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ABSTRACT 
 

This research aims to 1) develop the supplementary course of Health and Beauty and Anti-
Aging Science upholding the ability of problem solving and creativity for lower secondary school 
students of Demonstration Schools in Bangkok metropolis and 2) study the effectiveness of the 
supplementary course of Health and Beauty and Anti-Aging Science. The researchers used 40 randomly 
selected sample groups of 8th grade high school students of the Demonstration School of 
Ramkhamhaeng University. The research tools were questionnaires of opinion for supplementary course 
development, evaluation for supplementary course development, supplementary course of Health and 
Beauty and Anti-Aging Science, knowledge tests, ability test for problem-solving, creativity test and 
satisfactory questionnaires. The statistics used for data analyzing were medians, standard deviations and 
t-tests.   

The result of the research stated that 1) the developed supplementary course had 4 
elements; the objective, the content, learning activities and measurement and evaluation. The content 
structure had 4 learning units; healthy and beautifully aging, healthy physical to support beauty; 
following up the health and beauty and anti-aging and valuable products. It took 28 hours used. 2) the 
effectiveness of the supplementary course, students who received learning management of 
supplementary course had higher knowledge and understanding, the ability to solve problems, 
creativities after using the supplementary course with the statistical significance at level .01 and the 
satisfaction of the students toward the learning management with the supplement course was at high 
level with the statistical significance of  level .01. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความ
เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็ เข้ามามีบทบาทในสังคม 
ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัเป็นตวับ่งช้ีให้เห็นถึงความเจริญกา้วหน้าของ
ประเทศนั้นๆ ด้วย โดยเกิดจากประชากรในประเทศท่ีกลา้คิดแตกต่าง คิดริเร่ิม คิดสร้างสรรค์
ผสมผสานกบัการใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมโลก จึงทาํให้
มวลมนุษยมี์นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการอาํนวยความสะดวกกนัอยูใ่นโลกปัจจุบนั (วิจารณ์ พาณิช, 
2555, น. 2) และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดาํรงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน คุณภาพของการจดั
การศึกษาจึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัประการหน่ึง สาํหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 แต่ละ
ประเทศตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและความสามารถในการปรับตวัใหมี้คุณลกัษณะสาํคญัใน
การดาํรงชีวิตในโลกยุคใหม่ไดอ้ย่างรู้เท่าทนั คิดอย่างสร้างสรรค ์สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เหมาะสมเพียงพอ การจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ตอ้งมีความเป็นพลวตั กา้วทนักบัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (สุภาพร ศรศิลป์, 2559, น. 1) และสังคมไทยเม่ือกา้วเขา้สู่โลกยุคดิจิทลั
อย่างเต็มตวั ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม มีการแข่งขนัสูง การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลผ่านโลก
ออนไลน์มากข้ึน   ส่งผลใหคุ้ณลกัษณะเดก็ไทยเปล่ียนไป ประกอบกบัท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0   การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการยกระดบัคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์น
ประเทศ เพ่ือเตรียม  กาํลงัคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสาํคญัในยุค “การศึกษาไทย 4.0” เพ่ือเร่ง
การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้กบัเด็กไทย ตามท่ีรัฐบาล คสช.ไดป้ระกาศทิศทางของประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ในอนาคต (สาํนกังานกองทุน สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560, น. 1) การ
ขบัเคล่ือนการศึกษาไทยสู่ไทย แลนด ์4.0 ทกัษะท่ีตอ้งการในยคุอุตสาหกรรม 4.0 มีหลายทกัษะท่ี
ตลาดแรงงานโลกตอ้งการ อาทิ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค ์การทาํงานร่วมกนั ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัประเมินค่าและการตดัสินใจ มีใจรัก
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บริการความยดืหยุน่ทางความคิด สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจความตอ้งการแรงงาน ในปี 2558 พบว่า 
องคก์รในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรคม์าก
ท่ีสุด ดงันั้น ความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพ คือ แรงงานท่ีมีทกัษะหลากหลายทั้งทางปัญญา
และทางการส่ือสาร เช่น ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและทกัษะการคิด
วิเคราะห์ เป็นตน้ (ไกรยส ภทัราวาท, 2559, น. 1) 

การศึกษาเป็นหวัใจสาํคญัและเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเสริมสร้างอาชีพ จึงตอ้งมีการจดัการศึกษาใหท้นักบัสถานการณ์โลกดว้ยความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการกาํลงัดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ เพ่ือนาํมาใชใ้นปีการศึกษา 2561โดย
เน้ือหาสาระของหลกัสูตรจะเปล่ียนไปตามองคค์วามรู้ในโลกยุคใหม่เรียนเฉพาะเร่ืองท่ีสําคญั ๆ 
และเรียนใหรู้้อยา่งลึกซ้ึง ทั้งน้ีอาจเกิดวิชาใหม่ ๆ ท่ีนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมได ้(ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์, 2559, น. 2) การศึกษาในประเทศไทย แมว้่าจะมีเวลาเรียนมากแต่ความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ถา้เทียบกบัประเทศอ่ืนทัว่โลกและในอาเซียน นกัเรียนยงัตอ้งพฒันาความรู้และ
ทกัษะเพิ่มเติมอีกมากโดยเฉพาะในดา้นวิทยาศาสตร์ นกัเรียนจะไดน้าํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต
จริง จากการประเมินความรู้และทกัษะวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรโดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการประเมิน Trends in International Mathematics and Science Study : 
TIMSS ในปี 2558 พบว่า ไดค้ะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์อยูอ่นัดบัท่ี 26 จาก 37 ประเทศ แสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาทกัษะความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรคแ์ละการ
นาํไปใช ้นอกจากน้ีการประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คะแนนยงัอยูใ่นระดบั
ท่ีไม่น่าพึงพอใจ เห็นไดจ้ากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลกัส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ีย ตํ่ากว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและตํ่า (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559, น. 37) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการจดัการศึกษา ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขอ้จาํกดัเร่ือง 
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอนเน้ือหาสาระและความจาํมากกว่าการพฒันา
ทกัษะและสมรรถนะจึงส่งผลให้นกัเรียนขาดทกัษะต่าง ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์(วารีรัตน์ แกว้
อุไร, 2559, น. 18) การจดัการเรียนรู้ในยคุดิจิทลั 4.0 จึงจะตอ้งมีการพฒันานกัเรียนใหมี้ความพร้อม
ทั้งดา้นการเรียนรู้และการพฒันานวตักรรม ใหมี้ความกา้วหนา้ทนัต่อเทคโนโลย ีสร้างสรรคพ์ฒันา
ส่ิงใหม่ ๆ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพสามารถปรับตวัเพื่อการดาํรงชีวิตต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยไีด ้ ในปัจจุบนัการเรียนรู้สามารถคน้ควา้ไดด้ว้ยตวัเอง เรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลย ีโดย
มีครูช่วยใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํ (Coach) ช่วยออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ อาํนวยความ
สะดวกใหน้กัเรียน (Facilitator) การจดัการเรียนรู้ควรเนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
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ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ ทกัษะเหล่าน้ีครูสามารถฝึกฝนใหแ้ก่นกัเรียนได ้(วิจารณ์ พานิช, 
2555) ปัจจุบนัโรงเรียนยงัขาดการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดให้กบันักเรียนอยู่พอสมควร 
เน่ืองจากยงัมีสอนตามหนังสือ เน้นการท่องจาํและเน้นให้นักเรียนคิดตามส่ิงท่ีครูป้อนความรู้
มากกว่าการคิดส่ิงท่ีแปลกใหม่ ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรหรือปรับปรุงหลกัสูตร
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดให้มากข้ึน (สุภาพร ศรศิลป์, 2559, น. 2) เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวต้ามวิสัยทศัน์และวตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข ให้สอดคลอ้งกับหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการมุ่งพฒันานักเรียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579, 2560, น. 78-79) ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวัเองทุกคนและสามารถพฒันาให้สูงข้ึนได ้โดยเฉพาะการ
จดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของมนุษย  ์ดังท่ี ทอร์แรนซ์ 
(Torrance, 1962, p. 17) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคช่์วยใหเ้กิดการคน้พบส่ิงแปลกใหม่และการคิด
แกปั้ญหาถือไดว้่าเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยม์าก คือ เม่ือความคิดริเร่ิมเกิดข้ึนแลว้
ถ่ายทอดความคิดน้ีออกมาในรูปของการกระทาํจึงก่อใหเ้กิดความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ ตลอดจน
การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น ทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์และด้าน
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา จึงเป็นการฝึกทกัษะให้นักเรียนไดส้ังเกต สังเคราะห์ วิเคราะห์
และวางแผนโดยครูเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด ฝึกการคิดแกปั้ญหาและคิด
สร้างสรรคอ์ย่างมีระบบ ให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ทาํให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้ผา่นกิจกรรมและสร้างองคค์วามรู้ได ้(สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2556, น. 67)  

หลกัสูตรเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการศึกษาในทุกระดบั  คือ  มวลประสบการณ์ของ
ความรู้ทั้ งหมดท่ีสถานศึกษา โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน ได้จัดทาํข้ึนให้กับนักเรียน เพื่อ
นําไปใช้เป็นแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนสอนโดยมีโครงสร้างรายวิชา วตัถุประสงค ์ 
เน้ือหา แผนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการวดัและประเมินผลการเรียน 
ของนักเรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554, น. 95) เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ มีทกัษะมี 
ความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีไดก้าํหนดไว ้ รวมถึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การวิจยัอย่างเป็นขั้นตอนและ 
สามารถนาํไปใชใ้นการอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555, น. 25) นอกจากน้ีหลกัสูตร 
เสริม ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนอกเหนือจากหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการเพิ่มเติม
ประสบการณ์โดยมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาสาระหรือเทคนิคการสอน  
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โดยหลกัสูตรเสริมนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึง สามารถนาํไปใชเ้พื่อ 
พฒันาความรู้และทกัษะการคิดขั้นสูง อาทิเช่น ดา้นการคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์
และยงัส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาไดอ้ย่างครอบคลุม มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด 
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ ครูมีเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยสอนมาก่อนโดย
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัตรงกบัความถนดัของนกัเรียนและช่วยใหน้าํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้(จนัทิมา แสงเลิศอุทยั, 2550, น.8)       

ในปัจจุบนัมีคนเป็นจาํนวนมากให้ความสนใจเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน เช่น 
การออกกาํลงักาย การบริโภคอาหารและความสวยความงาม เร่ืองของสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีนิยม 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกบริโภค อย่างมีวินัย ออกกาํลงักาย
และดูแลตวัเองมากข้ึน ต่างตระหนกักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการนาํเสนอเก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ การมี
สุขภาพดีปราศจากโรคภยั มีรูปกายภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้น จาํเป็นตอ้งเอาใจใส่สุขภาพร่างกายมากข้ึน 
โดยสร้างประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพใหย้ ัง่ยนื จึงช้ีใหเ้ห็นถึงการมีวินยัในการดูแลสุขภาพ การ
เลือกใชต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้อย่างถูกตอ้ง มีวินัยและมีสติไม่หลงเช่ือโฆษณาไดง่้าย 
อาทิเช่น อาหารเสริม ยาลดนํ้ าหนัก โลชัน่ปรับผิวขาว ฯลฯ เพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าทาํวนั
เดียวกินวนัเดียวแลว้หาย แต่เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัและต่อเน่ือง (อธิป อศัวานันท์, 2560, น. 1) 
ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าเน้ือหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย ์มีความสําคญักบั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัเรียนจะนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกในครอบครัวได ้ จึงไดน้าํขอ้มูล มาเช่ือมโยงกบั
เร่ืองของสุขภาพ ความงามและการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย โดยนาํเน้ือหาสาระมาจดัทาํกิจกรรมการ
เรียนรู้ประกอบกบัเร่ือง “Anti-Aging” หรือเรียกว่า “การชะลอวยั” ดงันั้น เม่ือร่างกายเร่ิมมีอาการ
เหน่ือยง่าย ต่ืนยาก นอนไม่หลบั มีร้ิวรอยต่าง ๆ นัน่คือสัญญาณเตือนว่าควรดูแลสุขภาพและหาวิธี
ฟ้ืนฟสุูขภาพท่ีจะช่วยทาํใหร่้างกายแขง็แรงไม่เจบ็ป่วยและมีอายท่ีุยนืยาว  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียนโดยใชห้ลกัสูตรเสริม
จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ เน่ืองจากขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของหลกัสูตรเสริม จะเป็น 
มาตรฐานในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวทางนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายของ 
การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนในแต่ละช่วงวยั อีกทั้งยงัเป็นแนวทางสาํหรับครูในการจดัการเรียนรู้ให ้
นกัเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยใหเ้ป็นหลกัสูตรทางเลือกใหม่ของสถานศึกษาท่ีไดก้าํหนดเป้าหมายใน 
การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกับการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความ 
เหมาะสมสําหรับนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันา 
หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถ
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ในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือท่ีสาํคญัอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยในการกระตุน้และพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบันกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนมีศกัยภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รู้จกั
กบัการพบเจอกบัสถานการณ์ต่าง ๆ วางแผนหาแนวทางและไดล้งมือฝึกปฏิบติัไปสู่การคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อนําความรู้ไปบูรณาการและ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการดาํรงชีวิตในสงัคมต่อไป  

 
1.2  คาํถามการวจัิย        

คาํถามในการวิจยั ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี   
1.  หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม  

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์  สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษา   
ตอนตน้ มีองคป์ระกอบอยา่งไร  
2.  หลักสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน้ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิผลอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและ 

การชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น  

2.1  ความรู้ความเขา้ใจ     
2.2  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา     
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์     
2.4  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ฯ  
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
การพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
1.  ไดห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม  

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงผา่นกระบวนการวิจยัและพฒันาให้มี
ประสิทธิผล สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   
2.  ไดแ้นวทางในการพฒันาหลกัสูตรเสริมให้กบัโรงเรียนและกลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ สามารถ

นาํไปปรับใชก้บันกัเรียนโดยการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป  
3.  ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนสามารถนาํองคค์วามรู้  
4.  ไดส่้งเสริมและปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าได ้
 
1.5  สมมติฐานของการวจัิย 

หลกัสูตรเสริมฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิผลโดยพิจารณาไดด้งัน้ี 
1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม

และการชะลอวยั มีความรู้ความเขา้ใจหลงัการใชสู้งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 
2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม

และการชะลอวยั มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา หลงัการใชสู้งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 
3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั มีความคิดสร้างสรรค ์หลงัการใชสู้งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรเสริมฯ  
4.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์
 

1.6  ขอบเขตการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี  

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการสาํรวจ   

ประชากรท่ีใชใ้นการสาํรวจ ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.2  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั    
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 30 คน และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน 10 ห้องเรียน รวม 325 คน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
2.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสาํรวจ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสํารวจ คือ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาํนวน 23 คน 
บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 2 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง รวม 30 คน  

2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวม 40 คน ซ่ึงแต่ละหอ้งมีการจดัการเรียนแบบ
คละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละหอ้งมีความคลา้ยคลึงกนั 
3.  ตวัแปรท่ีศึกษา     

ตวัแปรตน้ คือ การใชห้ลกัสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั  สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ตวัแปรตาม  คือ   
1.  ความรู้ความเขา้ใจ  
2.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์
4.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ฯ  

4.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั     
เน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั ตามหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดเน้ือหา ดงัน้ี  

4.1  งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ   
1)  สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั  
2)  การดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั    
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4.2  ร่างกายเขม้แขง็เสริมแรงความงาม     
1)  สุขภาพและการบาํรุงผวิพรรณ   
2)  สุขภาพผมและเลบ็   
3)  สุขภาพปากและฟัน  

4.3  ตามรอยสุขภาพและความงามและการชะลอวยั 
1)  สมุนไพรไทยเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม 
2)  สมุนไพรไทยกบัการเสริมสุขภาพความงามจากภายใน 
3)  สมุนไพรไทยกบัการดูแลสุขภาพความงามจากภายนอก        

4.4  ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม       
1)  การจดักลุ่มเคร่ืองสาํอางท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 
2)  เลือกเพื่อรู้ ดูใหเ้ป็น   
3)  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ 

5.  ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั  
ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลา 7  สัปดาห์ รวม 32  ชัว่โมง  โดยทาํการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง ดาํเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 28 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน  
2 ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2560 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ  

หลกัสูตรเสริมฯ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง มวลประสบการณ์  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละความรู้ความเขา้ใจ หลกัสูตรเสริมมีองคป์ระกอบสาํคญั 
คือ วตัถุประสงค์ โครงสร้างเน้ือหา กิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล เป็น
หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง การเรียนรู้มุ่งให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถเผชิญสภาพการณ์ปัญหา สามารถปรับเปล่ียนตนเองให้เป็นผูท่ี้มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ลงมือปฏิบติักิจกรรมและนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
การสร้างนวตักรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์กบัการดาํรงชีวิตในชีวิตประจาํวนัและใน
สงัคมได ้ 

ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ   
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผลของการใชห้ลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด 
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยพิจารณาจาก 4 ดา้น คือ  



9 
 

ความรู้ความเข้าใจ  เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั    
หมายถึง ผลของการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการนาํองคค์วามรู้จากการสืบคน้ของนกัเรียน

ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพความงามตามช่วง
วยั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ ความจาํในระยะยาวและขีดความสามารถ เพื่อพฒันาทกัษะในระดบั
ท่ีสูงข้ึนของนกัเรียน ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน โดยใชค้ะแนน
จากแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงวดัจากพฤติกรรม 2 ดา้น คือ 

1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการระลึกเร่ืองราว ส่ิงท่ีเคยได้เรียนรู้มาก่อน
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด หลกัการ กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

2) ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในกระบวนการสร้างความรู้อย่างมีความหมาย  
ความสามารถในการอธิบาย การแปลความหมายรวมทั้งการจาํแนกขอ้มูลต่าง ๆ เม่ืออยู่ใน
สถานการณ์ใหม่    

โดยความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั วดัจาก
แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก 

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอ
วัย หมายถึง ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
สุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยัท่ีมีความยุ่งยาก ไม่สามารถแก้ไขได้
ในทนัทีหรือทาํให้คล่ีคลาย โดยตอ้งอาศยักระบวนการคิด การสังเกต วิเคราะห์ ลงมือปฏิบติันาํ
ความรู้ต่าง ๆ และประสบการณ์เดิมมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใหม่ได ้ประกอบดว้ย 4 ขั้น 
ไดแ้ก่  

1)  ขั้นระบุปัญหา คือ ความสามารถในการระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั สถานการณ์ท่ี
กาํหนดใหม้ากท่ีสุดภายในขอบเขตขอ้เทจ็จริงท่ีกาํหนดให ้

2)  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการระบุสาเหตุท่ีทาํให้เกิด ปัญหาโดย
พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้ 

3)  ขั้นเสนอวิธีการแกปั้ญหา  คือ ความสามารถในการวางแผนหรือเสนอ แนวทางใน
การคิดแกปั้ญหาท่ีตรงกบัสาเหตุของปัญหาหรือขอ้มูลเพิ่มเติม เพ่ือนาํไปสู่การคิด แกปั้ญหาท่ีระบุ
ไวอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

4)  ขั้นตรวจสอบผลลพัธ์ คือ ความสามารถในการอธิบายไดว้่าผลท่ี เกิดข้ึนจากการ
กาํหนดวิธีคิดการแกปั้ญหานั้น มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีระบุไวห้รือไม่ ผลท่ีได ้ จะเป็นอยา่งไร 
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โดยความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วดัจากแบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็น  แบบอตันยั 
ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการทางสมองท่ีแสดงออกในลกัษณะของ

ความสามารถในการคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ มีจินตนาการ มีการแสดงออก
ทางดา้นจิตใจและบุคลิกภาพอนัจะนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่หรือประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงท่ี
แปลกใหม่ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความคิดคล่อง หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีเกิดข้ึนไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนัจาก
สถานการณ์ต่างๆ ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2)  ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง การแสดงความคิดไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง 
ดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์หลายรูปแบบ      

3)  ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ คิดไม่ซํ้ ากบัคนอ่ืน นาํความรู้ เดิมมา
ดดัแปลงและประยกุตต่์อการอภิปรายในสถานการณ์ใหม่ได ้ 

4)  ความคิดละเอียดลออ หมายถึง การคิดใหไ้ดร้ายละเอียดอยา่งเป็นขั้นตอนใหช้ดัเจน
และสมบูรณ์  

โดยความคิดสร้างสรรคน้ี์ วดัจากแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์เป็นแบบอตันัยท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนและปรับปรุงมาจากแบบวดัความคิดสร้างสรรคม์าตรฐานของ Torrance  (1974)  

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ฯ  หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกยินดี
และเต็มใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) 
ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการใชส่ื้อการจดัการ
เรียนรู้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผล  
 

1.8  กรอบแนวคดิในการวจัิย  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบวา่  
ทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ควรท่ีจะตอ้งพฒันาเพื่อใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเหมาะสาํหรับนกัเรียนในยุคการศึกษา 
4.0 โดยเป้าหมายการพฒันา คือ ให้นกัเรียนมีความรู้โดยมุ่งเนน้ความสามารถในการส่ือสาร คิด
แกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยแีละทกัษะชีวิต เพื่อใหน้กัเรียนมีศกัยภาพในการเพ่ิมขีด
ความสามารถและความกา้วหนา้ต่อไป (สุภาพร ศรศิลป์, 2559) นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีทกัษะการ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
นวตักรรมท่ีมีประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวก (วิจารณ์ พาณิช, 2555) ครูตอ้งมีบทบาทใหก้าร
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      บทที ่2 
        แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยั เร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ 
การชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
2.1  การพฒันาหลกัสูตรเสริม 

2.1.1  ความหมายของหลกัสูตรเสริม 
2.1.2  แนวคิดทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรเสริม                    
2.1.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม 
2.1.4  ลกัษณะสาํคญัของหลกัสูตรเสริม  
2.1.5  ประเภทของหลกัสูตรเสริม  
2.1.6  องคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม  
2.1.7  ลกัษณะของหลกัสูตรเสริม  
2.1.8  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเสริม                
2.1.9  กระบวนการสร้างหลกัสูตรเสริม  
2.1.10  การนาํหลกัสูตรเสริมไปใช ้       
2.1.11  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม 

2.2  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
2.2.1  ความหมายของการคิดและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
2.2.2  ลกัษณะของการคิดแกปั้ญหา      
2.2.3  กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2.2.4  การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา      
2.2.5  เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา    
2.2.6  การวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
2.2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
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2.3   ความคิดสร้างสรรค ์
2.3.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
2.3.2  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
2.3.3  ประเภทของความคิดสร้างสรรค ์
2.3.4  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
2.3.5  พฒันาการความคิดสร้างสรรค ์
2.3.6  ลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์
2.3.7  ลกัษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค ์
2.3.8  การวดัความคิดสร้างสรรค ์
2.3.9  อุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
2.3.10  เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
2.3.11  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์   

2.4  ความพึงพอใจ 
2.4.1  ความหมายความพึงพอใจ 
2.4.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.4.3  แบบวดัความพึงพอใจ         
2.4.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ        

 
2.1  การพฒันาหลกัสูตรเสริม  

เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง มีระยะ 

เวลา ในการใชห้ลกัสูตรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างทกัษะต่าง ๆ หรือพฒันาศกัยภาพในการ
เรียนรู้ของ นกัเรียนเฉพาะดา้นในดา้นหน่ึง 

2.1.1  ความหมายของหลกัสูตรเสริม  

หลกัสูตรเสริม เป็นหลกัสูตรท่ีขยายทั้งแนวกวา้งและแนวลึกมากกว่าหลกัสูตรปกติ 
หลกัสูตรมีลกัษณะเขม้ขน้และหลากหลาย เป็นหลกัสูตรท่ีเพิ่มทั้งความรู้ ทกัษะและหลกัสูตรเสริม 
อาจมีเน้ือหานอกเหนือจากหลกัสูตรปกติหรือมีเน้ือหาคาบเก่ียวกบัหลกัสูตรปกติก็ได ้หลกัสูตร
เสริมสามารถมุ่งเน้นให้เกิดผลทั้งในแง่ของเน้ือหาและกระบวนการ โดยการเพิ่มเติมเน้ือหาหรือ
ขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีไม่ปรากฏในหลกัสูตรปกติ อาจจะใชเ้น้ือหาท่ียากข้ึน มีความลึกและกวา้งมาก
ข้ึนหรือขยายกลยุทธ์ในการสอนจากเดิม หลกัสูตรเสริมจะมีประสิทธิผลมากข้ึนถา้หากเป็นการ
ขยายจากหลกัสูตรเดิม และเม่ือครูทราบความตอ้งการของนักเรียนและสามารถจดัทาํหลกัสูตรท่ี
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ตอบสนองความตอ้งการได ้(Clark, 1997, p. 204) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Colangelo and Davis (2003, p. 
164) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรเสริมเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์และมีความหลากหลาย โดยการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง อาจจะเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมท่ีเน้ือหาหรือ
กลยทุธ์การสอนกไ็ดแ้ละมีการออกแบบหลกัสูตรบนพื้นฐานคุณลกัษณะของนกัเรียน เป้าหมายของ
หลกัสูตรเสริม คือ ตอ้งการให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางและลึกมากกว่าหลกัสูตร
ปกติ ซ่ึงสามารถจดัหลงัเลิกเรียนหรือวนัหยดุ จดัหอ้งศึกษาคน้ควา้ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีจดัใน
หอ้งเรียนปกติ โดยมีองคป์ระกอบ คือ การวางแผนอยา่งเป็นระบบเพื่อขยายการเรียนรู้ใหน้กัเรียน  

 สมพร  หลิมเจริญ (2552, น. 89) ไดก้ล่าวถึง ความหมายหลกัสูตรเสริม หมายถึง  
ประสบการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยู่หลกัสูตรเสริมจะมีลกัษณะท่ีขยายออกทั้ง
แนวกวา้งและแนวลึกมากกว่าหลกัสูตรปกติ โดยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมจะกาํหนดข้ึนตาม
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบันกัเรียนและเน้ือหาอาจมีนอกเหนือจากหลกัสูตรปกติหรือมีเน้ือหา
คาบเก่ียวกบัหลกัสูตรปกติ แต่จะมีความลึกและความหลากหลายมากกว่าหลกัสูตรปกติ มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัและมีการประเมินผลด้วยเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย 

หลกัสูตรเสริม เป็นหลกัสูตรท่ีนิยมใชส้ําหรับผูท่ี้มีคุณลกัษณะทางบวก  (Positive 
Characteristics) และคุณลกัษณะทางลบ (Negative Characteristics)โดยคุณลกัษณะทางบวก ไดแ้ก่   
คุณลกัษณะดา้นปัญญา ความถนัดทางวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการเป็นผูน้าํ 
ศิลปะการแสดงและภาพ ความสามารถทางอวยัวะเคล่ือนไหวและดา้นเจตพิสัย (Davis and Rimm , 
2004, p. 18) ส่วนคุณลกัษณะทางลบ ไดแ้ก่ พฒันาการทางปัญญาล่าชา้ ความยากลาํบากในการ
ปรับตวัอนัเป็นผลจากความแตกต่างทางสติปัญญา ผลสัมฤทธ์ิตํ่าโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีไม่สนใจ 
พฤติกรรมไม่สอดคลอ้งกบัสงัคมโดยเป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน รําคาญ ชอบโตแ้ยง้ 
ลกัษณะมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความสงสยัในตนเอง การมองภาพลกัษณ์ของตนเองในทางลบ ความ
คบัขอ้งใจ ความโกรธและซึมเศร้า (Davis and Rimm, 2004, p. 33) 

จากขอ้มูลแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปความหมายของหลกัสูตรเสริมจากแนวคิดของ
นักวิชาการไดว้่า เป็นมวลประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในทกัษะ
ดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูง และ
ยงัส่งผลให้นกัเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการคิด โดยมุ่งให้นกัเรียนได้
พบกบัเหตุการณ์ใหม่ ๆ และใหน้กัเรียนไดคิ้ดอยา่งมีเหตุผล สามารถปรับเปล่ียนตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้
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2.1.2  แนวคิดทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรเสริม 
เซเลอร์ และอเลก็ซานเดอร์ (Saylor & Alexander, 1981, p. 8) ศึกษารูปแบบหรือทฤษฎี

การวางแผนหรือพฒันาหลกัสูตรจะพบว่ามีคาํหลายคาํท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัและสามารถใช้
แทนกนัได ้ไดแ้ก่ การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum - Planning), การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum 
Development), การสร้างหลกัสูตร (Curriculum Construction), การปรับปรุงหลกัสูตร (Curriculum 
- Lmprovement), และการทบทวนหลกัสูตร (Curriculum Revision) มีความหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี 

การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum - Planning) หมายถึง กระบวนการในการสร้าง
หลกัสูตร กล่าวถึงหลกัสูตรในรูปส่ิงท่ีคาดหวงัหรือท่ีเป็นแผนอยา่งหน่ึง 

การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การสร้าง Curriculum  
Materials รวมทั้งส่ือการเรียนท่ีนกัเรียนใช ้ไม่ใช่การวางแผนหลกัสูตรแต่จะเป็นผลท่ีเกิดจากการ 
วางแผนหลกัสูตร Curriculum Construction และ Curriculum Revision เป็นคาํท่ีใชม้าแต่ดั้งเดิม 
หมายถึง การเขียนและการปรับปรุงรายวิชาท่ีศึกษา  

การปรับปรุงหลกัสูตร (Curriculum - Improvement)  หมายถึง การปรับปรุงหรือการ
วางแผนหลกัสูตรในส่วนท่ีเป็นเป้าหมายมากกว่าท่ีหมายถึงกระบวนการในการวางแผนหรือพฒันา 
หลกัสูตร  

ทฤษฎีเก่ียวกบัวิชาและเน้ือหาวิชาท่ีจะนาํไปสอนเป็นวิชาและเน้ือหาวิชาท่ีจะนาํไป
สอนทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรก็จะกล่าวถึงในการเลือกเน้ือหา การจดัการเน้ือหาลงในระดบัชั้น
ต่าง ๆ ไดส้รุปสูตรทัว่ไปสาํหรับการพฒันาหลกัสูตรแต่ละวิชาและเน้ือหาสาระดงัน้ี   

1.  ใชก้ารพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการกาํหนดหรือตดัสินวา่จะสอนวิชาอะไร     
2.  ใชเ้กณฑบ์างอยา่ง ในการเลือกเน้ือหาสาํหรับกลุ่มนกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง      
3.  วางแผนวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและใชว้ิธีการดงักล่าวเพื่อมุ่งให้นกัเรียนเกิดความ

รอบรู้ในเน้ือหาท่ีเลือกมาเรียน 
จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร คือ ทฤษฎีท่ีช่วยใหเ้รา เขา้ใจถึง

องคป์ระกอบและส่วนประกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของหลกัสูตรท่ีครูนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ในการ
เรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

2.1.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม  
หลกัสูตรเสริมมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี (Davis & Rimm, 2004,  p. 139) 
1.  พฒันาความรู้ ทกัษะการคิดระดบัสูง ดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด

วิจารณญาณ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคน้ควา้และการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อใหเ้กิด
ทกัษะประสบการณ์ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 



16 
 

2.  เน้ือหาและวิธีการของหลกัสูตรเสริมเพิ่มเติมจากท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรปกติ 
สามารถเขา้ถึงสาขาต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีความลึก มีความซบัซอ้นสูงในดา้นทฤษฎี การสรุปอา้งอิง
และการนาํไปใช ้ซ่ึงนกัเรียนสามารถเลือกได ้

3.  เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดในทกัษะพื้นฐานตามความ
ตอ้งการของนกัเรียน 

4.  พฒันาดา้นจิตพิสัย รวมถึงความเขา้ใจในตนเองและการพฒันาทางคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

5.  พฒันาดา้นแรงจูงใจทางวิชาชีพ การนาํตนเอง แรงบนัดาลใจทางวิชาชีพขั้นสูง 
6.  เพื่อให้มีบุคลิกภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นในระบอบประชาธิปไตย 
7.  เพื่อใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 
บุญเล้ียง ทุมทอง  (2553, น. 13) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม ดงัน้ี 
1.  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน 

โดยเฉพาะกลุ่มคนทาํงาน 
2.  เพื่อใหบุ้คคลมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและทกัษะท่ีใชใ้นงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
3.  เพื่อใหมี้ความสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้สู่การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์จริง 
ณฐัพงศช์ยั ไทรพงษพ์นัธ์ุ (2555, น. 14) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม ไว้

ดงัน้ี 
1.  เพื่อให้มีทกัษะการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ตลอดจนมีทกัษะดา้นกระบวนการ

คิดและการส่ือสารเพ่ือพฒันาตนเองได ้
2.  เพื่อใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสังคมและ

มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2559, น. 45) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม ไวด้งัน้ี  
1.  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในองคค์วามรู้ ทั้งแนวคิดและหลกัการในการวิเคราะห์ อยา่งมี

วิจารณญาณ ตลอดจนการประยกุตแ์นวคิดดงักล่าวในสงัคมปัจจุบนั   
2.  เพื่อให้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้และมุ่งพฒันาตนเองและมีส่วนร่วม รับผิดชอบ

สงัคมดว้ยจิตสาํนึกสาธารณะ 
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3.  เพื่อนาํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั   
จากการศึกษาวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม  พบว่า  หลกัสูตรเสริมสามารถนาํไปใช้

เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดระดบัสูง ดา้นการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์
และยงัส่งผลใหน้กัเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและนอกจากน้ียงัครอบคลุมหลาย ๆ ดา้น ซ่ึง
มุ่งพฒันาเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดระดับสูง ดา้นการคิดแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีมากยิ่งข้ึนรวมถึงมีมนุษยส์ัมพนัธ์ใน
การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

2.1.4  ลกัษณะสาํคญัของหลกัสูตรเสริม 
หลกัสูตรเสริมมีลกัษณะสาํคญั 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี (Heller, Monks & Passow,1993, 

pp. 390-391; Piirto, 1994, pp. 376-400) 
1.  หลกัสูตรมีความกวา้งหรือความลึกมากกว่าหลกัสูตรปกติ มีลกัษณะขยายออกหรือ

เพ่ิมเน้ือหาตามลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินการจากหลกัสูตรเดิมโดย
พิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้อตัราการเรียนรู้และความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 
เป็นการเพิ่มโอกาสในการไดรั้บประสบการณ์ความรู้และทกัษะช่วยให้นักเรียนไดค้น้หาสํารวจ
อยา่งลึกซ้ึง เกิดความเขา้ใจอยา่งมีความหมาย 

2.  มีการปรับเปล่ียนเน้ือหาจากหลกัสูตรเดิม ซ่ึงเพิ่มโอกาสในการพฒันานกัเรียนตาม
ธรรมชาติและความสนใจ เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ใหใ้นส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจและส่ิงท่ี
จาํเป็น ช่วยใหเ้กิดการพฒันาดา้นเจตคติซ่ึงมีความสาํคญัเช่นเดียวกบัความสาํเร็จทางวิชาชีพ 

3.  เป็นการสอนทกัษะกระบวนการ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์การคิดวิจารณญาณ การ
แกปั้ญหา จิตพิสยัหรือทกัษะทางสงัคมหรือบุคคล 

4.  หลกัสูตรเสริมควรมีความสมดุลบูรณาการและมีความหมาย ลกัษณะสาํคญัของ
หลกัสูตรเสริม คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นไดท้ั้งหลกัสูตรท่ีมุ่งในดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการหรือ
ผลผลิตและดา้นขอบข่ายของความรู้ 

5.  หลกัสูตรเสริมควรเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบดว้ยหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ ภาษาศาสตร์ สงัคมศึกษา เป็นตน้ 

6.  หลกัสูตรเสริมควรมุ่งเนน้ลกัษณะ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 2) 
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยกุต ์3) หลกัการและเหตุผลทางวิชาการ 4) การปรับตวัทางสังคม 
และการสร้างสังคมใหม่ 5) การพฒันากระบวนการทางปัญญา และ 6) หนทางสู่ความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแท ้
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สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546, น. 16) หลกัสูตรเสริมมีลกัษณะสาํคญั ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ
หลกัสูตรสรุปไดด้งัน้ี  

1.  หลกัสูตรเป็นเสมือนเบา้หลอมพลเมืองใหมี้คุณภาพ   
2.  หลกัสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการใหก้ารศึกษา   
3.  หลกัสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของเด็กตาม

จุดหมายของการจดัการศึกษา  
4.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองกาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ว่านกัเรียนและสังคม

ควรจะไดรั้บส่ิงใดบา้งท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนโดยตรง  
5.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือกาํหนดว่าเน้ือหาวิชาอะไรบา้งท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีชีวิต อยู่

ในสงัคมอยา่งราบร่ืน เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม    
6.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองกาํหนดว่าวิธีการดาํเนินการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนให ้เป็นไป

ดว้ยความราบร่ืนและผาสุกเป็นอยา่งไร  
7.  หลกัสูตรยอ่มกาํหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติทกัษะและเจต

คติของนักเรียนในอนัท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมและบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติ
บา้นเมือง 

ณฐัพงศช์ยั ไทรพงษพ์นัธ์ุ (2555, น. 25) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของหลกัสูตรไวว้า่ 
1.  หลกัสูตรเป็นแผนปฏิบติังานของครู เพราะหลกัสูตรจะกาํหนดจุดมุ่งหมายเน้ือหา

สาระการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไวเ้ป็นแนวทาง 
2.  หลกัสูตรเป็นขอ้กาํหนดแผนการเรียนการสอน อนัเป็นส่วนรวมของประเทศเพ่ือ

นาํไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3.  หลกัสูตรเป็นเอกสารของทางราชการเป็นบญัญติัของทางรัฐบาล เพื่อให้บุคคลท่ี

ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฏิบติัตาม 
4 .   หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน

สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ และยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหน่ึงในการจดัสรรงบประมาณ 
บุคลากร อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแ้ก่สถานศึกษาของรัฐบาลดว้ย 

5.  หลกัสูตรเป็นแผนดาํเนินงานของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีจะอาํนวยความสะดวกและ
ควบคุมดูแลติดตามผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาลดว้ย 

6.  หลกัสูตรจะกาํหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของ
นกัเรียนตามจุดหมายของการศึกษา 

7.  หลกัสูตรจะกาํหนดลกัษณะและรูปร่างของสงัคมในอนาคตไดว้า่จะเป็นไปในรูปใด 
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8.  หลกัสูตรจะกาํหนดแนวทางใหค้วามรู้ ทกัษะและความสามารถความประพฤติท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมอนัเป็นการพฒันากาํลงัคน ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติท่ีไดผ้ล 

9.  หลกัสูตรจะเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาคน ประเทศใดจดัการศึกษาโดยมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ทนัต่อ
เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงยอ่มไดก้าํลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2557, น. 4) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของหลกัสูตรไวว้า่ 
1.  หลกัสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาได้

ปฏิบติัตามและเขา้ใจตรงกนั 
2.  หลกัสูตรเป็นแผนการปฏิบติังานของครูในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
3.  หลกัสูตรเป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
4.  หลกัสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของนกัเรียน

ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
5.  หลกัสูตรเป็นเคร่ืองกาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั

นกัเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสงัคม 
6.  หลกัสูตรเป็นตวักาํหนดลกัษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคตและเป็นเคร่ืองช้ี

วดัความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
7.  หลกัสูตรเป็นแผนการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตาม

นโยบายของการจดัการศึกษา 
จากข้อมูลแนวคิดข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปลักษณะของหลักสูตรเสริม จากแนวคิดของ

นักวิชาการไดว้่าหลกัสูตรตอ้งมีลกัษณะในการกาํหนดกรอบแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ให้มี
ความเหมาะสมตรงกบัความถนดัของนกัเรียนและเป็นความตอ้งการในสังคม รวมทั้งใหค้รูสามารถ
นาํไปใชป้ฏิบติัไดดี้ มีประสิทธิภาพ ทาํให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเรียนรู้อย่างมี
ความสุขดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ อยากเรียนรู้ในส่ิงท่ียงัไม่รู้ อยากลงมือทาํใหส่ิ้งท่ียงัไม่เคยทาํและเป็น
การเพิ่มโอกาสในการไดรั้บประสบการณ์ความรู้และทกัษะ จะช่วยใหน้กัเรียนไดค้น้หาสาํรวจอยา่ง
ลึกซ้ึงและเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งมีความหมาย 

2.1.5  ประเภทของหลกัสูตรเสริม 
โคแลงจิโลและเดวิส (Colongelo & Davis, 2003, pp. 164 - 165) ไดอ้ธิบายถึง หลกัสูตร

เสริมไว  ้3 ประเภท ได้แก่ หลักสูตรเสริมท่ีเน้นกระบวนการหลักสูตรเสริมท่ีเน้นเน้ือหาและ
หลกัสูตรเสริมท่ีเนน้ผลผลิต ดงัน้ี 
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1.  หลกัสูตรเสริมท่ีเนน้กระบวนการ (Process - oriented Approach)  เป็นหลกัสูตรท่ี
ออกแบบโดยมุ่งใหน้กัเรียนมีการพฒันากระบวนการทางปัญญาท่ีสูงข้ึน รวมทั้งความคิดสร้างสรรค ์
สร้างโมเดลให้นักเรียนเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นหรือองคป์ระกอบ อาจเป็นหน่ึงหรือหลายโมเดลก็ได ้
เช่น ขั้นพุทธิปัญญาของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Cognitive Objectives) การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) หรือทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
(Guiford) โดยการเนน้ทกัษะผา่นกระบวนการเรียนรู้ การอภิปราย การศึกษาอยา่งอิสระตามหวัขอ้ท่ี
นักเรียนสนใจหลกัสูตรเสริมประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดท่ีเป็นอิสระจากเน้ือหาวิชา 
ดงันั้นผลท่ีไดรั้บจากการเป็นอิสระเน้ือหาวิชา คือ ทาํใหส้ามารถถ่ายโยงทกัษะการคิดระดบัสูงไปสู่
เน้ือหาวิชาต่าง ๆ หรือนาํไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัได ้

รูปแบบของหลกัสูตรประเภทน้ีมุ่งส่งเสริมการเติบโตทางวฒันธรรมและการปรับตวั
เชิงสร้างสรรคเ์ป็นการฝึกใหน้กัเรียนเลือกอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงเป็นการเตรียมนกัเรียนใหรู้้จกัแยกแยะ
ส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีความหมายกบัส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ ไม่มีการกาํหนดแบบแผนและการกระทาํ
ไวล่้วงหนา้ แต่จะใหท้กัษะการใชเ้หตุผลท่ีเพียงพอและประสบการณ์ท่ีควรจะไดรั้บ ใหน้กัเรียนได้
ออกแบบการวิเคราะห์ วิพากษโ์ตแ้ยง้ ความสัมพนัธ์และความชอบ เพื่อให้นกัเรียนสามารถนาํกล
ยุทธ์ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่า ความมีประโยชน์ ความจริง ซ่ึง
นกัเรียนสามารถคน้พบไดโ้ดยมีเจตคติท่ีถูกตอ้ง มุ่งใหเ้กิดการพฒันาทางปัญญา การคิดและส่งเสริม
ลักษณะนิสัยโดยการกระตุ้นความคิด ซ่ึงประสิทธิภาพและความถูกต้องของการคิดเกิดจาก
ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพการคิดให้กวา้งขวางข้ึน หลกัสูตรจึงมุ่งเน้นให้นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของการคิด ซ่ึงตนเองสามารถคิดข้ึนเองได้และการลงมือกระทาํซ่ึงจะทาํให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างมโนทัศน์ท่ีมีคุณค่าโดยผ่านการโต้แยง้และมี
หลกัฐานสนบัสนุนส่ิงนั้น เพอกินส์ ลอทเฮดและบีเชฟ (Lochhead & Bishep, 1978, pp. 158 - 159) 

หลกัสูตรกระบวนการ เป็นหลกัสูตรท่ีเปล่ียนเน้ือหาเป็นวิธีการ (Means) มากกว่า
ผลลัพธ์ (End) จึงต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ทาํให้นักเรียน 
ไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการจดัการกบัปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บมากกว่า
ความรู้จากเน้ือหาและทกัษะอาชีพ นักเรียนจะเขา้ใจกระบวนการสรุปอา้งอิงความรู้และทกัษะ 
ท่ีไดรั้บในสถานการณ์ใหม่ไดเ้รียนรู้วิธีคิด (How to Think) การส่ือสาร (Communicate) การจดัการ 
(Organize) ปฏิสมัพนัธ์ (Interact) การตดัสินใจ (Make Decisions) แกปั้ญหา (Solve  Problems) การ
จดัลาํดบัความสาํคญั (Assign Priorities) หรือการใหคุ้ณค่า (Valuing) และส่ิงสาํคญัคือการเรียนรู้วิธี
ท่ีจะเรียนรู้ (Learn How to Learn) (Barnhard, 1981) นกัเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนในลกัษณะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการท่ีสร้างให้เกิดในนักเรียนก่อนท่ีความรู้จะถูกขยาย
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เพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยัสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ การบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่และการมีส่วน
ร่วมของนกัเรียน หลกัสูตรประเภทน้ีจะกระตุน้ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและใชแ้บบ
การเรียนรู้ของตน เน้ือหาจะนาํมาบูรณาการผ่านประสบการณ์ของนักเรียน ตาํราเปรียบเสมือน
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูล ครูมีบทบาทสาํคญัมากในการบูรณาการเน้ือหาเขา้กบัประสบการณ์นกัเรียน ครู
แนะนาํเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนและให้นกัเรียนพฒันาและติดตามความสนใจของตนเองโดย
ไม่คาํนึงถึงเน้ือหา ครูจึงเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้มาเป็นผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวก ครู
และนกัเรียนเปรียบเสมือนทีมท่ีร่วมกนัสาํรวจทั้งดา้นกายภาพ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 
นอกจากน้ีชุมชนยงัสามารถเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาในการสร้าง
พื้นฐานทางวฒันธรรมแก่นกัเรียน (Kaltag, 2006, p. 8) 

การออกแบบหลกัสูตร กระบวนการการเตรียมให้นกัเรียนไดพ้บเจอกบัสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถมีรู้การปรับตวัท่ีกวา้งข้ึนจากความเขา้ใจสภาพปัจจุบนัและอนาคตบน
พื้นฐานของนกัเรียน  นอกจากน้ีหลกัสูตรซ่ึงมีลกัษณะเปิดกวา้งจะทาํใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัเขา้
กับสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างได้ เน่ืองจากหลักสูตรทาํให้นักเรียนมีคุณลักษณะยืดหยุ่น 
สามารถปรับตวั มีความคิดสร้างสรรค์และอดทนท่ีจะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการท่ีเปิดกวา้งไม่รู้จบ ทาํใหน้กัเรียนสามารถปรับเปล่ียนเป็นคนใหม่ได ้หลกัสูตรประเภท
น้ีใช้เพื่อเ รียนรู้ทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคม  โดยกระบวนการมี  2  ลักษณะ  คือ 
กระบวนการในฐานะท่ีเป็นเน้ือหาและกระบวนการในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ คือ ทกัษะเป็นเป้าหมาย 
เน้ือหาสนบัสนุนวิธีการท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย เน้ือหาถูกจดัระบบโดยใชก้ระบวนการ กระบวนการ
ถูกสะทอ้นในเน้ือหา ซ่ึงจะประสบความสาํเร็จไดโ้ดยใชก้ระบวนการสรุปอา้งอิงท่ีเหมาะสมแทนท่ี
เน้ือหาและออกแบบให้พฒันาความเขา้ใจในกระบวนการ หลกัสูตรจะทลายขอ้จาํกดัดา้นเน้ือหา 
ดงันั้นตอ้งหาวิธีเช่ือมโยงเน้ือหาของหลกัสูตรไปสู่ประสบการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงจะทาํให้
ส่ิงท่ีเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้หลอมรวมกันไปสู่ทุกส่ิงท่ีมีความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Barnhardt, 1981) ซ่ึงเบอร์แมน (Berman, 1968, p. 44) ไดส้รุปถึงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นสาํหรับหลกัสูตร
กระบวนการคือ 1) โอกาสในการไดรั้บประสบการณ์การใชท้กัษะในบริบทท่ีกวา้งหลากหลาย และ 
2) โอกาสในการใชถ้อ้ยคาํแสดงออกถึงความหมายของทกัษะเพื่อให้สามารถดาํรงไวซ่ึ้งบทบาท
ร่วมกนัระหวา่งเหตุผล (Logical) และญาณทศันะ (Intuitive) 

2.  หลกัสูตรเสริมท่ีเนน้เน้ือหา (Content - oriented Approach) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
การเรียนเน้ือหาเฉพาะ เช่น หลกัสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ สังคมศาสตร์ เป็น
เน้ือหาท่ีมีความลึกหรือกวา้งกว่าหลกัสูตรปกติ อาจจดัในลกัษณะรายวิชาระยะสั้น ห้องพิพิธภณัฑ์
ศูนยว์ิทยาศาสตร์ เป็นทางเลือกสาํหรับนกัเรียนก่อนเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บคาํแนะนาํให้
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เรียน หลกัสูตรเสริมประเภทน้ีสามารถจดัใหไ้ดต้ั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั การจดั
ประสบการณ์การเรียนการสอนควรมุ่งเน้นเก่ียวกับมโนทัศน์พื้นฐานหรือการสรุปอ้างอิงเชิง
นามธรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถมองเห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งมโนทศัน์และเน้ือหาวิชา 

3.  หลกัสูตรเสริมท่ีเนน้ผลผลิต (Product - oriented Approach) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
ผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลผลิตจากการเรียนรู้มากกว่าเน้ือหาหรือกระบวนการ ผลผลิตอาจจบัตอ้งได ้เช่น 
รายงาน ภาพวาด นิยาย การนําเสนอ เป็นต้น หรือผลผลิตท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น การปรับปรุง 
สุขภาพจิต ทกัษะการจดัการ เป็นตน้ โดยทัว่ไปหลกัสูตรประเภทน้ีจะเนน้ท่ีกระบวนการแต่ความ
จริงกระบวนการเรียนการสอนมุ่งไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาผลผลิต ลกัษณะเช่นน้ีอาจ
เป็นความพยายามให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ว่านักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนปกติ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกใช้หลกัสูตรเสริมท่ีเน้นกระบวนการ เน่ืองจากเป็น
หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมกับการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูงและยงัส่งผลให้นักเรียน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเน้นการจดักิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ การอภิปราย 
การศึกษาคน้ควา้อย่างอิสระตามหัวขอ้ท่ีนักเรียนสนใจหลักสูตรเสริมประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการคิดท่ีเป็นอิสระจากเน้ือหาวิชา ดงันั้น ผลท่ีไดรั้บจากการเป็นอิสระจากเน้ือหาวิชาคือ 
ทาํใหส้ามารถเช่ือมโยงทกัษะการคิดระดบัสูงไปสู่เน้ือหาวิชาต่าง ๆ มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการคิด โดย
เตรียมสถานการณ์ให้นกัเรียนไดพ้บกบัเหตุการณ์ใหม่ ๆ เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิดแกปั้ญหา
และความคิดสร้างสรรค ์นอกจากน้ียงัสามารถทาํให้นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผลและ
สามารถปรับเปล่ียนตนเองให้เป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้

2.1.6  องคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม 
หลักสูตรเสริม เป็นการจัดมวลประสบการณ์ตามแผนท่ีพฒันาข้ึนนอกเหนือจาก

หลกัสูตรเดิมท่ีมีอยู ่โดยมีลกัษณะขยายออกทั้งแนวกวา้งและแนวลึกมากกว่าหลกัสูตรปกติ เน้ือหา
อาจมีนอกเหนือจากหลักสูตรปกติหรือมีเน้ือหาคาบเก่ียวกับหลักสูตรปกติ มุ่งเน้นให้เกิด
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการกบันกัเรียน มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีขยายกลยทุธ์ในการสอนแตกต่างไป
จากเดิมนอกเวลาเรียนตามปกติและมีการประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย โดยหลกัสูตรเสริมมี
องค์ประกอบเช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ จากการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักสูตร  
นกัการศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าองคป์ระกอบหลกัของหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ Taylor (1949, p. 96); Taba (1962, pp. 422 - 426); สงดั อุทรานนท ์(2532,  
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น. 348); วิชยั วงษใ์หญ่ (2554, น. 5); บุญชม ศรีสะอาด (2546, น. 11) 1) วตัถุประสงค ์ 2) เน้ือหา  
3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล 

หากพิจารณาองคป์ระกอบหลกัของหลกัสูตรแลว้  องคป์ระกอบท่ีสําคญัมีดงัต่อไปน้ี 
(ธาํรง บวัศรี, 2542, น. 8-9)  

1.  เป้าประสงคแ์ละนโยบายทางการศึกษา (Educational Golads and Policies) เป็นส่ิงท่ี
รัฐตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในดา้นการศึกษา 

2.  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Curriculum Aims) เป็นผลรวมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่
นกัเรียนภายหลงัจบหลกัสูตร 

3.  รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตร (Types and Structures) เป็นลกัษณะและแผนผงั
แสดงการแจกแจงวิชา กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 

4.  จุดประสงคข์องวิชา (Subject Objectives) เป็นผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่นกัเรียน
หลงัจากไดเ้รียนวิชานั้นแลว้ 

5.  เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะและ
ความสามารถท่ีตอ้งการใหมี้ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 

6.  จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (Instructional Objectives) เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ มีทกัษะและความสามารถหลงัจากเรียนรู้เน้ือหาท่ีกาํหนด 

7.  ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Objectives) เป็นวิธีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมอยา่งมีหลกัเกณฑ ์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

8.  การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

9.  วสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and  Instructional 
Media) เป็นวสัดุอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

สงดั อุทรานนัท ์(2532, น. 187) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของหลกัสูตรท่ี
นอกเหนือจากองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ซ่ึงควรบรรจุไวใ้นหลกัสูตรเพื่อให้หลกัสูตรท่ี
สร้างข้ึนมีเหตุผล เห็นถึงความสาํคญัและช้ีแนะแนวทางในการนาํหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุผล ไดแ้ก่ 
1) เหตุผลและความจาํเป็นของหลกัสูตร 2) แนวทางการจดัการเรียนการสอน และ 3) แนวทางการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอน 
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จากแนวคิดขา้งตน้ท่ีกล่าวมา  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริมไว ้ 4 
องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเสริม โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม เป็นการกาํหนดทกัษะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้เกิด
ข้ึนกบันกัเรียนเม่ือผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามท่ีกาํหนดหลกัสูตรเสริมแลว้โดยกาํหนดให้
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

2.  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม เป็นการกาํหนดสาระเน้ือหาในรูปกิจกรรมมี
การกาํหนดขอบเขตหรือจาํนวนมากน้อยของสาระเน้ือหา รวมทั้งเวลาท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม โดยกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม  

3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการนาํนกัเรียนไปสู่เป้าหมายของวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรเสริมฯ โดยกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมฯ 
และโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม ซ่ึงใชเ้ทคนิควิธีการระดมสมองเทคนิควิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน เป็นแนวทางในการออกแบบ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

4.  การวดัและประเมินผล  เป็นการกาํหนดองคป์ระกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีว่าการนาํ     
หลกัสูตรเสริมไปใชน้ั้นไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมหรือไม่ เม่ือใชห้ลกัสูตรเสริม 
แลว้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากเพียงใดและจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
แกไ้ข หลกัสูตรเสริมต่อไป  

องคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี  2.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.1  แสดงองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม  

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม   

            โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล 
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2.1.7  ลกัษณะของหลกัสูตรเสริม 
หลกัสูตรเสริมจดัเป็นหลกัสูตรระยะสั้น ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี (วชัรี บูรณสิงห์, 2546,   น. 

