาทิเช่น ชัยวฒัน์  ถิระพนัธ์ุ (2537), 
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2542: 45), ประเวศ วะสี (2545: 24), เสรี พงศ์พิศ (2547: 14), 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 7), สิริลกัษณ์  ยิม้ประสาทพร (2548: 27), แค็ปบร้า (Capra, 1986: 3) 
สรุปไดว้า่  กระบวนทศัน์ หมายถึง  ตวัแบบ รูปแบบ กรอบแนวความคิด แนวทางการศึกษามโน
ทศัน์ วิธีคิด  การรับรู้ วิธีให้คุณค่า  วิถีทั้งหมดของผูค้น หรือวิธีการปฏิบติัท่ีใดท่ีหน่ึงมีการกระท า
ร่วมกนัซ่ึงก่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์แห่งความเป็นจริงซ่ึงมีนยัของการเป็นรากฐานแม่บทแห่งการพฒันา ท่ี
ใช้วิธีการทางการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและแก้ปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของนกัวิชาการ ณ ช่วงระยะเวลาหน่ึง  เป็นการปรับเปล่ียนเช่ือมโยงแนวคิดการกระท าจาก
ส่ิงหน่ึงไปสู่จากส่ิงหน่ึงโดยอาศยัรากฐานเดิมจากแม่บทมาปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบับริบทเป็น
การเปล่ียนยา้ยในระดับรากฐานของการคิด ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ของบุคคลตามบริบท
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปโดยท่ีความจริงยงัคงเดิม  แต่ทศันะเปล่ียนไปตามการมองเห็นการรับรู้และ
ความเขา้ใจความจริงของสังคมโลกมากข้ึน 
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ทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลง  
 การเปล่ียนแปลงเป็นรากฐานของธรรมชาติ  ซ่ึงถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วน
การเปล่ียนแปลงอีกหลายๆ อยา่งท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มดงัท่ี เดอทรี และริกซ์  
(Daughtrey and  Ricks, 1987: 555) ไดเ้สนอท่ีมาของการเปล่ียนแปลง  คือ การเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติ (Natural Change) แรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้ม (Environmental Forces) การปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั (Human  Interaction) การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (Human 
and Environmental Interaction)  
 ในปัจจุบนั ความสนใจและการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงองคก์าร (Organizational 
change) มีความหลากหลายทั้งในดา้นหลกัการพื้นฐาน มุมมอง และระเบียบวิธีการ การศึกษาแนว
นวตักรรมองคก์าร (Organizational renewal) ซ่ึงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลแนวคิดนิเวศยว์ิทยาประชาการ 
(Population ecology) เนน้การปรับเปล่ียนรูปแบบองคก์รคลอ้ยตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
การศึกษาการพฒันาองค์การแนวดั้งเดิม (Traditional OD) ซ่ึงได้รับอิทธิพลความคิดการ
เปล่ียนแปลงตามแผน (Planned change) มุ่งการประยุกต์ใช้พฤติกรรมศาสตร์เพื่อบ าบดัรักษา
สุขภาพ (Therapy) และปรับองคก์ารให้มีประสิทธิผลและการศึกษาการพฒันาองค์การแนวใหม่ 
(Organizational transformation) เนน้การเปล่ียนสภาพองคก์รให้มีความสามารถเรียนรู้และปรับตวั
ไปสู่คุณภาพใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนและองคก์ร ผลท่ีตามมาคือมีการนาเสนอการ
เปล่ียนแปลงองคก์ารหลากหลายจุดมุ่งหมายและรูปแบบ การเลือกใชรู้ปแบบการเปล่ียนแปลงให้
เหมาะกบัโลกความจริงจึงยากล าบากมากข้ึน 
 แนวคิดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 
 การเปล่ียนแปลงของผูรั้บการติดตามช่วยเหลือ เป็นภารกิจหลกั ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการ                
ใหบ้รรลุผลส าเร็จ  จึงกล่าวไดว้า่การติดตามช่วยเหลือ เป็นการท าให้เกิดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานหรือผูไ้ดรั้บการติดตามช่วยเหลือนั้นเป็นภารกิจยาก  ตอ้งอาศยัความรู้ 
ทกัษะ  ความอดทนและเวลา  ดงัท่ี  ฟลูเมอร์  และแฟรงกลิน ได้เสนอแนวทางในการปฏิบติังาน
ดงัน้ี 

1. ค านึงถึงองคป์ระกอบทุกตวัท่ีมีความเก่ียวขอ้งในสถานการณ์เปล่ียนแปลง เน่ืองจาก    
การเปลี่ยนแปลงต ้องยกเลิกพฤติกรรมที่เคยปฏิบตัิอยู ่เดิมไปเป็นการปฏิบติัพฤติกรรมใหม่                       
ผูท่ี้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคคลอ่ืนจะตอ้งเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็นในการปฏิบติั 

2. การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมง่ายข้ึน                    
โดยธรรมชาติของมนุษยไ์ม่ชอบการถูกบงัคบั  ถา้ถูกบงัคบัจะเกิดการต่อตา้นทนัทีผูนิ้เทศจึงควร
ช่วยใหค้รูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ยการมีส่วนร่วมใหค้วามส าคญัแก่ครู 
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3. ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชามีส่วนส าคญัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดงันั้นการเปล่ียนแปลง    
ถา้ก าหนดนโยบายโดยผูบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนยอ่มจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงง่ายข้ึน 

4. ติดตามช่วยเหลือจ าเป็นตอ้งรู้เทคนิควิธีการเปล่ียนแปลง และการเอาชนะพฤติกรรม
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจึงจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงบรรลุผลส าเร็จไดต้ามเป้าประสงค์ 

5. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรกระท าเฉพาะในส่ิงที่จ  าเป็นเท่านั้ น เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานมีความซับซ้อน  ผูติ้ดตามช่วยเหลือและองค์กรจะตอ้งใช้
ความพยายาม และใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก  เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและยงัมีผลต่อการ
กระทบบุคคลอีกดว้ย 

 
แนวทางการปรับกระบวนทัศน์ต่อการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  เร่ิมท่ีการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
วางแผนการเรียนการสอน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ลงสู่การวางแผน ประกอบดว้ย  เน้ือหา  วสัดุ  
ส่ือ  กิจกรรม  แหล่งสารสนเทศและการประเมิน ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัในการเปล่ียนกระบวนทศัน์คือ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการสอนบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 3 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย  

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  เนน้การถ่ายทอดเน้ือหาโดยแยกเป็นส่วนยอ่ย
ตามล าดบัขั้นตอน  ขา้มขั้นไม่ได ้ มีการตั้งวตัถุประสงค์ก่อนเรียนและวดัผลหลงัเรียน  บางคร้ังมี
การเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองออกมา 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเนน้ผูเ้รียนเรียนรู้
อยา่งมีความหมายโดยการจดัระเบียบหมวดหมู่ของสารสนเทศ  เพื่อให้สมองสามารถบนัทึกความรู้
ท่ีได้รับมาใหม่ได้ง่ายเกิดการถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่และสามารถเรียกกลบัมาใช้ได้
ตามท่ีตอ้งการ 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์  เน้นการสร้างความรู้ด้วยการกระตุน้ดว้ย
ปัญหาท่ีผูเ้รียนพบไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั (สถานการณ์ปัญหา) โดยผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัท่ีผา่น
กระบวนการคิด  แสวงหาค าตอบ  การแลกเปล่ียนแนวคิดระหวา่งกนั  ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างข้ึน
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน  โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้รับมาใหม่รวมกบัความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วสามารถสร้าง
ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 
 สรุปความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3  กลุ่ม  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม
นิยม มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  เน้นความส าคญั
ของส่ิงแวดลอ้มเพราะเช่ือวา่ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นตวัท่ีก าหนดพฤติกรรม  กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  เนน้
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การถ่ายทอดเน้ือหาเน้นให้ผูเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย  สามารถจดัรวบรวมเรียบเรียงส่ิงท่ีเรียนมา  
เพื่อให้สามารถเรียกกลบัมาใช้ได้ตามท่ีตอ้งการและสามารถถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่  
กลุ่มคอนสตรัคติวสิต ์ ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนเองโดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บมาใหม่
รวมกบัความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสตส์อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มากท่ีสุดเพราะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง ในการปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2548: 7) ไดเ้สนอ 
แนวทางการปรับกระบวนทศัน์ในการปฏิรูปการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี  3  การปรับกระบวนทศัน์ต่อการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ 
 

กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ เหตุผลประกอบ 
1.ประชาชนคือผูอ้ยูใ่ตก้าร
ปกครอง 
2.มุ่งรักษาสถานภาพเดิม
(Management  for status  Quo) 
3.ยดึระเบียบเขม้งวด 
(Management by  Regulation) 
4.วดัผลจากการท ากิจกรรมตาม
ค าสั่ง(Boss  Oriented) 
5.แบ่งงานกนัท าตามหนา้ท่ี 
6.รวมอ านาจ (Centralization) 
7.เนน้การควบคุม(Controller) 
8.ท างานตามสายบงัคบับญัชา 
9.ท างานเชา้ชาม-เยน็ชาม 
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10.ไม่มีการวดัการใหบ้ริการ 
11.ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง
อาศยัประสบการณ์ ความเคย
ชิน 
12.ปกปิด 
13.ตดัสินใจโดยภาครัฐ 

1.ประชาชนคือลูกจา้งท่ีตอ้ง 
เอาใจใส่ 
2.ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Change  Leader) 
3.ใชก้ฎระเบียบอยา่งมีดุลย
พินิจ 
4.วดัผลสัมฤทธ์ิ 
5.ริเร่ิมสร้างสรรค ์
6.ยดึทีมงาน  กระบวนการ
ท างาน 
7.การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 
8.เนน้การช่วยเหลือแนะน า 
9. ท างานแนวราบ- สร้าง
เครือข่าย 
10.สร้างตวัช้ีวดั 
11.พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
กลา้หาญ 
12.โปร่งใส 
13.ประชาชนมีส่วนร่วม 

1.ประชาชนคือเจา้ของประเทศ 
2.ไม่ใหส้ถานการณ์บงัคบัให้
เปล่ียน 
3.สร้างความยดืหยุน่ไม่แขง็
กระดา้ง 
4.เพื่อประโยชน์ของประชาชน   
จริง ๆ  
5.เพื่อหน่วยงานอยูร่อด 
6.ตอบสนองประชาชนไดเ้ร็ว 
7.ถ่ายอ านาจ 
8.เป็นเพื่อนมากหวา่นาย 
9.ท างานไดเ้ร็วข้ึน 
10.มีเป้าหมายการท างาน 
11.สร้างมาตรฐานงาน 
12.ไม่เป็นฝ่ายตั้งรับ 
13.สร้างความกระจ่าง 
14.ผลงานของรัฐเป็นสาธารณะ 
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 สรุปไดว้า่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลาง (Teacher-centered) ในอดีตท่ีผา่นมานั้นไม่สามารถ พฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ในการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
(Learner-centered, Student-centred หรือ Child-centered) โดยมีหลกัการวา่ กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียน สามารถแสวงหาความรู้ และพฒันาความสามารถไดต้ามธรรมชาติ 
เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การฝึกและปฏิบติั ในสภาพจริงของการท างาน มี
การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคม ไดเ้รียนรู้จากหลายๆ สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
มีการ จดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
โดยไม่เนน้ไปท่ีการท่องจ าเพียงเน้ือหา  ผูเ้รียนจึงมีอิสระในการเรียนมากข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ 
การศึกษาเปล่ียนมาให้ความส าคญักบั “การเรียน” มากกวา่ “การสอน” จากหลกั การและแนวคิด
ดงักล่าว นกัการศึกษาจึงไดพ้ฒันาแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 
การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
 ในการปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้มีมากมายหลายวิธีการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2548:13-18)ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาไวด้งัน้ี  

1. ความรู้และเทคโนโลยี มนุษยส์ร้างจากองคค์วามรู้จากการเฝ้าสังเกต  ลองผิดลองถูก  
การศึกษาวิจยัและจากประสบการณ์   ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม  ยิ่งฐานความรู้กวา้ง  ยิ่งมีโอกาส
สร้างความรู้ใหม่ๆ จึงจ าเป็นตอ้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความ
กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงมนุษยส์ามารถน าความรู้มาใชง้าน  เทคโนโลยีเป็นวิธีการรูปแบบของการ
ประยุกตค์วามรู้ เพื่อมาท างานให้มนุษย ์สังคมท่ีมีฐานกวา้ง และคนในสังคมคิดเป็น  มีจินตนาการ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ก็ยิ่งวิธีประยุกต์ความรู้   เทคโนโลยีไดห้ลากหลาย  สามารถน าความรู้  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน ามาทดลองไดอ้ยา่งหลากหลายและสามารถพิสูจน์  คน้ควา้  วิจยั  ทดลองจนได้
องคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัคนไทยได ้

2. การเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นมาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นความรู้สึกนึกคิด  
และพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอยูน่านพอสมควร  เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่นานพอสมควร  เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการเฉพาะ
บุคคลของผูเ้รียนแต่ละคน  ความส านึกและความพร้อมของผูเ้รียนจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั  การเรียนรู้
จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การสอนเป็นกระบวนการส าคญัเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้  
ครูผูส้อนเปรียบเสมือนแหล่งความรู้หน่ึง  และเป็นผูจ้ดัการให้เกิดความรู้โดยสรุปแลว้  การเรียนรู้
คือกระบวนการปลูกฝัง  ถ่ายทอด  ฝึกอบรมส่ิงต่อไปน้ีคือความรู้  เจตคติ  ความเขา้ใจ  ความเช่ือ
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ศรัทธา  ระบบคุณค่า  ระบบคุณธรรม  การควบคุมและการดูแลตนเอง  ทกัษะการท างาน  ไดแ้ก่ 
ผูเ้รียน  เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของผูเ้รียน ตามวตัถุประสงค์
ของการเรียนรู้ 

3. การสอน การจดัการเรียนเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก่ผู เ้รียน                   
เป็นกระบวนการกระตุน้  เร่งเร้า  ช้ีแนะและช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเกิดความรู้  การจดัการเรียนรู้จึงถือ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นเป้าหมายในการวางแผนจดัระบบและวางแผนทรัพยากรและการบริหาร
การศึกษา 

4. เป้าหมายของการเรียนรู้ เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้อยูท่ี่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูเ้รียนประเด็นต่อไปน้ี      

4.1 การเรียนรู้ในทฤษฎีอย่างเดียว หรือมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง
เท่านั้นไม่พอเพียงท่ีจะท าเกิดการเปล่ียนแปลง 

4.2 ความเข้าใจในเร่ืองใดข้ึนอยู่กบัระดับความเช่ือต่อส่ิงนั้นดว้ย ความเช่ืออาจผดิ
หรือถูกก็ได ้ ครูผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีช้ีแนะในความรู้ท่ีครบถว้นและเป็นจริงแก่ผูเ้รียน 

4.3 พฤติกรรมต่อส่ิงใดข้ึนกบัการให้คุณค่าต่อส่ิงนั้นด้วย  การให้คุณค่าเป็นการ
ก าหนดค่าเปรียบเทียบท่ีบุคคลพึงมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ครูผูส้อนจึงตอ้งช้ีแนะคุณค่าของส่ิงท่ีจะเรียนรู้
แก่ศิษยผ์ูเ้รียนดว้ย 

4.4 การเรียนรู้จะเกิดได้ดีก็ต่อเมื่อผูเ้ รียนมีสมาธิ  และรู้จ ักการควบคุมตนเอง  
ครูผูส้อนอยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลให้ผูเ้รียนรู้จกัแบ่งเวลา  รวมทั้ง  ช้ีแนะอบรม  สั่งสอนใน
การครองตนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 
วธีิการจัดการเรียนรู้ตามแนวการปรับกระบวนทัศน์ 
 การปรับกระบวนทศัน์ทางการศึกษาสู่การจดัการเรียนรู้เป็นแนวทางการคิดอยา่งหน่ึงท่ี
มีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ  และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตามพระราชบญัญติั     
การจดัการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2548:17-18)ไดเ้สนอแนวการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. การบรรยาย (Lecture) โดยครูผูส้อน 
2. วิทยากรรับเชิญ (Invited  Speaker) ให้ความรู้  และประสบการณ์แก่ผูเ้รียนในความ

เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  หรือความช านาญในฐานะผูรั้บผดิชอบหรือผูป้ระกอบการ 
3. ทีมผูส้อน (Team Teacher) ประกอบดว้ยผูส้อนท่ีมีความสามารถหลากหลายความ

คิดเห็นหรือหลากหลายความเช่ียวชาญ  เพื่อสนองความรู้ท่ีประสานกวา้ง 
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4. นกัเรียนเป็นผูส้อน (Peer Teaching) มีรูปแบบการจดัหลากหลาย เช่น แบ่งกลุ่มผูเ้รียน
เป็นกลุ่มยอ่ยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากกนัและกนัในรูปของกลุ่มติวเพื่อน สัมมนา กลุ่มอภิปราย 

5. การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการแสดงความคิดหลากหลายและเสรีโดย
ผูเ้รียน เช่น หาวธีิการแกปั้ญหาแลว้จึงหาสรุปร่วมกนั 

6. การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small – Group Discussion) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความเห็น 
โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในหวัขอ้ท่ีก าหนด 

7. การอภิปรายโดยกลุ่มวิทยากร (Panel Discussion) การน าเอาวิทยากรผู ้เช่ียวชาญ            
ดา้นต่างๆ มาร่วมอภิปรายเป็นผูน้ าการประชุม 

8. การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Symposium Workshop) การประชุมเชิงปฏิบติัการตอ้ง
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัดงักล่าววา่จะให้ปฏิบติัการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
เร่ิมโดยการเชิญวิทยากรกลุ่มเล็กมาให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นการน าแลว้จึงแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อฝึกปฏิบติัการโดยมีวิทยากรประจ ากลุ่มคอยให้ความเห็นหรือ
วจิารณ์หรือช้ีแนะ จนกลุ่มสามารถปฏิบติัจนเสร็จตามเป้าหมาย 

9. การสัมมนา (Seminar) เพื่อใหก้ลุ่มผูเ้รียนขนาดเล็กไดศึ้กษาลงลึกเฉพาะเร่ืองโดยการ
คน้ควา้จากเอกสารต ารา หรือจากงานวจิยั 

10. การจ าลองแบบและการเล่นเกมส์ (Simulation and Games) เพื่อสร้างเร่ืองหรือสร้าง
สถานการณ์จ าลอง เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกันึกถึงประเด็นหรือปัญหา 

11. การสาธิต (Demonstration) เพื่อแสดงกระบวนการ แสดงการปรากฏจริงหรือสร้าง  
ความเขา้ใจจากหุ่นจ าลอง 

12. กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนจากกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงในการ
ประกอบการ อาจเนน้เหตุการณ์ ประเด็นหลกัของกรณี ประวติั หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดใ้นกรณี
การสอน การตดัสินใจ สอนการแกปั้ญหา สอนเจตคติ และระบบคุณค่า  คุณธรรมได ้

13. โครงงาน (Project Work) มีการเตรียมโครงสร้างและรูปแบบของสาระการเรียนรู้              
เพื่อการแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริงท าให้กระบวนการเรียนรู้มาจากประสบการณ์จริง                   
มีความหมาย  มีเป้าหมายใหแ้รงกระตุน้และสร้างความกระตือรือร้นไดอ้ยา่งดี 

14. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (On-Site Classes) น านกัเรียนไปศึกษานอก
สถานท่ี  เช่น  พิพิธภณัฑ ์  หอ้งสมุด  หอดูดาว  สวนพฤกษศาสตร์ วดัและศาสนาอ่ืนๆ  สถาน
ประกอบการ โรงงาน เป็นตน้ 
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แนวทางการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 ในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีความหลากหลายทางวฒันธรรม  มี
พลงัขบัทางเทคโนโลยีและมีส่ือท่ีอ่ิมตวัแต่เรายงัไม่สามารถขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาของเราใน
รูปแบบศตวรรษท่ี 20 เขา้สู่รูปแบบใหม่ส าหรับศตวรรษท่ี 21  ท่ีตอ้ง “นิยาม”  ค  าว่า  การศึกษา 
โรงเรียน  หลกัสูตร  ครู  และผูเ้รียน  กนัเสียใหม่  เพื่อให้การออกแบบการศึกษาส าหรับอนาคต
ประสบผลส าเร็จ (วโิรจน์  สารรัตนะ, 2556: 108) โดยมีปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนกัเรียนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 คือ มาตรฐาน
ศตวรรษท่ี 21 การประเมินผลหลกัสูตรการเรียนการสอนการพฒันาอาชีพและสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบสนบัสนุนการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นกัเรียนในปัจจุบนั ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  4  การปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ด้านหลกัสูตร ผู้สอน ผู้เรียน การวดัและประเมนิ 
1.  สอนทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงแยกกนัในบริบท
ของวชิาหลกัและรูปแบบ
สหวทิยาการ                                  
2. มุ่งเนน้การใหโ้อกาส
ส าหรับการใชท้กัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ในเน้ือหา
และวธีิการตามความ 
สามารถในการเรียนรู้                                
3.ช่วยใหว้ธีิการเรียนรู้
นวตักรรมท่ีบูรณาการการ
ใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนุน
แนวทางเพ่ิมเติมในการใช้
ปัญหาเป็นฐาน และทกัษะ
การคิดขั้นสูง     

1.ผูส้อนมีแนวทางการ
สอนมีความสามารถ
ส าหรับการบูรณาการ
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
เคร่ืองมือและกลยทุธ์การ
เรียนการสอนไปสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน 2.การ
เรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท าโครงงาน                                
3. แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
จริงสามารถเพ่ิมการ
แกปั้ญหาการคิดเชิง
วพิากษแ์ละอ่ืน ๆ ทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

1. เป็นนกัร่วมมือ
สามารถเรียนรู้ร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้                                 
2. เรียนรู้อยา่งอิสระ  
ยดืหยุน่เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวติ                      
3. เป็นนกัวเิคราะห์         
ท่ีฉลาด                                       
4. เป็นนกัสงัเคราะห์ 
ท่ีสร้างสรรคส์ามารถ
ท าความเขา้ใจแนวคิด
ท่ีซบัซอ้นได ้

1.รองรับความสมดุลของ
การประเมินรวมทั้งมี
คุณภาพสูง การทดสอบ
มาตรฐานพร้อมกบัการ
ประเมินผลในชั้นเรียน  
ท่ีมีประสิทธิภาพ                      
2. เนน้ขอ้เสนอแนะ           
ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานของนกัเรียน         
ท่ีถูกฝังลงในการเรียนรู้
และชีวติประจ าวนั                     
3. การประเมินการใช้
เทคโนโลยใีหมี้ความ
สมดุล ความช านาญ
นกัเรียนซ่ึงเป็นการวดั
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21           
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ตารางท่ี  4  การปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
 

ด้านหลกัสูตร ผู้สอน ผู้เรียน การวดัและประเมนิ 
4.สนบัสนุนใหร้วม
ทรัพยากรของชุมชน           
ภูมิปัญญาชาวบา้น           
แหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 
 

4. ท าใหชุ้มชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้  เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งชุมชน              
5.พฒันา ความสามารถ 
ในการระบุตวัตนของ
นกัเรียนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่รู้จุดแขง็และจุดอ่อน
ของผูเ้รียน          
6. ช่วยใหค้รูพฒันา
ความสามารถในการใช้
กลยทุธ์ต่างๆ 

 
  

4. ช่วยใหก้ารพฒันา
คุณภาพนกัเรียนมีการ
เรียนรู้ทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 เพื่อการศึกษาและ
การท างานในอนาคต                     
5. ช่วยใหม้าตรการการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการศึกษาในระดบั
ท่ีสูงประเมินถึง
สมรรถนะของนกัเรียน
ดา้นทกัษะในศตวรรษ          
ท่ี 21 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การศึกษาของโลก  ทั้งในดา้นของหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอน  ครูผูส้อน  ผูเ้รียน  และการวดัประเมินผล ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ค่อนข้างมาก  มุง้เน้นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นผูคิ้ด  ผูส้ร้าง  ผูล้งมือปฏิบติัในทุก
ขั้นตอน  โดยเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การคน้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ผูส้อนส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากกวา่การสอนแบบเดิม ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  จดัเตรียมส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลเนน้การประเมินตามสภาพจริง 
 ลกัษณะของหลกัสูตรจากหลกัสูตรรูปแบบโรงงาน (Factory model) ท่ีเกิดข้ึนในยุค
ปฏิวติัอุตสาหกรรม  ซ่ึงมุ่งผลิตคนเขา้สู่โรงงานตามทศันะพฤติกรรมนิยมของ Skinner (Skinner’s 
behaviorism) ยดึต ารา  ยดึครู  ยดึกระดาษดินสอเป็นส าคญัเปล่ียนเป็นหลกัสูตรรูปแบบยึดโครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Curricurum) ยึดการขบัเคลื่อนด้วยการวิจยั  (Research Driven)เป็น 
หลกัสูตรเพื่อชีวิต  เช่ือมโยงชุมชนกบัประเทศกบัชาติ  และกบันานาชาติ  พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง  
พหุปัญญา  การอ่านออกเขียนไดเ้ชิงพหุเทคโนโลยีและมลัติมีเดีย  การเรียนรู้ปัญหาจากโลกท่ีเป็นจริง
จากประเด็นเก่ียวกบัความเป็นมนุษย ์(Humanity) และประเด็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม (Environment) 
(วโิรจน์  สารรัตนะ, 2556: 104-106) 
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ตารางท่ี 5  ตารางเปรียบเทียบหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 20  และศตวรรษท่ี 21 
 

ห้องเรียนในศตวรรษที ่20 ห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
ยดึครูเป็นศูนยก์ลาง เรียนโดดเด่ียวใน
หอ้งเรียน  หลกัสูตรแบบแยกส่วน  ท่องจ า 

ตามสภาพแวดลอ้ม  เรียนรู้ชีวติจริง หลกัสูตร
ยดึโครงงานเป็นฐาน  คิดสร้างสรรค์ 

ยดึเวลาเป็นฐาน ยดึผลลพัธ์เป็นฐาน 
เนน้ท่องจ าขอ้เทจ็จริงท่ีแปลกแยกจากชีวติจริง เนน้ส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ สามารถท าไดแ้ละเป็นได ้
เนน้ทกัษะขั้นต ่าของ Bloom’s taxonomy เนน้ทกัษะขั้นสูงของ Bloom’s taxonomy 
ใหค้วามส าคญักบัต ารา ใหค้วามส าคญักบัการสืบคน้วจิยั 
รอรับการสอน (passive learning) เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
โดดเด่ียวล าพงัในหอ้งส่ีเหล่ียม เปิดโลกกวา้งกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน 
ครูเป็นศูนยก์ลางของความสนใจและ
สารสนเทศ 

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกหรือเป็นโคช้ 

เสรีภาพทางการเรียนนอ้ย เสรีภาพทางการเรียนสูง 
ไม่ไวว้างใจกนั  ไม่มีการจูงใจนกัเรียน เช่ือใจกนั  เรียนรู้ร่วมกนั  จูงใจสูง 
หลกัสูตรแยกส่วน หลกัสูตรแบบบูรณาการ หรือสหวทิยาการ 
ใหค้วามส าคญักบัเกรดเฉล่ีย ใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
คาดหวงัต ่า คาดหวงันกัเรียนประสบผลส าเร็จสูง 
ครูเป็นผูต้ดัสิน ตนเอง  เพื่อน  และคนอ่ืนๆ เป็นผูป้ระเมิน 
หลกัสูตรและโรงเรียนไม่เก่ียวขอ้งและไม่มี
ความหมายต่อผูเ้รียน 

หลกัสูตรค านึงถึงความสนใจ  ปนะสบการณ์ 
ความสามารถพิเศษและโลกท่ีเป็นจริง 

ส่ิงพิมพเ์ป็นพาหนะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
และการประเมินผล 

การปฏิบติั  โครงงาน  ส่ือประเภทต่างๆ ถูกใช้
เพื่อการเรียนรู้และประในผล 

ไม่ค  านึงถึงความหลากหลาย ค านึงถึงความหลากหลายของนกัเรียน   
เนน้ 3 R’s อ่าน  เขียน  และคิดเลข เนน้ความรู้พื้นฐานเชิงพหุ (multiple  literacies 

: multicultural, media, information, 
emotional, ecological, finanacial  and  cyber  
literacies) 
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ตารางท่ี 5  ตารางเปรียบเทียบหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 20  และศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
 

ห้องเรียนในศตวรรษที ่20 ห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
รูปแบบโรงงาน (factory model) ตอบสนอง
ความตอ้งการของนายจา้งโรงงาน 

รูปแบบโลก (global  model) ตอบสนองสังคม
ไฮเทค  เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต  มีเวบ็ไซดท่ี์ครูและ
นกัเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ โครงงาน
ต่างๆ กบัทัว่โลกได ้

ยดึมัน่ใน No child  left  behind  และการ
ทดสอบมาตรฐาน 

มีการทดสอบมาตรฐาน  แต่มีการประเมินผล
อยา่งอ่ืนดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 5 สรุปไดว้่าในปัจจุบนัการจดัการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัเป็น
แบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20  ซ่ึงนบัเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนหลกัสูตร 
ซ่ึงปัญหาในการจดัการศึกษาของประเทศไทยมีหลายประเด็นท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ  หากเราพิจารณา
ถึงวกิฤตท่ีประเทศไทยก าลงัประสบอยูจ่ะเห็นไดว้า่มิใช่ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมเท่านั้น
แต่เม่ือมองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหาท่ีส าคญัก็คือประเทศไทยเกิดวิกฤตทางดา้นกระบวนการคิด  
ซ่ึงหากจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ก็จะมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เกิด
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขภายใตก้ารเปล่ียนแปลงและเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community  Based  Learning : CBL) 
 
 การจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มีแนวความคิดต่อประเด็นพฒันาการของการจดั
การศึกษาในระบบของไทยวา่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สถานศึกษาเป็น
กลไกการพฒันาคนและพฒันาประเทศใหก้า้วทนัโลก การศึกษาท าใหค้นไทยรู้เท่าทนั ประเทศมี
ความเจริญกา้วหนา้และในสังคมแข่งขนั คนไทยใหค้วามส าคญัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และใช้
ความรู้เป็นเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพชีวติ สามารถใชค้วามรู้จดัการตนเองไดเ้พิ่มมากข้ึน แต่ในทาง
กลบักนั แบบแผนการจดัการศึกษาโดยสถานศึกษาไดแ้ยกคนออกจากชุมชน สังคม วฒันธรรม                  
จิตวิญญาณของความเป็นทอ้งถ่ิน จนลืมรากเหงา้ วถีิชีวติและความเป็นตวัตนเกือบส้ินเชิง แยก
การศึกษาออกจากครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน วดั ศาสนสถาน ท่ีมีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเช่ือมโยงคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2542: 12)  
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 หากมองในภาพกวา้งเกี่ยวก ับอนาคตด้านสังคมกบัการศึกษา กลุ่มคนท่ีเขา้ไม่ถึง
การศึกษาและการเรียนรู้ จะถูกละเลยและทอดทิ้งโดยระบบการแข่งขนั คุณธรรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของคนจะลดลง เด็กและเยาวชนให้ความส าคญัในโลกของตนเอง จะห่างเหินและละเลย
บุพการี บรรพชนและความเป็นไปของสังคม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 21)  

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 การจดัการศึกษาตาม พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี  1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน  2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา  3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ส าหรับเร่ืองการ
จดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา 4) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้น
การจดัการศึกษา  และ 6) การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วน ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนั
สังคมอ่ืน   

 การบริหารจดัการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีจุดเนน้ส าคญัให้ชุมชนและทอ้งถ่ิน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ในขณะเดียวกนัก็ให้สถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรการศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมด าเนินงานของทั้งฝ่าย  โรงเรียนและชุมชนหรือทอ้งถ่ินดงักล่าว
ยอ่มจะส่งผลต่อการสร้างความผกูพนัความสัมพนัธ์และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา รวมทั้งให้โรงเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา 
และพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวให้บรรลุผลผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี
การศึกษาและมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง
แสวงหาความร่วมมือจากทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มาร่วมจดัและบริหารการศึกษากบัทางโรงเรียน นอกจากน้ีก็
เพื่อให้โรงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารและพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน อนัเป็นการด าเนินการท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
 การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษานั้น
ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ มากมายแต่ผูว้ิจยัขอเสนอในบางประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
มากท่ีสุดท่ีช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองการมีส่วนร่วมไดง่้ายข้ึนในประเด็นต่อไปน้ี 
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ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมายผูว้ิจยัขอสรุปความหมายของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนดงัน้ี 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงจะตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมท่ี
ประชาชนเป็นตวัตั้งคือเป็นเจา้ของโครงการโดยการมีกิจกรรมร่วมกนัของประชาชนท่ีไม่เคยมีส่วน
เก่ียวขอ้งกนัในทางปฏิบติัค าวา่การมีส่วนร่วมนั้นเป็นผลมาจากการต่อสู้ในรูปธรรมและการขดัแยง้
ทางสังคมส่วนบุคคลภายนอกนั้นเป็นฝ่ายสนบัสนุนชาวบา้นเป็นผูว้างแผนด าเนินตามรูปแบบและ
วธีิการท่ีชาวบา้นคุน้เคยตดัสินใจเม่ือตอ้งการทางเลือกแบบต่างๆ ในการแกปั้ญหา  ภูมิรู้  ภูมิปัญญา
และภูมิธรรม  รวมทั้งตวับุคคลในการระดมความคิดในการแกปั้ญหาท่ีมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่
รวมทั้งเป็นผูแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือความขดัแยง้อนัอาจจะเกิดข้ึนตามวิธีการของตวัเองดว้ยและน่ี
คือแนวทางวฒันธรรมชุมชนนัน่เอง (กาญจนา  แกว้เทพ, 2538 : 99; อภิชยั  พนัธเสน, 2541: 165) 
 นอกจากน้ีปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ (2543: 138-139) ไดส้รุปความหมายของการ
มีส่วนร่วมวา่มีความหมาย 2 ลกัษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันาโดยให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ  ได้แก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา  
การวางแผน  การตดัสินใจ  การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการ  
การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่ เกิดข้ึนจากโครงการโดยโครงการพฒันา
ดงักล่าวตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในนยัทางการเมือง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 การส่งเสริมสิทธิและพลงัอ านาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพฒันา

ขีดความสามารถของตนในการจดัการ  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม  ควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรของชุมชนอันก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 

2.2 การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมีบทบาท
หลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค  เพื่อให้ภูมิภาคมี
ลกัษณะเป็นเอกเทศ  ใหมี้อ านาจทางการเมือง  การบริหาร  มีอ านาจต่อรองในการจดัสรรทรัพยากร
อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั  โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ อาจกล่าวไดว้า่เป็นการคืนอ านาจใน
การพฒันาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเองทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงการ
พฒันาท่ีเท่าเทียมกนัของชายหญิงในการด าเนินการพฒันาดว้ย 
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 จากการศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้สามารถ จ าแนกออกเป็น  
2 ลกัษณะ คือแนวคิดแรกท่ีถือว่าการมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นการด าเนินงานซ่ึงเกิดจากการคิด
หรือริเร่ิมจากคนภายนอกหรือรัฐ  ประชาชนเป็นเพียงผูเ้ขา้ร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เป็น
การใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจการต่างๆ 
 แนวคิดท่ีสองท่ีถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมท่ีทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการคิด
ริเร่ิมตดัสินใจหรือก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง  ควบคุมและ
ด าเนินการต่างๆ และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการนั้นๆตลอดจนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น
เจา้ของกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงแนวคิดหลงัน้ีถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชนและเป็น
แนวคิดท่ีแพร่หลายและมีอิทธิพลอยูใ่นกระแสของการพฒันาในปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งมาก 
 สุมณฑา  พรหมบุญ  และคณะ (2541: 57) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมไวว้่า  หนทางท่ีจะน าไปสู่มิติแห่ง “การศึกษาตลอดชีวิต” และ “สังคมแห่งการ
เรียนรู้” ไดโ้ดยการให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบตัิ กิจกรรมท่ี
หลากหลายและยดึหยุน่ 

1. ความรู้และความจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ในโลกถูกคน้พบใหม่เสมอ  การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ในสังคมเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  ทุกคนตอ้งเรียนรู้วิธีท่ีจะแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ช่วยเตรียมสมาชิกของชุมชนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัชีวิต
จริงเพราะลกัษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผูรั้บผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้
ลงมือปฏิบติัไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม  ไดฝึ้กฝนทกัษะการเรียนรู้  ทกัษะการบริหารการจดัการ  การเป็น
ผูน้ า  ผูต้ามและท่ีส าคญัเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัชีวติจริงมากท่ีสุดวธีิหน่ึง 

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  ฝึกฝนยอมรับ ไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เกิดความสุขในการอยูร่่วมกนั 

 จากการศึกษาของ ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ (2542: 189) ไดศึ้กษาวิจยัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและโรงเรียน  ไดแ้บบของการมีส่วนร่วม 3 แบบประกอบดว้ย 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนแบบชายขอบ (Margiral Participation) เป็น
ลกัษณะการมีส่วนร่วมมือหรือท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชนท่ีมีขอ้จ ากดัอนัท าให้
มีการมีส่วนร่วมไม่เต็มที่  คือมีน้อยนั่นเอง  ขอ้จ ากดัน้ีอาจเกิดจากความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ        
ท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่ง 2 ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าตนเองดอ้ยอ านาจกว่าหรือมีทรัพยากรเชิงอ านาจ 
เช่น เป็นผูมี้ความรู้น้อยกว่าจึงท าให้ไม่ปรารถนาเขา้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี  นั้นคือความเขม้ขน้
ของการมีส่วนร่วมนอ้ย 
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2. การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนแบบเป็นบางส่วน (Partial  Participation) การ
มีส่วนร่วมแบบบางส่วนเป็นการเขา้มาเก่ียวขอ้งของประชาชนหรือกิจกรรมการศึกษาในระดับ
ความเขม้ขน้มากกวา่แบบชายขอบ  กิจกรรมโดยคณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความส าคญัท่ีรัฐถือวา่
เป็นนโยบายส าคญั  ซ่ึงสามารถสร้างความชอบธรรมในการจดัการศึกษาของไทย 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนแบบสมบูรณ์ (Full  Participation) เป็นการมี
ส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนและชุมชนโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกนัอยา่งเขม้ขน้และเท่าเทียมกนั  ต่างฝ่าย
ต่างมีอิทธิพลต่อกิจกรรมร่วมกนั  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมไดเ้ตม็ท่ี 

 จากทั้ง 3 แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนคงเป็นท่ีชดัเจนว่าความคาดหวงั
ของทุกคนคงอยากให้เป็นล ักษณะการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์มากท่ีสุด  แต่ความจริงแล้ว
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนจะอยู่ในแบบบางส่วน  หรือไม่ก็แบบชายขอบเป็นส่วน
ใหญ่จึงท าใหร้ะบบการศึกษาของประเทศประสบปัญหาหลายอยา่งตามมา เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้า่
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ท่ีส าคญักบัชีวิตจริง  ไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะการแสวงหาความรู้  ทกัษะการบนัทึกความรู้  ทกัษะการคิด  ทกัษะการจดัการรับ
ความรู้  ทกัษะการแสดงออก  ทกัษะการสร้างความรู้ใหม่และทกัษะการท างานกลุ่ม  ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้สมาชิกไดรั้บการพฒันาไปสู่การเป็นคนเก่งและมีความสุขแต่การจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาคงจะท าไดย้ากและถึงแมท้  าไดก้็ประสบผลส าเร็จนอ้ย  ทั้งน้ีก็แลว้แต่พื้นท่ี
แลว้แต่บริบทท่ีแตกต่างทั้งน้ีก็ดว้ยเหตุปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้  อยา่งไรก็ตามหากมีความจริงจงั
ในการพฒันาการศึกษา  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานชุมชน  บริบทชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับวางแผน 
การเร่ิมตน้สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน (ทศันา  แสวงศกัด์ิ, 2548: 52 ; ศิริกาญจน์  
โกสุมภ,์ 2542: 79) ถือเป็นส่ิงส าคญัแต่อีกวิธีการหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีดี
ของชุมชนไดอี้กคร้ังและน่าจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีดีอีกทางหน่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนจะตอ้งหนั
มาเขา้หาชุมชน  โดยโรงเรียนเป็นผูเ้ร่ิมตน้ก่อน (สุรศกัด์ิ หลาบมาลา, 2549: 121) ดีกวา่จะให้ชุมชน
หนัมาหา ซ่ึงวิธีการน้ีจะสามารถท าได้ง่ายกว่า  โดยปกติแล้วชุมชนจะมีความคาดหวงัเสมอว่า
สถานศึกษาน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้  มีขอ้มูลทางวิชาการมากมายทั้งเอกสารและทรัพยากรบุคคล
ส าหรับการเรียนรู้หากโรงเรียนน าศาสตร์ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีเขา้หาชุมชนเป็นการช่วยเหลือชุมชน
ก่อนท่ีจะให้ชุมชน   ยื่นมือมาหาเราน่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
กบัชุมชนซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีน่าจะท าใหก้ารสร้างความสัมพนัธ์ไดดี้ 
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ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 1. ความเป็นมาและความส าคญัของการมีส่วนร่วม 

  การจดัการศึกษาของไทยในอดีตเป็นภาระหนา้ท่ีของครอบครัวและชุมชน ไดแ้ก่ พ่อ
แม่ วดั และส านกัต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงท าหนา้ท่ีให้การศึกษาแก่บุตรหลานทั้งดา้นวิชาการและอาชีพ 
มีการถ่ายทอดอาชีพต่างๆ ให้แก่เด็กเป็นทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของชุมชน ต่อมาไดมี้การน าการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกเขา้มาใชแ้ทนการศึกษาแบบเดิมและเกิด
ระบบโรงเรียนข้ึน โรงเรียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางในการจดัการศึกษาให้กบัชุมชนแทนวดัท่ี
รับผิดชอบให้การศึกษาแก่เด็กมาแต่เดิม รัฐก็เขา้มารับผิดชอบในการจดัการศึกษาและจดัหลกัสูตร 
การจดัการศึกษาในแนวน้ีจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของ
ชุมชน เป็นการศึกษาท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนขณะเดียวกนัชุมชนก็คาดหวงัต่อ
โรงเรียนในดา้นคุณภาพไวสู้งและพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน  

  แต่ระบบโรงเรียนท่ีผา่นมาไม่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ เน่ืองจากถือหลกัการ
แบ่งหน้าท่ีเม่ือไดม้อบหน้าท่ีในการจดัการศึกษาให้กบัโรงเรียนแลว้ จึงเป็นหน้าท่ีของโรงเรียน
จะตอ้งรับผดิชอบโรงเรียนจึงเป็นศูนยก์ลางของความรู้และสติปัญญา ขณะเดียวกนัความเป็นชุมชน
กลบัอ่อนแอ ความรู้เดิมของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นถูกลืมเลือน ผลการจดั
การศึกษาท่ีผา่นมาท าใหเ้กิดปัญหามากมายในสังคมไทย ในส่วนของผูเ้รียนก็มีการแข่งขนักนัสูง ท า
ให้ผูเ้รียนมีความเครียดสูง ไม่มีความสุขในการเรียนการจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั 
เกิดความล่าชา้ไม่สนองตอบผูเ้รียน  เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างกวา้งขวาง และเม่ือประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ กระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจึงไดท้วีข้ึนและไดรั้บ
การบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้มีกฎหมายการศึกษาซ่ึงเป็น
ท่ีมาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงเนน้หลกัใหญ่ 2 ประการ
ในการบริหารจดัการ คือ การกระจายอ านาจทางการศึกษาและการให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

  แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การให้ชุมชนและทอ้งถ่ินและทุกส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม โรงเรียนจึง
ควรเป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีการจดัการเรียนการสอน  โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของ
ประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าให้ประชาชนไดท้ราบ
เก่ียวกบัการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ 
และความนิยมให้เกิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มา
ช่วยเหลือเก้ือกลูกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งดา้นการเงินวสัดุ แรงงาน และก าลงัใจ ส่งเสริมให้
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ประชาชน มีความเขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา และถือเป็นหนา้ท่ีของประชาชนและชุมชนท่ี
จะตอ้งให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียน (ภิญโญ สาธร, 2526: 315) 
ประกอบกบัโลกในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วปัญหาต่างๆ ของ
สังคมมีความสลบัซบัซ้อน จึงเป็นยุคท่ีตอ้งการสติปัญญาความรู้และความสามารถจากหลายๆ  ฝ่าย
มาร่วมแกไ้ขปัญหา  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ โดยมีความเช่ือพื้นฐาน
ท่ีวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

  นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ซ่ึงจะท าให้เด็กมี
ความสามารถ มีทกัษะท่ีจะด ารงชีวิต และสามารถพฒันาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะส่งผล
ให้เกิดการพฒันาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ท าให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง และ
เป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

  กล่าวโดยสรุป ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมาจากแนวคิดท่ี
เป็นกระแสผลกัดนั จนกลายเป็นประเด็นท่ีส าคญัประเด็นหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดไวช้ดัเจนในส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ให้รัฐส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดน้ าแนวนโยบายพื้นฐานดงักล่าวมาแสดงเป็นเจตนารมณ์และแนวทางท่ีจะให้ทุกฝ่าย            
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

  อยา่งไรก็ตามการจดัการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรับผิดชอบฝ่ายเดียวไดด้ าเนินการ
มายาวนาน ท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ยลง ระบบราชการ นกัการศึกษา และ
ครูอาจารย  ์ เสมือนผูผู้กขาดความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว  ประชาชนมีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนห่างๆ ในฐานะผูป้กครองศิษย์เก่า กรรมการ หรือผูใ้ห้ความช่วยเหลืออุปถมัภต่์างๆ 
ประกอบกบัวฒันธรรมการมีส่วนร่วมของไทยตั้งแต่โบราณกาล เช่น ประเพณีการลงแขกท านา 
หรือความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไปสู่ลกัษณะ “ตวัใครตวัมนั” ต่างคนต่างอยู ่
และในส่วนของการบริหารงาน ผูมี้อ านาจก็เคยชินกบั “อ านาจเด่ียว” จนเป็นวฒันธรรมองคก์าร ท า
ใหก้ารปฏิรูปอาจตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะท าใหท้ั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายประชาชนและฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
ในการจดัการศึกษา ไดน้ าแนวคิดและบทบญัญติัของกฎหมายไปสู่การปฏิบติัคือ การมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมใหม่อนัจะน าไปสู่ “การศึกษาของประชาชน โดยประชาชน 
เพื่อประชาชน” จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความรู้สึกนึกคิดและความสามารถของผูบ้ริหารอยา่งยิง่ 
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 2. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความส าคญัต่อยุทธศาสตร์การมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติหลาย
หมวดหลายมาตรา  เช่นในหมวดหลกัการสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาไดก้ล่าวถึงเจตนารมณ์ท่ีจะ
ให้สังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มาตรา 8 (2) นอกจากน้ียงัให้มีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 9 (2) ให้มีการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา ในมาตรา 9 (5) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนไดมี้สิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 12) เป็นตน้ 

  หมวดแนวการจดัการศึกษา ก าหนดใหส้ถานศึกษาประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา 
ผูป้กครองและชุมชนร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (มาตรา 24) ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท า
สาระของหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว   ชุมชนและท้องถ่ิน (มาตรา 27) นอกจากน้ี
สถานศึกษายงัมีหน้าท่ีในการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชนเพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อพฒันาชุมชน
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน (มาตรา 29) 
  หมวดครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนและทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยน าประสบการณ์ 
ความรอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใช ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษา (มาตรา 57) 

  หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล 
ชุมชน ท้องถ่ินมาใช้จดัการศึกษา โดยอาจเป็นผูจ้ดัหรือมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาค
ทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น (มาตรา 61) 

  จะเห็นไดว้า่ ในประเด็นการมีส่วนร่วมท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีหลายลกัษณะและในหลายหมวด ทั้งหมวดความมุ่งหมายและหลกัการ ซ่ึงเป็นการ
น าเอาแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540                  
มาแสดงเป็นเร่ืองส าคญัเบ้ืองตน้  เป็นการแสดงถึงภาพของการมีส่วนร่วมของหลายๆ ฝ่ายในฐานะ
ของผูจ้ดัการศึกษาโดยตรงท่ีขยายขอ้จ ากดัตามสภาพเดิม คือ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบจดัการศึกษามีเพียงรัฐ 
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เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น หมวดแนวการจดัการศึกษาแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ในการปฏิรูปการเรียนรู้และการส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน หมวดครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาไดก้ าหนดการมีส่วนร่วมในรูปของการระดมทรัพยากรบุคคล หมวดทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา เป็นแนวทางในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดงันั้น 
บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจึงมีอย่างกวา้งขวาง หลายแง่มุม อนัจะท าให้การจดัการศึกษา
ตามแนวทางใหม่ เกิดการมีส่วนร่วมดว้ยกนัหลายฝ่ายและจะกา้วไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกนัซ่ึงจะ
เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 
รูปแบบและข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการหลายท่านได้เสนอรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้
อยา่งหลากหลายดงัน้ี 
 เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom, 1989: 243-248) ยงัไดเ้สนอรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมไว ้7 รูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบท่ีผูบ้ริหารใช้วิธีแบบการปรึกษาหารือกบับุคลากรเพื่อกระตุน้ให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็นก่อนท่ีผูบ้ริหารจะตดัสินใจ (Consultive Management : CM) 

2. รูปแบบท่ีผูบ้ริหารให้อ านาจการตดัสินใจแก่บุคลากร (Demoratic Management : 
DM) 

3. การปรับสภาพการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกจา้งและ
ฝ่ายบริหาร (Quality Circle : QC) 

4. การกระตุน้บุคลากรแต่ละคนใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงงานซ่ึงเนน้การแกไ้ข
ปัญหาไปท่ีบุคลากรแต่ละคนมากกวา่การแกไ้ขปัญหากลุ่มโดยรวม (Suggestion Program : SP) 

5. กลไกของกลุ่มเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบักลางในการบริหาร
องคก์ารระดบัสูง (Middle  Management   Committee : MMC) 

6. การก าหนดของรัฐบาลให้คนงานมีส่วนร่วมไดห้ลายระดบัในองค์การเป็นการให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารผา่นกลไกทางสถาบนั (Industrial Democracy : ID) 

7. การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมอยา่งสูงใน
กระบวนการตดัสินใจ (Employer  Ownership  Plans : EOP) 
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 ปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ (2543: 143) ไดส้รุปกระบวนการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้

สภาพของชุมชน  การด าเนินชีวิตทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ท างานและร่วมกนัคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน  โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
เพื่อก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงค ์ วธีิการ  แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา  โดยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์แรงงาน  
เงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหารงาน  การใช้ทรัพยากร  การประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือ
จากภายนอก 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันาเป็นการน าเอากิจกรรมมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ  โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนของบุคคลและสังคม 

5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันา  เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดท้นัที 
 อุทยั  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ ์(2540 : 93-94) ไดเ้สนอกระบวนการเกิดและ
การด าเนินความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชนไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี 

1. แสวงหาระบบหรือกลไกในการสร้างหรือพฒันาบุคลากรให้มีทศันคติและวิสัยทศัน์
ท่ีเอ้ือต่อการเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกนั  เพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือ
แสวงหาช่องทางท่ีน ามาซ่ึงการปรึกษาหารืออยา่งจริงจงัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้มองเห็นปัญหามีทศันคติ
หรือมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัอยูแ่ลว้ 

2. เม่ือผ่านการปรึกษาหารือและมองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วขยายไปสู่การร่วมคิด
วิเคราะห์ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาและวางแผนกิจกรรมเพื่อน าไปสู่การร่วมมือกนัจดักิจกรรม  
การพฒันาต่างๆ ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู่และพฒันาทศันคติ  ความสามารถสติปัญญาของ
บุคคล  เพื่อท าใหชุ้มชนเกิดความเขม็แขง็และเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน 

3. จดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัและการจดัการการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในขอ้ 
2  โดยมีการสรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอเพื่อมาพฒันากิจกรรมและ
การเรียนรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

4. แสวงหาแนวทางการขยายความคิด  กิจกรรมการเรียนรู้ปสู่ประชาชนในชุมชนและ
ภาคีต่างๆ เพื่อขยายการมีส่วนร่วมใหท้ัว่ถึงและผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแบบแนวราบ
อยา่งต่อเน่ือง 
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5. ส ารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพนัธ์กับภาคีอ่ืนๆ 
ภายนอกชุมชนท่ีจะพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินเพื่อความเข็มแข็งของบุคคล  โรงเรียนและชุมชน  
เช่น  เครือข่ายงานพฒันาในดา้นการศึกษา  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  โดยมุ่งให้เกิดการพฒันาอย่าง
เป็นบูรณาการ 
 วิชิต  นนัทสุวรรณ และจ านง  แรกพินิจ (2541: 37-51) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทของชุมชน
และรูปแบบในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัโดยแบ่งออกเป็น 

1. บทบาทและรูปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง  การจดัการศึกษาใน
ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนจากศกัยภาพของชุมชน   เพื่อพฒันาชุมชนใหเ้ตม็ศกัยภาพอนัน าไปสู่การแกปั้ญหา
และลดขอ้จ ากดัภายในชุมชน  การจดัการศึกษาท่ีชุมชนจดัข้ึนน้ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติและตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกหรือคนท่ีอยูใ่นบริบททางวฒันธรรมสังคมเดียวกนั
โดยยึดหลกัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนในท่ีท่ีมีความรู้  การเรียนรู้จึงไม่ถูกจ ากดัดว้ยเวลา  สถานท่ี  เพศและ
วยั  และเป็นการเปิดกาสใหค้นไดเ้รียนรู้ตามอธัยาศยัอยา่งแทจ้ริง  ในท่ีน้ีจึงเรียกรูปแบบการศึกษาน้ี
อีกช่ือหน่ึงวา่  การศึกษาในวถีิชุมชน 

2. บทบาทและรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  บทบาทของ
ชุมชนในด้านน้ีเกิดจากกระแสการศึกษาของรัฐหรือจากภายนอกเป็นส าคญัภายใตแ้นวคิดหรือ
เหตุผลและความจ าเป็นในแต่ละยุคแต่ละสมยัในช่วงท่ีประเทศก าลงัเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจและ
ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของคนทั้งมวลการศึกษาไดถู้กให้ความหมายในฐานะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายดงักล่าวสถานศึกษาจึงมีบทบาทน าในการสร้างกระบวนการท่ีเปิด
โอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนนบัตั้งแต่การร่วมคิด  ร่วม
วางแผน  ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ 

3. บทบาทของชุมชนและรูปแบบการเช่ือมประสานการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  การจดัการศึกษาในลกัษณะน้ีเป็นผลมาจากความพยายามของชุมชนในการเช่ือมโยงและ
ประสานศกัยภาพหรือจุดแข็งของชุมชนและโรงเรียนเขา้ด้วยกนัซ่ึงเกิดข้ึนได้เฉพาะชุมชนท่ีมี
กระบวนการเรียนรู้เขม้แขง็มีองคก์รชุมชนเพื่อจดัการทรัพยากรและการเรียนรู้ร่วมกนัจนอาจถึงขั้น
การเขา้ร่วมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัชุมชนอ่ืน  ส าหรับรูปแบบของการ
จดัการศึกษาท่ีก่อใหเ้กิดการเช่ือมประสานระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนนั้นพอแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ
คือ 
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3.1 การเช่ือมประสานจากชุมชนเข้าสู่โรงเรียน  เกิดข้ึนจากการขยายผลการเรียนรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองของชุมชนเขา้สู่การเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน 

3.2 การเช่ือมประสานจากโรงเรียนสู่ชุมชนเกิดจากการขยายผลการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
ไดจ้ดัใหแ้ก่นกัเรียนออกไปสู่ชาวบา้นในชุมชนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจดัการศึกษา  สรุปไดว้า่มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. การร่วมกนัในการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินในด้าน
การศึกษา 

2. การร่วมกันในการวางแผนและก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินการจัด
การศึกษาเพื่อใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3. การร่วมกนัด าเนินการจดัการศึกษา 
4. การร่วมกนัประเมินผลการจดัการศึกษา 
5. การร่วมกนัรับผลประโยชน์และปรับปรุงการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 

 จากรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาน้ีสรุปได ้ดงัน้ี 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากผลงาน  สามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม

ไดด้งัน้ี 
1.1 การใหค้  าปรึกษาหารือหรือขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 
1.2 การเขา้ร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
1.3 การเขา้ร่วมในการปฏิบติังาน 
1.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและควบคุมการปฏิบติังาน 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาภาระงาน  สามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมได้
ดงัน้ี   

2.1 การมีส่วนร่วมนอกเหนือภาระงานท่ีตนรับผดิชอบ 
2.2 การมีส่วนร่วมในขอบเขตงานท่ีตนรับผดิชอบ 

 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเป็นวิธีการท่ีจดัระบบให้การ
ถ่ายทอดมีความง่ายและสะดวกข้ึน  ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ นั้นตอ้งมีกระบวนการท่ีจะให้
ประชาชนในชุมชนไดมี้วิธีการร่วมแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนของตนเองและร่วมเรียนรู้ใน
ทุกกระบวนการของการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดคุณค่าของการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
อยา่งแทจ้ริง  งานวจิยัน้ีจึงเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
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รูปแบบการให้การศึกษาชุมชนเพือ่การพฒันา 
1. การใหก้ารศึกษาแบบทางตรง (Directive Approach) หมายถึง วิธีการให้การศึกษาใน

รูปของการบอกเล่า หรือ อธิบายให้ผูเ้รียนไดรู้้อะไรตรงๆ ฝ่ายผูส้อนจะเป็นผูบ้อก หรือ อธิบายให้รู้
ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงต่างๆ ตามความเป็นจริงตามท่ีน่าจะเป็น ส่วนผูเ้รียนจะท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดจ า 
ท าความเขา้ใจ 

2. การให้การศึกษาทางออ้ม (Non - Directive Approach) หมายถึง เป็นวิธีการให้
การศึกษาท่ีไม่ใช่วิธีบอกกล่าวให้ความรู้โดยตรง จะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร กระตุน้ให้ผูศึ้กษา 
หรือ ฝึกอบรมไดเ้รียนรู้โดยวิธีการคิด วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลเหล่านั้นดว้ยตนเอง เป็นการพฒันา
ความคิด ความสามารถของผูเ้รียนไดม้ากกวา่วธีิแรก ซ่ึงในการพฒันาชุมชนส่วนใหญ่นิยมใช ้ 
 การศึกษาตลอดชีวติ ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และ การศึกษาตามอธัยาศยั เนน้ทั้งความรู้ และ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการเน้ือหา 
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้งความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของสังคมไทย การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

2. ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช ้                 
ภูมิปัญญา 

4. ความรู้ และ ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ และ การด ารงชีวติอ่างมีความสุขจากรูปแบบ

วิธีการด าเนินงาน พฒันาชุมชน และ การจดัระบบการศึกษา ในการศึกษาตลอดชีวิต จะเห็นว่า มี
ประเด็นหลายประเด็นที่ช้ีให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกนัในแง่กระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการให้สอดคล้อง วิถีชีวิต  
ความจ าเป็น ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์เพื่อตวัผูเ้รียน และชุมชน 
 นอกจากน้ี วิธีการปฏิบติังานก็มีความสอดคลอ้งกนั  ในรูปแบบของการให้ทรัพยากรท่ี
มีอยู่ในชุมชน ทั้งในด้านปัจจยัการด าเนินงาน เช่น วสัดุ แรงงาน ความคิด ท่ีเรียกว่า  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานเดียวกนัของทั้งสองแนวคิด 
 รัฐบาลมีความเช่ือวา่การพฒันาชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะน ามาใช้
เพื่อยกระดบัการครองชีพ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีประชาชนในชนบทก าลงัเผชิญอยู ่ทั้งน้ี เพราะ
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การพฒันาชุมชนช่วยใหช้าวบา้น ไดต้ระหนกัในปัญหา และหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เป็นการ
ระดม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ และ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นการ
พฒันาก าลงัความคิดและความสามารถของประชาชนให้สูงข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันา
ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป เพราะการพฒันาชุมชนมิได้มุ่งพฒันาในด้านหน่ึงด้านใด โดยเฉพาะ หากแต่
ค านึงถึง การพฒันาหลาย ๆ ดา้นประกอบดว้ยกนั แต่ไม่จะพฒันาดา้นใดๆ ก็ตาม อุดมการณ์ของ
การพฒันาชุมชน ก็ได ้แก่การพฒันาคน การให้การศึกษา ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ
และทศันคติ โดยเน้นเร่ืองการช่วยตนเองของชุมชน ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆใหม้ากท่ีสุด โดยรัฐบาลเพียงแต่ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือตามความจ าเป็นเป็น 
อนัเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีจะไปสู่การพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด 
 ในส่วนของการศึกษานั้น มีความจ าเป็น ท่ีตอ้งการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ก็เพราะในแต่ละช่วงชีวิตบุคคลตอ้งพบกบัการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบนั ความจ าเป็นของการศึกษาจะยิ่งดูชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการด ารงชีวิต ของผูค้นใน
สังคมนานาประการ เช่น การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพการงาน และการจ้างงาน   
การศึกษาท าให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างดี ดงัค าท่ีว่า “คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น” 
การศึกษาของบุคคลในแต่ละห้วงเวลาของอายุจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ประชาชนจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บบริหารเพิ่มเติมในส่ิงท่ีตอ้งการ จ าเป็นอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 ดงันั้นหากจะสรุปโดยภาพรวมทั้ง  การพฒันาชุมชน และ การศึกษา ค่อนขา้งท่ีจะเป็น
เร่ืองเดียวกนัท่ีมุ่งให้เกิดการพฒันา เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน ชุมชน สังคม ให้บงัเกิดความ
เจริญกา้วหน้า  น าไปสู่ สังคมท่ีคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และ สังคมมีความสงบสุข การพฒันา
ชุมชนให้ย ัง่ยืนโดยการน าศาสตร์ต่างๆ บูรณาการในทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน  ควรเร่ิมตน้ให้เด็ก
และเยาวชนเรียนรู้  ตระหนกัถึงความส าคญัของชุมชน  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในท่ีน้ีเป็นการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั   นอกจากนั้นประชาชนในชุมชนยงัมีส่วน
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมิน  ร่วมรับผิดชอบและร่วมช่ืนชมผลงานท่ี
เกิดข้ึนดว้ย   
 ส าหรับงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มีดงัน้ี  
 อมรรัตน์  วฒันาธร (2547: บทคดัยอ่) เร่ืองการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน
ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร กรณีศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ระดบัประถมศึกษาท่ีบา้นถวาย  
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นการวิจยัภาคสนามท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการร่วมของชุมชนใน
โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ทอ้งถ่ินโดยเอาบริบทของทอ้งถ่ินดา้นการท างานไม้
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แกะสลกัมาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  ผลการวิจยัท่ีน่าสนใจ เช่น 
การร่วมมือกนัของชาวบา้นถวายในโครงการวิจยัน้ีมีลกัษณะของความร่วมมือกนั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
การร่วมมือระหวา่งชาวบา้นกบัผูว้จิยัและความร่วมมือระหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้น  ซ่ึงเกิดข้ึนใน 2 
ช่วงคือช่วงการศึกษาขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์การประกอบอาชีพไมแ้กะสลกันทอ้งถ่ินท่ีผูว้ิจยักบั
ชาวบา้นช่วยกนัคน้หาขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์และช่วงของการพฒันาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ทอ้งถ่ิน
เกิดข้ึนเม่ือผูว้ิจ ัยกับชาวบ้านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อน ามาจดัท าเป็นเน้ือหาเศรษฐศาสตร์
ทอ้งถ่ินและในช่วงการน าหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ทอ้งถ่ินไปใชใ้นโรงเรียน  โรงเรียนจ าเป็นตอ้ง
บูรณาการเน้ือหารายวิชาอ่ืนเขา้กบัมาตรฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ข้ึนส่วน
การใชห้ลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ีโรงเรียนสามารถน าเอาบทเรียนตามแนวทางท่ีจดัไวใ้ห้
แลว้ในหลกัสูตรไปใชไ้ดเ้ลย 
 เสรี พงศพ์ิศ (2550: 15-19) ไดว้จิยัและพฒันาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตร 
“ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” และการฝึกอบรมการจดัท าแผนชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร พบว่า การเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแยกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 
การเรียนรู้ตามอธัยาศยั  การเรียนรู้นอกระบบ  และการเรียนรู้ในระบบ ก.  การเรียนรู้ตามอธัยาศยั  
เป็นการจดัการเรียนรู้ของชุมชนตามความสนใจของแต่ละคน  แต่ละครอบครัว  เพื่อตอบสนอง
ปัญหาและความตอ้งการของตนเอง ส่วนหน่ึงเป็นการขวนขวายหาขอ้มูล  หาความรู้เองของแต่ละ
คน  แต่ละครอบครัว  หรือว่าศูนยเ์องจดัการให้มีการเรียนรู้หลงัจากไดท้  าแผนแม่บทชุมชน  แมว้่า
อาจจะไม่มีการเรียกร้องจากชุมชน  แต่เห็นวา่เป็นเร่ืองดีและชุมชนควรท า  ศูนยก์็ควรเป็นผูเ้สนอให้
มีการเรียนรู้เอง  เช่น  ก าหนดว่า วนัไหน เวลาไหนจะมีวิทยากรผูรู้้มาสอนและสาธิตวิธีการท า
แชมพู สบู่ น ้ ายาลา้งจาน มีผูเ้ช่ียวชาญมาสอนและสาธิตวิธีการท าแชมพูสนใจน าอุปกรณ์มาคนละ
อยา่งสองอยา่ง ข.  การเรียนรู้นอกระบบ  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ  โดยเนน้การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัและเพื่อการปฏิบติั  เรียนในชีวิตจริง  ซ่ึงองคก์รหรือหน่วยงานภายนอกเขา้มา
มีบทบาทในการจดัหรือร่วมกบัชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงมีหลกัสูตรต่างๆ  เปิดให้ชุมชนได้
เรียนรู้เพื่อการพฒันาตนเอง  พฒันาทอ้งถ่ิน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต  
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  หรือท่ีเรียกกนัวา่ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  หลกัสูตร
ปริญญาตรี เป็นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้ท่ี
เนน้การจดัการความรู้  การน าประสบการณ์มาเรียนรู้  เพื่อแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนแลว้น ากลบัไปใช้
ในชีวิตและหน้าท่ีการงานของแต่ละคนเป็นการเรียนรู้อีกแบบหน่ึง หลกัสูตรน้ีเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งมูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ินต่างๆ  ทัว่ประเทศ  โดยมี
คณะกรรมการของชุมชุมในทอ้งถ่ินเป็นเจา้ภาพ  ร่วมด าเนินการ 
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 กิตติธัช  คงชะวนั (2553) วิจยั เ ร่ืองรูปแบบการพฒันาหลักสูตรที่สอดคล้องก ับ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบ  2) พฒันารูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) เพื่อประเมิน
รูปแบบ ผลการวจิยั พบวา่ แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนต าบลท่าขา้มท่ีเป็นจุดเด่นคือการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาชีวิตคนในชุมชนจากรูปแบบการ
พฒันาชุมชนท่ีเรียกว่า “ท่าขา้มโมเดล” ซ่ึงหลงัจากน าไปใช้กบัครูโรงเรียนวดัท่าขา้ม  พบว่ามี
ความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี  
จากการทดสอบความรู้ด้านการพฒันาหลักสูตรและผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรมี
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด นกัเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจ
ท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ตรงจากผูรู้้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง
ของผูเ้รียนและนักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจที่มีผูน้  า ท่ีเก่งในชุมชนและมีเจตคติท่ีดีต่อทอ้งถ่ินของ
ตนเอง 
 นอกจากงานวิจยัในประเทศแล้วยงัมีงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวกับชุมชนและการ
เรียนรู้ เช่น มินเตอร์และลินา (Minter  and  Lina, 1996: Abstract) ไดท้  าการศึกษาวิจยัในปี ค.ศ. 
1995 เร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในโรงเรียนประถมศึกษาในเมนิโตบา (Manitoba) ซ่ึงใช้
วธีิการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถาม  สอบถามอาจารยใ์หญ่ 29 คน  และผูป้กครอง 87 คน  ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในชนบท  โดยแบ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ  การเป็น
ผูส้นบัสนุนและเป็นผูรั้บบริการ  การเป็นผูช่้วยสอนท่ีบา้น  การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีโรงเรียน  การมีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอนและการมีส่วนร่วมในการเป็นผู ้
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  ผลการวิจยัพบว่า  ผูป้กครอง  ครู  และผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนมากอยูใ่นระดบัต ่า  ยกเวน้การมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
กิจกรรมของโรงเรียนบางอยา่ง เช่น  การเขา้ร่วมประชุมและการช่วยเหลือโรงเรียนนอกสถานท่ีและ
ทั้งกลุ่มผูป้กครอง ครูและผูบ้ริหารต่างเห็นว่า  ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนให้
สูงข้ึนในทุกๆ เร่ือง 
 บรูซ (Bruce, 1999: Abstract) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทของครูใหญ่โรงเรียน
ประถมศึกษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชน  พบว่า ความคาดหวงัของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนส าหรับความคาดหวงั
ของครูใหญ่โรงเรียนประถมนั้น  ผลการวจิยั พบวา่  ครูใหญ่คาดหวงัท่ีจะให้ผูป้กครองของนกัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัการเรียนรู้การอบรมสอนเด็กให้มากยิ่งข้ึนให้การท างานมีความ
เก่ียวกบัโรงเรียนชุมชนและตอ้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของเด็กดว้ยครู
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และผูป้กครองมีความตอ้งการท่ีจะให้ครูใหญ่มีท่ีพกัหรืออยู่อาศยัภายในบริเวณโรงเรียนครูใหญ่มี
ความเห็นว่า  การส่ือความหมายระหว่างโรงเรียนกบัชุมน  มีอุปสรรคอยูอ่ย่างหน่ึงคือการท่ีท าให้
ความหมายของส่ิงหน่ึงส่ิงใดถูกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  อนัเน่ืองมาจากการถ่ายทอดข่าวหรือการ
ส่งข่าวเกิดความผดิพลาด 
 โกลด์ (Gold, 2000: Abstract) ไดศึ้กษาการเขา้ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาระดบั
โรงเรียนมธัยมศึกษา  โดยเนน้การให้ความร่วมมือระหวา่งชุมน  ผูป้กครอง  และนกัการศึกษา  ซ่ึง
ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย ผลการศึกษาพบวา่การจดัการของ
ชุมชนเป็นส่ือกลางระหวา่งผูป้กครอง  ครอบครัวกบัโรงเรียน  เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้าง  การ
อ่านอกเขียนไดแ้ละการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัชุมชน  ท าให้ผูป้กครองไดรั้บความรู้เก่ียวกบัชุมชน 
ดงันั้นการสร้างหุน้ส่วนและความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองกบันกัการศึกษาท าให้เกิดทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าทั้งในดา้นสังคมและวฒันธรรมใหแ้ก่โรงเรียน 
 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
 

ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ดิวอ้ี (Dewey, 1933 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณวา่เป็นการคิด
อย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง  เร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยากและส้ินสุดดว้ยสถานการณ์ท่ีมี
ความชดัเจน  ส่วนเอนนิส (Ennis, 1987 : 10) ให้ความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณวา่เป็น
การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่เน้นการตดัสินว่าจะท าหรือเช่ือส่ิงใด สอดคลอ้งกบัฮดักินส์ 
(Hudgins, 1988) กล่าววา่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง  การมีเจตคติในการคน้ควา้หาขอ้มูล  
เพื่อการวิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ การมีทกัษะในการใช้ความรู้จ าแนกขอ้มูลและ
การตรวจสอบขอ้สมมติฐานเพื่อหาขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผลและถือว่าเป็นระดบัการคิดขั้นสูง  
ประกอบดว้ย  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินผลตามการจ าแนกของบลูม ส่วนบาสแซม 
(Bassham and  others, 2011: 9) กล่าววา่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะความสามารถทาง
ปัญญาท่ีจะสร้างความกระจ่างชดั  วิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้  การกล่าวอา้งอย่างปราศจาก
อคติ  โดยสามารถก าหนดเหตุผลสนบัสนุนขอ้สรุปและตดัสินใจไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ส าหรับนีดริงฮอส 
(Niedringhaus, 2001) ให้ความหมายไวว้า่  การคิดวิจารณญาณ  คือ  การวิเคราะห์ระบบของขอ้มูล
ดว้ยใจท่ีเปิดกวา้งและอดทนส าหรับจุดมุ่งหมายในการระบุวิธีการต่างๆ ของการกระท าเป็นการคิด
เก่ียวการกบัพิจารณาทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีมีการเลือกอย่างระมดัระวงัของการกระท าหรือ
ทางแกไ้ข ซ่ึงจอห์นสัน (Johnson, 2002:85) ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณวา่เป็นการคิด
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ชนิดหน่ึงท่ีรวมการคิดเด่ียวเขา้ด้วยกนั  นั่นคือ  จ  าเป็นตอ้งรวบรวม  วิเคราะห์  หรือประมวลผล
สารสนเทศในการหาทางเลือกจากการประยุกตก์ารสับเปล่ียนแทนท่ีหรือการประกอบข้ึนมาใหม่  
ในส่วนของออนสเทิร์น  และคณะ  (Ornstein  and  other, 2003: 150) ให้ความหมายของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นทกัษะความรับผิดชอบของการคิดท่ีเอ้ือต่อการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งอนั
เกิดข้ึนเพราะใชเ้กณฑท่ี์เช่ือถือได ้ มีความถูกตอ้งในตนเองและมีความใส่ใจกบับริบท 
 ส าหรับนกัการศึกษาของประเทศไทยสุวทิย ์ มูลค า (2547 : 9) ใหค้วามหมายของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง  การคิดที่มีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ  มี
หลกัเกณฑ์และมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อน าไปสู่การสรุปและตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพวา่  ส่ิงใด
ถูกตอ้ง  ส่ิงใดควรเช่ือ  ส่ิงใดควรเลือกหรือส่ิงใดควรท า ส่วนราชบณัฑิตสถาน (2551) การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ หมายถึง หลกัการคิดประเภทหน่ึงท่ีเน้นกระบวนการพิจารณาและประเมินขอ้มูล
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคิดทุกดา้นอย่างรอบคอบ โดยใช้หลกัเหตุผลจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ี
เหมาะสมหรือดีท่ีสุด เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจหรือประเมิน หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 100) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง
กระบวนการคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  คลุมเครือมีความขดัแยง้  
เพื่อตดัสิน ใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ  ส่ิงใดควรท าส่ิงใดไม่ควรท า  โดยใชค้วามรู้ความคิด
จากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลท่ีรอบดา้น  ทั้งขอ้มูลเชิงวิชาการ  ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงประกอบดว้ยทกัษะย่อยๆ เพื่อน ามาช่วย
ในการตดัสินใจไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน  คือ  ทกัษะความรู้และการแสวงหาความรู้  ถา้มีความรู้มากจะ ท าให้
คิดได้เร็วและดีกว่าทกัษะการประเมิน  เพราะการประเมินเป็นส่ิงท่ีท าให้สามารถระบุและเลือก
ขอ้มูลไดเ้หมาะสมเช่ือถือได ้ โดยสามารถเปรียบเทียบและชัง่น ้ าหนกัจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ ทกัษะการ
สรุปอ้างอิงจะท าให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีข้ึน  และลึกซ้ึงมากข้ึนและทกัษะการ
วิเคราะห์ความคิด  คือ  ความสามารถในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของความคิดและปรับ
ความคิดให้เหมาะสม  สามารถสรุปความคิดและสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบั
วชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 26) หมายถึงการใชก้ารคิดแบบต่างๆ และขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการ  เหตุผล
มาใช้ในการประเมินขอ้มูลสาระความรู้ต่างๆ ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการล าดบั
ขอ้มูล  แยกแยะขอ้มูลเป็นส่วนยอ่ยๆ ศึกษาส่วนย่อยโดยละเอียดในการเปรียบเทียบความเหมือน  
ความแตกต่าง  จดักลุ่ม  จดัประเภท  จดัล าดบัขอ้มูล  ระบุขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็น  ระบุขอ้ความ
ท่ีโนม้เอียงในดา้นใดดา้นหน่ึง  บอกสาเหตุ  ท านายเหตุการณ์  ลงขอ้สรุปทัว่ไป  ตีความหมายขอ้มูล
และสรุปสาระได ้
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 จากความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวสรุปไดว้่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดย
การศึกษาขอ้มูล หลกัฐาน แยกแยะขอ้มูลว่าขอ้มูลใดคือ ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลใดคือความคิดเห็น 
ตลอดจนพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบในการตดัสินใจแล้ว
ตั้ งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา  และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้จาก
สถานการณ์ต่างๆ 
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ที่เกีย่วข้องกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 218-237) มีความเช่ือว่า
ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏไดจ้ากการปฏิบติังานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ในลกัษณะ
ของความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีเรียกวา่องคป์ระกอบและสามารถตรวจสอบความสามารถน้ีดว้ยแบบ
สอบท่ีเป็นมาตรฐานกิลฟอร์ดเสนอโครงสร้างทางสติปัญญา  โดยอธิบายว่า  ความสามารถทาง
สมองของมนุษยป์ระกอบดว้ยสามมิติ (Three  Dimensional  Model) คือ  มิติดา้นเน้ือหา (Contents) 
มิติดา้นปฏิบติัการ (Operation) และมิติดา้นผลผลิต (Products) 
 มิติดา้นเน้ือหา (Contents) หมายถึง  วตัถุหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับรู้ใชเ้ป็นส่ือเพื่อก่อให้เกิด
ความคิด  แบ่งออกเป็น  5 ชนิด  ดงัน้ี 

1. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ  ได้แก่  วตัถุที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถรับรู้ไดด้้วย
ประสาทสัมผสั 

2. เน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Auditory content) ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของเสียงท่ีมีความหมาย 
3. เน้ือหาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic content) ไดแ้ก่  ตวัเลข ตวัอกัษร และสัญลกัษณ์        

ท่ีสร้างข้ึน เช่น  พยญัชนะ  ระบบจ านวน 
4. เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic  content) ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของภาษาท่ีมีความหมาย 
5. เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior content) ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีไม่ใช่ถ้อยค าแต่เป็นการ

แสดงออกของมนุษย ์ เจตคติ ความตอ้งการรวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 มิติดา้นปฏิบติัการ (Operations) หมายถึง  กระบวนการคิดต่าง  ๆท่ีสร้างข้ึนมาซ่ึง ประกอบดว้ย
ความสามารถ 5 ชนิดดงัน้ี 

1. การรับรู้และการเขา้ใจ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการ
รับรู้และท าความเขา้ใจ 

2. การจ า (Memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการสะสม  เร่ืองราว
หรือข่าวสารและสามารถระลึกไดเ้ม่ือเวลาผา่นไป 
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3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent thinking) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อ         
ส่ิงเร้าและแสดงออกมาในหลายๆ แบบหลายวธีิ 

4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent thinking) เป็นความสามารถในการสรุปขอ้มูลท่ีดี
และถูกตอ้งท่ีสุด 

5. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตดัสินส่ิงท่ี          
รับรู้จ  าไดห้รือกระบวนการคิดนั้นมีค่า  มีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือมีความเพียงพอหรือไม่ 

 มิติดา้นผลผลิต (Products) หมายถึง  ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานมิติดา้น
เน้ือหาและดา้นปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนัเป็นผลผลิต  เม่ือสมองรับรู้วตัถุ/ขอ้มูล  ท าให้เกิดการคิดใน
รูปแบบต่างๆ กนั  สามารถใหผ้ลออกต่างๆ กนั 6 ชนิด ดงัน้ี 

1. หน่วย (Units) เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัและมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน 
2. จ าพวก (Classes) เป็นกลุ่มของส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการร่วมกนั 
3. ความสัมพนัธ์ (Relations) เป็นการเช่ือมโยงสองส่ิงเขา้ดว้ยกนั  เช่น  เช่ือมโยงค า 
4. ระบบ (System) เป็นแบบแผนหรือรูปแบบจากการเช่ือมโยงส่ิงหลายส่ิงเขา้ดว้ยกนั 
5. การแปลงรูป (Transformation) เป็นการเปล่ียนแปลง  การหมุนกลบั  การขยายความ

ขอ้มูลจากสภาพหน่ึงไปยงัอีกสภาพหน่ึง 
6. การประยุกต์ (Implication) เป็นผลการคิดท่ีคาดหวงั  หรือการน านายจากขอ้มูลท่ี

ก าหนดให ้
 ทั้งสามมิติประกอบกนัเขา้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจในแต่ละขั้นตอนและประยกุตใ์ชต้ามความบริบทของนกัเรียนและ
สภาพแวดลอ้ม  เน้ือหา  กิจกรรม และส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนประกอบดว้ย 3 มิติคือ มิติดา้น
เน้ือหา (Contents) มิติดา้นปฏิบติัการ (Operation) และมิติดา้นผลผลิต (Products ) 

 
ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ 
 เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงพฒันาการด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กตั้งแต่วยัแรกเกิด
จนถึงวยัที่เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลกบัปัญหาทุกชนิดได ้ ซ่ึงการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม
พฒันาการทางสติปัญญา  โดยพฒันาการเป็นส่ิงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรเร่งเด็กขา้มพฒันาการ
แต่การจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงท่ีก าลังจะพฒันาไปสู่ขั้นท่ีสูงกว่า
สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปอย่างรวดเร็ว  เพียเจตแ์บ่งล าดบัขั้นของการพฒันาการทางสติปัญญา
เป็น 4 ขั้น ดงัน้ี (Piaget, 2008: 1-3) 
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1. ระยะใชป้ระสาทสัมผสั (Sensory – motor  Stage)  อาย ุ0-2 ปี เด็กไดรั้บประสบการณ์
จากส่ิงแวดลอ้มดว้ยประสาทสัมผสัและการใชอ้วยัวะ เช่น ตา  หู  มือ  และเทา้  ตลอดจนเร่ิมมีการ
พฒันาการใช้อวยัวะต่างๆ ได ้เด็กแสดงออกเพื่อให้เห็นว่ามีสติปัญญาดว้ยการกระท าเด็กสามารถ
แกปั้ญหาไดแ้มว้่าไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยค าพูด  ความคิดในขั้นน้ีเด็กจะมีความคิด ความเขา้ใจ
กา้วหนา้อย่างรวดเร็ว  พยายามแก้ปัญหาโดยการเปล่ียนวิธีการต่างๆ เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ  แต่
กิจกรรมการคิดของเด็กวยัน้ีส่วนใหญ่ยงัคงอยูเ่ฉพาะส่ิงท่ีสามารถสัมผสัไดเ้ท่านั้น 

2. ระยะควบคุมอวยัวะต่างๆ (Preconceptual Stage) อายุ 2-7 ปี  เด็กวยัน้ีจะเร่ิมพฒันา
อย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการพฒันาของสมองท่ีใชค้วบคุมการพฒันาลกัษณะนิสัยและการท างาน
ของอวยัวะต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นยอ่ย คือ 

2.1 ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Thought) อายุ 2-4 ปี  เด็กเร่ิมมี
เหตุผลเบื้องตน้ สามารถโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือมากกว่ามา         
เป็นเหตุเป็นผลเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั  แต่เหตุผลของเด็กวยัน้ีมีขอบเขตจ ากดั  เพราะเด็กยงัคงยึด
ตนเองเป็นศูนยก์ลางความคิดของตนเองเป็นใหญ่  และมองไม่เห็นเหตุผลของคนอ่ืน  ความคิดและ
เหตุผลของเด็กวยัน้ีจึงไม่ค่อยถูกตอ้งตามความจริงมากนกั 

2.2 ระยะการคิดแบบญาณหยัง่รู้หรือแบบสหสัญาณ (Intuitive Thought)  อายุ 4-7 ปี 
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัดีข้ึน เร่ิมมีพฒันาการเก่ียวกบัการอนุรักษ์แต่ 
ไม่แจ่มชดันกั  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดโ้ดยไม่คิดเตรียมล่วงหนา้ก่อน  รู้จกัน าความรู้ในส่ิงหน่ึง
ไปอธิบายหรือแกปั้ญหาอ่ืน  และสามารถน าเหตุผลทัว่ๆไป มาสรุปแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งวิเคราะห์
อยา่งถ่ีถว้นเสียก่อน  การคิดหาเหตุผลของเด็กข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเด็กรับรู้จากภายนอก 

3. ระยะการคิดอยา่งเป็นรูปธรรม (Concrete  Opereational Stage) อายุ 7-11 ปี เด็กวยัน้ี
สามารถสร้างกฏเกณฑ์  และตั้งเกณฑ์ ในการแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่ได ้ สามารถ ท่ีจะ
เขา้ใจเหตุผล  รู้จกั  แกปั้ญหาส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได ้ สามารถท่ีจะเขา้ใจเร่ืองความคงตวัของส่ิงต่างๆ 
สามารถท่ีจะเขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ย  ส่วนร่วม  ลกัษณะเด่นของเด็กวยัน้ีคือ ความสามารถ
ในการคิดยอ้นกลบั  ความสามารถในการจ าของเด็ก ในช่วงน้ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถ
สนทนากบับุคคลอ่ืนและเขา้ใจความคิดของคนอ่ืนไดดี้ 

4. ระยะการคิดอยา่งเป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) จะเป็นการพฒันาช่วง
สุดทา้ยของเด็กท่ีมีอายใุนช่วง 11-15 ปี  เด็กในช่วงน้ีสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลและคิดในส่ิงท่ี
ซับซ้อนและเป็นนามธรรมมากข้ึน  เด็กสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได ้ เม่ือเด็กพฒันาไดอ้ย่างเต็มท่ีแลว้จะสามารถคิดอย่างเป็นเหตุผลและแกปั้ญหาได้
อยา่งดี  จนพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวฒิุภาวะ 
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 จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต ์ ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้เม่ือน ามาประยุกตใ์น
การจดัการเรียนการสอน  เราสามารถน ามาเป็นหลกัการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี (ทิศนา แขมมณี, 
2548: 66) 

1. ในการพฒันาเด็กควรค านึงถึงสติปัญญาของเด็ก  และจดัประสบการณ์ให้เด็กอย่าง
เหมาะสมกบัพฒันาการนั้น  ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในส่ิงที่ยงัไม่พร้อมหรือยากเกินพฒันาการ
ตามวยัของตนเพราะจะก่อใหเ้กิดเจตคติไม่ดีได ้

1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ตามวยัของตนสามารถช่วยให้
เด็กพฒันาไปสู่พฒันาการขั้นสูงได ้

1.2 เด็กแต่ละคน มีพฒันาการแตกต่างกนั  ถึงแมอ้ายุจะเท่ากนัแต่ระดบัพฒันาการ
อาจไม่เท่ากนั  ดงันั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก  ควรให้เด็กทีอิสระ ที่จะเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถของเขาตามระดบัพฒันาการ 

1.3 ในการสอนควรใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรม  เพื่อช่วยให้เด็กเขา้ใจลกัษณะต่างๆ ไดดี้ข้ึน  
แมใ้นการพฒันาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได ้ แต่การสอนท่ีใช้
อุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเด็กจะเขา้ใจไดแ้จ่มชดัข้ึน 

2. การให้ความสนใจและการสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด  จะช่วยให้ทราบลกัษณะเฉพาะ
ของเด็กไดง่้ายข้ึน 

3. ในการสอนเด็กเล็กๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย (Part) ดงันั้นครู
ควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนทีละส่วน 

4. ในการสอนส่ิงใดให้กบัเด็ก  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน
แลว้จึงน าเสนอส่ิงใหม่ที่มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเก่า  การท าเช่นน้ีช่วยให้กระบวนการซึมซบัและ
จดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 

5. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์  และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมมากๆ 
ช่วยให้เด็กดูดซึมขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็ก 
 จากการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่  ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต ์ 
เม่ือน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนครูควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคน  
เพราะมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  ครูควรสนใจเด็กอยา่งใกลชิ้ด  ควรสอนในภาพรวม  สอนในส่ิงท่ี
คุน้เคยก่อนและให้เด็กได้รับประสบการณ์มากๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการทาง
สติปัญญา 
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กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 นกัวิชาหลายท่านท่ีศึกษาเร่ืองของกระบวนคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดใ้ห้ความส าคญักบั
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  โดยน าเสนอกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวอ้ยา่งหลากหลายเพื่อ
การน าไปใชด้งัน้ี 
 วตัสันและกลาสเซอร์ (Watson and Glaser, 2008: 1-2) กล่าวว่า การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ มี 5 องคป์ระกอบ  คือ 

1. การสรุปอา้งอิง  (Inference) 
2. การยอมรับขอ้สรุป (Recognition  of  Assumptions) 
3. การนิรนยั (Deduction) 
4. การตีความหมาย (Interpretation) 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้  (Evaluation  of  Argument) 

 สอดคลอ้งกบักระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 5  ประการ  ของเดรสเซลและเมยฮิ์ว 
(Dressel  and  Mayhue,  2007: 1-3) ท่ีกล่าววา่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณประกอบดว้ยความสามารถ
ในการคิด  5  ประการ  คือ 

1. ระบุปัญหา (Define  a  Probiem) 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั (Select  Precinct  Information) 
3. เขา้ใจขอ้สรุปเบ้ืองตน้ (Recognize  Assumption) 
4. ตั้งสมมติฐาน (Formulate  Hypothesis) 
5. สรุปและอา้งอิง (Draw  Valid  Conclusion  and  Inferences) 

 นอกจากนั้น  เอนนิส  (Ennis,  1990: 13-16) เสนอแนวคิดว่า  กระบวนการหรือ
ความสามารถ ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ควรประกอบดว้ยทกัษะ  12  ทกัษะ  ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดหรือระบุประเด็นปัญหา 
1.1 ระบุปัญหาส าคญัไดช้ดัเจน 
1.2 ระบุเกณฑเ์พื่อตดัสินค าตอบท่ีเป็นไปได ้

2. การคิดวเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
2.1 ระบุขอ้มูลท่ีมีเหตุผลน่าเช่ือถือได ้
2.2 ระบุขอ้มูลท่ีไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเช่ือถือได ้
2.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
2.4 สรุปได ้
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3. การถามค าถามและการตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 

4.1 เป็นขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ 
4.2 เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
4.3 เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับ 
4.4 เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใหเ้หตุผลวา่เช่ือถือได ้

5. การสังเกตและตดัสินผลท่ีไดจ้ากการสังเกตดว้ยตนเอง 
6. การนิรนยัและตดัสินผลการนิรนยั 
7. การอุปนยัและตดัสินผลการอุปนยั 
8. การตดัสินคุณค่า 

8.1 สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีขอ้มูลพื้นฐานเพียงพอ 
8.2 สามารถชัง่น ้าหนกัระหวา่งดีและไม่มีหรือผลดีและผลเสียก่อนการตดัสินใจ 

9. การใหค้วามหมายค าต่างๆ และตดัสินความหมาย 
9.1 สามารถบอกค าเหมือนค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั 
9.2 สามารถจ าแนก  จดักลุ่มได ้
9.3 ยกตวัอยา่งท่ีใช่และท่ีไม่ใช่ได ้

10. การระบุขอ้สันนิษฐาน 
11. การตดัสินใจเพื่อน าไปปฏิบติั 

11.1  การก าหนดปัญหา 
11.2  การเลือกเกณฑ์ตดัสินผลท่ีเป็นไปได ้
11.3  ก าหนดทางเลือกอยา่งหลากหลาย 
11.4  เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติั 
11.5  ทบทวนทางเลือกอยา่งมีเหตุผล 

12. การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 ส่วนวอลคอททแ์ละลินช์ (Wolcott  and  Lynch, 2008: 1-4) ไดส้รุปกระบวนการของ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณส าหรับนกัเรียนไว ้4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ระบุปัญหาท่ีตรงกบัเร่ืองและจากปัญหาท่ีคลุมเครือทั้งหมด 
2. ส ารวจ  อธิบายถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. เลือกส่ิงท่ีมาก่อนแลว้เช่ือมโยงหาขอ้สรุป 
4. บูรณาการ  ด าเนินการน ากลยุทธ์ไปแกปั้ญหา 

 นอกจากน้ี  ทิศนา  แขมมณีไดเ้สนอกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (2548: 304-305) 
ไวด้งัน้ี 

1. ตั้งเป้าหมายในการคิด 
2. ระบุประเด็นการคิด 
3. ประมวลขอ้มูล  ทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีคิด

ทั้งทางกวา้ง  ลึกและไกล 
4. วเิคราะห์  จ  าแนกแยกแยะขอ้มูลจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ 
5. ประเมินขอ้มูลท่ีจะใชใ้นแง่ของความถูกตอ้ง  ความเพียงพอและความน่าเช่ือถือ 
6. ใช้หลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูลเพื่อแสวงหาทางเลือก / ค  าตอบท่ีสมเหตุสมผล

ตามขอ้มูลท่ีมี 
7. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมาและคุณค่าหรือความหมายท่ี

แทจ้ริงของส่ิงนั้น 
8. ชัง่น ้าหนกั  ผลได ้ ผลเสีย  คุณ-โทษ  ในระยะสั้นและระยะยาว 
9. ไตร่ตรอง ทบทวนกลบัไปกลบัมาใหร้อบคอบ 
10. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด 

 จากสาระเก่ียวกบักระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงักล่าว  ผูว้จิยัสรุปดงัตาราง 
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ตารางท่ี 6  แสดงการสังเคราะห์กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามแนวคิดของนกัการศึกษา 
 

Dressel and 
Mayhue 

Watson  and 
Glaser 

Ennis Angeili  and  
Valanides 

ทศินา  แขมมณ ี ผลการสังเคราะห์ 
การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 

1.ระบุปัญหา 
2.เลือกขอ้มูล              
ท่ีส าคญั 
3. เขา้ใจขอ้สรุป
เบ้ืองตน้ 
4. ตั้ง 
สมมติฐาน 
5. สรุปผล 

1.สรุปอา้งอิง 
2.การยอมรับ
ขอ้สรุป 
3. การนิรนยั 
4. การ
ตีความหมาย 
5. การประเมิน          
ขอ้โตแ้ยง้ 
 

1.ความสามารถ
ในการอุปนยั 
2.ความสามารถ
ในการตดัสินใจ 
3. ความสามารถ
ในการคิดแบบ 
นิรนยั 
4. ความสามารถ
ในการระบุ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 

1. ก าหนด
เป้าหมาย 
2. นิยามปัญหา 
3. ก าหนด
สมมติฐาน 
4. พิจารณาขอ้มูล
สารสนเทศ 
5. ประเมินและ
ตดัสินใจ 

1. ตั้งเป้าหมายใน
การคิด 
2. ระบุประเดน็
การคิด 
3. ประมวลขอ้มูล 
4. วเิคราะห์ 
5. ประเมินขอ้มูล 
6. ใชห้ลกัเหตผุล 
7. เลือกทางเลือก
ท่ีเหมาะสม 
8. ชัง่น ้ าหนกั ผล
ท่ีได ้
ผลเสีย คุณ-โทษ 
9. ไตร่ตรอง 
ทบทวน 
10. ประเมิน
ทางเลือกลง
ความเห็นเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีคิด 

1.ระบุปัญหาและ
ความตอ้งการ 
2.เลือกขอ้มูล              
ท่ีส าคญั 
3.ความสามารถใน
การตดัสินใจอยา่ง
มีเหตผุล   
4.การคน้ควา้  การ
แสวงหาค าตอบ 
คน้หาความจริง 
5.ความสามารถใน
การสรุปผลจาก
ขอ้มูลและ
หลกัฐานต่างๆ           
ท่ีปรากฏ   

 
 จากตารางท่ี 6  จะเห็นไดว้่าส่วนท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนทศัน์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาและความตอ้งการ 
ขั้นท่ี 2 เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  ขั้นท่ี 3  ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  ขั้นท่ี 4 การคน้ควา้  
การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง  ขั้นท่ี 5  ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏ   
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ยุทธวธีิในการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 31-32)  ไดร้วบรวมเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

1. เทคนิค CATS (Classroom  Assessment  Techniques) ของแองเจลโล (Angelo) ได้
เสนอวิธีสอนคิดดว้ยวิธีการประเมินผลระหว่างโรงเรียนในขณะท่ีมีการสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
เป็นแนวทางในการติดตามดูแลและสนบัสนุนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนดงัน้ี  
คือ  ใหน้กัเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดโดยให้เขียนเป็นขอ้ความพรรณนาอธิบายค าถามนั้นสั้นๆ เช่น 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีไดเ้รียนรู้วนัน้ีคืออะไร ?  มีค  าถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนอะไรบา้งท่ียงัเป็นขอ้สงสัย
มากท่ีสุดของนกัเรียน ?  โดยครูจะท าการเลือกค าตอบของนกัเรียนบางคนและน ามาอธิบายต่อไป 

2. เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative  Learning  Strategies) บรูเนอร์ (Bruner, 
1976: 54) ไดเ้สนอแนะวา่การจดันกัเรียนให้ไดร่้วมกนัเรียนรู้เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด  วิธีหน่ึงท่ีจะส่งเสริม
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ถา้เตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีในสภาพแวดลอ้มท่ีร่วมมือกนัเรียน
อย่างแทจ้ริง  นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้นแสดงความคิดเห็นโดยมีการสนับสนุนให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัและระหวา่งครูกบันกัเรียน 

3. เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย (Case  Study / Discussion  Method)  แมคเดท 
(Mcdate, 1995)  ไดแ้นะน าเก่ียวกบัเทคนิคน้ีวา่ควรเร่ิมตน้ดว้ยครูเสนอกรณีปัญหาหรือสถานการณ์
ใหน้กัเรียนทั้งชั้นโดยไม่มีการสรุป  ให้นักเรียนเตรียมค าถามเพื่อการอภิปรายครูน าการอภิปราย
และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสรุปแต่ละกรณี 

4. เทคนิคการใชค้  าถาม (Using  Questions) ไดน้ าเสนอวธีิการใชค้  าถามเพื่อส่งเสริมการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัน้ี 

4.1 ให้เพื่อนผลดักนัถามค าถามและตอบค าถาม  หลงัจากการบรรยายโดยครูตั้ง
ค  าถามน าก่อน  เช่น  จุดแข็งและจุดอ่อนของเร่ืองท่ีเรียนคืออะไรบา้ง ?  นกัเรียนจะตอ้งตั้งค  าถาม
จากเร่ืองท่ีเรียนเท่านั้น  จดักลุ่มนกัเรียนหรือจบัคู่ให้นกัเรียนถาม – ตอบ  และเลือกค าถามท่ีสนใจ
มากท่ีสุดมาอภิปรายทั้งชั้น 

4.2 ค าถามจากผูอ่้าน (Reader’s Questions) ให้นกัเรียนตั้งค  าถามจากเร่ืองท่ีให้อ่าน
และส่งครูก่อนเรียนเร่ืองต่อไป  ครูเลือกค าถามเพื่อการอภิปรายทั้งชั้น 

4.3 วิเคราะห์บทสนทนา (Written  Dialogues)  ครูน าเสนอบทสนทนาจดักลุ่มนกัเรียน
ประมาณ 3-4 คน  ให้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของคู่สนทนาในบทสนทนา  โดยพยายาม
มองหาหลกัฐานท่ีส าคญั  การตีความ  การใหเ้หตุผลท่ีไม่ถูกตอ้ง  ไม่ตรงตามความเป็นจริง  นกัเรียน
แต่ละกลุ่มจะตอ้งตดัสินวา่แนวคิด ทรรศนะใดท่ีเป็นความจริงมากท่ีสุด 
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4.4 การแสดงบทบาทต่างๆ ของสมาชิกกลุ่ม (Spontaneous  Group  Dialogue) โดย
การจดันักเรียนกลุ่มหน่ึงให้แสดงบทบาทสมมติเป็นผูน้ า  ผูใ้ห้ขอ้มูล  ผูข้อความเห็น  ผูโ้ตแ้ยง้  
ก าหนด ผูส้ังเกตเพื่อสังเกตการณ์ท าหนา้ท่ีของแต่ละคนและน าสู่การอภิปรายภายหลงั 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่เทคนิคดงักล่าวครูผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้ โดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
ส าคญัจะต้องมีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดีว่าเทคนิคใดจะเหมาะสมกับสาระใดเร่ืองใด  
เหมาะสมกบันกัเรียนในช่วงวยัใด  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ยุทธวธีิค้นหาค าตอบ 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 34)  กล่าววา่การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงเพื่อจะไดคิ้ดแนวทางการ
แกปั้ญหาใหถู้กตอ้ง  หรือรู้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร  สาเหตุคืออะไร  จะแก้ไขไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง  
การคน้หาปัญหาเป็นการก าหนดขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบติัเพื่อจะไดใ้ชว้ธีิท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  
โดยทั่วไปปัญหาท่ีก าหนดเพื่อการพฒันาทกัษะการคิดนั้นจะเป็นปัญหาท่ีไม่มีความชัดเจนว่า
ตอ้งการท าอย่างไรหรือท าอะไร  ผูเ้รียนจะตอ้งอ่านพิจารณาเทียบเคียงกบัหลกัการ  ทฤษฏีความรู้
เดิมก่อนท่ีคิดหรือแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่  วิธีคน้หาปัญหาท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมแบบกลุ่ม  
โดยจดักลุ่มใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมในเร่ืองเดียวกนัหรือให้คิดแกปั้ญหาเดียวกนั  หลงัจากแกปั้ญหาได ้ 
แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนยทุธวธีิการแกปั้ญหาซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะไดรั้บประโยชน์จากการร่วมกนัคิด
ร่วมกนัปฏิบติั มากท่ีสุด  โดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา  เช่น  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาทรัพยากร  และอ่ืนๆ 
ความยากง่ายของสถานการณ์ที่เลือกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  ควรค านึงถึงวยัผูเ้รียนและความรู้
พื้นฐานเป็นส าคญั 

2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจากสถานการณ์น่าจะก่อใหเ้กิดปัญหาอะไรบา้ง  โดยระบุ
สาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึน 

3. นักเรียนช่วยกนัจดักลุ่มหรือจดัประเภทของปัญหา  ร่วมกนัฝึกซ้อมเขียนปัญหาท่ี
ชดัเจนท่ีน าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาและวธีิแกปั้ญหา 

4. นกัเรียนจดักลุ่มเลือกปัญหาท่ีตนเองสนใจท่ีจะศึกษาและแสวงหาค าตอบ 
 ยทุธวธีิคน้หาค าตอบท่ีกล่าวมาเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนมองเห็นปัญหา  สาเหตุและแนวทาง 
การแกปั้ญหา  เป็นการฝึกคิด  ดว้ยเหตุ-ผล  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  การท่ีนกัเรียนไดฝึ้กคน้หาปัญหา
เองช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจในปัญหามากยิ่งข้ึน  ซ่ึงการได้มาของปัญหา  ครูสามารถน านกัเรียน
ไปสู่การคิดวิเคราะห์  การปฏิบติังานเป็นกลุ่มและการร่วมมือกนัคิด  ร่วมมือกนัปฏิบติัให้บรรลุ
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วตัถุประสงค์ในท่ีสุดได ้ ดงัตวัอยา่ง  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  PBL  ซ่ึงนกัเรียน
จะตอ้งคน้หาปัญหาจากสถานการณ์หรือจากเหตุการณ์ท่ีประสบด้วยตวัเองจึงจะน ามาเรียบเรียง
ขอ้ความของปัญหาท่ีสมบูรณ์ได ้
 ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อยา่งมีวจิารณาญาณ มีดงัน้ี  
 ปณิตา  วรรณพิรุณ (2554) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็
แบบผสมผสาน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบณัฑิต 
ผลการวิจยัพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบณัฑิต ประกอบดว้ย 4  
องคป์ระกอบ  คือ  หลกัการของรูปแบบ  วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  
และการวดัและการประเมินผล  วตัถุประสงคข์องรูแบบ  เพื่อพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  โดย
กระบวนการเรียนการสอน  แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ 1)  ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
และ 2) ขั้นการจดักระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลการใช ้ การวดัพฒันาการของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง 2)  นิสิตปริญญาบณัฑิตท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  มีคะแนนความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และนิสิตมีความคิดเห็นวา่การเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ  5 ท่าน  ท าการ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแลว้มีความคิดเห็นว่า  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ธีรวดี  ถงัคบุตร (2552) ไดศึ้กษา เร่ือง  การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน  โดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เกี่ยวกบัองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  เพื่อสร้างและทดลองใช้รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตและเพื่อน าเสนอรูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต  วิธีการด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์  จ  านวน        
4 คนและนิสิตปริญญาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 23 คน ผลการวิจยัพบว่า                  
1) ผูเ้ช่ียวชาญว่าองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 12  องค์ประกอบ 
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ไดแ้ก่เน้ือหา  ระบบบริหารจดัการ  รูปแบบการส่ือสาร  การประเมินผล  ผูส้อน  ผูเ้รียน  ผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียน  วิธีการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  เคร่ืองมือและ
โปรแกรมประยกุต ์ ชนิดของเคร่ืองมือในการส่ือสารและโครงสร้างพื้นฐาน 2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียน
ดว้ยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  โดยใช้แผนผงัทางปัญญามีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผงัทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณส าหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาข้ึน  ประกอบดว้ยการออกแบบ
การเรียนการสอน 9 ขั้น  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ  ไดแ้ก่  การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการเรียนการสอนออนไลน์  ส่วนประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ 8 องค์ประกอบ  
แผนผงัทางปัญญา 4  แผนผงั  ได้แก่  แผนผงัมโนทศัน์  แผนผงัความคิด  แผนผงัก้างปลาและ
แผนผงังาน  การสร้างแผนผงัทางปัญญา 5  ขั้นและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 11  ขั้น  
 อารยา  ช่อองัชัญ (2553) ได้ศึกษา  เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวจิารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่ง
มีวิจ ารณญาณของนัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนด้วยรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน  และเพื่อศึกษา
ความพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 5 ท่ีมีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ  จ  านวน 41 คน  ผลการวิจยั พบว่า  1) รูปแบบการสอนแบบ PLOASE 
Model ท่ีพฒันาข้ึน  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั  86.11/87.67  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด                       
2)  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
พบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เพราะผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และ
แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ผูเ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติัการคิดด้วยตนเองและ
ร่วมกนัเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 
 ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  (2553) ไดศึ้กษา เร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
ทางศาสตร์การเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู  มี วตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์
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การเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียน
การสอน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ี
พฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จ  านวน 23 คน  ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทาง
ศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู มีช่ือวา่รูปแบบการสอน CPSSC  Model 2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอน CPSSC  
Model  พบวา่  นกัศึกษาวชิาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงข้ึนกวา่ก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 ทั้งน้ีด้านการประเมินและตดัสินใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
นกัศึกษาวชิาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัสูงและนกัศึกษาครู
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยภาพรวมในระดบัมาก   ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด                                 
 นอกจากน้ีในการศึกษางานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
ในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  งานวจิยัของการ์ดเนอร์ (Sandra M. Gardner, 2008 ) ศึกษาแนวคิดของการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณและความเขา้ใจในกลยทุธ์ในหอ้งเรียนของนกัศึกษาพยาบาลท่ีสนบัสนุนการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ  โดยการสอบถามนักศึกษาพยาบาลจ านวน 200 คนจากโรงพยาบาล  10 แห่ง  
ผลการวจิยัพบวา่ 1) การรายงาน  การศึกษารายกรณี  การอ่านและการถามค าถามแบบเลือกตอบเป็น
เทคนิคท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมฝึกนกัศึกษาพยาบาลใหม่ 2) นกัศึกษาพยาบาลใหม่สามารถให้เหตุผล
ในการคิดเป็นนกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนักบันกัศึกษาดา้นพยาบาลเพียงเล็กนอ้ย 3) ความ
เขา้ใจในกลยุทธ์ในห้องเรียนของนกัศึกษาพยาบาลใหม่และนกัการศึกษาดา้นพยาบาลแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบัจินเจอร์  เรเทอริงค ์(Ginger  Raterink, 2009: 407-412) ท่ี
วิจยัเชิงพรรณนาเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและปัจจยัสนบัสนุนและกีดขวางของพยาบาล
วชิาชีพ  โดยการสนทนากลุ่มและเดลไฟกบัพยาบาลวชิาชีพ  ผลการวจิยัพบวา่  ลกัษณะของบุคคลท่ี
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการสนทนากลุ่มและการเดลไฟคล้ายคลึงกนั ไดแ้ก่  มีความรู้มา
ก่อน  ตดัสินการปฏิบติังานโดยใชท้ฤษฎี  เตรียมใหเ้ป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่  ยืดหยุน่  มีสามญัส านึก  
และให้โอกาสท างานในหลายสถานการณ์  ส าหรับปัจจยัสนบัสนุนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ได้แก่  การท างานเป็นทีม  การฝึกท างานเฉพาะด้านและงานที่หลากหลายฝึกการตดัสินใจ  
ส่วนส่ิงกีดขวางในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ไดแ้ก่  การท างานในกระดาษมากเกินไป  ขาดการ
ท างานเป็นทีม  ท างานหนกัเกินเวลา  และนาฮุน  ควอน (Nahyum  Kwon,  2008: 117-131) ไดว้ิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความ



99 

วิตกกงัวลของนกัศึกษาอนุปริญญา  137  คน  ใช้การวิเคราะห์จากเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์  
ผลการวิจยัปรากฏว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความวิตกกงัวลเกิดข้ึนคดัคา้นกนัทั้งดา้น
ความรู้และเจตคติ  ทั้งน้ีในการสอนควรกระตุน้ให้นกัเรียนขยนั  เน้นท่ีการท างานอยา่งเป็นระบบ  
กลา้เผชิญปัญหา มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณเพื่อความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมความสามารถดา้นการแก้ปัญหานั้น จะพบว่ามีการใช้ค  าอยู่ 2 ค  า คือ การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ซ่ึงทั้งสองค ามีความหมายในลกัษณะเดียวกนัและมี
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนั ส าหรับการการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ผูว้ิจยัพฒันา ข้ึนน้ีจะใช้ค  าว่า “ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค”์ 
 
ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative  Problem  Solving : CPS) 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นับเป็นลักษณะหน่ึงของการสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาก
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2537) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ เป็น
ความคิดสร้างสรรคข์ั้นทุติยภูมิ คือ มีการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีมีความแปลกใหม่ หลากหลาย 
ไดจ้ากการคิดสร้างสรรคท์ั้งในดา้นการคิดคล่อง ริเร่ิม ยืดหยุน่ และละเอียดลออ ซ่ึงเป็นความคิด
สร้างสรรค์ขั้นปฐมภูมิ แลว้จึงพิจารณาน าไปปรับใชใ้นการแกปั้ญหาในขั้นทุติยภูมิ ส่วนออลสัน 
(Olson, 2539) กล่าววา่ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์เป็นความสามารทางการคิด ของมนุษย ์ในการ
แสวงหาค าตอบและวิธีแกปั้ญหา จากการคิดท่ีมีระบบและการคิดท่ีเกิดจาก การหยัง่รู้ไดเ้อง เป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วยทกัษะหลายๆ  ทกัษะ ที่สามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกจนช านาญ
เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะทางกีฬา โดยอาศยัทั้งความสามารถเฉพาะตวัและการฝึกฝนอย่าง
สม ่าเสมอ  ส าหรับประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2537) กล่าววา่ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์เป็นการ
คิด ท่ีมุ่งหาค าตอบและวธีิท่ีแปลกใหม่จากเดิม มีคุณค่าประโยชน์ ประกอบดว้ยความคิดเอกนยั และ
อเนกนยัในรูปแบบ และวิธีการท่ีส่งเสริมกนัอย่างเหมาะสม เป็นความสามารถทางการคิด ท่ีมี
กระบวนการครบวงจรจนไดค้  าตอบ สอดคลอ้งกบัไอซคัเซน (Isaksen, 1995: 52) กล่าววา่ การ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์ป็นกรอบแนวคิดวิธีการท่ีไดรั้บการออกแบบในการช่วยเหลือผูแ้กปั้ญหา
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ดว้ยการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ ในการน าไปสู่เป้าหมายดว้ยความส าเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรค
และเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเอนไซโคปีเดีย (Encyclopedia, 2008) ไดใ้ห้
ความหมายการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการด าเนินการทางจิตในการสร้างสรรค์ค  าตอบ
ส าหรับปัญหา เป็นรูปแบบพิเศษของการแก้ปัญหา ซ่ึงมีการสร้างสรรค์ค  าตอบอยา่งมีอิสรภาพ
มากกว่าการให้ความช่วยเหลือในการคน้หาค าตอบ ส าหรับมิเชล และโควาลิค (Mitchel and 
Kowalik, 1999: 4) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิธีการคิดและการแสดง
พฤติกรรมอยา่งหน่ึงท่ีประกอบดว้ย  

1. การสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง ความคิดท่ีประกอบดว้ยลกัษณะท่ีแปลกใหม่ 
หรือลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดในการหาค าตอบ  

2. ปัญหา (Problem) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีแสดงออกถึงความทา้ทาย โอกาส หรือส่ิงท่ี
ตอ้งใหค้วามสนใจ 

3. การแกไ้ข (Solving) หมายถึง วิธีการในการวางแผนที่จะตอบค าถามด าเนินการ
ประชุม หรือตดัสินใจกบัปัญหา 
 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จึงหมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือระบบส าหรับ 
การแกปั้ญหาอยา่งมีจินตนาการ และใหผ้ลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ทริฟฟินเกอร์ ไอซคัเคน และดอร์วอล (Treffinger, Isaken and Dorval, 2007: 16) ได้
กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่ใช้ส าหรับการแก้ปัญหาและจดัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อไปสู่เป้าหมายและความฝันท่ีเป็นจริง  
 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถ อยา่งหน่ึง
ของบุคคล ซ่ึงหมายถึง การรับรู้ ท าความเขา้ใจกบัปัญหา และการคิดหาเหตุผลเพื่อแสวงหา
ทางเลือกมาปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ท่ีต่างจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม หลากหลายมากกวา่หน่ึง
แนวคิดหรือหน่ึงวธีิ 
 
องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ผูท่ี้แกปั้ญหาจ าตอ้งมีความสามารถในการแกปั้ญหา 
โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี (Baroody, 1993: 2-3 ; Charles and Lester, 1982: 10-12 ; Krulik 
and Rudnick, 1993: 10-11) 

1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา นกัเรียนรับรู้ปัญหาไดจ้าก การอ่าน และ
การฟัง นกัเรียนตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เก่ียวกบัศพัท ์บทนิยาม มโนมติ
และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพทางสมองของ
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นกัเรียนในการร าลึกถึงและความสามรถในการน ามาเช่ือมโยงกบัปัญหา ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่ การรู้จกั
เลือกใชก้ลวธีิมาช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา  

2. ทกัษะในการแกปั้ญหา เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอยูเ่สมอ ท าให้ไดพ้บปัญหา
ต่างๆ หลายรูปแบบ มีประสบการณ์ในการเลือกใชย้ทุธวธีิต่างๆ เพื่อน าไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัปัญหา 
สามารถน าปัญหาที่คุน้เคยมาเทียบเคียงกบัปัญหาใหม่ นักเรียนที่มีทกัษะในการแก้ปัญหาจะ
สามารถวางแผนเพื่อก าหนดยทุธวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม  

3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการใหเ้หตุผล ในขั้นตอนการลง
มือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นการแกปั้ญหา นกัเรียนจะตอ้งใชก้ารคิดค านวณ และการอธิบายให้
เหตุผล ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง  

4. ความยืดหยุน่ นกัแกปั้ญหาท่ีดีอาจตอ้งมีการยืดหยุน่ในความคิดไม่ยึดติด ในรูปแบบ
ท่ีตนองคุน้เคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวธีิการใหม่ ๆ เสมอ  

5. ความรู้พื้นฐาน ผูแ้กปั้ญหาตอ้งมีความรู้พื้นฐานท่ีดีพอและสามารถน าความรู้พื้นฐาน
มาใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสาระของปัญหา จึงจะท าใหแ้กปั้ญหาได ้ 

6. ระดบัสติปัญญา นักเรียนที่มีระดบัสติปัญญาสูงมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่า 

7. วิธีสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นตวันักเรียน  โดยเปิดโอกาส ให้
นกัเรียน คิดอยา่งอิสระ มีเหตุผล ยอ่มจะส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาดีกวา่
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบท่ีครูเป็นผูบ้อกใหรู้้  
 องค์ประกอบของการแกปั้ญหาเป็นส่วนส าคญัท่ีเด็กตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา
เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั
พฒันาการและความสามารถตามวยั การฝึกฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ท่ีให้เด็กเกิดความอยากรู้
อยากเห็น มีความทา้ทาย กระตุน้ให้เด็กตอ้งการคน้ควา้ เรียนรู้ และฝึกปฏิบติั ตลอดจนครูจ าตอ้งมี
บทบาท ท่ีจะอ านวยความสะดวก และสนบัสนุนใหเ้ด็กไดคิ้ดแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อน าไปสู่ผลของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์เป็นส่ิงแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม หลากหลาย 
และมีคุณค่าเกิดประโยชน์ 
 
ประเภทของปัญหา  

ในการจดัประสบการณ์เพื่อน ามาสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ครูจ าตอ้งเลือกปัญหา
ใหมี้ความเหมาะสม ลกัษณะของปัญหาท่ีสามารถน ามาใช้ มีลกัษณะดงัน้ี (Baroody, 1993: 2-54-2-55 ; 
Reys and others, 1992, : 29 ; Charies and others, 1997: 11-13)  



102 

1. เป็นปัญหาปลายเปิด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสร้างข้ึนให้มีค  าตอบเปิดกวา้ง มีค าตอบ หรือมี
แนวทาง/วธีิการหาค าตอบไดห้ลายวธีิ   

2. แปลกใหม่ ซบัซอ้น นกัเรียนไม่คุน้เคยมาก่อน  
3. ดึงดูดความสนใจ ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  
4. เก่ียวขอ้งกบัชีวติจริงหรือมีความหมาย เหมาะกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน  
5. มีความเช่ือมโยงกบับทเรียน สามารถหาค าตอบหรืออธิบายวิธีหาค าตอบได้ โดยใช้

ความรู้พื้นฐาน  
6. เหมาะกบัยทุธวธีิแกปั้ญหาท่ีจะแนะน ากบันกัเรียนในบทเรียนนั้น ๆ  
7. บางปัญหาสามารถสอดแทรกความรู้หรือใชเ้ป็นส่ือจุดประกายความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ท่ีสูงข้ึน  
 ประเภทของปัญหาดงักล่าว ที่น ามาใช้ก าหนดปัญหาที่น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั ควรพิจารณาจากปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจท่ีเด็กตอ้งการเรียนรู้ 
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนั และเป็นปัญหาที่เด็กมีประสบการณ์เดิม  ย่อมท าให้เด็กเกิด
แรงจูงใจในการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายวธีิและแปลกใหม่ 

 
การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 ผูส้อนเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัต่อการส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการตดัสินใจ การส่ือสาร และการท างานร่วมกนัในกลุ่ม จ าเป็นตอ้งมีการ
จดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนไดค้น้หาค าตอบท่ีถูกตอ้ง สามารถจดจ าความจริงได้ ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (Maraviglia and Kvaskny, 2006) การจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมการ
คิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี  

1. จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีอิสระเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างงานใหม่ โดยมีการ
ติดตามและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดป้ระสบผลส าเร็จตามสถานการณ์  และวิธีการ ให้เป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้ดว้ยการคิดท่ีหลากหลาย โดยจดัเตรียมขอ้มูล
และหอ้งเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีอิสระและไม่มีขอ้จ ากดั 

2. จดัเตรียมกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัอย่างหลากหลายไดเ้ลือกท าตาม
ความสนใจท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  

3. จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดกวา้งและปลอดภยั  จะช่วยสนบัสนุนและ สร้างแรง
เสริมความคิดนอกกรอบ โดยผูเ้รียนจะไดส้ามารถส ารวจ สร้างสรรค์ และพฒันาการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  
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4. สนับสนุนการเรียนรู้และการน าไปใช้ของทกัษะและเทคนิคการแกปั้ญหา อยา่ง
สร้างสรรคท่ี์เหมาะสมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ  

5. สนบัสนุนให้มีการท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเลือกและมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย และขั้นตอนท่ีใช้ในการตดัสินใจ จะช่วยสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้สามารถ
ก าหนดตนเองไดว้า่เขาจะท าอะไร และท าอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด  

6. จดัเตรียมเวลาให้เหมาะสมกบังานเพื่อให้สามารถปฏิบติัไดส้ าเร็จ และจดัเตรียมงาน
ใหเ้หมาะสมกบัเวลา เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดต้ามความจริง  

7. จดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นสภาพสบายไม่มีการลงโทษ มีการแนะน า สนทนา กบั
ผูเ้รียนให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง มีการให้ก าลงัใจและห่วงใย แมมี้การท างานท่ีผิดพลาด หรือ
ลม้เหลว  

8. ให้อิสระและมีทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนในการแกปั้ญหาและสร้างงาน ดว้ย
วธีิการใหม่ ๆ  

9. สนบัสนุนใหมี้การท ากิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม 
10. ความยุง่ยากและความวุ่นวายจะเกิดน้อยที่สุด เมื่อมีการวางแผนท่ีชดัเจน ในการ

ก าหนดเป้าหมาย และจะตอ้งมีความยดืหยุน่บา้งในบางคร้ัง  
11. การสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนจากการเคารพท่ีมีต่อกนัและการยอมรับระหวา่งบุคคล จึง

ควรใหผู้เ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนและร่วมมือในการท ากิจกรรม  
12. สนบัสนุนให้มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและมีการเอาใจใส่ดูแล การ

เปิดใจกวา้งยอมรับวธีิการแกปั้ญหา แมมี้การขดัแยง้บา้ง แต่ก็จะท าใหเ้กิดความคิดใหม่ ข้ึนมาได ้
 

การประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 กิลล์ฟอร์ด (Guilford, 1973: 167-188) กล่าววา่ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
และการคิดแกปั้ญหามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดและผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
ซ่ึงเป็นผลผลิตใหม่นั้น นบัเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ีในการอธิบาย            
การประเมินผลผลิตของการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จึงสามารถน าหลกัเกณฑ์การประเมินผล
ผลิตของความคิดสร้างสรรคม์าอธิบายไปดว้ยกนั ดงัน้ี  
 ยงั (Young, 1985: 77-87) ไดเ้สนอเกณฑก์ารประเมินผลงานวา่ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

 1. มีความแปลกใหม่ (Newness) โดยพิจารณาจากลกัษณะยอ่ย คือ  
1.1 ใหม่ในฐานะตน้คิด (New as Original)  
1.2 ใหม่จากกลุ่มอา้งอิง (New as Statistically Infrequency)  
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1.3 ใหม่ในลกัษณะท่ีแตกต่างจากแนวทางทัว่ไป (New as a Change from the Regular 
Way)  

1.4 ใหม่ในฐานะท่ีสร้างข้ึนใหม่ (New as Renovated, Rejuvenated or Regenerated)  
 2. ความมีคุณค่า (Value Serve) โดยพิจารณาจากลกัษณะยอ่ย คือ  

2.1 คุณค่าต่อผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน (Value to the Creator)  
2.2 คุณค่าต่อผูอ่ื้น (Value to Others) 

ส าหรับการประเมินการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นเด็กระดบัประถมศึกษา สามารถ
พิจารณาไดจ้าก  

1. การสังเกตและการใชค้  าถาม ในขณะท่ีเด็กปฏิบติักิจกรรมทั้งกิจกรรมรายบุคคล และ
กลุ่ม ดว้ยการบนัทึกภาพ พฤติกรรม และการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม
และผลงาน  

2. การประเมินผลงาน โดยท าการประเมินเป็นระยะต่อเน่ืองเพื่อดูพฒันาการความกา้วหนา้
ในการแสดงออกของการปฏิบติักิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

3. การสัมภาษณ์ ท่ีมีการเตรียมค าถามให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นต่อการแสดงออก 
และต่อผลงานที่สังเกตจากการใช้ภาษา  การเรียบเรียงค าพูด  และการประยุกต์ใช้ต่อส่ิงท่ีเด็ก
แสดงออกในทางสร้างสรรค ์ 

4. การจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยครูและเด็กสามารถท่ีจะช่วยและคดัเลือกผลงานมา
จดัท าเป็นแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงร่องรอย พฒันาการและการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความกา้วหน้า
อยา่งเป็นระยะ  

5. การจดันิทรรศการ เพื่อให้เด็กน าผลงานของตนเองและกลุ่มมาจดัแสดง และอธิบาย
ใหแ้ก่ผูม้าร่วมชมเก่ียวกบัความคิดหรือการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงเด็กสามารถ
ท่ีจะร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงานของตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ 

 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 รูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ไดมี้การวิจยัและพฒันามากวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะ
น ามาพฒันาความสามารถในการสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัและผูพ้ฒันารูปแบบการแกปั้ญหา อย่าง
สร้างสรรค ์ จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไปของกลุ่มบุคคล เช่น วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนมธัยม โรงเรียนประถม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก โดยพิจารณาบริบทขององค์กรท่ี
เก่ียวกบัจิตวิทยา สังคมวิทยา ระดบัการศึกษา โครงสร้างของการพฒันาท่ีต่างกนั การวิจยัคร้ังน้ี จึง
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ขอน าเสนอเฉพาะรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ตามล าดบัขั้นของ
รูปแบบท่ีมีการ ดงัน้ี  

 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น ปี 1953  
 ออสบอร์น ถือไดว้า่เป็นตน้ก าเนิดของการสร้างรูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
รูปแบบแรก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  Osborn’s 
Seven-Step CPS Process (V. 1.0)  

 1. การก าหนดทิศทาง (Orientation) การช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ีชดัเจน  
 2. การเตรียมการ (Preparation) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3. การวเิคราะห์ (Analysis) การน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาใหช้ดัเจน  
 4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การเลือกแนวทางในความคิดวธีิการ  
 5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation) การท าใหค้วามคิดกระจ่างและชดัเจน  
 6. การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวบรวมความคิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  
 7. การตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Verification) การพิจารณาผลลพัธ์ของความคิดต่าง ๆ  

 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น ปี 1963  
 ในปี ค.ศ.1963 ออสบอร์น ไดย้อ่ขั้นตอน 7 ขั้น ของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็น 
3 ขั้นตอน ดงัน้ี (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101) Osborn’s Three-Step CPS Process (V. 1.1) 

1. การคน้หาความจริง (Fact-Finding) เป็นการระบุและช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง และ
จดัเตรียมดว้ยการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. การคน้หาความคิด (Idea-Finding) เป็นการก าหนดโครงร่างความคิดชัว่คราว และ
การพฒันาความคิดท่ีประกอบดว้ย การคดัเลือก การทบทวนขั้นตอน การแกไ้ข และการประกอบ
เขา้ดว้ยกนั  

3. การคน้หาค าตอบ (Solution-Finding) เป็นการประเมินเพื่อหาค าตอบท่ีแทจ้ริงและให้
การยอมรับดว้ยการตดัสิน และการน าค าตอบสุดทา้ยไปใช ้(Isaksen and Treffinger, 2004 : 75-101)  

 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ ปี 1965  
 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ เป็นรูปแบบการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ เป็นวิธีการที่ตอ้งการแก้ปัญหา ประกอบกบั
โครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีความพยายามในการแกปั้ญหาในลกัษณะของการคิด แบบอเนกนยั ท่ี
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น าไปสู่การสร้างสรรค์ไดส้มบูรณ์แบบ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ เพื่อให้แกปั้ญหาตั้งตน้ ดว้ย
ความยุ่งเหยิง สับสน ไปสู่การแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริม ให้มี
พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัของความรู้ จินตนาการ การประเมินซ่ึงเป็นผลผลิตใหม่ 
ความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของทอร์แรนซ์ มีขั้นตอนดงัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 2540: 7, อา้งถึงใน Torrance, 1965: 1-200) 
 ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact-Finding)  
 ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวล มีความสับสน วุ่นวาย (Mess) เกิดข้ึนในจิตใจ แต่
ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไร จากจุดน้ีก็พยายามตั้งสติ และหาขอ้มูลพิจารณาดูวา่ ความยุง่ยาก 
วุน่วาย สับสน หรือส่ิงท่ีท าใหก้งัวลใจ นั้นคืออะไร  

 ขั้นท่ี 2 การคน้พบปัญหา (Problem-Finding)  
 ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 1 เม่ือไดพ้ิจารณาโดยรอบคอบแลว้ จึงเขา้ใจและสรุปว่า ความ
กงัวลใจ ความสับสนวุน่วายในใจ นั้นก็คือ การมีปัญหาเกิดข้ึนนัน่เอง  

 ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding)  
 ขั้นน้ีก็ต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้วา่ปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามคิด และตั้งสมมติฐานข้ึน และ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป  

 ขั้นท่ี 4 การคน้พบค าตอบ (Solution-Finding)  
 ในขั้นน้ีก็จะพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐานในขั้นท่ี 3  

 ขั้นท่ี 5 การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance-Finding)  
 ขั้นน้ีก็จะเป็นการยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้

ส าเร็จอยา่งไร อยา่งไรก็ดีการแกปั้ญหาหรือการคน้พบยงัไม่จบตรงน้ี แต่ผลท่ีไดจ้ากการคน้พบใน
ขั้นน้ีจะน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไปท่ีเรียกวา่ New Challenge (อารี พนัธ์มณี, 
2540 : 7) 

 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ์เป็นการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการ
คิดในลกัษณะแบบกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการตั้งสมมติฐาน การคน้หาขอ้มูล เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานและคน้พบขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับท่ีเป็นประโยชน์ แปลกใหม่ การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคท่ี์มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัให้
การแกปั้ญหามีความหลากหลาย แปลกใหม่ ชดัเจน และมีคุณค่า 
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รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น และพาร์น ปี 1967  
 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์พฒันาข้ึนคร้ังแรกโดยอเล็กซ์ออสบอร์นท่ีใช้
หลกัการระบบสมอง จากนั้นซิดนีย ์ พาร์น ไดน้ ามาพฒันาและเรียกรูปแบบน้ีวา่ The Osborne-
Parnes Creative Problem Solving Process ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนนึกถึง
กระบวนการสร้างสรรคว์า่ ในแต่ละขั้นตอนวา่ตอ้งท าอะไร เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ความคิดสร้างสรรค์
หน่ึงอย่างหรือมากกว่า ซ่ึงเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัส าหรับการแก้ปัญหา ในช่วงแรกของแต่ละ
ขั้นตอนจะเก่ียวขอ้งกบัการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ซ่ึงเป็นการก าหนดความคิด เช่น 
ความจริง การระบุปัญหา ความคิด เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมิน ยุทธวิธี การน าไปใช้ หลงัจากนั้นจะ
เป็นระยะของการคิดแบบเอกนยั (Convergent thinking) ซ่ึงจะเป็นการเลือกความคิดท่ีน่าจะเป็น ไป
ไดท่ี้สุดส าหรับการวินิจฉยัในอนาคต (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101)  Osborn-Parnes CPS 
Process (V. 2.2) 
 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบน้ีโดยหลกัการเดิมประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน แต่ในบางคร้ังในขั้นตอนแรกมีการเพิ่มข้ึนของการคน้พบความยุง่ยากสับสน (Mess 
Finding or Objective Finding) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดขอบเขตของความทา้ทาย หรือปัญหา ท่ี
จะประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบ ดงั 6 ขั้นตอนต่อไปน้ี (Isaksen and Treffinger, 2004: 75-101) 
 ขั้นท่ี 1 การคน้หาเป้าหมาย (Objective Finding) หรือการคน้หาส่ิงสับสนวุน่วาย (Mess 
Finding) 
 ในขั้นตอนแรกน้ีเป็นการแสดงความกงัวลใจถึงสถานการณ์ ซ่ึงแสดงถึงความทา้ทาย
และโอกาสในขณะนั้น หรือเป็นความวิตกกงัวลท่ีตอ้งการท าบางส่ิงบางอยา่ง หรือวตัถุประสงค์ ท่ี
ตอ้งการให้บรรลุผลส าเร็จ หลงัจากท่ีท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ ท่ีสับสนแลว้ ตอ้งมีการจด
บนัทึก รวบรวมความจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี หรืออะไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนแต่อาจจะเกิดข้ึนในโอกาส
ขา้งหนา้  

 ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Data Finding) หรือการคน้หาความจริง (Fact Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลหรือความจริงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการณ์

หรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยตั้งค  าถามกบัตนเองวา่ เก่ียวขอ้งกบั ใครบา้ง กบัอะไรบา้ง ตวัอยา่ง
ของปัญหาคืออะไร อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา เกิดข้ึนเม่ือไร เกิดข้ึนท่ีไหน หรือจะเกิดข้ึนท่ีไหน 
เกิดข้ึนอย่างไรหรือจะเกิดข้ึนอย่างไร ท าไมจึงเกิดข้ึน มีสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหามากกวา่น้ี อีก
หรือไม่ในสถานการณ์น้ี ในช่วงน้ีเป็นการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ดว้ยวิธีการระดม
สมองจากความรู้ท่ีไดจ้ากการตอบค าถาม หลงัจากนั้น เป็นการใชก้ารคิดแบบเอกนยั (Convergent 
Thinking) เพื่อพิจารณาและเลือกความจริงท่ีส าคญัท่ีสุด  
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 ขั้นท่ี 3 การคน้หาปัญหา (Problem Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัสถานการณ์ระหวา่งท่ีมีการคน้หา ความ

จริง แลว้ตดัสินใจวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีตอ้งการประสบผลส าเร็จ โดยตั้งค  าถามกบัตนเองวา่ ปัญหาท่ี
แทจ้ริงคืออะไร เป้าหมายคืออะไร เก่ียวขอ้งกบัอะไร ความทา้ทายของตนเอง คืออะไร มีอะไรท่ี
ตอ้งการเพิ่มเติมอีกบา้ง ในขั้นน้ีเป็นการใช้ความคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ดว้ยการ
บนัทึกสาเหตุของปัญหาท่ีแตกต่างกนัอย่างมากมายเท่าท่ีท าได ้ พยายามสร้างสรรค์สาเหตุ ของ
ปัญหาในทุกปัญหา แลว้ถามตนเองวา่ ท าไมจึงรู้สึกวา่ส่ิงนั้นอาจเป็นปัญหาค าตอบท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงเหตุผล  ต่าง ๆ ความตอ้งการ หรือความเก่ียวขอ้ง 

 ขั้นท่ี 4 การคน้หาความคิด (Idea Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีเป็นความพยายามตอบค าถามเก่ียวกบัสภาพของปัญหาดว้ยความคิด ท่ี

หลากหลาย ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงอาจเป็นไปได้ การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ถูก
น ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองของขั้นตอน  ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ท าให้เกิดความคิดมากมายบ่อยคร้ัง ท่ีเป็น
ประโยชน์ดว้ยการก าหนดจ านวนของเป้าหมาย ก่อนบนัทึกรายการความคิดลงไป พยายามคิดให้ได ้
50-75 ความคิด ก่อนตดัสินใจในทุกเร่ือง แลว้น ามาเลือกใชค้วามคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประมาณ 6-8 
ความคิดท่ีเป็นไปได ้

 ขั้นท่ี 5 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน ท่ี

น ามาใชใ้นการใชน้ ้ าหนกักบัคุณค่าของความคิดท่ีถูกเลือกไว ้ เกณฑ์เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความคิดท่ีแสดงออกมาเป็นผล จากค่า ให้คุณค่า 
เวลา ความไวว้างใจ ความดีงาม คุณธรรม ความปลอดภยั การยอมรับ ความเป็นไปได ้ผลในระยะ
ยาว และความง่ายต่อการน าไปใช ้ส่ิงเหล่าน้ีสามารถใชพ้ิจารณา เพื่อการก าหนดเกณฑ ์ 

 ขั้นท่ี 6 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีตอ้งมีความพร้อมในการพฒันาแผนส าหรับ การปฏิบติั ท่ีรับรอง

ความส าเร็จในการน าไปใชข้องความคิดท่ีดีท่ีสุด ความจ าเป็นของการยอมรับ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
สูงสุด ควรระลึกวา่ ความคิดมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดถู้กน ามาใช ้ 

 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องออสบอร์น และพาร์น (Osborn and Parnes) 
เป็นรูปแบบท่ีอยูบ่นพื้นฐานการสร้างแนวคิดท่ีหลากหลายผา่นการระดมสมอง การร่วมกนัพิจารณา 
ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนวิธีการคิดแบบเดิม ดงันั้น ความสามารถในการประเมิน และก าหนดคุณค่า
ของความคิด เป็นความจ าเป็นส าหรับการเลือกส่วนประกอบท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดของทุกปัญหา ส่ิง
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ส าคญัของการใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์น้ีให้ประสบผลส าเร็จ คือ หลกัของการ
พิจารณาร่วมกนัและการวพิากษว์จิารณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทริฟฟินเกอร์ ไอซัคเซน และดอร์วอล ปี 1994  

 ทริฟฟินเกอร์ ไอซคัเคน และดอร์วอล ไดอ้ธิบายการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์า่ เป็น
รูปแบบท่ีใชส้ าหรับการแกปั้ญหา และจดัการการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค ์และเป็นเคร่ืองมือท่ี
ง่ายต่อการใช ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ปสู่เป้าหมายและความฝันท่ีเป็นจริง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

ในรูปแบบ 6.1
TM 

(CPS Version 6.1
TM

) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี (Treffinger, Isaken and Darval, 2004: 15-20)  
1. บทพิสูจน์ (Proven) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มีองคก์รต่างๆ ทัว่โลก ได้

น ามาใชม้ากกวา่ 50 ปี มาแลว้ ตลอดจนมีการศึกษาวจิยัคน้ควา้และพฒันาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต่์อเน่ืองมาตลอด  

2. การไม่ติดยึด (Portable) การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค์
และวธีิการแกปั้ญหาท่ีเป็นธรรมชาติ เป็นกระบวนการท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ไดท้ั้งรายบุคคล และทุกกลุ่มอายขุองทุกองคก์ร ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม  

3. ผลลพัธ์ท่ีเขม้แข็ง (Powerful) การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ามารถน ามาบูรณาการ
กับกิจกรรมในองค์กรได้มากมาย  ด้วยการจัดเตรียมส่ือและเคร่ืองมือที่เหมาะสม  ส าหรับ 
ความแตกต่างในการปฏิบติัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถสร้างคุณค่าและการเปล่ียนแปลง
อยา่งย ัง่ยนืในชีวติและงาน  