190 - 194) 
1.  ลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตรเสริม 

1.1  ความสาํคญัและความเป็นมาในการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรระยะ
สั้นทาํข้ึนเพื่อจดัระบบการเรียนรู้เฉพาะเร่ืองให้บุคคลกลุ่มหน่ึงในหรือนอกระบบโรงเรียนไดรั้บ
อย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนาํประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
หรือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีตอ้งเรียนในหลกัสูตรแกนกลางแม่บทระดบัชาติ 

1.2  กลุ่มเป้าหมายหรือนกัเรียนของหลกัสูตรระยะสั้น ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ใน
ระบบโรงเรียน โดยสถานศึกษาจดัหลกัสูตรให้นักเรียนไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้หรือฝึก
ทกัษะเฉพาะอย่าง อาจเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนเป็นผูเ้สนอความสนใจหรือโรงเรียนจดัให้หรือเป็นกลุ่ม
นกัเรียนนอกระบบโรงเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัให ้

1.3  กลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการพฒันาหลกัสูตร เน่ืองจากการพฒันาหลกัสูตรระยะ
สั้นเป็นการพฒันาหลกัสูตรระดบัโรงเรียนไม่มีความซบัซอ้นและใชก้บับุคลากรเฉพาะกลุ่มเฉพาะ
ท้องท่ีและมักมีเน้ือหาเฉพาะทาง ดังนั้ น บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรน้ี  
จึงประกอบดว้ยคณะทาํงานท่ีเป็นครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศกแ์ละผูมี้ความรู้ เฉพาะดา้นตาม
เน้ือหาของหลกัสูตร ถา้เป็นหลกัสูตรระยะสั้ นเก่ียวกบัการฝึกอบรมอาชีพก็จะมีบุคคลผูมี้ความ
เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เป็นสมาชิกในกลุ่มทาํงานดว้ย  

1.4  องค์ประกอบท่ีตอ้งมีในหลกัสูตรระยะสั้นนั้นเหมือนองคป์ระกอบหลกัสูตร 
ทัว่ ๆ ไป ได้แก่ ความเป็นมาของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหา สาระ
แนวทางการจดักิจกรรม ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์ แนวทางการวดัประเมินผลและ เกณฑ์
การจบหลกัสูตร 

จากแนวคิดขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปลกัษณะของหลกัสูตรเสริมไดว้า่ หลกัสูตรเสริม
ควรมีความสอดคลอ้งกับสภาพสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ินเหมาะสมและตรงกับความถนัดของ
นกัเรียน ช่วยส่งเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ และพฒันานกัเรียนใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
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2.1.8  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเสริม  
การพฒันาหลกัสูตร เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตั้งแต่การจดัทาํหลกัสูตรฉบบัร่างทดลอง

ใชจ้ดัทาํหลกัสูตรฉบบัจริง ดาํเนินการใชห้าแนวทางท่ีดีในการใช ้ปรับปรุงกระบวนการใช ้ และ
ปรับปรุงตวัหลกัสูตรซ่ึงอาจจะตอ้งหมุนเวียนกระทาํซํ้ า ตั้งแต่ขั้นดาํเนินการ การใชอี้กหลาย คร้ัง
หลายหนต่อเน่ืองกนัไปจนกว่าจะเปล่ียนหลกัสูตรทั้งหมดให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ 
สงัคม มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร ไวด้งัน้ี  

Tyler (1949, p. 78) ไดก้าํหนดปัญหาพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรและการสอน ดงัน้ี  
1.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้  
2.  ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัให้ เพื่อช่วย ให้บรรลุ

จุดมุ่งหมาย     
3.  จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงจะทาํให้การจดัการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 
4.  ประเมินประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะทราบไดว้่า

นกัเรียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
Taba (1962, p. 456) ไดก้ล่าวถึง  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองความ

ต้องการของนัก เ รี ยน  ตามความ เ ช่ือ ท่ีว่ านัก เ รียนมีพื้ นฐานแตกต่างกัน  โดยกําหนด
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ความตอ้งการ : สาํรวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจาํเป็นต่าง ๆ 
ของสงัคม และนกัเรียน  

2.  กาํหนดจุดมุ่งหมาย : หลงัจากไดว้ินิจฉยัความตอ้งการของสังคมและนกัเรียนแลว้จะ
กาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน  

3.  คดัเลือกเน้ือหาสาระ : จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด แลว้จะช่วยในการเลือกเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมาย วยั ความสามารถของนักเรียน โดยเน้ือหาตอ้งมีความเช่ือถือได ้และ
สาํคญัต่อการเรียนรู้  

4.  จดัเน้ือหาสาระ : เน้ือหาสาระท่ีเลือกได ้ยงัตอ้งจดัโดยคาํนึงถึงความต่อเน่ืองและ
ความยากง่ายของเน้ือหา วฒิุภาวะ ความสามารถและความสนใจของนกัเรียน 

5.  คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งคดัเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

6.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยคาํนึงถึงเน้ือหา
สาระและความต่อเน่ือง 
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7.   กาํหนดวิธีวดัและการประเมินผล : ตดัสินใจว่าจะตอ้งประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบ
ผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่และกาํหนดดว้ยว่าจะใชว้ิธีประเมินผลอย่างไร ใช้
เคร่ืองมืออะไร 

Saylor & Alexander (1981, p. 27) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  การศึกษาตวัแปรต่างๆ จากภายนอก 
2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
3.  การออกแบบหลกัสูตร 
4.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้
5.  การประเมินผลหลกัสูตร  
สงดั อุทรานนัท ์(2532, น. 36 - 43) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรซ่ึงต่อเน่ือง

เป็นวฏัจกัร ดงัน้ี 
1.  การจดัวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการพฒันาหลกัสูตร 
2.  การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
3.  การคดัเลือกและการจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์ 
4.  การกาํหนดมาตรการวดัและประเมินผล 
5.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้
6.  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
7.  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 
ใจทิพย ์ เช้ือรัตนพงษ ์(2539, น. 7) ไดอ้ธิบายว่า  การพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยสาม

มิติ (Dimensions) คือ มิติท่ีหน่ึง การวางแผนจดัทาํหรือยกร่างหลกัสูตร (Curriculum Planning) มิติ
ท่ีสอง การใชห้ลกัสูตร (Curriculum Implementation) และ มิติสุดทา้ยการประเมินผลหลกัสูตร 
(Curriculum Evaluation) การพฒันาหลกัสูตรให้มีคุณภาพไดน้ั้นย่อมข้ึนอยู่กบัว่าแต่ละมิติมี
ประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ียงัมีผูรู้้หรือนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านไดก้ล่าวถึงรูปแบบ 
ของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไวต่้างกนั 

มณฑิชา ชนะสิทธ์ิ (2539, น. 17) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการพฒันา
หลกัสูตร ดงัน้ี 

1.  การสร้างหลกัสูตร 
1.1  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
1.2  การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
1.3  การกาํหนดเน้ือหาสาระ 
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1.4  การกาํหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.5  การกาํหนดวิธีการวดัผลและประเมินผล  

2.  การนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
3.  การประเมินผลหลกัสูตร  
4.  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร   
ธาํรง บวัศรี (2542, น. 152) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
ขั้นท่ี 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 3 การกาํหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 4 การกาํหนดจุดประสงคข์องวิชา 
ขั้นท่ี 5 การเลือกเน้ือหา 
ขั้นท่ี 6 การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 7 การกาํหนดประสบการณ์การเรียนรู้  
ขั้นท่ี 8 การกาํหนดยทุธศาสตร์การเรียนการสอน  
ขั้นท่ี 9 การประเมินผลการเรียนรู้  
ขั้นท่ี 10 การจดัทาํวสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน   
นิคม  ชมพหูลง (2545, น. 53) ไดส้รุปแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินไว ้6 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน ทรัพยากรมนุษย ์สภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สภาพจดัการศึกษาและสภาพความ
ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครองและประชาชน 

2.  การสร้างหลกัสูตรฉบบัร่าง ไดแ้ก่ คาํช้ีแจง เหตุผลความจาํเป็นในการพฒันา
หลกัสูตรหลกัของหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหา อตัราเวลาเรียน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดประเมินผล คาํอธิบายรายวิชา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รายละเอียดของเน้ือหาของแต่ละหน่วยโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ
ทุกขั้นตอนและบรรณานุกรมซ่ึงจะตอ้งปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพฒันาอย่างจริงจงั 
แลว้จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม 

3.  การตรวจสอบหลกัสูตรฉบบัร่าง เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรและวสัดุ
หลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือนาํผลมาปรับปรุงขอ้บกพร่องก่อนนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้โดยจะตอ้งมีการ
กาํหนดเป็นแผนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ มีการประชุมพิจารณาร่วมกนัหรือให้ผูเ้ช่ียวชาญ
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ตรวจสอบว่าองคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตร เช่น จุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
คาบเวลาเรียน วิธีการวดัและประเมินผล มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร 

4.  การนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้มีการขออนุมติัหลกัสูตร จดัทาํตารางแผนการใช้
หลกัสูตร ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เตรียมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วสัดุหลกัสูตร โดย
การใช้หลกัสูตรอาจเป็นการสอนเองหรือให้คนอ่ืนสอนแทนและจะตอ้งมีการจดัทาํคู่มือการใช้
หลกัสูตรโดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งละเอียด  

5.  การประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปทดลองใช ้มีการวางแผนการประเมิน ประเมิน
ยอ่ย ประเมินรวบยอด ประเมินการสอนของครู ประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

6.  การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือปรับแกห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ แผนการสอน ส่ือ และเคร่ืองมือ
วดัผลประเมินผลใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2549, น.79) ไดอ้าศยัหลกัการและแนวคิดของนกัพฒันาหลกัสูตรใน
อดีตโดยเฉพาะไทเลอร์รวมทั้งประสบการณ์การทาํงานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรท่ีผ่านมา ซ่ึง
สะทอ้นว่ารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ เป็นแบบแนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach) ซ่ึงอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การกาํหนดจุดมัง่หมาย หลกัการและโครงสร้างของหลกัสูตร เพื่อเป็นการออกแบบ
หลกัสูตร โดยคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรมีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการของ
สังคมและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาํหนดทิศทางและความคาดหวงัของสังคมท่ีจะบ่งช้ีการกาํหนด
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรร่วมกบันกัจิตวิทยา นกัการศึกษา นกัวิชาการและนกัพฒันาหลกัสูตร 

2.  การยกร่างเน้ือหาสาระของหลกัสูตร ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละรายวิชาและ
แต่ละหน่วยการเรียน โดยการทาํงานร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและผูเ้ช่ียวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งนักจิตวิทยา เพื่อกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ การจดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ การกาํหนดเทคนิคการสอน การผลิตส่ือการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีครอบคลุมถึงการประเมินร่างหลกัสูตรและปรับปรุง
ก่อนนาํไปทดลองใช ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัขององคป์ระกอบของ
หลกัสูตรและความเหมาะสมกบันกัเรียน 

3.  การทดลองใชห้ลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันา ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบ
คุณภาพของหลกัสูตรก่อนนาํไปใชจ้ริงในโรงเรียนร่วมพฒันา โดยคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองทาํการปรับแกเ้น้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนและส่ือ
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสม โดยปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
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4.  การอบรมครู ผูบ้ริหารทุกระดบัและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใชห้ลกัสูตรท่ีได้
พฒันาข้ึน ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
โดยเฉพาะครูจะไดใ้ชห้ลกัสูตรใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีความหมาย ตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตร สาํหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น ศึกษานิเทศกแ์ละนกัวิชาการ จะไดเ้ขา้ใจและ
ใหก้ารสนบัสนุนครูผูใ้ชห้ลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.  การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการปฏิบติัการสอนท่ีโรงเรียน เป็นขั้นตอนของการ
ประกาศใช้หลักสูตรท่ีได้พฒันาอย่างเป็นทางการและครอบคลุมกิจกรรมการใช้หลักสูตร 4 
ประการ คือ 

5.1  การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เป็นการจัดหาเอกสารหลกัสูตรและส่ือ
อุปกรณ์การสอนเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

5.2  การบริหารหลกัสูตร เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัยิ่ง เพราะการเตรียมความ
พร้อมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ครูและฝ่ายพฒันาหลกัสูตร ดา้นปัจจยัอาํนวยความสะดวก 
เช่น วสัดุอุปกรณ์ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้ง
ด้านงบประมาณสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้ความสะดวกและช่วยเหลือครูให้สามารถใช้
หลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3  การสอน เป็นหน้าท่ีของครูประจาํการท่ีตอ้งปฏิบติัการสอนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

5.4  การประเมินผล เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งระหว่างเรียน
และประเมินปลายภาคเรียน รวมทั้งการประเมินเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของหลกัสูตรและ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือให้ทนักบั
สภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม   

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรไดด้งัน้ี   
1.  การพฒันาร่างหลกัสูตร คือ กาํหนดกรอบโครงสร้างหลกัสูตรและเขียนร่าง

หลกัสูตรตามกรอบท่ีกาํหนด       
2.  การตรวจสอบร่างหลกัสูตร คือ กาํหนดจุดประสงค ์ลกัษณะของเคร่ืองมือ การสร้าง

เคร่ืองมือและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล   
3.  การปรับปรุงร่างหลกัสูตร คือ การนาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากการตรวจสอบร่าง

หลกัสูตรมาเป็นเกณฑใ์นการปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตร 
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2.1.9  กระบวนการสร้างหลกัสูตรเสริม 
หลกัสูตรเสริมจดัเป็นหลกัสูตรระยะสั้น มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี (วชัรี บูรณสิงห์, 2546, 

น. 190 - 194 ) 
1.  ลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตรเสริม 

1.1  ความสาํคญัและความเป็นมาในการพฒันาหลกัสูตรเสริม การพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้นทาํข้ึนเพื่อจดัระบบการเรียนรู้เฉพาะเร่ืองให้บุคคลกลุ่มหน่ึงในหรือนอกระบบโรงเรียน
ไดรั้บอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนาํประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพหรือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีตอ้งเรียนในหลกัสูตรแกนกลางแม่บทระดบัชาติ 

1.2  กลุ่มเป้าหมายหรือนกัเรียนของหลกัสูตรระยะสั้น ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่น
ระบบโรงเรียน โดยสถานศึกษาจดัหลกัสูตรให้นักเรียนไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้หรือฝึก
ทกัษะเฉพาะอย่าง อาจเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนเป็นผูเ้สนอความสนใจหรือโรงเรียนจดัให้หรือเป็นกลุ่ม
นกัเรียนนอกระบบโรงเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัให ้

1.3  กลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการพฒันาหลกัสูตร เน่ืองจากการพฒันาหลกัสูตรระยะ
สั้นเป็นการพฒันาหลกัสูตรระดบัโรงเรียนไม่มีความซบัซอ้นและใชก้บับุคลากรเฉพาะกลุ่มเฉพาะ
ทอ้งท่ีและมกัมีเน้ือหาเฉพาะทาง ดังนั้น บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลกัสูตรน้ี จึง
ประกอบดว้ย คณะทาํงานท่ีเป็นครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และผูมี้ความรู้เฉพาะดา้นตาม
เน้ือหาของหลกัสูตร ถา้เป็นหลกัสูตรระยะสั้ นเก่ียวกบัการฝึกอบรมอาชีพก็จะมีบุคคลผูมี้ความ
เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพนั้นๆ เป็นสมาชิกในกลุ่มทาํงานดว้ย 

1.4  องคป์ระกอบท่ีตอ้งมีในหลกัสูตรระยะสั้นนั้นเหมือนองคป์ระกอบหลกัสูตรทัว่ 
ๆ ไป ไดแ้ก่ ความเป็นมาของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหา การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ แนวทางการวดัประเมินผล    

ดงันั้น  การพฒันาหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรค ์ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในคร้ังน้ี มีขั้นตอนการจดัทาํ
หลกัสูตรเสริมตามแนวคิดของนกัวิชาการและนาํมาปรับใชใ้นการจดัทาํหลกัสูตรเสริม  ดงัน้ี 

1.  การสํารวจและวิเคราะห์สภาพความสําคญัปัญหาและความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันา
หลกัสูตรเสริม 

1.1  ดา้นสภาพและความตอ้งการของชุมชน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ สภาพความ
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จาํเป็นและปัญหาท่ีจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรเป็นขอ้มูลท่ีครูและโรงเรียนเกิดความตระหนกัวา่ นกัเรียน
สมควรตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ใดนอกเหนือจากการเรียนในวิชาปกติ 

1.2  ดา้นนักเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใชว้ิธีการสนทนากบันักเรียน ครู และ
การสังเกตนักเรียน เพื่อให้เขา้ถึงพฒันาการดา้นทกัษะ รวมถึงความสนใจและความตอ้งการของ
นกัเรียน 

1.3  ดา้นศกัยภาพของโรงเรียน ในดา้นบุคลากร การบริหาร วสัดุอุปกรณ์ นโยบาย
และแผนงานของโรงเรียน ความร่วมมือระหว่างบุคคลภายในโรงเรียนและความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีทาํให้ทราบว่าโรงเรียนมีจุดเด่นหรือมีความพร้อมในเร่ืองใดมากท่ีสุด
และมีจุดดอ้ยหรือขาดแคลนในเร่ืองใดบา้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจจดัทาํหลกัสูตร เพราะหาก
โรงเรียนมีความพร้อมกส่็งผลในการดาํเนินการหลกัสูตรไปใช ้หลงัจากนั้นนาํผลการสาํรวจทุกดา้น
มาพิจารณาวา่ส่วนใดท่ีหลกัสูตรเสริมสามารถเขา้มามีส่วนร่วม 

2.  กาํหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริม หมายถึง ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้
นกัเรียนบรรลุหลงัจากเรียนรู้หลกัสูตรเสริมแลว้ 

2.1  กาํหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะให้ครอบคลุมกบัสภาพท่ีตอ้งการให้เกิดกบันกัเรียน
ทั้งความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ประสบการณ์ เจตคติและกระบวนการ เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการท่ีจะพฒันาและช้ีชดัวา่ เม่ือเสร็จส้ินการดาํเนินการแลว้จะมีผลการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร นักเรียนจะได้เรียนรู้หรือได้ประสบการณ์อะไรบา้ง เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานประกอบการพิจารณาจดัทาํ ทั้งน้ีการกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเสริมจะสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการแต่มีความ
เฉพาะเจาะจง คือ การพฒันาทกัษะนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

3.  กาํหนดเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ โดยการวิเคราะห์จากจุดมุ่งหมายหลกัสูตร ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นความรู้ คือ ส่ิงท่ีนกัเรียน
ศึกษาและส่วนท่ีเป็นทกัษะคือ ส่ิงท่ีตอ้งการฝึก ทั้งน้ีเน้ือหาท่ีกาํหนดน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเสริมประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นความรู้และทักษะ เหมาะสมกับวุฒิภาวะและพ้ืน
ฐานความรู้ของนกัเรียน เหมาะสมกบัคาบเวลาและไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติ ระบบการปกครอง
ตามหลกัประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

4.  กาํหนดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยพิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม
ไม่ควรมากหรือนอ้ยเกินไป เนน้ทกัษะกระบวนการ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดก้ระทาํ โดยครูเป็นผู ้
ประสานกิจกรรมและช้ีแนะ ครูตอ้งช่วยเหลือและสร้างให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงดว้ยการใช้
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คาํถาม การอภิปราย การสนทนา การทาํงานร่วมกนั การแบ่งปัน การเรียนรู้และสร้างให้เกิดการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ทั้งในตวันกัเรียนเองและในกลุ่มท่ี
เรียนรู้ร่วมกนั เพื่อนมีส่วนแบ่งปันความคิด ความรู้และช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ 

5.  กาํหนดเวลาเรียนและจาํนวนชั่วโมงท่ีใชใ้นการสอนตลอดหลกัสูตร โดยใชค้าบ
สอนในรายวิชาเพ่ิมเติม โดยนักเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข โดยการจดักิจกรรมเนน้ความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
(วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล, 2553, น. 32) ทั้งน้ีการใชช้ัว่โมงรายวิชาเพ่ิมเติม ช่วยใหส้ามารถ
จดัหลกัสูตรเสริมท่ีเป็นหลกัสูตรไม่เนน้เน้ือหาท่ีสามารถจดักิจกรรมฝึกปฏิบติังานกลุ่มไดเ้ตม็ท่ี 

6.  กาํหนดเกณฑก์ารวดัประเมินผล เป็นการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาทั้ งตัวนักเรียนและหลักสูตร โดยวิธีการประเมิน
หลากหลายวิธี ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้และเม่ือจบหลกัสูตร เคร่ืองมือท่ี
ใชว้ดัผลมีหลายรูปแบบ เช่น การสังเกต การซกัถาม การใหต้อบแบบสอบถามหรือทาํแบบทดสอบ 
เป็นตน้ โดยมีรูบริคเป็นเกณฑใ์นการตดัสินผลวา่ นกัเรียนผา่นหรือไม่ผา่นหรืออยูร่ะดบัคุณภาพใด 

7.  จัดทาํเอกสารช้ีแจงรายละเอียดประกอบการจัดทาํหลกัสูตรเสริมประกอบด้วย
แผนการสอน คู่มือครูและส่ือต่าง ๆ ท่ีมีรายละเอียดเน้ือหาเพื่อให้ครูสามารถนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิผล   

8.  ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตรเสริม  เพื่อนําผลมาปรับปรุง
ขอ้บกพร่องก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบวา่โครงสร้างและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งเหมาะสม ส่ือการสอน ภาษาท่ีใชช้ดัเจน มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนาํหลกัสูตรเสริมไปใชจ้ริง 

9.  เสนอขออนุมติัใชห้ลกัสูตรเสริมกบัโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีทดลองใชห้ลกัสูตรทั้งน้ี
หลกัสูตรเสริม มีเกณฑพ์ิจารณาวา่มีความเหมาะสมท่ีจะใชพ้ฒันานกัเรียน คือ 

9.1  สนองและสอดคล้องกับหลักการ จุดหมายและโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา 

9.2  เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างความรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

9.3  สอดคลอ้งและสนองต่อสภาพปัญหา ความสําคญั ความจาํเป็นในการพฒันา
นกัเรียนท่ีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาประเทศ 

9.4  ไม่เป็นเน้ือหาวิชาและรายวิชาท่ีซํ้ าซ้อนกบัเน้ือหาวิชาหรือรายวิชาท่ีมีอยู่ใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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9.5  ไม่มีเน้ือหาท่ีกล่าวโดยตรงกับการพาดพิงในลักษณะท่ีลบหลู่ สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ไม่ขดัต่อหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ขดักบัหลกัศีลธรรม
อนัดีและไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติ 

9.6  มี รูปแบบและวิ ธีการเ ขียนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

10.  เสนอขออนุมติัใชห้ลกัสูตรเสริมกบัโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานท่ีทดลองใชห้ลกัสูตร 
11.  มีการดาํเนินก่อนการใชห้ลกัสูตรเป็นขั้นตอนตามหลกัสูตรท่ีสร้างไว ้โดยมีฝ่าย

บริหารโรงเรียนและครูรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายไวล่้วงหน้าโดยผูว้ิจยัทาํหน้าท่ีประสานงาน 
อาํนวยการและควบคุมใหก้ารใชห้ลกัสูตรเสริมบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

12.  ในการดาํเนินการใช้หลกัสูตรนั้น ผูว้ิจยัมีการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้กับ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและเกิดประโยชน์ 

13.  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรเสริม มีการจดัทาํอย่างมีระบบ ตั้งแต่การประเมิน
ขอ้มูลนาํเขา้ (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผล (Output) โดยพิจารณา
จาก 

13.1  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
13.2  ขอ้มูลและทรัพยากรท่ีใชใ้นการดาํเนินการใชห้ลกัสูตร เพื่อใชป้ระเมินว่ามี

ความเหมาะสมเพียงพอและตอบตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงไร 
13.3  กระบวนการดาํเนินการ ประเมินวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
13.4  มีการวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปผลการดาํเนินการตามหลกัสูตรว่า

ผลการดาํเนินการเป็นเช่นใด ผลท่ีเกิดเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ ตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใดและอยา่งไร 

14.  ผูว้ิจยัมีการติดตามผลการทดลองโดยเป็นผูส้ังเกตการณ์สอน บนัทึกขอ้มูล สนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครูและนกัเรียน ทั้งปัญหาขอ้เสนอแนะและปัจจยัสนบัสนุน เพ่ือนาํผล
ดงักล่าวไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปกระบวนการสร้างหลกัสูตรเสริม คือ การกาํหนด
วตัถุประสงค ์ ศึกษาขอ้มูลจากนกัเรียน สังคมและคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญหรือผลจากการวิจยั นาํ
ขอ้มูลมาประมวลผลและกลัน่กรองโดยใชข้อ้มูลดา้นปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ ทาํ
ใหว้ตัถุประสงคมี์ความชดัเจนมากยิง่ข้ึนการเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้รวมถึงการวดัและ
การประเมินผล เพื่อจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
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2.1.10  การนาํหลกัสูตรเสริมไปใช ้
หลกัสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี การนาํไปใชเ้ปรียบเสมือนภาคปฏิบติั ทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบติัจะตอ้งควบคู่และสอดคลอ้งกนัฉันใด หลกัสูตรและการนาํไปใชก้็ตอ้งสอดคลอ้งกนัฉนันั้น 
การนาํหลกัสูตรไปใช ้เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิ่งและเก่ียวขอ้งกบัครูใหญ่ซ่ึงเป็น ผูบ้ริหาร
งานดา้นวิชาการของโรงเรียนและครู ซ่ึงถือว่าการสอนเป็นหัวใจของการนาํหลกัสูตรไปใชห้รือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า หลกัสูตรจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นข้ึนอยู่กับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู จะตอ้งศึกษาเขา้ใจ มีความชาํนาญในการใชห้ลกัสูตร จะเห็นว่าประเทศ
ไทยมีการนาํหลกัสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรมธัยมศึกษา พ.ศ. 2551 มาใชน้ั้น ส่ิงท่ี
สาํคญัยิ่งท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการก่อนการใชห้ลกัสูตรดงักล่าวจะตอ้งมีการ
อบรมครูใหญ่และครูให้เขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างการเรียนการสอน 
การประเมินผลและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

การนาํหลกัสูตรไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิ่งของหลกัสูตร เป็นการนาํหลกัสูตร
ไปปฏิบติั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ความหมายของการนาํหลกัสูตรไปใชน้ั้น มีผูใ้ห้
ทศันะไวด้งัน้ี  

Beauchamp (1981, pp. 164 - 169) ไดก้ล่าวถึงความหมายการนาํหลกัสูตรไปใชว้่า 
หมายถึง การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้ครูไดมี้พฒันาการ
เรียนการสอน    

สงดั อุทรานันท ์(2532, น. 260) ไดก้ล่าวถึงความหมายการนาํหลกัสูตรไปใชว้่า  
“การนาํหลกัสูตรไปใช”้  คือ เป็นขั้นตอนของการนาํหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน
ไดแ้ก่การจดัเอกสารประกอบหลกัสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริหารหลกัสูตรและ
การนิเทศการใชห้ลกัสูตร 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปความหมายการนาํหลกัสูตรไปใช ้ หมายถึง 
การนาํหลกัสูตรไปสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน ไดแ้ก่ การใชเ้น้ือหาวิชา วิธีการสอน 
เทคนิคการสอนและการวดัและประเมินผล การใชอุ้ปกรณ์การสอน แบบเรียนและทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลแก่นกัเรียน 
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2.1.11  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม 

ปรียานุช สถาวรมณี (2548) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากิจกรรมใน
หลกัสูตรเสริม เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนและตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในหลกัสูตรเสริม การวิจยัคร้ังน้ีมีรูปแบบของการวิจยัและพฒันา 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานท่ีนํามาใช้พฒันากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
นกัเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการพฒันากิจกรรมในหลกัสูตร
เสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนประกอบดว้ยสาระ 3 ประการไดแ้ก่ 1) หลกั
เอกตับุคคล 2) หลกัประชาธิปไตย และ 3) หลกัการปฏิบติั เป็นหลกัการพฒันากิจกรรมในหลกัสูตร
เสริม โดยสอดแทรกยทุธศาสตร์การมีส่วนเก่ียวขอ้งของนกัเรียนใน 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) การมีอิสระ 
2) การแสดงความคิดเห็น และ 3) การส่ือสารบนพื้นฐานของทฤษฎีการมีส่วนเก่ียวขอ้งของนกัเรียน 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียน เป็นการเขียนโครงร่างกิจกรรมในหลกัสูตรเสริมให้สอดคลอ้งกับขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โครงสร้างกิจกรรมประกอบดว้ย จุดประสงค ์สาระการเรียนรู้ 
เทคนิคการเรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรม ส่ือ และการประเมินผลกิจกรรม แนวทางในการพฒันา
หลกัสูตรเสริมท่ีเนน้สาระและกระบวนการพฒันา ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์และหลกัการพฒันา
กิจกรรมนกัเรียนท่ีสอดแทรกยทุธศาสตร์การมีส่วนเก่ียวขอ้งของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นคือ 
ขั้นท่ี 1 การสร้างโครงร่าง กิจกรรมในหลกัสูตรเสริม เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียน ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกิจกรรมใน
หลกัสูตรเสริม และขั้นท่ี 3 การสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการหาประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือวดั 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมในหลกัสูตรเสริม คร้ังท่ี 1 โดยนาํ
กิจกรรมในหลกัสูตรเสริมท่ีพฒันาแลว้มาดาํเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมใน
หลกัสูตรเสริม โดยมีขั้นตอนดงัน้ีคือ ขั้นท่ี 1 ประชุมปฏิบติัการการพฒันากิจกรรมในหลกัสูตร
เสริมกบัผูบ้ริหารและครูฝ่ายกิจกรรม ขั้นท่ี 2 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูฝ่ายกิจกรรมพฒันานกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 2 ในลกัษณะการวิพากษแ์ละเสนอแนะเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในหลกัการพฒันากิจกรรม
ในหลกัสูตรเสริมท่ีสอดแทรกยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมเขา้ไปในทุกส่วนของกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมในหลกัสูตรเสริม โดยดาํเนินการแกไ้ขกิจกรรม
ในหลกัสูตรเสริมจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูฝ่ายกิจกรรมพฒันานกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 หลงัการ
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ประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมเพื่อใหไ้ดกิ้จกรรมในหลกัสูตรเสริมฉบบั
ปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมในหลกัสูตรเสริม (คร้ังท่ี 2) นาํ
กิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ฉบับปรับปรุงท่ีผ่านการประชุม
ปฏิบติัการกบัผูบ้ริหารและครูฝ่ายกิจกรรมพฒันานักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ในขั้นตอนท่ี 3 ทดลองกบั
นักเรียน 5 โรงเรียนพระแม่ฟาติมา จาํนวน 36 คน ระยะเวลาในการทดลอง 5 วนั ๆ ละ 8 ชัว่โมง 
รวมทั้งส้ิน 40 ชัว่โมง และประเมินทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ช่วงก่อนและหลงัการทดลองกิจกรรม
ในหลกัสูตรเสริม ผลพบว่าหลงัทดลองนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทั้ง 5 ดา้น 
สูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ปราโมทย์ นาสารีย์ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชนิ้ทานพ้ืนบา้นอีสาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชนิ้ทาน
พื้นบ้านอีสานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ิจัยหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการพฒันาหลกัสูตร เป็นการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสํารวจความ
คิดเห็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการหลกัสูตรและรายช่ือนิทาน
พื้นบา้นอีสานเพ่ือเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างโครงร่างหลกัสูตรและแผนการสอน เป็นการนาํขอ้มูลพ้ืนฐานมา
กาํหนดวตัถุประสงค ์กาํหนดเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเนน้วิธีการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันากระบวนการคิดและกาํหนดวิธีการประเมินผล องคป์ระกอบของโครงร่างหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
กรอบหลกัสูตร ความสาํคญัและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร หลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง 
การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา การจดัหน่วยการเรียนและ
การวิเคราะห์แผนการสอน 12 แผน ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระเป็นนิทานพ้ืนบา้นอีสานเพ่ือความ
บนัเทิงและนิทานคติธรรมท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษจาํนวน 12 เร่ือง 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินโครงร่างหลกัสูตรและแผนการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 
คน ประเมินในดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบ 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอน เป็นการนําผลการ
ประเมินโครงร่างหลกัสูตรและแผนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 
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ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใชห้ลกัสูตร โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวิจิตราพิทยา จงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน 
กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยใชห้ลกัสูตรเสริมทกัษะการอ่าน รวม 36 ชัว่โมง ส่วนกลุ่มควบคุม
สอนการอ่านแบบปกติ ผลพบว่าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนอ่านโดยใชนิ้ทานพ้ืนบา้นอีสานมีทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขั้ นตอน ท่ี  6 การทบทวน  ป รับป รุ ง  แก้ไ ขหลัก สู ต ร  เ ป็นก า รตรวจสอบ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตั้งแต่ขั้นตอนแรก แลว้นาํขอ้บกพร่องปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