4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง (Practical) การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้
ปฏิบติักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกวนั ความทา้ทายในระยะยาวและโอกาสท่ีเกิดข้ึน  

5. รูปแบบท่ีชดัเจน (Positive) การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคช่์วยให้บุคคล ไดแ้สดง
ความสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษออกมา และช่วยให้เกิดการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ส าหรับการ
ท างานเป็นกลุ่ม การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคช่์วยท าให้เกิดการท างานร่วมกนั ความร่วมมือ และ
ความหลากหลายในส่ิงที่สร้างสรรค์ เมื่อตอ้งมีการปฏิบติักบัสภาพการณ์ และความทา้ทายท่ี
ซบัซอ้น 
 องค์ประกอบและขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในรูปแบบท่ี 6.1
TM 
เป็นรูปแบบท่ีใชส้ าหรับ การ

แกปั้ญหาและจดัการการเปล่ียนแปลง ซ่ึงใชห้ลกัความกลมกลืนระหวา่งความคิดสร้างสรรค ์ และ
ความคิดวิจารณญาณของความเป็นตนเอง หรือกลุ่มท่ีเขา้ใจส่ิงทา้ทาย และโอกาสการสร้างแนวคิด 
และพฒันาแผนการแก้ปัญหาและจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ การแกปั้ญหาอยา่ง
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สร้างสรรครู์ปแบบน้ี ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ และ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี (Treffinger, Isaken and 
Dorval, 2005: 15-20)  
 องค์ประกอบที่ 1 การเข้าใจในส่ิงที่ท้าทาย (Understanding the Challenges)  
 การเขา้ใจในส่ิงท่ีทา้ทาย หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง การวิเคราะห์
โอกาส หรือส่ิงทา้ทายให้ชดัเจน การจดัวางหรือมุ่งประเด็นความคิด เพื่อวางแนวทางหลกัการ
ส าหรับงาน (ในองคป์ระกอบน้ีสามารถใชข้ั้นตอน 1 ขั้นตอน หรือมากกวา่ จาก 3 ขั้นตอนของ
องคป์ระกอบน้ี) เพื่อตอ้งการท่ีส ารวจและมุ่งประเด็นไปท่ีความคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์
หรือแนวทางท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งด าเนินการต่อ ประกอบดว้ย  

1. การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็นการกล่าวถึงโอกาส และเป้าหมาย
อยา่งกวา้งๆ กระชยั และมีผลประโยชน์ พิจารณาโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ และส่ิงทา้ทาย และก าหนด
เป้าหมายท่ีสร้างสรรคท่ี์จะด าเนินการ  
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสร้างโอกาสช่วยใหบุ้คคล มุ่งความสนใจและพลงังาน ของคน
ไปในทิศทางเชิงบวก ซ่ึงเป็นเป้าหมายท าใหก้า้วไปขา้งหนา้ ดว้ยความมัน่ใจใฝ่รู้  

2. การส ารวจขอ้มูล (Exploring Data) เป็นการส ารวจขอ้มูลจากหลายแหล่ง และจาก
หลายมุมมอง มุ่งประเด็นไปท่ีองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของงาน และภารกิจ โดยพิจารณาในส่ิงท่ีรู้
แลว้เก่ียวกบัสถานการณ์นั้น และส่ิงท่ีตอ้งการรู้ เพื่อน าไปสู่หวัใจส าคญัของเร่ืองนั้น  
  ประโยชน์ที่ได้รับ การส ารวจขอ้มูลช่วยให้สามารถ จบัองคป์ระกอบส าคญั ของ
สถานการณ์ส าคญัของภารกิจ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และเป้าหมาย  
ท่ีแทจ้ริง  

3. การจดักรอบปัญหา (Framing Problems) เป็นการสร้างแนวทางท่ีหลากหลาย และ
หลายทางท่ีไม่ใช่แนวทางเดิมในการก าหนดปัญหา จากนั้นก็จะมุ่งไปท่ีค ากล่าวท่ีชดัเจนวา่ เป็นการ 
“เปิดประตู” ออกไปหรือน ามาซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคิด ท่ีตอ้งการท าส่ิงต่าง ๆ 
มากกวา่คิดวา่ไม่สามารถท าไดด้ว้ยเหตุผลต่าง ๆ  

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การจดักรอบปัญหาช่วยท าให้เกิดการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา หรือ
ส่ิงทา้ทายในทางท่ีสร้างแรงจูงใจ ความต่ืนเตน้ และความใฝ่รู้ เพื่อคน้พบหรือสร้างความคิด ท่ี
สร้างสรรค ์(Creative Ideas) 

 องคป์ระกอบท่ี 2 การสร้างแนวคิด (Generating Ideas)  
 ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง 1 ขั้นตอน เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ดว้ยการใช้
วธีิการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเคร่ืองมือท่ีพิเศษจากหลาย ๆ วิธีการ ในการสร้างทางเลือก 
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การระดมสมองเป็นวิธีการสร้างความคิดท่ีหลากหลายและไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อช้ีถึงปัญหา 
แลว้จึงก าหนดโอกาสต่าง ๆ ท่ีจะหวงัได ้ 

1. การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) เป็นการเปิด ส ารวจ หรือแสวงหาความคิดต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลาย และมุมมองใหม่ ๆ (ความยืดหยุน่) และความคิดท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือความคิดฝัน 
แลว้จึงมุ่งเป้าไปท่ีความคิดท่ีน่าสนใจ หรือมีพลงัน่าต่ืนเตน้ท่ีตอ้งการวเิคราะห์ พฒันาและน ามาใช ้

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสร้างแนวคิดช่วยให้ความคิดมีความกา้วไกลและหลุดพน้จาก
ขอ้จ ากดัหรือสมมติแบบเดิม ซ่ึงความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีเป็นแนวทางใหม่น ามาใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  

 องคป์ระกอบท่ี 3 การเตรียมปฏิบติัการ (Preparing for Action)  
 การเตรียมปฏิบติัการ หมายถึง การส ารวจแนวทางต่าง ๆ ท่ีสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ในการน าไปสู่การหาขอ้สรุปท่ีปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นการเตรียมการท่ีจะน าไปปฏิบติัไดจ้ริง อยา่ง
ประสบผลส าเร็จ ในองค์ประกอบน้ีเป็นการน าขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และพฒันา ให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางช่วยสร้างโอกาสของความส าเร็จท่ีเป็นไปไดใ้ห้ดีท่ีสุด ในขั้นตอน
ต่อไปน้ีให้เลือกใช ้ 1 หรือ 2 ขั้นตอน ท่ีตอ้งการสร้างโอกาสใหม่ท่ีเป็นไปไดจ้ริง เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีประสบผลส าเร็จ  

1. การพฒันาการแกปั้ญหา (Developing Solution) เป็นการประยุกตใ์ชยุ้ทธศาสตร์และ
เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อวเิคราะห์ และกลัน่กรองโอกาสต่าง ๆ และเปล่ียนแปลงให้ไปสู่การแกปั้ญหา ท่ี
เป็นไปได ้ 

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การพฒันาการแก้ปัญหาเป็นการช่วยให้ใช้เคร่ืองมือท่ีปฏิบติัได ้
เพื่อน าความคิดท่ีดี น าไปสู่การแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีมีพลงั  

2. การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็นการพิจารณาแนวทางในการสร้าง
การสนบัสนุน และลด หรือเอาชนะแรงต่อตา้นท่ีน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นไปได ้ ตลอดจน
วางแผนท่ีเป็นแนวทางเฉพาะในการใชป้ระเมินผลลพัธ์และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน  

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสร้างการยอมรับช่วยใหมี้การน าความคิดสร้างสรรค ์ไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ 

 องคป์ระกอบท่ี 4 การวางแผนแนวปฏิบติั (Planning Your Approach)  
 การวางแผนแนวปฏิบตัิ หมายถึง การก าหนดแนวคิดให้อยูใ่นทิศทางท่ีเกิดข้ึน และ
มัน่ใจวา่เป็นทิศทางท่ีตอ้งการไปตามเป้าประสงคข์องผูใ้ช ้ (Customize or Personalize) ในการใช้
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  ในขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใชก้าร
แกปั้ญหา อย่างสร้างสรรค์ หรือเฝ้าดู หรือบริหารจดัการและปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ขณะท่ี
ด าเนินการ ใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
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1. ประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็นการก าหนดว่าการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
เป็นทางเลือกที่ปฏิบตัิได้จริงหรือไม่ในการจดัการกับประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือไม่ และ
รวบรวมส่ิงท่ีตอ้งกระท า (Commitment) ขอ้จ ากดั เง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาในการใชก้ารแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคใ์ห้มีประสิทธิภาพ (ประกอบดว้ย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ บริบท ของ
การท างานและวธีิการท่ีใช)้ 

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การประเมินงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า ช่วยให้ผูใ้ชว้ิธีการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดจากผูค้น ทรัพยากร และวิธีการช่วยให้มีการตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด ใน
การใชว้ธีิการและเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ 

2. การออกแบบกระบวนการ (Designing Process) เป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบังาน และ
ความต้องการในการวางแผนองค์ประกอบ ขั้นตอนหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรคท่ี์เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การออกแบบกระบวนการเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ไดเ้ลือก และใช้
องคป์ระกอบ ขั้นตอน หรือเคร่ืองมือท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงท าให้ความพยายามน้ีบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
ตารางท่ี 7   แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามแนวคิดของนกัการศึกษา 
 

Torrance (1965) Isaksen and 
Treffinger (2004) 

Isaksen , Treffinger 
and 

Darval (2004) 

ผลการสังเคราะห์
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

เชิงสร้างสรรค์ 
1. คน้หาความจริง 
2. การคน้พบปัญหา 
3. การตั้งสมมติฐาน 
4. การคน้พบค าตอบ 
5. การยอมรับผลจาก
การคน้พบ 

1.ก าหนดทิศทาง 
2.การเตรียมการ 
3.การวเิคราะห์ 
4.การตั้งสมมติฐาน 
5.การบ่มพาะความคิด 
6. การสังเคราะห์ 
7.การตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 

1. บทพิสูจน์ 
2. การไม่ติดยดึ 
3. ผลลพัธ์ท่ีเขม็แขง็ 
4. การน าไปปฏิบติัได้
จริง 
5.  รูปแบบท่ีชดัเจน 

1. ระบุปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีชดัเจน   
2.  การคน้พบแนวคิด   
3. .การคน้พบวธีิการ
แกปั้ญหา 
4. การน าไปปฏิบติัได้
จริง   
5. การสร้างสรรคค์วามรู้ 
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 จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้า่ส่วนท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแล
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระกบัประถมศึกษาในคร้ังน้ี  ได้แก่  ขั้นท่ี 1 ระบุ
ปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน  ขั้นท่ี 2  การคน้พบแนวคิด  ขั้นท่ี 3 การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 4 การน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและขั้นท่ี 5  การสร้างสรรคค์วามรู้ 

 
การคิดแก้ปัญหา (Problem  Solving) 
 การท่ีมนุษยจ์ะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์นั้น  ต้องมีหลกัการคิด
แกปั้ญหาเบ้ืองต้น ให้ได้เสียก่อน  การคิดแก้ปัญหาเป็นการใช้ความคิดเพื่อการแกปั้ญหาตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 
 
ความหมายของการคิดแก้ปัญหา 
 เพียร์เจต ์(Piaget, 1969: 44) ไดอ้ธิบายถึงความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามทฤษฏี
ทางด้านการพฒันาการว่าความสามารถด้านน้ีจะเร่ิมพฒันาการตั้งแต่ขั้นท่ีสาม  คือ  ระยะการคิด
อยา่งเป็นรูปธรรม  เด็กท่ีมีอายุประมาณ 7-11  ปี  จะเร่ิมมีความสามารถในการแกปั้ญหาแบบง่ายๆ 
ภายในขอบเขตจ ากดั  ต่อมาถึงระดบัพฒันาขั้นท่ีส่ี คือระยะการคิดอยา่งเป็นนามธรรม  เด็กจะมีอายุ
ประมาณ 11-15 ปี เด็กจะมีความสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมชนิดซบัซอ้นได ้
 กาเย ่(Gagne, 1974: 63)  ได ้ใหค้วามหมายวา่  ความคิดแกปั้ญหาเป็นรูปแบบการเรียนรู้
อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปและ
ใช้หลกัการนั้นประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ท่ีเรียกว่าความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา  โดยตอ้งอาศยัการมองเห็นลกัษณะร่วมของส่ิงเร้าทั้งหมาย 
 บอร์น, เอคแสตรนด์ และโดมิโนสกี (Bourne, Ekstran  and  Dominowski, 1971: 11) 
กล่าวถึงการคิดแกปั้ญหาว่าเป็นกิจกรรมท่ีเป็นทั้งการแสดงความรู้ความคิดจากประสบการณ์เดิม
และส่วนประกอบของสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนัแลว้น ามาเรียงล าดบัใหม่เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหาขา้งตน้  สรุปไดว้่า  การแกปั้ญหาเป็นวิธีการท่ีบุคคล
สามารถระบุปัญหาและสามารถใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและตดัสินใจเลือก
วธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมตรงกบัสาเหตุของปัญหา 
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กระบวนการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Processes) 
 การคิดแกปั้ญหามีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนตามล าดบัการคิด  ซ่ึงมีนกัการ
ศึกษาไดเ้สนอแนวคิดไวห้ลายท่าน เช่น 
 บรูเนอร์ (1976: 89-100) ไดศึ้กษากระบวนการคิดแกปั้ญหาและสรุปไวเ้ป็นขั้นตอน
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขั้นรู้จกัปัญหาเป็นขั้นท่ีบุคคลรับรู้ส่ิงเร้าท่ีตนก าลงัเผชิญอยูว่า่เป็นปัญหา 
2. ขั้นแสวงหาเคา้เง่ือนเป็นขั้นตอนท่ีบุคคลใชค้วามพยายามอยา่งมากในการระลึกถึง

ประสบการณ์เดิม 
3. ขั้นตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นขั้นตอนท่ีตอบสนองในลกัษณะของการจดัประเภท

หรือแยกโครงสร้างของเน้ือหา 
4. ขั้นการตดัสินการตอบสนองท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีวเิคราะห์หาเหตุผล

ต่างๆ แลว้ตดัสินใจแกปั้ญหา 
 นอกจากน้ีกิลฟอร์ด (Guilford, 1982 : 9)  เห็นวา่กระบวนการคิดแกปั้ญหาประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ขั้นตอนเตรียมการ (Preparation) หมายถึงขั้นในการตั้งปัญหา  หรือคน้หาวา่ปัญหาท่ี
แทจ้ริงของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 

2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  หมายถึงขั้นพิจารณาดูวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุ
ส าคญัของปัญหาหรือส่ิงใดไม่ใช่สาเหตุส าคญัของปัญหา 

3. ขั้นการเสนอแนวทางในการคิดแกปั้ญหา (Prodoction)  หมายถึงการหาวิธีการคิด
แกปั้ญหาใหต้รงสาเหตุกบัปัญหาแลว้ออกมาในรูปของวธีิการ สุดทา้ยไดผ้ลลพัธ์ออกมา 

4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑ์  เพื่อตรวจสอบ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเสนอวิธีแกปั้ญหา  ถา้พบวา่ผลลพัธ์ยงัไม่ถูกตอ้ง  ก็ตอ้งรีบการเสนอวิธีการคิด
แกปั้ญหาใหม่  จนกวา่จะไดว้ธีิการท่ีดีท่ีสุดหรือถูกตอ้งท่ีสุด 

5. ขั้นในการน าไปประยกุตใ์หม่ (Re – Application) หมายถึงการน าวิธีการคิดแกปั้ญหา
ท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสหนา้  เม่ือพบกบัเหตุการณ์คลา้ยคลึงกนักบัปัญหาท่ีเคยประสบมาแลว้ 
 อีกทั้งเวยีร์ (Weir, 2005: 18) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนในการคิดแกปั้ญหาไว ้4 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นระบุปัญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดภายในขอบเขต
ของขอ้เทจ็จริงจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้อง
ปัญหาจากขอ้เทจ็จริงตามสถานการณ์ 
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3. ขั้นการเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา  หมายถึง  ความสามารถในการหาวิธีการคิด
แกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหา 

4. ขั้นการตรวจสอบผลลพัธ์  หมายถึง  ความสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึน หลกัการ
วธีิการคิดแกปั้ญหาในขอ้ 3  ไดว้า่  ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร 
 ส่วนดิวอ้ี (Dewey, 2007: 1-2) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปั้ญหาไว ้        
ดงัต่อไป 

1. ขั้นเตรียมการ  (Preparation) หมายถึง  การรับรู้และเขา้ใจปัญหา เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน
คนส่วนใหญ่จะพบความตึงเครียด  ความสงสัยและความยากล าบากท่ีจะตอ้งพยามยามแกปั้ญหานั้น
ใหห้มดไป   

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  หมายถึง  การระบุและแจกแจงลกัษณะของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจะมีลกัษณะต่างกนัมีระดบัความยากง่ายท่ีจะแกไ้ขต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาตวัแปรตน้ว่า 
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง  มีอะไรบา้งท่ีท าให้เกิดปัญหา  ตอ้งขจดัการมองปัญหาในวงกวา้งออกไป  
ตอ้งรู้จกัถามค าถามท่ีจะเป็นกุญแจน าไปสู่การแกปั้ญหา  พยายามดูเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริงๆ  

3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (Production)  หมายถึง  การหาวิธีการให้
ตรงกบัสาเหตุของปัญหาแล้วออกมาในรูปแบบของวิธีการเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ปัญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน  จะมีวิธีการหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาอย่างไร  ใครเป็นผู ้ให้ขอ้มูล
นั้นสร้างสมมติฐานหรือค าถามท่ีเป็นไปไดเ้พื่อช่วยในการแกปั้ญหา 

4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑ์เพื่อการตรวจสอบ
ผลลพัธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ถ้าผลลัพธ์ไมได้ผลที่ถูกต้อง  ต้องมีการเสนอวิธี
แกปั้ญหาใหม่จนกวา่จะไดว้ธีิการดีท่ีสุด 

5. ขั้นน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication)  หมายถึง  การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ี
ถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสขา้งหนา้เม่ือพบกบัเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกบัปัญหาท่ีพบมาแลว้ 
 วอลลาส (Wallas, 2008: 1-3)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการคิดแกปั้ญหาไวว้า่  ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน 

1. ขั้นเตรียม  (Preparation)  เป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาเลือกปัญหารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา 
2. ขั้นพกัตวั (Incubation) เป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาหนัความสนใจออกไปจากปัญหาไปยงั

กิจกรรมอ่ืนๆ 
3. ขั้นเกิดความคิดหรือขั้นเขา้ใจปัญหา (IIIumination) ผูแ้กปั้ญหาจะเกิดความคิดเขา้ใจ

ปัญหาข้ึน 
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4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) เป็นขั้นท่ีผูแ้ก้ปัญหา  ตรวจสอบค าตอบของตนวา่
สามารถใชไ้ดห้รือไม่ 
 ส าหรับ เบเยอร์ (Beyer, 2008: 13-16 ) กล่าววา่  การคิดแกปั้ญหามี 6 ขั้นตอน คือ 

1. ระบุปัญหา (Idenfify  Problem) คือ  การตีความหมายของปัญหาโดยการใชค้  าส าคญั
เป็นแนวทาง 

2. วิเคราะห์หาปัญหา (Represent  the  Problem) โดยระบุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  อุปสรรค
พร้อมสาเหตุ 

3. คิดหายทุธวธีิการแกปั้ญหา (Invent  a  Solution  Strategy) 
4. แกปั้ญหาดว้ยยทุธวธีิท่ีเลือก (Cary  out  the  Plan) 
5. สรุปผล  (Conclude)  ดว้ยการเสนอผลการแกปั้ญหาและแสดงหลกัฐานประกอบ 
6. ตรวจสอบผล (Check  the Results)  ดว้ยการประเมินค าตอบ 

 ส่วนแบรนส์ฟอร์ดและสเตน (Brans Ford  and  Stein, 2007: 1-2) ท่ีไดเ้สนอแนวทาง 
การคิดแกปั้ญหาไว ้ 5  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1. ระบุปัญหา (Identify  the  Problem) 
 2. นิยามปัญหา (Define  the Problem) 
 3. หาแนวทางในการแกปั้ญหา (Explore  Possible  Strategies) 
 4. ปฏิบติัการแกปั้ญหา (Acts  on  the  Strategies) 
 5. ศึกษาตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look  at  the  Effects  of  Efforts) 
 จากสาระส าคญัของกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของนักการศึกษาดงักล่าว

สามารถสรุปขั้นตอนการคิดแกปั้ญหาของแต่ละคนไดด้งัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8  ขั้นตอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัการศึกษา 
 

บรูเนอร์ กลิฟอร์ด ดวิอี ้ เวยีร์ วอลลาส 
1. รู้จกัปัญหา 
2. แสวงหาเคา้เง่ือน 
3. ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 
4. การตดัสิน 

1. เตรียมการ 
2. วเิคราะห์ปัญหา 
3. เสนอแนวทาง 
4. ตรวจสอบผล 
5. น าไปประยกุต์
ใหม่ 

1. เตรียมการ 
2. วเิคราะห์ปัญหา 
3. เสนอแนวทาง
แกปั้ญหา 
4. ตรวจสอบผล 
5. น าไปประยกุต์
ใหม่ 

1. ระบุปัญหา 
2. วเิคราะห์ปัญหา 
3. เสนอวธีิการคิด
แกปั้ญหา 
4. การตรวจสอบ
ผลลพัธ์ 
 

1. เตรียม 
2. พกัตวั 
3. เกิดความคิด 
4. ตรวจ สอบ 
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 จากตารางท่ี 8  จะเห็นไดว้่ามีความคิดเห็นคล้ายคลึงกนัในขั้นตอนกระบวนการคิด
แก้ปัญหา คือ การเขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริงจนสามารถระบุปัญหาได้ถูกตอ้ง การหาแนวทางในการ
แกปั้ญหา  การตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุป  การเรียนรู้ในปัจจุบนัส่งเสริมความสามารถในดา้น
การคิด จึงไดน้ าเอาปัญหามาใชเ้ป็นฐานในการเรียนรู้และใหผู้เ้รียนศึกษาจากปัญหาและสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึน  เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะกระบวนการคิด  การท างานอยา่งเป็นระบบ  เป็น
ขั้นตอน 
 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based Learning: PBL) เป็นสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู้  ซ่ึงปัญหาเป็นส่ิงที่ท  าให้การเรียนรู้เกิดข้ึน  ซ่ึงหมายความว่าก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้หรือองค์ความรู้ใดๆ ตอ้งก าหนดหรือให้ปัญหากบัผูเ้รียนก่อน  เม่ือปัญหาถูกถาม 
นกัเรียนเกิดการรับรู้หรือพบวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความรู้ใหม่ก่อนท่ีจะแกปั้ญหานั้นได ้
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  Based  Learning : PBL) 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 107) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based  
Learning) หรือเรียกสั้นๆ ว่า PBL เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึง  
เพื่อ ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา  และวิธีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายอีกวิธีหน่ึง  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลกัหรือจุดเร่ิมตน้
เพื่อกระตุน้จูงใจ  เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยปัญหาเป็นฐานส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้น  เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ  ตอ้งการการแสวงหา  
คน้ควา้ค าตอบและหาเหตุผลมาแกปั้ญหาหรือท าให้ปัญหานั้นชดัเจนจยมองเห็นแนวทางแกไ้ข  ซ่ึง
จะท าให้เกิด การเรียนรู้สามารถผสมผสานความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีส าคญั 
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  จะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของนกัเรียน  ซ่ึงมี
ผูส้รุปคุณลกัษณะของ PBL ไส้ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการร่วมมือกนัของนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
3. ครูคือผูท่ี้คอยแนะน าสนบัสนุน  นกัเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
4. ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  หรือปัญหาจริง  ซ่ึงปัญหาจะช่วยก าหนดกรอบแนวคิด

หรือก าหนดจุดเนน้และการกระตุน้การเรียนรู้ 
5. ปัญหาคือส่ิงท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
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6. ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 การจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานหรือ (Problem  Based  Learning : PBL) จดัเป็น
ยทุธวธีิการเรียนวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใช้กนัแพร่หลายมากข้ึน  โดยน ามาใช้เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพของการคิด  โดยวธีิการสืบเสาะหาความรู้ค าตอบของปัญหาจากส่ือ  จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  รวมทั้งการทดลองปฏิบติัจริง  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาจากสถานการณ์จริง  ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา  ในการใช้ PBL ในการเรียนรู้
ของนักเรียน  นักเรียนตอ้งมีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะในการคน้หา
แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 
กระบวนการเรียนรู้ด้วย PBL 

1. นกัเรียนไดรั้บการเสนอปัญหา  เช่น  กรณีปัญหาจากงานวิจยัจากเหตุการณ์โดยให้ดู
ภาพหรือวดิีทศัน์ เป็นตน้ 

2. จดันกัเรียนเขา้กลุ่ม 4-5 คน ระดมความคิดจากความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและ
พยายามนิยามปัญหาใหช้ดัเจน 

3. นกัเรียนช่วยกนัเสนอปัญหาต่างๆ จากประเด็นท่ีไดรั้บหรือเรียกว่าเป็น “ประเด็นท่ี
ตอ้งเรียนรู้”  ในเร่ืองท่ีพวกเขายงัไม่เขา้ใจ  นกัเรียนจะไดรั้บการกระตุน้ให้ระบุเร่ืองท่ีรู้และไม่รู้ต่างๆ 

4. นักเรียนช่วยกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นท่ีต้องศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
นกัเรียนร่วมกนัตดัสินใจปัญหาต่างๆ ท่ีจะส่ือหาความรู้  ค  าตอบ  นกัเรียนอาจจะมอบหมายงานเป็น
รายบุคคล  บางประเด็นอาจจะมอบหมายงานแบบกลุ่มร่วมกนัศึกษา  ครูและนักเรียนอภิปราย
ร่วมกนัเก่ียวกบัแหล่งเรียนความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

5. นกัเรียนร่วมประชุมกนัใหม่เพื่อศึกษาเร่ืองต่างๆ ท่ีก าหนด  บูรณาการความรู้ใหม่ท่ี
ได้ให้เขา้กบับริบทของปัญหา  ร่วมกนัสรุปความรู้เช่ือมโยงความคิดรวบยอดใหม่กบัความคิด
รวบยอดเดิม 
      บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ  PBL คือ  ผูแ้นะน าให้การสนบัสนุนความคิดริเร่ิมให้
เกิดข้ึนกบันกัเรียน  ไม่บรรยายเน้ือหาหรือแนะวิธีแกปั้ญหาให้แต่ส่ิงส าคญัท่ีครูควรค านึงถึงในการ
จดัการเรียนรู้แบบ PBL คือ 1) จ  านวนนกัเรียน ในชั้นเรียน 2) ระดบัและวุฒิภาวะและเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องบทเรียน  จะตอ้งให้นกัเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้มากท่ีสุด  ผูเ้รียน
คือผูคิ้ด  ผูป้ฏิบติัและผูต้ดัสินใจ 
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วตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL 
1. เพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
2. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3. พฒันาความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
4. พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
5. เพื่อใชค้วามรู้พื้นฐานท่ีสามารถวดัได ้
6. สร้างความพึงพอใจในตวัเองและแรงจูงใจให้ตวัเอง 
7. ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้ดว้ยการสัมภาษณ์  ทดลอง 

สอบถาม 
8. พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า 
9. พฒันาความสามารถ ในการท างานเป็นทีม 
10. พฒันาทกัษะการส่ือความหมาย 
11. พฒันาการใชค้วามคิดเชิงลุก 
12. พฒันาทกัษะในการท างานในสถานท่ีท างานท่ีตนท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการแก้ปัญหา PBL  and  Problem  Solving 
 การแกปั้ญหา  เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  เพราะการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานเร่ิมตน้ดว้ยปัญหา  (Problem) ท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขหรือหาค าตอบ  ดงันั้นนกัเรียนท่ีเรียนรู้
ดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะตอ้งมีทกัษะในการแก้ปัญหาหรือทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหรือคิดอยา่งหลากหลายแนวทาง 
 
ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien, W.J. and  Gallagher, S.A. 1993) ไดน้ าเสนอ
ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 เขา้สู่ปัญหาและการนิยามปัญหา ผูเ้รียนวิเคราะห์สถานการณ์จริงของปัญหา  
ท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ 
 ขั้นท่ี 2  หาขอ้มูล  รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินขอ้มูลและน าไปใช้เม่ือผูเ้รียนได้
ปัญหาท่ีชดัเจนในขั้นท่ี 1 ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่างๆ หรือส่ือประกอบต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของปัญหา 
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 ขั้นท่ี 3  สังเคราะห์ขอ้มูลและปฏิบติั  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้างหรือก าหนดแนวทางในการ
แกปั้ญหา  อาจมีการสร้างส่ือประกอบเพื่อด าเนินการแกปั้ญหา  สรุปผล  หรือหลกัการทัว่ไป ท่ีได้
จากการแกปั้ญหาและน าเสนอผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 ส่วนเซวอย และฮิวจ ์(Savoil  and  Hugles, 1994) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ีคือ 
 ขั้นท่ี 1  ระบุปัญหาท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 2  เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของผูเ้รียนเพื่อให้โอกาสในการปฏิบติัจริง 
 ขั้นท่ี 3  มอบหมายความรับผิดชอบให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเองให้
วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4  กระตุน้ความร่วมมือ  โดยการจดักลุ่มใหร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติงาน 
 ขั้นท่ี 5  ตั้งความคาดหวงัหรือก าหนดเป้าหมายวา่  ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงหรือน าเสนอผล
การเรียนรู้ของตวัเองโดยแสดงผลงาน  ช้ินงาน  หรือการปฏิบติังานใหดู้ 
 วิธีการวดัประเมินผลเป็นการประเมินผลทั้งความรู้  ความเขา้ใจ  และความสามารถท่ี
แสดงออกด้วย  การให้เหตุผลที่ถูกตอ้ง  เป็นเหตุเป็นผล  ใช้ขอ้มูลอา้งอิงที่มาจากความเขา้ใจ
มากกวา่การท่องจ าและประเมินช้ินงานตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยใช ้Rubrics  Score 
 
สรุปแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ได้ดังนี ้

1. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา  ไดแ้สวงหาคน้พบปัยหาดว้ยตนเอง 
2. จดักลุ่มนกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้  ใหเ้ด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อท าความ

เขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 
3. ใหน้กัเรียนถามค าถามในเร่ืองท่ีสงสัย  ไม่รู้  หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
4. นกัเรียนร่วมกนัคิดหาวธีิแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหาและระบุส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
5. นกัเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 
6. นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา  หาค าตอบของปัญหาที่เลือกและน าเสนอผลการเรียนรู้

หรือผลการแกปั้ญหาอาจจะน าเสนอในรูปโครงงาน  การแสดงนิทรรศการ  แสดงผลงานและผลการ
หาค าตอบของปัญหา 

7. ร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม  น าเสนอขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
การเรียนรู้ต่อไป 
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 สรุปก็คือ  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน PLB เป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะ
การแกปั้ญหา  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจะน าไปใชใ้นการท างานและการด ารงชีวิตตลอดชีวิต  PBL ให้
ประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน   มีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 
และในสถานการณ์จริง  เพื่อปรับปรุงพฒันาการปฏิบตัิงานของตนเองให้มีประสิทธิผลสูงสุด  
จุดเด่นของ PBL ก็คือ  การใชปั้ญหาจริงให้นกัเรียนไดคิ้ดหาแนวทางการแกปั้ญหาและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ ควรให้นกัเรียนไดมี้การเสนอแผนปฏิบติั (Action  plan) และ
ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ย  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีเทคนิคการแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาอีกวธีิหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมและมีความสมกบัสถานการณ์การเรียนรู้  มีประโยชน์และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวติประจ าวนั 

 
การแก้ปัญหาอนาคต  (Future  Problem  Solving  Technique) 
 เทคนิคการแกปั้ญหาอนาคต  เป็นเทคนิคการแกปั้ญหาวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ  ท่ีคิด
ข้ึนโดย ดร. พอล อี ทอร์แรนซ์ (Paul E. Torrance, 1965)  เป็นเทคนิคท่ีสามารถน ามาใชส่้งเสริม
และพฒันาทกัษะการคิดแบบต่างๆ รวมทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์  ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมแพร่หลายเน่ืองจากทุกฝ่ายตระหนกัและเห็นความส าคญัของการเตรียมเยาวชนให้มี
ความสามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นส่ิงท่ี มีความส าคญัอยา่งอยา่งยิง่ท่ีตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน 
 
เทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต 

 ตามขั้นตอนของทอร์แรนซ์  ประกอบดว้ยขั้นตอน 6 ขั้นตอนดงัน้ี คือ 
 ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา (Problem  Identification) โดนระบุสาเหตุและผลของปัญหาท่ีชดัเจน

จากเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีก าหนดโดยการระดมสมองใหไ้ดปั้ญหาท่ีมากท่ีสุด 
 ขั้นท่ี 2  ระบุปัญหาส าคญั (Identifying the  underlying  problem) โดยพิจารณาเลือก

ปัญหาส าคญัเพียง 1 ปัญหา 
 ขั้นท่ี 3  ระดมสมองคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้(Brainstorming  potential  

solutions) โดยระดมสมองใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหาท่ีส าคญัท่ีไดจ้ากขอ้ 2 อยา่งนอ้ย 10 แนวทาง 
 ขั้นท่ี 4 พฒันาหรือก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา (Development 

criteria for evaluation  solutions) โดยก าหนดเกณฑท่ี์ประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 5 เกณฑ ์
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 ขั้นท่ี 5 ประเมินแนวทางการแกปั้ญหาเพื่อพิจารณาเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด
เพียง 1 แนวทาง ( Evaluation all  solutions  to  determine  the  best  one) โดยใชเ้กณฑจ์ากขอ้ 4 

 ขั้นท่ี 6  ใหข้อ้มูลและรายละเอียดแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดและพฒันาแผนปฏิบติังาน 
(Elaborate  the  best  solutions  and  develop an  action plan) โดยเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ีได้
คะแนนสูงสุดจากการประเมินแนวทางการแกปั้ญหา 

 
ทกัษะการคิดทีจ่ าเป็นส าหรับเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต 
 เทคนิคการแกปั้ญหาอนาคต  ประกอบดว้ยการปฏิบติั 6 ขั้นตอนท่ีตอ้งมีการด าเนินการ
ตามล าดบัจนกวา่จะไดแ้ผนปฏิบติังานในการแกปั้ญหา  ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  
โดยทุกขั้นตอนจะตอ้งมีการร่วมคิด  มีการระดมสมองร่วมกบัการอภิปรายเพื่อให้ไดปั้ญหาส าคญั  
และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดไดม้าจากการประเมินดว้ยเกณฑ์ท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึน   การไดม้า
ซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  ตอ้งอาศยัความสามารถหรือทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
คิดสร้างสรรคแ์ละคิดแกปั้ญหา  รวมทั้งความสามารถในการคิดแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การคิดอยา่งคล่องแคล่ว (Fluent  Thinking)  หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ีมี
ปริมาณในการคิดหรือความคล่องในการคิด  บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการ
ผลิตแนวความคิดจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว แลว้เลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแ้กปั้ญหา ส่ิงท่ี
แสดงลกัษณะพิเศษของความคล่องในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดท่ีมากมายและรวดเร็วแลว้ 
แนวความคิดท่ีผลิตข้ึนมาใหม่นั้นควรจะเป็นแนวความคิดท่ีแปลงใหม่ และดีกวา่แนวความคิดท่ีอยู่
ในปัจจุบนั นอกจากนั้น บุคคลท่ีไดช่ื้อวา่มีความคล่องในการคิด จะตอ้งมีความสามารถปรับเปล่ียน
ทิศทางในการคิดไดเ้ป็นอยา่ง 

2. การคิดอยา่งยดึหยุน่ (Flexible Thinking) ความสามารถในการหาวธีิการหลายๆ วิธีมา
แกไ้ขปัญหา แทนท่ีจะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงวิธีเดียว บุคคลท่ีมีความยืดหยุ่นในการคิดจะ
จดจ าวธีิแกปั้ญหาท่ีเคยใชไ้ม่ไดผ้ลทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไม่น ามาใชซ้ ้ าอีกแลว้พยายามเลือกหาวิธีการใหม่ท่ี
คิดวา่แกปั้ญหาไดม้าแทน ซ่ึงความยืดหยุน่ในการคิดจะมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความคล่อง
ในการคิดนัน่คือ ความยืดหยุน่ในการคิดและความคล่องในการคิดจะเป็นความสามารถของบุคคล
ในการหาวิธีการคิดหลายๆ วิธีเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นความจริงท่ีวา่ บุคคลสร้างแนวความคิด
หรือวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้20 – 30 วิธี เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาซ่ึงจะไดผ้ลดีกวา่บุคคลท่ีหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใชไ้ม่ไดผ้ล ดงันั้น ถา้บุคคลจะพฒันาหรือปรับปรุงความยืดหยุน่ใน
การคิด ก็จะกระท าไดโ้ดยการพยายามหาวิธีการแกปั้ญหาหลายๆ วิธีและวิเคราะห์ปัญหาในหลาย
มุมมอง ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาพฒันาความยดืหยุน่ทางการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3. การคิดอยา่งละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง  การคิดอย่างถ่ีถว้น  รอบคอบในแต่ละ
เร่ือง  อธิบายขยายความต่อเติมและยกตวัอยา่งประกอบไดล้ะเอียดสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ซ่ึงเป็นความสามารถ
ในการคิดท่ีสูงข้ึนกวา่การคิดคล่องและคิดยดึหยุน่เป็นทกัษะท่ีตอ้งมีการฝึกอยา่งสม ่าเสมอ 

4. การคิดริเร่ิม (Originality)  หมายถึง มีความสามารถในการคน้หาแนวทางใหม่ๆ หรือ
วิธีการแปลกๆ แตกต่างกนัออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริเร่ิมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผู ้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาท่ี
เปล่ียนแปลงไป นอกจากจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ๆ แล้ว ยงัจ  าเป็นจะตอ้งปรับปรุงแนวทาง
ใหม่ๆ เหล่าน้ีมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณ์ใหม่ๆ ดงันั้น นกับริหารจ าเป็นจะตอ้งสร้าง 
“ความคิดริเร่ิม” ใหเ้กิดข้ึน ท่ีกล่าววา่ความคิดริเร่ิมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับนกับริหารในวงการธุรกิจ 
ก็เน่ืองมาจากวา่การประกอบธุรกิจนั้นมีการแข่งขั้นกนัมาก โดยเฉพาะในดา้นการผลิตสินคา้ให้เป็น
ท่ีตอ้งการของตลาด ให้มีความแปลงใหม่ คุณภาพดี และราคาถูก ซ่ึงความคิดริเร่ิมจะช่วยแกปั้ญหา
ต่างๆ เหล่าน้ีไดม้าก 

 ความสามารถหรือทกัษะการคิดทั้ง 4 ลกัษณะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Guilford, 1973) รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการใช้
รูปแบบการคิดแกปั้ญหาอนาคต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาอนาคตต้องใช้ ทกัษะการคิดทั้ง 4 ล ักษณะดังกล่าวข ้างต ้นมาประกอบในการคิด  
นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัลกัษณะการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกมาประกอบดว้ย  เพื่อช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายตวัอยา่งลกัษณะการคิดดา้นความรู้สึกประกอบดว้ย 

 1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
 2. การกลา้เส่ียง (Ridks  Taking) 
 3. การทา้ทาย (Challenging) 
 4. การมีจินตนาการ (Imagination) 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ลกัษณะการคิดจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกซ่ึงเป็นคุณสมบติัเฉพาะ

ของบุคคล  เม่ือมีการส่งเสริมสนบัสนุนดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง  ก็จะสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคมี์ท่ี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  โดยมี
ขั้นตอนในการวิจยัประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน  PSRA ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing : P)  
ขั้นท่ี 2  กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ขั้นท่ี 3  สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมิน
ประสิทธิผล (Assessing : A) ซ่ึงทุกขั้นตอนมีความส าคญัแตกต่างกนัโดยเฉพาะขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การ
เรียนรู้ เพราะผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดไว้
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ดว้ยกนัหลายวิธีซ่ึงผูส้อนสามารถน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การศึกษา   

    ส าหรับงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์มีดงัน้ี  
 พชัรา  พุ่มพชาติ  (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยั ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ หลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์หลงัการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์4 ระยะ  คือ  ก่อนการจดัประสบการณ์
หลังการจดัประสบการณ์คร้ังท่ี 1 หลังจากการจดัประสบการณ์คร้ังท่ี 2 และติดตามผลการจดั
ประสบการณ์มีพฒันาการสูงข้ึนอยา่งเป็นล าดบัและมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัในระยะติดตามผลการจดัประสบการณ์ และพบว่า  
เด็กปฐมวยัเกิดจินตนาการ  การคิดสร้างสรรค์  การคิดหาเหตุผล  ในการน าความรู้  ทกัษะ  และ
ประสบการณ์ตามระดบัพฒันาการมาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ครูมีความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์อยู่ในระดบัดีมาก  มีความสามารถในการเขียนแผน  การจดั
ประสบการณ์และมีความตอ้งการในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก  และมีความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์  
มีความเหมาะสมและอยูใ่นระดบัมาก  
 พีรานุช ไชยพิเดช (2552) การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กชั้นอนุบาล       
ปีท่ี 2/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  โดยใชรู้ปแบบ
สืบเสาะหาความรู้ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีไดรั้บ
การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาทั้งโดยรวมและรายดา้นสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 นิวฒัน์  บุญสม (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน มี
องคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องคป์ระกอบ
เชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  กระบวนการ
เรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด 
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ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ 2) ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน มีพฒันาการข้ึนในช่วง
ระหว่างเรียน และมีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดบัดี และ 3) ผลการขยายผล พบว่า หลงัการ
จดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีนวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 รุจิราพร รามศิริ (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจยัเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทกัษะการวิจยั ทกัษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา   ผลการวิจยัพบวา่ 1)ช่ือรูปแบบคือ 
“RPSCSA Model” มี 5 องค์ประกอบได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ ประสิทธิภาพของรูปแบบคือ 
81.36/76.86  2) มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน
ท่ีส่งผลร่วมกนัต่อทกัษะการวิจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งผล
ร่วมกนัต่อทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 3) หลงัเรียนนกัเรียนมีทกัษะ
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นกัเรียนมี
พฒันาการดา้นทกัษะการวิจยั และทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึน มีความคงทนของ
ทกัษะการวิจยัเฉพาะนกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง และต ่า และนกัเรียนท่ีมีแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และแบบพึ่งพา  นักเรียนมีความคงทนของทกัษะการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ใน
ระยะติดตามผล และมีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก  5) ผลการขยายผลรูปแบบพบวา่ นกัเรียนมี
ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีพฒันาการดา้นทกัษะการวิจยั และ
ทกัษะการแกปั้ญหาสูงข้ึน และมีจิตวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก 
 พาร์น (Parnes 1976) ไดท้ดลองใชว้ิธีการระดมสมองในการหาวิธีการแกปั้ญหา เชิง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยวิธีทดลองเปรียบเทียบกลุ่มท่ีหน่ึงใชว้ิธี ระดมสมอง 
โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่คิดได้ โดยไม่ตอ้งค านึงถึง ว่าเป็นวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด กลุ่มท่ีสองใหเ้สนอวธีิแกปั้ญหาท่ีคิดวา่เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา่ ภายใน
ระยะเวลาเท่ากนักลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถในการแกปั้ญหา เชิงสร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มท่ีสอง 
  ซีน (Shean 1985) ไดศึ้กษาผลการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อความคิดอเนกนยั และ
การร่วมรับรู้ของนกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น อริโซนา โดยกลุ่มทดลองเขา้รับการฝึก การ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 10 คร้ัง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการคน้หาขอ้เท็จจริง การก าหนดหวัขอ้ 
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ปัญหา การตดัสินใจ การระดมสมอง การประเมินผล และการยอมรับความคิด ผลการศึกษาพบวา่ 
การฝึกการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส่์งผลให้คะแนนความคิดสร้างสรรค ์และคะแนนความคิดริเร่ิม
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั .05 
 แอลลิสัน (Ellison, 1995) ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละเจตคติ ต่อ
การเรียนการสแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยท าการศึกษากบันกัศึกษา
ปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ มีความคิดสร้างสรรค์
สูงข้ึน โดยมีพฒันาการความคิดสร้างสรรคด์า้นการคิดคล่องแคล่วสูงท่ีสุด ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
และมีเจคติท่ีดีต่อการเรียนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 Roth (1993: 113-122) ไดศึ้กษาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลางเพื่อบูรณาการวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตัิการแบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในประเทศแคนนาดา  ระยะเวลานาน 2 ปี  และ
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  ผลการวิจยัสรุปวา่การจดักิจกรรมควรเนน้ให้นกัเรียนไดร่้วมมือกนัท างาน 
มีปฏิสัมพนัธ์และสร้างความหมายการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน  ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนท าความ
เขา้ใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์ สถิติและมโนทศัน์ต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยให้นักเรียนคน้พบค าตอบของ
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  ครูควรบูรณาการวิชาฟิสิกส์  คณิตศาสตร์และจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายของนกัเรียน 
 จากผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  แนวคิด  ทฤษฎี  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  แนวคิดเก่ียวกบัการบูรณาการการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
แลว้น ามาใชใ้นการก าหนดแนวทางการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยผูว้จิยัเลือกใชชุ้มชนปล่องเหล่ียมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยน าชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการร่วมวางแผน
ด าเนินการ ร่วมคิด  ร่วมลงมือปฏิบตัิ  ร่วมประเมินผล  ร่วมเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์และร่วม
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ  การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นผูเ้รียนตอ้งลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา ส ารวจ
สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีอยูใ่กลต้วั  ดว้ยการกระตุน้และทา้ทายให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั รวมทั้งความสามารถในการขยายผลขององคค์วามรู้สู่
ชุมชน 
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บทที ่ 3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

  
 การวิจยั เร่ือง กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1)  การประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 2.2) การประเมินความสามารถดา้น
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์และ 3. เพื่อขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน โดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบัการออกแบบระบบ
การจดัการเรียนรู้ ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของUniversity of Florida ท่ี
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั (Kruse, 2009: 1) และ
แบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey, 2005:1-8) และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 
9) ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอ้มูลใชรู้ปแบบ
การวิจยัแบบฝังตรึง Embedded (The Embedded Design) โดยใชว้ิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีหลกัและ
วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีรอง(Creswell and Clark, 2011: 90-95)โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน The One Group Pretest-
Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 144)ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1  การวจิยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) :  
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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 ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development :  D and D) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

 ขั้นตอนท่ี  3การวิจยั (Research: R2) เป็นการน าไปใช ้(Implementation : I) : การทดลองใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

 ขั้นตอนท่ี 4การพฒันา(Development: D2) เป็นการประเมินผล(Evaluation : E):การ
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 ขั้นตอนที่ 1  การวจัิย (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) : 
การศึกษา ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันากระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 ขั้นท่ี 1 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดงัน้ี 
1) ขอ้มูลเชิงนโยบายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษา
เอกสาร ต าราและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 2) การศึกษาขอ้มูลชุมชนปล่องเหล่ียม  3) การสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เก่ียวกบั (1) การเลือกใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาท่ี
รับผิดชอบสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษา (2) การจดัการศึกษาใน
ปัจจุบันปัญหาด้านทกัษะการคิดเป็นปัญหาส าคญัท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขในนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (3) แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์(4) การวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
(5) ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน จ านวน 5 คน  4) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างจากผลการเรียนท่ีผ่านมา 5) การจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion : FGD) กบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 6) ผลการวิเคราะห์ระดบัความสามารถพื้นฐานของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อน ามา
สรุปเป็นขอ้มูลในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
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 ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development :  D and D)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน   
 ขั้นตอนท่ี 2  เป็นการด าเนินการร่วมกันทั้งการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development)กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและเคร่ืองมือส าหรับการจดัการ
เรียนรู้โดยผูว้ิจยัพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ตน้แบบรวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ แลว้
น าไปตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นความเหมาะสมต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญ (Development1: D1)โดยการ
สัมภาษณ์  หลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ไปสู่การ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนทศัน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในแต่ละองคป์ระกอบและกระบวนการ 
โดยการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) ซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคม์าร่วมในการสนทนากลุ่ม หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะต่างๆ 
รวมทั้งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1มาใชใ้นการออกแบบและพฒันาร่างกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นน าไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานก่อนการทดลองน าไปใชจ้ริง 

 ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation : I) : 
การทดลองใช้กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีออกแบบ
และสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพและความสอดคลอ้งของตน้แบบกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การวิจยัเชิง
ทดลอง(Pre-Experimental Design)และประยุกต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) และท าการประเมินผลก่อน
การใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานระหว่างการใช้และหลงัการใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยการใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบ
สังเกตพฤติกรรมแบบประเมินช้ินงาน  แบบทดสอบและการน าเสนอผลงาน 
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 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา  (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : 
การพฒันาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ในขั้นน้ี
ผูว้จิยัพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตน้แบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาทั้งระบบและพิจารณาผลการประเมินทุกขั้นตอนจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  โดยศึกษาจากผลการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน  ศึกษาพฤติกรรม
ของผูเ้รียนโดยการสังเกตพฒันาการดา้นการคิดของผูเ้รียนแต่ละคนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโดยประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ เป็นการตรวจสอบความเป็นไปไดจ้ากการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใชแ้ละ
เพื่อพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมยิง่ข้ึน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 5 กรอบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย กจิกรรมการด าเนินการวจิัย ผลที่ได้รับจากการวจิัย 

ขั้นที ่1 การวจิัย (Research) 
R1 

การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Analysis: A) 

 

1.วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบาย 
2. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง ฯ 
3. วิเคราะห์บริบทของชุมชน 
4. สนทนากลุ่มครูผูส้อน/ผูบ้ริหาร 
5. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนทศัน์ 
 

สภาพปัญและขอ้มูลพ้ืนฐาน
การจดัการเรียนการสอนระดบั
ประถมศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยแีละความสามารถ
ดา้นกระบวนการคิด 

ขั้นที่ 2 
 การพฒันา(Development) 

D1 
การออกแบบและ 

การพฒันา (Design and 
development: D&D) 

 

ก าหนดเป้าหมายและส่ิงท่ีคาดหวงัของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน 
 ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอน
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

 ทดลองใชก้ระบวนทศัน์ฯ 

 ปรับปรุงแกไ้ข 

 ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

(ร่าง) 
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  และเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญ และทดลองใช ้                
ซ่ึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ ์
 

ขั้นที่ 3 
การวจิัย (Research) 

R2 
การน าไปใช้ 

(Implementation: I) 
 

ขั้นที ่4 
การพฒันา  (Development) 

D2 
การประเมินผล 
(Evaluation: E) 

และปรับปรุงแก้ไขกระบวนทัศน์ 
 

การน ากระบวนทศันก์ารจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไปทดลองใชด้งัน้ี 

1.ผูว้ิจยัเป็นผูส้อนโดยตนเองจ านวน 20 
ชม.กบันกัเรียนชั้น ป.6/1 จ านวน 34 คน 
โดยช้ีแจงท าความเขา้ใจก่อนการสอน 

2.ทดสอบก่อนเรียน  แลว้ด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัเตรียมไว ้
3. ทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความสามารถในการคิด            
อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์  
 

แผนภาพท่ี  5 กรอบขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้น การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาผา่นการทดลองใช้ 

กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพือ่ส่งเสริม 

ความสามารถด้าน การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาระดบัประถมศึกษา 

ฉบับสมบูรณ์สามารถน าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป 

 

ปรับปรุง/แก้ไข 

พจิารณาผลการประเมิน 

 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 

ขยายผลการวจิัย 
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 กระบวนการของการวิจ ัยกระบวนทัศน์การจ ัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีรายละเอียดของขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่ 1  การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A)  :  การศึกษา
ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 การด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในดา้นต่างๆ รวมทั้งการศึกษา  
ส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและผูที้่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
สนบัสนุนในการด าเนินการขั้นต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร  นักเรียน ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผูป้กครอง  ชุมชนและภูมิปัญญา
ชาวบา้น 
 วธีิด าเนินการ 

1. ศึกษาและวเิคราะห์นโยบายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม วิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนของครูและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชชุ้มชน
เป็นฐาน  แนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  การเรียนรู้ร่วมก ัน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย  
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การแสวงหาความรู้  การสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการ



133 

เทคโนโลยี การเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ตลอดจนการศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา 

3. ศึกษาส ารวจสภาพปัญหาและขอ้มูลพื้นฐานบริบทของชุมชนปล่องเหล่ียมในดา้นต่างๆ 
เช่น  สภาพแวดล้อม  ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ประชากร  การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิตของ
ประชาชน  วฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ค่านิยมและความเช่ือ  

4. สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในประเด็นค าถามเก่ียวกบั 
1) การเลือกใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีรับผดิชอบสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดบัประถมศึกษา 2) มีแนวทางอยา่งไรในการแกปั้ญหาดา้นทกัษะการคิดเป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้ง
เร่งด าเนินการแกไ้ขส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 3) แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค4์) การวดัและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์ละ 5) ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสอบถามและศึกษาผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในปีการศึกษาท่ีผา่นมาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 
โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

6. สนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion : FGD)กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั
ความคิดเห็นด้านจดัการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดา้นสภาพการเรียนของ
นกัเรียน  ดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อครูผูส้อนทั้ง 3 กลุ่มสาระ 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2557 โดยการใชแ้บบทดสอบ 
 แหล่งข้อมูล ประกอบดว้ย 

1. แหล่งข ้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย  หล ักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช  2551  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม พุทธศกัราช 2556 วิเคราะห์
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย หลักการแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  หลกัการแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การ
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สืบเสาะหาความรู้  การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  และการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ ตลอดจนเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. แหล่งขอ้มูลบุคคล  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร 1คน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีจ  านวน 3  คน   ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 คน และ ครูผูส้อน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1  คน ในระดบัประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  

3. บุคคลในชุมชน  ไดแ้ก่ ชาวบา้น  ผูน้ าชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญา
ชาวบา้น   

4. ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ  านวน 34 คน 
5. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

จ  านวน 34 คน และนกัเรียนท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion : FGD) จ  านวน8 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ มีดงัน้ี 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  เป็นเคร่ืองมือที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 1 ฉบบั  

2. ประเด็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา  จ านวน 1 ฉบบั 
3. ประเด็นการสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง (Focus Group Discussion) 

เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 1 ฉบบั  
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
 ฉบับที ่1  แบบวเิคราะห์เอกสาร  

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. สร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร  
3. น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
4. น าแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 2 คน
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 1 คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร จ านวน 1 
คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิจยัและประเมินผลการศึกษาจ านวน 1 คนเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งโดยใช้
แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า5 ระดบัของ Likert (Likert Five 
Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) มีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี(มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  2555 : 179) 

 ระดบัคะแนน  5  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน  4  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
 ระดบัคะแนน  3  หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ระดบัคะแนน  2  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
 ระดบัคะแนน  1  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณา
จากเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,2555: 196)  
 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องตอ้งมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 แสดงว่าขอ้ความใช้ไดคื้อ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดงักล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,2555: 179) ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวเิคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ทุก
รายการมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งรายการท่ีใชว้เิคราะห์เอกสารกบัรายละเอียดท่ีศึกษาอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน X = 5.00, S.D.= 0.00 ทุกขอ้ซ่ึงแสดงว่าแบบ
วิเคราะห์เอกสารที่ผู ้วิจ ัยพ ัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้  
 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขแบบวิเคราะห์
เอกสารเพื่อใหเ้อกสารมีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง 
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 ฉบับที ่2   ประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และประเด็น
สนทนากลุ่มส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 กลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion ) 
เกี่ยวกับด้านจัดการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านสภาพการเรียนของ
นักเรียน  ด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อครูผู้สอนทั้ง 3 กลุ่มสาระ 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ในการสัมภาษณ์วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียนบา้นปล่องเหลี่ยม  เกี่ยวกบั 1) นโยบายและแนวทางการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน               
2) หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียมฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 25563)สภาพปัญหา
และความตอ้งการของการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 4) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดกบั
ผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5) ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน เพื่อน ามา
สร้างเป็นกรอบประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  และประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง (Focus Group Discussion) 

2. สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน  และประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัดา้นจดัการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดา้นสภาพการเรียน
ของนกัเรียน  ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อครูผูส้อนทั้ง 3 กลุ่มสาระ 

3. น าประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  และประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่าง  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. น าแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนและประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ จ  านวน 2 คนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร จ านวน 1 คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วิจยัและประเมินผลการศึกษาจ านวน 1 คนพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความ
สอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales)
เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่ม โดยการหาค่า
ความสอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร  ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญ



137 

พบวา่ ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็นมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งรายการท่ีใชว้ิเคราะห์เอกสารกบัรายละเอียด
ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.80, S.D.= 0.45 
ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 ซ่ึงแสดงวา่แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้  

5. ปรับปรุง/แกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใชซ่ึ้ง
จากผลการประเมินค่าความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการใชภ้าษาและจ านวนขอ้ 

 
ตารางท่ี 9 ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  

ครูผูส้อนและประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง(Focus Group Discussion )  
 
ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู้่ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

1 ประเด็นสัมภาษณ์ (ผูบ้ริหาร) ประเด็นการสัมภาษณ์ 
2 1.นโยบายการการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ

ใหเ้กิดกบันกัเรียนเป็นอยา่งไร 
1.ท่านมีนโยบายหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
อยา่งไร 

3 2. การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
ควรมีแนวทางการด าเนินการอยา่งไรและ
ใครบา้งท่ีตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2. ท่านคิดวา่การการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  ควรมีแนวทางการ
ด าเนินการอยา่งไรและควรน าชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนใดบา้ง  เพราะเหตุใด 

4 ประเด็นสัมภาษณ์ (ครูผูส้อน) ประเด็นการสัมภาษณ์ 
5 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุมชนเป็นฐานควรมีแนวทางและขั้นตอน
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 

ท่านคิดวา่กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ควรมีแนวทางและ
ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 

6 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ควรน าชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนใดและใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการท าอะไรบา้ง 

ท่านคิดวา่กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ควรน าชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนใด  เพราะเหตุใด   
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ตารางท่ี 9  ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อนและประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง (Focus Group Discussion) 
(ต่อ) 

 

ล าดับที ่ หัวข้อการแก้ไขทีผู่้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
7 ประเด็นสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 

(Focus Group Discussion ) 
การส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่ง       
มีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนหรือไม่   

นกัเรียนคิดวา่การส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์มีความจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนหรือไม่  
อยา่งไร 
 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี ท่ีส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการศึกษา
บริบทของชุมชนปล่องเหล่ียม  

1.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2 ติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ  านวน 3 คน  ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ จ านวน 1 คน  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน   

2.4 เก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)กบันักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 8 คน 

2.5 การวเิคราะห์ผูเ้รียน  โดยการทดสอบความรู้ก่อนเรียนเก่ียวกบัความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  โดยการใชแ้บบทดสอบปลายเปิด
จ านวน 10 ขอ้  คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความตอ้งการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีดงัน้ี 

1. แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน 1 ฉบบั 

2. แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและทกัษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผูป้กครอง  ผูน้  าชุมชน  ประชาชนในชุมชน  และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จ านวน 1 ฉบบัและประเด็นการสนทนากลุ่มกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 

1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของ
ประเด็นในการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนท่ีเป็นขอ้เสนอแนะน ามา
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา
และผลการศึกษา ทั้งสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพที่เป็นจริงของการจดัการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคซ่ึ์งไดม้าจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน
อยา่งไม่เป็นทางการใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพของสุภางค ์จนัทวานิช (2550: 17) ซ่ึงมี 5ขั้นตอน คือการใช้แนวคิดทฤษฎีและการสร้าง
กรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล การท า
ขอ้สรุปชัว่คราวและการก าจดัขอ้มูลและการสร้างขอ้สรุปจากขั้นตอนการพฒันากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
ส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานสรุปไดด้งัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน   

 

วตัถุประสงค์การ
วจิัย 

วธิีด าเนินการ
วจิัย 

แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวจิัย 

การวเิคราะห์ข้อมูล
ในการวจิัย 

ผลที่ได้รับ 

1.วิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษา ตาม
หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  
พทุธศกัราช 2551  
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
2.วิเคราะห์สภาพ 
ท่ีคาดหวงัตาม
มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรกบัสภาพ
ท่ีเป็นจริงของการ
จดัการศึกษาสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ เพื่อเติม
เตม็ทกัษะท่ีตอ้งมี 
3.สงัเคราะห์
แนวคิด 
หลกัการและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน 
4.วิเคราะห์ผูเ้รียน
จากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของปี
การศึกษาท่ีผา่นมา 
 

การวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสงัเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ 
ผลคะแนนสอบ  
 
 
 

หลกัสูตร
การศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช  
 2551  สาระ 
การเรียนรู้ 
การงานอาชีพ        
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
หลกัสูตร
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551   
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิ
นกัเรียนชั้น 
ป.5/1ภาคเรียนท่ี 
2ปีการศึกษา 
2556  

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์  
ผลสมัฤทธ์ิ 
 
 
 

การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
 
 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษา ตาม
หลกัสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551    
สาระการเรียนรู้            
การงานอาชีพฯ 
 
 
 
 
ขอ้มูลมาตรฐานและ 
ตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตร  
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพฯได้
ช่องวา่งระหวา่งส่ิง
ท่ีคาดหวงั กบัส่ิงท่ี
เป็นอยู ่ ไดข้อ้มูล
ทกัษะท่ีตอ้ง 
 
ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
ขอ้มูลความสามารถ
ของผูเ้รียนแยกเป็น
กลุ่มเก่ง ปานกลาง
และอ่อน 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน  (ต่อ) 

 
วตัถุประสงค์การ

วจิัย 
วธิีด าเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวจิัย 
การวเิคราะห์

ข้อมูลในการวจิัย 
ผลที่ได้รับ 

5. การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ 
ตอ้งการของบริบท
ชุมชน                      
ปล่องเหล่ียม 
 
 
6.การศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ศึกษา  ส ารวจ  
แหล่งเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ส่ิงต่างๆ ท่ีพบใน
ชุมชน 
ปล่องเหล่ียม 
 
การสงัเคราะห์
เอกสาร 
 

ชุมชนปล่อง
เหล่ียม 
 
 
 
 
 
เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แบบบนัทึกขอ้มูล
การส ารวจชุมชน 
ปล่องเหล่ียม 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 

การวิเคราะห์
เน้ือหา 
(content 
analysis) 
 
 
 
การวิเคราะห์
เน้ือหา 
(content 
analysis) 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนปล่องเหล่ียม 
สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการขอ้มูล
แนวคิด ทฤษฎี 
 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์

 
ขั้นตอนที ่2  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development :  
D and D)  :  การพฒันาและหาประสิทธิภาพกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
 การด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ี  เป็นการน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการก าหนด
กรอบแนวคิดของการออกแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  รวมถึง
การตรวจสอบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีสร้างข้ึน ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยักระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 วธีิการด าเนินการ 
 ตอนที่ 1 การพฒันาร่างกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดย 
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1. สังเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1  
2. สังเคราะห์ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  

3. น าแบบสังเคราะห์ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. การตรวจสอบคุณภาพของร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ประเด็นท่ีตรวจสอบไดแ้ก่ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไป
ได ้และความสอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion : FGD) จากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ  โดยด าเนินการในวนัศุกร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 เวลา  9.00 - 12.00 น.ณ หอ้งประชุมบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร   โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 2คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด  2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลย ี1 คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนดว้ยโครงงาน 1 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 9 คน 

5. ประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)มี  5ประเด็น  คือ 
5.1 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ควรมีแนวทางและขั้นตอน

ในการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 
5.2 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ควรจดัเตรียมส่ือ  แหล่ง

เรียนรู้ในลกัษณะใด  ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
5.3 การจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการวดัและประเมินผลอยา่งไร 
5.4 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ควรน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในขั้นตอนใดและชุมชนควรมีส่วนร่วมในดา้นใดบา้ง 
5.5 องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีหลกัการ วตัถุประสงค ์  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  เง่ือนไขส าคญัใน
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การน ากระบวนทศัน์ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ  การวดัและประเมินผล  มีความเหมาะสมครบถว้น
หรือไม่อยา่งไร 

5.6 คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 1 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD ) ผู ้เ ช่ียวชาญ (วนัศุกร์ท่ี  14 

พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร) 
 
 โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา                     
เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีหลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้  เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  การวดัและประเมินผลท่ี
เหมาะสมครบถว้นและคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช ้ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัตารางท่ี 11 หนา้ 145 
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แผนภาพท่ี  6  ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (TTCLE  Model) ก่อนการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) 

รูปแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้าน 

การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

หลกัการ: กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เป็น
แนวทางการเรียนรู้ท่ีอาศยั
หลกัการส าคญัในดา้นของ 
การใชชุ้มชนเป็นฐาน การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การ
ใชเ้ทคโนโลยี ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล การ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
ดว้ยเทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  มีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
ผา่นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ในชุมชน 
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดและ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

วตัถุประสงค์: เพื่อส่งเสริม   
ใหผู้เ้รียนระดบัประถมศึกษา        
มีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 

TTCLE  Model 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

1. ข้ันเตรียมความพร้อม (Prepartion: P )  เตรียมผูเ้รียน  อบรมให้ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลในชุมชน   
2.  ข้ันหลอมรวมกลยุทธ์(Strategies : S)  เลือกใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้   

3.  ข้ันดูผลสะท้อนคิด (Reflection : R)สอบถาม สัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้
ขณะด าเนินการหรือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
4. ข้ันประสิทธิผลการประเมินผล(Evaluating : E )การประเมินผลโดยรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
โดยประเมินตามสภาพจริง  จากบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  

 การวดัและประเมินผล 

1.ประเมินกระบวนการท างาน  ช้ินงาน / ผลงาน วธีิการ ท่ีแสดงถึง
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน
และหลงัเรียน2. การสะทอ้นคิด 

ปัจจัยสนับสนุน 

 
1.ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
2. นกัเรียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 3. การยึดหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

Teaching 

Technology 

Learning 

 Evaluating Community 
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ตารางท่ี 11  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) 
 

หัวข้อการแก้ไขที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
ปรับช่ือโมเดลเพราะมีความซบัซอ้นต่อ
การอ่านและท าความเขา้ใจ (TTCLE 
Model) 

รวมเน้ือหาท่ีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัเพ่ือลดขั้นตอนใหน้อ้ยลง
ง่ายต่อการน าไปใช ้ปรับช่ือเป็น STEL Model 

หลกัการท่ีเขียนยาวเกินไปและส่ือสาร 
ไม่ตรงกบัความตอ้งการของส่ิงท่ีตอ้งการ
จะน าเสนอ 

หลกัการเป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชนโดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ชุมชน  การจดัการเรียนรู้  
เทคโนโลยี และการประเมินผล โดยจดัการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอน PSREซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหา
ท่ีพบในชุมชนดว้ยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดช้ิ้นงานท่ี
สร้างสรรค ์

ปรับค าวา่ปัจจยัสนบัสนุนเป็นเง่ือนไข
ส าคญั เพราะมีความเหมาะสมมากกวา่ 

เปล่ียนเป็นเง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศันไ์ปใชใ้ห้
ประสบผลส าเร็จ 

ปรับการเขียนเง่ือนไขส าคญัใหมี้ความ
ชดัเจนมากข้ึน 

1.ไดรั้บการส่งเสริม  สนบัสนุน  และไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
2. ผูเ้รียนลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง             
ฝึกการคิดและการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบ 
3. มีการยึดหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรมนอกหอ้งเรียน  

ปรับโมเดลใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน        
ตดัวิธีการเรียนรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั 
ตวัแปรตามออกเพ่ือใหก้ารจดัการเรียน 
การสอนมีความชดัเจนมากข้ึน 

โมเดลเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 
การสืบเสาะหาความรู้ (IBL)การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
(PjBL)  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(CPS) และการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

เปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
PSRE 

ปรับขั้นตอนการเรียนรู้จาก PSREปรับเป็น PSRA เพราะ
เป็นการวดัประเมินผลระหวา่งเรียนเป็นการประเมินยอ่ย
จาก Evaluating  เป็น Assessing จะเหมาะสมมากกวา่ 

ปรับคู่มือการใชก้ระบวนทศัน ์
 

ไม่ตอ้งท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ขียนหน่วยการเรียนรู้ให้
ชดัเจนและครอบคลุมขั้นตอนการเรียนรู้ PSRA 

  

6. แกไ้ขปรับปรุงการกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญได้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีมีคุณภาพและน าไปปรับใชไ้ด ้



146 

IBL 

PjBL 

PBL 

 
 

  
 

 
 

 
  

  

 

 
 

CPS 

 

 

Com 

  
 

Internet 

VDO 

Camera 

CD 

 

 