สุธินรัตน์  พานอ่อน  (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาหลกัสูตรเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้ง
กับทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การพฒันาหลกัสูตร 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการศึกษาความตอ้งการจาํเป็น โดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการหลกัสูตรและรายช่ือแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย 3 ขั้น คือ 1) สร้างโครงร่างหลกัสูตรและ
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีองคป์ระกอบ คือ กรอบหลกัสูตร ความสาํคญัและความจาํเป็นในการ
พฒันาหลกัสูตร หลกัการ จุดมุ่งหมาย แผนการจดัการเรียนรู้ มีสาระเป็นแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน
อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี 10 เร่ือง และการวดัและประเมินผล 2) การประเมินโครงร่าง
หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ และ 3) การปรับปรุงโครงร่างหลกัสูตรและแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร นาํโครงร่างหลกัสูตรไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนหว้ยไผ ่จงัหวดัอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองไดรั้บการ
สอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยหลกัสูตรเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและ
กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนโดยใช้คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จาํนวนกลุ่มละ 29 คน กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระเพ่ิมเติมภาษาต่างประเทศ
จาํนวน 40 ชัว่โมง ผลพบวา่หลกัสูตรมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด นกัเรียนไดรั้บการสอน
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อ่านภาษาองักฤษดว้ยหลกัสูตรเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่านกัเรียนไดรั้บการสอนโดยใชคู่้มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลกัสูตรโดยหา
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 5 การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร เป็นการพิจารณาขั้นตอนตั้ งแต่
ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 4 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  

ดนุพล สุนทรัตน์  (2550)  ได้ศึกษาการพฒันาหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ขั้นท่ี 2 การจดั
สนทนากลุ่มเพื่อหาความตอ้งการจาํเป็นดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ขั้นท่ี 2 การจดัสนทนา
กลุ่มเพ่ือหาความตอ้งการจาํเป็นดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรเสริม ดาํเนินการเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี คือ ขั้นท่ี 1 การสร้าง
เคา้โครงหลกัสูตรเสริม มีองคป์ระกอบของหลกัสูตร คือ หลกัการและเหตุผล แนวคิดพ้ืนฐานใน
การพฒันาหลกัสูตร วตัถุประสงค ์แผนการดาํเนินกิจกรรม 5 แผน ไดแ้ก่ วินัย ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย ์ความประหยดัและความขยนัหมัน่เพียร กระบวนการจดักิจกรรมท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนเป็นผูก้ระทาํและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่ือการจดักิจกรรมและการวดัและประเมินผล 
ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบเคา้โครงหลกัสูตรเสริม โดยการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
หลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ผลพบว่า เคา้โครงหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมระดบัมาก เคา้
โครงหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบและสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวทุ้กองคป์ระกอบ 
ขั้นท่ี 3 การแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรเสริมก่อนนาํไปใช ้

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม เป็นการใชห้ลกัสูตรกบั
นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 40 คน กลุ่มควบคุม
จาํนวน 40 คน ทาํการทดลองเป็นเวลา 5 วนั พบว่า เจตคติกบัพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียน หลงัการทดลองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียเจตคติการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมไม่
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แตกต่างกนัแต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
ดา้นความมีวินยัสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงหลกัสูตรเสริม เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรหลงัทดลองเพ่ือให้
ไดห้ลกัสูตรท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ พร้อมนาํไปใชก้บันกัเรียนมธัยมศึกษาเอกชนต่อไป  

อดุล นาคะโร (2551) ได้ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างความสามารถในการ
จดัการตนเอง โดยใชกิ้จกรรมแนะแนวสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยมีรูปแบบการวิจยั
และพฒันา 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาโครง
ร่างหลกัสูตร โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการตนเอง ไดผ้ล
สรุป คือ ความสามารถในการจดัการตนเองประกอบดว้ย ประกอบดว้ยความสามารถในการรู้จกั
ตนเอง ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการบริหารอารมณ์ตนเองและการมีวินยั
ในตนเอง 

2.  การศึกษาความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 7 คน เก่ียวกับคุณลกัษณะ
ความสามารถในการจดัการตนเองท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชเ้ทคนิคการ
สนทนากลุ่ม ผลสรุป คือ ดา้นความสามารถในการรู้จกัตนเอง ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ คือ การรู้จกั
ลักษณะทั่วไป  จุดเด่นจุดด้อย  ความถนัดของตนเอง  การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ด้าน
ความสามารถในการบริหารเวลา ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ คือ การวิเคราะห์การใชเ้วลาของตนเอง 
การวางแผนการใชเ้วลา การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ
อารมณ์ตนเอง ประกอบดว้ยคุณลกัษณะการรู้จกัอารมณ์ตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเองและการ
แสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ดา้นการมีวินัยในตนเอง ประกอบดว้ย คุณลกัษณะการมีความ
รับผดิชอบ การมีความซ่ือสตัย ์การมีความอดทนและการมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบหลกัสูตรเป็นการเขียนโครงร่างหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัผล
ท่ีได้จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบของหลกัสูตร คือ ปัญหาและความจาํเป็น
หลักการ จุดมุ่งหมาย หน่วยกิจกรรม โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยคาํอธิบายหน่วยกิจกรรม 
จุดประสงคก์ารจดักิจกรรม สาระกิจกรรม ส่ือ และการวดัและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินโครงร่างหลกัสูตร เป็นการนาํหลกัสูตรฉบบัร่างท่ีพฒันาข้ึน
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง ผลการประเมินพบว่า
ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งและนาํขอ้เสนอแนะจากการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงเพื่อใหโ้ครงร่างหลกัสูตรมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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ขั้นตอนท่ี 4 การทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นการนาํหลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 63 คน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวม 30 ชัว่โมง โดยสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการจดัการ
ตนเองหลงัจากการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการจดัการตนเองหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความเหมาะสมของการใชห้ลกัสูตรอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียคะแนนดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการตนเองระหวา่ง
กระบวนการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ ค่าเฉล่ียคะแนนดา้นเจตคติต่อความสามารถในการ
จดัการตนเองสูงกว่าเกณฑแ์ละค่าเฉล่ียคะแนนดา้นคุณลกัษณะความสามารถในการจดัการตนเอง
สูงกวา่เกณฑ ์

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร จากผลการทดลองใชห้ลกัสูตรพบว่า
หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ผูว้ิจยัดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรโดยปรับปรุง
สภาพปัญหาและความจาํเป็นของหลกัสูตร ดา้นกิจกรรม การใชภ้าษาใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
แลว้จดัทาํเป็นหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

นนัทกา  บนัตาฮี  (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรโดยวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการดว้ยหลกัสูตรและการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สมพร หลิมเจริญ (2552) ได้ศึกษาการพฒันาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสูตรเสริมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคส์าํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรเสริม 
โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตร 
ผลการดาํเนินการศึกษาไดอ้งคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในคร้ังน้ีประกอบด้วยคุณลักษณะ  2 มิติ คือ 1) มิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเร่ิม และ 2) มิติดา้นจิตใจและบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ความ
อยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ
หลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีเป็น
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หลกัสูตรท่ีไม่ยึดเน้ือหา มีสาระสาํคญัประกอบดว้ย แนวคิดหลกัการ วตัถุประสงค ์โครงสร้างของ
หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล ในการพฒันาเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรคท์ั้งสองมิติ ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัสูตรไปเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีโครงสร้างเน้ือหา 4 หน่วยการเรียนรู้ และใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 29 ชัว่โมง กิจกรรมหลกัท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใชเ้ทคนิคการระดมพลงัสมองและกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนและ
อิงอริยสจัส่ี 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลอง 
โดยใชแ้ผนแบบการทดลองแบบ Randomized Pretest-Posttest Control Group Design กบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงเลือกมาโดยการใชก้ระบวนการสุ่มโดยมีห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนห้องเรียนละ 30 คน กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีระดับความคิดเห็นต่อหลกัสูตรเสริมอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินหลกัสูตรเสริม
พบวา่มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร ไดด้าํเนินการปรับปรุงแผนการสอน 
ดา้นระยะเวลาและดา้นภาษาในคาํช้ีแจงในแผนการสอนบางหน่วยเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งข้ึนแลว้ 
จดัทาํเป็นหลกัสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ 

อคัพงศ ์สุขมาตย ์ (2553)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มีการพฒันา  4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นการศึกษา สาํรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ตอ้งการจาํเป็นในการสร้างหลกัสูตร พร้อมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตตปัญญา
และการพฒันาหลกัสูตร ไดผ้ลสรุปว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์จาํเป็น คือ ความตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลักสูตร เป็นการร่างโครงร่างหลักสูตรโดยนําขอ้มูลจาก
ขั้นตอนท่ี 1 มากาํหนดหลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสูตร 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และแนวการวดัและประเมินผล โดยยดึแนวจิตปัญญา
ศึกษาเป็นหลกัในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 การสร้างความพร้อม ขั้นท่ี 2 การ
เสริมสร้างคุณลักษณะและการคิดและขั้นท่ี 3 สร้างความเช่ือมโยง นําโครงร่างหลักสูตรให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้ง พบว่า ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
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ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร เป็นการนาํหลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองปัตตานี จาํนวน 35 คน เป็นเวลา 20 สัปดาห์ รวม 40 
ชัว่โมง ใชแ้บบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบก่อน - หลงั (Pretest-Posttest Control Group 
Design) พบว่า กลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคห์ลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรระดบัมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร จากการประเมินผลการทดลองใช้
หลักสูตร พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องและผูว้ิจัยได้
ปรับปรุงหลกัสูตรโดยปรับเวลาในการทาํกิจกรรมและปรับปรุงดา้นภาษาใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรเสริม เพื่อพฒันาทกัษะภาวะ
ผูน้าํเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ขั้นตอนการพฒันามี 4 ขั้นไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การประชุมกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มศิษยเ์ก่าท่ีทาํงานในตาํแหน่งหัวหนา้งานและกลุ่มอาจารย ์ผลจากการดาํเนินการในขั้นน้ีทาํให้
ไดอ้งคป์ระกอบของทกัษะภาวะผูน้าํเยาวชน 6 องคป์ระกอบ จากนั้นนาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เพื่อสกดัปัจจยั นาํไปจดักลุ่มตวัแปร ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรไดอ้งคป์ระกอบของหลกัสูตร
เสริม ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตรเสริม วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรเสริม 
โครงสร้างของหลกัสูตรเสริม ซ่ึงมี 7 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบดว้ย คาํอธิบายหน่วยการเรียน 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เค้าโครงเน้ือหา การจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรเสริม โดยการจดั
กลุ่มสนทนาผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 12 คน พบว่า หลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
สามารถนําไปใช้ได้ ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยการนํา
หลกัสูตรเสริมไปทดลองใชก้บัหวัหนา้นกัศึกษาระดบั ปวส.โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 24 คน ใชแ้บบแผนการทดลองแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผลการทดลอง
พบว่า นักศึกษามีทกัษะผูน้าํเยาวชนหลงัการใชห้ลกัสูตรสูงกว่าการใชห้ลกัสูตรอย่างมีนัยสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะและเจตคติ และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงหลกัสูตร
เสริม ทั้งน้ี หลกัสูตรเสริมท่ีพฒันาข้ึนมีจุดเด่นท่ีสนบัสนุนผลการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิผล 
คือ มีการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างนักเรียน ผูด้าํเนินการสอนหัวหน้าแผนกช่างและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเนน้การประเมินตามสภาพจริง 

วลัลยา ธรรมอภิบาล  (2555)  ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา มีขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
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เก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนทนากลุ่มกับนิสิตชมรมฝ่ายบาํเพ็ญประโยชน์ ผลจาก
ขั้นตอนน้ีทาํใหไ้ด ้องคป์ระกอบของการมีจิตสาธารณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้คิด ดา้นเจตคติ และ
ดา้นพฤติกรรม ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตร ไดอ้งคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ แนวคิดพ้ืนฐาน 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้และการวดัและประเมินผล ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชห้ลกัสูตร ทาํการทดลองใชก้บันิสิต
ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน 40 คน ใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) ใชเ้วลาในการทดลอง 40 ชัว่โมง และขั้นตอน
ท่ี 4 การประเมิน แกไ้ขและปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้ง ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร พบว่า ระดบัจิตสาธารณะของนกัศึกษาท่ี
เขา้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการปฏิบติังานผา่นเกณฑทุ์กขั้นตอนและนกัศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ส่วนประเดน็ท่ีพบวา่ควรนาํมาปรับปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ ระยะเวลาการปฏิบติักิจกรรม 
ภาษาท่ีใชแ้ละความต่อเน่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 

อรอนงค ์นิยมธรรม (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้น
ความเมตตากรุณา สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก กาํหนดขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตร 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาความคิดเห็นของอาจารยค์รูเก่ียวกับการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเมตตากรุณา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
ตรวจสอบยนืยนัองคป์ระกอบของคุณลกัษณะความเมตตากรุณาโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผลการศึกษาในขั้น
น้ีพบว่า องคป์ระกอบของคุณลกัษณะดา้นความเมตตากรุณา ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
การไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น การใหอ้ภยั การให ้การมีวาจางาม การช่วยเหลือบริการและการวางตนสมํ่าเสมอ 
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตร มีองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาและความจาํเป็น 
หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการวดัและ
ประเมินผล การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ หลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ ขั้นตอนท่ี 
3 การทดลองใชห้ลกัสูตร ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัสูตรเสริมไปทดลองนาํร่อง (Pilot Study) พบว่า มีความ
เหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้ แลว้จึงนําหลกัสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 
คน ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร
เสริม พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะดา้นความเมตตากรุณาของกลุ่มทดลองหลงัการใชห้ลกัสูตร
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สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะดา้นความ
เมตตากรุณาของกลุ่มทดลองหลงัการใชห้ลกัสูตรสูงกว่าก่อนการใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 พฤติกรรมเมตตากรุณาของกลุ่มทดลองจากการประเมินของผูว้ิจยั อาจารย ์ครู และ
เพ่ือนนกัศึกษา อยู่ในระดบัดีมาก และคุณลกัษณะดา้นความเมตตากรุณาของกลุ่มทดลองประเมิน
จากการบนัทึกอยู่ในระดบัดีมากและขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบประสิทธิผลและการปรับปรุง
หลกัสูตร พบวา่ หลกัสูตรมีประสิทธิผลตามเกณฑแ์ละมีประเด็นท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน คือ กิจกรรมการเรียนรู้ การใชภ้าษาและใบงานการวิพากษใ์คร่ครวญ 

ดิฐภทัร บวรชยั (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือ
ป้องกนัยาเสพติดสําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กาํหนด
ขั้นตอนเป็น 4 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์และสํารวจข้อมูลความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการสาํรวจ ไดท้กัษะชีวิตท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง 
และความตอ้งการจาํเป็นให้มีหลกัสูตรเสริม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขั้นตอนท่ี 2 การสร้าง
หลกัสูตรเสริมจดักลุ่มสนทนาผูท้รงคุณวฒิุเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่าง
หลกัสูตร พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง สามารถนาํไปใชไ้ด ้ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัสูตรเสริมไปทดลองใชก้บันกัเรียน ผลการทดลอง
ใช้หลกัสูตรเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนระดบัความรู้หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
คะแนนประเมินดา้นเจตคติอยู่ในระดบัมาก และประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริมจากการหาค่า 
E1/E2 ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 ไดเ้ท่ากบั 80.98/82.13 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้
หลกัสูตรเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขั้นตอนท่ี 4 การแกไ้ขและปรับปรุงหลกัสูตรเสริม ผลมา
จากการทดลองใชห้ลกัสูตรพบประเด็นท่ีควรปรับปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศ สถานท่ี
ในการจดัการเรียนการสอน เน้ือหาในเอกสารสมุดบนัทึกส่วนตวัของนักเรียนและควรเพ่ิมเวลา
เรียนใหม้ากข้ึน 

ปิยาภรณ์ พุม่แกว้ (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรทกัษะชีวิตโดยใชก้ารคิดเป็นฐาน
การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 4 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักลุ่มสนทนาผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ทกัษะชีวิต ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง ศึกษานิเทศก์และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข การ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผลจากการดาํเนินการในขั้นน้ีทาํให้ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ
ชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะชีวิตกับการคิด การพฒันาหลกัสูตรเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทกัษะชีวิต ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียน ลกัษณะของหลกัสูตร
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ทกัษะชีวิตและองคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ความสามารถในการ
ส่ือสารและทกัษะทางสงัคมและความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด ขั้นท่ี 2 การ
สร้างหลกัสูตร ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการร่างหลกัสูตรโดยมีองคป์ระกอบของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
สภาพปัญหาและความจาํเป็น หลกัการของหลกัสูตรวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โครงสร้างเน้ือหา
และเวลา แนวการจดักิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้และแนวการวดัและประเมินผล ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุดและผลการประเมินความ
สอดคลอ้งของร่างหลกัสูตร พบว่าทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกัน นําร่าง
หลกัสูตรไปศึกษานาํร่อง (Pilot Study) เป็นเวลา 6 ชัว่โมง แลว้นาํผลการศึกษานาํร่องมาปรับปรุง
ร่างหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 3 การนาํหลกัสูตรไปใช ้ทาํการทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบา้นหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design เป็นเวลา 32 ชัว่โมง 
ผลการทดลอง พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรเสริมมีทกัษะชีวิตหลงัการ
ทดลองแตกต่างกบักลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพฤติกรรมทกัษะชีวิตของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโนม้พฒันาสูงข้ึนจากการสังเกตในสัปดาห์ท่ี 2, 4 , 6 และ 8 และขั้นตอน
ท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรมีประสิทธิผลบรรลุตามเกณฑท่ี์กาํหนด มี
ประเด็นในการปรับปรุงหลกัสูตรคือ การใชภ้าษาในคาํสั่งในใบกิจกรรม เพิ่มกิจกรรมการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตวัเองและควรมีเกณฑก์ารประเมินใบงานท่ีหลากหลายและชดัเจน 

Rombokas (1995, p. 65) ไดศึ้กษากิจกรรมในหลกัสูตรเสริมคิดแกปั้ญหา ใหน้กัศึกษา
ในนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั โดยการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 292 คน ผล
พบว่า นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตรเสริมมีพฒันาการทางสติปัญญาและทางสังคมสูงข้ึน 
โดยในทางสงัคมนกัศึกษาเกิดความนบัถือตนเองภาคภูมิใจในตนเองและมัน่ใจในตนเองเพ่ิมข้ึน  

Hollrah (2000, p. 45)ไดศึ้กษากิจกรรมของหลกัสูตรเสริม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการจดั หลกัสูตรเสริมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัไอโอวา ซ่ึง
พบว่า นกัศึกษาท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน หลกัสูตรเสริมมีคะแนนเฉล่ียมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตรเสริม นอกจากน้ี หลกัสูตรเสริมยงัช่วยพฒันานกัศึกษาในลกัษณะของการ
สร้างบทเรียน ทกัษะตลอดชีวิต ป้องกนั ความเส่ียงในการออกกลางคนัของนกัศึกษา รวมทั้งพฒันา
ทกัษะทางสังคมอีกดว้ย นอกจากน้ี หลกัสูตรเสริมทาํให้นกัศึกษาเกิดทศันคติท่ีดีข้ึนต่อวิชาชีพและ
แง่มุมอ่ืน ๆ ของชีวิต  
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จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
การพฒันาหลกัสูตรเสริม เป็นมวลประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถใน
ทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูง 
ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกแนวทางการพฒันาหลกัสูตรเสริม สาํหรับใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดน้าํกระบวนการ
ในการพฒันาหลกัสูตรมากาํหนดเป็นขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพ
ปัญหา ความตอ้งการ ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรเสริม ขั้นตอนท่ี 3 การทดลอง ใชห้ลกัสูตร
เสริมโดยการศึกษานาํร่อง ขั้นตอนท่ี 4 การนาํหลกัสูตรเสริมไปทดลองใชจ้ริง และ ขั้นตอนท่ี 5 การ
ประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเสริม โดยกาํหนดเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตร 7  สปัดาห์ สัปดาห์
ละ 4 วนั รวม 28 ชัว่โมง การพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้หลกัการหรือกระบวนการในการพฒันา
หลกัสูตรเสริมนาํมาปรับใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงหลกัสูตรเสริมยงัส่งผลใหน้กัเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มุ่งเน้นท่ีกระบวนการคิด ได้พบกับเหตุการณ์ใหม่ๆ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
ปรับเปล่ียนตนเองให้เป็นผู ้ท่ี มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้
 
2.2  ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

2.2.1  ความหมายของการคิดและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
การดาํเนินชีวิตในปัจจุบนันั้นมกัจะเผชิญกบัปัญหา ซ่ึงมีความยุง่ยากซบัซอ้นต่าง ๆ กนั 

ยิ่งในสังคมปัจจุบนัความซบัซอ้นของปัญหายิ่งมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือเป็นการฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะ
ในการคิดแกปั้ญหา จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากปัญหามกัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ ซ่ึงในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเร่ิมตน้ดว้ยการสังเกตและระบุปัญหา แลว้จึง
นาํไปสู่การตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผล ดงันั้น บุคคลท่ีมีทกัษะในการคิดแกปั้ญหาก็
จะทาํให้สามารถหาคาํตอบหรือหาหนทางในการแกปั้ญหาไดส้ําเร็จ สําหรับความหมายของการ
แกปั้ญหาและการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวห้ลายท่านดงัน้ี 

Guilford (1968, p. 7) ไดก้ล่าวถึง การคิด หมายถึง การคน้หาหลกัการโดยการแยกแยะ
คุณสมบัติของส่ิงต่าง ๆ หรือขอ้ความจริงท่ีได้รับแล้วทาํการวิเคราะห์ เพื่อหาขอ้สรุปอันเป็น
หลกัการของขอ้ความจริง ๆ นั้น รวมถึงการนาํหลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีต่างไปจากเดิม 

Piaget (1969, p. 58) ไดก้ล่าวถึงการคิดไวว้่า การคิด หมายถึง การกระทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ย
ปัญญา การคิดของบุคคลเป็นกระบวนการใน 2 ลกัษณะ คือ เป็นกระบวนการปรับเขา้โครงสร้าง
โดยการจัดส่ิงเร้าหรือขอ้ความจริงท่ีได้รับให้เข้ากับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่กับกระบวนการ
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ปรับเปล่ียนโครงสร้างโดยการปรับประสบการณ์เดิมให้เขา้กบัความจริงท่ีไดรั้บรู้ใหม่บุคคลจะใช้
การคิดทั้งสองลกัษณะน้ีร่วมกนัหรือสลบักนั เพื่อปรับ ความคิดของตนใหเ้ขา้กบัส่ิงเร้ามากท่ีสุด ผล
ของการปรับเปล่ียนการคิดดงักล่าวจะช่วยพฒันา วิธีการคิดของบุคคลจากระดบัหน่ึงไปสู่วิธีการคิด
อีกระดบัหน่ึงท่ีสูงกวา่   

Gagne (1970, p. 63) ไดก้ล่าววา่ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้ง
อาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปและใชห้ลกัการนั้น
ผสมผสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ท่ีเรียกว่า ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาโดยการ
เรียนรู้ประเภทหลกัการน้ีตอ้งอาศยัหลกัการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ประเภทน้ี กาเย ได้
อธิบายว่า เป็นการเรียนรู้อีกประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความสามารถในการมองเห็นลกัษณะร่วมกนั
ของส่ิงเร้าทั้งหมดซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเป็นการเลือกเอาวิธีการหรือกระบวนการท่ี
เหมาะสมเพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการนั้นโดยอาศยัความรู้แจง้หรือความหยัง่เห็นในปัญหา
อยา่งถ่องแทเ้สียก่อนจึงจะแกปั้ญหา 

Good (1973, p. 518) ไดก้ล่าวว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหาเป็นเร่ือง
เดียวกนัและไดอ้ธิบายว่า การแกปั้ญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีดาํเนินการ ซ่ึงอยู่ในสภาวะท่ีมีความ
ยุง่ยากลาํบากหรืออยูใ่นสภาพท่ีพยายามตรวจสอบขอ้มูลท่ีหามาได ้ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหามี
การตั้งสมมติฐานและการตรวจสอบสมมติฐานภายใตก้ารควบคุมมีการรวบรวมเก็บขอ้มูลจากการ
ทดลองเพ่ือหาความสมัพนัธ์นั้นวา่จริงหรือไม่ 

Johnson and Morrow (1981, p. 138) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการแกปั้ญหาไวว้่าการ
แก้ปัญหาเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าข้ึนไป เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ความรู้สึกและแลกเปล่ียนขอ้มูลในการแกปั้ญหา ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดรั้บทกัษะความรู้และสามารถในไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Shaftel (1982, p. 31) ไดก้ล่าววา่ การแกปั้ญหาเป็นการคน้พบตวัปัญหา คือ สถานการณ์
อย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลโดยท่ีสถานการณ์นั้นเป็นอุปสรรค ดงันั้น ผูท่ี้แกปั้ญหาไดจ้ะตอ้งมี
ความคิดและพฤติกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ จะต้องใช้
สถานการณ์สอนให้นักเรียนคิด ตั้งสมมติฐาน เก็บขอ้มูลและลงขอ้สรุปเองทุกอย่าง การกระทาํ
ดงักล่าวน้ีจะเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการแสวงหาความรู้และไดใ้ชค้วามคิดหลาย ๆ ทางซ่ึงจะทาํ
ใหเ้ป็นคนฉลาดและมีเหตุผล 

Souillard and Kerr (1995, pp. 70-76) ไดก้ล่าวว่า การแกปั้ญหาเป็นเกมทางสติปัญญา
และกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงนกัเรียนตอ้งมีความรู้ทางวิชาการและมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นของ
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ตนเอง เพ่ือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น สนทนาและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประเมินผลปัญหาต่าง ๆ เพื่อเสนอขอ้สรุปของปัญหาท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ 

วทญัญู วุฒิวรรณ์  (2553, น. 15)  กล่าวถึงความหมายของการคิดแกปั้ญหา  
เป็นความสามารถท่ีบุคคลใชก้ารคิดเพื่อหาคาํตอบของปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
การดาํรงชีวิตท่ีสบัสนวุน่วายไดเ้ป็นอยา่งดี บุคคลท่ีสามารถแกปั้ญหาไดจ้ะสามารถเผชิญกบัสภาวะ
สงัคมท่ีเคร่งครัดไดอ้ยา่งเขม้แขง็         

สุวิทย ์ มูลคาํ  (2555, น. 15) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดแกปั้ญหา  หมายถึง  
ความสามารถทางสมองในการขจดัสภาวะความไม่สมดุลท่ีเกิดข้ึนโดยพยายามปรับตวัเองและ 
ส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมกลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะท่ีเราคาดหวงั  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาข้างต้น   
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เป็นความสามารถทางสมองในการคิดเพ่ือหา
คาํตอบของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจะตอ้งเผชิญกับสภาวะทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงจะทาํให้
สามารถแกปั้ญหาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้อาจจะมีความยุง่ยาก ไม่สามารถ
แกไ้ขไดใ้นทนัที ทาํใหค้ล่ีคลาย โดยอาศยัการคิด การสงัเกต การวิเคราะห์และการลงมือปฏิบติั โดย
อาศยัความรู้ต่าง ๆ และประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหาใหม่ 