ร่วมคดิ 
วางแผน 

ปฏิบัต ิ

เผยแพร่ 

ประชาสัมพนัธ์ 

ประเมนิ 

ภูมใิจ 

สะท้อนคดิ 

 
   

โครงงาน 

   

หนังส้ัน 

เร่ืองเล่า

 
โครงงาน 

 คลปิ เวบ็ไซต์ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  7 ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (STEL  Model) ท่ีปรับ 
แกไ้ขหลงัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) 

 

รูปแบบกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 

และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepartion: P )   
2. ขั้นหลอมรวมกลยุทธ์(Strategies : S) 
3. ขั้นดูผลสะท้อนคดิ (Reflection : R) 
4. ขั้นประสิทธิผลการประเมินผล(Assessment :A)  

ประเมินภาพรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน จากการสะทอ้นคิดของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในการด าเนินการทุกขั้นตอน  ใน
การร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบติั   
ร่วมประเมินผลงานช้ินงาน  เผยแพร่  และประชาสมัพนัธ์ 
2. นกัเรียนลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ฝึกทกัษะ 
การคิดการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริง 
3. การยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

เงือ่นไขส าคญัในการน ากระบวนทัศน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

การวดัและประเมินผล 

STEL  Model 
หลกัการ: กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้บนฐานของชุมชน
โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 4 ดา้น
ไดแ้ก่  ชุมชน  การจดัการ
เรียนรู้  เทคโนโลย ีและ
การประเมินผล โดย
จดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
PSRA  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลง
มือปฏิบติัจริงและ
แกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน
ดว้ยการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและได้
ช้ินงานท่ีสร้างสรรค ์
 

วตัถุประสงค์: เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 
 

A 
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 การพฒันาเคร่ืองมือในการทดลองและเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย   
 การพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการทดลองกระบวนทศัน์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  
  คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน   
  หน่วยการจดัการเรียนรู้จ านวน  3 หน่วย  ใชเ้วลา  20 ชัว่โมง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง  ระหว่างการ
ทดลองและภายหลงัท่ีไดพ้ฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินแลว้  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  จ  านวน 4ฉบบั ดงัน้ี คือ 

  ฉบบัท่ี 1   แบบทดสอบก่อนเรียน 
  ฉบบัท่ี 2   แบบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา

เชิงสร้างสรรค ์
  ฉบบัท่ี 3   แบบทดสอบหลงัเรียน 
  ฉบบัท่ี 4แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 การพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์   หน่วย
การจดัการเรียนรู้  ซ่ึงมีวธีิการพฒันาและหาคุณภาพดงัน้ี  

1. คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เป็นเคร่ืองมือท่ี
พฒันาข้ึนเพื่อใหผู้ส้อนไดศึ้กษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งโดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและพฒันาแบบตรวจสอบดงัน้ี  
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1.1 น าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

1.2 สภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัส่ิงท่ีผูส้อนคาดหวงัและตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์ชดัเจน 

1.3 ศึกษาหลกัการ ทฤษฏี  วิธีการเก่ียวกบัการสร้างคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

1.4 จดัท าร่างคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
ค าน า ค  าช้ีแจง แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล  
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา  แล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 9  คน จากการจดัสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion : FGD) เพื่อ
พิจารณาความถูกตอ้ง  เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่ปรับปรุงแก ้ไขแล้วตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  จ  านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้างของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของกระบวนทศัน์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาซ่ึงมี
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ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งใน
ประเด็นการก าหนดองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในภาพรวมและองคป์ระกอบ
แต่ละองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผล  และปัจจยัสนบัสนุน  การน ากระบวนทศัน์ไปใช ้ การประเมินความเหมาะสม/
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,2555: 179) 
   ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมากท่ีสุด   
   ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมาก 
   ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม /สอดคล้องเชิงโครงสร้างของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเด็นการก าหนดองคป์ระกอบของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในภาพรวมและองค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้              
แต่ละองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  การ
วดัและประเมินผล  และปัจจยัสนบัสนุน  การน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใช้ ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,2555: 196)      
  ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50-5.00   หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50-4.49   หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50-3.49   หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50-2.49   หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.49   หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  พิจารณาค่าความเหมาะสม/สอดคล้องท่ีมีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  ซ่ึงแสดงว่ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความ
เหมาะสม/สอดคลอ้ง เชิงโครงสร้าง สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้  

  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ไดค้่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเด็นการก าหนดองคป์ระกอบ
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกรายการประเมิน ทั้งในประเด็นการ
ก าหนดองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ในภาพรวม การก าหนดองคป์ระกอบของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริม
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ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การเรียนการเรียนรู้
แต่ละองคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงคห์ลกัการของกระบวนทศัน์มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสม
ชัดเจนสามารถแสดงถึงส่ิงที่มุ ่งหวงัให้เกิดในตวัผูเ้ รียนหลกัการและวตัถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน2)องค์ประกอบเชิงกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีขั้นตอน
ครบถว้น เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถ
ท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการและวตัถุประสงค์  และ3)องค์ประกอบเชิงปัจจยัสนับสนุนในการน ากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้ไปใช้  มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ค่าความเหมาะสม
สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ( x ) ตั้งแต่ 3.5ข้ึนไปและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ไม่เกิน1.00 ซ่ึงแสดง
วา่กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิง
โครงสร้างสามารถน าไปทดลองใช้ได้ นอกจากน้ีแล้วผูว้ ิจยัได ้ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองความ
ชดัเจนของขอ้ความและภาษาท่ีใชต้ามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช ้ 

2. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้และหน่วยการ
จดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต าราและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ 

2.2 สร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วย
การเรียนรู้ จ  านวน 3 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 20 ชัว่โมง โดยใชเ้น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเป็นแกน  บูรณาการร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาและ
ความตอ้งการของชุมชนเป็นส าคญั  ร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคด์งัน้ี 
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   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง   นกัสืบชุมชน  ใชเ้วลาเรียน 4 ชัว่โมง   
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง   สร้างสรรคห์รรษา  ใชเ้วลาเรียน 6 ชัว่โมง   
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง  ยวุชนคนสร้างสรรค ์ ใชเ้วลาเรียน  10 ชัว่โมง    

2.3 น าคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและ
หน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 น าคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและ
หน่วยการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน5คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั  ประเมินความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระส าคญัในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการน ากระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใช้ซ่ึงสาระส าคญัในคู่มือ ประกอบดว้ยค าช้ีแจงในการใช้กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
ตวัอย่างหน่วยการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ
ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัและประเมินผล   รวมทั้งรายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียง
พอท่ีจะท าให้ผูท่ี้ตอ้งการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้เขา้ใจใน
องคป์ระกอบต่างๆ และทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษา จดัเตรียมและใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานน้ีในการด าเนินการเรียนการสอนอย่างราบร่ืนและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน แนวทางในการน ากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มีความชดัเจน เพียงพอส าหรับการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนและใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระส าคญั จุดประสงค์
การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม /สอดคล้องเชิงโครงสร้างของ
คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้  ผลการ
ประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนความ
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เหมาะสม /สอดคล ้องของสาระส าคญัในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการน า
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้ สาระส าคญัในหน่วยการเรียนรู้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนส่ือการเรียนการ
สอนและการประเมินผลตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกนักบัการประเมินความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

2.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระส าคญัในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการ
น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ
ประเมินค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ( x ) ตั้งแต่ 3.5ข้ึนไปและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ไม่เกิน 1.00ซ่ึงแสดงว่าคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ี
พฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคล้อง สามารถน าไปทดลองใช้ได้   นอกจากน้ีแล้วผูว้ิจ ัยได้
ปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองความชดัเจนของขอ้ความและภาษาท่ีใช้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อน
น าไปทดลองใช้และได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระส าคญัในแผนการ
จดัการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการประเมิน ค่าความเหมาะสม/
สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย ( x )ตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไปและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงแสดง
วา่หน่วยการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้ 

2.6 น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือประกอบการใช้กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ไดแ้ก่ คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ท่ีผา่นการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
หาประสิทธิภาพ(E1/E2)โดยการทดลองภาคสนาม(FieldTryout)ประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเ้กณฑ์  80/80 ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2ซ่ึงมีล ักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน  32คนสรุปไดด้งั
แผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี  8  แสดงขั้นตอนการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต าราและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น 

 
 

สร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ 
 

น าคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง 

น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและเคร่ืองมือประกอบการใช ้ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ ท่ีผา่นการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหา

ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความเหมาะสมเชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของแนวทางการจดัการเรียนรู้ 

น าขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสงัเคราะห์กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

น าคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
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3. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระด ับประถมศึกษา  จ านวน 1ฉบบั  คือ แบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสร้างแบบทดสอบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคต์ามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 แบบทดสอบประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแบบประเมินประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน โดยวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 5 ขั้นตอน
และความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์5 ขั้นตอน ท่ีผูว้จิยัสังเคราะห์มาจากกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Guilford (1971) Watson and Glaser 
(2008) Osborn (1963) Torrance (1965) Isaken and Treffinger (1991)  Parnes (1992)และBreck 
(1992) โดยใชส้ถานการณ์ในเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาสร้างเป็น
สถานการณ์ในการแกปั้ญหา ประกอบดว้ยความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่  1) การระบุปัญหาและความตอ้งการ 2) การเลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  3) การตดัสินใจอย่างมี
เหตุผล 4) การคน้ควา้  แสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง และ 5) การสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏ ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์5 ขั้นตอนไดแ้ก่  1) การระบุปัญหา
และความตอ้งการท่ีชดัเจน 2) การคน้พบแนวคิด  3) การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 4) การน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริง และ 5)การสร้างสรรค์ความรู้ หมายถึงระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีพบจาก
สถานการณ์จริงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์การวดัท่ีก าหนดไวไ้ดมี้ขั้นตอนในการสร้างและ
พฒันาดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารต่างๆ ได ้แก่ คู ่มือการจดัการเรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู้                                                             
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หนงัสือเรียน  และคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เพื่อวิเคราะห์ตวัช้ีวดั เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม  เพื่อน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

2. ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
3. สร้างขอ้ค าถามโดยใช้สถานการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน  2 ขอ้  แต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นสถานการณ์
ในเน้ือหากลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้น ักเ รียนตอบค าถามจาก
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สถานการณ์ท่ีก าหนดจ านวน 5 ค าถาม ท่ีสะทอ้นความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 
ขั้นตอนส าหรับแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบ
อตันยัจ านวน 2 ขอ้  แต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ในเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีก าหนดจ านวน 5 ค าถาม ท่ีสะทอ้น
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์5 ขั้นตอนโดยประเมินระหวา่งเรียน 

4. น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถามศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 5 คนท่ีมีลกัษณะ                
ไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  และผ่านการเรียนรู้ความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคม์าแลว้ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา  และการส่ือ
ความหมายของขอ้ค าถามจากนั้นน าผลการทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 

5. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง เชิงเน้ือหา(Content Validity)ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์โดย
พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบ และเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) ผลการ
ประเมินความสอดคล้องโดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า มีความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกบั
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากและ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.40, S.D.= 0.89 ถึง X = 5.00, S.D.= 0.00 
ซ่ึงแสดงว่า แบบทดสอบ มีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถ
น าไปใช้ในการประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้  

6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขไวด้งัน้ี โดยใหก้ าหนดสถานการณ์ใหช้ดัเจนและเป็นสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถคน้หาและรวบรวมความรู้มาใชเ้พื่อแกปั้ญหาท่ีก าหนดใหไ้ด ้

7. หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยน าแบบทดสอบไปทดสอบกบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 จ านวน 32 คน (Tryout คร้ังท่ี 1) ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ในดา้นความ
ยากง่าย  และอ านาจจ าแนกมีค่าระหวา่ง 0.54-0.74 และ 0.24-0.38 ตามล าดบั น าผลมาวิเคราะห์หา
คุณภาพดา้นความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่า
เท่ากบั 0.78 ซ่ึงแสดงว่า แบบทดสอบทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพทั้งดา้นความ
ยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination)และความเช่ือมัน่ (Reliability)สามารถน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้  
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8. จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ผูว้จิยัตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและ
เคร่ืองมือประกอบการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ดว้ยการน าไป
ทดลองใช้ในภาคสนาม (Field Tryout)กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2โรงเรียนบา้นปล่อง
เหล่ียม  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  จ  านวน  32  คน ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  
2557 ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง  โดยทดลองสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานโดยภาพรวมไดค้่า
ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เท่ากบั  81.20/80.15 
 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน การแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎี
สรรคส์ร้างความรู้ทฤษฎีทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎี
วฒันธรรมเชิงสังคมของVygotskyการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ผูเ้รียนเรียนรู้จากปัญหาท่ี
พบและสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน   ด้วยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้และการร่วมมือกนัเรียนรู้รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวิเคราะห์ผูเ้รียนซ่ึงผูว้ิจยั
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โดยใชช่ื้อกระบวนทศัน์วา่ “STEL Model”หรือ “กระบวนทศัน์ เอส
ทีอีเอล” โดยผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกระบวนทศัน์จากผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีการสนทนา
กลุ่ม(Focus Group Discussion : FGD) และผ่านการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้กระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)  หลงัจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
ผูว้จิยัด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขกระบวนทศัน์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง  ประเด็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขสรุปไดด้งัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 ขอ้เสนอแนะในการปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้หลงัจากการทดลองภาคสนาม 
 

หัวข้อการแก้ไขที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
ปรับช่ือกระบวนทศันก์ารจดัการเรียนรู้จาก 
STEL Model  ประกอบดว้ย  Soceity : S 
Technology: T / Evaluation : E                      
และ L :  Learning  

 เป็นค าวา่ CLTEประกอบดว้ยCommunity : 
CLearning : L  Technology : T   และ Evaluation : E 

หลกัการ 
 

เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน  โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 4 ดา้น CLTE ไดแ้ก่  ชุมชน  การจดัการ
เรียนรู้  เทคโนโลยี และการประเมินผล โดยจดัการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน PSRAซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติั
จริงและแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนดว้ยการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและไดช้ิ้นงานท่ีสร้างสรรค ์

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้(PSRA) 
1.ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepartion) 
2.ขั้นหลอมรวมกลยทุธ์ (Strategies) 
3.ขั้นดูผลสะทอ้นคิด (Reflection) 
4. ขั้นประสิทธิผลการประเมิน(Assessment) 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ (PSRA) 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing) 
2. ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies) 
3. ขั้นสู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection) 
4. ขั้นการประเมินประสิทธิผล  (Assessing) 

เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศันไ์ปใช้
ใหป้ระสบผลส าเร็จ ปรับค าในขอ้ 1 

1.  ชุมชนใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนและมีส่วนร่วมใน  
ทุกขั้นตอน 

ปรับทิศของลูกศรใหมี้ความชดัเจนและ
ถกูตอ้งเหมาะสม 
 
 
 

ปรับใหม่ดงัภาพ 

 
 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ดงัแผนภาพท่ี  9 หนา้ 160 
 หลังการทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  STEL Model ไดมี้การปรับปรุงกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้และ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ โดย
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เปล่ียนช่ือกระบวนทศัน์จาก “STEL Model” เป็น “CLTE” และมีการปรับความหมายของกระบวนทศัน์
ดงัน้ี 
 หลกัการ    
 เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน  โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน CLTE ได้แก่  
ชุมชน  การจดัการเรียนรู้  เทคโนโลยีและการประเมินผล โดยจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซ่ึง
ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนดว้ยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดช้ิ้นงาน
ท่ีสร้างสรรค ์
 วตัถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้  (PSRA)มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 
ดา้นท่ีตอ้งค านึงถึง  ประกอบด้วย 1) ชุมชน (Community) 2) การจดัการเรียนรู้ (Learning)3) 
เทคโนโลย ี(Technology)  และ 4) การประเมินผล(Evaluation) โดยจดัการเรียนรู้ผา่นขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้และขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัชุมชนโดยการวางแผนร่วมกบัตวัแทนชุมชน ก าหนดแผนผงัการด าเนินการ  ปฏิทินการ
ปฏิบติังานในการลงพื้นท่ี  ก าหนดวตัถุประสงค์  แผนการด าเนินการ  พฒันาเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล  เช่น  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  ให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมชดัเจน รวมทั้ง
การจดัเตรียมส่ือหรือเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษา  ส ารวจ  และการเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุมชน  รวมทั้ง
การสร้างความตระหนกัและช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน   
 ขั้นท่ี  2 กลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) เลือกใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ด้วยกนัและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบดว้ย  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
เทคโนโลย ี การท าโครงงานและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยการเรียนรู้ทั้งหมดใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรียนรู้  มีการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น  ดว้ยการแกปั้ญหาและความตอ้งการ
จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชุมชน 
 ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดผ่านประสบการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
การคน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์น าไปสู่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียน
บนัทึกการสะทอ้นคิด  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดย
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การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้นการด าเนินการ  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบขณะจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความเหมาะสม  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับรุงและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด  โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นส่วนส าคญัของการสะทอ้นคิด 
 ขั้นท่ี 4 ประเมินประสิทธิผล(Assessing: A)การประเมินผลการจดักิจกรรมของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การประเมินนั้นค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลโดยมีการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน ประเมินจากการปฏิบติังาน 
การสังเกตพฤติกรรม  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   ช้ินงานและ
แบบทดสอบ โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย  ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  
ชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้น   
 การวดัและประเมินผล 
 ประเมินภาพรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากการ
สะทอ้นคิดของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 เงื่อนไขส าคัญในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

1. ชุมชนใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
2. ผูเ้รียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  ฝึกการคิดและการแกปั้ญหาจาก

สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน 
3. มีการยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมนอกห้องเรียน 

 การศึกษากระบวนการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  จาก
แนวคิด  ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้การชุมชนเป็นฐานซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีสรรค์สร้าง
ความรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎีวฒันธรรม
เชิงสังคมของ Vygotsky การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การร่วมมือกนัเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยโครงงานและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์  รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน ผูว้ิจยัน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยใช้
ช่ือรูปแบบวา่ “CLTE” หรือ  “รูปแบบ ซีเอลทีอี”โดยผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีการจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion : FGD) และผา่นการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
แบบภาคสนาม (Field Tryout) ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขหลงัจากการตรวจสอบคุณภาพ
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และหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ก่อนน าไปใช้จริงโดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ดงัแผนภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  9   กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (CLTE) ปรับแกห้ลงัการทดลอง
ภาคสนาม (Field Tryout) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 จากขั้นตอนการออกแบบและพฒันา และหาประสิทธิภาพกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการไดด้งัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา และหาประสิทธิภาพกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  
 

วัตถุประสงค์
การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูลใน
การวิจัย 

ผลท่ีได้รับ 

1.พฒันาและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
กระบวนทศัน์
การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
 
 
2. เพื่อพฒันา
และตรวจสอบ
คุณภาพ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั 
 

1.สังเคราะห์ผลท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 
2. สังเคราะห์ร่างกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
3. น าแบบสังเคราะห์ร่าง
กระบวนทศัน์ท่ีสร้างข้ึน
เสนออ.ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
3. ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 
การสนทนากลุ่ม  
4. ทดลองภาคสนาม 
(FieldTryout)  
5. น าผลท่ีไดม้าปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง 
 
1.ออกแบบและพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและ
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 
 
 
 

1.เอกสาร
หลกัฐาน 
จากขั้นตอนท่ี 1 
2.ทฤษฎี 
งานวจิยั 
ร่างกระบวน
ทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ 
3.ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน 
4.ทดลองกบั
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี
6/2 จ  านวน  
32 คน 
 
1. ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน 

1.แบบประเมิน
เอกสาร 
2.ประเดน็
ค าถามในการ
สนทนากลุ่ม 
3. ร่างกระบวน
ทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบทดสอบ 
2.คู่มือการใช้
กระบวนทศัน ์
3. หน่วยการ
เรียนรู้ 

การวเิคราะห์
ความ
สอดคลอ้ง  
ค่าเฉล่ีย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์
ความ
สอดคลอ้ง  
ค่าเฉล่ีย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

ไดร่้าง
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ 
ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ไดเ้คร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั        
เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวม
ขอ้มลู 
ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญก่อน
น าไปทดลองใช้
จริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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ขั้นตอนที ่  3  การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation : I) : การทดลอง
ใช้กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 ผูว้ิจยัน าแนวคิด ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของUniversity of 
Florida ท่ีด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั(Kruse, 2009: 1)
ในขั้นการน าไปใช ้( Implementation) ร่วมก ับแนวคิดการวิจ ยัและพฒันา(Research and 
Development) ในขั้นการวิจยั (Research: R2)ในขั้นน้ีผูว้ิจยัน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี(Mixed Methodology)
การผสมผสานขอ้มูลใช้รูปแบบการวิจยัแบบ Embedded (The Embedded Design) วิธีการเชิง
ปริมาณเป็นวิธีหลกัและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง(Creswell and Clark, 2007: 67)ร่วมกบัการใช้
รูปแบบการวิจยั  Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest-Posttest Design)  (มาเรียม 
นิลพนัธ์ุ, 2555: 144) 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ไปทดลองใช ้
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ก  าลงัศึกษาภาค
เรียนท่ี2ปีการศึกษา2557โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียมสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  
จ านวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จ านวน 98 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบา้นปล่องเหลี่ยม  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 34 คน ไดม้า
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัประยุกตใ์ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 
144)ดงัน้ี 



163 

 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
 

O1           X          O2 

 
 O1   หมายถึง    การทดสอบก่อนการเรียน 
 X   หมายถึง    การเรียนโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 O2  หมายถึง   การทดสอบหลงัการเรียน 

 วธีิด าเนินการ 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งและระหวา่งการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าโครงงานดว้ยกระบวนการ
เทคโนโลยีและความรู้ในสาระการออกแบบและเทคโนโลยี  ซ่ึงไดจ้ากการประเมินกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1.1 วิเคราะห์ความรู้  ความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

1.2 วิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์ ตลอดจนความสามารถในการแกปั้ญหา 

1.3 วิเคราะห์การพฒันาของสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึนหลงัจากได้รับ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

2. ขอ้มูลจากแบบทดสอบการปฏิบติัและข้อมูลจากแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงไดจ้ากการประเมินกลุ่มตวัอยา่งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

2.1 ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(E1/E2)โดยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2 )โดย
ท่ี E1 ไดจ้ากคะแนนการปฏิบติังานและผลงานและ E2 ไดจ้ากคะแนนทดสอบหลงัเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ใชเ้กณฑ ์80/80  

 



164 

2.2 ประเมินความเช่ือมัน่ของเกณฑ์การประเมินจากการหาความสัมพนัธ์ในการให้
คะแนนของผูป้ระเมินโดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Coefficient of Correlation) 
 จากขั้นตอนการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  โดยน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปด าเนินการจดัการเรียนรู้  สามารถสรุป
ขั้นตอนการด าเนินการไดด้งัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 ขั้นตอนการทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ
วจิยั 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.ทดลองใช้
กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
 

1.ช้ีแจงกบั
นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
2. ประเมินก่อน
การทดลองใน
สปัดาห์ท่ี 1 
3. ด าเนินการ
ทดลองและ
ประเมินระหวา่ง
การทดลอง 
4.สปัดาห์ท่ี 10 
ประเมินหลงัการ
ทดลอง 
 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา               
ปีท่ี 6/1 ภาค
เรียนท่ี  2 
 ปีการศึกษา 
2557 
จ านวน  34  คน 
 

หน่วยการจดั 
การเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดั
ความรู้ ความ
เขา้ใจ 
แบบทดสอบ
ภาคปฏิบติั 
 

แบบทดสอบ 
โดยใชค้่า เฉล่ีย 
ร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

ไดก้ระบวนการ
จดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ 
ท่ีผา่นการ 
น าไปใชจ้ริง 
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ตารางท่ี 14  ขั้นตอนการทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ
วจิยั 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

2.เพื่อประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
 
3.เพื่อประเมินผล
ความสามารถใน
การท าโครงงาน
ดว้ยกระบวนการ
เทคโนโลย ีและ
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
 
 
4.เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
ของกระบวน
ทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ 
 
 
 

เปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบ
วดัความรู้ ความ
เขา้ใจก่อนและ
หลงัเรียนของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
1.เปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบ 
ความสามารถใน
การท าโครงงาน
ดว้ยกระบวนการ
เทคโนโลย ี การ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
 
1.หาค่า
ประสิทธิผลจาก
แบบทดสอบ 
2.ประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และ การ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคแ์ละ
คะแนนทดสอบ
หลงัเรียน แต่ละ
หน่วย 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา               
ปีท่ี 6/1 ภาค
เรียน ท่ี  2  ปี
การศึกษา 2557  
จ านวน  34  คน 
 
 
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา               
ปีท่ี 6/1 ภาค
เรียน ท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
จ านวน 34 คน 
 
 
 
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา               
ปีท่ี 6/1 ภาค
เรียน ท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
จ านวน 34 คน 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ
และการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
 
หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน
การปฏิบติังาน
และผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลจาก
แบบทดสอบ
โดยใชค้่าเฉล่ีย               

( x ) 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
t-test 

 

 
หาประสิทธิ 
ผลและ 
ประสิทธิภาพ 
ของกระบวน
ทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(E1 / E2) 
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ตารางท่ี 14  ขั้นตอนการทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ
วจิยั 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

5.ประเมินความ
เช่ือมัน่เกณฑ์
ของ
แบบทดสอบ          
การปฏิบติั 

1.หาค่าความ
เช่ือมัน่ในการ
ใหค้ะแนนของ 
ผูป้ระเมิน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา               
ปีท่ี 6/1 ภาค
เรียน ท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
จ านวน 34 คน 

แบบทดสอบ 
การปฏิบติังาน 

วเิคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์            
แบบเพียร์สนั 

 

  
ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 การด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ีเป็นการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐานท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 ไปทดลองใช ้โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลองแบบการวิจยัแบบก่อน
การทดลอง (Pre-Experimental Design)โดยประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง(OneGroup Pretest-Posttest Design) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ไดแ้ก่ 

1. ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
2. ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
3. ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
4. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน

เป็นฐาน 
 วธีิด าเนินการ 

1. รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีการประเมินประสิทธิผลต่อไปน้ี 
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1.1 ประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ โดยใช ้t-test แบบ dependent 

1.2 ประเมินความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้ตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ โดยใช้ t-test 
แบบ dependent 

1.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข  กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยน าผลการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
มาพิจารณาความเหมาะสมตามองคป์ระกอบต่างๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์  แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
จดัท าเป็นกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณแบะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ฉบบั
สมบูรณ์ 

3. รับรองกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ด้วยการน ากระบวนทัศน์
การจัดการเรียนรู้ไปขยายผล (Transportability) เป็นขั้นตอนการน ากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีผ่านการน าไปทดลองใช้จริงและ
พิจารณาปรับปรุง/แกไ้ขแลว้ ไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยั ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มทดลองที่ใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6/3โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557มีนกัเรียน จ านวน 32 คน  เน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   

โดยการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาเม่ือน าไปใช้กบัผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะ        
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ไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนด
วตัถุประสงค์ในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากการประเมินประสิทธิผลของกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการวจิยัเฉพาะวตัถุประสงคส์ าคญั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่ม
ขยายผลท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรค์ของนักเรียนกลุ่ม
ขยายผลท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
  ในการด าเนินงานน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีผา่นการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) แลว้น าไป             
ขยายผล  ผูว้ิจยัด าเนินงานเช่นเดียวกบัการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
ไปทดลองใช้จริงในขั้นตอนท่ี 3 และประเมินประสิทธิผลในขั้นตอนท่ี 4 ของการวิจยัและพฒันา  
ทั้งน้ีผูว้ิจยัให้ความส าคญักบัการสร้างความเขา้ใจกบัครูผูส้อนท่ีน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไปใช ้คือครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ชุมชน  ภูมิปัญญาชาวบา้นและนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการขยายผลคร้ังน้ี  
  จากขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development: D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (Evaluation : E)               
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการด าเนินการ ดงัแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี 10 ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์             
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Evaluation : E) 

ขั้นตอนที่4การพฒันา (Development : D2) 
ประเมนิประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพือ่

ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณและการแก้ปัญหา                         
เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา (Evaluation : E) 

 

ประเมนิประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพือ่
ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมี

วจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  

 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีเรียน
ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียน 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียน
ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียน 
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน
ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
 

 

ตรวจสอบปรับปรุง/แกไ้ข 
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช ้

ชุมชนเป็นฐาน 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือ
พิจารณาร่วมกนั 

 
ได้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุมชนเป็นฐานฉบับสมบูรณ์ 
โดยใช้การวจิยัเป็นฐานฉบับสมบูรณ์ 

 
ขยายผลกระบวนทศัน์ (Transportability) 

 
ผูวิ้จยัช้ีแจง วตัถุประสงค ์และวิธีการใชก้ระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน รวมทั้ง 
การประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์ ใหแ้ก่
ครูผูส้อน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยั
ในคร้ังน้ี  โดยผูวิ้จยัและครูผูส้อนร่วมกนัด าเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชใ้นการวิจยั ตามวตัถุประสงค ์3ขอ้ คือ 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานก่อนและหลงัเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานก่อนและหลงัเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มขยายผล
ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
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 จากขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการไดด้งัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  ขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

วธีิด าเนินการ
วจิยั 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ข้อมูลในการ

วจิยั 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชน 
เป็นฐาน 
1.1ความ 
สามารถดา้นการ
คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
1.2 ความ 
สามารถดา้นการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์
1.3 ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  
1.4 ศึกษาความ
พึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชน 
เป็นฐาน 

1.ประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมี             
วจิารญาณ 
2. ประเมิน
ความสามารถ
ดา้นการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์
3. ประเมิน
ความสามารถใน
การท าโครงงาน 
การสร้างช้ินงาน  
การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 

1.นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ชั้น
ประถมศึกษา           
ปีท่ี 6/1 โรงเรียน        
บา้นปล่องเหล่ียม
จ านวน 34 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
2. นกัเรียนท่ีขยาย
ผลเป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6/3 โรงเรียน
บา้นปล่องเหล่ียม 
จ านวน 32 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2557 

1. แบบประเมิน 
2.แบบทดสอบ 
3.แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
4. แบบประเมิน
ช้ินงาน 
5. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ขอ้มูลจาก
แบบทดสอบ
โดยใชค้่าเฉล่ีย  

( x ) 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
t-test 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งและ
และนกัเรียนท่ี
ขยายผลมี
ความสามารถ
ดา้นการคิด
อยา่งมีวจิาร
ญาณและการ
แกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคห์ลงั
เรียนสูงกวา่
ก่อนและมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเรียน
ตามกระบวน
ทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์ คือ 1)เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ 
2.1) ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2.2) ประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  3) เพื่อขยายผลกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีใช้
วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลักษณะเป็นแบบแผนเชิง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) เสริมดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาและการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
                    ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 



172 
 

ตอนที ่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 1. ผลการศึกษาเอกสารข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันากระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีผลดงัน้ี  
  1.1  ผลการวเิคราะห์เอกสาร มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
   ผูว้ิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานผลการ
เรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมีผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.1 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มีเป้าหมายในการพฒันานักเรียนให้เป็นผูที้่มีความรู้ความสามารถทกัษะและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วย
พฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง  สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชป้ระโยชน์
ในการท างาน  อยา่งมีความคิดสร้างสรรคแ์ละแข่งขนัในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพรักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
พอเพียงและมีความสุข   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการ
พฒันาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น รอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผนตดัสินใจ
แกปั้ญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวติช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งใน
สังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  วทิยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย ์ไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  
คิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์ วจิารณ์  มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูล ที่หลากหลายและ มีประจกัษ์พยานท่ี
ตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
Based Society) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มี
ทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และ
การแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการ
ลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น 

1.1.2 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศกัราช 
2556 ไดมี้การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย
ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป มี
ทกัษะท่ีจะแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะในการคิด มีหลกัในการตดัสินใจมีทกัษะในการ
แกปั้ญหาและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  เป็นผูที้่มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอื้่นได้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกระบวนการสอนของครูมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมี
การบูรณาการการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนโดยใช้สถานการณ์และปัญหาท่ีพบใน
ชุมชนเป็นส าคญั  นอกเหนือจากการสอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายแล้วยงัมุ่งส่งเสริมคุณลกัษณะ
เฉพาะหรือธรรมชาติการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา สรุปไดว้่า หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
ปล่องเหล่ียม (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  ส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคเ์นน้การ
เรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบตัิ  การเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน  มีการบูรณาการการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงผูส้อนสามารถเลือกใชป้รับเปล่ียนเทคนิคการเรียนการสอนไดต้าม
ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน   

1.1.3 ผลการศึกษาข้อมูลชุมชนปล่องเหลี่ยม ชุมชนปล่องเหล่ียมตั้งอยูท่ี่ต  าบล         
ท่าไม ้ อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร  มีประชากรประมาณ 150  หลงัคาเรือน  ประชาชน
ประมาณ 1,200 คน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร  การปลูกกลว้ยไม ้ การปลูกผลไม ้ 
การคา้ขาย  ท าสวน  และรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม มีวิ ถีการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายเป็นสังคม
ชนบท  ยงัคงมีน ้ าใจช่วยเหลือ  แบ่งปัน  และร่วมแรงร่วมใจกนัภายในชุมชนให้เห็นอยู่ มีแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถ เช่น จกัสาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2 ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์              
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) พบวา่  

1.2.1 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based  
Learning)  
    ผูว้ิจยัได้ได้สังเคราะห์แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (Davis and  Newstrom, 1989) สามารถสรุปไดว้า่การน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาชาติจากการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับเร่ือง
การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา 4) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินเป็นตน้ 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 
มาใชใ้นการจดัการศึกษาและ  6) การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนองคก์ร
ปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและ
สถาบนัสังคมอ่ืนซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นท าไดห้ลายวธีิ โดยอาจเร่ิมตั้งแต่วางแผน  ร่วมคิด  ร่วมลงมือ
ปฏิบติั  การเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  ร่วมประเมิน  ร่วมรับผดิชอบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Models) มีมากมายหลายรูปแบบ 
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน ลกัษณะเน้ือหาวิชา ความสนใจ
ของผูเ้รียนและจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรม  
ในการวิจยัคร้ังน้ี มีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของแนวทางการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ(Process Skills)มาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานจากการศึกษาพบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
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    1.2.2.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้

ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า  (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง (Constructivism) ของอนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 
1995)และ ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
คือ 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง  2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และ 3. การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

  1.2.2.2 แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทไปท่ีผูเ้รียน

โดยผูเ้รียนในกลุ่มจะเป็นผูจ้ ัดการกันเองทั้ งการก าหนดบทบาทสมาชิกการตรวจสอบหน้าท่ี
รับผิดชอบและตรวจสอบการท างานกนัเองภายในกลุ่มนอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอน
กนัเองภายในกลุ่มซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทินซ์
แมนน์ และคนอ่ืนๆ (Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ ์มีแจง้ (2547)และเนาวนิตย ์สงคราม 
(2553) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั คือ 1)มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจาก
สมาชิกท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2) มีการแลกเปล่ียน 
แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ท่ีตนมีกับสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนมีส่วนร่วมในการสนทนา
สนบัสนุนความรู้ 3) ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 4) ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
สภาพการเรียนรู้และคอยใหค้วามช่วยเหลือและ 5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมิน
สมาชิกกลุ่ม 

 1.2.2.3 แนวคิดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(CriticalThinking) 

  ผูว้ิจยัสังเคราะห์ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณวา่เป็น
กระบวนการคิดท่ีใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยการศึกษาข้อมูลหลักฐาน
แยกแยะขอ้มูลวา่ขอ้มูลใดคือ ขอ้เท็จจริงขอ้มูลใดคือความคิดเห็นตลอดจนพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบในการตดัสินใจแลว้ตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและ
สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหานั้นๆ ไดโ้ดยใช้ขั้นตอนในการแกปั้ญหา 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 1) ระบุ
ปัญหาและความตอ้งการ  2) เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั3) ความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล4) 
การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง และ 5) ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูล
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และหลกัฐานต่างๆ ที่ปรากฏ โดยผูว้ิจยัได้น าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ได้น้ีไป
ก าหนดการจดักระบวนการเรียนการสอนของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

  1.2.2.4 แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Creative Problem Solving) 
  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Problem Solving : CPS) 

ได ้มีการวิจ ยัและพฒันาความสามารถในการแก ้ปัญหาอย ่างสร้างสรรค์ซ่ึงจากการศึกษา
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, 
Parnes and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, Parnes and 
Biondi, 1976,อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger,  2004: 70-73) มีกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคเ์ป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี 1การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน ขั้นท่ี 2 การคน้พบ
แนวคิด  ขั้นท่ี 3 ทกัษะการคน้พบวธีิการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 การน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและขั้นท่ี 5 ทกัษะ
การสร้างสรรคค์วามรู้ 

1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 5 คน ระหวา่งวนัท่ี 17-
19 ธนัวาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1.3.1  การเลือกใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีรับผิดชอบสอนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษา  ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง 5 คน สรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี  มีการปรับวิธีการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  แต่ยงัคงยึดเน้ือหาในต าราเรียนเป็น
ส าคญั  จดักิจกรรมจากตวัอย่างในหนังสือเรียน เลือกใช้ส่ือและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่  การจดักิจกรรม
แตกต่างกนัตามเน้ือหาสาระการเรียนรู้  เนน้การลงมือปฏิบติัจริงของผูเ้รียน การท าแบบฝึกหดัเพื่อ
เป็นการทบทวนบทเรียน  มีการทดสอบผูเ้รียนโดยน ามาจากเอกสารประกอบของหนงัสือเรียนวดั
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้หลกัสูตรแกนกลางท่ีก าหนดให้เป็นมาตรฐาน ประเมินโดยใช้
ขอ้สอบแบบอิงเกณฑ์ตดัสินผลเป็นระดบัผลการเรียนรู้  ให้ความส าคญักบัเกรดเฉล่ีย  เนน้การ
ทดสอบมาตรฐานและการท่องจ า  เนน้การท างานเป็นรายคนมากกวา่การเนน้การท างานกลุ่ม 

1.3.2  การจดัการศึกษาในปัจจุบนัปัญหาดา้นทกัษะการคิดเป็นปัญหาส าคญัท่ี
ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขในนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง                
5 คน สรุปไดด้งัน้ีจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ปัญหาดา้นทกัษะการคิดเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัระดบัประเทศเพราะนกัเรียนทุกโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองน้ีและเป็นปัญหา
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ท่ีแกไ้ขไดย้าก โดยเฉพาะความสามารถดา้นการคิดขั้นสูง  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค ์ รวมทั้งความสามารถในการแกปั้ญหา  การท างานอยา่งเป็นขั้นตอน  เป็นระบบ  มีการ
วางแผนในการท างานและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

1.3.3  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา                       
ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง 5 คน สรุปได้ดงัน้ี  วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ผูส้อนตอ้ง
ปรับเปล่ียนเทคนิควธีิการสอน ปรับเปล่ียนมุมมองและความคิดใหม่ โดยอาจศึกษาจากตวัอยา่งการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประสบผลส าเร็จจากโรงเรียนต่างๆ มีการน าส่ือเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกการใช้ค  าถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใหม้ากข้ึน  มีการสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อฝึกกระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  ใชเ้ทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายปรับเปล่ียนหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา  มีการ
จดัเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้  ส่ือ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  มีการวดัและประเมินผลท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง การจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคไ์ดน้ั้นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพราะทกัษะกระบวนการคิดจะ
เกิดข้ึนไดด้ว้ยการฝึกคิดและปฏิบติัซ ้ า ๆ ดงันั้นผูส้อนตอ้งร่วมมือกนัเพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างจริงจงั
เพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับการเตรียมผูเ้รียนสู่การใชชี้วิตจริง 

1.3.4  การวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา         
ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง 5 คน สรุปไดด้งัน้ีแนวทางในการวดัและประเมินผล
ควรมีการวดัและประเมินผลที่หลากหลาย  ประเมินจากสภาพจริงโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  มีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีน ามาใช้ประกอบในการประเมิน เช่น  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียน
แสดงออกให้ปรากฏหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้  ชิ้นงานที่ได้  แนวทาง  วิธีการท่ีส่ือถึง
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  โดยมีการประเมิน
ก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและการประเมินหลงัเรียน  ด้วยภาระงานหรือช้ินงานท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึง
ผลงานท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างกนัตามความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน 

1.3.5  ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนทั้ง 5 คน สรุปไดด้งัน้ี ผูส้อนหรือ          
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งคงตอ้งทบทวนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการสอน ให้มีความเหมาะสม
กบัยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  คงตอ้งมีการน าส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาปรับใชใ้นการเรียนรู้
ของผูเ้รียนมากข้ึน  การสอนควรมีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อลดภาระงาน
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ของผูเ้รียนมีการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ผูรู้้ในชุมชนเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั  จะเป็นการกระตุน้และ
ทา้ทายใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึนจากการสัมภาษณ์จากครูผูส้อนจ านวน 5 คนดงัภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การสัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์   
 

    จากการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนทั้ ง 3 สาระ จ านวน 5 คน ในวันพุธท่ี 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่โรงเรียนบา้นปล่องเหลี่ยม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Formal Interview) ซ่ึงใช้เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึนและด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยสรุปความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ครูผูส้อนจ านวน 5 คน ท่ีมีต่อสภาพปัญหาของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 
นักเรียนขาดขาดทกัษะกระบวนการคิด  ครูผูส้อนตอ้งปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอน  การจดั
กิจกรรม  ส่ือ  การประเมินผล  เพื่อส่งเสริมความสามารถดงักล่าว ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  อาจใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  การใชปั้ญหาเป็นฐาน  
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงอาจมีการเรียนรู้ร่วมกบั
ชุมชน  มีการน านกัเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ควรน า
เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในแสวงหา
ความรู้  การรวบรวมขอ้มูล  การน าเสนอ  หรือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
ของเน้ือหากิจกรรมนั้นๆ  มีการวดัประเมินผลท่ีหลากหลายวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน    
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    นอกจากนั้นผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 
ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ภูมิปัญญาชาวบา้น  ผูป้กครอง  ผูน้  าชุมชน และ
นักเรียน อย่างไม่เป็นทางการซ่ึงได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมถึงส่ิงท่ีคาดหวงัและตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ดงัตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

   “ควรเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติั  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
ครูตอ้งท าการบา้น  เตรียมการสอน  เปล่ียนมุมมองของการสอนแบบเดิม ออกนอกกรอบ ให้ผูเ้รียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุข  เป็นหอ้งเรียนท่ีมีสีสัน มีความทา้ทาย มีส่ือการเรียนท่ีทนัสมยัและมีความยึด
หยุน่” (ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม) 
    “ชุมชนมีทุน มีทรัพยากรคนและทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะท่ีสุด ท่ีผูเ้รียน
จะเขา้มาศึกษาหาความรู้” (ภูมิปัญญาชาวบา้น) 

    “การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรมุ่งเน้นทกัษะกระบวนการ 
การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อจะไดน้ าความรู้มาใช้
ประกอบอาชีพและการเรียนรู้เพื่อความอยูร่อดในสังคม” (ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา) 
    “ถา้เด็กในชุมชนเรียนรู้เร่ืองราวในชุมชนและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
หรือเป็นส่วนส าคญัในการร่วมมือกนัพฒันาชุมชน...ก็จะเป็นการเรียนท่ีมีคุณประโยชน์และย ัง่ยืน”
(ผูน้ าชุมชน) 
    “การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเรียนท่ีสนุก  ต่ืนเตน้  ไม่น่าเบ่ือ  การได้
ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ เป็นการฝึกความสามารถ อยากให้ครูก าหนดโจทยท่ี์ทา้ทาย...แลว้ให้นกัเรียน
ช่วยกนัหาค าตอบ...โดยเปิดโอกาสให้เลือกท าช้ินงานไดต้ามความถนดั  ความสนใจ  ไม่เน้นการ
ทดสอบ....” (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 
  1.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   การส ารวจข้อมูลของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ขณะที่ก าล ังเรียนอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  โดยการสอบถามและศึกษาผลการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยผูว้ิจ ัยใช้ผลการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ ใน
การจ าแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มความสามารถพื้นฐานสูง มีเกรดเฉลี่ยที่ระดบั 3.5-4.0 กลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานปานกลางมีเกรดเฉล่ียท่ีระดบั 2.5 – 3.0 และกลุ่มความสามารถพื้นฐานต ่า              
มีเกรดเฉล่ียท่ีระดบั 1.5– 2.0  มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 16 
 
 
 



180 
 

ตารางท่ี 16  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 11 32.35 

หญิง 23 67.65 

รวม 34 100.00 

อาย ุ 12ปี 24 70.58 

13  ปี 10 29.42 

รวม 34 100.00 

ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

จ าแนกออกเป็น
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐาน
สูง  ปานกลาง  ต ่า 

กลุ่มสูง                   4.0 

3.5 

4 

5 

11.76 

14.70 

กลุ่มปานกลาง        3.0 

2.5 

10 

6 

29.41 

17.65 

กลุ่มต ่า                   2.0 

1.5 

7 

2 

20.59 

5.88 

รวม 34 100.00 
  
   จากตารางท่ี 16 พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 67.65  มีอาย ุ12 ปี ร้อยละ 70.58 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  ส่วนใหญ่
ผลการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบั 3.0 ร้อยละ 29.41 จากตารางสามารถจ าแนกนกัเรียนออกเป็น
กลุ่มความสามารถพื้นฐานสูง จ านวน 9 คน กลุ่มความสามารถพื้นฐานปานกลาง  จ  านวน 16 คน 
และกลุ่มความสามารถพื้นฐานต ่า  จ  านวน 6 คน   

1.5 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา          
ปีที ่6/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  8  คน  ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์  สรุปไดด้งัน้ี 
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1.5.1  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  นกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบวา่  ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายและมีโจทยใ์ห้ฝึกท า   สาธิตการทดลองและท าการทดลองบา้งในบางคร้ัง มีการใชค้  าถาม
กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการทบทวนความรู้ให้ก่อนสอบ ส่วนใหญ่จะให้ท า
แบบฝึกหดัเป็นตวัอยา่ง  จดสรุปความรู้ให้ท่องจ า  และสอนวิธีการแกโ้จทยปั์ญหาในลกัษณะต่างๆ  
ดงัตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
    “ชอบเรียนแบบลงมือปฏิบติัจริง อยากท างานกลุ่มร่วมกบัเพื่อน” 
    “ตอ้งการให้ครูมีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เรียนแล้วเขา้ใจ ง่าย
ไม่น่าเบ่ือ” 

1.5.2  ด้านสภาพการเรียนของนักเรียน ส่วนใหญ่นกัเรียนมีความเห็นวา่  ตนเอง
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น แต่ขาดความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณและความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์ละควรส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
คิดดงักล่าว  เพราะมีความจ าเป็นต่อการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั  ตอ้งการให้ครูผูส้อนจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดงักล่าวเพราะนกัเรียนแต่ละ
คนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกนั มีความชอบต่างกนั แหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่
รู้จกัจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่าการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน  การเรียนรู้ในชุมชนน่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีสนุก  ทา้ทายความสามารถ  เป็นการเรียนท่ีไม่
น่าเบ่ือ  ฝึกการลงมือปฏิบติัและการช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนได ้ ส่วนการแสวงหาความรู้นั้น
ท าไดห้ลายวิธี  เช่น สอบถามคุณครู เพื่อนผูป้กครอง ภูมิปัญญาชาวบา้น  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือเรียน  ในส่วนของการท างานกลุ่มนกัเรียนมีความเห็นวา่ไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนดั  พยายามให้ทุกคนในกลุ่มไดท้  างาน แต่ก็มีปัญหาบา้งในกรณีท่ีเพื่อน
ไม่ช่วย ในส่วนของการประเมินผลนกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การประเมิน ไดแ้ก่  ครูผูส้อน  นกัเรียน  เพื่อน  ผูป้กครอง  ชุมชน  ดงัตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
    “ตอ้งการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีอิสระในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้เอง” 
    “สนใจเรียนรู้เร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัเป็นปัญหาท่ีเจอในชีวิตประจ าวนัเพื่อท่ีจะได้
ช่วยเหลือผูอ่ื้นได”้ 
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1.5.3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  นกัเรียนส่วนใหญ่
ตอ้งการครูท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี ใจดี ไม่ดุ มีเหตุผล  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนถามขอ้สงสัย  อธิบายโดย
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  สอนสนุก  น าผู ้เรียนไปเรียนรู้นอกห้องเ รียนและมีการใช ้สื่อต่างๆ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนโดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนดงัตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
   “ตอ้งการใหค้รูเขา้ใจและให้โอกาสนกัเรียนไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ” 
   “ตอ้งการใหค้รูเปล่ียนการเก็บคะแนนจากการทดสอบเป็นการตรวจช้ินงานใน
ระหวา่งเรียนแทน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การสนทนากลุ่มกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

1.6 ผลการวเิคราะห์ระดับความสามารถพืน้ฐาน  จากคะแนนเฉล่ียในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1
โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการท าแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ เพื่อ
จ าแนกผูเ้รียนตามความสามารถในการเรียนรู้ โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลางและกลุ่ม
ต ่า  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงผลดงัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17   ผลการวิเคราะห์ระดบัความสามารถพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยขีองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดย
การทดสอบก่อนเรียน 

 

ความสามารถ
พืน้ฐาน  

 

คะแนนเต็ม 
 

 
จ านวน 
นักเรียน 
(N) 

คะแนนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

คะแนนเฉลีย่ 
(X )   

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

กลุ่มสูง 
(เกรดเฉล่ีย 3.5-4) 

20 9 16.44 1.13 

กลุ่มปานกลาง 
(เกรดเฉล่ีย 2.5-3) 

20 16 12.25 1.65 

กลุ่มต ่า 
(เกรดเฉล่ีย 1.5-2) 

20 9 6.44 1.66 

รวม 20 34 11.71 1.48 
 

   จากตารางท่ี 17 พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 34
คน มีความสามารถพื้นฐานสาระการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1อยูใ่นระดบั
นอ้ย (X =11.71 , S.D.=1.48)  เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปานกลาง มีจ านวน
มากท่ีสุด 16 คน มีความสามารถพื้นฐานอยู่ในระดบัน้อย (X =12.25, S.D.=1.65) รองลงมาเป็น
นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ามีจ  านวนกลุ่มละ 9 คน โดยกลุ่มสูงมีความสามารถพื้นฐานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X =16.44, S.D.=1.13) และกลุ่มต ่ามีความสามารถพื้นฐานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด           
(X =6.44, S.D.=1.66) จากตารางการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่านกัเรียนท่ีจดัอยู่ในกลุ่มสูง  
กลุ่มปานกลาง  กลุ่มต ่า  มีผลคะแนนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
ท่ีผา่นมาซ่ึงจ าแนกนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม จากคะแนนผลการเรียนเกรดเฉล่ียท่ีนกัเรียนสอบได ้

1.7 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารญาณ ดงัแสดงในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 

 

ความสามารถด้านการคิด 
อย่างมีวจิารณญาณ 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนนเฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ 
ด้านการคิด
อย่างมี

วจิารณญาณ 
1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ 5 1.78 0.75 นอ้ย 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั                   5 2.37 0.49 นอ้ย 
3. ความสามารถในการตดัสินใจ
อยา่งมีเหตุผล 

5 1.76 0.43 นอ้ย 

4. การคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบ คน้หาความจริง 

5 2.00 0.05 นอ้ย 

5.ความสามารถในการสรุปผลจาก
ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ 

5 1.00 0.05 นอ้ยท่ีสุด 

สรุปความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวจิารณญาณ 

5 1.78 0.35 น้อย 

  
   จากตารางท่ี 18 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มีพื้นฐาน
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบันอ้ย (X = 1.78, S.D.= 0.35)  เม่ือพิจารณาความสามารถ
จ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถรายดา้นอยูใ่นระดบัคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  (X = 2.37, S.D.= 0.49) รองลงมาเป็นการ
คน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง ( X = 2.00, S.D.= 0.05)  การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการ (X = 1.78, S.D.= 0.75) ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (X = 1.76, 
S.D.= 0.43) และรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถในการสรุปผลจากข้อมูลและ
หลักฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ (X = 1.00, S.D.= 0.05) 
 

1.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานด้านความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 พบวา่  นกัเรียนมีความสามารถ ดงัตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 

 

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
คะแนน 
เตม็ 

 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ 

1. การระบุปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีชดัเจน 

5 1.47 0.52 นอ้ยท่ีสุด 

2. การคน้พบแนวคิด   5 2.71 0.68 ปานกลาง 
3. การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา 5 1.78 0.87 นอ้ย 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   5 1.41 0.79 นอ้ยท่ีสุด 
5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ 5 1.29 0.61 นอ้ยท่ีสุด 
สรุปทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

5 1.74 0.42 น้อย 

 
  จากตารางท่ี 19 พบว่าโดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มีพื้นฐาน

ดา้นทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 1.74, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณา
ความสามารถจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถรายดา้นอยู่ใน
ระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การคน้พบแนวคิดในอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.71, S.D. = 0.68) 
รองลงมามีคะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบอยูใ่นระดบัน้อยคือ การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา (X = 1.78, 
S.D. = 0.87)และองคป์ระกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดมี 3 ทกัษะคือ การระบุปัญหา
และความตอ้งการ (X = 1.47, S.D. = 0.52) การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  (X = 1.41, S.D. = 0.79) และ
ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดใน 3 ทกัษะ  (X = 1.29, S.D. = 0.61)  

 
 2.  ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

ในขั้นตอนการออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์   เพื่อออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน               
เป็นฐานเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์และการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
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ประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน โดยมีผลการพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ดงัน้ี  

  2.1  ผลการออกแบบและพฒันากระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
   ในการออกแบบและพฒันาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการออกแบบและพฒันา  มีผลการสังเคราะห์และการพฒันา
ตามองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ ดงัน้ี  

2.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL)การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning: IBL) การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative Learning)การ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (Project Based Learning : PjBL) การใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem Based 
Learning : PBL) แนวคิดเก่ียวกบัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving : CPS) 

2.1.2 ผลการพฒันาหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและปัจจยัสนบัสนุนโดยการศึกษา
และวเิคราะห์แนวคิดทฤษฏีการสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivist) จากแนวคิดของ (Harvey, 2008: 
2 ; Fowler, 1994: 10 ; Yager, 1991: 30; Underhill, 1991: 25; ทิศนา แขมมณี,2542: 24; วชัรา  เล่า
เรียนดี, 2554: 76 – 85) แนวคิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ Dressel  and  Mayhew,1957 ; Decaroli, 
1973; Ennis,  1985; Kneedler,  1985; Paul, 1993; Woolfolk,  1995; Center  of  Critical  Thinking  
Somona  State  University,1996 vAngeili,  2009 : 326 และทฤษฎีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง 
Osborn,  1963 ; Osborn  and Parn, 1967 ; Isaken  and  Treffinger, 1985; Treffinger , Isaken  and  
Dorval, 1994 ; Beyer, 2008  ; Guitford, 1971 :Torrance, 1965ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์  ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดทฤษฏีและกรอบแนวคิดการวจิยัดงัแผนภาพท่ี 11 
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- ทฤษฏีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณDressel  and  Mayhew  1957 ; 
Decaroli 1973 : Ennis  1985 :  Kneedler  1985 : Paul 1993 : 
Woolfolk  1995 : Center  of  Critical  Thinking  Somona  State  
University  1996 : Angeili  and  Valanides  2009 : 326 
- ทฤษฎีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์Osborn  1963 : Osborn  and 
Parn 1967 : Isaken  and  Treffinger 1985 : Treffinger  , Isaken  
and  Dorval 1994 : Beyer 2008 :Guitford 1971 :Torrance 1965 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  (Project  Based Learning : 
PBL) 
-  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist  Learning  Theory) 
(Harvey 2008 : 2 : Fowler 1994 : 10 : Yager 1991 : 30 : 
Underhill 1991 : 25 : ทิศนาแขมมณี 2542:24: วชัรา เล่าเรียนดี 
2554: 76 – 85) 
- หลกัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist  
Teaching and Learning) (Cainc and Cainc 1991 : 10) 
- การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative Learning) 
- การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
- การเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงาน (Project Based Learning) 
- ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Differentiated) 
- ทฤษฎีทางจิตวิทยา เช่น  ทฤษฎีพฒันาการของพีอาร์เจต ์
 
 

ความสามารถด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
1) ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
2) เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  
3) ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
4) การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง 
5) ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
1) การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน 
2) การคน้พบแนวคิด   
3) การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา 
4) การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
5)การสร้างสรรคค์วามรู้ 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
1. สภาพปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
2. ความคิดเห็นของ นกัเรียน  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง และ
ชุมชน ต่อแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 
 

กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
4. การวดัและประเมินผล 
5. เง่ือนไขในการน ากระบวนทศันไ์ปใชใ้หป้ระสบผล 
 

กระบวนทศันก์ารจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
CLTE  ประกอบดว้ย 

 ชุมชน 
 การจดัการเรียนรู้ 
 เทคโนโลยี 
 การวดัและประเมินผล 
  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (PSRA) 
1.ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing = P) 
2.ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้(Strategies = S) 
3.ขั้นสู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) 
4.ขั้นประเมินประสิทธิผล(Assessing: A) 

สรุปการวิจยักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

แผนภาพท่ี  11 การสังเคราะห์กรอบทฤษฏีและกรอบแนวคิดการวจิยั 
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2.1.3  ผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้และสาระองค์ประกอบจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนของ Weil, Joyce  และ Arends (1997:7) และทิศนา  แขมมณี  (2545) ผูว้ิจยัน าแนวคิดท่ี
สอดคลอ้งกนัมาผสานไวเ้ป็นองคป์ระกอบเดียวกนัดงัแสดงในตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20  ผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
 

Weil, Joyce  และ 
Kluwin (1978:2) 

 Arends (1997 :7) ทิศนา  แขมมณี  (2545) องค์ประกอบของ
กระบวนทัศน์การจดัการ

เรียนรู้ 
กระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 
1.ทฤษฏีหรือหลกัการ
ท่ีเป็นพ้ืนฐานของ
รูปแบบ 
2.แนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
ส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนการสอน 
3.วิธีสอนและวิธีเรียน
ท่ีจะช่วยใหก้ารเรียน
การสอนบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการ 

กระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 
1.หลกัการตามทฤษฎีท่ี
ใชเ้ป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการพฒันารูปแบบ 
2.ผลการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งการ 
3.วิธีสอนท่ีจะท าใหก้าร
เรียนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ 
4.ส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนการสอนท่ีจะ
น าไปสู่ผลการเรียนรู้ 

กระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 
1.ปรัชญา  ทฤษฎี  
หลกัการ  แนวคิด หรือ
ความเช่ือท่ีเป็นพืนฐาน
หรือเป็นหลกัของรูปแบบ
การสอนนั้นๆ  
2. การบรรยายและอธิบาย
สภาพหรือลกัษณะของ
การจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัท่ียึดถือ 
3. การจดัระบบ คือ มีการ
จดัองคป์ระกอบและ
ความสมัพนัธ์ของ
องคป์ระกอบของระบบ
ใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่
เป้าหมายของระบบ 
4.อธิบายหรือใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนอนัจะช่วย
ใหก้ระบวนเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ 
4. การวดัประเมินผล 
5. เง่ือนไขการน ากระบวน
ทศันไ์ปใชใ้หป้ระสบ
ผลส าเร็จ 
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    การสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการ เรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย หลกัการ  วตัถุประสงค์  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และ
เง่ือนไขการน ากระบวนทศัน์ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ โดยใชส้าระส าคญัจากการวิเคราะห์ ทฤษฏี
สรรค์สร้างความรู้  การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และขอ้มูลเบ้ืองตน้  การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ดงัแผนภาพท่ี 12 
 
          ข้อมูลเบือ้งต้นการจัดการเรียนรู้ 
         กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  12  ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

1.นโยบายการจัดการเรียนรู้ 
พฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ   

มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตน าความรู้
มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล   
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข   
 

ความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทัศน์ 

การจัดการเรียนรู้ 

ผู้เรียน 
 ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ควรมีความสามารถ  
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรค์
และทกัษะชีวติ เพ่ือความสามารถในการด ารงชีวติอยู่
อยา่งสันติสุขในสังคมโลก มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา  การใชชี้วติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ร่วมทั้งการมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารหรือ
เพื่อประกอบอาชีพ 

จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพบวา่
นกัเรียนมีปัญหาในเร่ืองของทกัษะกระบวนการคิด  
การแกปั้ญหา  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงอาจเป็น
เพราะการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การท างานเป็น
รายบุคคล   เนน้ผูส้อนเป็นหลกัเรียนจากหนงัสือเรียน
และวดัประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ไม่ส่งเสริม
หรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหาจากสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีพบในการด าเนินชีวติ 

สาระการออกแบบและเทคโนโลยเีป็นสาระ
ท่ี 2 ในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยมุ่ีงเนน้
กระบวนการเทคโนโลย ี  ผูเ้รียนเรียนรู้จากปัญหาและ
ใชโ้ครงงานในการแกปั้ญหาโดยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนตอ้งศึกษาและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้เพ่ือสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผูเ้รียนฟังค าบรรยายจากครู  จดเน้ือหาจากหนงัสือ
เรียนเรียนโดยการท าตามการสอน           การอธิบาย
การสาธิตและให้ลงมือปฏิบติัตาม  ประเมินผลเป็น
รายบุคคล ทดสอบจากแบบฝึกในหนงัสือเรียนเป็น
หลกั ประเมินและตดัสินจากเกณฑท่ี์ก าหนด
เลือกใชส่ื้อ อุปกรณ์ท่ีมีอยู ่  
 

3. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู 
พ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียน ความสนใจ

และมุ่งมัน่ในการเรียน  ขาดทกัษะกระบวนการคิด  
การแกปั้ญหา  การท างานอยา่งเป็นระบบ  เป็น
ขั้นตอนและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  กิจกรรมและ
เน้ือหาในบทเรียนขาดการเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง เป็น
เร่ืองท่ีอยูไ่กลตวัผูเ้รียนเกินไป ขาดความทา้ทาย 
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แผนภาพท่ี 13   ผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนในยคุศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ เพือ่ให้กา้วทนัและ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  ผูเ้รียนจึงตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะพื้นฐานส าหรับ
อนาคต ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ทกัษะ
ทางสังคม  ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และ
ทกัษะการแกปั้ญหา (Treffinger,2007-
2008:1)  ดงันั้นผูเ้รียนในยคุน้ีจึงตอ้งมี
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงเหตุผล คิดแกปั้ญหาและตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศ 
2. การเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัการท่ีผูเ้รียนใช้
กระบวนการทางปัญญาในการจดักระท า
กบัขอ้มูลเพือ่ท  าความเขา้ใจกบั
ประสบการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งมีความหมาย 
4.การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม มีบทบาท
ส าคญัต่อการสร้างความรู้ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพยี
เจต์ และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ
ไวกอตสก ี
1) บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกนัดงันั้นการจดัการเรียน
การสอนจึงตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถ และความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในดา้นต่างๆ ของแต่ละบุคคล 
2) การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กนัทาง
สังคมโดยอาศยัส่ือกลางทางวฒันธรรมท่ี
มนุษยส์ร้างขึ้นการช่วยเหลือดว้ยการช้ีแนะ
และการท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญ
มากกวา่จะช่วยพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนได ้
3)ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญั
ต่อพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน
การจดัเรียนการสอนจึงตอ้งค  านึงถึงความ
พร้อมและประสบการณ์เดิมของนกัเรียน
เป็นส าคญั 
 
 
 

แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันา 
กระบวนทัศน์ 

แนวคิดของทฤษฏีสรรค์สร้างความรู้ แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันา 
การจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivist)มีสาระส าคญัดงัน้ี 
1.การเรียนคือการสร้างความหมายท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างขึ้นอยา่งเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
2.ควาขดัแยง้ทางปัญญาเกิดขึ้นจากการ 
ท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน  
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดการคิดไตร
ตรอง และการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา 
3. ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่ง
เตม็ท่ีครูท าหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปในทางท่ีส่งเสริมพฒันาการของ
ผูเ้รียน 
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
ขั้นตอน  PSRA   
1.ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing: P) 
เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้และ
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชน 
2.ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้(Strategies : S)
เลือกใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ต่างๆ ให้
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  มี
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้
ดว้ยกนัและเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
หลากหลายและมีความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู้   
3.ขั้นสู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) 
เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการคิดผา่น
ประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึก 
4. ขั้นประเมินประสิทธิผล(Assessing : 
A) การประเมินผลโดยรวมของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

แนวทางการปรับกระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรยดึโครงงานเป็นฐาน คิด
สร้างสรรค ์ยดึผลลพัธ์เป็นฐาน 
2. หลกัสูตรสหวทิยาการ ไม่แยกส่วน เป็นการ
สอนแบบเป็นทีมมากขึ้นเนน้การบูรณาการ 
เนน้ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ (community 
of learning) เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การ
มอบหมายงาน  มีแผนการเรียนและมี
โครงการพหุวทิยาการแบบร่วมมือกบัชั้นเรียน
อ่ืน โรงเรียนอ่ืน ใชค้วามร่วมมือและ
เทคโนโลยทีางสังคมกระตุน้และส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนจากโลกท่ี
เป็นจริงให้ความส าคญักบัการสืบคน้  เรียนรู้
ดว้ยตนเอง ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล มีการทดสอบมาตรฐาน  แต่มีการ
ประเมินผลอยา่งอ่ืนดว้ย 
ครูผู้สอน 
ให้ความส าคญักบัเทคโนโลย ีเขา้ถึงวธีิการใช ้
ให้ความส าคญักบัเทคนิคการเรียนรู้ เป็นพี่
เล้ียงเป็นผูน้ าท่ีมีความยดึหยุน่ ร่วมมือ ท าวจิยั 
รู้สไตลก์ารเรียนรู้นกัเรียนของตนเอง  และใช้
กระบวนการเรียนรู้กบันกัเรียนท่ีมี
ความสามารถต่างกนัเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกแนะแนวทาง 
ความรู้ 
เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสร้างสรรคค์วามรู้  
จากกระบวนการไดรั้บความรู้  การลงลึกใน
ความรู้  และการสร้างสรรคค์วามรู้ 
การประเมินผล 
ประเมินโดย ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง ชุมชน 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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    ผลการพฒันาหลกัการของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
    พฒันาหลักการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยน าแนวคิดของ
ทฤษฏีสรรค์สร้างความรู้และแนวคิดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  มาสังเคราะห์เป็นหลกัการของกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ผลการสังเคราะห์ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  14  ผลการพฒันาหลกัการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานจาก
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีสรรคส์ร้างความรู้และแนวทางการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

แนวคดิของทฤษฏี           
สรรค์สร้างความรู้ 

แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

1. การเรียนรู้ เกิดจากการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้ การใชปั้ญหาเป็นฐานและกระบวนการคิด  ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองภายใตท้ฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget 
ร่วมกบัทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของ Vygotsky 
2. ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้โดยค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั 4 ดา้นท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้(CLTE) ประกอบดว้ย ชุมชน  กระบวนการเรียนรู้  เทคโนโลย ี และดา้น
การประเมินผล  เนน้ให้มีการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative Learning)ส าหรับผูส้อน
ท าหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางท่ีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนบนความ
แตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนและด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามขั้น PSRA ดงัน้ี 
ขั้นท่ี1เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2 กลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ขั้น 
ท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) 
 

หลกัการของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3. การเรียนการสอนใชชุ้มชนเป็นฐาน  ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมวางแผน  
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมิน  ร่วมเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์  ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ผูเ้รียน
เรียนรู้จากปัญหาและจากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน   
 

โดยสรุปหลักการของกระบวนทัศน์ : เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้รียนกบัชุมชน   โดยมีการน าหลกัการส าคญัทางดา้นชุมชน  การจดัการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี และการประเมินผลมาประยกุตใ์ช้ โดยอาศยัการเรียนรู้ด้วยวิธีการการสืบ
เสาะหาความรู้  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้
ดว้ยโครงงานโดยมีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน 
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    ผลการพฒันาจุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน โดยน าหลกัการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้มาวเิคราะห์เพื่อเช่ือมโยงถึงผลท่ีคาดวา่
จะเกิดกบัผูเ้รียน  ภายใตห้ลกัการแต่ละขอ้แลว้น าผลการวิเคราะห์นั้นมาพฒันาเป็นจุดประสงคข์อง
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี  15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 15  ผลการพฒันาวตัถุประสงคข์องกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน

จากการวเิคราะห์หลกัการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 

หลกัการของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ผลทีค่าดว่าจะเกดิกบัผู้เรียน 
 

 ผู้เรียนมคีวามสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  
3. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล  
4. การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง 
5. ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏ   
 

 

วตัถุประสงค์ของกระบวนทศัน์                                 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 
 
 

ผู้เรียนมคีวามสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน 
2. การคน้พบแนวคิด   
3.  การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
5. การสร้างสรรคค์วามรู้ 
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    ผลการพฒันาข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    พฒันาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โดยน าหลกัการของกระบวนทศัน์มาวิเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงถึงแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลกัการของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  จากนั้นวิเคราะห์แนวทางในการจดัการเรียนรู้และสรุป
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงัแผนภาพท่ี 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  16  ผลการพฒันาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้จากการ

สังเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ของกระบวนทศัน์ การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 ผูส้อนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐาน

เดิมของผูเ้รียน วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
หลงัจากนั้นใหค้วามรู้ในส่วนท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้  
และประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ  โดยน าองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 4 ดา้นมาใชป้ระกอบเป็นแนวทางท่ีส าคญัใน
การด าเนินกิจกรรม 
1. ชุมชน เป็นการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
บริบท  สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  
บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดั
กิจกรรมในทุกขั้นตอน 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายข้ึนอยูก่บัเน้ือหาและกิจกรรมตามความ
สนใจของผูเ้รียน 
3. เทคโนโลย ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม  หลากหลายและ
เกิดประโยชน ์
4. การวดัและประเมินผล มีการประเมินอยา่ง
หลากหลายตามสภาพจริง  โดยการประเมินท่ี
หลากหลายและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน  
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของกระบวนทัศน์ 

การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนPSRA 
ขั้นที่ 1 

ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing: P)การเตรียม
ผูเ้รียนให้มีความรู้และขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัชุมชน 

ขั้นที่ 2 
ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้(Strategies : S)การเลือกใช้
เทคนิควิธีการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 3 
ขั้นสู่ผลสะท้อนคดิ (Reflection : R)การช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมีผล
ต่ออารมณ์และความรู้สึก 

ขั้นที่ 4 
ขั้นประเมินประสิทธิผล(Assessing : A) การ
ประเมินผลโดยรวมของกระบวนทศัน์การ  ประเมิน
จากความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
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    จากการออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในขั้นน้ีเป็นการสังเคราะห์ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ซ่ึงผูว้ิจยัได้พิจารณาด าเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไป ทั้งใน ขั้นการ
ออกแบบ (Design) และขั้นการพฒันา (Development) โดยน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จาก ขั้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) : Research1 (R1) ทั้งหมด รวมถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ มาใชเ้ป็นฐานคิดในการร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  ท่ีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ วดัและประเมินผล  
และปัจจยัสนบัสนุน  ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามหลกัการแนวคิดการตามแบบจ าลอง  การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของUniversity of Florida ท่ี
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ (Kruse, 2009: 1) ร่วมกบัแนวคิดรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนของ จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) และแบบจ าลองการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกคแ์คเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8)  การ
วิจยัและพฒันา (Research and Development) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) ร่วมกบัการศึกษา
หลกัการแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ความสามารถ
ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  รวมไปถึงขอ้มูลจากผลการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันาและการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน ท าให้ไดร่้างกระบวนทศัน์ซ่ึงประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์  ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ การวดัและการประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุนในการน ากระบวนทศัน์ไปใชด้งัน้ี 
    ร่างกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนการสนทนากลุ่ม 
    องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มี
รายละเอียดดงัน้ี 
    หลักการกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นแนว
ทางการเรียนรู้ท่ีอาศยัหลกัการส าคญัในดา้นของการใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้
เทคโนโลยี ความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดว้ยเทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ผา่นการเรียนรู้จากสถานการณ์ในชุมชน ผูเ้รียน
ไดฝึ้กคิดและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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    วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนระดบัประถมศึกษามีความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

    กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepartion: P) เตรียมผูเ้รียน อบรมให้ความรู้

ในการใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลในชุมชน   
2. ข้ันหลอมรวมกลยุทธ์  (Strategies : S)  เลือกใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรู้ต่างๆ   

ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้   
3. ข้ันดูผลสะท้อนคิด (Reflection : R) สอบถาม สัมภาษณ์  ประเมินผล

การจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดข้ณะด าเนินการหรือปรับปรุงแกไ้ขตามความ
เหมาะสม 

4. ขั้นประสิทธิผลการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมินผลโดยรวม
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน โดยประเมินตามสภาพจริง  จากบุคคลทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  
    การวดัประเมินผล 

1. ประเมินกระบวนการท างาน  ช้ินงาน / ผลงาน วิธีการ ท่ีแสดงถึงการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน  

2. การสะทอ้นคิดของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคฝ่าย 
    ปัจจัยสนับสนุน 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
2. นกัเรียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
3. การยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

    ซ่ึงกระบวนทัศน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดัง
แผนภาพท่ี 17 
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แผนภาพท่ี 17 ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (TTCLE  Model) ก่อนการ

สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion : FGD) 

รูปแบบกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้าน 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

หลกัการ : กระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน เป็นแนวทางการ
เรียนรู้ท่ีอาศยัหลกัการส าคญั
ในดา้นของ การใชชุ้มชนเป็น
ฐาน การเรียนรู้แบบบูรณา
การ การใชเ้ทคโนโลย ีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล การ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ย
เทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  มีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
ผา่นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ในชุมชน ผูเ้รียน
ไดฝึ้กคิดและแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
 

วตัถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม   
ให้ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา        
มีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 

TTCLE  Model 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

1. ข้ันเตรียมความพร้อม (Prepartion: P )  เตรียมผูเ้รียน  อบรมให้ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลในชุมชน   
2.  ข้ันหลอมรวมกลยุทธ์(Strategies : S)  เลือกใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้   

3.  ข้ันดูผลสะท้อนคิด (Reflection : R)สอบถาม สัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้
ขณะด าเนินการหรือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
4. ข้ันประสิทธิผลการประเมินผล(Evaluation :  E)การประเมินผลโดยรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
โดยประเมินตามสภาพจริง  จากบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  

 
การวดัและประเมินผล 

1.ประเมินกระบวนการท างาน  ช้ินงาน / ผลงาน วธีิการ ท่ีแสดงถึง
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน
และหลงัเรียน2. การสะทอ้นคิด 

ปัจจัยสนับสนุน 

 1.ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในการด าเนินการทุกขั้นตอน   
2. นกัเรียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 3. การยึดหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรม 

Teaching 

Technology 

Learning  Evaluating Community 
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2.2 ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการพฒันากระบวนทัศน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลอง ประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 2) หน่วย
การเรียนรู้   และ 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 1) ประเด็นการสนทนากลุ่ม และ 2) แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั (รายละเอียดในภาคผนวก ง ) 

2.3 การหาคุณภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ท่ีพฒันาข้ึนมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเป็นไป
ไดข้องการน าร่างต้นแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาไปใชจ้ริงดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) เพื่อรับรอง
กระบวนทศัน์  “กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” 
ในวนัศุกร์ท่ี  14  พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบณัฑิต ศึกษา ชั้น 2 
อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงผลการสนทนากลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญมี
ข้อเสนอในการปรับปรุงและพฒันากระบวนทศัน์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งรับรองต้นแบบ 
“กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” ดงัค ากล่าวบาง
ตอนจากการสนทนากลุ่ม 
   “เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ  เพราะเป็นปัญหาการจดัการศึกษาของประเทศใน
ขณะน้ี หากพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนไดก้็จะเป็นประโยชน์อยา่งมากโดยภาพรวมองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์สามารถน าไปใช้
ได”้ รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ 
   “เห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบและหลกัการของกระบวนทศัน์ โดยขอให้ปรับแกใ้น
รายละเอียดบางประเด็นเพื่อให้กระบวนทศัน์มีความสมบูรณ์มากข้ึน” ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  
ทองนิล 
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   “องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ครบถว้น  มีความสอดคลอ้งแหมาะสม ส าหรับ
การเขียนอธิบายตอ้งเขียนใหก้ระชบั ชดัเจน  อ่านแลว้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัซ่ึงตอ้งเขียนให้ตรงกนั
ร่วมทั้งคู่มือการใชด้ว้ย” อาจารย ์ดร.พินดา  วราสุนนัท ์ 
   ทั้ งน้ีจากการการสนทนากลุ่มเพื่อรับรองกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
“กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา” เม่ือน า
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงได้องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานช่ือวา่ STEL Model  ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ ขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้  การวดัและการประเมินผล  และเง่ือนไขการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ   

2.4 การหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
หลงัจากการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
โดยน าหน่วยการเรียนรู้จ านวน  1  หน่วยใช้เวลา  6  ชั่วโมง  ที่พฒันาข้ึนตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ  านวน 32 คน  
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2557  ห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นระยะเวลา  6 คาบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริงและรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัด าเนินการหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  ท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง  ปานกลาง  และต ่าในสัดส่วน 
10:12:10  เพื่อใหผู้เ้รียนทดลองใชน้วตักรรม จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1จาก
คะแนนท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้และหาค่า E2 จากคะแนนท่ีได้
จากการท าแบบประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
จากการตรวจสอบการน าไปทดลองใช ้แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบวา่การกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)  ดงัภาพแสดงการทดลองภาคสนามของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
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ภาพท่ี 4  น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
 

  จากการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไปทดลองสอนกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 (Field Tryout) พบวา่ สามารถจดัการเรียนการสอนตามกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ แต่การจดัการ
เรียนรู้ในบางขั้นตอน ผูว้จิยัตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพฒันาการกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานในขั้นท่ี 1 การ
เตรียมความพร้อม  ผูว้ิจยัตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในชุมชนทุกฝ่ายก่อนท่ีจะน านักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  การฝึกความพร้อมของผูเ้รียน
ท่ีจ าเป็นในการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอ้มูล  เช่น  การตั้งค  าถาม  การจดบนัทึก  การสังเกต  การใช้
เทคโนโลยช่ีวยในการเก็บขอ้มูลซ่ึงผูเ้รียนไม่มีพื้นฐานมาก่อนจึงตอ้งเรียนรู้และมีการสร้างสถานการณ์
จ าลองในหอ้งเรียนก่อนการลงพื้นท่ีจริง 

2. ขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้ เป็นการใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ซ่ึงผูเ้รียนยงัขาดทกัษะในการเรียน
ลกัษณะน้ี  ผูส้อนจึงกระตุน้ดว้ยค าถาม  การฝึกกระบวนการคิด  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเองเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต  วางแผนในการท างาน  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  ซ่ึงท าให้ใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด  
เน่ืองจากนกัเรียนไม่มีประสบการณ์ในการวางแผนการเรียนรู้เอง ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งอธิบายเพิ่มเติม
และใหค้ าแนะน า 
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  ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปใชใ้นสภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัด าเนินการหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout) น าไปทดลองใช้กับผู ้เรียนจ านวน 32 คน ท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานสูง ปานกลาง และต ่าในสัดส่วน  10:12:10  เพื่อใหผู้เ้รียนทดลองใชน้วตักรรม 
จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1จากคะแนนท่ีได้จากการท ากิจกรรมระหว่าง
หน่วยการเรียนรู้ และหาค่า E2 จากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเ รียนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.20/80.15 
  ผลการทดลองใช้กระบวนทศัน์การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเ ป็นฐานดังกล่าวข้างต้น  
ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ตดัขั้นตอนท่ี
ซบัซอ้นออกไป  มีการสร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นการเตรียมตวัก่อนเรียน  มีการ
ตรวจสอบความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนก่อนการจดักิจกรรม  และจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์
ในการจดัการเรียนรู้ให้พร้อมเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน  หากผูเ้รียนขาด
ประสบการณ์ในดา้นใดก็จะนดัมาเรียนนอกเวลาเพื่อเติมเต็มและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัก่อนการ
เรียนรู้จริงผูว้จิยัไดก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (ภาคผนวก ข หน้า 275)  หน่วยการเรียนรู้ (ภาคผนวก ข  
หนา้ 309 ) เพื่อน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงต่อไป 
  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีน าไป
ทดลองใช ้(Field Tryout) มาปรับปรุงขอ้ความและขั้นตอนในการด าเนินการอีกคร้ังเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(CLTE) 

  หลกัการ    
  เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน  โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ดา้น CLTE ไดแ้ก่  
ชุมชน  การจดัการเรียนรู้  เทคโนโลยีและการประเมินผล โดยจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซ่ึง
ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนดว้ยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดช้ิ้นงาน
ท่ีสร้างสรรค ์
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  วตัถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  (PSRA)มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 

ด้านท่ีตอ้งค านึงถึง  ประกอบด้วย 1) ชุมชน (Community) 2) การจดัการเรียนรู้ (Learning)            
3) เทคโนโลย ี(Technology) และ 4) การประเมินผล(Evaluation)โดยจดัการเรียนรู้ผา่นขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้และ
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชนโดยการวางแผนร่วมกบัตวัแทนชุมชน ก าหนดแผนผงัการด าเนินการ  
ปฏิทินการปฏิบติังานในการลงพื้นท่ี  ก าหนดวตัถุประสงค ์ แผนการด าเนินการ  พฒันาเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล  เช่น  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  ให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมชดัเจน 
รวมทั้งการจดัเตรียมส่ือหรือเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการศึกษา  ส ารวจ  และการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ชุมชน  รวมทั้งการสร้างความตระหนกัและช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้
ร่วมกบัชุมชน   
  ขั้นที ่ 2  กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S)  เลือกใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ด้วยกนัและเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบด้วย  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสืบเสาะหาความรู้ การท า
โครงงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์กระบวนการเทคโนโลยี ดว้ยการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรียนรู้  มีการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น  การแกปั้ญหาและความตอ้งการจาก
สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน  
  ข้ันที ่3 สู่ผลสะท้อนคิด  (Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการ
คน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียน
บนัทึกการสะทอ้นคิด  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพบขณะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยผูท่ี้สะทอ้นความคิดเห็นเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
  ขั้นที่ 4  ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) การประเมินผลการจดักิจกรรมของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  โดยประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  หลงัเรียน  
ประเมินจากความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
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ผูเ้รียน  ซ่ึงประเมินจากการปฏิบติังาน  การสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์   ภาระงาน  ช้ินงานและ
แบบทดสอบ โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  
ชุมชน  ในการประเมินนั้นค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 
  การวดัและประเมินผล 

  ประเมินภาพรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน จากการ
สะทอ้นคิดของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  เงื่อนไขส าคัญในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

1. ชุมชนใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
2. ผูเ้รียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  ฝึกการคิดและการแกปั้ญหาจาก

สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน 
3. มีการยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมนอกห้องเรียน 

  หลงัจากนั้นตรวจสอบ ปรับปรุง/แกไ้ขกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  โดยน าผลการใช้มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบ
ดา้นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์ จากการน าไปจดัการเรียนการสอนของการวิจยั 
แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์  
ดงัแผนภาพท่ี 18 
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แผนภาพท่ี 18 ร่างกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(STEL Model) ปรับปรุง
แกไ้ขหลงัการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 

รูปแบบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมี
วจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing : P )   
2.  ขั้นหลอมรวมกลยุทธ์ (Strategies : S) 
3.  ขั้นดูผลสะท้อนคดิ (Reflection : R) 
4. ขั้นประสิทธิผลการประเมินผล 
(Assessment :  E )  

ประเมินภาพรวมของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐาน จากการสะทอ้นคิดของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

1.ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในการด าเนินการทุก
ขั้นตอนในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบติั   
ร่วมประเมินผลงานช้ินงาน  เผยแพร่  และประชาสมัพนัธ์ 
2. นกัเรียนลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ฝึก
ทกัษะการคิดการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริง 
3. การยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรม 

เงือ่นไขส าคญัในการน ากระบวนทัศน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

การวดัและประเมนิผล 

STEL   Model หลกัการ: กระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้บนฐานของชุมชน
โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบ 4 ดา้น
ไดแ้ก่  ชุมชน  การจดัการ
เรียนรู้  เทคโนโลย ีและ
การประเมินผล โดย
จดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
PSRA ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลง
มือปฏิบติัจริงและ
แกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน
ดว้ยการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและได้
ช้ินงานท่ีสร้างสรรค ์
 

วตัถุประสงค์: เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

A 
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แผนภาพท่ี 19 หลงัการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)ไดก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (CLTE) ฉบบัสมบูรณ์ 
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  2.5 ผลการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  คู่มือการใช้
กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้และการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
   การน าเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐาน  คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและการจดัท า
หน่วยการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ  การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและตรวจสอบโดยการ
ทดลองสอน (Field Tryout) รายละเอียดผลการตรวจสอบและปรับปรุง มีดงัน้ี 
   1. ผลการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 
    ผลการตรวจสอบกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คู่มือ
การใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและหน่วยการเรียนรู้  โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 5 คน  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 ผลการประเมินกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม/ 
สอดคล้อง 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

5 4.73 0.27 มากท่ีสุด 

2. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

5 4.73 0.36 มากท่ีสุด 

3. องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
    3.1  หลกัการ 
    3.2  วตัถุประสงค ์
    3.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
    3.4  การวดัและประเมินผล 
    3.5  เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 

5 4.81 0.33 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 5 4.75 0.32 มากทีสุ่ด 
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    จากตารางท่ี  21  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.75, 
S.D.=0.32) เม่ือแยกเป็นแต่ละดา้นพบว่าดา้นความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ซ่ึง
ประกอบด้วย  หลกัการ  วตัถุประสงค์  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และ
เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ  มีความเหมาะสม
ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
 
ตารางท่ี 22  ผลการประเมินคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล้อง 

1. สาระส าคญัในคู่มือซ่ึงประกอบดว้ยความ
เป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การจดั  
การเรียนรู้  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
กระบวนทศัน์ องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(หลกัการ
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  เง่ือนไข
ส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใชใ้หป้ระสบ
ผลส าเร็จ)  ตวัอยา่งหน่วยเรียนรู้และตวัอยา่ง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลมีความ
ครบถว้น และสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้ 

5 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2. สาระส าคญัในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะ
น ากระบวนทศัน์ไปใชแ้ลว้ท าใหบ้รรลุผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 22  ผลการประเมินคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
เหมาะสม/ 
สอดคล้อง 

3. แนวทางในการน ากระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไปใช ้แสดงถึง
ความตอ้งการใหผู้ศึ้กษาคู่มือมีความรู้                   
ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

4. ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชก้ระบวนทศัน์              
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีความ
ชดัเจนเพียงพอส าหรับการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท าใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด 

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 

5. แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของครูและนกัเรียน               
ท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติัในการเรียนการสอน                     
เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์            
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 

รวม 5 4.92 0.17 มากท่ีสุด 
 
    จากตารางท่ี  22  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ( X = 
4.88, S.D.=0.26) เม่ือแยกแต่ละประเด็น  พบว่า  รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะ
น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไปใชไ้ดอ้ย่างไดผ้ล  รายละเอียดในคู่มือครู
ซ่ึงประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  แนวคิด
พื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์  องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
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เป็นฐานหลกัการวตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  ปัจจยัสนบัสนุนส าคญัในการน ากระบวน
ทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ มีความสอดคล้องกบักระบวนทศัน์  สาระส าคญัในคู่มือมีความ
ชัดเจนเพียงพอท่ีจะน ากระบวนทัศน์ไปใช้แล้วท าให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
แนวทางในการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้ แสดงถึงความ
ตอ้งการใหผู้ศึ้กษาคู่มือมีความรู้  ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการ
ใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีความชดัเจนเพียงพอและแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของครูและนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัในการ
เรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดทุกล าดบั 
 
ตารางท่ี  23  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม / สอดคลอ้งของหน่วยการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ    5  คน 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความ
เหมาะสม/ 
สอดคล้อง 

1. การก าหนดองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ 5 4.93 0.13 มากท่ีสุด 
2. องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้        
   2.1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 5 4.96 0.10 มากท่ีสุด 
   2.2 เวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 5 4.65 0.12 มากท่ีสุด 
   2.3 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกระบวนทศัน์               
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

5 
 
 

4.86 0.16 มากท่ีสุด 

    2.4  ตวัช้ีวดั มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ี
มุ่งหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

5 
 

4.85 0.20 มากท่ีสุด 

    2.5 ตวัช้ีวดั มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผล 

5 4.51 0.31 มากท่ีสุด 

   2.6 สาระการเรียนรู้สามารถน าไปสู่การบรรลุผล
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 

5 4.91 0.41 มากท่ีสุด 

   2.7 การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 
 

4.52 0.36 มากท่ีสุด 

 
 



209 
 

ตารางท่ี  23  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม / สอดคลอ้งของหน่วยการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ   5  คน (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความ
เหมาะสม/ 
สอดคล้อง 

   2.8 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิวดัผลเหมาะสมกบั
การส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

5 4.87 0.22 มากท่ีสุด 

   2.9 การวดัและประเมินผลมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผล
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

5 4.75 0.08 มากท่ีสุด 

   2.10 กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

   2.11 กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนมีความ
ชดัเจนเพียงพอในการน าไปปฏิบติัการสอนได ้

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

   2.12 การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของกระบวนทศัน์ทั้ง 4ขั้น (CLTE) เป็นการ ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

   2.13 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งและจ าเป็น
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

   2.14 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ได ้และมีความเหมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รียน 

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

3. การเรียบเรียงและการใชภ้าษา 5 4.25 0.30 มากท่ีสุด 
รวมทุกด้าน 5 4.77 0.17 มากท่ีสุด 

 
    จากตารางท่ี  23  พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อหน่วยการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.77, S.D.=0.17) เม่ือแยกเป็นรายดา้น  
พบว่า  การก าหนดองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ซ่ึง
ประกอบดว้ย ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัมีความเหมาะสม การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกระบวน
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ทศัน์การจดัการเรียนรู้  รวมทั้งส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนท่ีสอดคล้องกบัขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละ
ขั้นตอนมีความชดัเจนเพียงพอในการน าไปปฏิบติัการสอนได ้ การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์ทั้ง 4 องค์ประกอบ CLTE ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความสอดคลอ้ง
และจ าเป็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ได้ และมีความ
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และการเรียบเรียงและการใชภ้าษา ทุกดา้นมีความเหมาะสมในระดบั
มากทุกรายการ 

2.6 ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานและหน่วย
การเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ
วา่  ความส าคญัและความเป็นมาของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ควร
กล่าวถึงปัญหาและความจ าเป็นที่ตอ้งด าเนินการพฒันาให้มีความชัดเจน เขียนแต่ละด้านให้มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหว่างองค์ประกอบส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง CLTE  และขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน  PSRA หากอธิบายไม่ชดัเจนผูท่ี้น าไปใชจ้ะเกิดความสับสน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะ
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2. คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ขอ้เสนอแนะวา่  ควรแนะน าผูท่ี้น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช ้ 
ใหศึ้กษาบริบทของชุมชนใหเ้ขา้ใจโดยการวางแผนร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีพบจริงในชุมชน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกภาคฝ่ายในทุกขั้นตอน 

3. หน่วยการเรียนรู้  ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่การจดักิจกรรมบางกิจกรรมมี
ความซบัซอ้นไม่ชดัเจนและมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา  เน่ืองดว้ยมีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนใน
ลกัษณะของทกัษะผูว้ิจยัจึงตอ้งสร้างเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมตวัแปรตามและมีความชดัเจนเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 
  จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงเน้ือหาส าคญัและความเป็นมา
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซ่ึงเขียนให้มีความชัดเจนมากข้ึน ปรับ
กระบวนทศัน์ใหดู้ง่ายมีการตดัลดบางขั้นตอนท่ีซบัซอ้นออก  เหลือขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและเป็น
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ขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ไว ้ จดัเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ให้กบัผูเ้รียนมุ่งเนน้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีพบและเกิดข้ึนจริงในชุมชน  
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน ปรับเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบัเวลาและสร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลุมการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
    
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 1. ผลการทดลองใช้กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
ซ่ึงน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปทดลองใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชา  ง 16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยีกบัผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1โรงเรียน
บา้นปล่องเหล่ียม  อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2557 สุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง  ประกอบดว้ยผูเ้รียน
จ านวน  34  คน  ด าเนินจดัการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยผูว้ิจยัท าหน้าท่ีเป็นผูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน CLTE ตามขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 
4 ขั้นตอน PSRA ซ่ึงได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไว ้3 หน่วย ใช้เวลาเรียนจ านวน 20 ชั่วโมง  
ประกอบด้วย  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 นักสืบชุมชน จ านวน 4 ชั่วโมง  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  
สร้างสรรค์หรรษา  จ  านวน  6  ชัว่โมง และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ยุวชนคนสร้างสรรค์  จ  านวน 10 
ชัว่โมง ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูและนกัเรียนมีบทบาทส าคญัใน
การเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ จากการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ โดยใช ้CLTE เป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินการและจดัการเรียนการสอนดว้ยขั้นตอน
การเรียนรู้ 4 ขั้นตอน PSRA กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมดงัน้ี 
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  ขั้นที่  1  เตรียมความพร้อม   (Preparing: P)  ครูผูส้อนสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เร่ืองราวในชุมชน มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้   รวมทั้งการสร้างความตระหนกัและความส าคญัของการ
ใช้เทคโนโลยีและการเลือกใช้และน าเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัให้มากท่ีสุด  การรู้เท่าทนัส่ือ  ซ่ึงครูผูส้อนจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการจดั
กิจกรรมและเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในแต่หน่วยการเรียนรู้ อาจเป็นการร่วมกนัวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  ปัญหาท่ีพบในชุมชน  ใหผู้เ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญั และช่วยกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึง
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตวัอย่าง ท าให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน พบว่านกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง จะมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและมีภาวะผูน้ าตามมาดว้ย กลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน  รวมทั้งมีความสามารถในการตั้ง
ค าถามท่ีดี  ส าหรับนกัเรียนที่มีความสามารถปานกลางจะมีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรม
การเรียนรู้มากข้ึน ส่วนนกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานต ่าจะยงัคงพึ่งพาเพื่อนท่ีเก่ง แต่จะมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน แกปั้ญหาหรือคิดแบบธรรมดาท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกัและชอบ
การท างานเป็นกลุ่มมากกวา่การท างานเด่ียว 
  ข้ันที ่2  กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) เป็นการเลือกใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายให้เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้และส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน  มีการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ด้วยกนัและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 นกัสืบชุมชน ใชเ้ทคนิควิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
Based Learning)  หน่วยท่ี 2 สร้างสรรค์หรรษา  ใช้เทคนิคกระบวนการเทคโนโลยี (IISDTMA) 
และหน่วยท่ี 3 ยวุชนคนสร้างสรรค ์ ใชเ้ทคนิคการท าโครงงานดว้ยกระบวนการเทคโนโลยีและการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) นอกจากนั้นยงัน าความรู้และเทคนิคต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้สอดแทรกลงไปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้
จากสถานการณ์ท่ีพบในชุมชน  การระดมสมอง  ความคิดสร้างสรรค์  การ เรียนรู้แบบร่วมมือ  
กระบวนการท างานและกระบวนการกลุ่ม ผูเ้รียนมีความสุขและชอบการเรียนรู้นอกห้องเรียนการ
เรียนรู้เร่ืองราวในชุมชน  การไดอ้อกไปพบปัญหาต่างๆ ดว้ยตนเอง  และร่วมกนัหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีพบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีการวางแผนการท างานอยา่ง
เป็นระบบเป็นขั้นตอน ช้ินงานท่ีไดมี้ความหลากหลายตามความสามารถของผูเ้รียน  เป็นการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัท าให้ผูเ้รียนๆได้พฒันาและฝึกทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง  นักเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานในระดับสูงและปานกลาง จะสามารถ
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สร้างสรรค์ช้ินงานได้แตกต่างจากเดิมมีการน าความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาใช้  ส่วนนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานต ่า จะสร้างช้ินงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยเดิมแต่หลงัจากท่ีผูส้อนให้ความรู้เพิ่มเติม
ก็พบวา่มีพฒันาการท่ีดีข้ึน มีความสามารถในการคิดมากข้ึนสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีพบไดม้ากข้ึน
โดยผา่นกระบวนการคิด  การไตร่ตรอง  และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลประกอบการแกปั้ญหา 
  ขั้นที่ 3  สู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการ
คน้พบตนเอง เป็นการเขียนขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดย
วิธีการเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด  จากการสอบถาม  การสัมภาษณ์  จากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  เพื่อท่ีผูส้อนจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนด าเนินการจดักิจกรรมบทเรียน
ต่อไปหรือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  แลว้
น าขอ้มูลท่ีได้ไปปรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน จากการท่ีผูเ้รียน
เขียนสะทอ้นคิดนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนแล้วยงัเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนได้สรุป           
องคค์วามรู้ท่ีไดข้องแต่ละหน่วยการเรียนรู้  เกิดความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้  จากการเขียนสะทอ้นคิดผูเ้รียนจะมีแนวคิดและมุมมองท่ีแตกต่างกนัและการน า
ความรู้ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัก็มีความแตกต่างกนัดว้ย ผูเ้รียนท่ีระดบัความสามารถพื้นฐานสูง
และระดบักลางจะมีความเขา้ใจในเร่ืองหา กิจกรรม  และเกิดทกัษะในการเรียนรู้มากกวา่จึงสะทอ้น
ความคิดออกมาชดัเจนและเป็นรูปธรรม  ส่วนนกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานต ่าจะมีแนวคิดหรือ
มุมมองท่ีคลา้ยเดิมแต่สามารถน าความรู้และทกัษะกระบวนการไปปรับใชไ้ดม้ากข้ึน 
  ขั้นที ่4 ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A)การประเมินผลของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  หลงัเรียน โดยประเมิน
ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการและความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ิงท่ีอาจประเมิน
จากการท าแบบทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  การร่วมกิจกรรม  การแสดงความ
คิดเห็น  การตอบค าถาม ภาระงาน  ช้ินงานท่ีสะทอ้นความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  ผูป้ระเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  
ภูมิปัญญาชาวบา้น  ซ่ึงการประเมินนั้นตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริงท่ีมีความหลากหลายและมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจนโดยก าหนดแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 3 หน่วย ดงัน้ี 
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 หน่วยที่ 1 นักสืบชุมชน  จ  านวน 4 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนสร้างเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุมชน  โดยให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับริบทของชุมชนปล่องเหล่ียมก่อน
การลงพื้นท่ีจริง  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีท่ี
พบในชุมชนซ่ึงในหน่วยน้ีใชเ้ทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5  ผูเ้รียนท ากิจกรรมการศึกษาคน้ควา้และการแสวงค าตอบเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีพบในชุมชน

ปล่องเหล่ียม 
 

  หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์หรรษา จ  านวน 6 ชัว่โมง  เป็นการเรียนรู้และศึกษาบริบทของ
ชุมชนโดยการบูรณาการความรู้ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการก าหนด
สถานการณ์เทคโนโลย ีดงัน้ี “จากภาวะเศรษฐกิจท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบกบัราคาของเล่น
ท่ีแพงข้ึน  นกัเรียนจะตอ้งสร้างของเล่นเพื่อใชเ้ล่นเอง  โดยของเล่นนั้นท ามาจากเศษวสัดุเหลือใช้
ในชุมชน  มีการบูรณาการความรู้เก่ียวกบักลไกต่างๆ มาใชใ้นการสร้างของเล่นตามความสามารถ
ของผูเ้รียนและของเล่นท่ีสร้างข้ึนตอ้งเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได”้  ซ่ึงในหน่วยน้ีใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเทคโนโลยี (IISDTMA) ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นการก าหนดปัญหาและความต้องการ  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ คือ “ การสร้างของเล่นท่ีท าจากเศษวสัดุเหลือใช้ในชุมชน โดยการบูรณาการความรู้ใน
ดา้นกลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง  ขอ้เหวีย่ง มาใชใ้นการสร้างช้ินงาน ตามความสามารถของผูเ้รียน  ซ่ึง
ของเล่นท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได”้ 
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ภาพท่ี 6  ผูเ้รียนร่วมกนัระดมความคิดเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัและร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีก าหนด

ข้ึนโดยมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 

2. ข้ันรวบรวมข้อมูล ในขั้นน้ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งศึกษา  ส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างของเล่นท่ีตอ้งการ  เร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจเศษวสัดุในชุมชน ขอค าแนะน าจากภูมิปัญญา
ชาวบา้นในการให้ความรู้เพื่อสร้างช้ินงาน  รวมทั้งศึกษาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย  
วสัดุท่ีจะใช้  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ความรู้เร่ืองของกลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง ขอ้เหวี่ยง  ลกัษณะ
รูปร่าง  การเคล่ือนท่ี  การต่อวงจรไฟฟ้า  โดยการใช้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ การใช้ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในการวดั การหาพื้นท่ี  ขนาดและรูปทรง  เป็นตน้  เม่ือผูเ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการสร้างของเล่นเรียบร้อยแลว้สรุปขอ้มูลต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการสร้างสรรคช้ิ์นงานต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ผูเ้รียนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วยอินเทอร์เน็ต  เอกสาร  สอบถาม

ผูป้กครอง  ครู  และภูมิปัญญาชาวบา้น 
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3. ขั้นเลือกวิธีการ  ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มร่วมก ันอภิปรายปัญหาและความต้องการ 
ประกอบขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาจากการศึกษา  คน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสอบถามจากภูมิ
ปัญญาชาวบา้นแลว้สรุปความรู้ต่างๆ ประกอบกบัการส ารวจชุมชน น าขอ้มูลทั้งหมดมาใชป้ระกอบ
ในการตดัสินใจเลือกสร้างของเล่น  โดยการวิเคราะห์ขอ้ดี – ขอ้เสีย  ความเป็นไปไดใ้นการสร้าง  
ความประหยดั  ความคุม้ค่าและร่วมกนัลงความเห็นเป็นขอ้ตกลงของกลุ่มซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

   กลุ่มท่ี 1 สร้างเต่าเทอร์โบจากกะลามะพร้าว  ใชก้ลไกขอ้เหวีย่งช่วยในการเคล่ือนท่ี 
   กลุ่มท่ี 2 สร้างตุ๊กตาเริงระบ าจากเศษกระดาษแข็ง  ใช้เส้นเอ็นและแรงบีบช่วยให้

เกิดการเคล่ือนท่ีในลกัษณะข้ึน–ลง 
   กลุ่มท่ี 3 สร้างเรือยนตม์หศัจรรยจ์ากเศษไมอ้ดั  ใช้การต่อวงจรไฟฟ้า  รอก   เพื่อ

ช่วยในการเคล่ือนท่ี 
   กลุ่มท่ี 4  สร้างเคร่ืองบินไฮเทคจากเศษไมบ้ลัซ่า  ใชพ้ลงัหนงัยางช่วยในการเคล่ือนท่ี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  8 แสดงผลการตดัสินใจเลือกสร้างของเล่นของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
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4. ขั้นการออกแบบและปฏิบัติการ   ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งออกแบบ (Design) 
เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายโดยเน้นให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  โดยการวาดภาพ 3 มิติ  เพื่อ ส่ือสารให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจแนวคิดในขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมากซ่ึงผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์ห้
มากท่ีสุดในการออกแบบสร้างของเล่นท่ีมีความแตกต่างกนัของผูเ้รียนแต่ละคน โดยให้อิสระทาง
ความคิด  เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผูเ้รียนคิดนอกกรอบ  หลงัจากนั้นน าภาพร่าง 
3 มิติท่ีผูเ้รียนแต่ละคนออกแบบไว ้ ซ่ึงแต่ละคนอาจไดห้ลายภาพหลายแบบ น ามาอภิปรายร่วมกนั
ถึงขอ้ดี  ขอ้เสียและความเป็นไปไดใ้นการสร้างเป็นของเล่นจริง  หลงัจากนั้นร่วมกนัสรุปเลือกแบบ
ท่ีดีท่ีสุดเพียงแบบเดียว  ซ่ึงอาจมีการน าส่วนท่ีดีของแต่ละแบบมาผสมผสานกนัเพื่อให้ช้ินงานท่ีมี
ความสมบูรณ์และมีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุดแลว้น าไปสร้างของเล่นต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ผูเ้รียนแต่ละคนออกแบบของเล่นโดยการร่างภาพ 3 มิติเพื่อส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 

   หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างของเล่นตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ โดย
ผูส้อนสังเกตการท างานกลุ่ม  กระบวนการท างาน  ความร่วมมือกนัในการท างาน  ความรู้ในการ
เลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือช่างพื้นฐานประเภทต่างๆ  ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
และความมุ่งมัน่ในการท างาน การแกปั้ญหาท่ีพบขณะท างานและการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 



218 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างช้ินงานตามท่ีออกแบบไว ้
 

5. ขั้นทดสอบ   ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าของเล่นท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้มาทดสอบการ
ใชง้านวา่สามารถใชง้านไดต้ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 ผูเ้รียนน าของเล่นท่ีสร้างเสร็จแลว้มาทดสอบการท างาน 

 
6. ข้ันปรับปรุงแก้ไข  หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากการทดสอบการใช้

งาน ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกันด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ช้ินงานที่สร้างข้ึนสามารถใช้
งานได้ตามท่ีก าหนดไว ้  
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ภาพท่ี  12 ผูเ้รียนร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ขของเล่นหลงัการทดสอบแลว้พบปัญหาในการท างาน 

 
7. ขั้นประเมินผล  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินของเล่นท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย

แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 ได้หรือไม่ โดย
ประเมินจากเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน ประกอบดว้ย  ความสามารถในการเคล่ือนท่ี  ใชเ้ศษวสัดุเหลือใช้
ในชุมชน  มีความแข็งแรงทนทาน  ประหยดังบประมาณ  คุม้ค่า  เหมาะสมกบัความสามารถของ
ผู ้เ รียน  มีความคิดสร้างสรรค์  การประเมินนั้ นให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน  
ประกอบดว้ย นกัเรียน เพื่อน ครูผูส้อน ผูป้กครองและภูมิปัญญาชาวบา้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี  13  การประเมินช้ินงานโดยนกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน 
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  หน่วยที ่ 3 ยุวชนคนสร้างสรรค์  จ  านวน 10 ชัว่โมง  เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ี
พบจริงในชุมชน  โดยผูเ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาบริบทของชุมชนในเชิงลึก  เพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
ส่ิงท่ีพบในชุมชนตามความสนใจ  มีการบูรณาการความรู้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย            
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนในทุกขั้นตอน  ผูส้อนให้อิสระในการคิด
แกปั้ญหาของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีโดยครูผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก จดัเตรียมอุปกรณ์  
ส่ือและให้ค  าปรึกษากบันกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ซ่ึงช้ินงานสุดทา้ยของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัความสามารถ  ความตอ้งการและวธีิการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มรวมถึงความถนดัของผูเ้รียน  
ซ่ึงในหน่วยน้ีใช้เทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงานและการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) 
ส่งผลใหช้ิ้นงานท่ีไดมี้ความสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1 เร่ือง“เศรษฐกิจพอเพียง”โดยการศึกษา ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ชีวติประจ าวนัของคนในชุมชนปล่องเหล่ียม มีเร่ืองใดบา้งท่ีจดัอยูใ่นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แลว้น ามาจดัล าดบัเน้ือหาวางโครงเร่ืองเพื่อจดัท าหนงัสือออนไลน์ (บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์)โดยใช้
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเร่ืองราวให้มีลกัษณะเน้ือหาท่ีน่าสนใจ  สอดแทรกความรู้
และความเข า้ใจท าให ้หน ังสือมีความน่าสนใจมาก ข้ึน ประกอบรูปภาพ เสียงบรรยาย 
เสียงเพลงตลอดการน าเสนอ  ภายใตห้นงัสือท่ีมีช่ือวา่  “เดินตามรอยพ่อ...อยู่อย่างพอเพียง” โดย
ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา คือ ผูใ้หญ่                
ดนุพล  เงินชูกุล    นายชุบ  จนัทร์หงษ ์  นายสุวฒัน์  พึ่งบาง  และนางอ านวย  บุญเสริม  หลงัจาก
นั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างาน โดยก าหนดโครงเร่ืองท่ีจะจัดท าหนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์  เร่ิมดว้ยออกแบบปกหนงัสือ  สารบญั  เน้ือหา  ภาพประกอบ  วิดีโอท่ีไดจ้าการเก็บ
ขอ้มูลแลว้ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน  โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนอยา่งชดัเจน
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากการสัมภาษณ์  การสอบถาม  การสังเกตขั้นตอนการท างานของ                 
ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละคน  แล้วช่วยกันบันทึกข้อมูลท่ีส าคญัเพื่อน ามาใช้ในการท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิก มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายขั้นตอน  เช่น การบนัทึกภาพ
ดว้ยกลอ้งถ่ายรูปและโทรศพัทมื์อถือในการบนัทึกเสียงและถ่ายวดีิโอ  เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 14 ผูเ้รียนศึกษาและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

ของชุมชนปล่องเหล่ียม เช่น การท าราสีเขียวเพื่อใชใ้นการท าสวนกลว้ยไม ้ การเล้ียงเป็ด
ในครัวเรือนเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย  การใชฟื้นหุ่งขา้ว  การท าไมก้วาดกา้นมะพร้าว
และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทดแทน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  15 ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Flip Album)ในการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
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ภาพท่ี 16 ผลงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 
  กลุ่มที่ 2 เร่ือง “กล้วยไม้ในโหลแก้ว”จากการเข้าไปศึกษาชุมชนปล่องเหล่ียมพบ
ปัญหาเก่ียวกบัเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม ้ในขณะตดัช่อดอกกล้วยไมจ้ากสวนแลว้น ามาก าเพื่อ
จ าหน่ายนั้นจะมีดอกกลว้ยไมห้ลุดร่วงจากช่อดอกซ่ึงเป็นดอกท่ีมีสภาพดีแข็งแรงและสวย  แต่เน่ือง
ดว้ยกระบวนการในการท าเพื่อการส่งขายมีหลายขั้นตอน  เกษตรกรจึงพบปัญหาน้ีทุกสวน  วิธีการ
แกปั้ญหาบางสวนท่ีมีดอกร่วงจ านวนมากก็จะติดต่อพ่อคา้มาซ้ือเพื่อน าไปร้อยพวงมาลยั  แต่ส่วน
ใหญ่จะทิ้งไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสวนกลว้ยไมท่ี้ผูเ้รียนไปเก็บขอ้มูลก็ประสบปัญหาดงักล่าว
เช่นกนั  ชาวสวนเสียดายแต่ไม่รู้จะน าไปใช้ท าอะไร  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 จึงขอดอกกล้วยไม้จาก
เจา้ของสวนกลบัมาและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมและสมาชิกในกลุ่มสรุปวา่จะท า “กลว้ยไมใ้นโหล
แก้ว” เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม ้โดยมีท่ีปรึกษาคือ 
นายกมล  จะงาม  เกษตรกรชาวสวนกลว้ยไมซ่ึ้งมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี  17 สภาพปัญหาท่ีพบขณะเก็บขอ้มูลกบัเกษตรกรชาวสวนกลว้ยไม ้
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ภาพท่ี 18 น าปัญหาท่ีไดจ้ากชาวสวนกลว้ยไมม้าศึกษาคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อการแกปั้ญหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 ผูเ้รียนร่วมมือกนัปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
 
  กลุ่มที่ 3 เร่ืองโครงงาน “ราวตากผ้าแสนรู้”  เป็นการแกปั้ญหาดว้ยการท าโครงงาน
จากปัญหาท่ีผูเ้รียนประสบดว้ยตนเองและเป็นปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนั คือ ปัญหาการตากผา้
แล้วไปท างานนอกบ้านไม่มีคนอยู่บ้าน  ถ้าฝนตกเส้ือผา้ก็จะเปียก  จากการส ารวจส่วนใหญ่
ประชาชนในชุมชนไปประกอบอาชีพนอกบา้น  ผูท่ี้อยูบ่า้นจะเป็นผูสู้งอายุซ่ึงบางท่านมีสุขภาพไม่
แขง็แรง ส่งผลให้เม่ือซกัเส้ือผา้แลว้ตากไวก้็ตอ้งมาเก็บอีกคร้ังในช่วงเยน็หลงัเลิกงาน ถา้อยูใ่นช่วง
ฤดูฝนอาจท าให้เส้ือผา้เปียก  ตอ้งเสียเวลามาซักใหม่ท าให้ส้ินเปลืองและอาจไม่มีเส้ือผา้ใส่ไป
โรงเรียนหรือใส่ไปท างาน  นกัเรียนกลุ่มท่ี 3 จึงคิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการท า
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โครงงาน “ราวตากผา้แสนรู้” เพื่อแกปั้ญหาต่างๆท่ีพบซ่ึงคุณสมบติัของราวตากผา้แสนรู้ท่ีตอ้งการ 
คือ ถา้ฝนตกราวจะเล่ือนผา้ท่ีตากไวม้าหลบฝนท่ีบริเวณชายคาบา้น  ถา้ฝนหยุดและยงัมีแสงสว่าง
มากพอราวจะเล่ือนเส้ือผา้ออกไปรับแสงแดดให้เองอีกคร้ัง  หรือในกรณีท่ีฝนไม่ตกแต่มีแสงสวา่ง
นอ้ยหรือใกลมื้ดราวตากผา้แสนรู้จะเล่ือนเส้ือผา้ท่ีตากไวม้าอยู่ท่ีชายคาบา้นเพื่อป้องกนัเส้ือผา้ช้ืน
หรือเปียกน ้าคา้ง  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มคิดวา่ราวตากผา้แสนรู้จะแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของ
ผูท่ี้ประสบปัญหาดงักล่าวได ้และคิดวา่ควรน าพลงังานทดแทนมาใชเ้พื่อเป็นการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า  จึงเลือกใช้พลงังานแสงอาทิตยใ์นการสร้างโมเดลจ าลองราวตากผา้แสนรู้ในคร้ังน้ี โดยมี 
นายสุวฒัน์  พึ่งบาง  ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์เป็นท่ี
ปรึกษาโครงงาน  ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  20  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท าโครงงาน “ราวตากผา้แสนรู้” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี  21   รวบรวมข้อมูลท่ีส าคญัโดยการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การสอบถามครูผูส้อน

วทิยาศาสตร์และเรียนรู้ร่วมกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 
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ภาพท่ี 22 นกัเรียนร่วมกนัลงมือท าโครงการ “ราวตากผา้แสนรู้” ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
 
  กลุ่มที่ 4 เร่ือง “น ้าปลาแท้ตราปล่องเหลี่ยม”  เป็นการเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน  เรียนรู้หลักการด า เนินชีวิตตามหล ักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านความรู้ของ                    
ภูมิปัญญาไทย โดยมีคุณยายอ านวย บุญเสริม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถ
หลายด้าน อาทิ  เช่น  งานจกัสาน  การท าไม้กวาด  การถนอมอาหารแห้ง    นอกจากนั้นยงัท า
น ้ าปลาใช้รับประทานเอง  จากการที่นักเรียนลงพื้นที่เพื่อศึกษา  ส ารวจ  เก็บขอ้มูลในชุมชน
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้เทคนิคการท าน ้ าปลารับประทานเอง  ซ่ึงเป็นน ้ าปลาท่ีมี
รสชาติอร่อย  สะอาด  ปราศจากสารกนับูด ถา้เก็บไวน้านจะเพิ่มรสชาติความอร่อยมากข้ึน  เป็น
น ้ าปลาท่ีท าจากไส้ปลาทู  ซ่ึงเป็นปลาประจ าจงัหวดัสมุทรสาคร  นักเรียนกลุ่มท่ี 4 จึงลงมือฝึก
ปฏิบติัการท าน ้ าปลากบัคุณยายอ านวย  บุญเสริม  ต่อจากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนคิดต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์โดยการคิดเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการจ าหน่าย  มีการตั้ งช่ือน ้ าปลา  ท าโล้โก้ให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ การออกแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์   เพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน   ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
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ภาพท่ี 23 เรียนรู้ร่วมกบัภูมิปัญญาชาวบา้นคุณยายอ านวย บุญเสริม เก่ียวกบัวธีิการท าน ้ าปลาจากไส้

ปลาทู 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  24  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการท าน ้าปลาจากไส้ปลาทู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี  25 การออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ในการจ าหน่าย 
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  การน าเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  หลงัจากแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ตาม
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ช้ินงานท่ีมีความ
หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิด
วธีิการน าเสนอผลงานของตนเองตามความตอ้งการและความถนดั  ซ่ึงผลปรากฏดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1 เร่ือง “เศรษฐกจิพอเพียง” ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะของการอธิบาย
การเล่าขั้นตอนของการด าเนินการ  ปัญหาและความตอ้งการท่ีพบ  เร่ิมจากสมาชิกในกลุ่มสนใจ
เร่ืองของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ
ตอ้งการรู้ว่าในชุมชนปล่องเหล่ียมมีใครบา้งท่ีด าเนินชีวิตตามแนวคิดน้ี จึงด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในชุมชนปล่องเหล่ียมมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการถ่ายภาพ  บนัทึกเสียง  บนัทึกวีดีโอ  
แล้วน าขอ้มูลทั้งหมดมาจดัท าเป็นหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อ
น าเสนอผลงานผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม (www.pl.ac.th) และลงท่ี YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พร้อมทั้ง
ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ 

 
  กลุ่มที่ 2 เร่ือง “กล้วยไม้ในโหลแก้ว”  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะของการเล่า
นิทานเร่ือง “ชาวสวนกบันางฟ้า” โดยก าหนดเร่ืองท่ีเป็นปัญหาของชาวสวนกลว้ยไมท่ี้สมาชิกของ
กลุ่มพบในชุมชนปล่องเหล่ียม มีการสอดแทรกภาษาองักฤษในระหว่างการน าเสนอและการ
สนทนาเพื่อให้นิทานมีความน่าสนใจมากข้ึน  ประกอบวีดีทศัน์ท่ีแสดงขั้นตอนการสร้างช้ินงาน
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการ  หลงัจากนั้นร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 

 

http://www.pl.ac.th/
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ภาพท่ี 27 ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะนิทานประกอบการเล่าเร่ือง 
 

 กลุ่มที่ 3 เร่ืองโครงงาน “ราวตากผ้าแสนรู้”  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะของ
การแสดงละครจากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบเพื่อเขา้สู่โครงงาน “ราวตากผา้แสนรู้” พร้อมทั้งสาธิต
การท างานของช้ินงาน  น าเสนอประกอบวีดีทศัน์ท่ีแสดงขั้นตอนการสร้างช้ินงานตั้งแต่เร่ิมตน้จน
เสร็จส้ิน  หลงัจากนั้นร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  28  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะละครท่ีสะทอ้นปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 
 กลุ่มที่ 4 เร่ือง “น ้าปลาแท้ตราปล่องเหลี่ยม”  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะของ

การร้องเพลงฉ่อยเก่ียวกบัขั้นตอนการท าน ้ าปลาไส้ปลาทูและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ใน
ชุมชน  น าเสนอวีดิทศัน์ท่ีแสดงขั้นตอนการสร้างช้ินงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จส้ิน  หลงัจากนั้น
ร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน 
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ภาพท่ี 29  ผูเ้รียนน าเสนอผลงานในลกัษณะเพลงฉ่อยท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนการท าน ้าปลา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 30  แสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเกิดจากกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 
  โดยภาพรวมแลว้การสอนดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
ช่วยให้ครูและนกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม  ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์  ท าให้การท างาน
ร่วมกนัเกิดข้ึนนอกเวลาเรียนได ้ นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และน าเสนอหนา้ชั้นเรียนมาก
ข้ึน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัภายในกลุ่มและอภิปรายงานร่วมกนัในชั้นเรียนมากข้ึน มีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น  การตดัสินใจเลือก  การแสวงหาความรู้  การสืบเสาะหาความรู้จากแหล่ง
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เรียนรู้ต่างๆไดต้ามความสนใจ  ไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง
ในความส าเร็จของงานท่ีร่วมกนัคิดและปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้  และกระบวนการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ก่อนและหลังเรียนตามกระบวนทัศน์การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบ
ดงัตารางท่ี 24 

 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ก่อนและหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม X  S.D. t-test P 

ความสามารถ
พื้นฐานต ่า 

ก่อนเรียน 9 20 5.11 0.78 
-34.641* .00 

หลงัเรียน 9 20 15.11 0.60 

ความสามารถ
พื้นฐานปาน
กลาง 

ก่อนเรียน 16 20 10.25 1.12 
-26.634* .00 

หลงัเรียน 16 20 16.62 0.61 

ความสามารถ
พื้นฐานสูง 

ก่อนเรียน 9 20 13.33 0.70 
-23.500* .00 

หลงัเรียน 9 20 18.55 0.52 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 34 20 9.70 3.21 

-19.973* .00 
หลงัเรียน 34 20 16.73 1.39 

*P<.05 
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  จากตารางที่  24 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความสามรถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียน (X =16.73, S.D.=1.39) ตามกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน( X =9.70, S.D.=3.21) และเม่ือ
เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตาม
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มต ่า กลุ่มปานกลาง และกลุ่มสูง  พบว่า 
นกัเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
หลงัเรียน (X =15.11, S.D.=0.60, X =16.62, S.D.=0.61 และX =18.55, S.D.=30.52) สูงกวา่ก่อน
เรียน (X =5.11, S.D.=0.78, X =10.25, S.D.=1.12 และX =13.33, S.D.=0.70) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกราฟแสดงความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคโ์ดเยภาพรวมและจ าแนกตามความสามารถพื้นฐาน ดงัแผนภาพท่ี 20 

 

 
 
แผนภาพท่ี 20 แสดงความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์

โดยภาพรวมและจ าแนกตามความสามารถพื้นฐานต ่า  ปานกลาง  สูง 
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3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/1 หลงัเรียนตามกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานแยกเป็นรายด้าน ดงัตารางท่ี 25-26 
 
ตารางท่ี 25 ผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานแยกเป็นรายดา้น 
 

ความสามารถด้านการคิดอย่าง
มีวจิารณญาณ 

 
คะแนน
เต็ม 

 

คะแนนเฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
ความสารถ 

 

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ 5 3.83 0.93 มาก 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั                   5 4.00 0.00 มาก 
3. ความสามารถในการ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

5 
5 

4.17 0.69 มาก 

4. การคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบ คน้หาความจริง 

5 
5 

4.81 0.40 มากท่ีสุด 

5.ความสามารถในการสรุปผล
จากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ   
ท่ีปรากฏ 

5 3.81 0.40 มาก 

ภาพรวม 5 4.12 0.48 มาก 
  

 จากตารางท่ี 25  พบว่าโดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มีพื้นฐานดา้น
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่น
ระดบัมาก  (X = 4.12, S.D.= 0.48)  เม่ือพิจารณาความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จ าแนกเป็นรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบ คน้หาความจริง (X = 4.81, S.D.= 0.40) รองลงมาเป็นความสามารถดา้นความสามารถใน
การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (X = 4.17, S.D.= 0.69) การเลือกขอ้มูลส าคญั (X = 4.00, S.D.= 0.00) 
การระบุปัญหาและความตอ้งการ   (X = 3.83, S.D.= 0.93) และรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ (X = 3.81, S.D.= 0.40) 
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ตารางท่ี 26 ผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนตามกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานแยกเป็นรายดา้น 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา                 
เชิงสร้างสรรค์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ 

 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการ
ท่ีชดัเจน 

5 4.10 0.54 มาก 

2. การคน้พบแนวคิด   5 4.17 0.69 มาก 
3. การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 5 3.85 0.46 มาก 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   5 3.83 0.93 มาก 
5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ 5 3.81 0.40 มาก 

ภาพรวม 5 3.95 0.60 มาก 
 

  จากตารางท่ี 26 พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 มีความสามารถ
ดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
อยู่ในระดบัมาก (X = 3.96, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคจ์  าแนกเป็นรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นมากท่ีสุด คือ การคน้พบแนวคิด (X =4.17, 
S.D. = 0.69) รองลงมามีคะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากคือ การระบุปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีชดัเจน (X = 4.10, S.D. = 0.54) การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา (X = 3.85, S.D. = 0.46) การ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง  (X = 3.83, S.D. = 0.93) และรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือ
ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ (X = 3.81, S.D. = 0.40) ดงัแผนภาพท่ี 21 
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แผนภาพท่ี 21 แสดงความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์

แยกเป็นรายดา้นจากตารางท่ี 25 และตารางท่ี 26 
 
3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการเรียนตาม

กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

หมายถึง  ระดบัการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการ
เรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
ประกอบดว้ยความพึงพอใจ  4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) เน้ือหา  2)  กิจกรรมการเรียนรู้  3) ส่ือการสอน  และ 
4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตรประมาณค่า  5 ระดบั ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึนมีผลดงัน้ี 

3.1.1 ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ประกอบดว้ยความพึงพอใจ 4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) เน้ือหา 2) กิจกรรมการ
เรียนรู้  3) ส่ือการสอน  และ 4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  เป็นมาตร
ประมาณค่า  5 ระดบั  ดงัแสดงขอ้มูลใน ตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27  ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อ
ที่ 

ความพงึพอใจ 
คะแนน 
(เต็ม) 

  S.D. ระดบั ล าดบั 

1. ด้านเนือ้หา 
1 เน้ือหามีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 5 4.66 0.49 มากท่ีสุด 2 
2 เน้ือหาเป็นปัจจุบนัและน าไปใชไ้ดจ้ริง 5 4.75 0.44 มากท่ีสุด 1 
3 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะกบัผูเ้รียน 5 4.65 0.59 มากท่ีสุด 3 
4 การจดัเรียงเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 4.45 0.60 มาก 4 
 รวม ข้อ 1-4 5 4.62 0.54 มากที่สุด  

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
5 กิจกรรมมีความหลากหลาย 5 4.60 0.49 มากท่ีสุด 3 
6 กิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้และ 

ทา้ทายให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 
5 4.58 0.51 มากท่ีสุด 4 

7 ไดเ้รียนรู้นอกหอ้งเรียนกบัผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถหลากหลาย 

5 4.65 0.60 มากท่ีสุด 1 

8 ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 5 4.62 0.49 มากท่ีสุด 2 
 รวม ข้อ 5-8 5 4.61 0.52 มากที่สุด  

3. ด้านส่ือการสอน 
9 มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 5 4.23 0.72 มาก 2 
10 ส่ือการเรียนรู้ทนัสมยั 5 4.12 0.60 มาก 3 
11 มีการน าเคร่ืองมือทางเทคโนโลยมีาใช ้ 5 4.35 0.64 มาก 1 
12 ส่ือท่ีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ 5 4.01 0.59 มาก 4 
 รวม ข้อ 9-12 5 4.17 0.63 มาก  

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
13 ฝึกความสามารถดา้นการคิด 5 4.72 0.51 มากท่ีสุด 1 
14 น าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 5 4.71 0.47 มากท่ีสุด 2 
15 ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในชุมชนและทอ้งถ่ิน 5 4.65 0.50 มากท่ีสุด 3 
 รวม ข้อ 13-15 5 4.69 0.49 มากที่สุด  

 รวม 1-15 5 4.52 0.54 มากที่สุด  
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    จากตารางท่ี 27 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  นกัเรียนมี
ความพึงพอใจภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.52, S.D = 0.54) และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น  

พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานในล าดบัท่ี 
1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.65, S.D = 0.54) โดยมีรายการประเมินยอ่ยล าดบั

แรก คือดา้นฝึกความสามารถดา้นการคิด ( = 4.72, S.D = 0.51) และล าดบัสุดทา้ย คือ ไดเ้รียนรู้

เร่ืองราวในชุมชนและทอ้งถ่ิน ( = 4.65, S.D = 0.49)  ล าดบัท่ี 2 ดา้นเน้ือหาในระดบัมากท่ีสุด (
 = 4.62, S.D = 0.54)  โดยมีรายการประเมินย่อยล าดบัแรก คือดา้นเน้ือหาเป็นปัจจุบนัและ
น าไปใชไ้ดจ้ริง( = 4.75, S.D = 0.44)  และล าดบัสุดทา้ย คือ การจดัเรียงเน้ือหาเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน ( = 4.45, S.D = 0.60)  ล าดบัท่ี 3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.61, 

S.D = 0.52)โดยมีรายการประเมินย่อยล าดบัแรก คือ ไดเ้รียนรู้นอกห้องเรียนกบัผูท่ี้มีความรู้ท่ี
หลากหลาย ( = 4.65, S.D = 0.60)  และล าดบัสุดทา้ย คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้และทา้

ทายใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ( = 4.58, S.D = 0.51) และล าดบัท่ี 4 ดา้นส่ือการสอนในระดบัมาก 

( = 4.17, S.D = 0.63) โดยมีรายการประเมินยอ่ยล าดบัแรก คือ มีการน าเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

มาใช ้( = 4.35, S.D = 0.64) และล าดบัสุดทา้ย คือ ส่ือท่ีจ  านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ ( = 

4.01, S.D. = 0.59) ตามล าดบั   
3.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. นักเรียนมีความมีความเห็นว่า การเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์การ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เป็นวิธีการใหม่  มีความน่าสนใจ  และมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย   

2. นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  เรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์ท่ี
พบจริงในชุมชน  มีการใชค้  าถามกระตุน้ให้เกิดความสนใจในการเรียน  ฝึกการคิดการแกปั้ญหาอยู่
ตลอดเวลา  และเป็นกิจกรรมท่ีฝึกปฏิบติัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในหอ้งเรียนไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
เพื่อแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบ ดงัตวัอยา่งการบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียนดงัน้ี 
     “มีความสุขที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  เรียนรู้เ ร่ืองที่ตนเองสนใจ
อยากท า  อยากแกปั้ญหานั้นจริงๆ” 
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     “ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีพบมาจากประสบการณ์ท่ีไดศึ้กษาส่ิง
ต่างๆ แลว้น ามาบูรณาการความรู้ วางแผนเพื่อคิดหาวธีิการแกปั้ญหานั้นๆ” 
     “ชุมชนมีเร่ืองราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจท่ีเราไม่รู้อีกมาก  พอไดเ้ขา้มาเรียนรู้
แลว้ท าให้รู้สึกต่ืนเตน้ ทา้ทายและภูมิใจกบัการคิด  การแกปั้ญหา  และการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน” 
     “ปัญหาบางปัญหาใชว้ธีิการแกท่ี้เรียบง่ายแต่ไดผ้ลท่ีคุม้ค่ามาก  ทั้งหมด
อยู่ท่ีวิธีการคิด  การมองปัญหาท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงการตดัสินใจท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาจะอยู่ท่ี
ประสบความการณ์และความรู้ของคนคนนั้น  ซ่ึงไม่มีวิธีท่ีดีท่ีสุดข้ึนอยู่กับสภานการณ์  ความ
เหมาะสมและความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีพบของแต่ละคน” 
     “อยากเรียนรู้แบบน้ีอีกเพราะสนุก ไม่เครียด  มีการวดัและประเมินผล
จากบุคคลหลายๆ คน ไม่กดดนัและมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและผลงานของ
เพื่อนๆ ดว้ย” 

 
ตอนที่  3   ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

1. การขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการขยายผลรูปแบบคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
1 ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวน 32 คน  โดยนักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ในการขยายผลคร้ังน้ีผูส้อนเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยสอนแบบบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ
ประกอบดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซ่ึงผู ้วิจ ัยท าการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณฐาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในภาพรวม 
  ค าถามทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา กลุ่ม
ขยายผลการวจิยั มีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
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  วตัถุประสงค์การวจัิย 
  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษากลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
หลงัการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
  สมมติฐานการวจัิย 
  ในการขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ผูว้จิยัตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 

1. นกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน หลงัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
  ประสิทธิผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานก่อนและหลงัเรียนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ t-test แบบ 
dependent มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี  28 
 
ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา

เชิงสร้างสรรค ์ก่อนและหลงัการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐานของนกัเรียนกลุ่มขยายผล 

 
กลุ่มขยายผล N คะแนนเต็ม X  S.D. t-test P 

ก่อนเรียน 32 20 8.66 1.99 
-27.631* .00 

หลงัเรียน 32 20 16.09 0.96 
*P<.05 
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  จากตารางท่ี 28 โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน (X =16.09, S.D.=0.96) ตามกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน ( X =8.66, S.D.=1.99) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31 การขยายผลกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานกบันกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 
 
  ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค ์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 หลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานแยกเป็นรายดา้น  ดงัตารางท่ี 29-30 
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ตารางท่ี 29 ผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานแยกเป็นรายดา้นกลุ่มขยายผล 

 

ความสามารถด้านการคิดอย่าง
มีวจิารณญาณ 

 
คะแนน
เต็ม 

 

คะแนนเฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
ความสารถ 

 

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ 5 3.80 0.94 มาก 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั                   5 3.96 0.05 มาก 
3. ความสามารถในการ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

5 
5 

4.10 0.69 มาก 

4. การคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบ คน้หาความจริง 

5 
5 

4.61 0.40 มากท่ีสุด 

5.ความสามารถในการสรุปผล
จากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ี
ปรากฏ 

5 3.76 0.40 มาก 

ภาพรวม 5 4.04 0.49 มาก 
 
  จากตารางท่ี 29  พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 มีความสามารถ
ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.04, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
จ าแนกเป็นรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบ คน้หาความจริง (X = 4.61, S.D.= 0.40) รองลงมาเป็นความสามารถดา้นความสามารถในการ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (X = 4.10, S.D.= 0.69) การเลือกขอ้มูลส าคญั (X = 3.96, S.D.= 0.05) การระบุ
ปัญหาและความตอ้งการ (X = 3.80, S.D.= 0.94) และรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด
คือ ความสามารถในการสรุปผลจากข้อมูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ (X = 3.76, S.D.= 0.40) 
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ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนตามกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานแยกเป็นรายดา้นกลุ่มขยายผล 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา                 
เชิงสร้างสรรค์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ 

 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการ
ท่ีชดัเจน 

5 3.93 0.52 มาก 

2. การคน้พบแนวคิด   5 4.17 0.65 มาก 
3. การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 5 3.96 0.46 มาก 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   5 3.83 0.93 มาก 
5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ 5 3.81 0.41 มาก 

ภาพรวม 5 3.94 0.59 มาก 
 

  จากตารางท่ี  30 พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 มีความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.94, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคจ์  าแนกเป็นรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นมากท่ีสุด คือ การคน้พบแนวคิด (X =4.17, 
S.D. = 0.65) รองลงมามีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากคือ การคน้พบวิธีการแก้ปัญหา (X = 3.96, 
S.D. = 0.46)การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชัดเจน (X = 3.93, S.D. = 0.52)การน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริง  (X = 3.83, S.D. = 0.93) และรายดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือ  ทกัษะการ
สร้างสรรคค์วามรู้ (X = 3.81, S.D. = 0.41) ดงัแผนภาพท่ี  22 
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แผนภาพท่ี 22  แสดงความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์

แยกเป็นรายดา้นกลุ่มขยายผล 
 

2. ความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6/3 กลุ่มขยายผลทีม่ีต่อการเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน หมายถึง  
ระดบัการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ท่ีมีต่อการเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ย
ความพึงพอใจ  4 ดา้น  ไดแ้ก่  1)  เน้ือหา  2)  กิจกรรมการเรียนรู้  3) ส่ือการสอน และ 4) ประโยชน์           
ท่ีไดรั้บ  โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน ดงัน้ี 

2.1 ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ประกอบดว้ยความพึงพอใจ  4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) เน้ือหา 2) กิจกรรมการ
เรียนรู้  3) ส่ือการสอน  และ 4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นมาตร
ประมาณค่า  5 ระดบั  ดงัแสดงขอ้มูลใน ตารางท่ี 31 
 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

3.8 3.96 4.1 
4.61 

3.76 
3.93 4.17 3.96 

3.83 3.81 
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ตารางท่ี  31  ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานของกลุ่มขยายผล 

 

ข้อ
ที่ 

ความพงึพอใจ 
คะแนน 
(เต็ม) 

  S.D. ระดบั ล าดบั 

1. ด้านเนือ้หา 
1 เน้ือหามีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 5 4.32 0.42 มาก 4 
2 เน้ือหาเป็นปัจจุบนัและน าไปใชไ้ดจ้ริง 5 4.55 0.40 มากท่ีสุด 2 
3 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะกบัผูเ้รียน 5 4.60 0.56 มากท่ีสุด 1 
4 การจดัเรียงเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 4.40 0.61 มาก 3 
 รวม ข้อ 1-4 5 4.46 0.49 มาก  

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
5 กิจกรรมมีความหลากหลาย 5 4.48 0.42 มาก 2 
6 กิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้และ 

ทา้ทายให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 
5 4.56 0.46 มากท่ีสุด 1 

7 ไดเ้รียนรู้นอกหอ้งเรียนกบัผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย 

5 4.42 0.60 มาก 3 

8 ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 5 4.32 0.49 มาก 4 
 รวม ข้อ 5-8 5 4.44 0.49 มาก  

3. ด้านส่ือการสอน 
9 มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 5 4.42 0.75 มาก 1 
10 ส่ือการเรียนรู้ทนัสมยั 5 4.32 0.64 มาก 2 
11 มีการน าเคร่ืองมือทางเทคโนโลยมีาใช ้ 5 4.24 0.41 มาก 3 
12 ส่ือท่ีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ 5 4.05 0.57 มาก 4 

 รวม ข้อ 9-12 5 4.25 0.59 มาก  

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
13 ฝึกความสามารถดา้นการคิด 5 4.65 0.51 มากท่ีสุด 2 
14 น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 5 4.73 0.47 มากท่ีสุด 1 
15 ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในชุมชนและทอ้งถ่ิน 5 4.52 0.50 มากท่ีสุด 3 