2.2.2  ลกัษณะของการคิดแกปั้ญหา 
Heater (1994) กล่าวถึง การคิดว่า เป็นกระบวนการหน่ึงของการแกปั้ญหาลกัษณะของ

การคิด มี 4 กระบวน ดงัต่อไปน้ี คือ 
1.  การรับรู้และการจาํได ้รับรู้โดยผา่นทางผสัสะและในเร่ืองของการจาํ จะจาํรูปแบบ

ต่าง ๆ ท่ีมีความหมายและเขา้ใจ 
2.  การจดัระบบขอ้มูล ทกัษะท่ีใชใ้นการจดัระบบการคิด คือ การจดั จาํแนก ขอ้มูลเป็น

หมวดหมู่ การเรียงลาํดบัขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองและการจดัลาํดบัขอ้มูลจากประสบการณ์ 
3.  การเก็บ การดึงออกมา และการปรับเปล่ียนขอ้มูล ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่น การ

รับรู้และจดัระบบขอ้มูลมาแลว้จะเกบ็ไวใ้นความจาํท่ีสามารถดึงกลบัมาใชไ้ดอี้ก 
4.  การใชเ้หตุผล การคิดจะช่วยใหค้น้หาวิธีต่าง ๆ ท่ีมีเหตุผลและดีกว่าในการแกปั้ญหา

การสอนทกัษะการคิดตามแนวคิดของเพียเจต ์แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี คือ 
4.1  ทกัษะท่ีเอ้ือต่อการเรียน เด็กระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

เด็กระดบัน้ีตอ้งการประสบการณ์จากส่ือวสัดุของจริง ซ่ึงจาํเป็นต่อการคิดและตดัสินใจอย่างมี
เหตุผล ทาํนายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและการคิดแกปั้ญหา 
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4.2  ทกัษะกระบวนการ เดก็ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทกัษะการคิดในขั้นน้ีเด็กจะมี
กระบวนการคิดและสร้างความคิดรวบยอดไปพร้อมกนั วิธีการสอนแบบสืบสวนเสาะหาความรู้จะ
พฒันาการคิดของเดก็ จากการคิดผา่นส่ิงท่ีเป็นรูปแบบไปหาการคิดอยา่งมีเหตุผลในระดบัท่ีสูงข้ึน 

4.3  ทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล สําหรับเด็กชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 คิดแบบ
นามธรรมและอย่างมีเหตุผล เด็กมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณาตดัสินใจหรือมีวิธีการ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ การสอนทกัษะการคิดมกัสอนควบคู่กนัไปกบักระบวนการแกปั้ญหา 

การคิดแกปั้ญหา  เป็นพื้นฐานสาํคญัของการคิดแบบอ่ืน ๆ การคิดแกปั้ญหาเป็น
ส่ิงจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย ์ เน่ืองจากจะตอ้งใชก้ารคิดเพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา ทกัษะการคิดแกปั้ญหา เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี ผูท่ี้มีทกัษะการคิดแกปั้ญหาจะสามารถเผชิญกบัภาวะสังคมท่ีเคร่งครัด
ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ทกัษะการคิดแกปั้ญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรู้จกัคิดและรู้จกัการใชส้มองหรือเป็น
ทกัษะท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาทศันคติ วิธีคิด 
ค่านิยม ความรู้ ความเขา้ใจในสภาพการณ์ของสงัคมไดดี้อีกดว้ย (Eberle & Slanish, 1996) 

สรุปได้ว่า ลักษณะการคิดแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือทักษะท่ีมี
ความสาํคญัต่อมนุษยท่ี์ตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและยงัเป็นพื้นฐานของการคิดทั้ง
มวล ดงันั้น การสอนทกัษะการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํ เพื่อเตรียมเด็ก
และเยาวชนใหมี้ทกัษะการคิดท่ีจาํเป็นในการใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.3  กระบวนการแกปั้ญหา 
การแกปั้ญหา  เป็นกระบวนการท่ีมีหลกัการและขั้นตอนอยา่งมีระบบระเบียบ ตอ้งใช้

ความคิดอยา่งซบัซอ้น เพ่ือมองปัญหาไดห้ลายแง่หลายมุมหลายวิธีการ แลว้เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ี
ทุกคนยอมรับไปใชใ้นการแกปั้ญหา ทาํใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงหลกัการและ
ขั้นตอนในการแกปั้ญหานั้นไดมี้ผูท่ี้เสนอขั้นตอนการแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 

Bloom (1956, p. 122) ไดเ้สนอขั้นตอนการคิดแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 
1.  เม่ือนกัเรียนพบปัญหา จะคิดคน้หาส่ิงท่ีเคยพบเห็นและเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
2.  นกัเรียนจะใชผ้ลจากขั้นท่ีหน่ึงมาสร้างรูปแบบของปัญหาข้ึนมาใหม่ 
3.  จาํแนกแยกแยะปัญหา 
4.  การเลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ ความคิด และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
5.  การใชข้อ้สรุปของวิธีการแกปั้ญหา 
6.  ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา 
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Guilford (1971) ไดก้าํหนดลาํดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาไว ้5 ขั้น คือ 
1.  ขั้นการเตรียมการ หมายถึง การตั้งปัญหาหรือคน้พบวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์

คืออะไร 
2.  ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การพิจารณาดูวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของ

ปัญหา 
3.  ขั้นเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา หมายถึง การหาวิธีการแกปั้ญหาซ่ึงตรงกบัสาเหตุ

ของปัญหาแลว้แสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปั้ญหา 
4.  ขั้นตรวจสอบผล หมายถึง การเสนอเกณฑเ์พื่อตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเสนอ

วิธีการแกปั้ญหา ถา้พบวา่ผลลพัธ์ท่ีไดย้งัไม่ใช่ผลท่ีถูกตอ้ง กต็อ้งมีวิธีการเสนอปัญหาใหม่จนกวา่จะ
ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง 

5.  ขั้นการนาํไปประยุกต์ใหม่ หมายถึง การนาํวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งไปใชใ้น
โอกาสขา้งหนา้ เม่ือพบกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีผา่นมาแลว้ 

Dewey (1971, p. 139)  ไดเ้สนอวิธีแกปั้ญหาท่ีเรียกว่า Dewey’s Problem Solution  
มีขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  การรับรู้และเขา้ใจปัญหา เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน คนส่วนใหญ่จะตอ้งพบกบัความตรึง
เครียด ความสงสัยและความยากลาํบากท่ีจะตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหานั้นให้หมดไป ในขั้นตน้ผูพ้บ
ปัญหาจะตอ้งรับรู้และเขา้ใจในตวัปัญหานั้นก่อน 

2.  การระบุปัญหาและแจกแจงลกัษณะของปัญหา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะแตกต่าง
กนัมีระดบัความยากง่ายท่ีจะแกไ้ขไดต่้างกนั จึงตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

2.1  มีตวัแปรหรือตน้เหตุหรือองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2.2  มีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหา 
2.3  ตอ้งขจดัการมองปัญหาในวงกวา้งออกไป โดยให้มองเฉพาะส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาไปทีละขั้นตอน 
2.4  ตอ้งรู้จกัถามคาํถามท่ีจะเป็นกญุแจนาํไปสู่การแกปั้ญหา  
2.5  พยายามดูเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริง ๆ บางคร้ังอาจมีส่ิงท่ีเรามอง ไม่

เห็นชดัท่ีเป็นตวัก่อปัญหา ถา้ขจดัส่ิงนั้นไดก้จ็ะแกปั้ญหาได ้ 
3.  การรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน  
3.1  จะมีวิธีการหาขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร ใครจะเป็นผูใ้ห ้ขอ้มูล

เหล่านั้น 
3.2  สร้างสมมติฐานหรือคาํถามท่ีอาจเป็นไปไดเ้พื่อช่วยแกปั้ญหา  
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4.  การทดลองนาํเอาวิธีการแกปั้ญหามาใช ้
Weir  (1974, pp. 16-18)  ไดก้ล่าวว่า  เทคนิคการแกปั้ญหาท่ีนาํไปประยกุตแ์ละมา

อภิปรายกนัการแกปั้ญหาข้ึนอยูก่บัความเก่ียวขอ้งกบัการคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งฝึกฝนคนใหมี้ความพยายามในการแกปั้ญหาและการพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา
ท่ีเขาประสบในชั้นเรียนและชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ีเวียร์ ยงัไดก้ล่าวว่า ทศันคติ ความอยากรู้
อยากเห็น การตดัสินใจ การเปิดใจยอมรับการกาํหนดเป้าหมายและความซ่ือสตัย ์ส่ิงเหล่าน้ีถูกนาํมา
เช่ือมโยงกนัโดยความคิด ตาํราหลายเล่ม ไดก้ล่าวถึงวิธีการการแกปั้ญหาและการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึง
อาศยัการสังเกตอย่างรอบคอบและการวดัท่ีถูกตอ้ง การนิยามปัญหาข้ึนด้วยความสัมพนัธ์ของ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดร้วบรวมได ้และตั้งสมมติฐานข้ึนเพื่ออธิบายปัญหาอยา่งคร่าว ๆ 
สําหรับการแกไ้ขปัญหานั้นบางคร้ังตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาช่วยเสริม ดงันั้น การทดลองจึง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงจะตอ้งเตรียมไวเ้พ่ือใหเ้หมาะสมในการเก็บขอ้มูลและ
ผลลพัธ์ท่ีจาํเป็นในการตีความหมายต่อไป ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งประสบผลสาํเร็จตลอดมา
และการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเวลาส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปในกิจกรรมแกปั้ญหา การเนน้อยา่งสมํ่าเสมอ
ในเร่ืองเทคนิคของการแกปั้ญหา สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ว่าการคิด คือ ทกัษะซ่ึง
สามารถพฒันาและปรับปรุงไดห้ากรู้วา่มีวิธีการอยา่งไร ขณะท่ีนกัเรียนไดพ้บปัญหาท่ียุง่ยากและน่า
พิศวงสงสัย จะเกิดความระมดัระวงัมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะรูปแบบการคิด ทั้งจุดดีและจุดดอ้ยของ
วิธีการคิดรวมถึงการคิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความสําเร็จหรือความ
ลม้เหลวต่อการแกปั้ญหา ขั้นตอนในการแกปั้ญหามี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นในการเสนอปัญหา  
2.  ขั้นในการวิเคราะห์ปัญหา  
3.  ขั้นในการเสนอวิธีคิดแกปั้ญหา  
4.  ขั้นในการตรวจสอบผลลพัธ์ 
Davis  and  Maker  (1976, p. 80)  กล่าวถึง  กระบวนการแกปั้ญหา  แบ่งออกเป็น  5 

ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) ในขั้นน้ีเม่ือเกิดปัญหาทาํใหเ้กิดความวิตก

กงัวล ตอ้งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อทาํให้ทราบว่าปัญหา
นั้นคืออะไร มีปัญหามากนอ้ยแค่ไหน 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีแสดง
ถึงปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีจะพิจารณาประเดน็ปัญหาหลาย ๆ ดา้น และผกูเป็นคาํถาม เพื่อทาํใหม้องเห็น
ความเป็นไปไดห้ลาย ๆ ทาง ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แลว้เลือกคาํถามท่ีสาํคญัท่ีจะนาํมาแกไ้ข 
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ขั้นท่ี 3 การคน้หาวิธีแกปั้ญหา (Idea Finding) ในขั้นน้ีเป็นการระดมความคิดเพื่อหา
วิธีการแกปั้ญหาจากคาํถามท่ีเลือกไว ้ออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยยงัไม่มีการประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 4 การคน้หาคาํตอบ (Solution Finding) คือ การพิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากวิธีการแกปั้ญหาท่ีคิดไดใ้นขั้นการคน้หาวิธีแกปั้ญหา จะตอ้งหาหลกัเกณฑ์ใน
การเลือก เม่ือไดเ้กณฑท่ี์เหมาะสมแลว้ นาํเกณฑน์ั้นไปประเมินเพื่อคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ขั้นท่ี 5 การคน้หาคาํตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ (Acceptance Finding) เป็นการนาํเอาวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากขั้นท่ี 4 มาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง รวมทั้งการเผยแพร่ความคิด
นั้นใหผู้อ่ื้นลองปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

Bell (1978, p. 312)  ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาไว ้5 ขั้นตอน  คือ นาํเสนอปัญหาใน
รูปแบบทัว่ไป โดยเสนอปัญหาในรูปท่ีแกไ้ขได ้ตั้งสมมติฐานและเลือกวิธีดาํเนินการเพ่ือให้ได้
คาํตอบของปัญหา การตรวจสอบสมมติฐานและดาํเนินการแกปั้ญหาเพื่อให้ไดค้าํตอบหรือชุดของ
คาํตอบท่ีเป็นไปได้ วิเคราะห์และประเมินคาํตอบ รวมถึงวิธีนําไปสู่การค้นพบกลวิธีในการ
แกปั้ญหา 

Treffinger and Isaksen (2005, pp. 342-353) มีดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเขา้ใจความทา้ทาย (Understanding the Challenges) ประกอบดว้ยการ

ตรวจสอบช้ีแจง กําหนดเป้าหมาย โอกาสหรือความท้าทายต่อการแก้ปัญหา เน้นหลักหรือ
กระบวนการคิดโดยตรง โดยอาจใช้เพียงขั้นตอนเดียวหรือใช้ทั้ ง 3 ขั้นตอนในการทาํความเขา้
ใจความทา้ทายปัญหาหรือสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลหรือปัญหาท่ีพบ ขั้นตอนทั้ง 3 มีดงัน้ี 

1.  การสร้างโอกาส (Constructing Opportunity) คือ การระบุเป้าหมายหรือการทา้ทาย
ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นการตดัสินใจถึงโอกาสและส่ิงทา้ทายความสามารถของคนระบุ
เป้าหมายการแกปั้ญหา ช่วยให้เขา้ใจและเพิ่มพลงัในการทาํงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี ส่งผลให้
การปฏิบติังานหรือแกปั้ญหาเตม็ไปดว้ยความสนใจและกระตือรือร้น 

2.  การสาํรวจขอ้มูล (Exploring data) คือ การสาํรวจสถานการณ์หรือปัญหาใหเ้ขา้ใจ
มากท่ีสุดและคน้หาส่ิงท่ีควรทราบเก่ียวกบัสถานการณ์ ทาํให้เขา้ใจประเด็นท่ีเป็นปัญหาไดอ้ย่าง
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัพุทธทาสภิกข ุ(2547, น. 11) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะตดัสินปัญหาไดจ้ะตอ้งดูวง
กวา้งหรือท่ีเรียกวา่ปริทรรศน์ คือ รอบ ๆ ทั้งหมดวา่ปัญหามนัอยูอ่ยา่งไร 

3.  การวางกรอบของปัญหา (Farming problem) เป็นการสร้างแนวทางหรือประเด็น
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การตดัสินว่าส่ิงใดเป็นปัญหาท่ีจะแก ้ซ่ึงคนเรานั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์น
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การตดัสินใจว่า ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นส่ิงใดท่ีเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง ท่ีจะตอ้งทาํการแกไ้ข (พุทธ
ทาสภิกข,ุ 2547, น.8) 

ขั้นตอนท่ี 2 การหาทางเลือกในการแกปั้ญหา (Generating idea) มีเพียงขั้นตอนเดียว
ประกอบดว้ยการสร้างทางเลือกท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาโดยการระดมสมอง ซ่ึงเป็นส่วน
สําคญัในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์การสร้างแนวคิดใหม่โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์คือ คิด
อย่างคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย คิดท่ีแปลกใหม่ รวมถึงการปรับปรุงแนวคิดของผูอ่ื้น 
ในขั้นตอนน้ีจะช่วยใหบุ้คคลไดห้ลุดจากกรอบท่ีเป็นขอ้จาํกดัทางความคิด 

ขั้นตอนท่ี 3 การเตรียมการแกปั้ญหา (Preparing for Action) คือ การสาํรวจวิธีการท่ีทาํ
ให้ทางเลือกท่ีสร้างข้ึนในขั้นท่ี 2 เป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาจริงๆ และเตรียมการแกไ้ขจะนาํไปสู่ 
ความสาํเร็จไดโ้ดยใชข้ั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

1.  การพฒันาวิธีการแกปั้ญหา (Development solution) คือ การประยกุตก์ลยทุธ์ และ
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ พฒันาและปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาและแปลงไปสู่การ 
แกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง ทาํใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

2.  การสร้างการยอมรับ (Building acceptance) ขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาปัจจยัท่ี 
สนบัสนุนและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระหว่างการแกปั้ญหา พร้อมทั้งวางแผนการแกปั้ญหา  
การประเมินผลลพัธ์และประสิทธิภาพอยา่งเฉพาะเจาะจง 

ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนการปฏิบติั (Planning the Approach) คือ การพิจารณาแนวคิด
การแกปั้ญหาไปสู่การกาํหนดวิธีการปฏิบติัโดยใชข้ั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การประเมินภาระหนา้ท่ี (Appraising tasks) เป็นทางเลือกในการทาํงาน (promising 
choice) ท่ีผกูพนักบัจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหา มุ่งใชป้ระโยชน์จากคนทรัพยากรและวิธีในการ
แกปั้ญหาใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยพิจารณาจากขั้นตอนของการสร้างการยอมรับ 

2.  การออกแบบกระบวนการแกปั้ญหา (Design Process) ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความ
ตอ้งการของบุคคลและงาน (กระบวนการแกปั้ญหา) เพื่อวางแผนการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด พื้นฐานของ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีจะสร้างความคุม้ค่าและประสิทธิผลของความพยายามนั่นก็คือการวาง
รายละเอียดของกิจกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละจดัสรรบุคคลใหป้ฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์   

สิทธิชยั ชมพูพาทย ์(2554, น. 3) ไดส้ังเคราะห์แนวคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และไดส้รุปเป็นขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคซ่ึ์งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 



55 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การเขา้ถึงปัญหา คือ การทาํความเขา้ใจ ทาํความรู้จกักบัสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหา โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบดา้น เพื่อระบุปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ข สาํรวจ
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล กาํหนดกรอบของปัญหา ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  เห็นความสําคญั คือ ระบุและอธิบายความสําคญัของปัญหาทั้งในความคิดของ
ตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงมีความคิดท่ีเหมาะสมต่อปัญหา 

2.  การสาํรวจขอ้มูล คือ การสาํรวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเพื่อทาํความเขา้ใจกบั
สถานการณ์อยา่งรอบดา้น 

3.  การระบุปัญหา คือ การตดัสินใจว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดนั้นปัญหาใดคือปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีตอ้งนาํมาแกไ้ขและมีความคิดท่ีเหมาะสมต่อการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธี
แกปั้ญหาใหม้ากท่ีสุด โดยไม่มีการติดสินว่าความคิดท่ีผดิหรือถูก ยดึปริมาณของความคิดว่าเป็นส่ิง
ท่ีสาํคญัสาํหรับการแกปั้ญหารวมถึงการสร้างวิธีการแกปั้ญหาใหม่จากวิธีการเดิมท่ีมี 

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑท่ี์สร้าง
ข้ึนจนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจึงพิจารณาส่ิงสนบัสนุนและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการ
แกปั้ญหาและการวางแผนใหม่โดยมีขั้นตอนไดแ้ก่ 

1.  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยการสร้างเกณฑค์ดัเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด ทาํการ
ประเมินวิธีการแกปั้ญหาและเลือกวิธีการแกปั้ญหา 

2.  การคาดการณ์ผลกระทบ เป็นการระบุส่ิงสนบัสนุนและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
กระบวนการแกปั้ญหา ระบุทรัพยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนการแกปั้ญหา คือ การวางแผนการแกปั้ญหา เป็นการประกนั
ความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในการ
แกปั้ญหา การวางแผน การแกปั้ญหาโดยใชค้วามสามารถและขอ้จาํกดัของบุคคล บริบท เง่ือนไข 
ทรัพยากรและอุปสรรค มีขั้นตอน คือ 

1.  ประเมินทรัพยากร คือ การระบุแนวทางและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา 
2.  การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขั้นตอนและกิจกรรมการแบ่งหนา้ท่ีของ

สมาชิกในกลุ่มพร้อมกบัระบุขั้นตอนการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนท่ี  5  การลงมือปฏิบติั  คือ การนาํแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัจริง การกาํกบัและ

ติดตามการแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว  ้มีการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม เม่ือเป็นไปตามท่ีวางแผนไวก้ใ็หก้ารเสริมแรงตนเอง ในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  



56 
 

1.  การลงมือปฏิบติั เป็นการลงมือปฏิบติัตามแผน สังเกตและสะทอ้นและปรับปรุง
กระบวนการแกปั้ญหา 

2.  การเผชิญปัญหา คือ การจดัการกบัความรู้สึกของตนเองระหว่างการแกปั้ญหา 
ประกอบดว้ยการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตนเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้การควบคุมตน 
และเสริมแรงตนเอง 

กญัญารัตน์ โคจร (2554, น. 14) ไดส้รุปผลการศึกษารูปแบบการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน หลกัดงัน้ี 

1.  ขั้นกระตุน้ความสนใจ (Engaging) เป็นขั้นตอนการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นการสํารวจ ทบทวน มโนทศัน์ ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนในการท่ีจะเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่  

2.  ขั้นสาํรวจตรวจสอบทาํความเขา้ใจปัญหา (Problem Exploring) เป็นขั้นตอน การจดั
กิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนตระหนกัในสถานการณ์ปัญหา สํารวจและทาํความเขา้ใจใน สถานการณ์
ปัญหาใหค้รอบคลุมทุกดา้นและกาํหนดขอบเขตของปัญหาใหช้ดัเจน  

3.  ขั้นสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา (Solutions Creating) กิจกรรมในขั้นตอนน้ีเนน้
ฝึกทกัษะการคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์ห้นกัเรียน โดยสร้างทางเลือกแนวคิดของการตอบ
สถานการณ์ปัญหา รวมทั้งลงขอ้สรุปเพื่อหาแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีจะใชห้าคาํตอบของปัญหา 

4.  ขั้นวางแผนและดาํเนินการแกปั้ญหา (Plan Executing) การจดักิจกรรมในขั้นตอนน้ี
เป็นการฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการคิดออกแบบวางแผนและลงมือปฏิบัติ เก็บ 
รวบรวมขอ้มูล หลกัฐานและนาํมาสร้างมโนทศัน์ คาํอธิบายของสถานการณ์ปัญหาดว้ยตนเอง 

5.  ขั้นตรวจสอบ ยอมรับและขยายองคค์วามรู้ (Concepts Examining) เป็นการทาํ
กิจกรรมเพื่อสาํรวจ ตรวจสอบคาํอธิบายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนกบัองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ียอมรับ
ในปัจจุบนั รวมทั้งไดแ้ลกเปล่ียนมโนทศัน์ คาํอธิบายท่ีสร้างข้ึนกบัเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียน 

ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยสรุปขั้นตอนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากแนวคิดของ
นกัวิชาการ แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  แสดงขั้นตอนความสามารถในการคิดแกป้ัญหาจากแนวคิดของนกัวิชาการ  
 

เวยีร์ 
(1974) 

เบล 
(1978) 

เดวสิ และมาร์ค
เกอร์  (1976) 

ทฟีฟิงค์เกอร์และ 
ไอแซคเซน (2005) 

สิทธิชัย 
ชมพูพาทย์ (2554) 

กญัญารัตน์    โคจร 
(2554) 

สรุปแนวคดิ 
ของนักวชิาการ 

1. ขั้นระบุปัญหา  1. นาํเสนอปัญหา  
 

1. การคน้  
   หาความจริง  

 1. การเขา้ใจ  
     ความทา้ทาย  

1. การเขา้ถึงปัญหา 1. กระตุน้ความสนใจ    1. ความสามารถ 
       ในการระบุปัญหา 

2. ขั้นวเิคราะห์   
    ปัญหา  
 

2. ตั้งสมมติฐาน  
   และเลือกหา  
   วิธีดาํเนินการ  

2. การคน้  
   หาปัญหา 
 

2. การหาทางเลือก 
   ในการแกป้ัญหา 

2. การคิดวิธี 
    การแกป้ัญหา 
 

2. สาํรวจตรวจสอบ 
ทาํความเขา้ใจปัญหา 

   2. ความสามารถ 
       ในการวิเคราะห์ปัญหา  

3. ขั้นเสนอวธิี 
    การแก้ปัญหา 

3. การตรวจสอบ 
   สมมติฐาน 

3. การคน้หา 
   วิธีแกป้ัญหา 

3. การเตรียม 
    การแกป้ัญหา 

3. การเลือก 
    และเตรียมการ 

3. สร้างทางเลือก 
   ในการแกป้ัญหา 

   3. ความสามารถในการ 
       เสนอวิธีการแกป้ัญหา 

4. ขั้นตรวจสอบ 
   ผลลพัธ์ 

4. วิเคราะห์ 4. การคน้ 
    หาคาํตอบ 

4. การวางแผน 
    การปฏิบตัิ 

4. การวางแผน 
    การแกป้ัญหา 

4. วางแผนและ 
ดาํเนินการแกป้ัญหา 

   4. ความสามารถในการ 
       ตรวจสอบผลลพัธ์ 

 5.ประเมินคาํตอบ 5. การคน้หา    
    คาํตอบที่เป็น 
    ที่ยอมรับ 

 5. การลงมือปฏิบตัิ 5. ตรวจสอบ ยอมรับ  
และขยายองคค์วามรู้  
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จากตารางท่ี 2.1  ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์ไดว้่า ขั้นตอนความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1.  ขั้นระบุปัญหา คือ ความสามารถในการคน้พบ ระบุสาระสาํคญัของสถานการณ์ว่า
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์คืออะไร และระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้มาก
ท่ีสุดภายในขอบเขตขอ้เทจ็จริงท่ีกาํหนดให ้

2.  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการพิจารณาระบุสาเหตุท่ีมาโดยการจาํแนก
เช่ือมโยงกบัตวัปัญหา กาํหนดขอบเขตของปัญหา เป้าหมายการแกปั้ญหาและระบุสาเหตุท่ีทาํให้
เกิดปัญหาโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

3.  ขั้นเสนอวิธีการแกปั้ญหา  คือ ความสามารถในการคิดคน้วิธีการแกปั้ญหาและ
พิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา วางแผนหรือเสนอแนวทางในการคิดแกปั้ญหาท่ี
ตรงกับสาเหตุของปัญหาหรือข้อมูลเพ่ิมเติม  เพื่อนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาท่ีระบุไว้อย่าง
สมเหตุสมผล 

4.  ขั้นตรวจสอบผลลพัธ์  คือ ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบผล เพ่ือแน่ใจว่า
สามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและอธิบายไดว้่าผลท่ีเกิดข้ึนจากการกาํหนดวิธีคิดการแกปั้ญหานั้น มี
ความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีระบุไวห้รือไม่ผลท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร 

2.2.4   การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัว่าบุคคล

นั้นจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีใด นอกจากจะเลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาแลว้การการแกปั้ญหายงัข้ึนอยู่กบั
ระดบัของสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ ตลอดจนไดรั้บการจูงใจดีหรือไม่เพียงใด ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วิธีการคิดแกปั้ญหานั้นไม่มีขั้นตอนท่ี
แน่นอนตายตวัเสมอไป ดงันั้น การเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาปัจจยัต่างๆ อนัจะ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนดีข้ึนได ้สอดคลอ้งกบั Dressel (1995, pp. 
418 - 420); Caroll (1964, p. 76) อธิบายว่าการคิดแกปั้ญหาตอ้งมีการฝึกอยูเ่สมอมิใช่คิดแกปั้ญหา
เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการเรียนไดย้่อมคิด
แกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกนั ครูควรมีวิธีการช่วยฝึกนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  

สมจิต สวธนไพบูลย ์ (2541, น.91)  กล่าวว่า  การท่ีจะแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ครูจะตอ้งจดั
สภาพการณ์ต่าง ๆ  เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการในการแกปั้ญหา เช่น 

1.  จดัสถานการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ ๆ และมีวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลาย ๆ วิธีมาให้
นกัเรียนฝึกฝนในการแกปั้ญหาใหม้าก ๆ 
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2.  ปัญหาท่ีไดห้ยิบยกมาให้นักเรียนไดฝึ้กฝนนั้น ควรเป็นปัญหาใหม่ท่ีนักเรียนยงัไม่
เคยประสบมาก่อน ควรเป็นปัญหาท่ีไม่เกินความสามารถของนกัเรียนหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงปัญหา
นั้นตอ้งอยูใ่นกรอบของทกัษะกระบวนการทางเชาวปั์ญญาของนกัเรียน 

3.  การฝึกแกปั้ญหานั้นครูควรจะไดแ้นะให้นักเรียนไดว้ิเคราะห์ปัญหาว่าเป็นปัญหา
เก่ียวกบัอะไรและถา้เป็นปัญหาใหญ่ก็แตกออกไปเป็นปัญหายอ่ย ๆ แลว้คิดปัญหายอ่ยแต่ละปัญหา
และเม่ือแกปั้ญหายอ่ยไดห้มดทุกขอ้กเ็ท่ากบัแกปั้ญหานั้นไดเ้อง 