 รวม ข้อ 13-15 5 4.63 0.49 มากที่สุด  

 รวม 1-15 5 4.44 0.51 มาก  
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  จากตารางท่ี 31 ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานของนกัเรียนกลุ่มขยายผล พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.44, S.D = 0.51)และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัเรียนมี

ความพึงพอใจต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในล าดับท่ี 1 ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.63, S.D = 0.49)โดยมีรายการประเมินยอ่ยล าดบัแรก 

คือดา้นน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ( =  4.73, S.D = 0.47) และล าดบัสุดทา้ย คือ 

ไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในชุมชนและทอ้งถ่ิน ( =  4.52, S.D = 0.50)  ล าดบัท่ี 2 ดา้นเน้ือหาในระดบัมาก             

( = 4.46, S.D = 0.49)  โดยมีรายการประเมินยอ่ยล าดบัแรก คือดา้นเน้ือหามีความยากง่ายเหมาะ

กบัผูเ้รียน ( = 4.60, S.D = 0.56)  และล าดบัสุดทา้ย คือ เน้ือหามีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้                    

( = 4.32, S.D = 0.42)  ล าดบัท่ี 3 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัมาก ( = 4.44, S.D = 0.49) 

โดยมีรายการประเมินยอ่ยล าดบัแรก คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ กระตุน้และทา้ทายให้ผูเ้รียนลง
มือปฏิบติัจริง ( =  4.56, S.D = 0.46)   และล าดบัสุดทา้ย คือ ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

( = 4.32, S.D = 0.49) และล าดบัท่ี  4 ดา้นส่ือการสอนในระดบัมาก ( = 4.25, S.D = 0.59) โดย

มีรายการประเมินยอ่ยล าดบัแรก คือ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย( = 4.42, S.D = 0.75) และ

ล าดบัสุดทา้ย คือ ส่ือท่ีจ  านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ ( = 4.05, S.D. = 0.57) ตามล าดบั 
2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการเรียนตาม

กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. นกัเรียนมีความเห็นวา่การเรียนการสอนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ท่ีฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การแกปั้ญหาและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ฝึกการท างานเป็นทีม  มีการวางแผนในการท างานอยา่ง
เป็นระบบ 

2. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้กบัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีความรู้  ความสามารถใน
เร่ืองท่ีตนเองสนใจและไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 

3. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  บุคคลต่างๆ ในชุมชนท าให้การ
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนมีความสุข  สนุก  และทา้ทายความสามารถในการคิดการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีพบ
มากข้ึนสามารถน าความรู้ไปขยายผลใหก้บัผูท่ี้สนใจต่อไปได ้
   “ชอบวธีิการเรียนรู้แบบน้ีมาก  อยากใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนแบบน้ีบ่อยๆ” 
   “รู้สึกวา่ตวัเองมีความสามารถและเป็นคนเก่งท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีพบใหส้ าเร็จได”้ 
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   “การไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในชุมชนท าใหเ้กิดความรักและความภาคภูมิใจในชุมชน
ท่ีตนอาศยั” 
    “อยากพฒันาต่อยอดความรู้สู่ช้ินงานหรือผลิตภณัฑ์เพื่อการสร้างรายไดใ้หก้บั
ตนเองและครอบครัวต่อไป” 
   กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
เป็นแนวทางท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิดอยา่งมาก  โดยเฉพาะการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี
พบจริงในชุมชน  และสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีพบไดจ้ริง  ท า
ให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ทา้ทายความสามารถในการคิด  การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น  การท างานอยา่งเป็นระบบ  มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน มีการบูรณาการความรู้
ของศาสตร์ในสาระการเรียนรู้ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี   กิจกรรมท่ีจดัข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจจึง
เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจให้กบันักเรียนทั้งนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต ่า 
โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้และไม่สนใจเรียนจะให้ความสนใจ และใส่ใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มในการร่วมแสดงความคิดเห็นและช่วยเพื่อนในกลุ่มด าเนินการสร้างช้ินงานตามความสามารถ 
นอกจากนั้นแล้วครูผูส้อนยงัมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนวิธีการแนวทางการจดักิจกรรมซ่ึงกนั
และกนัท าใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนมีหลากหลายและลดภาระของผูเ้รียนในการสร้างช้ินงาน
ลงดว้ย  มีการน าความรู้ดา้นเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชซ่ึ้งผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความชอบจึงส่งผลให้
การเรียนรู้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน โดยมีการน าโทรศพัท์มือถือมาถ่ายภาพ  
บนัทึกเสียง  บนัทึกวีดีโอ  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  การเก็บข้อมูล  การ
วเิคราะห์  การน าเสนอผลงาน  และการสืบคน้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต  การติดต่อกบัสมาชิกในกลุ่ม
และครูผูส้อนผา่น Line, Facebook, Twitter, Tango, E-mail เป็นตน้ ท าให้การท างานร่วมกนัเกิดข้ึน
นอกเวลาเรียน  อย่างไรก็ตามพบว่านกัเรียนมีความตอ้งการเวลาในการท างานร่วมกบัสมาชิกใน
กลุ่มเพิ่มข้ึนเพื่อตอ้งการให้ช้ินงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน  โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน าอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะในขั้นของการลงมือปฏิบติัการสร้างช้ินงาน  เน่ืองด้วยมีการ 
บูรณาการความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงันั้นนกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานของ
ทั้ง 3 กลุ่มสาระเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ผูส้อนจึงตอ้งเตรียมความพร้อมให้กับ
ผูเ้รียนโดยการเตรียม เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และองคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งใชป้ระกอบในการสร้างสรรค์
ช้ินงาน  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดและเกิดประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการ 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจ ัย เ ร่ืองกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะคือ
เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคข์องนักเรียนระดบัประถมศึกษาหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและ 3)  ขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 จ านวน 34 คนโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557ใช้วิธีด าเนินการวิจยัใน
ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
แบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับ
ภายใน(The Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) แลว้เสริม
ดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียว
ก่อน-หลงั(The One Group Pretest-Posttest Design)การใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)หาค่าทีแบบ             
ไม่อิสระ (t-test dependent) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล
และมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ืองกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (CLTE)มีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการ
เรียนรู้ 4 ด้านท่ีตอ้งค านึงถึงประกอบด้วย 1. ด้านชุมชน (Community) 2. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
(Learning)  3. ดา้นเทคโนโลยี (Technology)  และ 4.การประเมินผล (Evaluation) เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ด าเนินการตามขั้นตอน PSRA ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม(Preparing: P) 
ขั้นท่ี 2  กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S )ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 
ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A)โดยก าหนดให้ทั้ง 4 ขั้นตอนมีการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ซ่ึงอาจเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผน  
การร่วมคิด  ร่วมปฏิบตัิ  ร่วมประเมิน  ถ่ายทอดความรู้  ร่วมเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  ร่วม
ภาคภูมิใจ  ร่วมรับผดิชอบ ส าหรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (CLTE) มี
องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการเป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน  
โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ดา้น CLTE ได้แก่  ชุมชน  การจดัการเรียนรู้  เทคโนโลยี และการ
ประเมินผล โดยจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาท่ีพบ
ในชุมชนด้วยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและได้ช้ินงานท่ีสร้างสรรค์ 2) วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 3) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน PSRA ซ่ึงในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ดา้น CLTE และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม 
ดงัน้ี (1) เตรียมความพร้อม (Preparing: P) การประชุม ช้ีแจง วางแผนการด าเนินการร่วมกนัระหวา่ง
โรงเรียนและชุมชน ให้ความรู้เบ้ืองตน้กบันกัเรียนก่อนลงพื้นท่ี  (2) กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : 
S) น าเทคนิคการเรียนรู้รูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานการสืบ
เสาะหาความรู้  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และการใช้ความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี(3) สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) ผลท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนและความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้และ (4) ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A)การประเมิน



248 
 

ตามสภาพจริงโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมประเมิน และ 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  ประกอบดว้ย (1) ชุมชนให้การส่งเสริม สนบัสนุน
และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (2) ผูเ้รียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  ฝึกการคิดและ
การแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน และ (3) มีการยึดหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบักิจกรรมนอกห้องเรียนผลการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CLTE) ตามเกณฑ์ E1/E2กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได ้ค ่า
ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเท่ากบั 82.20/83.50 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษามีผลสรุปดงัน้ี 

2.1 หลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CLTE) 
นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2และพบว่านกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง ผล
คะแนนการทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะมีคะแนนสูงกว่านกัเรียน
กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มปานกลางก็จะมีคะแนนสูงกวา่กลุ่มต ่าตามล าดบั หากพิจารณาการประเมิน
รายดา้น พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนตาม
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ความสามารถในการคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง ส่วนองคป์ระกอบมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดคือ ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ  

2.2 หลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CLTE) 
นกัเรียนมีความสามารถดา้นการการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 และพบวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง 
ผลคะแนนการทดสอบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก็จะมีคะแนนสูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มปานกลาง  และกลุ่มปานกลางก็จะมีคะแนนสูงกวา่กลุ่มต ่าตามล าดบั  หากพิจารณาการ
ประเมินรายดา้น พบว่าโดยภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงั
เรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดบัมาก  ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือการคน้พบแนวคิด  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุดคือทกัษะ
การสร้างสรรคค์วามรู้ 
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3. ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่านกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลการวิจยัท่ีเรียนตามกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหลังเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 และพบว่านกัเรียนมีความ              
พึงพอใจต่อการเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 

 
อภิปรายผล 

 
 การวิจยัเร่ืองกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. จากผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (CLTE) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิแล้วพบว่ากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมความ
ตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีการด าเนินการตามขั้นตอนของวิธีการ
เชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษามาตรฐาน
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Davis and Newstrom, 1989)
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget ร่วมกบัทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky มี
การศึกษาบริบทและขอ้มูลชุมชนปล่องเหล่ียม  ซ่ึงกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน  มีแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ (Joyce and Weil, 1996 : 13; ทิศนา แขมมณี, 2545: 475) ท่ีสรุปวา่ การเรียน
การสอนเป็นแบบแผนการด าเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัอยา่งเป็นระบบ สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
โดยการเรียนการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอน
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ของครูทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการวิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถพื้นฐานในการ
เรียนรู้  และสนทนากลุ่มเพื่อตอ้งการให้ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัญหาและ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ รวมทั้งวเิคราะห์งานและภาระงานท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ แลว้น า
แนวทางท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
  ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ซ่ึงมีแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนหลายวิธีการ  ควรเลือกให้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนลกัษณะ
เน้ือหาวิชา ความพร้อมของผูเ้รียน  สภาพแวดล้อม บริบทและส่ือการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงน า แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) มาเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัชุมชนเป็นหลกั การเรียนรู้ทุกขั้นตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
ชุมชน ผูว้จิยัพบวา่มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning: IBL) การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative Learning)
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (Project Based Learning : CBL)แนวคิดเก่ียวกบัความสามารถดา้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Problem Solving : CPS)ส าหรับทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism Theory) สรุป
แนวคิดไดว้า่ 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยักระบวนการ
ก ากบัตนเอง เพื่อหาแนวทางลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง 2) การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัการท่ี
ผูเ้รียนใช้กระบวนการทางปัญญาในการจดักระท ากบัขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจกบัประสบการณ์
ใหม่ท่ีได้รับอย่างมีความหมายและ3)การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีบทบาทส าคญัต่อการสร้าง
ความรู้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส าคญั  จดักิจกรรมอยู่บนสถานการณ์
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน  เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจตอ้งการแกปั้ญหาและพฒันาให้ดีข้ึน เนน้
การท างานแบบร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการส ารวจ  ศึกษา  สภาพปัญหาของชุมชน  
วิเคราะห์การปฏิบติั การวางแผน ลงมือปฏิบติัจริงและแก้ไขปัญหา ประเมินผล ตรวจสอบและ
น าเสนอผลงานดว้ยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆในชุมชน ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและขยายผลสู่ชุมชน  รวมถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆท่ีได้พบซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์แนวทางการ
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จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณได ้5 ดา้น 
คือ 1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ 2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั 3. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล 4. การคน้ควา้ การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริงและ5. ความสามารถในการสรุปผลจาก
ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ ในส่วนของแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ทางสติปัญญาในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคส์ังเคราะห์ได ้ 5 ดา้น คือ 1. การระบุปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีชดัเจน 2. การคน้พบแนวคิด 3. การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา  4.การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  และ 5. 
การสร้างสรรคค์วามรู้แลว้น าเขา้สู่ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) “CLTE”  เพื่อเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) 
ชุมชน (Community) 2) การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3) เทคโนโลยี (Technology) และ 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  4 ขั้นตอน PSRA  ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เตรียม
ความพร้อม (Preparing : P) การประชุม  ช้ีแจง วางแผนการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและ
ชุมชน ให้ความรู้เบ้ืองตน้กบันกัเรียนก่อนลงพื้นท่ี  ขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S)ในขั้น
น้ีมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพื่อน าไปใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เน้ือหา  และ
แนวทางในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเทคโนโลยีและโครงงาน  ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด 
(Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดผา่นประสบการณ์ท่ีมี
ผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการคน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ี
น าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียนบนัทึกการสะทอ้นคิด  การสอบถาม
การสัมภาษณ์  และขั้นท่ี  4 ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) โดยประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  
หลงัเรียน มีการประเมินความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนซ่ึงประเมินจากการปฏิบตัิงาน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ ภาระงาน ช้ินงานและแบบทดสอบ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน
แลว้น าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีสังเคราะห์ไดน้ี้ไปก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ของกระบวน
ทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์และปัญหาท่ีพบใน
ชุมชน เปิดโอกาสพร้อมทั้งให้อิสระแก่ผูเ้รียนอย่างเต็มที่ในการเลือกหัวขอ้เร่ือง ปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีสนใจเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน  ภายใต้
ตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 16101) ซ่ึงมีการบูรณาการกบั
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิวฒันาการของ
เทคโนโลยีและการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยีและอาชีพในชุมชน  ซ่ึงในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้จะใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหา จุดประสงค ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ซ่ึงก าหนดไวด้งัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองนักสืบ
ชุมชน ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) มีผลการสังเคราะห์
กระบวนการได้ 5 ขั้ น คือ 1) ขั้ นสร้างความสนใจ (engagement) 2) ขั้ นส ารวจและค้นหา 
(exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  และ 
5) ขั้นประเมินผล (evaluation)  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองสร้างสรรค์หรรษา ใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบกระบวนการเทคโนโลยแีละการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ มีผลการสังเคราะห์กระบวนการได ้
7 ขั้น คือ 1) ก าหนดปัญหาและความต้องการ(Identify the problem) 2)รวบรวมข้อมูล 
(Information  gathering) 3) เลือกวิธีการ (Selection) 4) ออกแบบและปฏิบตัิการ (Design 
and making) เน้นความคิดสร้างสรรค์ 5)ทดสอบ(Testing) 6) ปรับปรุงแก้ไข (Modification 
and improvement) และ7) ประเมินผล (Assessment)  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เ ร่ืองยุวชน
คนสร้างสรรค์ ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเทคโนโลยี (PjBL) และการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ (CPS) มีผลการสังเคราะห์กระบวนการได ้5 ขั้น คือ 1) ขั้นกระตุน้ความสนใจ 2) ขั้น
ส ารวจตรวจสอบท าความเขา้ใจปัญหา 3)ขั้นสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) ขั้นวางแผนและ
ด าเนินการแกปั้ญหา และ 5) ขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองคค์วามรู้ ในส่วนของการร่วมมือกนั
เรียนรู้ (Collaborative Learning) เป็นวธีิจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม
ดว้ยกนัเองและกบับุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้และท่ีส าคญัคือบุคคลใน
ชุมชนท่ีนกัเรียนศึกษา 
  ผูว้ ิจยัได ้ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเก่ียวกับความสามารถ
พื้นฐานเป็นความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual ability)ของนักเรียน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่ง
ความสามารถพื้นฐานของนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มต ่า อนั
เน่ืองมาจากการจดัชั้นเรียนให้กบันักเรียนในระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร มีลกัษณะเป็นแบบคละความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน ดงันั้นในแต่ละห้องเรียนจึงมีนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัทางด้านสติปัญญาในลกัษณะ
ความสามารถพื้นฐานสูง ปานกลาง และต ่ารวมอยูด่ว้ยกนั  ส าหรับความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นความสามารถดา้นการคิดขั้นสูงซ่ึงตอ้งมีการเรียนรู้  การฝึก
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ปฏิบติั  การฝึกฝนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดเป็นทกัษะของผูเ้รียน มีผลการสังเคราะห์ออกเป็น 5 ดา้น 
คือ  1) ระบุปัญหาและความตอ้งการ 2) เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  3) ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล 4) การคน้ควา้ การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง และ 5) ความสามารถในการสรุปผลจาก
ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ  ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดท่ีตอ้งใช้ควบคู่กบัการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS)เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการแสวงหา
ทางเลือกมาใช้แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หลากหลายวิธีการและไม่ซ ้ าแนวคิดเดิมจนน าไปสู่
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  มีผลการสังเคราะห์ทกัษะออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) การระบุปัญหา
และความตอ้งการท่ีชดัเจน 2) การคน้พบแนวคิด 3) การคน้พบวิธีการแกปั้ญหา 4) การน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริง และ 5) การสร้างสรรคค์วามรู้   ซ่ึงผูว้จิยัน ามาก าหนดเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาผลการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (CLTE) ตามเกณฑ์ E1/E2 กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดค้่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเท่ากบั  82.20/ 83.50 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยัขอ้ท่ี 1 

2. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มีผลการวจิยัดงัน้ี 
  หลังเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CLTE)โดย
ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 
จากการท่ีผูว้ิจยัแบ่งความสามารถพื้นฐานของนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง  
และกลุ่มต ่า  เพื่อตอ้งการศึกษาวา่กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานท่ีพฒันาข้ึน
เม่ือใช้กบันักเรียนที่มีความสามารถต่างกนัผลที่ได้จะแตกต่างกนัอย่างไร ซ่ึงพบว่านกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานสูง ผลคะแนนการทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคก์็จะมีคะแนนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มปานกลาง  และกลุ่มปานกลางก็
จะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มต ่าตามล าดบั  หากพิจารณาการประเมินโดยภาพรวม พบว่านกัเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานอยู่ในระดบัมาก ท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการคน้ควา้  
การแสวงหาค าตอบ ค้นหาความจริงและมีค่าเฉล่ียรายด้านน้อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการ
สรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ ส่วนผลคะแนนการทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ท่ีมีคะแนนรายด้านเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ
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คน้พบแนวคิด  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีคะแนนรายด้านเฉล่ียอยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะการ
สร้างสรรค์ความรู้จะเห็นไดว้่ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึนเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา โดยผ่านขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้4ขั้นตอน PSRA ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็น
การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน เร่ืองใกลต้วัท่ีนกัเรียนพบเห็นและบางเร่ือง
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบันักเรียน  จากสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั  จึงเป็นการเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย มีกิจกรรม และส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหาและพิจารณาสาเหตุของปัญหา  
ทา้ทายความสามารถให้นกัเรียนคิดดว้ยการใช้ค  าถามกระตุน้ความสนใจ  สร้างสถานการณ์ต่างๆ 
ให้นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ร่วมกนัวางแผนในการแกปั้ญหา
ดว้ยวิธีการต่างๆ ซ่ึงมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และคอยให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าเม่ือนักเรียนตอ้งการ  การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นกัเรียนเป็น
ผูค้น้พบปัญหาดว้ยตนเองและเลือกปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่ม ตดัสินใจเลือก
และให้เหตุผลประกอบการเลือกไดด้ว้ยตนเอง มีความสามารถในการคน้หาความรู้  การแสวงหา
ค าตอบเพื่อยืนยนัความคิด สามารถรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ระบุปัญหาและ
ความตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม  น าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมแนวทางการ
แกไ้ขโดยเน้นการสร้างสรรค์ผลงานและการน าไปใช้ประโยชน์สู่สังคมและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ริง
ภายใตก้ารจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการให้นกัเรียนคน้พบองค์ความรู้ในเน้ือหาสาระท่ี
เรียนดว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรา พุ่มชาติ (2556) ท่ีพบว่า 1) เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บ
การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดั
ประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวยัท่ีไม่ไดรั้บการจดัประสบการณ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบันิวฒัน์  บุญสม (2556) ท่ีพบวา่  1) รูปแบบการ
เรียนการสอนมีองคป์ระกอบส าคญั3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้
กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหาขั้นท่ี 2 การร่วมกนั



255 
 

คน้หาแนวคิดขั้นที่ 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรมและขั้นที่ 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ               
2) ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
มีพฒันาการข้ึนในช่วงระหวา่งเรียนและมีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดบัดี และ 3) ผลการขยายผล
พบว่า หลังการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่มขยายผลมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีนวตักรรมดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยมซ่ึงสอดคล้องกบัรุจิราพร รามศิริ (2556) 
พบว่า 1) ช่ือรูปแบบคือ “RPSCSA Model” มี 5 องค์ประกอบได้แก่หลักการวตัถุประสงค์
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช ้
ประสิทธิภาพของรูปแบบคือ 81.36/76.86  2) มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถพื้นฐาน และแบบ
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีส่งผลร่วมกนัต่อทกัษะการวิจยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 แต่
ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ที่ส่งผลร่วมกนัต่อทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์         
3) หลงัเรียนนกัเรียนมีทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  4) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการวิจยั และทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
สูงข้ึนมีความคงทนของทกัษะการวิจยัเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูง และต ่า และ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบพึ่งพา  นักเรียนมีความคงทนของทกัษะการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นระยะติดตามผล และมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัมาก 5) ผลการขยาย
ผลรูปแบบพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีพฒันาการ
ดา้นทกัษะการวจิยั และทกัษะการแกปั้ญหาสูงข้ึน และมีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบั Parnes  (1976) ไดท้ดลองใช้วิธีการระดมสมองในการหาวิธีการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโดยวิธีทดลองเปรียบเทียบกลุ่มท่ีหน่ึงใช้วิธีระดมสมอง
โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่คิดได้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว ่า เป็นวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดกลุ่มท่ีสองให้เสนอวิธีแกปั้ญหาท่ีคิดวา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดผลการศึกษาพบวา่ภายใน
ระยะเวลาเท่ากนักลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มท่ีสอง  และ
สอดคลอ้งกบั Ellison (1995) ท่ีพบวา่ นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความคิด
สร้างสรรค์สูงข้ึน โดยมีพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดคล่องแคล่วสูงท่ีสุด ท่ีระดับ
นยัส าคญั .05 และมีเจตคติท่ีมากต่อการเรียนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์ละสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Shean (1985) ไดศึ้กษาผลการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อความคิดอเนกนยัและการร่วมรับรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอริโซนาโดยกลุ่มทดลองเข้ารับการฝึกการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ 10 คร้ังโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการคน้หาขอ้เท็จจริงการก าหนดหวัขอ้ปัญหาการตดัสินใจ



256 
 

การระดมสมองการประเมินผลและการยอมรับความคิดผลการศึกษาพบวา่การฝึกการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคส่์งผลใหค้ะแนนความคิดสร้างสรรคแ์ละคะแนนความคิดริเร่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั .05 
สอดคลอ้งกบั Schiever (1986) ท่ีพบวา่ผลการสอนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง Parnes และ
ยุทธวิธีการสอนการรู้คิดของ Hilda Taba แบบสอนทุกวนัให้ผลมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการสอนดว้ยยุทธวิธีการสอนการรู้คิดของ 
Hilda Taba แบบให้ควบคุมตนเองให้ผลมากกวา่การสอนดว้ยยุทธวิธีการสอนการรู้คิดของ Hilda 
Taba แบบสัปดาห์ละคร้ังอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนั
ดงักล่าว ครูสามารถพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กบันักเรียนได้ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลและควรพฒันาอย่างต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

3. ผลการขยายผลการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่านกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานหลงัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3  ทั้งน้ีเป็นเพราะกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีกระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบโดยใช้
กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยเร่ิมจากขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : R1) ซ่ึงท าให้ทราบปัญหาที่แทจ้ริงและความตอ้งการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาโดยอาศยัการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งและครอบคลุม
ปัญหาท่ีตอ้งการจะแกไ้ข เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการด าเนินการท่ีชดัเจน  เพื่อน าไปพฒันากระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการการวดัและประเมินผลของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความสามารถดา้นกาคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์เอกสารซ่ึงท าให้ทราบถึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต การเรียนรู้ และท างานในโลกยุคเทคโนโลยี น าไปสู่แนวคิดการพฒันาคนให้มี
ความสามารถอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะ
การคิดขั้นสูงเป็นพื้นฐานส าหรับอนาคตได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา ทกัษะชีวิต  จากการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษาท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน
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ในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการหลกัสูตรการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของ จาค็อบส์ (Jacobs, 2010) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation Skills)  ซ่ึงมีทกัษะยอ่ยๆ ประกอบดว้ย การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
และการส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) เป็นทกัษะท่ีนกัการศึกษา
จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัเลือกให้ผูเ้รียนเรียนรู้สภาพปัญหาจาก
ขอ้มูลและสภาพความเป็นจริงในชุมชนที่ตนเองอาศยั  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ สู่การ
น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตจริงจากสานการณ์ปัญหาท่ีพบเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั  ซ่ึงจะเป็น
การกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจและทา้ทายความสามารถในการคิด  ฝึกการท างานร่วมกนัและ
มีส่วนในการสะทอ้นมุมมองและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพฒันาและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
มากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนทั้ง 5 ประการ คือ 1) ความสามารถ
ในการส่ือสาร  2) ความสามารถในการคิด 3)ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการ
ใช้ทกัษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ซ่ึงครูผูส้อน
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใช้กระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  มีการสังเกตการสอนของครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์การสัมภาษณ์
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อใหท้ราบปัญหาท่ีแทจ้ริงแลว้น ามาหาแนวทางการพฒันาต่อไป  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานน้ีผา่นกระบวนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D1) โดย
การตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีการจดัสนทนากลุ่ม
โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 9 คน และผูว้ ิจยัน ามาปรับปรุงแก ้ไข แล ้วน าไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ในภาคสนาม(Field Tryout) ก่อนการน าไปใช้จริงในขั้นตอนการ
น าไปใช ้(Implementation : R2) ตามกระบวนการของกระบวนทศัน์โดยค านึงถึงองคป์ระกอบหลกัท่ี
ส าคญั4 ประการ ได้แก่ 1.ด้านชุมชน (Community) 2.การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.ด้าน
เทคโนโลยี (Technology)  และ 4. การประเมินผล (Evaluation) โดยผา่นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  
4 ขั้นตอน PSRAได้แก่  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P)  ขั้นท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้
(Strategies :S) ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมินประสิทธิผล(Assessing 
: A) จากนั้นน าไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ี (Assessment : 
D2) และมีการน าผลมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังก่อนน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปขยายผลเพื่อการ
รับรองกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงพบว่า กระบวน
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ทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสามารถน าไปใช้
กบันักเรียนของโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียมที่มีนักเรียนในลกัษณะเดียวกนัน้ีได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นการสอนใน
ลกัษณะของการบูรณาการความรู้เหมือนกนัจึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ง 2 วิชา  ซ่ึงมีลกัษณะไม่
แตกต่างจากท่ีผูว้ิจยัสอนเพียงแต่ปรับเปล่ียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นแกนหลกัเท่านั้นและผูส้อนก็มี
เป้าหมายเดียวกนัในการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ของผูเ้รียน  ซ่ึงในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้พฒันามาจากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนมีการ
ออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีการน าไปใชจ้ริง และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนทศัน์และปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปขยายผล 
นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได ้ประสานงานกบัครูผู ส้อนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้ว ิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือและช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี รวมทั้ง
แนะน าวิธีการใชต้ามรายละเอียดในคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย แนวทางในการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานไปใชข้อ้ควรปฏิบติัก่อนการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  แนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันากระบวนทศัน์ แนวคิด
พื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์ องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การวดัและประเมินผลเง่ือนไข
ส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ตวัอย่าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลรวมทั้งไดช้ี้แจงวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือ 
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับการ
น าไปใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัมากท่ีสุดดงันั้นในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงท าให้
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  มีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์คือ นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบในการวิจยัเร่ืองกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรน าหลกัการและแนวคิด
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่
ครูผูส้อนในสังกดัดงักล่าว  เพื่อน าไปเป็นแนวทางจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนต่อไป 

1.2 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาควรให้การส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดขั้นสูงโดยก าหนดเป็นนโยบายหรือจุดเนน้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียนท่ีมี
ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ข้อเสนอแนะในการน ากระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
2.1  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้ความส าคญั กับ

ชุมชน ผูท่ี้จะน าแนวทางการจดักิจกรรมดงักล่าวไปใช ้ตอ้งศึกษาบริบทของชุมชน มีการช้ีแจงและ
สร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งโรงเรียน  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายก่อนการด าเนินการใหผู้เ้รียนลงพื้นท่ีจริงและน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

2.2  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เป็นการบูรณาการความรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ซ่ึงผูท่ี้จะน ากระบวนทศัน์ไปใช้สามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ซ่ึงอาจจดัท าไดใ้นลกัษณะรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

2.3  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ในท่ีน้ีเลือกใชแ้นวทางการ
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ดว้ยวิธีการเรียนรู้หลายวิธี เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน โครงงาน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
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และกระบวนการเทคโนโลยี  ซ่ึงผูที้ ่จะน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใช้สามารถ
ปรับเปล่ียนวธีิการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัตวัช้ีวดัที่ตอ้งการ
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนได ้

2.4  ในส่วนของชุมชนสามารถน าผลิตภณัฑ์  ช้ินงาน วิธีการ  แนวคิดต่างๆ ท่ีไดจ้าก
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปพฒันาต่อยอดในลกัษณะของสินคา้ O-TOP มี
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้  หรืออาจน าแนวคิด วิธีการท่ีไดจ้าก
การวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผลการวจิยัคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าจะท าการศึกษาต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน  กลุ่มสูง  ปานกลาง  และต ่า 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เช่น ความแตกต่างดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม เพศ   อายุ
และสติปัญญา  พฒันาแนวทางหรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิดของผูเ้รียนให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน 

2. ควรพฒันาและหาแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน  ในด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ย
น้อย ได้แก่ ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏและดา้นทกัษะการ
สร้างสรรคค์วามรู้  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

คู่มือการใช้กระบวนทัศน์และหน่วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิการสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group Discussion: FGD) 
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์  หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 

 (Focus Group Discussion : FGD) 
 

1. รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทกัษะการคิดความคิด 
         สร้างสรรค ์

         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2.  อาจารย ์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 

       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. อาจารย ์ดร.พินดา   วราสุนนัท์   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัเพื่อการศึกษา 
                                                                                  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  
         จงัหวดันครปฐม 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  ทองนิล  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน 
         เป็นฐาน  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
         เพชรบุรี 
5.  ดร.มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ ์   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

         วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รุจิราพร รามศิริ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิด
         สร้างสรรคโ์รงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั   
         เกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อนิรุทธ์  สติมัน่  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
8. อ. เอมอร  รสเครือ      ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ (ขา้ราชการบ านาญ) 
         สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ 
         การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
9. ผอ.อุเทน  เจียวท่าไม ้      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รุจิราพร รามศิริ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิด
         สร้างสรรคโ์รงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั   
         เกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
2.  อาจารย ์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 

       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3.  ดร.มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ ์   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

         วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
4. อาจารย ์ดร. ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช ้
         ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5. ดร.อภิสิทธ์ิ  ธงไชย      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมโครงงาน  
         (STEM) สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ 
         และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (CLTE) 
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                                 คู่มอื 
 

การใช้กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพือ่ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

The Manual   Paradigm  of  Community  based  Learning for   Enhancing     
Critical  Thinking  and  Creative  Problem  Solving  abilities 

for  Elementary  School  students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์ 
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คู่มอืการใช้กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณและ 

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

 
ค าน า  
 
 คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  (CLTE) ฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จดัท าข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานไปใช้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ ทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษา จดัเตรียม และใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้น้ีในการด าเนินการ
เรียนการสอนอยา่งราบร่ืนและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  ส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้น้ีไปใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้ให้เขา้ใจก่อนซ่ึงคู่มือ
ฉบบัน้ีประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ  ดงัน้ี 
 1. ค  าช้ีแจงในการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
 2. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 3.  องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 3.1  หลกัการ 
 3.2  วตัถุประสงค ์
 3.3  กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 
 3.4  การวดัและประเมินผล 
 3.5   เง่ือนไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์ไปใชใ้หป้ระสบความส าเร็จ 
4.  ตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
5.  ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
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ค าช้ีแจงการใช้กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณและ 

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(CLTE) 
 

 
ข้อควรปฏิบัติก่อนด าเนินการสอน 
 1.  ศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆ ของคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐาน 

1.1 ศึกษาค าช้ีแจงการใช้กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืนๆในคู่มือการใช ้

1.2  ศึกษาความเป็นมาของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนและตวัอยา่งหน่วยการจดัการเรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมา
ของรูปแบบการเรียนการสอนน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพรวม  เห็นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเขา้ใจในค าศพัทเ์ฉพาะต่างๆท่ีน ามาใช ้

1.3 ศึกษาตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 3 หน่วย ดงัน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1เร่ือง  นกัสืบชุมชน  ใช้เวลา 4 ชัว่โมง  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สร้างสรรค์
หรรษาใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง “ยวุชนคนสร้างสรรค”์ ใชเ้วลา  10  ชัว่โมง  
รวมจ านวน 20 ชัว่โมง ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1. หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีลกัษณะส าเร็จรูปและยืดหยุ่นในตวั  ผูส้ร้างได้
ก าหนดส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอนไวอ้ย่างครบถว้น  ประกอบดว้ยช่ือหน่วยการจดัการเรียนรู้  จ  านวน
คาบเวลาท่ีใชส้อน  หวัขอ้เร่ือง  สาระส าคญั  จุดประสงคท์ัว่ไป  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เน้ือหา
สาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน  และการประเมินผล  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้มีขั้นตอนท่ีแน่นอนแต่จะให้อิสระแก่นกัเรียนอยา่งมากในการดึงส่ิงท่ี
อยู่ในประสบการณ์ของนักเรียนเองมาใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนเหล่านั้น หลงัจากท่ีไดศึ้กษาคู่มือครบทุกส่วนและจดัเตรียมส่ือการสอนตามท่ีระบุไวแ้ลว้  ก็
สามารถปฏิบติัการสอนตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไดเ้ลย  ส่วนใน
กรณีท่ีครูผูส้อนตอ้งการสอนเน้ือหาอ่ืนหรือเพิ่มกิจกรรมก็สามารถท าไดต้ามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในบริบทท่ีแตกต่างกนั 
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2. หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 3 หน่วย เน้นการสร้างความรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
โดยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหโ้ดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงมีการก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติังานเป็นกลุ่มและบุคคล ไดล้งมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน
โดยค านึงถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้  4 ประการ  ประกอบดว้ย                 
1. ดา้นสังคม (Community) 2. การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.ดา้นเทคโนโลยี (Technology)  และ 
4. การประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งสะทอ้นความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติั  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ได ้ 
ดงันั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 4ขั้นตอน PSRA ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2  กลยุทธ์การ
เรียนรู้ (Strategies: S) ขั้นท่ี 3สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection: R) และขั้นท่ี 4.ประเมินประสิทธิผล
(Assessing: A) โดยก าหนดใหท้ั้ง 4 ขั้นตอนมีการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของ
แต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ซ่ึงอาจเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผน  การร่วมคิด  ร่วมปฏิบติั  
ร่วมประเมิน  ถ่ายทอดความรู้  ร่วมเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  ร่วมภาคภูมิใจ  ร่วมรับผดิชอบ  

2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอน  เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่างๆ ในคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานครบแลว้ควรด าเนินการก่อนสอนดงัน้ี 

2.1 ศึกษาหน่วยการเรียนรู้อยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
2.2 ศึกษาและจดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เพียงพอ

กบัจ านวนนกัเรียน   
2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน

จากองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผล  ตวัอยา่งการสอนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและตวัอยา่งแบบทดสอบ  แบบประเมินความสามารถ  แบบสะทอ้นคิดและ
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนตามจุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2.4 ในกรณีท่ีครูตอ้งการสอนเน้ือหาตามตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
ครูสามารถน าตวัอยา่งแบบทดสอบ  แบบประเมินความสามารถ  แบบสะทอ้นคิดและแบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนในคู่มือเล่มน้ีไปใช้ไดเ้ลย  โดยศึกษาวิธีใช้ตามค าแนะน าที่ระบุไวแ้ละเตรียม
แบบสอบต่างๆ ตามจ านวนท่ีตอ้งการดว้ยวธีิถ่ายเอกสารหรืออดัส าเนาก็ได ้
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แนวทางในการด าเนินการสอน 
 เม่ือได้ศึกษาและจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นต่างๆไวพ้ร้อมแล้ว  ด าเนินการสอนตามแนว
ทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับครูผูส้อนโดยทัว่ไปดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  การออกแบบการเรียนรู้  จดัท าหน่วยการเรียนรู้  ศึกษากระบวนการเรียนรู้/ทกัษะ
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา  ศึกษาการวดัประเมินผล  และศึกษาการบูรณาการสาระ
การออกแบบและเทคโนโลยร่ีวมกบัสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการของกิจกรรม
ในหน่วยการเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการคิด มีความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงครูตอ้งมีทกัษะในการจดักิจกรรม  การก าหนด
สถานการณ์ท่ีสร้างสรรค ์ การใชค้  าถามท่ีกระตุน้การคิด  การส่ือสาร  การเช่ือมโยงความรู้  การน าเสนอ  
การสรุปเน้ือหาในการจดักิจกรรมและกระบวนการคิด  เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ ทั้งการฝึกทกัษะ
โดยการช้ีน าครูให้แนวทาง ช่วยเหลือช้ีแนะ การฝึกทกัษะอย่างอิสระ  การแสวงหาความรู้  การ
คน้หาค าตอบ  การทดลอง  การสังเกตและการประมวลทกัษะรวมทั้งการติดตามการน าไปใช้และ
ปฏิบติัของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 

3. ครูอ านวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศท่ีร่วมมือกนั  ดูแลให้ผูเ้รียนท างาน
ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับผดิชอบต่อการเรียนทั้งต่อตนเองและกลุ่ม   

4. ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัเรียนรู้และฝึกทกัษะ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนใน
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด โดยการใช้ค  าถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ จากส่ิงท่ีพบในชีวิตประจ าวนั โดยผา่นการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์  การคิดอย่างมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยประเมินจากแบบทดสอบและใชเ้กณฑ์การตรวจ
ให้คะแนน (Scoring Rubrics)  ในดา้น  1) ระบุปัญหาและความตอ้งการ 2) เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  3) 
ความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล  4) ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและ
หลักฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ   และ 5) การค้นควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง  และการ
ประเมินความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยประเมินจาก1) การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีชดัเจน  2) การคน้พบแนวคิด  3) ทกัษะการคน้พบวิธีการแกปั้ญหา 4) การน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง  และ5) ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ 
 วธีิจัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อย  การจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้น้ีโดยการคละความสามารถสูง  ปานกลาง และต ่า  
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           แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันากระบวนทศัน์ 
        การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ประกอบดว้ย แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

1. กระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้  เป็นชุดความคิดหรือนโนทศัน์  ค่านิยม  ความเขา้ใจ
และการปฏิบติัของคนกลุ่มหน่ึงหรือชุมชนหน่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินการเฉพาะภายในกรอบท่ี
ก าหนดไวเ้พื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงน าไปสู่การวิจยัและการปฏิบติั ช่วยให้เราเขา้ใจปรากฏการณ์ 
ประเด็นปัญหา แนวทางแกไ้ขและเกณฑใ์นการพิสูจน์ขอ้สันนิษฐาน Paradigm ประกอบดว้ยทฤษฎี
และวธีิการ เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้ไดใ้ช ้ ซ่ึงแนวคิดของกระบวนทศัน์นั้นอาจใชแ้นวคิด
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Daugherty and  Ricks, 1987:555)  และ (Fulmer  and  Franklin 1982, 
อา้งถึงใน นิพนธ์ ไทยพานิช, 2521:140-145) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเป็นรากฐานของธรรมชาติ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกหลาย ๆ อย่างที่เกิดข้ึนอาจเกิดจาก
แรงผลกัดนัจากสภาพแวดล้อมซ่ึงส่งผลให้กระบวนทศัน์มีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการจดั
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ผูค้นในสังคมจะตอ้งมีทกัษะการคิด
สร้างสรรค์  มีทกัษะเทคโนโลยี  ส่ือ และการส่ือสาร ในการจดัการศึกษาจะตอ้งน าเอา ICT มาใช้
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงนกัเรียนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 เสนอแนวคิดการเรียนดงัน้ี 1. ชั้นเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบท่ีจดัตรงขา้ม
กบัรูปแบบเดิม นักเรียนเรียนท่ีบา้น มีการส่ือสารกบัเพื่อนและกบัครูโดยการออนไลน์  แล้วมา
ท างานหรือท าการบา้นร่วมกนัในชั้นเรียน  ภายใตก้ารแนะน าดูแลของครู  2.การเรียนรู้แบบสุดโต่ง 
(Extreme Learning) โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้โดยการฝึกงานในสถานการ
ประกอบการ  3. การเรียนรู้แบบมวลชน (Mass  Learning) น าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะทาง
วชิาชีพร่วมบางทกัษะกบัผูเ้รียนจ านวนมาก 4. การสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ (Generated content) 
จากแหล่งต่าง ๆ ท่ี Google แสดงไว ้ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2556 : 101)  ถึงแมว้า่ การศึกษาในปัจจุบนั
จะมุ่งเปล่ียนกระบวนทศัน์  ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นการศึกษาท่ีมีความยึดหยุ่น  
สร้างสรรค์  ทา้ทาย  และซับซ้อนเป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีปัญหาและความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้เกิดข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
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การปฏิวติัทางเทคโนโลย ีเนน้การพฒันาเด็กแบบองคร์วม มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะเพื่อความอยูร่อด 
7 ประการตามทศันะของ Tony  Wagner คือ 1. ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 2. ทกัษะ
การท างานร่วมกนัผา่นเครือข่ายและการน าผูอ่ื้นโดยอิทธิพล 3. ทกัษะความคล่องแคล่วและสามารถ
ปรับตวั  4. ทกัษะการริเร่ิมและการเป็นผูป้ระกอบการ  กลา้คิดกลา้ท า 5.  ทกัษะการส่ือสารโดยการ
พูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล  6.  ทกัษะการเขา้ถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ  และ 7. ทกัษะ
ความเป็นผูอ้ยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ ซ่ึงบทบาทของครูและนกัเรียนจะตอ้งปรับเปล่ียนไป
จากเดิมครูเป็นผูถ้่ายทอความรู้เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียนเปล่ียนสารสนเทศเป็น
ความรู้  เปล่ียนความรู้เป็นภูมิปัญญาเนน้การก่อให้เกิดความรู้โดยสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ ดงันั้น
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  
สอดคลอ้งกบัท่ี วิชยั วงษ์ใหญ่ (2557: 82) ไดเ้สนอแนวคิดว่าจุดเน้นคือการสอนให้น้อย เพื่อให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้พบความรู้ (teaching less learning more) รวมทั้งให้ความส าคญัแก่ประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนกับผูเ้รียนเป็นการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 การ
จดัการเรียนรู้เปล่ียนจากในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน  จดัการเรียนรู้ที่ สนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิด
แนวคิดใหม่  การคิดวิเคราะห์รอบด้าน สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างความมุ่งมัน่เพื่อการแสวงหา
ความรู้เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  การเรียนมีความยึดหยุ่น เป็นวิธีการเรียนรู้ในสังคม
พหุวฒันธรรม  ตอบโจทยผ์ูเ้รียนเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมหรือการแกปั้ญหาของสังคม  ในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐานและการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

2. ชุมชนเป็นฐาน  เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยให้ความส าคญักบัชุมชน เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้จากการไดป้ฏิบติังานจาก
สถานการณ์จริงของชุมชน การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การไปศึกษาเร่ืองของประวติัศาสตร์
วฒันธรรม การท ามาหากินหัตถกรรม  การศึกษาพยาบาลแบบพื้นบา้น จากบุคคลและองค์กรใน
ชุมชน  นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถท างานไดก้บัทุกภาคส่วนใน
สังคมเกิดการหยัง่รู้ในโลกของความเป็นจริงมากข้ึน เขา้ใจการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีต่อสังคมและ
การเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกบั
ประเด็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน เรียนรู้วฒันธรรมส าหรับการปฏิบตัิงานและสามารถ
ปฏิบติังานได ้พฒันาทกัษะสังคมและความรับผดิชอบต่อสังคมให้กบันกัเรียนไดด้ว้ย (บุญสืบ โสโสม,  
2553) จากแนวคิดของ J. Kirt  Horton (1989) การใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการลดตน้ทุนและ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจะมีมาก การใช้ชุมชนเป็นฐานจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่ก ับรูปแบบ
กระบวนการท่ีน ามาใชแ้ละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยการศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของ
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ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  ไดแ้ก่  รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม  
(Davis and Newstrom, ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ 2543;อุทยั  ดุลยเกษม  และอรศรี  งามวิทยา
พงศ ์2540;วชิิต  นนัทสุวรรณและจ านง  แรกพินิจ, 2541) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา (ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์,  2541)  และบทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจดัการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ม.ป.ป.)โดยจดัให้มีการปฏิบติังานของโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนในระดบัต่างๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียนเป็นการบูรณาการ
ระหวา่งองคค์วามรู้ท่ีเป็นวิชาสาระกบัองคค์วามรู้เป็นทกัษะ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การเรียนรู้ ไม่จ  ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหล่ียม การเรียนรู้มีอยูร่อบตวั  เกิดท่ีชุมชนหรือท่ีบา้นสามารถ
น าไปปรับใชก้บัชีวิตไดจ้ริง (วิชยั  วงษ์ใหญ่  มารุต  พฒัผล, 2557: 73-75) จุดเนน้ของการเรียนรู้  
เน้นการเรียนรู้รากเหงา้  รู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์  การเรียนรู้จากความจ า  การเรียนรู้จกัตนเอง พฒันา
ภายใน  เจริญสติ  การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ  ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายในพหุวฒันธรรม 
ในการวจิยัคร้ังน้ีจึงใหผู้เ้รียนลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาเร่ืองราวในชุมชนตามความสนใจและแกปั้ญหาหรือ
ความตอ้งการจากสถานการณ์ท่ีพบและเกิดข้ึนจริงในชุมชน   

3. แนวคิด ทฤษฎกีระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้

แนวใหม่ท่ีเน้นการให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ไวก็อทสก้ี (Vygotsky, 1978) 
นักจิตวิทยาชาวรัสเซียได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาในสมยัเดียวกบัเพียเจต ์
(Piaget) ซ่ึงทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และของไวก็อทสก้ี (Vygotsky)  
เป็นรากฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)ทั้งเพียเจต์ (Piaget) 
และไวก็อทสก้ี (Vygotsky) เป็นนกัทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism)   ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ท่ีให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบั  “Cognition”  หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา  
กานอนและคอลลีย ์(Gagnon และ Collay , 2005,อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2553: 72) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 6 ประการ คือ 1) การจดั
สถานการณ์  2) การจดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัส่ือการเรียนรู้  3) การเช่ือมโยง 4) การถามค าถาม / ใช้
ค  าถาม  5) การแสดงออก / การแสดงผลงาน  6) การไตร่ตรองสะทอ้นความคิด โดยในการออกแบบ
คร้ังน้ีเพื่อกระตุน้ให้ครูผูส้อนวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสะทอ้นกระบวนการเรียนรู้
ของนกัเรียน ครูจะตอ้งจดัสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนอธิบายเลือกกระบวนการในการจดักลุ่ม 
นกัเรียนหรือส่ืออุปกรณ์  ส าหรับใชใ้นการอธิบายสถานการณ์พยายามสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง
ส่ิงท่ีเป็นความรู้เดิมของนกัเรียนกบัส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการจะเรียนรู้ สรุปคุณลกัษณะของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสท ์มีดงัน้ี 1) ผูเ้รียนสร้างความรู้  ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง  2) การเรียนรู้ส่ิง
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ใหม่ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 3) การปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมมีความส าคญั
ต่อการเรียนรู้ 4) การจดัส่ิงแวดลอ้มกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมายวชัรา เล่าเรียนดี (2553: 73-78) ให้ความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น ผูเ้รียนจะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของ
ความรู้ดว้ยตนเองและสร้างความรู้ของตนเองดว้ยกระบวนการคิดไตร่ตรอง ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น แทนท่ีจะเป็นผูค้อยรับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียวและไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยจดัสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีเร้าความสนใจ ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบติั กลา้คิด กลา้ตอบ กลา้อธิบาย 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นพยายามใชข้อ้มูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบติั
จริง หรือให้ตวัอย่างสถานการณ์จริง ดว้ยภาพ ดว้ยส่ืออ่ืนๆ หลีกเล่ียงการอธิบายท่ีมากจนเกินไป 
เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสคิดจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรองอย่าง
สม ่าเสมอตลอดกิจกรรมการเรียนตรวจสอบความเขา้ใจประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน  
ให้ความรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับการสืบคน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจใหม่ท่ีจะเรียนจดัและประเมินผล
การเรียนตลอดกระบวนการเรียนรู้  ใชว้ธีิวดัและประเมินท่ีหลากหลาย เหมาะสม เช่น ถามตอบปาก
เปล่า ให้สาธิต ให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทันที ทดสอบย่อย เสนอผลงาน ช้ินงานด้วยแผนภูมิ 
โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้จะตอ้งเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (Provide motivational 
anticipatory set) ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Involve  students in  
Instructional activities)  ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนจดัโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบติั
โดยตรงให้ผูเ้รียนคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเก่ียวกบับทเรียนให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ท า
โดยอิสระ 

3.2 ทฤษฎทีางจิตวทิยา ได้แก่ ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism  
Learning Theory)โดยนกัการศึกษานิยมแบ่งทฤษฎีการสร้างความรู้ออกเป็น Cognitive Constructivism 
ของ Piaget  และSocial Constructivism ของ Vygotsky ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวการ
สร้างความรู้ของPiaget จะหมายถึง การสร้างสถานการณ์ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดโครงสร้างความรู้
ความคิดใหม่ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัส่ิงแวดล้อมรอบตวัจะช่วยท าให้ผูเ้รียนมี
โอกาสน าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นมาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมท าให้
เกิดการซึมซบัขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บใหม่เขา้กบัความรู้เดิม และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ความรู้ความคิดเดิม เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ข้ึน ท่ีเรียกวา่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง 
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ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัให้นกัเรียนแกปั้ญหาซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดภาวะไม่สมดุล 
การพยายามแก้ปัญหาท าให้ผูเ้รียนพยายามคน้ควา้  แสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งท่ีจะช่วย
คล่ีคลายปัญหา หรือหาค าตอบนั้นได้ น าไปสู่การตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆรอบตวั  ส าหรับ 
Vygotsky (1978: 84-91) ให้แนวคิดเก่ียวกบัเขตของการเช่ือมสู่การพฒันา (Zone of Proximal 
Development : ZPD) ซ่ึงเป็นช่องวา่งระหวา่งระดบัการพฒันาปัจจุบนัท่ีผูเ้รียนเป็นอยูจ่ากการเรียนรู้
และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง กบัระดบัท่ีผูเ้รียนจะมีศกัยภาพพฒันาไปถึงไดภ้ายใตก้ารแนะน าของครู 
หรือผูมี้ประสบการณ์ หรือผูใ้หญ่ หรือจากการร่วมมือกบัเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกวา่ Vygotsky
ให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือทางปัญญาวา่เป็นส่ิงท่ีช่วยในการแกปั้ญหา และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
กระท าการใด ๆได ้(บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์,2552: 10-12)  ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิด ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสร้างทกัษะการวิจยั ทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์โดย
ค านึงถึงระดบัศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคนท่ีจะพฒันาไปไดสู้งสุด 

3.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning : PBL)เป็นการ
จดัการเรียนรู้แบบเนน้ปัญหาท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียน (Learn to Learn) เพื่อแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในโลกแห่งการเรียนรู้  และโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้น้ี
ตอ้งมีความหมายและความส าคญัต่อผูเ้รียน รวมทั้งตอ้งน่าสนใจ และกระตุน้ความอยากรู้อยากเรียน 
เพื่อดึงความสนใจของผูเ้รียนให้เขา้สู่การคิดหาวิธีการ หรือกระบวนการแกปั้ญหา เป็นการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การคิดวิเคราะห์ และทกัษะการแสวงหาแหล่งการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ท่ีอิงหลกัวชิาการ (สร้อยสน สกลรักษ,์2549: 67)โดยมีทกัษะ
ที่จ  า เ ป็นในการ เ รียนด ้วยการใช ้ปัญหา เ ป็นฐาน ก ็ค ือท กัษะในการแก ้ปัญหา  รวมทั้ง
กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบ  ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 คน้พบปัญหา  
ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ขั้นท่ี 3 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 4 น าเสนอผลการ
แกปั้ญหา และขั้นท่ี 5 ประเมินผลการท างานกลุ่ม ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะบูรณาการกระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีสังเคราะห์ไดน้ี้ไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนต่อไป 

4. ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking)เป็นทกัษะท่ี
จ าเป็นยิ่งต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21  ท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของขอ้มูลท่ีรวดเร็วหลากหลาย การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการคิดพิจารณาเหตุการณ์  สถานการณ์ปัญหา  หรือขอ้โตแ้ยง้อย่างรอบคอบโดยใช้
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สารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างมีเหตุผล  ใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินหรือ
ตดัสินใจลงขอ้สรุปได ้ องคป์ระกอบหรือกระบวนการของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้น  ผูเ้ช่ียวชาญ
ได้น าเสนอไวโ้ดยมีความคล้ายคลึงกนัและแตกต่างกนับา้งเป็นความคิดระดบัสูง (High Order 
Thinking Skill) เป็นลกัษณะทางความคิดของมนุษยท่ี์ใช้กลยุทธ์ทางความคิดท่ีซับซ้อน ลึกซ้ึง 
สร้างสรรค์มีหล ักเกณฑ์ที่ต ้องอาศยัคุณภาพความคิด ขั้นสูง ในการประมวลองค์ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจใชว้ธีิคิดเชิงสร้างสรรค ์คิดแบบมีวจิารณญาณ คิดแกปั้ญหา คิดแบบอภิ
ปัญญา ฯลฯ เพื ่อน าไปสู่ค าตอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี Dressel  and  Mayhew,  1957 ; Decaroli, 1973 ; Ennis,  
1985 ;  Kneedler,  1985 ; Paul 1993 ; Woolfolk,  1995 ; Center  of  Critical  Thinking  Somona  
State  University,  1996 ; Angeili , 2009: 326) กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีขั้นตอนดงัน้ี  
1) การก าหนดเป้าหมายของการคิดเป็นการพิจารณาเหตุการณ์  สถานการณ์ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้อา้ง
ต่างๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายการคิด  2)  การนิยามปัญหาหรือค าถามเป็นการระบุปัญหาหรือค าถาม
ท่ีเกิดข้ึนและก าหนดปัญหาที่ตอ้งการคน้หาค าตอบ  3)  การก าหนดสมมติฐานเป็นการระบุ
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งและจดัล าดบัของสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้ 4)  การพิจารณาขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลและความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
และ5)  การประเมินและตดัสินใจเป็นการประเมินการคิดและตดัสินใจลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล
ท่ีสุดวตัสันและกลาสเซอร์ (Watson  and  Glaser,  2008: 1-3) กล่าววา่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมี 
5 องคป์ระกอบ คือ การสรุปอา้งอิง (Inference) การยอมรับขอ้สรุป (Recognition  of  Assumptions)  
การนิรนยั (Deduction) การตีความหมาย (Interpretation)  การประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation  of  
Argument)  เดรสเซลและเมยฮิ์ว  (Dressel  and  Mayhue,  2007: 1-3)  กล่าววา่  การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณประกอบดว้ยความสามารถในการคิด 5 ประการ  คือ  1) ระบุปัญหา (Define  a Problem) 2)
เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั (Select  Pertinent  Information)  3) เขา้ใจขอ้สรุปเบ้ืองตน้  (Recognize  
Assumptions) 4) ตั้งสมมติฐาน (Formulate  Hypothesis) และ5) สรุป  อีกทั้งเอนนิส (Robert H. 
Ennis, 1996 : 13-16) กล่าวถึงความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีสามารถวดัไดโ้ดยใช้
แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถ 4 ประการ  1) ความสามารถใน
การอุปนยั (Induction  Thinking)  2) ความสามารถในการตดัสินพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลและการสังเกต (Judging  Credibility  of  Observation  Reports) 3) ความสามารถใน
การคิดแบบนิรนัย (Deductive  Thinking)  4) ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
(Assumption  Identification)  นอกจากนั้น  ริชาร์ดพอล (Richard  Paul, 2008 : 1-2) กล่าววา่การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการเตรียมเด็กสู่การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วโดยมีกระบวนการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหาคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะส าคญัของ
การแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต ้องใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดงัท่ี ทิศนา  
แขมมณี (2544 : 153) สรุปและน าเสนอขั้นตอนของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวเ้ป็น 10 ขั้น  คือ                    
1)  ตั้งเป้าหมายในการคิด  2) ระบุประเด็นในการคิด  3)  ประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริงและ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีคิดทั้งทางกวา้ง ลึกและไกล  4) วิเคราะห์  จ  าแนก  แยกแยะ
ขอ้มูล  จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและเลือกขอ้มูลที่จะน ามาใช้ 5) ประเมินขอ้มูล ท่ีจะใชใ้นแง่ของ
ความถูกตอ้ง  ความเพียงพอและความน่าเช่ือถือ  6)ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อ
แสวงหาทางเลือก / ค  าตอบท่ีสมเหตุสมผลตามขอ้มูลท่ีมี 7) เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณา
ถึงผลท่ีจะตามมาและคุณค่าหรือความหมายท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น  8) ชัง่น ้ าหนกั  ผลได ้ ผลเสีย  คุณ-โทษ  
ในระยะสั้นและระยะยาว 9) ไตร่ตรอง  ทบทวนกลบัไปกลบัมาให้รอบคอบ  และ 10) ประเมิน
ทางเลือกและลงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด 

5. การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
จากการศึกษารูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องออสบอร์น (Osborn,  1963) รูปแบบการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์นและพาร์น (Osborn and Parn, 1967) รูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องไอซคัเคนและทริฟฟินเกอร์ (Isaken  and  Treffinger, 1985) รูปแบบ
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของทริฟฟินเกอร์ ไอซัคและดอร์วอล (Treffinger , Isaken  and  
Dorval, 1994) และรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง ทอแรนซ์(Torrance, 1965 : 1-200) 
มาก าหนดแนวทางการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหา โดยศึกษาตามแนวคิดการแกปั้ญหาของเบเยอร์ (Beyer, 2008 : 2-4) กล่าวถึงการ
คิดแก้ปัญหาว่าเป็นการคิดพิจารณาเลือกขั้นตอนหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์หน่ึงๆ เพื่อการบรรลุผลตามท่ีตอ้งการบุคคลจะคิดแกปั้ญหาเม่ือไม่รู้ค  าตอบท่ีตอ้งการ
และเม่ือเกิดช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็นกบัส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละการแกปั้ญหามีการคิดเป็นขั้นตอน 6 
ขั้นตอน คือ 1)ระบุปัญหา (Identify and  Problem) คือการตีความหมายของปัญหาโดยการใชค้  า
ส าคญัเป็นแนวทาง 2) วิเคราะห์ปัญหา (Represent  the  Problem) โดยระบุเป้าหมายท่ีตอ้งการ
อุปสรรคพร้อมสาเหตุ  3) คิดหายุทธวิธีการแกปั้ญหา (Invent a Solution  Strategy) 4) แกปั้ญหา
ดว้ยยุทธวิธีทางเลือก (Cary  out  the  Plan) 5) สรุปผล (Conclude)  ดว้ยการเสนอผลการแกปั้ญหา
และแสดงหลกัฐานประกอบ และ 6) ตรวจสอบ (Check  the  Results)  ดว้ยการประเมินค าตอบ  แบ
รนส์ฟอร์ดและสแตน (Brans Ford  and  Stein, 2007 : 1-4) ไดเ้สนอแนวคิดวา่การคิดแกปั้ญหามี 5 
ขั้นตอน  คือ 1) ระบุปัญหา (Identify and  Problem) 2) นิยามปัญหา (Define the  Problem) 3) หา
แนวทางในการแกปั้ญหา (Explore  Possible  Strategies) 4) ปฏิบติัการแกปั้ญหา (Acts  on  the  
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Strategies) และ 5) ศึกษา  ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look  at  the  Effects  of  the  
Efforts) และกิลฟอร์ด (Guilford, 1971 : 12) กล่าวว่า  การคิดแก้ปัญหามี 5 ขั้นตอน  คือ1) 
เตรียมการคือ  ค้นหาว่าปัญหาคืออะไร  2) วิเคราะห์  คือ  พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา  3)  เสนอ
แนวทางแก ้ คือ  หาวธีิการท่ีเหมาะสมกบัสาเหตุของปัญหามาแกไ้ข  4) ตรวจสอบผล  คือ พิจารณา
ผลลพัธ์วา่ตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่  และ 5)  น าไปประยุกต์ใช ้คือ  น าวิธีการแกปั้ญหาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป 
 
  

องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

   

 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  แนวคิด ทฤษฎี
การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ
Vygotsky การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการร่วมมือกันเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัน ามาพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยใชช่ื้อรูปแบบวา่ “CLTE” หรือ  “รูปแบบ ซี แอล ที อี” โดยจดัการ
เรียนรู้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ “PSRA”และมีองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
หลกัการ วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการ
น ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาดงั
แผนภาพท่ี 23 
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แผนภาพท่ี 23 แสดงองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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 จากแผนภาพท่ี  23  องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
1.  หลกัการ  
 เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน  โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4  ดา้น CLTE ไดแ้ก่  
ชุมชน  การจดัการเรียนรู้  เทคโนโลยี และการประเมินผล โดยจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน PSRA ซ่ึง
ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนดว้ยการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดช้ิ้นงาน
ท่ีสร้างสรรค ์
 
2.  วตัถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 
3.   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
 กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีองคป์ระกอบ
หลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้น CLTE ท่ีตอ้งค านึงถึง ประกอบดว้ย 1)ชุมชน (Community) 
2) การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3) เทคโนโลยี (Technology)และ 4) การประเมินผล(Evaluation) 
เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
ดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน PSRA ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้น
ท่ี 2 กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ในขั้นน้ีจะมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพื่อน าไปใชใ้ห้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เน้ือหา  และแนวทางในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การสืบเสาะหา
ความรู้  กระบวนการเทคโนโลยี  การใชปั้ญหาเป็นฐาน โครงงานและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมินประสิทธิผ (Assessing : A) โดย
ก าหนดให้ทุกขั้นตอนมีการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างชดัเจนและเป็นส่วนส าคญัของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ิมดว้ยการร่วมวางแผนในการออกส ารวจพื้นท่ีในชุมชนปล่องเหล่ียม  เส้นทาง
การสืบเสาะหาความรู้ ก าหนดแผนการด าเนินการ ถ่ายทอดความรู้ผา่นทางภูมิปัญญาชาวบา้น มีการ
ประชาสัมพนัธ์งานใหผู้อ่ื้นในชุมชนรับรู้  ตวัแทนชุมชนและภูมิปัญญาชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานนกัเรียน  ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมเผยแพร่ผลงานให้กบัผูอ่ื้นในชุมชนซ่ึงเป็น
การเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร่วมกบัสาระการ
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ก าหนดให้ผูเ้รียนใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้  มุ่งเนน้ “Community Based Learning (CBL) ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบติัและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชนซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นที ่1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) เป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีความรู้และขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัชุมชนโดยการวางแผนร่วมกบัตวัแทนชุมชน ก าหนดแผนผงัการด าเนินการ  ปฏิทิน
การปฏิบติังานในการลงพื้นท่ี  ก าหนดวตัถุประสงค์  แผนการด าเนินการ  พฒันาเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล  เช่น  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม  ให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมชดัเจน รวมทั้ง
การจดัเตรียมส่ือหรือเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการศึกษา  ส ารวจ  และการเก็บรวบรวมขอ้มูลในชุมชน  รวมทั้ง
การสร้างความตระหนกัและช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน   
 ขั้นที่  2  กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) เลือกใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบดว้ย  การสืบเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  กระบวนการ
เทคโนโลย ีการท าโครงงานและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
การเรียนรู้  มีการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การแก้ปัญหาและความต้องการจาก
สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน  
 ขั้นที่ 3  สู่ผลสะท้อนคิด(Reflection : R) เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดผ่านประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการ
คน้พบตนเองเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อาจท าโดยวิธีการเขียน
บนัทึกการสะทอ้นคิด  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพบขณะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยผูท่ี้สะทอ้นความคิดเห็นเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 ขั้นที่ 4  ประเมินประสิทธิผล(Assessing : A) การประเมินผลการจดักิจกรรมของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  โดยประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หลงั
เรียน  ประเมินจากความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
ของผูเ้รียน  ซ่ึงประเมินจากการปฏิบติังาน  การสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์   ภาระงาน  ช้ินงานและ
แบบทดสอบ  โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินประกอบดว้ย ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  
ชุมชน   การประเมินนั้นค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 
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4.  การวดัและประเมินผล  
 การวดัและประเมินผลกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา  มีการวดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   หมายถึง  ระดบัความสามารถทาง
สติปัญญาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการปฏิบติักิจกรรม  5 ขั้นตอน ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบั
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้แบบทดสอบและใช้
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน (Scoring Rubrics)  ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั    
3. การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง   
4. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
5. ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ    

 โดยประเมินจากแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีการประเมินโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  รวมทั้งการประเมิน
พฤติกรรมการเรียน  การปฏิบติังานและช้ินงานของผูเ้รียน 
 ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง ระดบัความสามารถทางสติปัญญาของ
นกัเรียนในการปฏิบติัตามกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ซ่ึงวดัได้จากระดบั
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 5 
ทกัษะ ดงัน้ี 

1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน หมายถึง สามารถก าหนดปัญหาหรือความ
ตอ้งการท่ีพบในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ชดัเจน  มีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ
แกไ้ข ปรับปรุง  พฒันา   

2. การคน้พบแนวคิด  หมายถึงระดบัความสามารถในการพิจารณาหาแนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุดวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
พิจารณาหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุด และมีแนวโน้มสามารถน าไป
แกปั้ญหาไดจ้ริงในทุกวธีิโดยการแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา  การศึกษา รวมถึงการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวด้ว้ย 
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3. ทกัษะการคน้พบวิธีการแกปั้ญหา หมายถึง ระดบัความสามารถในการเสนอเกณฑ์
หรือแสดงเหตุผลในการตดัสินเลือกแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเสนอเกณฑ์หรือแสดง
เหตุผลอยา่งครอบคลุมในปัญหาและแตกต่างจากคนอ่ืน เพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  หมายถึง  การน าแนวทางหรือวธีิการแกปั้ญหาท่ีคน้พบไปใช้
แกปั้ญหาท่ีพบจริง  เพื่อประเมินว่าวิธีการ  ชิ้นงาน  แนวคิด  หรือขอ้คน้พบท่ีได้นั้นสามารถ
แกปั้ญหาท่ีก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด   

5. ทกัษะการสร้างสรรค์ความรู้  หมายถึง ระดบัความสามารถในการน าความรู้หรือ 
ขอ้มูลจากค าตอบของปัญหามาสร้างเป็นความรู้ใหม่วดัได้จากระดบัพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีไดจ้ากทกัษะการคน้พบวิธีการแกปั้ญหาไปใชใ้น
การแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ยา่งหลากหลาย และแตกต่างจากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยง
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์อ่ืนๆ และมีแนวโนม้ในการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 
5.  เงื่อนไขในการน ากระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

1. ชุมชนใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
2. ผูเ้รียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  ฝึกการคิดและการแกปั้ญหาจาก

สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน 
3. มีการยดึหยุน่เวลาในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมนอกห้องเรียน 

  
บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เป็นกรอบหรือทิศทางในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพบรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 มาตรฐานการเรียนรู้จะบอกให้ทราบวา่จะสอนอะไรและประเมินอะไร  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลย ีผูส้อนควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. ออกแบบการเรียนรู้และจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 
3. ศึกษากระบวนการเรียนรู้/ทกัษะ และศึกษาการวดัและประเมินผล 
4. ศึกษาการบูรณาการสาระการออกแบบและเทคโนโลยี 
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1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 ผู ้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้  
 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
 เขา้ใจความหมาย ววิฒันาการของเทคโนโลย ีและส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการอย่างหลากหลาย น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยกุตใ์นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการ
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือสนองความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนท่ีความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใชเ้ทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการแปรรูปแลว้น า
กลบัมาใชใ้หม่ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที ่2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
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ตารางท่ี  32 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา  ง 16101  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน  20   ชัว่โมง 

 
สาระที ่ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

2 
การ
ออกแบบ
และ 
เทคโนโลย ี

 ง 2.1 
เขา้ใจเทคโนโลยแีละ
กระบวนการ
เทคโนโลย ี
ออกแบบสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวธีิการ
ตามกระบวนการ
เทคโนโลยอียา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์
เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค ์       
ต่อชีวติ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และมี
ส่วนร่วมในการจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
 

ป .6 /1อ ธิบาย
ส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี  
ป.6/2  สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้
ตามความสนใจอยา่งปลอดภยั  
โดยก าหนดปัญหาหรือ ความ
ตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือก
วธีิการออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ 
หรือแผนท่ีความคิด ลงมือ
สร้าง และประเมินผล 
ป.6/3  น าความรู้และทกัษะ
การสร้างช้ินงานไปประยกุต์
ในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
 

ระบบเทคโนโลยปีระกอบดว้ย ตวั
ป้อน (Input) กระบวนการ 
(Process) และ   ผลลพัธ์ (Output)  

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือ
ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล 
เลือกวธีิการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 
มิติ หรือ   แผนท่ีความคิด ก่อนลง
มือสร้าง  และประเมินผลท าให้
ผูเ้รียนท างานอยา่งเป็น
กระบวนการ 

 ภาพร่าง 3 มิติ ประกอบดว้ย ดา้น
กวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ 

 แผนท่ีความคิด เป็นการล าดบั
ความคิดใหเ้ห็นเป็นขั้นตอนและ
เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการรูปแบบหน่ึง 

 ความรู้ท่ีใชใ้นการสร้างช้ินงาน
ตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ช้ินงานอ่ืนอีก เช่น กลไกและการ
ควบคุม ไฟฟ้า – อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ทกัษะการสร้างช้ินงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้ง
ใชเ้พ่ิมอีกเช่น ทกัษะการตดั การ
ยดึติด 
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ตารางท่ี  32 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา  ง 16101   ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน  20   ชัว่โมง 
(ต่อ) 

สาระที ่ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

3 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

ง 3.1 
เขา้ใจ เห็นคุณค่าและ
ใชก้ระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูล 
การเรียนรู้                 
การส่ือสาร   การ
แกปั้ญหา การท างาน
และอาชีพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และมีคุณธรรม 

ป.6/1  บอกหลกัการเบ้ืองตน้
ของการแกปั้ญหา 
ป.6/2 ใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูล 
ป.6/3.เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
ป.6/4  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม โดยเลือกใช้
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
ป.6/5  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานจากจินตนาการหรืองาน
ท่ีท าในชีวติประจ าวนัอยา่งมี
จิตส านึก   และความรับผิดชอบ 
 

 หลกัการเบ้ืองตน้ของการ
แกปั้ญหา  

     -   พิจารณาปัญหา 
     -   วางแผนแกปั้ญหา 
     -    แกปั้ญหา 
     -    ตรวจสอบและปรับปรุง 
 การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล  เช่น คน้หาขอ้มูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ คน้หาขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต  คน้หาขอ้มูลจาก
ซีดีรอม 
   การเก็บรักษาขอ้มูลในรูปแบบ
ต่างๆ  

-   ส าเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้ม
สะสมงาน 

-   ส่ือบนัทึก   เช่น เทป แผน่
บนัทึก ซีดีรอม  หน่วยความจ า 
 การจดัท าขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ
ตอ้งพิจารณารูปแบบของขอ้มูลให้
เหมาะสมกบัการส่ือความหมายท่ี
เขา้ใจง่ายและชดัเจน เช่น กราฟ 
ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  
   การใชซ้อฟตแ์วร์น าเสนอ  เช่น  
การสร้างสไลด ์ การตกแต่งสไลด ์
การก าหนดเทคนิคพิเศษในการน าเสนอ 
 การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต์
ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ 
เช่น   น าเสนอรายงานเอกสารโดย
ใชซ้อฟตแ์วร์  ประมวลค า  น าเสนอ
แบบบรรยายโดยใชซ้อฟตแ์วร์ 
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ตารางท่ี  32 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา  ง 16101  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน  20 ชัว่โมง 
(ต่อ) 

สาระที ่ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

2 
การวดั 

ค 2.1 
เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบั
การวดั วดัและ
คาดคะเนขนาดของส่ิง
ท่ีตอ้งการวดั 

ป.6/1  บอกความยาว น ้ าหนกั 
ปริมาตรและ ความจุ โดยใช้
หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย  
มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกวา่  เต้ียกวา่  ยาวกวา่  สั้น
กวา่  ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) 

 การวดัความยาวโดยใชห้น่วยท่ี
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบน ้ าหนกั                    
(หนกักวา่  เบากวา่  หนกัเท่ากนั) 

 การชัง่โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุ (มากกวา่  นอ้ยกวา่  
เท่ากนั  จุมากกวา่   จุนอ้ยกวา่  จุ
เท่ากนั) 

 การตวงโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

2 
การวดั 

ค 2.2 
แกปั้ญหาเก่ียวกบั  การ
วดั 

ป.6/3 เขียนแผนผงัแสดง
ต าแหน่งของส่ิงต่างๆ และ
แผนผงัแสดงเสน้ทางการ
เดินทาง 

 การเขียนแผนผงัแสดงส่ิงต่าง ๆ   
 การเขียนแผนผงัแสดงเสน้ทางการ

เดินทาง 
 การเขียนแผนผงัโดยสงัเขป 

 
5 
การ
วเิคราะห์
ขอ้มูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

ค 5.1 
เขา้ใจและใชว้ธีิการ
ทางสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 

ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ และกราฟเสน้ 

 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
    และกราฟเสน้ 
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ตารางท่ี  32 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา ง 16101  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20  ชัว่โมง 
(ต่อ) 

 
 

สาระที ่ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

2 
ชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ว 2.2 
เขา้ใจความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ
และโลกน าความรู้ไป
ใชใ้นในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

ป.6/1  สืบคน้ขอ้มูลและ
อภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวติ  

 ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในแต่
ละทอ้งถ่ินมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ 

5 
พลงังาน 

ว 5.1  
เขา้ใจความสมัพนัธ์
ระหวา่งพลงังานกบั
การด ารงชีวติ การ
เปล่ียนรูปพลงังาน 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
สารและพลงังาน  ผล
ของการใชพ้ลงังานต่อ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวน การสืบเสาะ
หาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน ์
 

ป.6/3 ทดลองและอธิบายการ
ต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 เซลลไ์ฟฟ้าหลายเซลลต์่อเรียง
กนัโดยขั้วบวกของเซลลไ์ฟฟ้า
เซลลห์น่ึงต่อกบัขั้วลบของอีกเซลล์
หน่ึงเป็นการต่อแบบอนุกรม  ท า
ใหมี้กระแสไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์
ไฟฟ้าในวงจรเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี  32 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา  ง 16101  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20  ชัว่โมง 
(ต่อ) 

สาระที ่ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

8 
ธรรมชาติ
ของ
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

ว 8.1  
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
จิตวทิยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา รู้วา่
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบ
ได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
ช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ 
วทิยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มมีความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น
หรือเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดใหแ้ละตาม
ความสนใจ 
ป.6/2 วางแผนการสงัเกต เสนอ
การส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
คน้ควา้ และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะ
พบจากการส ารวจตรวจสอบ 
ป. 6/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจ  
ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือ
ได ้
ป. 6/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และ
ตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป 
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ตารางท่ี  32  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายวิชา  ง 16101 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20  ชัว่โมง 
(ต่อ) 

 
 

สาระที่ มาตรฐาน ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
8 

ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ว 8.1  
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
จิตวทิยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา รู้วา่
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบ
ได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
ช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ 
วทิยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มมีความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1ตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ประเด็นหรือเร่ืองหรือ
สถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความ
สนใจ 

ป.6/2 วางแผนการสงัเกต 
เสนอการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคน้ควา้ และ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
ป. 6/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจ  
ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้

ป. 6/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และ
ตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว ้น าเสนอผลและ
ขอ้สรุป 
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2.  ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้ สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ดว้ยการออกแบบการเรียนรู้ โดย
ผูส้อนตอ้งมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อเป็นการ
ก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้  
 ผูส้อนควรศึกษาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลกัษณะนิสัยใน
การท างาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แลว้น าไปใช้ให้สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัอยา่งเหมาะสมกบัการออกแบบการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน 
 คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา
นั้นใช้จดักิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้
ออกแบบในหน่วยการเรียนรู้จ านวน 3  หน่วย  คือหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง “นกัสืบชุมชน”ใชเ้วลา 
4 ชัว่โมง  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง “สร้างสรรคห์รรษา”  ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
3 เร่ือง “ยวุชนคนสร้างสรรค”์  ใชเ้วลา  10  ชัว่โมง  รวมจ านวน 20 ชัว่โมง   
 
3.  ศึกษากระบวนการเรียนรู้/ทกัษะ 
 การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระ
การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้น จะตอ้งใช้กระบวนการเรียนรู้/ทกัษะเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั โดยผูส้อนจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้/ทกัษะ 
ดงัน้ี 

 3.1  กระบวนการเทคโนโลยี 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียนตามแนวทางสาระการออกแบบและ
เทคโนโลย ีจะด าเนินการตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ผา่นการลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการอยา่งเป็นขั้นตอน 
  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการของ
มนุษย ์ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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  ขั้นท่ี 1  ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
  ขั้นท่ี 2  รวบรวมขอ้มูล 
  ขั้นท่ี 3  เลือกวธีิการ 
  ขั้นท่ี 4  ออกแบบและปฏิบติัการ 
  ขั้นท่ี 5  ทดสอบ 
  ขั้นท่ี 6  ปรับปรุงแกไ้ข 
  ขั้นท่ี 7  ประเมินผล 

 3.2  กระบวนการท างาน 
  กระบวนการท างานเป็นการลงมือท างานดว้ยตนเอง โดยมุ่งเนน้การฝึกการท างาน

อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งการท างานเป็นรายบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถท างานไดบ้รรลุ
เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์งาน  คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถแจกแจงงานท่ีจะท าว่าเป็นงานประเภท
ใด ตอ้งใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์อะไรบา้ง มีขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างไร กล่าวคือ ฝึกให้ผูเ้รียน
มองงานออกโดยภาพรวมวา่จะตอ้งท าอยา่งไร 

2. การวางแผนการท างาน  คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนวา่จะใชก้ าลงัคนในการ
ท างานอย่างไร จะท าคนเดียวหรือตอ้งท าหลายคน ถา้ท าหลายคนจะแบ่งหน้าท่ีกนัอยา่งไร ตอ้งใช้
วสัดุ อุปกรณ์อะไรบา้ง ในการท างานคร้ังน้ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในการท างานบา้งหรือไม่ มากนอ้ย
เท่าไร ก าหนดวธีิท างานใหเ้ป็นขั้นตอนจนงานส าเร็จ 

3. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน คือ การใหผู้เ้รียนไดท้  างานเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน
ท่ีวางแผนไว ้ฝึกให้มีลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน เช่น การพูดจาท่ีสุภาพ เหมาะสม การมีน ้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความขยนัอดทน ความซ่ือสัตย ์ฯลฯ สามารถตรวจสอบผลการท างานของตนเองเป็น
ระยะๆ 

4. การประเมินผลการท างาน  คือ การให้ผูเ้รียนไดมี้การประเมินผลทั้งการวางแผน
ก่อนการท างาน ขณะปฏิบติังาน และเม่ือท างานส าเร็จแล้ว โดยขั้นตอนการวางแผนหรือเตรียม
ท างานใหป้ระเมินวา่ไดว้างแผนไวร้อบคอบ รัดกุมหรือไม่ จะตอ้งเตรียมอะไรบา้ง ตรวจสอบดูแผน
ท่ีวางไวว้า่เป็นไปไดห้รือไม่ ขณะท างานหรือปฏิบติังานให้ประเมินวา่วิธีการท างานเป็นอย่างไร มี
ขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งปรับปรุงอย่างไรบา้งและผลงานท่ีปรากฏออกมาให้ประเมินว่าเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ มีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร เพื่อจะไดแ้กไ้ข ปรับปรุงผลงานของตนใหดี้ข้ึน 
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 3.3  กระบวนการกลุ่ม 
  กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม

ประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนั กระบวนการกลุ่มมีหลายรูปแบบในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่ง
ดงัน้ี 

1. กระบวนการกลุ่มทั่วไป (Group Process) ประกอบดว้ย การเลือกหัวหน้ากลุ่ม 
การก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องงาน วางแผนการท างาน แบ่งงานตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 

2. กระบวนการกลุ่มแบบจิกซอร์ (Jigsaw)เป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อใช้ในการ
คน้ควา้ความรู้ ซ่ึงทุกคนในแต่ละกลุ่มตอ้งร่วมกนัศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนด โดยจะแบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนคละกนัเรียกวา่ “กลุ่มบา้น” ซ่ึงกลุ่มบา้นแต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 5 คน จากนั้นก าหนดให้ทุกคน
ใน “กลุ่มบา้น” คือหมายเลข 1-5 แบ่งกนัศึกษาเร่ืองต่างๆ คนละหัวขอ้โดยไม่ซ ้ ากนั สมาชิกกลุ่ม
บา้นของทุกกลุ่มที่ได้หัวขอ้เดียวกนัจะตอ้งรวมตวักนั สร้างกลุ่มใหม่เพื่อไปศึกษาเร่ืองท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” กล่าวคือ หมายเลข 1 ของทุกกลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 1 
หมายเลข 2 ของทุกกลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 2 จนครบทั้ง 5 คน จากนั้นให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแยกยา้ย
คน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีก าหนด เม่ือแต่ละกลุ่มศึกษาจบให้กลบัไปยงักลุ่มบา้นเดิมของตน สมาชิกกลุ่ม
บา้นตั้งแต่หมายเลข 1-5 จะตอ้งถ่ายทอดรายละเอียดท่ีตนไปศึกษามาให้เพื่อนๆ ภายในกลุ่มทั้ง 5 
คนไดท้ราบ เสมือนการน าช้ินส่วนของภาพตดัต่อมาต่อเป็นรูปภาพท่ีสมบูรณ์ นัน่เอง 

 3.4  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม ตวัปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล และการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อ
เขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหา 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ 

มองเห็นปัญหาก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจท่ีจะคน้หา
ค าตอบ 

2. ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้กบัปัญหาได ้
3. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการเรียนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้

อยา่งหลากหลาย 
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4. สังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนน าความรู้ที่ได้คน้ควา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง ประเมินผลงานวา่ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าข้อมูลที่ได้มาจดัระบบองคค์วามรู้และ
น าเสนอในรูปแบบผลงานท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนทุกคนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหา ร่วมกนัประเมินผลงาน 
  3.6  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

  การเรียนรู้ดว้ยโครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหน่ึง 
ท่ีเป็นการให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์
คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู ้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
(facilitator) หรือผูใ้ห้ค  าแนะน า (guide) ท าหนา้ท่ีออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนท างานเป็น
ทีม กระตุน้ แนะน า และให้ค  าปรึกษา เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง  ประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ย PBL จึงมิใช่ตวัความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหา
ความรู้ (searching) แต่เป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) ทกัษะ
ชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารและ
เทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน้ให้
เกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือร้นและผูเ้รียนจะไดฝึ้กการใช้ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และแกปั้ญหา 
(critical thinking & problem solving) ทกัษะการส่ือสาร (communicating) และทกัษะการสร้าง
ความร่วมมือ (collaboration)ประโยชน์ท่ีได้ส าหรับครูท่ีนอกจากจะเป็นการพฒันาคุณภาพด้าน
วิชาชีพแล้ว ยงัช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกบัเพื่อนครูด้วยกนัรวมทั้งโอกาสท่ีจะไดส้ร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนดว้ย   

  ขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุ ใน

แผนการสอน ในชั้นเรียนครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอยา่งกวา้งๆ ให้สอดคลอ้งกบัรายวิชา 
หรือความถนดัของนกัเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลตวัอยา่ง เพื่อเป็นแนวทางให้นกัเรียนได้
ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม สามารถใชเ้วบ็ไซต ์หรือโปรแกรม module ในการ update ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ 
และการก าหนดนดัหมายต่างๆเก่ียวกบัการด าเนินโครงการได ้     

  ขั้นตอนท่ี  2 การคิดและเลือกหวัขอ้ใหน้กัเรียนเป็นผูส้ร้างทางเลือกในการออกแบบ
โครงงานเอง เพื่อเปิดโอกาสให้รู้จกัการคน้ควา้และสร้างสรรค์ความรู้เชิงนวตักรรม ครูอาจให้
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ผูเ้รียนทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหวัขอ้ การท างานเป็นทีม
กระตุน้ให้เกิด brain storm จะท าให้เกิดทกัษะ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทกัษะการส่ือสาร และ
ทกัษะการสร้างความร่วมมือ   

  ขั้นตอนท่ี 3  การเขียนเคา้โครงการเขียนเคา้โครงของโครงงาน เป็นการสร้าง mind 
map แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมองเห็นภาระงาน บทบาท 
และระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

  ขั้นตอนท่ี 4  การปฏิบติัโครงงานนกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นเคา้โครง
ของโครงงาน ถา้มีการวางเคา้โครงเอาไวแ้ลว้ นกัเรียนจะรู้ไดเ้องวา่จะตอ้งท าอะไรในขั้นตอนต่อไป 
โดยไม่ตอ้งรอถามครู ในระหว่างการด าเนินการครูผูส้อนอาจมีการให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆกบันกัเรียน     

  ขั้นตอนท่ี 5  การน าเสนอโครงงานนกัเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน 
หรือการน าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆเช่น แผน่พบั โปสเตอร์จดันิทรรศการ รายงานหนา้ชั้นส่งงานทาง
เวบ็ไซตห์รืออีเมล ถา้มีการประกวดหรือแข่งขนัดว้ยจะท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากข้ึน   

  ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลโครงงานการประเมินโครงงานควรมีการประเมินผล
การเรียนรู้โดยหลากหลายโดยประเมินจากสภาพจริง เช่น นกัเรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึงกนั
และกนั ประเมินจากบุคคลภายนอก บุคคลในชุมชน  การประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงาน
สุดทา้ยเพียงอยา่งเดียว แต่จะวดักระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงผลงานดว้ย  
 
4. ศึกษาการวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพฒันา
ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั โดย
ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดงัน้ี 

 4.1  ความหมายและความส าคัญของการวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ 

1. การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียน(Formative Assessment) เป็นการ
ประเมินระหวา่งการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ จดัเป็นการวดัและประเมินผลเพื่อการพฒันา 
ซ่ึงเกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวนั ในการเก็บข้อมูลผูส้อนต้องใช้วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การซกัถามหรือการสนทนาอภิปราย การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้
มติขอ้สรุปของประเด็นท่ีก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบติั การ
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ประเมินความรู้เดิม การให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใชเ้กณฑ์การ
ใหค้ะแนน (Rubrics) โดยรวบรวมขอ้มูลระหวา่งการจดัการเรียนรู้ท่ีบนัทึกไว ้ น ามาวิเคราะห์ แปล
ความหมายขอ้มูล ประเมินผลเพื่อใหรู้้จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงผูเ้รียนส่ิงส าคญัท่ีสุดในการประเมิน
เพื่อพฒันา คือ การให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่ผูเ้รียนในลักษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ แกไ้ขความคิดความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง น ามาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ข
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู 

2. การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน(Summative Assessment) เป็น
การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ ซ่ึงมีหลายระดบัไดแ้ก่ เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อ
ตดัสินให้คะแนน หรือให้ระดบัผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผ่าน
รายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเล่ือนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่ ในการประเมิน
เพื่อตดัสินผลการเรียนท่ีดีตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนแสดงความรู้ความสามารถดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และพิจารณาตดัสินบนพื้นฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใหเ้ปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียน 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จึงเป็นการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและ
เพื่อตดัสินผลการเรียน ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ก าหนดระดบัของการด าเนินงานไวเ้ป็น 4 ระดับ คือ การวดัและประเมินผล
ระดบัชั้นเรียน การวดัและประเมินผลระดบัสถานศึกษา  การวดัและประเมินผลระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา การวดัและประเมินผลระดับชาติ ระดบัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนมากท่ีสุดและเป็น
หวัใจของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียน คือ การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียน 

 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความหมายแตกต่างกนั แต่
บางคนน ามาใช้ในความหมายเดียวกนั ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้
นิยามค าศพัทต่์างๆ ไวด้งัน้ี (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 81) 

 การวัด (Measurement) หมายถึง การก าหนดตัวเลขให้กับวตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น อาจตอ้งใช้เคร่ืองมือวดั 
เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีสามารถแทนคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการวดั เช่น ใชไ้มบ้รรทดัวดัความกวา้งของ
ปากถุงพลาสติก 12 เซนติเมตร และความสูงของขอ้เหวี่ยง 8 เซนติเมตร ใช้วงเวียนคร่ึงวงกลมวดั
ขนาดองศาแกนหมุนของของเล่น 10 องศา  
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 การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอ้มูล ตีความ บนัทึก และใช้
ขอ้มูลเก่ียวกบัค าตอบของผูเ้รียนท่ีท าในภาระงานหรือช้ินงาน วา่ผูเ้รียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได ้
และจะท าต่อไปอยา่งไร ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

 การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation)หมายถึง การน าเอาขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวดั
หลายๆ อย่างมาเป็นขอ้มูลในการตดัสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ (Criteria) ท่ี
สถานศึกษาก าหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงก็คือการสรุปผลการเรียนนัน่เอง 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน (Classroom Assessment)หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินการดงักล่าวเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียนรู้ 
นับตั้งแต่ก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลงัการเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั น าผลท่ีไดม้า 
ตีค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดในตวัช้ีวดัของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร ขอ้มูลท่ี
ไดน้ี้น าไปใชใ้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงให้แก่ผูเ้รียน 
การตดัสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเร่ือง หรือหน่วยการเรียนรู้ หรือในรายวิชาและการวางแผน 
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครู  

 4.2  วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถเลือกใช้หรือคิดคน้วิธีการวดัและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ ซ่ึงวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการและแบบ
ไม่เป็นทางการ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 83-86) 

วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment)เป็นการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีนิยมใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม เช่น วดัและประเมินโดยโดยการจดัสอบ และ
ใชแ้บบสอบหรือแบบวดั (Test) ท่ีครูสร้างข้ึน โดยการเก็บขอ้มูลดงักล่าวส่วนใหญ่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลท่ีไดผ้ลเป็นคะแนนและน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหวา่งก่อนเรียน
และหลงัเรียน เพื่อดูพฒันาการหรือใชเ้พื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ใน 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวชิา 

 วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลแบบเป็นไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) เป็น
การไดม้าซ่ึงขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งขอ้มูลหลากหลายท่ีผูส้อนเก็บ
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รวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาความพร้อมและพฒันาการของผูเ้รียน ปรับการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ลกัษณะของขอ้มูลท่ีได้นอกเหนือจาก
ตวัเลขหรือขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้อาจเป็นขอ้มูลบรรยายลกัษณะพฤติกรรมท่ีผูส้อนเฝ้าสังเกต หรือ
ผลการเรียนรู้ในลกัษณะค าอธิบายระดบัพฒันาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผูเ้รียนท่ีพบจาก
การสังเกต สัมภาษณ์หรือวธีิการอ่ืนๆ 

 วธีิการประเมินแบบต่างๆ ท่ีผูส้อนสามารถเลือกใชมี้ดงัน้ี 
1. การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บขอ้มูลจากการดูการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 

โดยไม่ขดัจงัหวะการท างานหรือการคิดของผูเ้รียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีท าไดต้ลอดเวลา 
แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงคท่ี์ชดัเจนว่าตอ้งการประเมินอะไร โดยอาจใช้เคร่ืองมือ เช่น 
แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบนัทึกเพื่อประเมินผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั และควร
สังเกตหลายคร้ัง หลายสถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรง 

2. การประเมินการปฏิบัติ เป็นวธีิการประเมินผลงานหรือผลการปฏิบติังานท่ีผูส้อน
มอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบติัเพื่อให้ทราบถึงผลการพฒันาของผูเ้รียน การประเมินลกัษณะน้ี ผูส้อน
ตอ้งเตรียมส่ิงส าคญั 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนปฏิบติั เช่น การท า
โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การท่องปากเปล่า การทดลอง การจดันิทรรศการ เป็นตน้ และ
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบติัอาจจะปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะ
งานหรือประเภทกิจกรรม 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การ
ออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่แบบส ารวจรายการแบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบมาตรประมาณค่า 

1. แบบส ารวจรายการ  เป็นแบบบนัทึกผลการส ารวจที่มีรายการส ารวจหรือ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน ผลงาน หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูเ้รียน บนัทึกดว้ยทางเลือก 2 ทาง 
เช่น ปฏิบติั/ไม่ไดป้ฏิบติั ถูกตอ้ง/ไม่ถูกตอ้ง ผา่นเกณฑ์/ไม่ผา่นเกณฑ์ ทั้งน้ีจะตอ้งมีเกณฑ์ท่ีชดัเจน
ให้ผูป้ระเมินการส ารวจและตดัสินผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง แบบบนัทึกลกัษณะน้ีเหมาะท่ีจะใช้ติดตาม
การปฏิบติังานเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค ์

2. แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบเก็บขอ้มูลจากพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของ
ผูเ้รียนโดยผูส้อนตอ้งบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียนตามความเป็นจริง ไม่บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นความ
คิดเห็นของผูส้อนเอง การสังเกตพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและ
จุดประสงคท่ี์ชดัเจนวา่ตอ้งการประเมินอะไร เพื่อประเมินผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที1่  เร่ือง  “นักสืบชุมชน” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ช่ัวโมง  ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั(แบบบูรณาการการเรียนรู้) 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(Technology / Engineering) 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ   เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (Mathematics) 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดัวดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (Science) 
 มาตรฐาน ว 8.1ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 ตัวช้ีวดั 
 ง 2.1 ป.6/1  อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 

 ง 3.1 ป.6/2  ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 ง 3.1 ป.6/4  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต์ 
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 ค2.1 ป.6/1 อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆ โดยระบุทิศทางและระยะทาง
จริง  จากรูปภาพ  แผนท่ี  และแผนผงั 
 ค2.2 ป.6/3  เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆ และแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง 
 ว 8.1 ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 
 ว 8.1 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป 6/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ  ตรวจสอบให้ได้ขอ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้
 ว 8.1 ป6/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป 

 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ระบบเทคโนโลยี  เป็นระบบที่มนุษยค์ิดคน้ข้ึนเพื่อการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ตอ้งการ โดยก าหนดขององค์ประกอบทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่  ตวัป้อน กระบวนการ ผลผลิตและ
ล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการให้สัมพนัธ์กนัจนบรรลุวตัถุประสงค์  ระบบ
เทคโนโลยีพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั ดงันั้นเราควรศึกษาและท าความเขา้ใจเพื่อจะไดน้ าความรู้มา
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต โดยมีการศึกษา  ส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและน ามาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและร่วมกนัพฒันา
ต่อไปซ่ึงสามารถน าเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge)  

1. ระบบเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output)  

2. มนุษยมี์การปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาเทคโนโลยีท่ีได้
สามารถน าไปแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการตามสภาพความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นแต่ละยุคสมยั
ไดเ้ม่ือมนุษยไ์ดค้น้พบความรู้ใหม่ก็จะท าให้มนุษยส์ามารถปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีให้ดีกวา่
เดิมอยา่งต่อเน่ือง เรียกวา่ ววิฒันาการของเทคโนโลย ี
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3. เทคโนโลยีมีประโยชน์ช่วยให้การท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษยดี์ข้ึนมี
ประสิทธิภาพ เช่น สะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภยัมากข้ึน 

4. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเช่น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบ
สังเกตการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการบนัทึกประเด็นส าคญัท่ีได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์  
การสังเกตสรุปขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ 
 ด้านทกัษะกระบวนการ (Process) 
 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : นักเรียนมีความสามารถด้านการคิด
วเิคราะห์  การสังเคราะห์ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณโดยประเมินตามเกณฑจ์ากความสามารถ 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  
3. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
4. การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง   
5. ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ    

 ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ : นกัเรียนมีความสามารถดงัน้ี 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน : ความสามารถในการก าหนดปัญหาหรือ

ความตอ้งการท่ีจะด าเนินการแก้ไขในสถานการณ์ท่ีพบได้อย่างชัดเจนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และ
สามารถท าไดจ้ริง พร้อมทั้งการใหเ้หตุผลประกอบได ้

2. การคน้พบแนวคิด  :  ความสามารถในการคน้พบแนวคิด  วิธีการ  หลกัการท่ีแทจ้ริง
ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ย่างหลากหลายและพิจารณาระบุสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผลและสามารถน าความรู้ที่ค ้นพบมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อน ามาปรับใช้ในการ
แกปั้ญหาของตนเองได ้

3. ทกัษะการคน้พบวิธีการแก้ปัญหา : ความสามารถในการเสนอเกณฑ์หรือแสดง
เหตุผลท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนไดเ้พื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการแกปั้ญหาของตนเอง 

4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง : ความสามารถในการน าแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ี
คน้พบไปใช้แกปั้ญหาท่ีพบจริง  เพื่อประเมินว่าวิธีการ  ช้ินงาน  แนวคิด  หรือขอ้คน้พบท่ีไดน้ั้น
สามารถแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ : ความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 3  และขั้นตอนท่ี 4ไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืน ๆไดอ้ยา่งหลากหลาย และมี
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ความเป็นไปไดอ้ย่างหลากหลาย และแตกต่างจากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ และมีการขยายผลของความรู้สู่ชุมชน 
 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
6.  การวดัและประเมินผล 

1. ช้ินงานการศึกษา ส ารวจชุมชน “ปล่องเหล่ียม” 
2. นิทรรศการแสดงผลงาน 

 
7.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ผูส้อนจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนซ่ึงใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  CLTE โดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ 4 
ประการ  ประกอบดว้ย 1.ดา้นชุมชน (Community) 2.การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.ดา้นเทคโนโลย ี
(Technology) และ 4. การประเมินผล (Evaluation) ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยใชร่้วมกบัขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (PSRA) ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2                 
กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมิน
ประสิทธิผล (Assessing : A) ซ่ึงมีแนวทางในการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 7.1กจิกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) 
  ผูส้อนให้ผูเ้รียนดูภาพการเปล่ียนแปลงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในอดีตและปัจจุบนั โดย
ยกตวัอย่าง เตารีดแลว้ร่วมกนัสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถึงประเด็นของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้ ดงัน้ี 
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1. เตารีดในในอดีตกบัปัจจุบนัมีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. เตารีดท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลามีความสัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นอยูข่อง

มนุษยห์รือไม่  อยา่งไร 
  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งไร
ต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ มีขอ้ดี  ขอ้เสียอยา่งไร  และร่วมกนัสรุปววิฒันาการของเทคโนโลย ี
  ผูส้อนรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา  ส ารวจชุมชนโดยการสัมภาษณ์  การสอบถาม  
เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานบริบทของชุมชนปล่องเหล่ียม  ประกอบใบความรู้ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวเ้พื่อให้
ศึกษาและท าความเขา้ใจก่อนการลงพื้นท่ีจริง แลว้ร่วมกนัอภิปราย  โดยการใชค้  าถามดงัน้ี 

1. นกัเรียนพบเห็นการเปล่ียนแปลงในดา้นใดบา้งของชุมชนท่ีเราอาศยั 
2. นกัเรียนคิดวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากส่ิงใด 
3. นกัเรียนเปรียบเทียบวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนในอดีตกบัปัจจุบนัว่ามีความ

แตกต่างกนัอยา่งไรและมีขอ้ดี  ขอ้เสียต่างกนัอยา่งไรในความคิดเห็นของนกัเรียน 
  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปถึงความส าคญัของวิวฒันาการของเทคโนโลยีท่ีส่งผล
ต่อการด ารงชีวติของมนุษยเ์ป็นสาเหตุส าคญัของการเปล่ียนแปลง และประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 7.2 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ขั้นที ่2 กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S)ใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  Inquiry 
-Based Learning มีขั้นตอนดังนี ้

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
2. ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration)  
3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) 
4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
5. ขั้นประเมิน (evaluation) 

  ผูส้อนใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry -Based Learning)  
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  ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจโดยให้ผูเ้รียนดูวีดิทศัน์เก่ียวกบัชุมชนปล่องเหล่ียม โดย
ภาพรวมของชุมชนในอดีต  เร่ิมตั้งแต่เส้นทางการเดินทางเขา้สู่หมู่บา้น  การเดินทาง  การประกอบ
อาชีพ  พืชเศรษฐกิจ  สถานท่ีส าคญั บุคคลส าคญั  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หลงัจากนั้นร่วมกนัสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน  การเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่
ปัจจุบนั โดยการใชค้  าถามกระตุน้ ดงัน้ี 

1. สาเหตุส าคญัของการเปล่ียนแปลงเกิดจากอะไร  การเปล่ียนแปลงมีขอ้ดี  ขอ้เสีย
อยา่งไร 

2. นกัเรียนอยากใหชุ้มชน “ปล่องเหล่ียม” เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด  เพราะเหตุใด 
3. หากชุมชน “ปล่องเหลี่ยม” ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยงัคงเป็นเหมือนในอดีต  

นกัเรียนคิดวา่จะเป็นอยา่งไรและส่งผลอยา่งไรต่อความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 
  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งไร
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ มีขอ้ดี  ขอ้เสียอย่างไร  และร่วมกนัสรุปวิวฒันาการของเทคโนโลยี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้มนุษยมี์ความสะดวกสบายมากข้ึน  ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระยะเวลาน้อยลง  และมีความปลอดภยัในชีวิตมากข้ึนซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถสรุปได้ว่า 
มนุษย์มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาเทคโนโลยีที่ได้สามารถน าไป
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้เมื่อมนุษย์
ได้ค้นพบความรู้ใหม่ก็จะท าให้มนุษย์สามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีกว่าเดิมอย่าง
ต่อเน่ือง เรียกว่า ววิฒันาการของเทคโนโลยี 
  ขั้นที่ 2  ส ารวจและค้นหาผูเ้รียนหาค าตอบเกี่ยวกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัท่ีพบในชุมชนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ วา่มีประโยชน์อยา่งไร โดยการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการกลุ่มใหศึ้กษาและส ารวจชุมชนในพื้นท่ีต่างๆโดยจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนคละกนั (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน)จ านวน 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาและ
ส ารวจ การน าความรู้ดา้นเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบอาชีพของคนในชุมชน วา่น ามาใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นใด  ตวัอยา่งอาชีพต่างๆ ท่ีพบในชุมชน เช่น  อาชีพปลูกกลว้ยไมส้บู่สมุนไพรจกัรสาน เล้ียงสัตว ์ 
ฯลฯ 

2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาและส ารวจอาชีพท่ีสนใจ 1 อาชีพ พร้อมทั้งจดบนัทึก
ประเด็นต่างๆ ท่ีพบลงในใบงานซ่ึงผูส้อนจะด าเนินการจดัเตรียมส่ือ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ให้กบัผูเ้รียนไดส้อบถามในเชิงลึกและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จากใบความรู้เก่ียวกบัอาชีพในชุมชน 
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 ข้ันที ่ 3  อธิบายและลงข้อสรุปผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ส ารวจ 
มาร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนกนัภายในกลุ่มจากส่ิงท่ีแต่ละคนจดบนัทึก สังเกตเห็น  จากการ
สอบถาม  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบอาชีพในชุมชน เพื่อร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัประโยชน์
ของเทคโนโลยีกบัการประกอบอาชีพในชุมชนลงในกระดาษบรู๊ฟ  ให้ผูเ้รียนส่งตวัแทนน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน จากนั้นผูส้อนใชก้ระดาษบรู๊ฟของแต่ละกลุ่มหลอมความรู้ให้เป็นขอ้สรุปร่วมกนัว่า 
เทคโนโลยีมีประโยชน์ช่วยให้การท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดีขึน้มีประสิทธิภาพ เช่น 
สะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัยมากขึน้ 

 ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ผูเ้รียนท ากิจกรรมจากใบงาน ยกตวัอย่างเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวนัและอธิบายวา่เทคโนโลยีมีประโยชน์ช่วยให้การท างานของนกัเรียนดีข้ึนไดอ้ยา่งไร  
พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ มีผลดี  ผลเสีย  
ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน 

 ขั้นที่ 5 ประเมินให้นกัเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้ในขั้นท่ี 4 ในลกัษณะของแผนผงั
ความคิดรายงาน  แผ่นพบั  หนังสือเล่มเล็ก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  หรือโปรแกรม PowerPoint  
หนังสั้ น  ละครข้ึนอยู่กบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน  โดยผูส้อนสังเกต
พฤติกรรมและกระบวนการในการท างานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอย่างใกลชิ้ด  จากนั้นสุ่มตวัแทน
ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนแลว้ใหน้ าผลงานทั้งหมดจดันิทรรศการไวท่ี้มุมความรู้หลงัหอ้งเรียน  
 7.3  กจิกรรมรวบยอด 
  ขั้นที ่ 3 สู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R)  
  ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนสะทอ้นความรู้สึก  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรียนมา  รวมทั้งกิจกรรมการส ารวจชุมชน “ปล่องเหล่ียม” 
นกัเรียนไดอ้ะไรบา้งจากกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ไดอ้ย่างไร  นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมคร้ังต่อไปว่าควรมีลกัษณะกิจกรรมอย่างไร  
เพราะเหตุใดอาจมีการถามน าก่อนเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการใหส้ะทอ้นออกมา   
  ขั้นที ่4ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) 
  ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและความเขา้ใจจากขั้นตอน
ในการลงพื้นท่ีจริงในชุมชน  การได้เห็น  การสัมผสักบับริบทของชุมชนท่ีตนอาศยัและมุมมอง
ต่างๆ ในการท างานร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม  หลงัจากนั้นร่วมกนัประเมินช้ินงานจากนิทรรศการท่ี
นกัเรียนจดัข้ึน  ซ่ึงประเมินตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้ โดยผูป้ระเมินประกอบด้วย ครู  นกัเรียน 
ผูป้กครอง และตวัแทนชุมชนท่ีให้ขอ้มูล ซ่ึงช้ินงานของผูเ้รียนอาจมีความแตกต่างกนัตามความ
สนใจ 
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8.  ส่ือการเรียนการสอน  
1. ใบความรู้  ใบงานเอกสารประกอบการเรียน  หนงัสือเรียน 
2.  รูปภาพเตารีดในอดีตและปัจจุบนั 
3.  วดิีทศัน์  เร่ือง วถีิชีวติในชุมชน “ปล่องเหล่ียม” 
4.  ขอ้มูลบริบทชุมชน 
5.  แบบบนัทึกการส ารวจอาชีพในชุมชน 
6.  คอมพิวเตอร์ 

9.  แหล่งเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุด 
2. เวบ็ไซดต่์างๆ 
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4. ภูมิปัญญาชาวบา้น 

10.  บันทกึหลงัการเรียนการสอน  
ดา้นความรู้ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการวดัและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(.....................................................) 
           นางศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ์ 

           ........./......../......... 
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      ใบความรู้ เร่ือง  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัชุมชนปล่องเหลีย่ม 

 
ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสมุทรสาคร 
 จงัหวดัสมุทรสาคร  เป็นจงัหวดัชายทะเล ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าท่าจีนในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งท่ี 130 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวนัออก 
เป็นจงัหวดัปริมณฑลห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 872.347 ตาราง
กิโลเมตร  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวไวว้่าในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บา้นท่าจีน”ตั้งอยู่
บริเวณปากอ่าวไทย ในรัชสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2099) พระองค์
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบา้นท่าจีนข้ึนเป็น เมืองสาครบุรี เพื่อเป็นหัวเมืองส าหรับเรียก
ระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกนัผูรุ้กรานทางทะเล ต่อมาในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 4) โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้
เปล่ียนช่ือเมืองสาครบุรีเป็น เมืองสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางราชการเปล่ียนค าว่า “เมือง” เป็น 
“จงัหวดั” ทัว่ทุกแห่งในพระราชอาณาจกัร เมืองสมุทรสาครจึงไดเ้ปล่ียนเป็น จงัหวดัสมุทรสาคร 
ตั้งแต่บดันั้นเป็นมาจนถึงทุกวนัน้ี  อน่ึง ในปี พ.ศ. 2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 5) ไดมี้พระราชด าริท่ีจะสร้างสรรคค์วามเจริญให้แก่ทอ้งถ่ินโดยใชรู้ปแบบการปกครอง
แบบสุขาภิบาล และเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคมพ.ศ. 2448 มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่า
ฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกวา่ “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จึงถือไดว้่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล
แห่งแรกในหวัเมืองของประเทศไทย 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ   ติดกบัจงัหวดันครปฐม 
 ทิศตะวนัออก  ติดกบักรุงเทพมหานคร 
 ทิศใต ้  ติดกบัอ่าวไทย 
 ทิศตะวนัตก   ติดกบัจงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดัราชบุรี 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภูมิประเทศ 
 จงัหวดัสมุทรสาครมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น ้ าท่าจีนไหลผา่นตอนกลางจงัหวดั ไหลคดเค้ียวตามแนวเหนือใต้
ลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นท่ีตอนบนในเขต
อ าเภอบา้นแพว้และอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีแม่น ้ าล าคลองเช่ือมโยงถึง
กนักระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ีกวา่ 170 สาย จึงเหมาะท่ีจะท าการเพาะปลูกพืช  และบางส่วนเป็นยา่นธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยั  พื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครอยูติ่ดชายฝ่ัง
ทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะท่ีจะประกอบอาชีพประมงทะเล  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังและท า
นาเกลือ 
 
ภูมิอากาศ 
 จงัหวดัสมุทรสาคร มีลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพล
จากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่น ในช่วงฤดูร้อน จึงท าให้มีความช้ืนใน
อากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉล่ีย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส มีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 50 สูงสุด 95 
 
การปกครอง 
 การปกครองของจงัหวดัสมุทรสาครแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ 40 ต าบล และ 
288 หมู่บา้น  ประกอบดว้ย 

1. อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
2. อ าเภอกระทุ่มแบน 
3. อ าเภอบา้นแพว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สัญลกัษณ์ประจ าจังหวดั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญาสัตบรรณ ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสมุทรสาคร (Alstoniascholaris) 
 

ค าขวญัประจ าจังหวดั 

 เมืองประมง  ดงโรงงาน   ลานเกษตร   เขตประวติัศาสตร์ 
 

เศรษฐกจิ 
 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพทั้งทางดา้นการอุตสาหกรรม การ

ประมงและการเกษตรกรรม จากขอ้มูลสถิติผลิตภณัฑ์ภาคและจงัหวดั (GPP) ประจ าปี 2552 ของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดั 
1 ใน 10 ของประเทศท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสูงตลอด และมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหัว 
เท่ากบั 612,464 บาท เป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ  

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95


321 

การเกษตร 

 การเกษตร สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีราบลุ่มสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1-2 เมตร มีแม่น ้าท่าจีนไหลผา่นตอนกลางของพื้นท่ีจากทางดา้นเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยท่ี
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีคลองชลประทานจ านวนมากกระจายอยู่ทัว่พื้นท่ี เพื่อการคมนาคมและ
เพื่อการชลประทาน ท าใหก้ารใชท่ี้ดินคร่ึงหน่ึงของจงัหวดัเป็นไปเพื่อการเกษตรกรรม 
 ทางดา้นทิศเหนือของจงัหวดัจะเป็นพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงประกอบดว้ย นาขา้ว และสวนผลไม ้              
โดยสวนผลไมส่้วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอบา้นแพว้ และอ าเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพาะพื้นท่ีดินท่ี
อยูใ่กลค้ลองด าเนินสะดวก และคลองภาษีเจริญ จะมีการปลูกไมย้นืตน้ ผกัผลไมเ้ป็นจ านวนมาก 
 ทางทิศใต ้เป็นบริเวณท่ีราบและน ้ าทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นป่าชายเลนและมีการท านา
เกลือ ซ่ึงในเวลาต่อมาป่าชายเลนไดถู้กท าลายลงจนเหลือพื้นท่ีเป็นป่าชายเลนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
และการท านาเกลือไดเ้ปล่ียนมาท าการเล้ียงกุง้เพิ่มมากข้ึน ในส่วนของพื้นท่ีบริเวณท่ีน ้ าท่วมไม่ถึงมี
การท าสวนมะพร้าวเป็นจ านวนมาก 

 จงัหวดัสมุทรสาครมีพื้นท่ีท าการเกษตร 90,061 ไร่ จ  านวนเกษตรกร 11,333 ราย แยก
เป็นพื้นท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 942 ราย 5,595 ไร่ อ าเภอกระทุ่มแบน 2,798 ราย 19,183 ไร่ อ าเภอ            
บา้นแพว้ 7,593 ราย 65,282 ไร่ พื้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัได้แก่ กล้วยไม ้ มีพื้นเพาะปลูก 4,198 ไร่ 
มะนาวมีพื้นท่ีเพาะปลูก 18,211 ไร่ ไมผ้ลมีพื้นท่ีเพาะปลูก 63,279 ไร่ พืชผกัมีพื้นท่ีเพาะปลูก 5,697 
ไร่ ไมด้อกไมป้ระดบัมีพื้นท่ีเพาะปลูก 6,391 ไร่ 
 
การอุตสาหกรรม 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 – 2553 จงัหวดัสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 4,965 แห่ง เงินลงทุน 446,870 ลา้นบาท จ านวนการจา้งแรงงาน 
381,476 คน เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 (โรงงานท่ีมีแรงมา้ไม่เกิน 50 แรงมา้ คนงานไม่เกิน 7 คน และ
จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบก่อนประกอบกิจการ) จ  านวน 324 โรงงาน เงินลงทุน 1,933 ลา้นบาท 
จ านวนการจา้งแรงงาน 4,901 คน และโรงงานจ าพวกท่ี 3 (โรงงานท่ีมีแรงมา้ตั้งแต่ 50 แรงมา้ข้ึนไป
คนงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนถึงจะประกอบกิจการโรงงานได)้ จ  านวน 
4,641 โรงงาน เงินลงทุน 444,938 ลา้นบาท จ านวนการจา้งงาน 376,575 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็กจ านวน 3,919 โรงงาน และโรงงานขนาดกลางจ านวน 758 โรงงาน ในจงัหวดัสมุทรสาคร
มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 277 โรงงาน ประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์โลหะ (18.32%) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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อุตสาหกรรมพลาสติก (14.52%) อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร (10.09%) อุตสาหกรรม 
ส่ิงทอ (9.55%) 
 
การประมง 

 จงัหวดัสมุทรสาคร มีชายฝ่ังทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชีพ ท าการ
ประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเป็นอาชีพหลกั ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่ไดรั้บจาก
แหล่งน ้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณอ่าวไทยทะเลอนัดามนั และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเลดา้น
ประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี ชาวประมงจงัหวดัสมุทรสาคร ยงัไดท้  าการประมงนอกน่านน ้ าไทย 
โดยมีเรือประมงทะเล ท่ีเป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขนถ่ายสินคา้สัตวน์ ้ า ท่ีไปร่วมท าการประมง ใน
น่านน ้าต่างประเทศ เช่น พม่าอินโดนีเซียเวียดนามไปจนถึงประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น โซมาเลีย
เยเมน ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจบัไดจ้ะเป็นปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขน
ถ่ายสินคา้สัตวน์ ้ า (เรือแม่) จะน าสินคา้สัตวน์ ้ ากลบัข้ึนฝ่ัง โดยมีท่าเทียบเรือและรถตูค้อนเทนเนอร์ 
ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรับ  
 
สภาพบริบทชุมชน“ปล่องเหลีย่ม” 

  1. ข้อมูลพืน้ฐานของ ต าบลท่าไม้  อ าเภอกระทุ่มแบน 
  ประวติัความเป็นมาต าบลท่าไม ้เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอ
กระทุ่มแบนประกอบไปดว้ย 12 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นปล่องเหล่ียม หมู่ 2 บา้นโรงปูน หมู่ 3 
บา้นท่าไม ้หมู่ 4 บา้นหวัแค หมู่  5 บา้นคลองแค หมู่  6 บา้นคลองแค 2 หมู่ 7 บา้นตลาดทอ้งคุง้ หมู่ 
8 บา้นคลองโรงหมู หมู่ 9 บา้นโรงหีบ หมู่ 10 บา้นอ่าวกระบือหมู่ 11 บา้นกงสีลง้  และหมู่ 12 บา้น
ท่าไมง้าม 

  สภาพทัว่ไปของต าบลท่าไมต้ั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอกระทุ่มแบนอยูห่่างจาก
ท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดั 18 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 5,428 ไร่ หรือประมาณ 
8.6848 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น ้ าท่าจีนผา่นกลางพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 อยูท่างทิศตะวนัตกของแม่น ้ าท่าจีน เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คือหมู่ท่ี 1, 2, 3, 9, 10 และ
หมู่ 11 ส่วนท่ี 2 อยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้ าท่าจีน เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมคือหมู่ท่ี 4, 5, 6, 7, 8 
และหมู่ 12 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
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 อาณาเขตต าบล : 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร 
ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลท่าเสา  ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร 
ทิศตะวนัตกติดต่อกบั ต าบลสวนส้ม อ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร 

  จ านวนประชากรของต าบล :จ านวนประชากรในเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไม้
จ  านวน  11,292 คน  และจ านวนหลงัคาเรือน  2,441 หลงัคาเรือน 
 2. ข้อมูลทัว่ไปของชุมชนปล่องแหลี่ยม   
  ชุมชนปล่องเหล่ียม  ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 1 ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร 
ประชาชนท่ีอาศยัส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร  คา้ขาย  รับจา้งและรับราชการ  ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่จ  านวนมาก  สภาพทางเศรษฐกิจฐานะ            
ปานกลางถึงขั้นยากจน สภาพทางสังคมประชาชนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  ยงัคงมีความรัก  ความ
สามคัคี  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ การช่วยเหลือและการแบ่งปันของคนในสังคมและในชุมชนใหเ้ห็นอยู ่
 3.สภาพภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนปล่องเหลี่ยม 

  สภาพภูมิปัญญา  จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานพบว่าภูมิปัญญาในชุมชนต าบลท่าไม้
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  การท ามาหากินและงานจกัสานซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายุมากและไม่มีผูสื้บทอดองค์ความรู้   ขอน าเสนอ 3  คน คือ นายเทพมงคล  ภู่ทอง คิดเพาะพนัธ์ุ
ต้นไม้ประเภทใหม่ๆ เช่น มิลาเคิล  ทับทิมสีม่วง  ซ่ึงอาศัยมวลประสบการณ์และความรู้
ความสามารถท่ีสะสมมาประยุกตก์บัความรู้ในปัจจุบนัเพื่อพฒันาพนัธ์ุไมท่ี้มีให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน  
อีกหน่ึงคนคือนายกรวย  อ่ิมเนรมิตสกุล คิดประดิษฐ์เคร่ืองบ่นอดัเปลือกมะพร้าวจากส่ิงประดิษฐ์ท่ี
มีตน้ทุนในการท าสูงประมาณ 30,000  กวา่บาท  ใหเ้หลือเพียง 3,000 บาท  ซ่ึงสามารถใชท้  างานได้
มีคุณภาพเท่ากนั  โดยการใช้ประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
ประโยชน์และสามารถใช้งานไดจ้ริง  และนางรัตนา  ศรีวารีรัตน์  มีความสามารถในงานจกัสาน  
สานไดส้วยงามทุกแบบมีการดดัแปลงและประยกุตล์วดลายใหแ้ตกต่างจากเดิมท าให้งานมีความคิด
สร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ 

  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบดว้ย  วดัท่าไม ้ วดันางสาว  ปล่องเหล่ียม  ไร่นาสวน
ผสม  สวนกลว้ยไม ้ นากุง้  นาขา้ว  และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว ์

  ส่วนใหญ่แหล่งเรียนรู้เป็นเร่ืองการประกอบอาชีพไม่มีเอกสาร  ต ารา  หรือมคัคุเทศก์
บรรยายบอกเร่ืองราว  ผูท่ี้สนใจต้องศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองหากสงสัยสามารถสอบถามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ไดจ้ากผูดู้แลแหล่งเรียนรู้หรือผูท่ี้มีความรู้ 
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 4.  กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
  กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการบอกต่อ  พูดคุย  เล่าสู่กนัฟัง

และในบางคร้ังก็มีการจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น  การประชุม  การประชาคม  การจดังานของหมู่บา้น  
การท าบุญหมู่บา้น  ซ่ึงคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนวยัท างานประมาณร้อยละ 60 คนแก่ร้อยละ 15 
เด็กในวยัเรียนร้อยละ 20  เด็กทารกและเด็กท่ียงัไม่เขา้เรียนร้อยละ 5 จากการสอบถามและสังเกต 
พบวา่  การเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นการศึกษาจากการอ่านหนงัสือ  การดูโทรทศัน์  การฟังวิทย ุ 
การใช้อินเทอร์เน็ต  และการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารต่างๆ  ชอบการเรียนรู้ท่ีไดล้งมือปฏิบติั
มากกวา่การเห็นดว้ยตา  องคค์วามรู้ท่ีไดต้อ้งมีความน่าสนใจ  ทนัสมยั  สามารถน ามาปรับใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการท างานหรือการด ารงชีวติ  ใชเ้วลาในการเรียนรู้ไม่มาก  เขา้ใจง่าย  ไม่ซบัซ้อนเป็น
เร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวัในชีวิตประจ าวนั  หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัตวัเองและเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ
เรียนรู้ 
 5. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในเร่ืองต่างๆ 
  ประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโดดเด่นอยู ่2 กิจกรรม 

1. กิจกรรมการท าบุญวนัสงกรานตข์องหมู่บา้น  ซ่ึงให้เห็นถึงความร่วมมือ  ความรัก 
ความสามคัคีของคนในชุมชนต่อผูน้ าหมู่บา้นซ่ึงสามารถท าให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมได้เป็น
จ านวนมากทุกปีอยา่งสม ่าเสมอและสามารถขอความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บา้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2. กิจกรรมของทางโรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม เช่น งานปล่องเหล่ียมร่วมใจ  ซ่ึง
โรงเรียนจะเป็นศูนยร์วมของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  หากทางโรงเรียนจดักิจกรรมและขอความร่วมมือ
จากชุมชนทุกคร้ังจะได้รับการตอบรับท่ีดีเสมอ เน่ืองจากคนในชุมชนให้ความส าคญักบัการจดั
การศึกษา  และเช่ือถือทางโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  ในการจดังานแต่ละคร้ังจะมีผูม้าร่วมงานกวา่ 
2,000 คน 
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        แบบบันทึกการศึกษา ส ารวจชุมชน “ปล่องเหลีย่ม” 
 

ใหน้กัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์  การสอบถาม ลงในช่องวา่ง
ใหถู้กตอ้งและมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
ช่ือ..........................................................................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ..................เลขท่ี................ 

 

อาชีพทีส่นใจมากทีสุ่ด คอื 

 
1.  ใหเ้หตุผลประกอบในการตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีสนใจในชุมชนได้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ลกัษณะของอาชีพ  ขั้นตอนการท างาน  มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นดา้นใด และส่งผลอยา่งไร
ต่อการประกอบอาชีพนั้นๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  การสอบถาม  การสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบอาชีพในชุมชน เก่ียวกบั
เทคนิค  วธีิการการประกอบอาชีพท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ มีแนวทางในการปฏิบติัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. สรุปประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษา  ส ารวจ  เก็บขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ เก่ียวกบั
การประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน “ปล่องเหล่ียม”  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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   ใบงาน เร่ือง  เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั 
 

ให้นักเรียนยกตวัอย่างเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต และ
อธิบายว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ช่วยให้การท างานของนักเรียนดีข้ึนได้อย่างไร  พร้อมทั้งเขียน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์  มีผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบและความ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ประโยชน ์

ผลดี 
ผลเสีย 

ผลกระทบ 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่2 เร่ือง  “สร้างสรรค์...หรรษา” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 ช่ัวโมง  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2557 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั (แบบบูรณาการการเรียนรู้) 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(Technology / Engineering) 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
และมีคุณธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (Mathematics) 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดัวดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (Science) 
 มาตรฐาน ว  5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูป
พลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
 ตัวช้ีวดั 

 ง 2.1 ป.6/2   สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความสนใจ  อยา่งปลอดภยั  โดยก าหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  
หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้างทดสอบ  ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 

 ง 3.1 ป.6/2  ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 ค 2.1 ป.6/1  อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริง  

จากรูปภาพ  แผนท่ี  และแผนผงั 
 ว 5.1 ป 6/3  ทดลองและอธิบายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสร้างของเล่นจากเศษวสัดุท่ีมีในชุมชนดว้ยกระบวนการเทคโนโลยี (IISDTMA) ดว้ย
ขั้นตอนดงัน้ี ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบและ
ปฏิบติัการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแกไ้ขและประเมินผล ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์น
การสร้างช้ินงานเพื่อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้มีการบูรณาการความรู้ในดา้น
ของเทคโนโลยี  ความรู้วิทยาศาสตร์ในเร่ืองของกลไกการเคล่ือนท่ีการต่อวงจรไฟฟ้า  และความรู้
คณิตศาสตร์ในการวดัขนาดเพื่อน ามาใชใ้นการสร้างช้ินงาน 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge)  

1. กระบวนการเทคโนโลยี  (IISDTMA) 
2. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(CPS) 
3. กลไกท่ีช่วยใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหว 
4. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

 ด้านทกัษะกระบวนการ (Process) 
 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : นักเรียนมีความสามารถด้านการคิด

วเิคราะห์  การสังเคราะห์ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยประเมินตามเกณฑจ์ากความสามารถ 5 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
 2.  เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  
 3.  ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
 4.  การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง   
 5.  ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ    

 ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ : นกัเรียนมีความสามารถดงัน้ี 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน : ความสามารถในการก าหนดปัญหาหรือ

ความตอ้งการท่ีจะด าเนินการแก้ไขในสถานการณ์ท่ีพบได้อย่างชัดเจนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และ
สามารถท าไดจ้ริง พร้อมทั้งการใหเ้หตุผลประกอบได ้

2. การคน้พบแนวคิด  :  ความสามารถในการคน้พบแนวคิด  วิธีการ  หลกัการท่ีแทจ้ริงท่ี
เกิดข้ึนจากสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ยา่งหลากหลายและพิจารณาระบุสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งเป็นเหตุ
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เป็นผลและสามารถน าความรู้ท่ีคน้พบมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อน ามาปรับใช้ในการแกปั้ญหา
ของตนเองได ้

3. ทกัษะการคน้พบวธีิการแกปั้ญหา : ความสามารถในการเสนอเกณฑ์หรือแสดงเหตุผล
ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนไดเ้พื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการแกปั้ญหาของตนเอง 

4. การน าไปปฏิบติัได้จริง  :  ความสามารถในการน าแนวทางหรือวิธีการแกปั้ญหาท่ี
คน้พบไปใช้แกปั้ญหาท่ีพบจริง  เพื่อประเมินว่าวิธีการ  ช้ินงาน  แนวคิด  หรือขอ้คน้พบท่ีไดน้ั้น
สามารถแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ :  ความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 3  และขั้นตอนท่ี 4ไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืน ๆไดอ้ยา่งหลากหลาย และมี
ความเป็นไปไดอ้ย่างหลากหลาย และแตกต่างจากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ และมีการขยายผลของความรู้สู่ชุมชน 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
        3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (กระบวนการเทคโนโลย)ี 

 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
6.  การวดัและประเมินผล 

1. ของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใชใ้นชุมชน 
2. การเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีสะทอ้นความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน 

 
7.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ผูส้อนจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนซ่ึงใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  CLTE โดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ 4 
ประการ  ประกอบดว้ย 1.ดา้นชุมชน(Community) 2.การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.ดา้นเทคโนโลย ี
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(Technology) และ 4. การประเมินผล (Evaluation) ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยใชร่้วมกบัขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน (PSRA) ได้แก่ ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2         
กลยุทธ์การเรียนรู้(Strategies : S)ขั้นท่ี 3สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมิน
ประสิทธิผล(Assessing : A)ซ่ึงมีแนวทางในการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 7.1 กจิกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ขั้นที ่1 เตรียมความพร้อม (Preparing : P) 
  ผูส้อนให้ผูเ้รียนดูภาพการเปล่ียนแปลงของของเล่นในอดีตกบัปัจจุบนั แลว้ร่วมกนั
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการคิด   ความคิดสร้างสรรค์  
การแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของมนุษย ์ โดยผูส้อนน ารูปภาพตวัอย่างของเล่นท่ีใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการสร้างมาให้ผูเ้รียนดูและสนทนาร่วมกนัจากภาพ  โดยการกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนดว้ยการใชค้  าถามดงัน้ี 

1. ของเล่นในอดีตกบัปัจจุบนัมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร  เพราะเหตุใด 
2. อะไรเป็นส่ิงส าคญัที่ส่งผลให้ผูผ้ลิตของเล่นแต่ละประเภท สร้างของเล่นท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างกนั มีรูปร่าง  สี  ขนาดท่ีแตกต่างกนั 
3.  นกัเรียนชอบของเล่นท่ีมีลกัษณะอยา่งไร  เพราะเหตุใด  
4. นกัเรียนพบของเล่นประเภทใดในชุมชน  มีลกัษณะและวธีิการเล่นอยา่งไร 

 ร่วมกนัสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกบักระบวนการคิด  การ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ในลกัษณะต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์
หลงัจากนั้นผูส้อนยกตวัอยา่งสถานการณ์เทคโนโลยีในชุมชนของนกัเรียน  “ในตลาดสดมีร้านขายหมู 
ซ่ึงมีแมลงวนัมาตอมหมูตลอดเวลา  แม่คา้ตอ้งคอยปัดไล่ท าให้รู้สึกเมื่อยล้าและไม่สะดวกเม่ือมี
ลูกคา้มาซ้ือหมูตอ้งหยดุปัดเพื่อชัง่เน้ือหมูท าใหแ้มลงวนัมาตอมอีก ส่งผลให้ลูกคา้ไม่อยากซ้ือเพราะ
เน้ือหมูไม่สะอาด” จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนจะมีวิธีการอยา่งไรในการสร้างอุปกรณ์หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ เพื่อช่วยแม่คา้ในการปัดแมลงวนัและสามารถขายหมูไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว  ให้ผูเ้รียนร่วมกนัคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ท่ีพบในชุมชนอย่างอิสระ  เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดได้เต็มที่เป็นการฝึกการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน จากปัญหาท่ีก าหนดให้  หลงัจากนั้นออกมาน าเสนอความคิดของตนเองหนา้
ชั้นเรียน ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปถึงความส าคญัประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถน ามาใช้
แกปั้ญหาต่างๆได ้
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 จากนั้นผูส้อนก าหนดสถานการณ์  เพื่อให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติังานตามกระบวนการ
เทคโนโลยี (IISDTMA) ดงัน้ี  “จากภาวะเศรษฐกิจท่ีประสบอยู่ในปัจจุบนั ประกอบกบัราคาของ
เล่นท่ีแพงข้ึน  นกัเรียนจะตอ้งสร้างของเล่นเพื่อใชเ้ล่นเอง  โดยของเล่นนั้นท ามาจากเศษวสัดุเหลือ
ใชใ้นชุมชน ซ่ึงตอ้งการบูรณาการความรู้ในดา้นกลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง ขอ้เหวี่ยง  มาใชใ้นการ
สร้างของเล่นตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ก าหนดให้ของเล่นท่ีสร้างข้ึนตอ้งสามารถเคล่ือนไหว
หรือเคล่ือนท่ีได”้จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระบุปัญหาและความ
ตอ้งการใหช้ดัเจน  และร่วมกนัวางแผนการด าเนินการสร้างของเล่นเพื่อแกปั้ญหาตามท่ีก าหนดไว ้
 7.2 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ขั้นที ่2 กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S)ใช้เทคนิคกระบวนการเทคโนโลยีและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังนี ้

1. ก าหนดปัญหาและความตอ้งการ  (Identify the problem)  
2. รวบรวมขอ้มูล (Information  gathering) 
3. เลือกวธีิการ (Selection) 
4. ออกแบบและปฏิบติัการ (Design and  making) เนน้ความคิดสร้างสรรค์ 
5. ทดสอบ (Testing) 
6. ปรับปรุงแกไ้ข (Modification  and  improvement) 
7. ประเมินผล (Assessment) 

  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มด าเนินการตามกระบวนการเทคโนโลย ี(IISDTMA) ดงัน้ี 
  ขั้นการก าหนดปัญหาและความต้องการ  ผูเ้รียนทุกกลุ่มแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให ้คือ “ การสร้างของเล่นท่ีท าจากเศษวสัดุเหลือใชใ้นชุมชนโดยการบูรณาการความรู้ในดา้น
กลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง  ขอ้เหวี่ยง มาใชใ้นการสร้างช้ินงาน ตามความสามารถของผูเ้รียน  ซ่ึงของ
เล่นท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได”้ 

  ข้ันรวบรวมข้อมูลในขั้นน้ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งศึกษา  ส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างของเล่นท่ีตอ้งการ  เร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจเศษวสัดุในชุมชนซ่ึงอาจขอค าแนะน าจาก
ภูมิปัญญาชาวบา้นในการให้ความรู้เพื่อสร้างชิ้นงาน  รวมทั้งศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ประกอบดว้ย  วสัดุท่ีจะใช ้ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ความรู้เร่ืองของกลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง ขอ้เหวี่ยง  
ลกัษณะรูปร่าง  การเคล่ือนท่ี  การต่อวงจรไฟฟ้า  โดยการใชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ การใชค้วามรู้
ดา้นคณิตศาสตร์ในการวดั การหาพื้นท่ี  ขนาดและรูปทรง  เป็นตน้  เม่ือผูเ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการสร้างของเล่นเรียบร้อยแลว้สรุปขอ้มูลต่างๆ อยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อ
น ามาใชป้ระกอบในการสร้างสรรคช้ิ์นงานต่อไป 
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  ขั้นเลือกวิธีการ  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายปัญหาและความต้องการ 
ประกอบขอ้มูลท่ีได้รวบรวมมาจากการศึกษา  คน้ควา้  การสืบเสาะหาความรู้  การสอบถามจาก
ภูมิปัญญาชาวบา้นแล้วสรุปความรู้ต่างๆ ประกอบกบัการส ารวจชุมชน   น าขอ้มูลทั้งหมดมาใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกสร้างของเล่น  โดยการวิเคราะห์ขอ้ดี – ขอ้เสีย  ความเป็นไปไดใ้นการ
สร้าง  ความประหยดั  ความคุม้ค่าและร่วมกนัลงความเห็นเป็นขอ้ตกลงของกลุ่มซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  กลุ่มท่ี 1  สร้างเต่าเทอร์โบจากกะลามะพร้าว  ใชก้ลไกขอ้เหวีย่งช่วยในการเคล่ือนท่ี 
  กลุ่มท่ี 2  สร้างตุ๊กตาเริงระบ าจากเศษกระดาษแข็ง  ใชเ้ส้นเอ็นและแรงบีบช่วยให้

เกิดการเคล่ือนท่ีในลกัษณะข้ึน–ลง 
  กลุ่มท่ี 3  สร้างเรือยนตม์หศัจรรยจ์ากเศษไม้อดั  ใชก้ารต่อวงจรไฟฟ้า  รอก เพื่อช่วย

ในการเคล่ือนท่ี 
  กลุ่มท่ี 4  สร้างเคร่ืองบินไฮเทคจากเศษไม้บัลซ่า ใชพ้ลงัหนงัยางช่วยในการเคล่ือนท่ี 
  ขั้นการออกแบบและปฏิบัติการ 
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มออกแบบ  โดยใช้ความรู้เร่ืองการออกแบบ (Design) เขา้มาใน

ขั้นตอนน้ีซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนต้องสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายโดยเน้นให้ผูเ้รียนใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการสร้างทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย โดยการร่าง
ภาพ 3 มิติ  ในขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมากซ่ึงผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์ห้
มากท่ีสุดในการออกแบบสร้างของเล่นท่ีมีความแตกต่างกนั  ให้อิสระทางความคิด  เปิดโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผูเ้รียนคิดนอกกรอบ  หลงัจากนั้นน าภาพร่าง 3 มิติท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
ออกแบบไว ้ ซ่ึงแต่ละคนอาจไดห้ลายภาพ  น าภาพร่าง 3 มิติมาอภิปรายร่วมกนัถึงขอ้ดี  ขอ้เสีย และ
ความเป็นไปไดใ้นการสร้าง  หลงัจากนั้นร่วมกนัสรุปเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดเพียงแบบเดียว (ซ่ึงอาจมีการ
น าส่วนท่ีดีของแต่ละแบบมาผสมผสานกนัก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความตอ้งการของผูเ้รียน) เพื่อน ามาใช้ใน
การสร้างของเล่นต่อไป  

  หลังจากนั้นผูเ้รียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างของเล่นตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ โดย
ผูส้อนสังเกตการท างานกลุ่ม  กระบวนการท างาน  ความร่วมมือกนัในการท างาน  ความรู้ในการ
เลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือช่างต่างๆ  ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและความมุ่งมัน่ใน
การท างาน 

  ขั้นทดสอบ 
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าของเล่นท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้มาทดสอบวา่สามารถใชง้าน