4.  จดับรรยากาศของการเรียนการสอนหรือจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนใหเ้ปล่ียนแปลง
ไดไ้ม่ตายตวั นกัเรียนกจ็ะเกิดความรู้สึกวา่สามารถคิดคน้เปล่ียนแปลงอะไรไดบ้า้งในบทบาทต่าง ๆ 
ใหโ้อกาสนกัเรียนไดคิ้ดอยูเ่สมอ 

5. ฝึกฝนแกปั้ญหาหรือการแกปั้ญหาปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ครูไม่ควรบอกวิธีการแกปั้ญหา
ใหต้รง ๆ เพราะถา้บอกใหแ้ลว้นกัเรียนจะไม่ไดใ้ชย้ทุธศาสตร์การคิดของตนเอง 

สาํราญ  วงันุราช  (2542, น. 41)  ไดส้รุปแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใน
กระบวนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1.  สอนใหน้กัเรียนเขา้ใจในความหมายและประเภทของการแกปั้ญหา 
2.  สอนให้นกัเรียนเขา้ใจในเทคนิคการแกปั้ญหาแบบขั้นตอนเดียวและฝึกให้นกัเรียน

ใชเ้ทคนิคดงักล่าว ซ่ึงไดแ้ก่ การคิดถอยหลงั การทาํปัญหาให้ง่ายลง การพิจารณาปัญหาโดยรวม
และเฉพาะการสุ่มและลองผิดลองถูก การใชก้ฎ การใชค้าํใบ ้การใชว้ิธีผา่คร่ึง การสร้างตารางหรือ
กราฟ การสร้างแบบจาํลองและการแสดงท่าทางประกอบ 

3. สอนให้นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนในการแกปั้ญหาแบบหลายขั้นและฝึกให้ใชข้ั้นตอน
ดงักล่าวแกปั้ญหา ไดแ้ก่ สํารวจปัญหา ระบุปัญหา หาทางแกไ้ขท่ีหลากหลาย เลือกทางท่ีคิดว่าดี
ท่ีสุด ออกแบบวิธีการและขั้นตอนในการแกปั้ญหา เลือกการออกแบบท่ีดีท่ีสุดมาใช ้รวบรวมผล
และตีความการแกปั้ญหาและประเมินผลการแกปั้ญหา 

กรมวิชาการ (2545, น. 221) กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย
ประการหน่ึง คือ เนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัอยา่งมี
ระบบผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยวิธีการคิดอย่าง
สมเหตุสมผล โดยใชก้ระบวนการหรือวิธีการ ความรู้ ทกัษะต่าง ๆ และความเขา้ใจในปัญหานั้นมา
ประกอบกนัเพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา 

สุวิทย ์ มูลคาํ (2547, น. 20)  กล่าววา่  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนนั้น
จะแตกต่างกนั นกัเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัความรู้ 
ประสบการณ์ สติปัญญา ตลอดจนการไดรั้บการจูงใจดีหรือไม่เพียงใด ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะส่งผล
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ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ งส้ิน สําหรับวิธีการแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่มีขั้นตอนท่ี
แน่นอนตายตวัเสมอดงันั้น ในการจดัการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาปัจจยัต่าง ๆ อนัจะ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนดีข้ึน 

จากขอ้มูลของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า   
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการแกคิ้ดปัญหา ครูควรสร้างสถานการณ์ท่ีเป็น
สถานการณ์ใหม่ ๆ กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนฝึกคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ 
สาํรวจปัญหา ระบุปัญหา หาทางแกไ้ขท่ีหลากหลายและมีการจดับรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะทาํให้นักเรียนเกิดการอยากรู้อยากเรียนและสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั  

2.2.5  เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีหลากหลาย 
วิธีเทคนิคท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุด คือ (Colangelo & Davis, 2003,  pp. 241-242) 
1.  เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) Osborn (1963)  

เป็นผูพ้ฒันาโดยเป็นการพฒันาผ่านความเช่ือเร่ืองของการตดัสินใจและการคน้หาส่ิงท่ีแปลกใหม่  
ออสบอน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าเราไม่สามารถจะคิดวิพากษ ์(Critical) ในการคิดแกปั้ญหาและคิด
สร้างสรรค์ได้ในเวลาเดียวกัน การระดมพลังสมองช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการ
สร้างสรรค ์ช่วยส่งเสริมการจินตนาการ ช่วยสอนให้เกิดลกัษณะของความสามารถในการคิดและ
เป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนไดพ้ิจารณาความคิดท่ีหลากหลายก่อนท่ีจะแกไ้ขปัญหา มี 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1.1  ขั้นนาํ คือ ครูสนทนานาํเขา้สู่กิจกรรมกบันักเรียนและอธิบายจุดมุ่งหมายของ
การระดมพลงัสมองเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรคแ์ละกาํหนดขั้นตอนในการฝึก  

1.2  ขั้นฝึก คือ ครูอธิบายและยกตวัอย่างให้นกัเรียนลองฝึกคิด   เพ่ือให้นกัเรียนใน
กลุ่มมีความเขา้ใจการระดมพลงัสมอง ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยครูเป็น
ประธานของแต่กลุ่มแลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแต่งตั้งเลขานุการ แจกเอกสารประกอบกิจกรรมและ
ให้ส่ิงเร้าท่ีกาํหนดไวใ้ห้และครูคอยกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความสามารถในการคิดเสนอ
คาํตอบและสร้างสรรคผ์ลงานในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

1.3  ขั้นสรุป  คือ  ครูสรุปรวบรวมความคิดในกลุ่มแลว้ให้ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม
รายงานต่อกลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งให้กลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มท่ีออกมารายงานและส่งความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่มใหค้รูและครูสรุปเพิ่มเติม  
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2.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) เป็นเทคนิค วิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั โดยให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรมของการเรียน
การสอนและมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย ตนเองอยา่งมี
เหตุผล โดยครูมีหนา้ท่ีจดับรรยากาศการสอนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ไดส้รุปขั้นตอนการจดัการเรียน
การสอนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1  ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
เองจากความสงสยัหรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม   

2.2   ขั้นสาํรวจและคน้หา  เป็นขั้นทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือ คาํถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ กมี็การวางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาํหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

2.3  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  เป็นขั้นท่ีเม่ือไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอ  จากการสาํรวจ
ตรวจสอบแลว้ จึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูปต่างๆ  

2.4  ขั้นขยายความรู้  เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั  ความรู้เดิมหรือ
แนวคิดท่ีได้คน้ควา้เพิ่มเติมหรือนําแบบจาํลองหรือขอ้สรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่ืนและทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน   

2.5  ขั้นประเมิน  เป็นขั้นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ว่า นกัเรียน
มีความรู้อะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนาํไปสู่การนาํความรู้ ไปประยุกตใ์ช้
ในเร่ืองอ่ืน ๆ การนาํความรู้หรือแบบจาํลองไปใชอ้ธิบายหรือประยุกตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรือเร่ือง
อ่ืนๆ จะนาํไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จาํกดัซ่ึงก่อใหเ้ป็นประเด็นหรือคาํถามหรือปัญหาท่ีจะตอ้งสาํรวจ
ตรวจสอบต่อไป ทาํใหเ้กิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ จึงเรียกวา่ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ (Inquiry cycle) จึงช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาหลกัและหลกัการ ทฤษฎี 
ตลอดจนการลงมือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป  

3.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาแบบ IDEAL (The IDEAL Problem – 
Solving Strategy) ซ่ึง Branford and others (1986, pp. 1078-1089) กล่าวถึง เทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ว่า การสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนรู้ขั้นตอนของการแกปั้ญหาและยงัช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสใช้
ความคิดแบบวิจารณ์เพื่อแกปั้ญหาดว้ย ใหมี้การผสมผสานการสอนแบบร่วมมือกนั จึงเป็นการสอน
โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นภาพ ขอ้ความหรือบทสนทนาของชีวิตประจาํวนัท่ีน่าสนใจ นาํมาเป็น
ส่ือในการสอนกบัการใชก้ลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้นกัเรียนฝึกการอ่าน การคิดรวบยอดในการคน้ควา้หา
คาํตอบ ฝึกการคิดพิจารณา การคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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3.1  ขั้นบอกไดว้่าอะไรคือปัญหา (Identifying the Problem) ลาํดบัแรกตอ้งรู้ว่า
ปัญหาคืออะไร จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนคน้หาปัญหาจากบทอ่านโดยอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

3.2  ขั้นระบุปัญหาให้ชดัเจน (Defining the Problem) หาคาํจาํกดัความของปัญหา
นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของปัญหาและกําหนดปัญหาท่ีแท้จริงได้ โดยต้อง  ใช้
ประสบการณ์เดิมและนาํขอ้มูลมาเช่ือมโยงกบัปัญหา จากนั้นแจกแจงปัญหาออกมา  

3.3  ขั้นหากลวิธีแกปั้ญหา (Exploring Strategies) การหากลวิธีต่าง ๆ มาแกปั้ญหา
นักเรียนตอ้งดูว่ากลวิธีท่ีมีอยู่เหมาะสมกบัปัญหาท่ีพบหรือไม่ บางคร้ังนักเรียน  อาจจะตอ้งปรับ
หรือแกไ้ขดดัแปลงวิธี เพื่อใหใ้ชไ้ดก้บัปัญหานั้น ๆ ในการหาวิธีท่ีจะแกปั้ญหา   

3.3.1  แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ   
3.3.2  มองปัญหายอ้นกลบัไป  
3.3.3  พยายามแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีง่ายข้ึนในการแกปั้ญหาควรมีขอ้มูล

และควรจะสอนความคิดรวบยอดของเน้ือหาเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 
3.4  ขั้นแกปั้ญหาและดูผลท่ีเกิดข้ึน (Action on Idea and Looking)  นกัเรียน

แกปั้ญหาตามกลวิธีท่ีคิดไวแ้ละดูว่ามีผลอะไรเกิดข้ึน ถา้กลวิธีท่ีเลือกไม่สามารถให้เกิดผลตามท่ี
หวงั ควรใชก้ลวิธีใหม่และประเมินผลท่ีเกิดข้ึน 

4.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL)เป็น
เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ไดพ้ฒันามาจากแนวความคิดของ Dewey ซ่ึงเป็นผู ้
คิดวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทาํดว้ยตนเอง  (Learning by 
Doing) ไดน้าํไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1  กาํหนดปัญหา เป็นขั้นท่ีครูจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจและมองเห็นปัญหาสามารถกาํหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีนักเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิด
ความสนใจท่ีจะคน้หาคาํตอบ 

ขั้นท่ี 2  ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา นกัเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ 
ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้

ขั้นท่ี 3  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียน ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ขั้นท่ี 4  สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นท่ีนกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินค่าของคาํตอบ นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของตนเองและ
ประเมินผลงานว่าขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
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แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีก
คร้ัง 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและประเมินผลงาน นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และ
นาํเสนอเป็นผลงานและทุกกลุ่มร่วมกนัประเมินผลงงาน 

จากเทคนิคการจดัการเรียนรู้และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์ 
ความสอดคลอ้งการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมกบัเป้าหมายของการส่งเสริมความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคใ์นงานวิจยัน้ี โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของวิธีการสอนหรือ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และ 
ความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อจะทาํให้เกิดครอบคลุม 
ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมไดค้รบตามเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้สดงผลการพิจารณา
ไดด้งัตารางท่ี 2.2  
 
ตารางที ่2.2  แสดงความสอดคลอ้งเทคนิคการจดัการเรียนรู้/กิจกรรมกบัการพฒันาทกัษะ 

 

ท่ี การพฒันา เทคนิคการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม 
1 

 
การระบุปัญหา  
 

1. เทคนิคการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
2. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

2 
 

 

การวิเคราะห์ปัญหา  
 
 

1. เทคนิคการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
2. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  
4. เทคนิคการจดัการเรียนรู้ IDEAL 

3 
 

 

การแกปั้ญหา   
 

1. เทคนิคการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
2. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ 
3. เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  

4 การตรวจสอบผลลพัธ์          1.    เทคนิคการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
       2.    เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
       3.    เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
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จากตารางท่ี 2.2 วิธีการจดัการเรียนรู้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ศึกษา 
ความสอดคลอ้งวิธีการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถในการ 
คิดแกปั้ญหา คือ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้และเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  เน่ืองจากเทคนิคการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ครูจะทาํหน้าท่ีสร้าง
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจและทา้ทาย เพื่อทาํให้นกัเรียนเกิดแรงกระตุน้ ช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้และ
นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

2.2.6   การวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
สุนารีย ์ เก่งวาณิชย ์ (2558, น. 43) ไดก้ล่าวถึง  เคร่ืองมือและวิธีการประเมินโดยให้

วิธีการประเมินตามสภาพจริง ดงัน้ี 
1.  การสังเกต เป็นวิธีการประเมินผลวิธีหน่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมดา้น

ความสามารถการใชค้วามคิด การปฏิบติังาน จุดเด่น จุดดอ้ย ความสนใจ พฒันาการของนกัเรียนแต่
ละคนและโดยเฉพาะดา้นอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติและลกัษณะนิสัย สามารถทาํไดทุ้กสถานการณ์
และทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนหรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน ในการ
สังเกต ครูอาจกาํหนดเคร่ืองมือและเกณฑ์ในการสังเกตหรืออาจไม่มีเคร่ืองมือในการสังเกตก็ได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมินนักเรียนว่า มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการสังเกต
ระดบัความสามารถหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากนอ้ยเพียงใด วิธีการสังเกตทาํไดโ้ดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ 

1.1  การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงสร้าง หมายถึง ครูกาํหนดพฤติกรรมท่ีตอ้ง
สงัเกต ช่วงเวลาสงัเกตและวิธีการสงัเกต 

1.2  การสังเกตแบบไม่ตั้งใจหรือไม่มีโครงสร้าง หมายถึงไม่มีการกาํหนดรายการ
สงัเกตไวล่้วงหนา้ ครูอาจมีกระดาษแผน่เลก็ ๆ ติดตวัไวต้ลอดเวลาเพ่ือบนัทึก เม่ือพบพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีมีความหมายหรือสะดุดความสนใจของครู การบนัทึกอาจทาํไดโ้ดยยอ่ก่อน แลว้ขยาย
ความสมบูรณ์ภายหลงั 

2.  การสัมภาษณ์  เป็นวิธีท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น 
ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก ความเช่ือ กระบวนการขั้นตอนในการทาํงานวิธีแกปั้ญหา ความ
กลา้ในการแสดงความคิดเห็นบอกแนวความคิดท่ีมี อาจใช้ประกอบการสังเกตเพื่อให้ไดข้อ้มูล
มัน่ใจยิ่งข้ึน การสัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนนิยมใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
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3.  การสอบถาม เป็นเคร่ืองมือสอบถามขอ้มูลจากนกัเรียนเก่ียวกบัความรู้สึก ความพึง
พอใจ ความสนใจหรือขอ้มูลพื้นฐาน กิจวตัรประจาํวนั ขอ้มูลส่วนตวั โดยคาํตอบท่ีไดรั้บควรอยูใ่น
ขอบเขต ซ่ึงการสอบถามอาจใชเ้คร่ืองมือประกอบในหลายลกัษณะ เช่น แบบสอบถามปลายปิด 
แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามท่ีมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด 

4.  การตรวจผลงาน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีเน้นการตรวจแบบฝึกหัด ผลงาน
ภาคปฏิบติั โครงการ/โครงงานต่าง ๆ เป็นต้น งานเหล่าน้ีควรมีลกัษณะท่ีครูสามารถประเมิน
พฤติกรรมระดบัสูงของนกัเรียนได ้เช่น แบบฝึกหัดท่ีเนน้การเขียนตอบเรียบเรียง สร้างสรรคง์าน
โครงการ โครงงานท่ีเน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผน การดาํเนินการและแกปั้ญหา ส่ิงท่ีควร
ประเมินควบคู่ไปดว้ย คือ ลกัษณะนิสยัและคุณลกัษณะท่ีดีในการทาํงาน 

5.  การทดสอบการปฏิบติัจริง การวดัและประเมินผลวิธีการน้ีออกแบบมา เพื่อทดสอบ
ส่ิงท่ีมีความหมายและมีความสําคญัสําหรับการเรียนการสอน คือ การประเมินความสามารถของ
นกัเรียนในการใชค้วามรู้และทกัษะของตนเองในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ หรือใชแ้บบทดสอบ
ท่ีเนน้การคิด นกัเรียนตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถระดบัสูง ความคิดหลาย ๆ ดา้นมาผสมผสานและ
แสดงวิธีคิดท่ีชดัเจน 

6.  การรายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมินดว้ยการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบ
คาํถามสั้น ๆ หรือตอบแบบสอบถามท่ีครูสร้างข้ึน เพ่ือสะทอ้นถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งความรู้ 
ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีทาํงานความพอใจในผลงาน ความตอ้งการพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน เพื่อ
สะทอ้นความคิดวิธีการทาํงานหรือบุคลิกภาพของนกัเรียน 

7.  การใชข้อ้สอบแบบเนน้ความสามารถการวดัและประเมินผล เป็นวิธีการวดัโดยสร้าง
ขอ้สอบท่ีใชค้าํถามเก่ียวกบัการนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการสร้างความรู้ใหม่จาก
ความเข้าใจและประสบการณ์เดิมหรือจากสถานการณ์จําลองท่ีกําหนดข้ึนให้คล้ายคลึงกับ
สถานการณ์จริงหรือเลียนแบบสภาพจริง เช่น แบบทดสอบวดัทกัษะ แบบทดสอบภาคปฏิบติั 
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกาํหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนไดคิ้ดและ
ตอบคาํถามเพ่ือวดัทกัษะกระบวนการของนกัเรียนตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้นั้น แบบทดสอบท่ี
เนน้การปฏิบติัจริง 

8.  แฟ้มสะสมงาน เป็นแหล่งสะสมงานหรือหลกัฐานของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความพยายาม ความกา้วหน้าและผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองนั้นหรือหลาย ๆ เร่ืองท่ีครู ผูป้กครอง และ
นักเรียนจะนําไปใช้ประกอบในการประเมินความรู้ ความสามารถและทกัษะของนักเรียน ซ่ึง
สามารถประเมินได้หลายคุณลกัษณะ การท่ีนักเรียนจะทาํแฟ้มสะสมงานได้ผลเป็นอย่างดีนั้น 
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รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student center) ให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสคิด วางแผน ลงมือปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

Weir (1974, pp. 16-18) ไดก้ล่าวถึง วิธีการประเมิน ดงัน้ี 
1.  ระบุปัญหา คือ ความสามารถในการระบุปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ท่ี

กาํหนดใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในขอบเขตขอ้เทจ็จริงท่ีกาํหนดให ้
2.  วิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการระบุสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา โดยพิจารณา

จากขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้
3.  เสนอวิธีการแกปั้ญหา คือ ความสามารถในการวางแผนหรือเสนอแนวทางในการคิด

แกปั้ญหาท่ีตรงกบัสาเหตุของปัญหาท่ีระบุไวอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
4.  ตรวจสอบผลลพัธ์ คือ ความสามารถในการอธิบายไดว้่าผลท่ีเกิดข้ึนจากการกาํหนด

วิธีการแกปั้ญหานั้นสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีระบุไวห้รือไม่ 
จากท่ีนักวิชาการไดเ้สนอแนวทางการวดัและประเมินการแกปั้ญหา จึงสามารถนาํมา

สรุปและปรับใชก้บังานวิจยัน้ีเพื่อวดัและประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 
โดยใชล้กัษณะแบบวดัแบบอตันยั พิจารณาใน 4 ดา้น ดงัน้ี  

1.  ด้านการระบุปัญหา  คือ  ความสามารถในการค้นพบ  ระบุสาระสําคัญของ
สถานการณ์ว่าปัญหาท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์คืออะไรและระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
กาํหนดใหม้ากท่ีสุดภายในขอบเขตขอ้เทจ็จริงท่ีกาํหนดให ้

2.  ดา้นการวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการพิจารณาระบุสาเหตุท่ีมาโดยการ
จาํแนกเช่ือมโยงกบัตวัปัญหา กาํหนดขอบเขตของปัญหา เป้าหมายการแกปั้ญหาและระบุสาเหตุท่ี
ทาํใหเ้กิดปัญหาโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

3.  ดา้นการเสนอวิธีการแกปั้ญหา  คือ ความสามารถในการคิดคน้วิธีการแกปั้ญหาและ
พิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา วางแผนหรือเสนอแนวทางในการคิดแกปั้ญหาท่ี
ตรงกับสาเหตุของปัญหาหรือข้อมูลเพ่ิมเติม  เพื่อนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาท่ีระบุไว้อย่าง
สมเหตุสมผล 

4.  ดา้นการตรวจสอบผลลพัธ์ คือ ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบผลเพื่อแน่ใจ
วา่สามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งและอธิบายไดว้า่ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกาํหนดวิธีคิดการแกปั้ญหานั้นมี
ความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีระบุไวห้รือไม่ผลท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร 
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2.2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
เมธาวี พิมวนั (2549) ไดศึ้กษาชุดการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เร่ือง พื้นท่ีผวิ 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความมุ่งหมาย เพ่ือสร้างชุดการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เร่ือง
พื้นท่ีผวิ กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 16 คน เป็นนกัเรียนโรงเรียนศรีสุขวิทยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2548 ท่ีไดจ้ากการอาสาสมคัร ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเร่ืองพื้นท่ีผวิ ใชเ้วลาสอนทั้งหมด 21 ชัว่โมง ในขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผูว้ิจยั
ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมลงในแบบประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานรายกลุ่มและนักเรียนกลุ่มตวัอย่างประเมินผลตนเองลงในแบบประเมินผลตนเองของ
นกัเรียน หลงัจากการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน ใหน้กัเรียนทาํการทดสอบยอ่ย
ประจาํแต่ละหน่วยการเรียนทั้ง 3 หน่วยการเรียน ใหน้กัเรียนทาํการทดสอบยอ่ยประจาํแต่ละหน่วย
การเรียนทั้ ง 3 หน่วยการเรียน และเม่ือสอนครบทั้ ง 3 หน่วยการเรียนแล้วทาํการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเร่ืองพื้นท่ีผวิดว้ยชุดการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็มเป็น
จาํนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีระดบันยัสาํคญั .01 และนกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในระดบัมาก 

บุญนํา  อินทรนนท์ (2551) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธิน
บาํรุง ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ผลการวิจยั พบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุม และ 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกนัท่ีระดบั .01 

สุพตัรา ฝ่ายขนัธ์  (2552)  ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ท่ีเน้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์การวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงเเสน จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 40 คน ดาํเนินการโดยใชแ้บบ
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แผนการวิจยัแบบ One Group Prettest-Posttest Desing เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent Samples or Correlated Samples 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี 
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีเนน้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง 
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี
เนน้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุภามาส  เทียนทอง  (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นักเ รียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานโดยการทาํโครงงาน พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 
2) ผลการเรียนรู้เร่ืองการถนอมอาหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทั้ง 3 ดา้น 
โดยนักเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมา คือ ดา้นการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตามลาํดบั 

จิราวรรณ  สอนสวสัด์ิ  (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประชากร
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัระเบาะไผ ่จงัหวดัปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 2 ห้องเรียนนกัเรียน 74 คน โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ แบบปรนยัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.91 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางวิทยาศาสตร์แบบปรนยัมีความเช่ือมัน่ 0.75 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการทางสถิติแบบ t-test ใน
รูป Difference Score  ผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
กบันักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมโครงงาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
5) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 6) นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

สุนารีย ์เก่งวาณิชย ์  (2558) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 
แรงเสียดทาน เพื่อส่งเสริมมโนทศัน์และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัของ 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Sample random sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง แรงเสียดทาน  
แบบทดสอบวดัมโนทศัน์ เร่ือง แรงเสียดทาน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาใน 
ชีวิตประจาํวนั โดยใชแ้บบแผนการทดลองเป็นแบบ One group pre-test design วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชว้ิธีการทางสถิติ t-test แบบ Dependent Sample และประเมินระดบัผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
มโนทศัน์ เร่ือง แรงเสียดทาน โดยใชว้ิธี Normalized Gain  ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง แรงเสียดทาน มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 2) 
นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง แรงเสียดทาน มีมโนทศัน์ เร่ือง แรง 
เสียดทางสูงข้ึน และ 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง แรงเสียดทานมี  
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนัสูงข้ึน     

Shaw (1977, pp. 5227–A) ศึกษาเร่ืองวิธีการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาท่ีสามารถส่งผลถึงทักษะการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โดยฝึก
กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมไม่ไดฝึ้กเป็นเวลา 24 สัปดาห์ 
แลว้นาํเคร่ืองมือดา้นวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาใชท้ดสอบพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงดา้น
ทกัษะการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่า ทกัษะการ
แกปั้ญหาสามารถสอนโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการนั้นสามารถถ่ายทอด
ไปยงัเน้ือหาวิชาสงัคมศึกษาได ้

Nabor (1975, pp. 3241–A) ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัเกรด 5 และ เกรด 6 โดยใชแ้บบทดสอบ Lowa test of Education 
Progress : Science วดัความสามารถในการแกปั้ญหาและใชแ้บบทดสอบ Lowa test of Basic Skills 
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From 5 วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาไดดี้กวา่นกัเรียนท่ีมี  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

Parnes (1963) ศึกษาเร่ืองวิธีการระดมสมองในการหาวิธีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยวิธีการ ทดลองเปรียบเทียบกลุ่มหน่ึงวิธีระดมสมองโดยให้
ทุกคนเสนอวิธีการแกปั้ญหาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ คิดได ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าเป็นวิธีการแกปั้ญหา
ท่ีดีท่ีสุด กลุ่มสองให้เสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีดี ท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากนั
กลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิง สร้างสรรคม์ากกวา่กลุ่มท่ีสอง    

Hollowell (1977, p. 57) ศึกษาเร่ือง กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
7  ขั้นตอน คือ ความเขา้ใจในปัญหา การระลึกถึงขอ้เทจ็จริง การรวบรวมขอ้เทจ็จริง การตรวจสอบ
ผล การตรวจสอบวิธีการแกปั้ญหา การคดัคา้นหรือการยอมรับวิธีการคิดแกปั้ญหาพบว่า นกัเรียนท่ี 
แก้ปัญหาได้สําเร็จมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า นักเรียนท่ีแก้ปัญหาไม่สําเร็จและกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการคิดขั้นท่ีหน่ึง ถึงร้อยละ 85  

Tallent (1985, p. 57) ศึกษาเร่ือง The Future Problem Solving Problem : An  
Investigation of Effects on Problem solving Ability มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเ รียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ในระดับเกรด 4-5 ของโรงเรียนท่ีอยู่ชานเมือง (ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
รัฐเทก็ซสั) นกัเรียนกลุ่มทดลอง จาํนวน 33 คน กลุ่มควบคุมจาํนวน 28 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจะ
ไดรั้บการฝึกตามกระบวนการแกปั้ญหาอนาคตเป็นเวลา 5 เดือน ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
วิธีการฝึกดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาอนาคตมีผลต่อคะแนนรวมอย่างมีนัยสาํคญัและกลุ่มทดลอง
กบักลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกนัในการแสดงออก 2 ขั้นตอน คือ วิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดและ
การนาํเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดและขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างกนั คือ ขั้นตอนท่ี 4 และขั้นตอน
ท่ี 6 อาจเป็นไปไดว้่ากลุ่มทดลองนั้นมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการประเมินและองค์ประกอบดา้นการ
ร่วมมือมากกวา่ จึงทาํใหมี้คะแนนของ 4 ขั้นตอนแรก สูงกวา่คะแนนกลุ่มควบคุม 

Hopkins (1985, p. 63) ศึกษาเร่ืองรูปแบบของห้องเรียนท่ีสามารถส่งผลต่อทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรียน พบว่า จะตอ้งเป็นห้องเรียนท่ีมีข่าวสารน่าสนใจให้นกัเรียนได้
อ่านศึกษาคน้ควา้ ทดลองวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารอยู่เสมอและนกัเรียนไดมี้โอกาสถกเถียงเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ เม่ือนักเรียนพบกบัสถานการณ์จากข่าวสารและกระบวนการ
เช่นนั้น กจ็ะส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมต่อไปได ้
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Giuliano (1998) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางความคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาในวิขาเคมี  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  12 คน  
ท่ีถูกคัดเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ในนิวยอร์ค เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบวัด
ความสามารถทางการคิดและเคร่ืองมือวดัวิธีแกปั้ญหา 4 ลกัษณะ คือ 1) การใชเ้หตุผลโดยการนิรนยั
และการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีมีความแม่นยาํ  2) การทดลองและหาขอ้ผิดพลาดดว้ยกระบวนการ
หลากหลายและการหาเหตุผลโดยวิธีการอุปนยั 3) การแกส้มการอลักอลิทึม 4) การเปรียบเทียบและ
การใช้รูปแบบการจาํผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนมีรูปแบบทางความคิดท่ีเหมือนกันจะใช้วิธี
แกปั้ญหาท่ีคลา้ยกนัและการแกปั้ญหาแบบเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนไดต้รวจสอบการคิดของ
ตนเอง 

จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  พบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาเป็นการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะการปฏิบติัทางเป็นสําคญั โดยครู
จะตอ้งจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะของนักเรียน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์
เหตุการณ์ในปัจจุบนั คือ ทกัษะดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีความสาํคญัมากในศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นการฝึกเพื่อให้นักเรียนไดส้ังเกต สังเคราะห์ วิเคราะห์และวางแผน โดยครูดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้เน้นกิจกรรมกระบวนการคิด ฝึกทกัษะการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ คือ ให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองไดล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง และเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โลกแห่งอนาคต ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด
แกปั้ญหา เพื่อเป็นการฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในการคิดแกปั้ญหากบัสถานการณ์ท่ีตอ้ง
เผชิญอยู่ อีกทั้ งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานหรือ
นวตักรรมท่ีแปลกใหม่หรือพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึนมากกว่าเดิมได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พฒันาหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคร์ายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
 
2.3  ความคดิสร้างสรรค์ 

2.3.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
Torrance  (1962)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค ์ คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มี

ขอบเขตจาํกดับุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรคใ์นหลายแบบและผลของความคิดสร้างสรรคท่ี์
เกิดข้ึนนั้นมีมากมายไม่มีขอ้จาํกดัเช่นกนั ซ่ึงความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการของความรู้สึกไว
ต่อปัญหาหรือส่ิงบกพร่องท่ีขาดหายไป แลว้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผา่นมาตั้งเป็นสมมติ- 
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ฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลท่ีไดส้ร้างสรรครู์ปแบบใหม่ความคิดใหม่ ๆ หรือ
ผลิตผลใหม่ ๆ  

Osborn (1963) กล่าวไวว้่า ความคิดสร้างสรรคท่ี์การจินตนาการประยุกต ์ (Applied 
Imagination) ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ แต่ไม่ใช่เป็นจินตนาการท่ีฟุ้ งซ่านเล่ือนลอย 

Guiford (1967) ใหค้วามหมายว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมอง เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดไดห้ลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ประกอบดว้ย
ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซ่ึงผูมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นคนกลา้คิดและมีอิสระใน
การคิด  

Anderson and others (1970) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงความคิดใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการกระทาํของบุคคลท่ีเลือกมาจากประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผา่นมา เพื่อ
สร้างรูปแบบอยา่งใหม่ ๆ ความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่และเช่ือว่าทุกคนเกิดมาพร้อมศกัยภาพใน
การคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถพฒันาไดใ้นทุกระดบัอายุและทุกสาขาอาชีพถา้จดัประสบการณ์ให้
เหมาะสม นอกจากนั้น Anderson (1970) ยงัให้ความหมายความคิดสร้างสรรค ์คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการคิดแกปั้ญหาดว้ยการคิดอย่างลึกซ้ึงท่ีนอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดา 
เป็นลักษณะภายในตัวบุคคลท่ีสามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุมจนได้ผลิตผลใหม่ท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์กวา่  

Haimowits  (1973)  อธิบายวา่ ความคิดสร้างสรรค ์คือ ความสามารถท่ีจะประดิษฐห์รือ
คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ หรือจดัองคป์ระกอบแบบท่ีไม่มีใครจดัมาก่อนในวิถีทางท่ีทาํให้เกิดส่ิงประดิษฐ์
หรือแนวคิดท่ีมีคุณค่าและความงาม  

Wallach & Kogan (1957) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรคว์่า ความสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ กล่าวคือ เม่ือระลึกถึงส่ิงหน่ึงไดก้็จะเป็นสะพานช่วยให้ระลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัไดต่้อไปอีก  

จารุวรรณ ปะกงั (2551, น. 9) ไดก้ล่าวถึง ความหมายความคิดสร้างสรรค ์ ไวว้่า 
ความสามารถของสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนยั ซ่ึงทาํให้เกิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวัเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจจนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะสาํคญัของความคิดสร้างสรรคอ์นันาํไปสู่การประดิษฐห์รือคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่หรือเพ่ือการ
แกปั้ญหาซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดท่ีผา่นมา 
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ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551, น. 177) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า 
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอยา่งหลากหลายและรวดเร็ว แลว้
สร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบไดมี้ผลงานการคิด สามารถริเร่ิม
และสร้างสรรคผ์ลงานหรือส่ิงใหม่ ๆ ได ้ 

บุศรา จิตวรรณา (2552, น. 4) ไดใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีพบโดยใชค้วามรู้ วิธีการท่ีสามารถแสดงออกดว้ยการคิด 
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่และผลงานท่ีไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม  

ไพรินทร์ ต๋าคาํ (2555, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า การคิดคน้
หาความรู้ใหม่ ๆ อนัเป็นการตอบสนองความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) สามารถเป็นพื้นฐาน 
เทคโนโลย ี 2) ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์ซ่ึงพยายามท่ีจะรู้และอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
รอบ ๆ ตวัได ้

จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวมาผู ้วิจัยสรุปความหมายของความคิดสร้างสรรค์ คือ 
กระบวนการทางสมองท่ีแสดงออกในลกัษณะของความสามารถในการคิดนอกกรอบเดิม คิดคน้หา
ความรู้ใหม่ ๆ หรือเปล่ียนแปลงไม่ใหซ้ํ้ ากบัผูอ่ื้น สามารถปรับขยายความคิดและสร้างแนวคิดใหม่
สร้างเป็นองคค์วามรู้ ความคิดใหม่ของตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายรวดเร็ว  เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ มี
จินตนาการ มีการแสดงออกทางดา้นจิตใจและบุคลิกภาพอนัจะนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาท่ีแปลก
ใหม่หรือประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงท่ีแปลกใหม่  

2.3.2  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
2.3.2.1  กลุ่มของแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
Davis (1983) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องนักจิตวิทยาท่ีได้

กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้4 กลุ่ม คือ 
1)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ (Psychology Analysis Theory) 

นกัจิตวิทยากลุ่มวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ฟรอยด ์(Freud) และคริส (Kris) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ว่า และความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใตส้ํานึก
ระหว่างแรงขบัทางเพศ (Libido) กบัความรู้สึกผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) ส่วน  
คูบี (Kubie) รักก ์(Rugg) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรคน์ั้นเกิดข้ึนระหว่างการรู้สติกบัจิตใตส้าํนึกซ่ึง
อยูใ่นขอบเขตของจิตส่วนท่ีเรียกวา่ จิตก่อนสาํนึก 

2)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) นกัจิตวิทยา
กลุ่มพฤติกรรมนิยมน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคว์่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้
โดยเน้นท่ีความสําคญัของการเสริมแรงการตอบสนองท่ีถูกตอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ 
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นอกจากน้ียงัไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ทางปัญญาคือ การโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงเร้าหน่ึงไปส่ิงต่างๆ 
ทาํใหเ้กิดความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่เกิดข้ึน 

3)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงมานุษยนิยม (Humanism Theory) นกัจิตวิทยากลุ่ม
มานุษยนิยมมีแนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคว์่าเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ติดตวัมาแต่กาํเนิด ผูท่ี้สามารถ
นาํความคิดสร้างสรรคอ์อกมาใชไ้ด ้คือ ผูท่ี้รู้จกัตนเอง พอใจตนเองและใชต้นเองเตม็ตามศกัยภาพ
ของตน มนุษยจ์ะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรคข์องตนออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ีนั้นข้ึนอยู่กบัการ
สร้างสภาวะหรือบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา ความมัน่คงของจิตใจ 
ความปรารถนาท่ีจะเล่นกบัความคิดและการเปิดกวา้งท่ีจะรับประสบการณ์ใหม่ 

4)  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์AUTA (AUTA Theory) เป็นรูปแบบของการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนในตวับุคคลโดยมีแนวคิดว่า ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีอยูใ่นมนุษยทุ์ก
คนและสามารถพฒันาให้สูงข้ึนได ้ดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการต่อไปน้ี ท่ีจะผลกัดนัให้บุคลากร
สามารถดึงศกัยภาพถึงสร้างสรรคข์องตนเองออกมาใชไ้ดซ่ึ้งประกอบไปดว้ย 

-  การตระหนัก (Awareness) คือ การตระหนักถึงความสําคญัของความคิด
สร้างสรรคท่ี์มีต่อตนเอง สงัคม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตและตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยู่
ในตนเองดว้ย 

-  ความเขา้ใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองราวต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

-  เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ทั้งท่ี
เป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

- การตระหนกัในความจริงของส่ิงต่าง ๆ (Actualization)  คือ การรู้จกัการตระหนกั
ในตนเอง พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้ งการเปิดกวา้งและ
ประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การ
ผลิตผลงานดว้ยตนเองและการมีความคิดท่ียดืหยุน่เขา้กบัทุก รูปแบบของชีวิต 

จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 4 กลุ่มน้ี จะเห็นไดว้่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นทกัษะ
ท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถท่ีจะพัฒนาให้สูงข้ึนได้โดยอาศัยการเรียนรู้และการจัด 
บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย  
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2.3.3   ประเภทของความคิดสร้างสรรค ์
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ประเภท

ของความคิดสร้างสรรค ์โดยสามารถแบ่งได ้4 ประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี 
1)  ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทความเปล่ียนแปลง (Innovation)  แนวคิดท่ีเป็นการ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึน เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่า
แยกเป็นส่วนย่อย บางคร้ังเรียกว่า นวตักรรม ท่ีเป็นการนาํเอาส่ิงประดิษฐ์ใหม่มาใชเ้พื่อเป็นการ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เช่น การใชส้มองกล เป็นตน้ 

2)  ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทสังเคราะห์ (Synthesis)  การผสมผสานแนวคิดจาก
แหล่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อนัมีคุณค่า เช่น การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการคาํนวณของลูกคิดและหลักทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซ่ึงกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหน่ึง 

3)  ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทต่อเน่ือง (Extension) เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ เป็น
โครงสร้างหรือกรอบท่ีไดก้าํหนดไวก้วา้ง ๆ แต่ความต่อเน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานนั้น เช่น งานอุตสาหกรรม การสร้างรถยนต ์ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
จากตน้แบบเดิม 

4)  ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลกัษณะการจาํลอง
หรือการลอกเลียนแบบจากความสาํเร็จอ่ืน ๆ โดยอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้แปลกใหม่ไปจาก
เดิมเพียงเลก็นอ้ยแต่ส่วนใหญ่ยงัคงแบบเดิมอยู ่

จากประเภทของความคิดสร้างสรรค ์จะเห็นไดว้า่ ไม่ว่าความคิดสร้างสรรคจ์ะมีอยูห่รือ
จาํแนกออกไดเ้ป็นก่ีประเภทกต็าม โดยสภาพความเป็นจริงแลว้ความคิดสร้างสรรคแ์ต่ละประเภทก็
จะไม่สามารถอยูไ่ดโ้ดยเฉพาะตวัตามลาํพงั แต่จะบูรณาการและผสมผสานกนัอยูเ่สมอคือ เม่ือมีการ
คิดกระทาํ ส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึน ก็จะมีการพินิจพิจารณาสังเคราะห์โดยดาํเนินการตามความคิดนั้นอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความคิดแปลกใหม่แตกต่างกนัออกไปหรือเพื่อให้เกิดการเลียนแบบท่ีดี
กวา่เดิม 

2.3.4  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ไดป้ระกอบดว้ยความคิดริเร่ิมเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัประกอบไป

ดว้ยลกัษณะการคิดอ่ืน ๆ อีกดว้ย อยา่งไรก็ตามความคิดริเร่ิมก็ยงัเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัลกัษณะหน่ึง
แต่ความสําเร็จในการสร้างสรรคผ์ลผลิตท่ีแปลกใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะอ่ืน ๆ อีกดว้ย ดงัท่ี
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นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาท่ีสาํคญัหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้
ดงัน้ี 

Wilson (1985, pp. 114-115) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ความ
คล่องแคล่วในการคิด (Fluency) และความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) โดยแบ่งเป็นชนิดยอ่ย ๆ 
ไดอี้กประเภทละ 2 ชนิด ความคล่องแคล่วในการคิดแบ่งเป็นความคล่องแคล่วในดา้นการเช่ือมโยง 
(Associative Fluency) คือ ความสามารถในการคิดคาํนึงหรือขอ้ความท่ีเขียนแลว้ให้มีความหมาย
ชดัเจน ถูกตอ้งรวดเร็วดงัท่ีตอ้งการ ความสามารถน้ีมีความสาํคญัต่อการอธิบายความคิดของตนได้
เป็นอยา่งดีและความคล่องแคล่วในดา้นแนวความคิด (Ideational Fluency) เนน้ถึงคิดรวดเร็วท่ีแต่
ละคนสามารถเกิดความคิดในดา้นต่าง ๆ ข้ึนมา ความยืดหยุ่นในการคิด แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
ความยดืหยุน่ในการปรับความคิด (Adaptive flexibility) คือ ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางของ
ความคิด เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนใหม่ เพื่อจะไดค้น้พบส่ิงใหม่ ๆ ความยดืหยุน่ในการคิดหลายแนวทาง 
(Spontaneous  Flexibility) คือ ความสามารถในการคิดท่ีจะตอบสนองปัญหาอยา่งเดียวกนันั้นได้
หลาย ๆ แบบ โดยคิดถึงปัญหานั้นในหลาย ๆ ดา้น โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงความคิดสร้างสรรคม์กั
เขา้ใจและมุ่งเน้นไปท่ีความคิดริเร่ิม ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ ความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยลกัษณะ
ความคิดอ่ืน ๆ ดว้ย มิใช่เพียงแต่ความคิดริเร่ิมเพียงอยา่งเดียว  

Guilford (1967, pp. 145-151) ไดอ้ธิบาย ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดอเนกนยั 
(Divergent thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1.  ความคล่องในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดได ้อยา่งรวดเร็วมี
ปริมาณมากและไม่ซํ้ากนัในเร่ืองเดียวกนัหรือเป็นความสามารถในการผลิตความคิด ไดห้ลากหลาย 
ความคล่องในการคิดมีความสาํคญัต่อการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เพราะในการ แกปั้ญหานั้นตอ้งการ
ความรวดเร็วและคิดหาวิธีไดห้ลายวิธี  

2.  ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของ การคิด ซ่ึงเป็น
ความสามารถในการกระทาํต่อปัญหาไดห้ลากหลายหรือการคิดไดห้ลากหลาย  

3.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก ความคิดง่าย 
ๆ ธรรมดาหรือความคิดท่ีไม่ซํ้ ากนัผูอ่ื้น ความคิดริเร่ิมเกิดจากการนาํความรู้เดิมมา ดดัแปลงและ
ประยกุตใ์หเ้ป็นส่ิงใหม่  

4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด เป็นขั้นตอน 
สามารถอธิบายให้เห็นภาพไดช้ดัเจน ซ่ึงความคิดละเอียดลออจดัเป็นรายละเอียดท่ี นาํมาตกแต่ง
หรือขยายความคิดเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึน  
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Torrance (1974, pp. 91-95) เป็นผูน้าํแนวคิดและองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์
ของ Guilford (1967) มาใชใ้นการศึกษาวิจยัในรูปแบบของการเรียนการสอน ซ่ึง Torrance สนใจท่ี
จะศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยเนน้ความคิดสร้างสรรคใ์น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.  ความคล่องในการคิด (Fluency) เป็นความสามารถในการผลิตความคิดทางภาษาได้
หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อคาํถามปลายเปิดและคาํถามอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางภาษา 
หรือท่าทาง เช่น ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดนตรีและศิลปะ เป็นตน้ หรืออาจจะกล่าวไดอี้ก
อยา่งหน่ึงวา่ เป็นความคิดคล่องทางดา้นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ (Associational fluency) 

2.  ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) เป็นความสามารถในการกระทาํต่อปัญหาได้
หลากหลาย คิดไดห้ลากหลายและสามารถแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิด ประโยชน์ได้
หลาย ๆ ดา้น 

3.  ความคิดริเร่ิม (Originality) เป็นความคิดแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจาก ความคิด
ธรรมดา  ความคิดท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน  ๆ  หรือเป็นการรวมกันของความคิดท่ีไม่มี 
ความสมัพนัธ์กนัมาก่อนทั้งในดา้นความคิดหรือการกระทาํ 

Jellen and Urban (1986, pp. 137-152) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของความคิด
สร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1.  ความคิดคล่อง 
2.  ความคิดยดืหยุน่ 
3.  ความคิดริเร่ิม 
4.  ความคิดรวบยอด 
5.  การกระทาํท่ีแสดงถึงการเส่ียงอนัตราย 
6.  การผสมใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น การจดัรวมส่ิงต่างๆ  
7.  อารมณ์ขนั 
อารี พนัธ์มณี (2557, น. 37-43) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถทาง

สมองท่ีคิดได้กวา้งไกลหลายทิศทางหรือการคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความคิด 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการนาํเอาความรู้เดิมมาคิด
ดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 
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2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิง
เร้าให้ไดม้ากท่ีสุด หรือความสามารถคิดหาคาํตอบท่ีเด่นชดัและตรงประเด็นมากท่ีสุด ซ่ึงจะนับ
ปริมาณความคิดท่ีไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั  

3.  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพ ของ
ความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ความคิดยืดหยุน่เนน้ในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่ ๆ  
ของความคิดแบบคล่องแคล่วนั้นเอง เป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มาก 
ข้ึนดว้ยการจดั เป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑย์ิง่ข้ึน แบ่งเป็น 

3.1  ความคิดยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous  flexibility)  เป็นความสามารถท่ี
จะพยายามคิดใหห้ลายประเภทอยา่งอิสระ 

3.2  ความคิดยืดหยุ่นทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive flexibility) คือ  คิดได้
หลากหลายไม่ซํ้าแบบกนั 

4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการ มองเห็น
รายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็นและยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ อย่างมี 
ความหมาย 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัย สรุป
องคป์ระกอบความสามารถคิดสร้างสรรค ์จากแนวคิดของนกัวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ แสดงดงั ตารางท่ี 2.3  
 
ตารางที ่2.3  แสดงองคป์ระกอบความสามารถคิดสร้างสรรคจ์ากแนวคิดของนกัวิชาการ 
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วิลสนั     /  /   
กิลฟอร์ด   /  /  /  /  
ทอร์แรนซ์   /  /  / /   
เจลเลน และ เออแบน  / / /  
แอนเดอร์สนั  / / / / 
วิชยั  วงษใ์หญ่  / / / / 
บุศรา  จิตวรรณา  / / / / 
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จากตารางท่ี 2.3  พบว่า นักจิตวิทยาและผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง
ตรงกนัวา่องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 4 ดา้น  

1.  ความคิดคล่องแคล่ว เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาํตอบไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็วและมีคาํตอบในปริมาณมากในเวลาท่ีจาํกดั  

2.  ความคิดยดืหยุน่ เป็นความสามารถของบุคคลในการคน้หาคาํตอบไดห้ลายประเภท
หลายทิศทาง  

3.  ความคิดริเร่ิม เป็นความสามารถในการคิดในส่ิงท่ีแปลกใหม่ ความสามารถการ
จินตนาการส่ิงใหม่ ความสามารถในการสังเคราะห์แนวคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดท่ีมีอยู่
เดิม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความกลา้คิด กลา้เส่ียง การยอมรับความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึง 
แสดงออกดว้ยการกลา้ในการคิดและการพดูใจคอมัน่คงไม่เช่ือคนง่ายมีเหตุผลรอบคอบ มีความคิด 
สร้างสรรค ์ชอบทาํส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ กลา้เส่ียง ชอบแสดงตวั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 
ชอบอิสระและชอบช่วยเหลือหมู่คณะ   

4.  ความคิดละเอียดลออ เป็นการคิดให้ไดร้ายละเอียดอย่างเป็น ขั้นตอน อธิบายหลกั
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหช้ดัเจนและสมบูรณ์ 

2.3.5  พฒันาการความคิดสร้างสรรค ์
Torrance (1962) ไดศึ้กษาพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ในวยัต่างๆ ดงัน้ี 
1)  วนัก่อนเขา้เรียน 
อายุตั้งแต่เกิด - 2 ปี เด็กจะเร่ิมมีจินตนาการในระยะน้ี พ่อแม่สามารถเสริมสร้าง

พฒันาการใหแ้ก่เด็กไดด้ว้ยการหาเกมต่าง ๆ ให้เด็กและควรระวงัความปลอดภยัของเด็กระหว่างท่ี
เล่นดว้ย 

อายุ 2 ปี - 40 ปี เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ส่ิงต่าง มีช่วงเวลาความสนใจสั้น และเร่ิมเอาแต่ใจ
ตนเอง ตอ้งการทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการพฒันาความเช่ือมัน่ตนเอง เด็กจะอยากรู้อยาก
เห็นและทาํปัญหาให้ผูใ้หญ่รําคาญไดบ่้อย ๆ เด็กวยัน้ีควรมีของเล่นชนิดท่ีเปล่ียนแปลงไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น รูปส่ีเหล่ียมสําหรับต่อหรือดินนํ้ ามนั จะทาํให้เด็กมีจินตนาการไดดี้กว่าของเล่นท่ีมี
รูปแบบแน่นอนตายตวั ผูใ้หญ่ควรจะถูกให้เด็กปลูกตน้ไมห้รือสัตวเ์ล้ียง ให้เด็กทาํส่ิงต่างๆ ดว้ย
ตนเอง เด็กจะรู้สึกยนิดีเม่ือทาํไดส้าํเร็จ ควรให้ความช่วยเหลือเลก็ ๆ นอ้ย ๆ หรือคนปลอบโยนเม่ือ
เดก็ทาํไม่สาํเร็จ 

อาย ุ4 ปี - 6 ปี เดก็วยัน้ีมีจินตนาการดี เร่ิมเรียนรู้ถึงทกัษะในการวางแผนการเล่น เรียนรู้
ถึงหนา้ท่ีของผูใ้หญ่โดยผา่นการเล่น สามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์เขา้ดว้ยกนัแมว้่ายงัไม่เขา้ใจเหตุผล 
เร่ิมรับรู้ถึงอารมณ์ของผูอ่ื้นและเร่ิมคิดไดว้่าการกระทาํของตนเองจะทาํใหผู้อ่ื้นรู้สึกอยา่งไร ผูใ้หญ่
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ควรนาํความคิดของเดก็มาใชป้ระโยชน์บา้ง แมว้่าจะไม่ดีเท่าของผูใ้หญ่ควรยอมใหเ้ด็กทาํ ส่ิงต่าง ๆ 
ดว้ยตนเองและคอยให้คาํแนะนาํ ควรตอบคาํถามของเด็กหรือร่วมรับรู้ในส่ิงท่ีเด็กคิด เด็กวยัน้ีเป็น
วยัท่ีควรส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์

2)  ประถมศึกษา 
อาย ุ6 ปี - 8 ปี มีความคิดสร้างสรรคข์องเด็กจะลดลงในระยะของการเรียนชั้นประถม 

แต่เด็กวยัน้ีจะรักการเรียน อยากรู้อยากเห็นมากข้ึน เอาแต่ใจตนเอง ใชต้นเองเป็นศูนยก์ลาง ระยะน้ี
เป็นช่วงเวลาท่ีจะใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์่านบทเรียน นิทาน หรือการอภิปราย ผูใ้หญ่ควรช่วยให้
เดก็ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองและคอยตอบคาํถามต่าง ๆ ของเดก็ 

อาย ุ8 ปี - 10 ปี เด็กวยัน้ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนและสามารถนาํความคิดไปใชไ้ด้
จริงๆ เด็กมกัจะเลียนแบบวีรบุรุษ สามารถกระตุน้ให้ใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือทกัษะอ่ืน ๆ เพื่อ
ช่วยเพื่อนฝงู เด็กสามารถทาํงานท่ียากข้ึนได ้รู้จกัถามคาํถาม ปัญหาท่ีซบัซอ้นข้ึนรู้จกัคิดมากข้ึน มี
ความกงัวลใจในส่ิงท่ีตนเองไม่ไดท้าํและจะรู้สึกเสียใจถา้ไม่ไดรั้บความยุติธรรมเด็กวยัน้ีตอ้งการ
โอกาสท่ีจะไดแ้สดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์ผูใ้หญ่ควรใหโ้อกาสน้ีแก่เด็กพร้อมทั้งแสดงใหเ้ด็ก
เห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ แต่เด็กก็ตอ้งการคาํแนะนาํ สนบัสนุนและปลอบโยนดว้ย เม่ือ
ตอ้งทาํงานท่ียากมาก ๆ วยัน้ีเป็นวยัท่ีเดก็ควรเรียนรู้วา่ตวัเองไม่สามารถทาํทุกส่ิงทุกอยา่งได ้

อาย ุ10 ปี - 12 ปี เด็กชอบอ่านหนงัสือและสามารถอ่านหนงัสือหรือใชค้วามคิดไดที้ละ
นาน ๆ เป็นวยัท่ีมีพฒันาการดา้นศิลปะ ดนตรีไดอ้ยา่งรวดเร็ว เด็กวยัน้ีมกัจะชอบลองทาํทุกส่ิงทุก
อย่างดว้ยตนเอง มีความคิดละเอียดลึกซ้ึงถึงขอ้ปิดย่อยต่างๆ ได ้ถา้เป็นงานท่ีทา้ทาย เด็กสามารถ
แปลงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ได ้ลงความคิดเห็นประดิษฐ์ส่ิงกระตุน้ให้เด็กหัดทาํงานยาก ๆ และหัด
ตดัสินใจ 

3)  มธัยมศึกษา 
อายุ 12 - 14 ปี เด็กวยัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมมากและยงัไม่มีการวางแผนสําหรับ

อนาคตตนเอง รักสนุกไม่คาํนึงเหตุผล เด็กท่ีมีพรสวรรค์จะมีการแสดงออกถึงจินตนาการของ
ตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ เด็กจะเร่ิมต่อตา้นระเบียบกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง เด็กวยัน้ีมกัมีความรู้สึกไม่
มัน่ใจในตวัเอง เพราะการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนฝูงก็
เปล่ียนแปลงไปเพราะเด็กมกัจะกลวัว่า เพื่อนฝูงก็ไม่ยอมรับ เด็กควรมีโอกาสเรียนรู้ถึงการเลือก
อาชีพ มีโอกาสทาํงานท่ียาก ๆ น่าสนใจ ฝึกการตดัสินใจและท่ีสาํคญั คือ ไม่ทาํใหเ้ด็กแตกต่างไป
จากกลุ่มเพื่อน แต่ควรใชว้ิธีดึงกลุ่มเพื่อน ๆ ไปในทางท่ีถูกตอ้ง ควรฝึกให้เด็กรู้จกัสังเกตความ
ตอ้งการของคนอ่ืนและรู้จกัเคารพความเห็นของผูอ่ื้นดว้ย 
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อายุ 14 ปี - 16 ปี ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะชอบสนุก ผจญภยั เร่ิมสนใจงานอาชีพใน
อนาคต เดก็จะมีพฒันาการเร็วมากทางดา้นความสามารถและความสนใจ แต่กย็งัเปล่ียนแปลงไดง่้าย 
เด็กมกัจะกงัวลเร่ืองการยอมรับของเพ่ือน ๆ และเร่ิมเรียนรู้ว่าปัญหาบางอยา่งไม่สามารถหาคาํตอบ
ท่ีแน่นอนได ้ผูใ้หญ่ควรช่วยใหเ้ดก็มีเวลาคิดถึงความสามารถของตนและวิธีการนาํไปใชใ้หป้ระสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงาน ควรกระตุน้ให้เด็กทราบถึงความตอ้งการของสังคม ระยะน้ีเป็น
ช่วงเวลาสาํหรับการฝึกฝนทกัษะในการตอบปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

อายุ 18 ปี เด็กวยัน้ีตอ้งการช่วยชักจูงจินตนาการให้มีความทะเยอทะยานในทางท่ีดี
สาํหรับชีวิต ความสนใจของเด็กวยัน้ีจะคงพอ ๆ กบัความตอ้งการของเด็ก เพราะเด็กสามารถท่ีจะ
คิดหาขอ้สรุปไดแ้ลว้ได ้เรียนรู้ท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีมีอยู่แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละสามารถ
เขา้กบักลุ่มเพื่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ในระหว่างน้ีผูใ้หญ่ตอ้งคอยดูแลและกระตุน้ดว้ย อาหารความคิดใน
ห้องเรียนเสริมสร้างทกัษะความชาํนาญและความสนใจในสุนทรียภาพ ผูใ้หญ่ควรเร่ิมเรียนรู้ไป
พร้อมกบัเด็กวยัน้ี แต่หลีกเล่ียงการแข่งขนักบัเด็ก ควรใชป้ระโยชน์จากแบบทดสอบความสนใจ 
ความสามารถและทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ เด็กตอ้งการพบกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขโดยใชค้วามคิด
สร้างสรรคแ์ละตอ้งการความช่วยเหลือและแนวทางท่ีควรยึดถือสร้างความเช่ือมัน่ต่อตนเองและ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อสงัคม 