ไดต้ามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
 



333 
 

  ข้ันปรับปรุงแก้ไข  
  หากพบปัญหาห รือข้อผิดพลาดจากการทดสอบการใชง้าน ให้ผู ้เ รียนแต่ละ

กลุ่มร่วมกันด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามท่ีก าหนดไว้   
  ขั้นประเมินผล  
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินช้ินงานท่ีได ้ ว่าสามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนอง

ความต้องการท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 ได้หรือไม่ โดยประเมินจากเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน เช่น 
ความสามารถในการเคล่ือนท่ี  ความแข็งแรงทนทาน  ใช้เศษวสัดุในชุมชน ความประหยดั  คุม้ค่า  
เหมาะสมกบัช่วงวยั  เป็นตน้  การประเมินนั้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มประเมินช้ินงานของตนเอง  เพื่อน
แต่ละกลุ่ม  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีผูเ้รียนไปสอบถามในขั้นท่ี 2  มาเป็นผูร่้วม
ประเมินช้ินงาน 

 7.3  กจิกรรมรวบยอด 
  ขั้นที ่ 3 สู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R)  
  ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนสะทอ้นความรู้สึก  ความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการเรียนรู้ดว้ย
การบูรณาการความรู้จากสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาประกอบร่วมกบัการท างานตามกระบวนการ
เทคโนโลย ี (IISDTMA)ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ส่งผล
อยา่งไรต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนบา้ง  นกัเรียนคิดอยา่งไรต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบน้ี  และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร  ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนสะทอ้นความคิดของ
ตนเองออกมาจากความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
  ขั้นที ่4 ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) 
  ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุปความรู้และประเมินภาระงาน /ช้ินงานการสร้างของ
เล่นท่ีสามารถเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได ้ ท่ีก าหนดไวจ้ากเกณฑก์ารประเมิน โดยการเลือกของเล่น
ท่ีผูเ้รียนชอบท่ีสุดจากการโหวด 3 ล าดับ เพื่อรับรางวลั “นักประดิษฐ์น้อย”  และร่วมกันสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยี  ความส าคญัของการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาและ
การท างานตามกระบวนการเทคโนโลยี  สรุปองค์ความรู้ท่ีได้อีกคร้ัง พร้อมทั้งสรุปถึงความรู้ท่ี
ผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนัต่อไป 
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8.  ส่ือการเรียนการสอน  
1. ใบความรู้  ใบงานเอกสารประกอบการเรียน  หนงัสือเรียน 
2. รูปภาพส่ิงของเคร่ืองใชใ้นยคุต่างๆ  
3.  เศษวสัดุเหลือใชใ้นชุมชน เช่น  กะลามะพร้าว  เศษไมอ้ดั  กระดาษแขง็ 
4. อุปกรณ์  เคร่ืองมือ ในการสร้างของเล่น เช่น กาว  กรรไกร  มีดคตัเตอร์ เล่ือย  
5. ภูมิปัญญาชาวบา้น 

 
9.  แหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2.  เวบ็ไซดต่์างๆ 
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4.  ภูมิปัญญาชาวบา้น 

 
10.  บันทกึหลงัการเรียนการสอน  

 ดา้นความรู้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการวดัและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

(.....................................................) 
                           นางศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ์ 

                 ........./......../......... 
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      ใบความรู้ เร่ืองกลไก  ไฟฟ้า  รอก  เฟือง ข้อเหวี่ยง  การต่อวงจรไฟฟ้า 
 

รอก  คือ เคร่ืองกลท่ีช่วยอ านวยความสะดวก  หรือช่วยผ่อนแรงในการท างาน แบ่งเป็น 3 
ประเภท  คือ 

1. รอกเด่ียวตายตวั  ไม่ผอ่นแรงแต่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
2. รอกเด่ียวเคล่ือนท่ี   ผอ่นแรงได ้ 2  เท่า 
3. รอกพวง  ผ่อนแรงได้มากหรือน้อยข้ึนอยู่ก ับจ านวนเส้นเชือกที่คล้องผ่านรอก 

แรงท่ีเกิดจากน ้าหนกัของวตัถุท่ีจะใชร้อกยก  เรียกวา่  แรงต้านทาน   ส่วนแรงท่ีกระท าต่อเชือกเพื่อ
ดึงวตัถุใหย้กสูงข้ึน  เรียกวา่  แรงพยายาม     
 
1. รอกเดียวตายตวั ( Fixed Pulley ) เป็นรอกท่ีไม่ช่วยผอ่นแรง แต่ช่วยอ านวยความสะดวก

 
 เฟือง (องักฤษ: gear) เป็นช้ินส่วนเคร่ืองกลท่ีมีรูปร่างเป็นจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบ
มีลกัษณะเป็นแฉก (เรียกวา่ฟันเฟือง) ซ่ึงสามารถน าไปประกบกบัเฟืองอีกตวัหน่ึง ท าให้เม่ือเฟือง 
ตวัแรกหมุน เฟืองตวัท่ีสองจะหมุนในทิศทางตรงกนัขา้ม เกิดเป็นระบบส่งก าลงัข้ึน โดยความเร็ว
รอบของเฟืองท่ีสองจะข้ึนกบัอตัราส่วนจ านวนฟันเฟืองของตวัแรกเทียบกบัตวัท่ีสอง ซ่ึงอตัราส่วน
น้ีสามารถปรับใหเ้กิดเป็นความไดเ้ปรียบเชิงกลได ้จึงถือเป็นเคร่ืองกลอยา่งง่ายชนิดหน่ึง 

 ดว้ยคุณลกัษณะน้ี เฟือง สามารถน ามาใชส่้งผา่นแรงหมุน ปรับความเร็ว, แรงหมุน และ
ทิศทางการหมุนในเคร่ืองจกัรได ้โดยระบบเฟืองหรือระบบส่งก าลงัน้ี มีความสามารถคลา้ยคลึงกบั
ระบบสายพาน แต่จะดีกวา่ตรงท่ีระบบเฟืองจะไม่สูญเสียพลงังานไปกบัการยืดหดและการล่ืนไถล
ของสายพาน  
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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การต่อวงจรไฟฟ้า 
           วงจรไฟฟ้า  เป็นการน าเอาสายไฟฟ้าหรือตวัน าไฟฟ้าท่ีเป็นเส้นทางเดินให้กระแสไฟฟ้า
สามารถไหลผ่านต่อถึงกนัไดน้ั้นเราเรียกว่า วงจรไฟฟ้า การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท่ีอยู่ภายใน
วงจรจะเร่ิมจากแหล่งจ่ายไฟไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้า ดงัการแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้โดยการต่อ
แบตเตอร่ีต่อเขา้กบัหลอดไฟ หลอดไฟฟ้าสวา่งไดเ้พราะว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลไดต้ลอดทั้ง
วงจรไฟฟ้าและเม่ือหลอดไฟฟ้าดับก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ตลอดทั้ งวงจร 
เน่ืองจากสวติซ์เปิดวงจรไฟฟ้าอยูน่ัน่เอง 
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 แสดงวงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น  มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน  ส่วนประกอบหลักแต่ละส่วนมี
หน้าทีก่ารท างานดังนี้ 

1.  แหล่งจ่ายไฟฟ้า  เป็นแหล่งจ่ายแรงดนัและกระแสให้กบัอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า
โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถน ามาไดจ้ากหลายแหล่งก าเนิด  เช่น  จากปฏิกิริยาเคมี  จากขดลวดตดั
สนามแม่เหล็ก  และจากแสงสวา่ง  เป็นตน้  บอกหน่วยการวดัเป็นโวลต ์(Volt) หรือ V 

2. โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าในการท างาน  โหลดจะท า
หนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานรูปอ่ืนๆ เช่น เสียง แสง ความร้อน  ความเยน็ และการ
สั่นสะเทือน เป็นตน้  โหลดเป็นค ากล่าวโดยรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอะไรก็ได ้เช่น  ตูเ้ยน็  พดั
ลม เคร่ืองซกัผา้  โทรทศัน์  วิทยุ  และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้  โหลดแต่ละชนิดจะใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าไม่เท่ากนั  ซ่ึงแสดงดว้ยค่าแรงดนั  กระแส  และก าลงัไฟฟ้า 

3. สายไฟต่อวงจร  เป็นสายตวัน าหรือสายไฟฟ้า   ใช้เช่ือมต่อวงจรให้ต่อถึงกนัแบบ
ครบรอบ  ท าใหแ้หล่งจ่ายแรงดนัต่อถึงโหลดเกิดกระแสไหลผา่นวงจร  จากแหล่งจ่ายไม่โหลดและ
กลบัมาครบรอบท่ีแหล่งจ่ายอีกคร้ัง  สายไฟฟ้าที่ใช้ต่อวงจรท าด้วยทองแดงมีฉนวนหุ้มโดยรอบ
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้าน 

 
วงจรไฟฟ้า     

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการน าปลายขา้งเดียวกนั ( ขั้วเดียวกนั) ของแต่ละ
อุปกรณ์ มารวมกนัก่อน แลว้จึงต่อเขา้กบัเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผา่นอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละ
อย่างโดยกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับ
กระแสไฟฟ้าท่ีแยกผ่านอุปกรณ์แต่ละอย่าง
รวมกนั 
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 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน   เป็นการน าเอาตน้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกๆ ตวัมาต่อรวมกนั 
และต่อเขา้กบัแหล่งก าเนิดที่จุดหน่ึง น าปลายสายของทุกๆ ตวัมาต่อรวมกนัและน าไปต่อกบั
แหล่งก าเนิดอีกจุดหน่ึงท่ีเหลือ ซ่ึงเม่ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละอนัต่อเรียบร้อยแลว้จะกลายเป็นวงจรย่อย 
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจะสามารถไหลไดห้ลายทางข้ึนอยูก่บัตวัของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีน ามาต่อขนานกนั 
ถา้เกิดในวงจรมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัหน่ึงขาดหรือเปิดวงจร เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเหลือก็ยงัสามารถท างาน
ได ้ในบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัจะเป็นการต่อวงจรแบบน้ีทั้งส้ิน 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที3่ เร่ือง  “ยุวชนคนสร้างสรรค์” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 10 ช่ัวโมง  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2557 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั(แบบบูรณาการการเรียนรู้) 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(Technology / Engineering) 

 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
และมีคุณธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (Mathematics) 
 มาตรฐาน ค 2.1เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (Science) 
 มาตรฐาน ว  2.2  เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 มาตรฐาน ว  5.1เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูป
พลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 มาตรฐาน ว 8.1ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า 
วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
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 ตัวช้ีวดั 
 ง 2.1 ป.6/2  สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความสนใจ  อย่างปลอดภยั  โดยก าหนดปัญหา

หรือความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  
หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้างทดสอบ  ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 

 ง 2.1 ป.6/3น าความรู้และทกัษะการสร้างช้ินงานไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
 ง 3.1 ป.6/2 ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
 ง 3.1 ป.6/4  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต์ 

 ค2.1 ป.6/1  อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่าง  ๆโดยระบุทิศทางและระยะทางจริง  
จากรูปภาพ  แผนท่ี  และแผนผงั 
 ว 2.2 ป 6/3 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต
กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 ว 8.1 ป6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดให้
และตามความสนใจ 

 ว 8.1 ป6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นควา้ และ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 

 ว 8.1  ป 6/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ  ตรวจสอบให้ไดข้อ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้

 ว 8.1 ป6/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษา คน้ควา้และลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเองตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ โดยอาศยัการท างานร่วมกนัในการแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการ ด้วยการศึกษาส ารวจบริบทของชุมชนปล่องเหล่ียม  แล้วน ามาใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหาจากส่ิงท่ีพบในชุมชน มีการบูรณาการความรู้จากสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ประกอบในการท า
โครงงาน 
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3.  สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge)  

1. การศึกษาส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน “ปล่องเหล่ียม” 
2. โครงงาน 

 ด้านทกัษะกระบวนการ (Process) 
 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : นักเรียนมีความสามารถดา้นการคิด

วเิคราะห์  การสังเคราะห์ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 โดยประเมินตามเกณฑจ์ากความสามารถ 5 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ  
 2.  เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  
 3.  ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
 4.  การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง   
 5.  ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีปรากฏ    

 ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ :นกัเรียนมีความสามารถดงัน้ี 
1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน : ความสามารถในการก าหนดปัญหาหรือ

ความตอ้งการท่ีจะด าเนินการแก้ไขในสถานการณ์ท่ีพบได้อย่างชัดเจนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และ
สามารถท าไดจ้ริง พร้อมทั้งการใหเ้หตุผลประกอบได ้

2. การคน้พบแนวคิด  :  ความสามารถในการคน้พบแนวคิด  วิธีการ  หลกัการท่ีแทจ้ริง
ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ย่างหลากหลายและพิจารณาระบุสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผลและสามารถน าความรู้ที่คน้พบมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพื่อน ามาปรับใช้ในการ
แกปั้ญหาของตนเองได ้

3. ทกัษะการคน้พบวิธีการแก้ปัญหา : ความสามารถในการเสนอเกณฑ์หรือแสดง
เหตุผลท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนไดเ้พื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการแกปั้ญหาของตนเอง 

4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  :  ความสามารถในการน าแนวทางหรือวิธีการแกปั้ญหาท่ี
คน้พบไปใช้แกปั้ญหาท่ีพบจริง  เพื่อประเมินว่าวิธีการ  ช้ินงาน  แนวคิด  หรือขอ้คน้พบท่ีไดน้ั้น
สามารถแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้:  ความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 3  และขั้นตอนท่ี 4ไปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืน ๆไดอ้ยา่งหลากหลาย และมี
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ความเป็นไปไดอ้ย่างหลากหลาย และแตกต่างจากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ และมีการขยายผลของความรู้สู่ชุมชน 
 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 

 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
6.  การวดัและประเมินผล 
 1.  โครงงาน 
  2. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 
7. กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ผูส้อนจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนซ่ึงใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  CLTE โดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ 4 
ประการ  ประกอบดว้ย 1. ดา้นชุมชน(Community) 2.การจดัการเรียนรู้ (Learning) 3.ดา้นเทคโนโลยี 
(Technology) และ 4. การประเมินผล (Evaluation) ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน โดยใชร่้วมกบัขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน(PSRA) ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P) ขั้นท่ี 2                    
กลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และขั้นท่ี 4 ประเมิน
ประสิทธิผล (Assessing : A) ซ่ึงมีแนวทางในการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 7.1กจิกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparing: P)ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุน้
ให้ผูเ้รียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  โดยทบทวนความรู้จาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา ในเร่ืองของกิจกรรมการระดมสมอง (BBL)การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การท างานตามกระบวนการเทคโนโลยี ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนรู้ 
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  ช้ีแจงเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง “ยวุชนคนสร้างสรรค”์ อธิบายถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบไดด้้วยตนเองโดยใช้องค์ความรู้ต่างๆท่ีเรียนผ่าน
มาแลว้  น ามาประยุกตใ์ช ้ โดยโครงงานท่ีผูเ้รียนท าเป็นโครงงานท่ีท าข้ึนเพื่อแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการของชุมชนปล่องเหล่ียมจากการส ารวจสภาพปัญหาท่ีพบและเกิดข้ึนจริงในชุมชน  
เป็นโครงงานท่ีใช้ปัญหาและความตอ้งการเป็นส าคญั  ผูเ้รียนตอ้งแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  โดย
เลือกท าโครงงานกลุ่มละ 1 เร่ืองตามความสนใจ 
  ผูเ้รียนลงพื้นท่ีจริง ศึกษา ส ารวจสภาพปัญหาต่างๆ ในชุมชน  “ปล่องเหล่ียม” โดย
การสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ผูน้ าชุมชน  หลังจากนั้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาเชิงลึกใน
ประเด็นท่ีสนใจเพื่อท าโครงงานแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการสอบถาม  สัมภาษณ์  สังเกต  และบนัทึก
ข้อมูล (ผูเ้รียนอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล  เช่น  กล้องถ่ายรูป  เคร่ือง
บนัทึกเสียง  บนัทึกวิดีโอ เป็นตน้) ในขั้นตอนน้ีผูส้อนตอ้งการให้ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงงาน  โดยให้แต่ละกลุ่มมีตวัแทนชุมชนเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน  มีส่วนในการร่วมคิด  ร่วม
วางแผน  ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมินโครงงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงงาน จากการส ารวจ
ชุมชนผูเ้รียนมีความสนใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

1. เศรษฐกิจพอเพียง  
2. กลว้ยไม ้
3. การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั 
4. ภูมิปัญญาชาวบา้น 

 7.2กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 หลอมรวมกลยุทธ์(Strategies : S) ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
เทคโนโลย ี(PjBL) และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS)  มีขั้นตอนดังนี ้

1. ก าหนดปัญหาและความตอ้งการ  (Identify the problem)  
2. รวบรวมขอ้มูล (Informationgathering) 
3. เลือกวธีิการ (Selection) 
4. ออกแบบและปฏิบติัการ (Design andmaking) เนน้ความคิดสร้างสรรค์ 
5. ทดสอบ (Testing) 
6. ปรับปรุงแกไ้ข (Modification andimprovement) 
7. ประเมินผล (Assessment) 
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  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS)   มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  ขั้นกระตุน้ความสนใจ  
  2.  ขั้นส ารวจตรวจสอบท าความเขา้ใจปัญหา  
  3.  ขั้นสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา  
  4.  ขั้นวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา  
  5.  ขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองคค์วามรู้  
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มด าเนินการท าโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยี(IISDTMA) 

และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(CPS)  ดงัน้ี 
  ผู้สอนกระตุ้นความสนใจ  โดยการร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียน พบเห็นจาก

การลงพื้นท่ีส ารวจชุมชน “ปล่องเหล่ียม”  ประกอบรูปภาพการลงพื้นท่ีของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  ผูส้อน
กระตุน้ด้วยการทา้ทายให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดหาแนวทาง  วิธีการ  ช้ินงาน  เพื่อแกปั้ญหา  
พฒันา  ส่ิงท่ีพบใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนหรือใหมี้การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

  ขั้นการก าหนดปัญหาและความต้องการรวมกับขั้นส ารวจตรวจสอบท าความเข้าใจ
ปัญหาผูเ้รียนแต่ละกลุ่มก าหนดปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มในการท าโครงงาน ตามความสนใจ  
ความถนดั  เป็นโครงงานท่ีมีประโยชน์สามารถท าไดจ้ริง  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจชุมชนเป็น
ขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจก าหนดปัญหาและความตอ้งการของโครงงาน  โดยสมาชิกทุกคนตอ้งท า
ความเขา้ใจกบัปัญหาที่พบอย่างชัดเจน  ก าหนดปัญหาและตดัสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล ซ่ึงได้
ทั้งหมด จ านวน 4  เร่ือง ดงัน้ี 

1. หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง “เดินตามรอยเทา้พ่ออยูอ่ยา่งพอเพียง” (ท่ีปรึกษา 
ผญ.ดนุพล  เงินชูกุล   นายชุบ  จนัทร์หงษ)์ 

2. การสร้างช้ินงาน  “กลว้ยไมใ้นโหลแกว้”(ท่ีปรึกษา นายกมล  จะงาม) 
3. โครงงาน “ราวตากผา้แสนรู้”(ท่ีปรึกษา นายสุวฒัน์  พึ่งบาง) 
4. การออกแบบบรรจุภณัฑ์ “น ้ าปลาแทต้ราปล่องเหล่ียม”  (ท่ีปรึกษา นางอ านวย  

บุญเสริม) 
  ข้ันรวบรวมข้อมูลในขั้นน้ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งศึกษา  ส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเร่ืองท่ีสนใจซ่ึงมีความแตกต่างกนั  โดยการศึกษาจาก ต ารา  เอกสาร  หนงัสือ  อินเทอร์เน็ต  
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   ผูท่ี้มีความรู้ ภูมิปัญญาชาวบา้น หรือการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล
บางอยา่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  หลงัจากนั้นน าขอ้มูลที่ได้ของแต่ละคนมาร่วมกนัวิเคราะห์  
วพิากษ ์ เก่ียวกบัการวางแผนแนวทาง ขั้นตอนในการแกปั้ญหาจากโครงงานท่ีก าหนด  
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  ขั้นเลือกวิธีการรวมกับขั้นสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาผู เ้ รียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการระดมความคิด เพื่อวางแผนในการแกปั้ญหาอยา่ง
หลากหลาย  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมกนัตดัสินใจเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาโครงงานของแต่ละกลุ่ม 

  ขั้นการออกแบบและปฏิบัติการรวมกับขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มออกแบบ  โดยใช้ความรู้เร่ืองการออกแบบ (Engineering) เขา้มาในขั้นตอนน้ีซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตอ้ง ออกแบบ (Design) การแกปั้ญหาซ่ึงแต่ละกลุ่มอาจไดช้ิ้นงานท่ีมีความแตกต่าง
กันบางกลุ่มอาจได้วิธีการแนวทางในการแก้ปัญหา  บางกลุ่มอาจได้ช้ินงานซ่ึงช้ินงานนั้นอาจเป็น
แบบจ าลอง เป็นผงังาน  หรือเป็นช้ินงานจริงข้ึนอยู่กบัความต้องการและความสามารถของผูท้  า
โครงงาน   ในขั้นน้ีผูส้อนเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานก่อนการลงมือปฏิบติัจริง  
โดยการร่างภาพ 3 มิติ  เพื่อเป็นการส่ือสารความคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่ม  
ถา้การแกปั้ญหาเป็นวิธีการผูเ้รียนออกแบบโดยการเขียนผงังาน หรือ  Flow chat ประกอบ  หลงัจาก
นั้นเขา้สู่ขั้นตอนการปฏิบติัการ  เป็นการลงมือสร้างหรือการแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ 

  ขั้นทดสอบผูเ้รียนแต่ละกลุ่มทดสอบการด าเนินการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ว่า
สามารถใชง้านหรือเป็นแนวทาง ท่ีแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการจากปัญหาท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

  ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
  ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบการใช้งาน  หรือแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีก าหนด

ไวห้ากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบการใช้งาน ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหส้ามารถใชง้านไดต้ามท่ีก าหนดไว ้  

  ขั้นประเมินผลรวมกบัขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู้  
  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินโครงงานเทคโนโลยท่ีีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

วา่สามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 ไดห้รือไม่ โดยประเมิน
จากเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน  การประเมินนั้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมประเมินโครงงานหรือช้ินงานท่ีได ้ 
ครูผูส้อน  เพื ่อน  ผูป้กครองที่ปรึกษาการท ากิจกรรมซ่ึงเป็นตวัแทนจากชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถในแต่ละเร่ือง  และภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีผูเ้รียนไปสอบถามในขั้นท่ี 2  มาร่วมประเมิน
โครงงานและผลงานของนกัเรียนดว้ย  หลงัจากการประเมินเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มขยาย
องค์ความรู้ โดยการเผยแพร่ผลงานโดยน าเสนอผ่านเวบ็ไซตข์องโรงเรียน(www.pl.ac.th) และแผ่น
พบัประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชน  นิทรรศการ  หรือบทเรียนส าเร็จรูปตามความสนใจและความสามารถ
ของแต่ละกลุ่ม 

http://www.pl.ac.th/
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  ขั้นที่ 3สู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R) ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแนว
ทางการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร่วมกบัการท าโครงงานตามกระบวนการ
เทคโนโลยี (IISDTMA)โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แกปั้ญหาท่ีพบในชุมชนตามความสนใจ  ส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนบา้ง  ผูเ้รียนคิด
อยา่งไรต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบน้ี  และสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
ชุมชนไดอ้ะไรจากการจดัการเรียนรู้บา้ง  ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนสะทอ้นความคิดของตนเอง
ออกมาจากความรู้สึกท่ีแทจ้ริง   
  ขั้นที่ 4 ประเมินประสิทธิผล(Assessing: A) ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุปความรู้
และประเมินภาระงาน /ช้ินงานการท าโครงงานเทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนดไวแ้ละประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน   
 
ส่ือการเรียนการสอน  

1. ใบความรู้  ใบงาน  เอกสารประกอบการเรียน  หนงัสือเรียน  
2. คอมพิวเตอร์ 
3.  ภูมิปัญญาชาวบา้น 
4.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5.  แบบส ารวจ  สัมภาษณ์  สอบถาม  แบบบนัทึกขอ้มูลชุมชน 

 
แหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 
2.  เวบ็ไซดต่์างๆ 
3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4.  ภูมิปัญญาชาวบา้น 

 
10.  บันทกึหลงัการเรียนการสอน  

ดา้นความรู้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ดา้นการวดัและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

(.....................................................) 
        นางศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ์ 

        ........./......../......... 
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   ร่วมกนัสะท้อนคิด 
 

 ให้นกัเรียนเขียนแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานจากกิจกรรมท่ีเรียนรู้ไปแลว้  ตามประเด็นต่างๆท่ีก าหนดดงัน้ี 

ช่ือ.... ..........................................................................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1เลขท่ี............. 
 

 
1.  ใหน้กัเรียนเขียนความรู้สึกและความคิดเห็นจากการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนโดยการเรียนรู้ในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ในความคิดและมุมมองของนกัเรียน  นกัเรียนคิดวา่การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  นกัเรียนได้
เรียนรู้อะไร  ไดรั้บประโยชน์อะไร  และมีประสบการณ์ในดา้นใดเพิ่มข้ึนบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. หากใหทุ้กคนแกปั้ญหาท่ีพบในชุมชน“ปล่องเหล่ียม” อีก 1 เร่ือง  นกัเรียนตอ้งการแกปั้ญหาหรือ
พฒันาอะไรมากท่ีสุด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน            
ท่ีนกัเรียนตอ้งการส าหรับการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป ควรมีวิธีการ  แนวทางในการจดักิจกรรมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  คู่มือการใช้กระบวนทัศน์ หน่วยการจัดการเรียนรู้   
ตามกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



352 
 

ตารางท่ี 33 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/สอดคล้อง 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
      1.1  ความชัดเจนในการเขียนล าดับความส าคัญ
ความเป็นมาของการพฒันากระบวนทศัน์ 

5 4.20 0.45 มาก 

      1.2  ความส าคัญและความจ าเป็นในการพฒันา
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 4.40 0.55 มาก 

      1.3  การใช้ภาษาและการเรียบเรียงให้เกิดความ
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัของความเป็นมาและความส าคญั
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ ท าใหเ้ห็นภาพรวม
และจุดเนน้ของกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรูปธรรม 

5 4.20 0.45 มาก 

2. แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
      2.1  ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็น
พ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

      2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการ
พฒันากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 4.40 0.55 มาก 

      2.3  การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิด  
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมชดัเจน 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3. องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
       3.1  การก าหนดองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์มี
ความสมบูรณ์ครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นของการ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

5 4.40 0.55 มาก 

       3.2  แต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์ สอดคลอ้ง
เช่ือมโยงและส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

5 4.20 0.45 มาก 

      3.3  การเรียงล าดบัองคป์ระกอบในกระบวนทศัน์ 
มีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย 

5 4.20 0.84 มาก 

3.4  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ประกอบดว้ย 

1) หลกัการ 
 ความชดัเจนของหลกัการ 

 
 
 
5 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.71 

 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี  33 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม /
สอดคล้อง 

 ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานท่ีน ามาพฒันา
กระบวนทศัน ์

5 4.20 0.45 มาก 

 ความสามารถท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด
สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน 

5 3.80 0.84 มาก 

 การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค า มีความ
ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

55 3.60 0.89 มาก 

2) วตัถุประสงค์ 
 ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัหลกัการ 

5 4.20 0.84 มาก 

 มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 5  
3.80 

  
0.45 

 
มาก 

  วตัถุประสงคมี์ความชดัเจน แสดงถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

5 4.00 0.71 มาก 

3) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1  เตรียมความพร้อม  มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีจะสามารถ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้

5 4.20 0.45 มาก 

  ขั้นท่ี 2 กลยทุธ์การเรียนรู้  มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีจะสามารถ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้

5 4.20 0.45 มาก 

 ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กับแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีจะสามารถส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้

5 4.40 0.55 มาก 
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ตารางท่ี  33  ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของ 
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ 
คะแนน
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม /
สอดคล้อง 

 ขั้นท่ี 4  ประสิทธิผลการประเมิน มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีจะสามารถ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนได ้

5 3.80 0.45 มาก 

        4) การวดัและการประเมนิผล 
 การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

5 3.60 0.89 มาก 

 การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมิน 

5 3.80 0.89 มาก 

 หลกัเกณฑท่ี์เสนอมีความชดัเจนและสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้

5 4.20 0.84 มาก 

5)  เงือ่นไขส าคญัในการน ากระบวนทศัน์การ
จดัการเรียนรู้ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์และขั้นตอน
จดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 4.40 0.55 มาก 
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ตารางท่ี  34 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของคู่มือ   
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  

 

 
รายการประเมนิ 

คะแนน 
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง 

1. สาระส าคญัในคู่มือซ่ึงประกอบดว้ยความเป็นมาและ
ความส าคญัของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้  แนวคิด
พ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์ องคป์ระกอบของ
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(หลกัการ
วตัถุประสงคข์ั้นตอนการจดัการเรียนรู้  เง่ือนไขส าคญัในการ
น ากระบวนทศัน์ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ) ตวัอยา่งหน่วย
เรียนรู้และตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล               
มีความครบถว้น และสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้ 

5 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2. สาระส าคญัในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะน ากระบวน
ทศัน์ไปใชแ้ลว้ท าใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 

3. แนวทางในการน ากระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานไปใชแ้สดงถึงความตอ้งการใหผู้ศึ้กษาคู่มือมี
ความรู้  ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

4. ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชก้ระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานมีความชดัเจนเพียงพอส าหรับการ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถท าใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 

5. แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแสดงใหเ้ห็น
ถึงบทบาทของครูและนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัในการเรียน
การสอนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์อง
กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 5.00 0.0 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  35 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของหน่วย
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง 

1. การก าหนดองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
1.1 การก าหนดองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ครบถว้น
ครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นของหน่วยการเรียนรู้ 

5 4.96 0.13 มากท่ีสุด 

1.2 การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้
แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยง 

5 4.65 0.10 มากท่ีสุด 

1.3  องคป์ระกอบภายในหน่วยการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกนั 

5 4.86 0.16 มากท่ีสุด 

2. องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  
(แต่ละองค์ประกอบ) 
2.1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้แสดงถึงสาระการเรียนรู้ไดช้ดัเจน 5 4.96 0.10 มากท่ีสุด 
2.2 เวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5 4.65 0.12 มากท่ีสุด 
2.3 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน 

5 4.86 0.16 มากท่ีสุด 

2.4  ตวัช้ีวดั มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิด
กบัผูเ้รียน 

5 4.85 0.20 มากท่ีสุด 

2.5 ตวัช้ีวดั มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวดัและประเมินผล 

5 4.51 0.31 มากท่ีสุด 

2.6 สาระการเรียนรู้สามารถน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 

5 4.91 0.41 มากท่ีสุด 

2.7 การวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ 

5 4.52 0.36 มากท่ีสุด 

2.8 การวดัและประเมินผลใชว้ธีิวดัผลเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

5 4.87 0.22 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 35 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของหน่วย
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (ต่อ)  

 

รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ X  S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง 

2.9 การวดัและประเมินผลมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผล
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

5 4.75 0.08 มากท่ีสุด 

2.10 กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบั
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

2.11 กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน
เพียงพอในการน าไปปฏิบติัการสอนได ้

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

2.12 การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
กระบวนทศันท์ั้ง 4 ขั้น CLTE  เป็นการส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นหลกั 

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

2.13 ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความสอดคลอ้งและจ าเป็นต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

2.14 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์ได ้และมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

5 4.87 0.08 มากท่ีสุด 

3. การเรียบเรียงและการใช้ภาษา 
3.1 การเรียบเรียงและการใชภ้าษาภายในหน่วยการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม ชดัเจน สามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้น             
เขา้ใจไดง่้าย  

5 4.25 0.30 มากท่ีสุด 

3.2  การเลือกใชค้  าท่ีเหมาะสม  ไม่วกวน  เรียงล าดบัเน้ือหา
อยา่งเป็นระบบ  ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและสามารถน าไปปรับ
ใชไ้ด ้

5 4.25 0.30 มากท่ีสุด 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทศัน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี  36  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทศัน์การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานกบั
กลุ่มทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ในขั้นตอนการออกแบบและพฒันา  

 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 

(20) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 

(20) 

หน่วยที ่
1 

(20) 

หน่วยที ่
2 

(20) 

หน่วยที ่
3 

(40) 

 
รวม 

(80) 

หน่วยที ่
1 

(20) 

หน่วยที ่
2 

(20) 

หน่วยที ่
3 

(40) 

 
รวม 

(80) 

1 15 18 32 65 15 17 15 15 30 60 16 
2 16 18 34 68 16 18 15 16 34 65 17 
3 15 17 30 62 17 19 16 17 32 65 15 
4 16 18 32 66 18 20 17 17 31 65 16 
5 15 15 32 62 16 21 16 18 32 66 17 
6 17 15 33 65 17 22 17 17 33 67 15 
7 15 16 34 65 16 23 18 18 33 69 16 
8 15 17 30 62 15 24 18 16 35 69 16 
9 16 17 33 66 16 25 18 16 30 64 16 
10 18 16 35 69 15 26 18 17 33 68 15 
11 17 17 32 66 16 27 17 18 32 67 15 
12 16 15 32 63 17 28 15 17 32 64 16 
13 16 16 32 64 15 29 18 15 32 65 17 
14 16 14 30 60 16 30 16 16 32 64 18 
15 16 16 32 64 14 31 15 16 32 63 18 
16 18 17 32 67 15 32 16 16 32 64 16 

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 80 64.96 81.20 E1/E2 

81.20/80.15 E2 20 16.03 80.15 
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ตารางท่ี  37 ผลการหาประสิทธิภาพ  (E1/ E2) ของกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
กบักลุ่มตวัอยา่งการวจิยัในขั้นตอนการน าไปใช ้(Implementation) 

 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 

(20) 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 

(20) 

หน่วยที ่
1 

(20) 

หน่วยที ่
2 

(20) 

หน่วยที ่
3 

(40) 

 

รวม 

(80) 

หน่วยที ่
1 

(20) 

หน่วยที ่
2 

(20) 

หน่วยที ่
3 

(40) 

 

รวม 

(80) 

1 16 18 32 66 18 18 15 16 34 65 17 
2 16 18 34 68 17 19 16 17 32 65 15 
3 17 17 30 64 17 20 17 17 33 67 16 
4 16 18 32 66 18 21 16 18 32 66 17 
5 15 16 32 63 16 22 17 17 33 67 15 
6 17 18 33 68 17 23 18 18 33 69 18 
7 15 16 34 65 16 24 18 16 35 69 16 
8 15 17 30 62 15 25 18 16 30 64 16 
9 16 17 33 66 16 26 18 17 33 68 16 
10 18 16 35 69 18 27 17 18 32 67 17 
11 17 17 32 66 16 28 15 17 32 64 16 
12 16 15 32 63 17 29 18 15 32 65 17 
13 16 16 32 64 18 30 16 16 32 64 18 
14 16 14 30 60 16 31 16 17 32 65 18 
15 16 16 32 64 16 32 16 16 34 66 17 
16 18 17 32 67 15 33 17 17 35 69 19 
17 16 15 32 63 16 34 18 18 36 72 18 

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 80 65.76 82.20 E1/E2 

82.20/83.50 E2 20 16.70 83.50 
 



361 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ฉบบัน้ี มีทั้งหมด 15 ขอ้  จ  านวน 20  คะแนน แบ่งออกเป็น            
2  ตอน คือ     
  ตอนที่ 1  แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ  านวน 10 ขอ้รวม
คะแนน  10  คะแนน  โดยให้ท าแบบเลือกตอบจ านวน  10 ขอ้ คือ ขอ้ 1- 10 ขอ้ละ 1 คะแนนให้
นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบัหมายเลขค าตอบ
ใหต้รงกบัตวัเลือกท่ีตอ้งการลงในกระดาษค าตอบ   
  ตอนที่ 2  แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   จ  านวน 5 ขอ้   ขอ้ละ 
2  คะแนน  รวมคะแนน  10 คะแนน 

 2. นกัเรียนมีเวลาท าขอ้สอบ  60 นาที 
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แบบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

...................................................................................................................................... 
 
ตอนที ่1  แบบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดใหแ้ลว้น าขอ้มูลไปใชใ้นการตอบค าถาม 
 
สถานการณ์ที ่ 1 
 

 พลงังานท่ีใชท้ดแทนเช้ือเพลิงประเภทน ้ ามนัซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีใชท้ัว่โลก 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ีพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) คือพลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งอ่ืนท่ี
ไม่ใช่น ้ามนั เช่น ถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือกมัมนัตรังสี โดยพลงังานเหล่าน้ีใชแ้ลว้จะหมดไป 
      พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือพลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีสามารถผลิต
หรือก่อก าเนิดพลงังานนั้นข้ึนมาเองไดแ้ละยงัหมุนเวียนน ากลบัมาใช้ไดอี้ก เช่น พลงังานน ้ า 
พลงังานลมพลงังานคล่ืน พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากก๊าซไฮโดรเจน เป็นตน้ 

 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนีต้อบค าถามข้อที ่1-2 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 1 ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. จากขอ้มูลขา้งตน้คุณสมบติัใดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของพลงังานทดแทน
ออกเป็นพลงังานทางเลือกและพลงังานหมุนเวยีน (1 คะแนน) 

1.1 สถานะของพลงังาน  
1.2 ลกัษณะของพลงังาน  
1.3 การน าไปใชป้ระโยชน์ 
1.4 แหล่งท่ีมาของพลงังาน 

  เฉลยค าตอบ   ขอ้ 4 
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 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 2 แยกแยะขอ้มูลไดต้ามเกณฑ์ 
2. จากสถานการณ์ท่ี 1 รูปภาพท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี จดัเป็นพลงังานทดแทนเช้ือเพลิง

น ้ามนัประเภทใด(1 คะแนน) 
 

2.1  พลงังานลม 
2.2 พลงังานทางเลือก 
2.3  พลงังานหมุนเวยีน 
2.4  พลงังานกงัหนัน ้า 
 
 

  เฉลยค าตอบ   ขอ้ 3 
 
สถานการณ์ที ่2 
 

อาหารไทยท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติและยงัเป็นอาหารยอดฮิตของ
คนไทยดว้ยคงหนีไม่พน้ตม้ย  ากุง้จานเด็ดของไทยเราอยา่งแน่นอน ดว้ยเอกลกัษณ์ในรสชาติ
เปร้ียว หวาน เค็ม และเผด็ท่ีกลมกล่อม และยงัมีกล่ินหอมของ พืชผกัสมุนไพรท่ีใส่ในตม้ย  า 
อาทิ ตะไคร้ ใบมะกรูด หัวหอมแดงรากผกัชี และพริกกุ้งท่ีใช้ท  าต้มย  า ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง
ก้ามกราม หรือกุ ้งแม่น ้ า กุ ้งแชบ๊วย กุ ้งกุลาด าใช้ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความนิยมของผูบ้ริโภค 
ตม้ย  ากุ้งแบบดั้งเดิมจะเป็นตม้ย  ากุง้น ้ าใส มีสีแดงจากมนักุง้  ถา้รับประทานตม้ย  ากุ้งน ้ าใส
กบัขา้วสวย 1 จาน จะให้พลงังานเพียงพอส าหรับเป็นอาหาร 1 ม้ือ ดงันั้น ขา้วสวยกบัตม้ย  า
กุง้น ้ าใสจึงเป็นอาหารไขมนัต ่าไดใ้นปัจจุบนัมีการดดัแปลงตม้ย  ากุง้ออกไป โดยใส่น ้ ากะทิ
หรือนมสดให้ เป็นน ้ าขน้ หรือมีการเติมน ้ าพริกเผา ปรุงรสเพื่อเพิ่มความหวานและสีสันของ
น ้าตม้ย  าซ่ึงก็จะเพิ่มปริมาณไขมนัข้ึนไปอีก 

 
จากข้อความข้างต้น  จงตอบค าถามข้อที ่ 3 - 5 
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 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 3 สามารถทกัษะบอกความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ และ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละองคป์ระกอบ 
 3. ตม้ย  ากุง้น ้าใสไม่มีองคป์ระกอบของสารอาหารในหมู่ใด (1 คะแนน) 

  3.1  ไขมนั 
  3.2  โปรตีน 
  3.3   เกลือแร่ 
  3.4   คาร์โบไฮเดรต 

  เฉลยค าตอบ   ขอ้ 4 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 4 น าเสนอผลการวเิคราะห์มาใชใ้นการตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ 
 4. จากสถานการณ์ท่ี 2 ถา้รับประทานตม้ย  ากุง้ 1 ถว้ยและขา้ว 1 จาน จะใหคุ้ณค่าทาง
โภชนาการในขอ้ใด  (1 คะแนน)  

  4.1  ไขมนัต ่า   พลงังานสูง    
  4.2  ไขมนัต ่า   พลงังานต ่า    
  4.3  ไขมนัสูง   พลงังานต ่า    
  4.4  ไขมนัสูง   พลงังานสูง    

  เฉลยค าตอบ   ขอ้ 1 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 4 น าเสนอผลการวเิคราะห์มาใชใ้นการตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ 
 5. จากสถานการณ์ท่ี 2  ช่ือเร่ืองใดเหมาะสมและสมเหตุสมผลท่ีสุด (1 คะแนน) 
  5.1 กระบวนการท าตม้ย  ากุง้ 
  5.2 ส่วนประกอบของตม้ย  ากุง้ 
  5.3 ประโยชน์ของตม้ย  ากุง้ 
  5.4 สารอาหารท่ีไดรั้บจากตม้ย  ากุง้ 
  เฉลยค าตอบ   ขอ้ 4 
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สถานการณ์ที ่3 
 
 นายสมชาติ เป็น เกษตรกรท าสวนผลไม ้ปลูกมะม่วง มะขาม และมะปราง โดยคาดว่า
จะไดผ้ลผลิตตลอดทั้งปี เม่ือมะม่วงถึงเวลาสุก ก็จะสุกในเวลาท่ีไล่เล่ียกนัทุกตน้ ในขณะท่ีมะขาม
และมะปรางก็จะสุกในเวลาไล่เล่ียกบัมะม่วง นายสมชาติเก็บผลผลิตไม่ทนัท าให้มะม่วงเกิดการเน่า
เสีย ส่วนมะขามและมะปรางก็เช่นกนัในขณะเดียวกนัสวนผลไมก้็ไม่สามารถให้ผลผลิตไดต้ลอด
ทั้งปี 
 
 
จากข้อความข้างต้น  จงตอบค าถามข้อที ่ 6 - 10 
 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  1   สามารถระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 6.จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้นกัเรียนคิดวา่ประเด็นปัญหาหลกัคืออะไร (1 คะแนน) 
  6.1  มะม่วง มะขาม และมะปรางใหผ้ลผลิตไล่เล่ียกนั 
  6.2  นายสมชาติเก็บผลผลิตไม่ทนัท าใหผ้ลไมเ้น่าเสีย 
  6.3  มะม่วง มะขาม และ มะปราง ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่ตลอดทั้งปี 

  6.4  นายสมชาติเก็บผลผลิตไม่ทนัเพราะผลไมทุ้กชนิดสุกพร้อมกนั 
  เฉลยค าตอบ ขอ้  3   เพราะประเด็นปัญหาหลกัคือนายสมชาติตอ้งการให้สวนผลไมมี้
ผลผลิตตลอดทั้งปี 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  2  เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั  ประมวลขอ้มูลจากการคิดอยา่งละเอียด 
 7.จากขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ถา้นายสมชาติตอ้งการแกปั้ญหาดงักล่าว ขอ้มูล
ท่ีนายสมชาติจะตอ้งหาเพิ่มเติม ขอ้ใดสรุปไดส้มเหตุสมผลท่ีสุด (1 คะแนน) 

7.1 วธีิการเก็บผลผลิตใหไ้ดเ้ร็วและมากท่ีสุด 
7.2 วธีิการถนอมอาหารเพื่อสามารถเก็บผลผลิตไวน้านๆ 
7.3 ระยะเวลาท่ีผลไมแ้ต่ละประเภทใหผ้ลผลิตในแต่ละช่วง 
7.4 ไม่ตอ้งหาเพิ่มเติมแต่ใชว้ธีิเพิ่มจ านวนคนงานใหม้ากข้ึน 

  เฉลยค าตอบ ขอ้ 3 เพราะประเด็นปัญหาหลกัคือสวนผลไมข้องนายสมชาติให้ผลผลิต
ไดไ้ม่ตลอดทั้งปี  
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 เม่ือนายสมชาติตอ้งการให้สวนผลไมไ้ด้ผลผลิตทั้งปี ดงันั้นนายสมชาติตอ้งรวบรวม
ขอ้มูลและหาขอ้สรุปท่ีเก่ียวกบัช่วงระยะเวลาท่ีผลไมแ้ต่ละชนิดใหผ้ลผลิตในวา่อยูใ่นช่วงเดือนใด 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  3 สามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
 8. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ถา้นายสมชาติพบว่าสวนผลไมป้ระสบปัญหาผลผลิต
สุกใกลเ้คียงกนัให้ผลผลิตไดไ้ม่ตลอดทั้งปี ผลผลิตของผลไมเ้น่าเสียและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้
ไดน้านนายสมชาติจะตอ้งตดัสินใจ แกปั้ญหาในขอ้ใดจึงจะสมเหตุสมผลมากท่ีสุด (1 คะแนน) 

8.1  ผลผลิตของผลไมเ้กิดการเน่าเสีย 
8.2  สวนผลไมใ้หผ้ลผลิตไดไ้ม่ตลอดทั้งปี 
8.3  ไม่สามารถเก็บผลผลิตท่ีไดไ้วไ้ดน้าน ๆ 
8.4  สวนผลไมป้ระสบปัญหาผลผลิตสุกใกลเ้คียงกนั        

  เฉลยค าตอบขอ้ 2  สวนผลไมใ้หผ้ลผลิตไดไ้ม่ตลอดทั้งปี 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 4 สามารถคน้ควา้  แสวงหาค าตอบ  คน้หาความจริง  วิเคราะห์ขอ้มูล
และแยกแยะ ขอ้มูลประเภทขอ้เทจ็จริง และความคิดเห็นดว้ยหลกัการและเหตุผล 
 9. จากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหส่ิ้งท่ีคลา้ยกนัระหวา่งมะม่วง มะขาม และ มะปรางคือขอ้
ใด (1 คะแนน) 

9.1  ผลไมท้ั้ง 3 ชนิดใหผ้ลผลิตไดต้ลอดทั้งปี 
9.2  ผลไมท้ั้ง 3 ชนิดใหผ้ลผลิตใกลเ้คียงกนัมาก 
9.3  ผลไมท้ั้ง 3 ชนิดเก็บไม่ทนัเน่าเสียเป็นส่วนใหญ่ 
9.4  ผลไมท้ั้ง 3 ชนิดใหผ้ลผลิตมีปริมาณมากจนเก็บไม่ทนั 

  เฉลยค าตอบขอ้ 2 ผลไมท้ั้ง 3 ชนิดใหผ้ลผลิตใกลเ้คียงกนัมาก 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  5 ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ 
 10. จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีนายสมชาติ  ควรเลือกแนวทางใดในการแกปั้ญหาจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด 

10.1 นายสมชาติตอ้งเปล่ียนผลไมบ้างประเภทโดยเลือกท่ีมีอายใุนเก็บเก่ียวแตกต่างกนั 
10.2 นายสมชาติปลูกผลไมเ้ดิมแต่ใชเ้วลาในการปลูกต่างกนัมีการทิ้งระยะเวลาใหห่้างกนั 

10.3 นายสมชาติควรน าผลไมท่ี้สุกพร้อมกนัมาถนอม เช่น กวน  อบ  ดอง  แช่อ่ิม  

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ 

10.4 นายสมชาติควรเปล่ียนผลไมท่ี้จะปลูกใหม่ทั้งหมดเป็นผลไมท่ี้ให้ผลตลอดปี
แทนการปลูกหลายชนิด 
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  เฉลยค าตอบ ขอ้ 1 ปัญหาคือตอ้งการใหส้วนผลไมมี้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดงันั้นตอ้งแก้
ใหต้รงตามความตอ้งการ  คือการศึกษา รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  แล้วมาสรุปเพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการเลอืกผลไม้ทีม่ีอายุการเกบ็เกีย่วแตกต่างกนั 
 
ตอนที ่2  แบบวดัความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนใหแ้ลว้น าขอ้มูลไปใชใ้นการตอบค าถาม 

 
     สถานการณ์ที ่3 

 จากสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งประสบภยัพิบติัต่าง ๆ ทั้งภยั
พิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ฝนแลง้ พายลูุกเห็บ แผน่ดินไหว คล่ืนยกัษ ์ฯลฯ และภยัพิบติัท่ี
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ  ซ่ึงภยัพิบัติท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์เกิดข้ึนได้ง่ายและ
สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ส่งผลใหภ้ยัพิบติัเหล่าน้ีทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

 
ถา้สถานการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเอง ใหน้กัเรียนตอบค าถาม ขอ้ท่ี 11–12 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  1   สามารถระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน 
 11.จากภยัพิบัติท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ข้างต้นภยัพิบติัทางเกิดข้ึนจากสาเหตุใด  
นกัเรียนจะปฏิบติัตนเพื่อหลีกเล่ียงภยัพิบติัดงักล่าวไดอ้ยา่งไร(2 คะแนน) 

11.1 ภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

11.2 ภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แนวทางในการตอบค าถาม 
1. ภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ หลีกเล่ียงไดโ้ดย ติดตามขอ้มูลข่าวสารและไม่เดินทางไป

บริเวณท่ีเกิดปัญหาหรือออกจากพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดปัญหา 
2. ภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ระมดัระวงัตนเองอยูต่ลอดเวลาหรือไม่เขา้ไป

ในพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะไม่ปลอดภยั 
 
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  2สามารถคน้พบแนวคิด เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างส่ิงใหม่ 
 12.  จากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหต้อบค าถามดงัน้ี(2 คะแนน)  

12.1 นกัเรียนคิดวา่ภยัพิบติัใดท่ีมีโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายและส่งผลกระทบกบันกัเรียน
มากท่ีสุด 

   คือ ภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของ...................................... เน่ืองจากสาเหตุ 
            1.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            2.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

12.2 ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในขอ้ท่ี 12.1 นกัเรียนจะมีแนวทางป้องกนัผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวันกัเรียน ไดอ้ยา่งไร 
               1.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            2.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แนวทางในการตอบค าถาม  
1. ภยัพิบติัท่ีเกิดจาก  การกระท าของมนุษยเ์น่ืองจากสาเหตุ 

1.1 สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 
1.2 สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ี 

2. แนวทางป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
2.1 ศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจะไดรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของภยัพิบติัท่ีเกิด

จาก การกระท าของมนุษยแ์ต่ละประเภท 
2.2 ระมัดระวงัให้อยู่ไกลจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ตนเองอยู่

ตลอดเวลาหรือร่วมกนัสร้างเครือข่ายป้องกนัผลกระทบของภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบถูกได ้ 5  ขอ้  ไดค้ะแนน  5  คะแนน 
 ตอบถูกได ้ 4  ขอ้  ไดค้ะแนน  4  คะแนน 
 ตอบถูกได ้ 3  ขอ้  ไดค้ะแนน  3  คะแนน 
 ตอบถูกได ้ 2  ขอ้  ไดค้ะแนน  2  คะแนน 
 ตอบถูกได ้ 1  ขอ้  ไดค้ะแนน  1  คะแนน 
 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  3 การคน้พบวิธีการแก้ปัญหา สามารถสร้างส่ิงใหม่ท่ีเป็นความคิด
ตน้แบบ สามารถใชก้ารไดแ้ละไดผ้ลดีกวา่ของเดิม 
 13. ถ้านักเรียนต้องการโฆษณาสินค้าทอ้งถ่ินให้คนได้รู้จกัและรับทราบขอ้มูลได้
รวดเร็วและประหยดั น่าสนใจ  และแปลกใหม่นักเรียนจะใช้วิธีการใดได้บา้งตอบอย่างนอ้ย 3 
ขอ้ (2 คะแนน) 
  1..................................................................................................................................
  2.................................................................................................................................. 
  3.................................................................................................................................. 
 
แนวทางในการตอบค าถาม 

1. ติดต่อโดยใช ้E-mail  
2. ติดต่อโดยใช ้Facebook 
3. ติดต่อโดยใชส่้งขอ้ความ (msn)  
4. อ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชส่ื้อสารได ้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจครูผูต้รวจ 
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 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี  4  การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   
 14. ประเทศญ่ีปุ่นมกัเกิดแผน่ดินไหวรุนแรงบ่อยมาก ถา้แผ่นดินไหวเกิดข้ึนท่ีประเทศ
ไทยแทนท่ีจะเกิดท่ีประเทศญ่ีปุ่น นกัเรียนจะมีวิธีการในการปรับตวัเตรียมรับแผน่ดินไหวท่ีรุนแรง
ไดอ้ยา่งไรบา้งตอบอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ (2 คะแนน)  
  1..................................................................................................................................
  2.................................................................................................................................. 
 
แนวทางในการตอบค าถาม 

1. เรียนรู้วธีิการป้องกนัตนเองเม่ือเกิดแผน่ดินไหว 
2. ระมดัระวงัตนเองอยูต่ลอดเวลา 
3. ติดตามข่าวสาร หรือการแจง้เตือนการเกิดแผน่ดินไหวอยูต่ลอดเวลา 

 พฤติกรรมบ่งช้ีท่ี 5 การสร้างสรรคค์วามรู้ 
 15. ในการประชุมสมาคมอาเซียน ถา้นกัเรียนไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนประเทศ
ไทย นกัเรียนจะมีวิธีการประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมของประเทศไทยให้แปลกใหม่และน่าสนใจได้
อยา่งไร ใหน้กัเรียนบอกอยา่งนอ้ย 2 ขอ้  (2 คะแนน) 
  1..................................................................................................................................
  2.................................................................................................................................. 
  3.................................................................................................................................. 
 
แนวทางในการตอบค าถาม 

1. ใชส่ื้อเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอเช่น คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์เร่ืองสั้น สารคดีสั้น  

2.  แสดงบทบาทสมมติเพื่อส่ือถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น โขน  การแสดงพื้นบา้น                         

การท าอาหาร การไหว ้

3.  ประดิษฐข์องท่ีระลึกท่ีส่ือถึงวฒันธรรมไทย 

4.  อ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่เป็นการน าเสนอท่ีแปลกใหม่น่าสนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  

 
 
 
 



372 

แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6 

 
ค าช้ีแจง   
 แบบทดสอบความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารญาณเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัระดบั
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงความสามารถในการปฏิบติัตามกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ระบุปัญหาและความตอ้งการ 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั                   
3. ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
4. การคน้ควา้  การแสวงหาค าตอบ คน้หาความจริง 
5. ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆ ท่ีปรากฏ   

 แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 2 ขอ้ แต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ในเน้ือหาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นกัเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้จ  านวน 5 ค าถาม ท่ี
สะทอ้นความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดา้น โดยผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบฉบบัน้ีใน
การศึกษาพฒันาการดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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สถานการณ์ที่ 1 จากภาพ สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ คือ นกัเรียนระดบัประถมใชดิ้นสอในการเขียน
หนงัสือและใชสี้ไมใ้นการระบายสี  และส่วนใหญ่เม่ือดินสอท่ีใชส้ั้นลงจบัไม่ถนดันกัเรียนจะทิ้ง ท า
ใหมี้ดินสอท่ีมีขนาดสั้นจ านวนมากถูกทิ้งไวใ้นหอ้งเรียนทั้งท่ียงัสามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้ก” 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณ์ดงักล่าว  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหช้ดัเจนพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ  (การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีชดัเจน) 
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…………… 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาหรือวธีิการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้มีอะไรบา้ง (เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………….……….…………… 
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3. จากข้อ 2 ใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหา ท่ีคิดวา่ดีและเหมาะสมท่ีสุด พร้อม
เหตุผลในการตดัสินใจเลือก (ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………..…… 
4. ใหน้กัเรียนคน้ควา้  แสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมกบัวธีิท่ีเลือกและเป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง (การคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบคน้หาความจริง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. นกัเรียนสามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ แลว้น าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไปได้อย่าง (ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที่ 2 จากภาพสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ คือ “เจา้ของกิจการสวนส้มน าผลผลิตไปวาง
จ าหน่าย พบว่าเม่ือวางส้มจ าหน่ายเพียง 1-2 วนั ส้มเร่ิมจะมีผิวท่ีเปล่ียนไป ผลส้มเห่ียวและเน่าเสีย
จ านวนมาก ท าใหข้ายส้มไดเ้พียงไม่ก่ีวนั มีราคาตกต ่าลงและมีส้มท่ีตอ้งน าไปทิ้งเป็นจ านวนมาก”  
 

 
 
จากสถานการณ์ดงักล่าว  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหช้ดัเจนพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ  (การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. เลือกขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาหรือวธีิการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้มีอะไรบา้ง (เลือกขอ้มูลท่ีส าคญั) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. จากขอ้ 2 ใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหา ท่ีคิดวา่ดีและเหมาะสมท่ีสุด พร้อม
เหตุผลในการตดัสินใจเลือก (ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ใหน้กัเรียนคน้ควา้  แสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมกบัวธีิท่ีเลือกและเป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง (การคน้ควา้  การแสวงหา
ค าตอบคน้หาความจริง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. นกัเรียนสามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ แลว้น าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไปได้อย่าง (ความสามารถในการสรุปผลจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
ผูต้รวจให้คะแนนพิจารณาค าตอบของนกัเรียนจากสถานการณ์แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลง

ใน  ตามระดบัคะแนนท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 
ความสามารถ

ในการ
แก้ปัญหา 

เชิง
สร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนน 

ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  ระดบั 4) ระดบั 5  

1. การระบุ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ทีชั่ดเจน 

ไม่สามารถ 
ระบุปัญหาและ
ความตอ้งการ
ได ้
 

การระบุ 
ปัญหา 
และความ
ตอ้งการไดไ้ม่
ชดัเจนจาก
สถานการท่ี
ก าหนดให้
เหตผุลไม่ได ้

การระบุปัญหา 
และความ
ตอ้งการไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากสถาน
การท่ีก าหนดให้
เหตผุลไม่ได ้

การระบุปัญหา 
และความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
สถานการท่ี
ก าหนดใหพ้ร้อม
ทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบไดถู้กตอ้ง
บางส่วน 

การระบุปัญหา 
และความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
สถานการท่ี
ก าหนดใหพ้ร้อม
ทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบไดถู้กตอ้ง 

2.เลอืกข้อมูล
ทีส่ าคญั 

ไม่ สามารถ
เลือกขอ้มูลมา
ใชใ้นการ
แกปั้ญหาได ้
 

เลือกขอ้มูลท่ี  
ส าคญัมาใชใ้น
การแกปั้ญหาได้
บางส่วน 

เลือกขอ้มูลท่ี  
ส าคญัมาใชใ้น
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง 

เลือกขอ้มูลท่ี  
ส าคญัมาใชใ้นการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

เลือกขอ้มูลท่ี  
ส าคญัมาใชใ้นการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม
และครบถว้น 

3.ความ 
สามารถใน
การตดัสินใจ
อย่างมเีหตุผล 

ไม่สามารถ
ตดัสินใจ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้
 

ตดัสินใจแก ้
ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
บางส่วน 

ตดัสินใจแก ้
ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 

ตดัสินใจแก ้
ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

ตดัสินใจแก ้
ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม
และไม่ส่งผล
กระทบต่อผูอ่ื้น 

4. การค้นคว้า  
การแสวงหา
ค าตอบค้นหา
ความจริง 
 
 

ไม่สามารถ
คน้ควา้แสวงหา
ค าตอบเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีพบ 

คน้ควา้  
แสวงหาค าตอบ
ไดบ้างประเดน็ 

คน้ควา้ 
  แสวงหาค าตอบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

คน้ควา้   
แสวงหาค าตอบได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

คน้ควา้   
แสวงหาค าตอบได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและ
สามารถน าความรู้
ไปใชไ้ดจ้ริง 
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ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหา 
เชิง

สร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนน 

ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  ระดบั 4) ระดบั 5  

5. การสรุปผล
จากข้อมูลและ
หลกัฐานต่างๆ 
ทีป่รากฏ 

ไม่สามารถ 
สรุปผลจาก
ขอ้มูลและ
หลกัฐานต่างๆ 
ท่ีปรากฏ 

สรุปผลจาก 
ขอ้มูลและ
หลกัฐานต่างๆ 
ท่ีปรากฏได้
อยา่งถูกตอ้ง 
บางส่วน 

สรุปผลจาก 
ขอ้มูลและ
หลกัฐานต่างๆ ท่ี
ปรากฏไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

สรุปผลจาก 
ขอ้มูลและ
หลกัฐานต่างๆ ท่ี
ปรากฏไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

สรุปผลจาก 
ขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏได้
อยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมและมี
ความขั้นตอนท่ี
ชดัเจน 

 
 เกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubric)ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัตาราง 

 

ค่าเฉลีย่ 
ความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ 
ทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 มาก 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
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 แบบทดสอบความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6 
 
ค าช้ีแจง   
 แบบทดสอบความสามารถดา้นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดั
ระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงความสามารถในการปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การระบุปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจน 
2. การคน้พบแนวคิด   
3. การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา 
4. การน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   
5. ทกัษะการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 2 ขอ้ แต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ในเน้ือหาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นกัเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้จ  านวน 5 ค าถาม ท่ี
สะทอ้นทกัษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์5ดา้น โดยผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบฉบบัน้ีในการศึกษา
พฒันาการดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
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สถานการณ์ที่ 1 จากภาพ สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ “แม่คา้ขายหมูในตลาดสด  มีแมลงวนัจ านวน
มากมาตอมตอ้งคอยปัดท าให้เม่ือยลา้  และมกัมาตอมขณะท่ีก าลงัขายหมูให้ลูกคา้  ท าให้ลูกคา้ไม่
อยากซ้ือเพราะเห็นวา่หมูสกปรก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณ์ดงักล่าว ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหช้ดัเจนพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ  (การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีชดัเจน) 
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………. 
2. แนวทาง หรือวิธีการแกปั้ญหา ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีอะไรบา้ง (โปรดระบุอยา่งน้อย             
3 วธีิ) (การคน้พบแนวคิด) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………….………… 
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3. จากขอ้ 2 ให้นกัเรียนเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหา (ระบุเป็นขั้นตอน) ท่ีคิดว่าดีและเหมาะสม
ท่ีสุด พร้อมเหตุผลในการตดัสินใจเลือก (การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………… 
4. นกัเรียนคิดว่าหากนกัเรียนลงมือสร้างช้ินงานตามท่ีเลือกไวใ้นขั้นท่ี 3 จะสามารถน าไปใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาท่ีตอ้งการในขอ้ท่ี 1 ไดห้รือไม่เพราะเหตุใด (การน าไปใชไ้ดจ้ริง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. นกัเรียนใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา “การไล่แมลงวนัท่ีมาตอมเน้ือหมู” ดว้ยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนนั้น  จะสามารถน าไปใชไ้ดผ้ลดีทุกท่ีหรือไม่   เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และ
นกัเรียนจะมีวธีิการพฒันาต่อยอดความรู้น้ีไดอ้ยา่งไร (ทกัษะการสรรคส์ร้างความรู้) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที่ 2 จากภาพสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ คือ “พนักงานหญิงบริษัทหน่ึงต้องท างาน
ล่วงเวลา  ท าให้ตอ้งกลบัถึงบา้นมืดทุกวนั  ในขณะท่ีทางเขา้บา้นท่ีต่อจากร้ัวบา้นนั้นมีตน้ไมท่ี้จดั
สวนหย่อมไวแ้ละมืดมาก  ตอ้งเดินเขา้บา้นเพื่อไปเปิดไฟในบา้นให้สวา่งท่ีร้ัวบา้นและสวนหยอ่ม 
ซ่ึงอาจเส่ียงอนัตรายจากสัตวมี์พิษท่ีสนามหญา้ในขณะท่ีเดินเขา้มา”  
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณ์ดงักล่าว  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหช้ดัเจนพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ  (การระบุปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. แนวทาง หรือวิธีการแกปั้ญหา ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีอะไรบา้ง (โปรดระบุอยา่งน้อย              
3 วธีิ)  (การคน้พบแนวคิด) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………... 
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3. จากขอ้ 2 ให้นกัเรียนเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหา (ระบุเป็นขั้นตอน) ท่ีคิดว่าดีและเหมาะสม
ท่ีสุด พร้อมเหตุผลในการตดัสินใจเลือก (การคน้พบวธีิการแกปั้ญหา) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. นกัเรียนคิดว่าหากนกัเรียนลงมือสร้างช้ินงานตามท่ีเลือกไวใ้นขั้นท่ี 3 จะสามารถน าไปใชเ้พื่อ
แกปั้ญหาท่ีตอ้งการในขอ้ท่ี 1 ไดห้รือไม่เพราะเหตุใด (การน าไปใชไ้ดจ้ริง) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. จากข้อ 4นกัเรียนสามารถน าแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง
(ยกตวัอย่างประกอบ) และนักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น (การสร้างสรรคค์วามรู้) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
ผูต้รวจให้คะแนนพิจารณาค าตอบของนกัเรียนจากสถานการณ์แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลง

ใน  ตามระดบัคะแนนท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 
ความสามารถ

ในการ
แก้ปัญหา 

เชิงสร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนน 

ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  ระดบั 4) ระดบั 5  

1. การระบุ
ปัญหาและ
ความต้องการที่
ชัดเจน 

ไม่สามารถ 
ระบุปัญหาและ
ความตอ้งการได ้
 

การระบุ 
ปัญหา 
และความ
ตอ้งการไดไ้ม่
ชดัเจนจาก
สถานการท่ี
ก าหนดให้
เหตุผลไม่ได ้

การระบุปัญหา 
และความ
ตอ้งการไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากสถาน
การท่ีก าหนดให้
เหตุผลไม่ได ้

การระบุปัญหา 
และความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งชดัเจน
จากสถานการท่ี
ก าหนดให้พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบได้
ถูกตอ้งบางส่วน 

การระบุปัญหา 
และความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
สถานการท่ี
ก าหนดให้พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผล
ประกอบได้
ถูกตอ้ง 

2.การค้นพบ
แนวคิด 

ไม่สามารถ 
หาแนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปได ้

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการ
แกปั้ญหาแต่
บางแนวทางยงั
ไม่สามารถ
สรุปได ้

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปไดต้ั้งแต่ 
3 วธีิข้ึนไป 

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดต้ั้งแต่ 3 
วธีิข้ึนไป และมี
แนวโนม้สามารถ
น าไปแกปั้ญหา
ไดจ้ริงในทุกวธีิ 
 

พิจารณาหา 
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดต้ั้งแต่ 3 
วธีิข้ึนไปอยา่ง
สร้างสรรค ์และมี
แนวโนม้สามารถ
น าไปแกปั้ญหาได้
จริงในทุกวธีิ   

3.การค้นพบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 

ไม่สามารถ
เสนอเกณฑห์รือ
บอกเหตุผลใน
การตดัสินใจ
เลือกแนวทาง
ในการแกปั้ญหา 
 

เกณฑท่ี์เสนอ 
หรือเหตุผลใน
การตดัสินใจ
เลือกแนวทาง
และวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุด ยงัไม่
เหมาะสม 

เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผล
ในการตดัสินใจ
เลือกแนวทาง
และวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ท่ีสุด 

เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผล
อยา่งครอบคลุม
ในปัญหาเพื่อการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหาท่ี
ดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

เสนอเกณฑห์รือ
แสดงเหตุผลอยา่ง 
ครอบคลุมใน
ปัญหาและ
แตกต่างจากคน
อ่ืนเพื่อการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหาท่ี
ดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนน 

ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  ระดบั 4) ระดบั 5  

4. การน าไปใช้ ไม่สามารถ 
น าความรู้ท่ีได้
ไปประยกุตใ์ช ้
 
 

สามารถน า 
วธีิการ
แกปั้ญหาท่ีได้
ไปประยกุตใ์ช้
ไดส่้วนนอ้ย 

สามารถวธีิ 
การแกปั้ญหาท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ไดบ้างส่วน 

สามารถน าวธีิ 
การแกปั้ญหาท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

สามารถวธีิ 
การแกปั้ญหาท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชไ้ด้
จริงและมี
ประโยชน์ 

5.  การ
สร้างสรรค์
ความรู้ 

ไม่สามารถ 
น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์         
อ่ืน ๆ 

น าความรู้ 
หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์อ่ืน 
แต่มีความ
เป็นไปไดน้อ้ย 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 ไป
ใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์          
อ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัและ
มีความเป็นไปได ้

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 4 ไปใช้
ในการแกปั้ญหา
โดยมีการ
เช่ือมโยงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
อ่ืน ๆ และมีความ
เป็นไปไดม้ากใน
การน าไปปฏิบติั
จริง 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากทกัษะการ
คน้พบวธีิการ
แกปั้ญหาไปใชใ้น
การแกปั้ญหากบั
สถานการณ์อ่ืนๆ
ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย และ
แตกต่างจากคน
อ่ืนโดยมีการ
เช่ือมโยงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ 
และมีแนวโนม้ใน
การน าไปปฏิบติั
จริงได ้
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  (Scoring Rubric) ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนโดยมีเกณฑก์ารแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัตาราง 

 

ค่าเฉลีย่ 
ความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ 
ทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 มาก 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
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