4)  หลงัมธัยมศึกษา 
ทอแรนซ์ พบว่า ระดับความคิดสร้างสรรค์ของวยัน้ีลดลง อาจเพราะสาเหตุหลาย

ประการ เช่น พฒันาการของร่างกายไม่ต่อเน่ือง การทาํงานของต่อมต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป การ
จดัการศึกษา ตลอดจนความแตกต่างทางสงัคมและความกงัวลหนกัใจในอาชีพ เป็นตน้  

ทอแรนซ์ พบว่า ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กจะค่อย ๆ สูงข้ึนตามอายุจนกระทัง่เด็ก
เรียนอยูป่ระมาณระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กจะลดลง
อยา่งเห็นไดช้ดัหรือหยดุชะงกัหายไปเลย ซ่ึงสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนกฎระเบียบท่ี
เขม้งวดและการปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น การปฏิบติัตามแบบสังคมการรู้จกัประนีประนอม ซ่ึงจะทาํ
ให้เกิดความวิตกกงัวล กลวัทาํไม่ถูก กลวัการลงโทษทาํให้เด็กขาดความเป็นอิสระทั้งดา้นความคิด
และการกระทาํ ขาดการกระตือรือร้น กงัวลใจ อนัเป็นผลทาํให้ความคิดสร้างสรรคล์ดลง เม่ือบาง
คนความคิดสร้างสรรคห์ายไป แลว้ก็อาจจะยอ้นกลบัมาใหม่ แต่บางคนจะหายไปเลยตั้งแต่นั้น ซ่ึง 
Gardner and Winner (1982) ไดเ้สนอความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งเสริมการเรียนศิลปะกบั
พฒันาการทางศิลปะ ท่ีเรียกว่า เส้นโคง้ตวัยู ของพฒันาการดา้นศิลปะ (U-curve of Graphic 
Development) ดงัภาพท่ี 2.2  
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  ภาพที ่2.2  เสน้โคง้ตวัยขูองพฒันาการทางดา้นศิลปะ (U-curve of Graphic Development)  
     ทีม่า:  พงศภ์วนั อะสีติรัตน์ (2557, น. 69) 

 

จากภาพท่ี 2.2 อธิบายไดว้่า เด็กวยั 5 ขวบ จะมีความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการสูง
ซ่ึงจะลดลงมาเร่ือย ๆ ตามลาํดบัอายจุน 8 ขวบ จะเร่ิมคงท่ี จนกระทัง่อาย ุ11 ปี หากไม่มีแรงกระตุน้
ใดใด ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ก็จะคงท่ีเหมือนคนปกติทัว่ไป แต่หากมีการกระตุน้ข้ึน
ในช่วงวยัรุ่น ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของเขาจะสามารถพฒันาต่อเน่ืองไปจนสามารถ
เป็นศิลปินตวันอ้ย ๆ ไดไ้ปจนถึงเป็นศิลปะมืออาชีพในอนาคต 

2.3.6  ลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถอธิบายได ้3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีเป็นบุคคลลกัษณะท่ี

เป็นกระบวนการคิดและลกัษณะท่ีเป็นผลงาน ดงัต่อไปน้ี 
2.3.6.1  ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Person)  
ความคิดสร้างสรรคมี์ในตวัทุกคน หรือทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์โดยบุคคลท่ีคิดว่า

ตวัเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค ์จะมีโอกาสสร้างสรรคต์นเองและสร้างสรรคผ์ลงานมากกว่า
บุคคลท่ีคิดว่าตนไม่มีความคิดสร้างสรรค์ (อารี พนัธ์มณี, 2557) ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์จะมี
บุคลิกภาพท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนประมวลไดด้งัน้ี 

Maslow (1954) ไดก้ล่าวไวว้่า  ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์มีความแตกต่างไปจากบุคคล
อ่ืนโดยทัว่ไปลกัษณะเฉพาะอย่าง คือ มีความเป็นตวัของตวัเองและไม่กลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่รู้ ส่ิงท่ี
ลึกลบัน่าสงสยั แต่รู้สึกพอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญกบัส่ิงแปลกใหม่เหล่านั้น 
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Guilford (1967) พบวา่ ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นผูท่ี้มีความอดทนต่อส่ิงท่ีไม่ชดัเจน 
ผูท่ี้เตม็ใจท่ีจะทาํงานหนกั อุทิศเวลาเพื่องานและมีความยดืหยุน่พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง

การยดึถือวิธีการเก่า ๆ มาสู่วิธีการใหม่ ๆ  
Mackinnon  (1978)  พบว่า  ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา มี

ความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์และมีความละเอียดในการ
แกปั้ญหา รวมทั้งมีความสามารถในการสอบสวน คน้หารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
อยา่งละเอียดกวา้งขวางและเป็นผูท่ี้เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ ยงัไม่หลีกเล่ียง ชอบแสดงออกและ
ชอบรับรู้มากกวา่ตดัสิน 

Fromm  (1963)  กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
-  ความรู้สึกประหลาดใจท่ีพบเห็นส่ิงใหม่ ๆ (Capacity of be puzzled) 
-  มีสมาธิสูง คิดไตร่ตรอง ละเอียดถ่ีถว้น (Ability to concentrate) 
-  ยอมรับส่ิงท่ีไม่แน่นอน ส่ิงท่ีขดัแยง้ ส่ิงท่ีคลุมเครือ (Ability to accept 
conflict and tension)  
-  เตม็ใจท่ีจะทาํหรือเผชิญส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่เสมอ ๆ (Willingness to be born 

everyday) 
Torrance  (1962)  พบว่า  วิธีการเรียนรู้ของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ชอบการเรียนรู้

โดยการตั้งคาํถาม ซกัถาม เสาะแสวงหา ทดลองเพ่ือคน้หาความจริงหรือคาํตอบดว้ยตนเองและทอร
แรนซ์ ยงักล่าวถึงพฤติกรรมเฉพาะอยา่งท่ีเป็นตวับ่งช้ีวา่เดก็มีความคิดสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 

-  ใชเ้วลาหมดไปโดยไม่ตอ้งกระตุน้ 
-  ทาํงานเกินกวา่ท่ีกาํหนดใหท้าํ 
-  ถามคาํถามไดห้ลายรูปแบบ 
-  คิดหาวิธีการไดห้ลากหลายในการทาํส่ิงต่าง ๆ 
-  สนใจและสนุกกบัการลากเสน้และวาดภาพ 
-  ช่างสงัเกต 
-  ไม่รังเกียจผลท่ีตามมาถา้ส่ิงท่ีเขาทาํไปแตกต่างจากคนอ่ืน 
-  สนใจในการทดลองกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีคุน้เคย 
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Barron  (1998) และ Mackinnon (1978) ไดส้รุปบุคลิกลกัษณะคนท่ีมีผลงานสร้างสรรค์
ไวด้งัน้ี 

-   มีใจกวา้ง เปิดรับประสบการณ์หลากหลาย 
-  มีความสามารถและพอใจท่ีจะเผชิญกบัขอ้มูลท่ีซบัซอ้นคลุมเครือขอ้ขดัแยง้และ

ปัญหาต่างๆ ไดม้ากกวา่ธรรมดา 
-  มีความคิดอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 
-  มีความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจกวา้งขวาง 
-  กลา้เส่ียง กลา้ทดลอง ชอบผจญภยั 
-  ชอบเล่นสนุก มีอารมณ์ขนั 
-  กลา้แสดงออก 
Maslow  (1998) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติและบุคลิกลกัษณะของนกัคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
-  เปิดกวา้งรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
-  มีอิสระในการคิดพินิจและตดัสินใจ 
-  กลา้เผชิญความเส่ียง 
-  มีความเช่ือมัน่และเป็นตวัของตวัเอง 
-  มีทศันคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ 
-  มีแรงจูงใจอนัสูงส่งท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ 
-  เป็นคนท่ีทาํงานหนกั 
-  มีความสนใจต่อส่ิงท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
-  อดทนต่อปัญหาท่ีมองไม่เห็นคาํตอบ 
-  มีความสามารถในการปรับตวัดา้นสุนทรียะ 
-  เรียนรู้จากประสบการณ์ความลม้เหลว 
Fisher (1993)  กล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีใฝ่รักใฝ่ทดลองท่ีจะนาํไปสู่ความคิด

สร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 
-  เปิดตนเองในการแสวงหาประสบการณ์ 
-  อยากรู้อยากเห็น 
-  คาดคะเน เส่ียงเอา 
-  หยัง่รู้ 
-  ไม่ยดึติดกบัประเพณีนิยม 
-  แสดงความเป็นอิสระ 
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-  ไม่คิดมากกบัการทาํผดิ 
-  แสวงหารูปแบบใหม่ 
-  แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดว้ยความหวงั 
-  ชอบเล่น มองส่ิงต่าง ๆ อยา่งรู้สึกสนุก 
-  ชอบส่ิงท่ีทาํใหป้ระหลาดใจ 
-  ใชค้วามคิดฝันจินตนาการของตนเอง ร่วมสร้างฝัน 
Davis and Rimm (2004) สรุปลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
-  มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง 
-  เป็นตวัของตวัเอง 
-  มีพลงั กระตือรือร้น 
-  ข้ีเล่น มีอารมณ์ขนั 
-  มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคนท่ีมีศิลปะและสนใจเก่ียวกบัความงาม 
-  สนใจในส่ิงท่ีซบัซอ้นและลึกลบั 
-  ตอ้งการเวลาท่ีเป็นส่วนตวัและอยูต่่อลาํพงั 
-  มีความเห็นแตกต่างในการท่ีจะยอมรับระเบียบแบบแผน 
-  มีความสนใจในการทาํส่ิงต่างๆ มาก  
จากลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์จะเห็นไดว้่า มีความเป็นตวัของตวัเอง

และไม่กลัวต่อส่ิงท่ียงัไม่รู้ มีความอดทน สามารถคิดได้หลายทิศทางมีความละเอียดในการ
แกปั้ญหาชอบการเรียนรู้โดยการตั้งคาํถาม ซกัถาม เสาะแสวงหาและทดลอง เพื่อคน้หาความจริง 

2.3.7  ลกัษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ 
เป็นวิธีการคิดหรือกระบวนการทาํงานของสมองอยา่งมีขั้นตอนตลอดจนคิดแกปั้ญหา

ได้สําเร็จ ซ่ึงเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือส่ิงท่ีบกพร่องขาดหายไป แล้ว
รวบรวมความคิด ตั้งเป็นสมมติฐาน ต่อจากนั้นก็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
สรุปรายงานผลออกมา ซ่ึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่า กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(The Creative Problem Solving Process) โดย Torrance (1962) นาํเสนอ
ขั้นตอนดงัภาพท่ี 2.3  
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 ความสบัสน    
 วุน่วายในใจ   การคน้หาความจริง          การคน้หาปัญหา 
      Mess      Fact – Finding                     Problem -Finding 
 
 
      การยอมรับผลการคน้พบ 
            Accepttance         การคน้หาคาํตอบ         การตั้งสมมติฐาน 
    Finding                     Solution – Finding           Idea - Finding 
 
 
      New 
  Challenger 
 
ภาพที ่ 2.3 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(The Creative Problem Solving Process) 
ทีม่า: Guilford .The Analysis of Intelligence (1967, p. 254) 
 

จากภาพท่ี 2.3 กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ สามารถแบ่ง
ออกเป็นขั้น ๆ ได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact-Finding) เป็นการพิจารณาหาคาํตอบอนัเกิดจากความ
สบัสนวุน่วายภายในใจ (Mass) 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาปัญหา (Problem-Finding) เม่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้จึงรู้ว่ามี
ปัญหาเกิดข้ึนหรือการมองปัญหา 

ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) เป็นการรวบรวมความคิดท่ีหลากหลายในการ
แกไ้ขปัญหาและตั้งสมมติฐานข้ึน  

ขั้นท่ี 4 การคน้พบคาํตอบ (Solution-Finding) เป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อการคน้หาและคน้พบคาํตอบในท่ีสุด  

ขั้นท่ี 5  การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance-Finding) การยอมรับคาํตอบจาก
การพิสูจน์เพ่ือการแกปั้ญหาเรียบร้อยแลว้ว่า จะแกปั้ญหาไดอ้ย่างไรและการคน้พบอยา่งไม่ส้ินสุด
ลง ส่ิงท่ีคน้พบจะนาํไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีเรียกวา่ New Challenges 
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มิติท่ี 2 วิธีการคิด (Operations) หมายถึง การปฏิบติัหรือการคิดท่ีเป็นการทาํงานของ
สมอง โดยเร่ิมจากการตีความเน้ือหา การสะสมความรู้หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในรูปของความจาํ รวมถึง
การคิดเพื่อตอบสนองซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1)  การรู้การเขา้ใจ  (Cognition : C)  เป็นการคิดเบ้ืองตน้ซ่ึงมิทราบรายละเอียด 
ปลีกย่อยต่าง ๆ เป็นความสามารถของสมองในการเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็น
ความสามารถของสมองในการตีความเม่ือเห็นส่ิงเร้าแลว้เกิดการรับรู้เขา้ใจในส่ิงนั้นและบอกไดว้่า
เป็นอะไร เช่น เคร่ืองหมายสญัญาณจราจร แผนท่ี เป็นตน้  

2)  การจาํ (Memory : M) เป็นการคิดท่ีเกิดการเรียนรู้มากข้ึน สามารถจดจาํเร่ืองในอดีต
ได ้เป็นความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ ไวไ้ด ้และสามารถระลึกไดเ้ม่ือ
ตอ้งการใช ้เช่น การจาํสูตรคูณ หมายเลขโทรศพัท ์รหสัประจาํตวั ช่ือคน เป็นตน้  

3)  การคิดแบบอเนกนยัหรือความคิดกระจาย (Divergent Thinking: D) เป็นการคิดท่ีมี
พื้นฐานจากวิธีการคิดระดบัท่ี 1 และ 2 หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้
หลายรูปแบบ หลายทิศทางแตกต่างกนัไป จากส่ิงเร้าท่ีกาํหนดให้โดยไม่จาํกดัจาํนวนคาํตอบ เช่น 
หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้สามารถทาํประโยชน์อะไรไดบ้า้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด ผูท่ี้คิดไดป้ริมาณมาก 
แปลกใหม่และนาํไปใชไ้ดถื้อว่าเป็นผูท่ี้มีความคิดอเนกนยั ซ่ึงกิลฟอร์ด กล่าวว่า ความคิดอเนกนยั 
คือ ความคิดสร้างสรรคน์ัน่เอง  

4)  การคิดแบบอเนกนยัหรือความคิดรวม (Convergent Thinking: N)  หมายถึง  
ความสามารถในการคิดหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวจากขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ี
หลากหลาย เช่น สไลด ์วีดีโอ เทปเสียง โปสเตอร์ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีใชเ้รามากท่ีสุด เป็นตน้  

5)  การคิดประเมินค่า (Evaluation: E) หมายถึง  ความสามารถในการตีค่าลง สรุปโดย
อาศยัเกณฑท่ี์ดีท่ีสุด เป็นการคิดในระดบัสูงสุดท่ีมีการประเมินค่าผลดีและผลเสียโดยการ ตดัสินใจ
ประกอบ เพื่อตรวจสอบวา่เป็นแนวทางท่ีแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งเหมาะสมท่ีสุดแลว้   

มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Products) หมายถึง การแสดงผลการทาํงานของสมอง หรือผลท่ี
ไดจ้ากการคิด (Product) หลงัจากท่ีสมองไดรั้บขอ้มูลหรือส่ิงเร้าจากมิติท่ี 1 และตอบสนอง ต่อ
ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีไดรั้บจากมิติท่ี 2 แลว้กไ็ดอ้อกมาเป็นผลของการคิดในมิติท่ี 3 เช่น  ความสามารถ
ในการจาํแนก การจดัหมวดหมู่ การจดัระบบความสัมพนัธ์ของเน้ือหา เป็นตน้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 
ลกัษณะ ดงัน้ี  

1)  หน่วย  (Unit: U) หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัและแตกต่างไปจาก ส่ิงอ่ืน ๆ 
เช่น สุนขัแมว ไก่ นก ขนุน ทุเรียน เป็นตน้  
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2.3.8  การวดัความคิดสร้างสรรค ์
เป็นการวดัความสามารถในการคิดสร้างสรรคห์าคาํตอบท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ้ าใครและมี

คุณค่า ๆ ให้ไดห้ลาย ๆ คาํตอบหรือสามารถคิดไดห้ลาย ๆ ทางหรือท่ีเรียกว่าความคิดอเนกนยั 
(Divergent Thinking)  ดงันั้น คาํตอบท่ีเป็นไปไดแ้ต่ละขอ้ซ่ึงอาจมีหลายอยา่ง ซ่ึงจะต่างจากการวดั
สติปัญญาท่ีตอ้งการหาคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงตวัเดียวหรือเรียกว่า ความคิดเอกนัย (Convergent 
Thinking ) ซ่ึงขอ้คาํถามในการวดัความคิดสร้างสรรคท์ั้ง 4 ลกัษณะ มีตวัอย่างดงัตารางท่ี 2.4  
Guilford (1967) 
 
ตารางที ่2.4  แสดงตวัอยา่งขอ้คาํถามในการวดัความคิดสร้างสรรค ์
 

องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์  ตวัอย่างข้อคาํถาม 

1. ความคดิริเร่ิม (Originality) 
 

 
 

- จงตั้งช่ือเร่ืองจากเร่ืองท่ีจะเล่าใหฟั้งต่อไปน้ี ใหม้ากท่ีสุด (ใน
เชิงปริมาณ ใหค้ะแนนตามจาํนวนช่ือ ส่วนในเชิงคุณภาพให้
คะแนนตามช่ือท่ีแปลกใหม่ไม่ธรรมดา) 

2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 
    - ปริมาณของการคดิ  
      (Ideational Fluency) 
   - การหาความสัมพนัธ์หรือการเปรียบ 
      เทยีบ (Associational Fluency) 
   - ความสามารถในการสร้างประโยค         
     (Expressional Fluency) 

 
 
 
 
 
 
 

- จงบอกถึงส่ิงท่ีกลมและกินไดใ้หม้ากท่ีสุด  
- จงบอกถึงส่ิงท่ีแน่นทึบ ยดืหยุน่ไดแ้ละมีสีสันใหม้ากท่ีสุด  
- จงหาคาํท่ีมีความหมายเช่นเดียวกบัคาํวา่ “ดี”  
- จงหาคาํท่ีมีความหมายตรงขา้มกบัคาํวา่ “แขง็”  
- จงเขียนประโยคท่ีประกอบดว้ยคาํส่ีคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ยอกัษร หรือ 
สระต่อไปน้ี จ-จ-เ-น ให้มากท่ีสุด โดยแต่ละประโยคไม่มีคาํซํ้ า
กบัประโยคก่อน ๆ เลย  

3. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility)  - จงบอกประโยชน์ใชส้อยของกอ้นอิฐใหม้ากท่ีสุด  
(ให้คะแนนในความแตกต่างของวิธีการใช้ เช่น ถ้าใช้ในการ
ก่อสร้างกาํแพงให้ 1 คะแนนแต่ถา้ใช้เป็น คอ้นตอกไม้ก็ให้ 2 
คะแนน เป็นตน้) 

4. ความคดิละเอยีดลออ   
    (Elaboration) 

 - จงบอกวธีิการหรือขั้นตอนท่ีจาํเป็นเพ่ือใหง้านหรือโครงการท่ี
กาํหนดใหน้ั้นบรรลุผลใหล้ะเอียดท่ีสุด 
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วิธีการวดัความคิดสร้างสรรคมี์หลากหลายวิธีการ ซ่ึงคลา้ยกบัวิธีการวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้หรือวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัต่าง ๆ สามารถประมวลไดด้งัน้ี  
(อารี พนัธ์มณี, 2557, น. 230-233) 

1)  การสงัเกต  
การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ Abraham (1927) และ 

Andrew (1971) ไดศึ้กษาแบบต่าง ๆ ของความคิดจินตนาการและไดใ้ชว้ิธีการสังเกตเป็นวิธีการวดั
วิธีหน่ึงในหลาย ๆ วิธีเขาพยายามท่ีจะวดัความคิดจินตนาการของเดก็จากพฤติกรรมการเล่นและการ
ทาํกิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเลียนแบบการทดลอง การแสดงละคร การใชค้าํอธิบาย
และบรรยายใหเ้กิด ตลอดจนการเล่านิทาน การแต่งเร่ืองใหม่ การเล่นและคิดเกมใหม่ ๆ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีแสดงความรู้สึกซาบซ้ึงต่อความสวยงาม 

Mearns  (1958)  ไดใ้ชว้ิธีการสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมบา้น การตั้งช่ือแปลก ๆ 
ลกัษณะความเป็นผูน้าํการสร้างหรือการต่อไมบ้ล็อกของเด็กและ มีนร์ยงัสรุปขอ้คิดไวว้่าไม่มีวิธี
ทดสอบวิธีใดเพียงวิธีเดียวท่ีจะวดัความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดค้รอบคลุมทุกดา้นและวิธีทดสอบ
หน่ึง ๆ จะไม่สามารถวดัความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดทุ้กวยัและทุกระดบัชั้น เขาไดย้กตวัอยา่งให้
เห็นวา่ เดก็โตมกัจะสนใจการบา้นนอ้ยกว่า และทาํคะแนนไดน้อ้ยกว่าเด็กเลก็ เพราะเด็กเลก็มีความ
สนใจและตั้งช่ือไดแ้ปลก พิสดารและจินตนาการมากกว่าในขณะท่ีเด็กโตจะสนใจกบัความจริง 
ความเป็นไปไดแ้ละความมีเหตุผลมากกวา่ 

Torrance (1962) ไดก้าํหนดวิธีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
ซ่ึงพฤติกรรมสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด 
2.  ความสามารถในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ  
3.  ความสามารถในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชว้ิธีท่ีต่างไปจากผูอ่ื้น 
4.  ชอบทดลองและประดิษฐส่ิ์งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพียงใด 
5.  มกัใชค้าํถามบ่อย ๆ วา่ “ทาํไม” และ “อยา่งไร” 
6.  เป็นบุคคลท่ีช่างสงัเกต วิเคราะห์และวิจารณ์เพียงใด 
การสงัเกตพฤติกรรม เป็นวิธีการท่ีพอ่แม่ ครู ผูป้กครองสามารถใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม

ให้เป็นประโยชน์ได ้เพราะบุคคลดงักล่าวอยู่ใกลชิ้ดและรู้จกัเด็กดีกว่าบุคคลอ่ืน แต่มีขอ้สังเกตว่า 
ครูและผูป้กครองควรทราบและเขา้ใจพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ท่ีเด็กแสดงออกไดถู้กตอ้ง 
มิฉะนั้นจะทาํใหผ้ลของการสงัเกตผดิพลาดไป เพราะเท่าท่ีปรากฏ ครูมกัเขา้ใจว่าเด็กท่ีมีสติปัญญาดี 
มีระเบียบวินยัและเช่ือฟังครูเป็นเดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
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 2)  การวาดภาพ  
การให้เด็กวาดภาพจากส่ิงเร้าท่ีกาํหนดเป็นการถ่ายทอดความคิดเชิงสร้างสรรคอ์อกมา

เป็นรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได ้ส่ิงเร้าท่ีกาํหนดใหเ้ด็กอาจเป็น วงกลม ส่ีเหล่ียม แลว้ให้
เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพลกัษณะดงักล่าวไดมี้การทดลองใชแ้ละศึกษากนัเป็นเวลานานแลว้ 
เช่น ซิมป์สัน (Simpson,1956) ไดใ้ชจุ้ดวงกลมเล็ก ๆ 40 จุด จาํนวน 50 ชุด เป็นส่ิงเร้าให้เด็กวาด 
แลว้พิจารณาความคิดคล่องตวั ความคิดริเร่ิมและความคิดยดืหยุน่ จากภาพท่ีเดก็วาด 

Grippen (1933) ไดใ้ชว้ิธีการให้เด็กวาดภาพพร้อมกบัให้อธิบายประกอบภาพท่ีกาํลงั
วาด และ Mearns (1958) ก็ใชส่ิ้งเร้าท่ีเป็นวงกลม ส่ีเหล่ียม ให้เด็กวาดภาพเช่นกนั Guilford (1967) 
Torrance (1967) ก็ได้ออกแบบส่ิงเร้าในลักษณะเดียวกันเป็นส่วนหน่ึงของการวัดความคิด
สร้างสรรคข์องเดก็และพิจารณาความคิดสร้างสรรคใ์นแง่ ของความแปลกใหม่ไม่ซํ้ าแบบและความ
ละเอียดลออในการตกแต่งภาพ  

3)  รอยหยดหมึก  
การใช้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพท่ีเด็กเห็น  มักใช้กับเด็กวัย

ประถมศึกษาเพราะเดก็สามารถอธิบายไดดี้ Kirkpatrick (1900) ไดใ้ชร้อยหยดหมึกโดยใหเ้ดก็ดูภาพ
แลว้ตอบโดยไม่จาํกดั ให้อิสระในการคิดฝันตอบไดเ้ตม็ท่ี ส่วนคาํสั่งก็สั้น ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงและ
ส่ิงเร้ารอยหยดหมึกนั้นก็เป็นแบบคลุมเครือ ไม่ชดัเจน คาํตอบของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาจาก
ความสามารถในการคิดประดิษฐ์ อารมณ์ขนั ลกัษณะจินตนาการ ความรู้สึกและความสามารถใน
การรับรู้ท่ีดีต่อรอยหยดหมึก   

4)  การเขียนเรียงความและงานศิลปะ   
การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวขอ้ท่ีกาํหนดและการประเมินจากงานศิลปะของ

นกัเรียน นกัจิตวิทยามีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเด็กในวยัประถมศึกษามีความสาํคญัยิง่หรือจดัเป็น
ช่วงวิกฤติของการพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เด็กมีความสนใจในการเขียนสร้างสรรค์และ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะจากการศึกษาประวัติบุคคลสําคัญของนักประดิษฐ ์
นกัวิทยาศาสตร์เอกของโลก เช่น นิวตนั เจมส์ ฮิตเลอร์และปาสคาล พบว่า บุคคลเหล่าน้ีไดแ้สดง
แววสร้างสรรคด์ว้ยการประดิษฐ์และสร้างผลงานช้ินแรกเม่ืออยู่ในวยัประถมศึกษาเป็น ส่วนใหญ่ 
เดก็ช่วงวยัน้ีจะมีพฒันาการทางภาษาดี การเขียนบรรยายหรือการแสดง ความรู้สึกจินตนาการเป็นท่ี
สนใจของเดก็  

Colvin  (1962) ไดใ้ชว้ิธีการใหเ้ด็กเขียนเรียงความและวดัความคิดแปลกใหม่ ความคิด
จินตนาการ ความมีอารมณ์ขนัของเด็กจากส่ิงท่ีเด็กเขียนออกมา Stephenson (1849) ก็ไดท้ดลองให้
เด็กเขียนคาํกลอน ส่วน Torrance (1962) ก็ไดคิ้ดวิธีใหเ้ด็กเขียนเรียงความจากเร่ืองท่ีคาดไม่ถึง โดย
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กาํหนดหวัขอ้ใหเ้ขียน เช่น “ผูช้ายท่ีร้องไห”้  “ครูท่ีไม่พดู” “สุนขัท่ีไม่เห่า”  เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏวา่เขา
พบความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ และน่าสนใจจากความคิดจินตนาการของเดก็ 

5)  แบบทดสอบ  
การให้เด็กทาํแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัย

เก่ียวกบัธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค ์แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคมี์ทั้งใชภ้าษาเป็นส่ือ
และท่ีใช้ภาพเป็นส่ือ เพื่อเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบมีการ
กาํหนดเวลาดว้ย ปัจจุบนักเ็ป็นท่ีนิยมใชม้ากข้ึน  เช่น แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องกิลฟอร์ด 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ เป็นตน้ 
อารี พนัธ์มณี (2557, น. 233) กล่าวถึง แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า เป็น

เคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการวดัพฤติกรรมความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นระบบซ่ึงหากใชค้วบคู่กบัแบบ
สาํรวจพฤติกรรมหรือแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสร้างสรรคก์็ยิ่งจะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียง
และถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงมากยิ่งข้ึนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคท่ี์นิยมใชใ้นปัจจุบนัมี
ดงัต่อไปน้ี 

1.  แบบทดสอบความคล่องแคล่วของกิลฟอร์ดและคริสเตนเสน (Christensen, Guilford  
Fluency Tests) กิลฟอร์ดและคณะแห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียตอนใตคิ้ดข้ึนเพื่อวดั

ความคิดกระจาย (Divergent Thinking) โดยมุ่งวดัตวัประกอบในแต่ละเซลล์ตามโครงสร้าง
สมรรถภาพทางสมองซ่ึงมี 3 มิติ คือ เน้ือหาท่ีคิด (Content) วิธีการคิด (Operation) และผลผลิตแห่ง
ความคิด (Product) ตามลาํดบั เช่น DSU หมายถึง ใชว้ิธีการคิดแบบผลิตจาํแนกเน้ือหาท่ีคิดเป็นแบบ
สญัลกัษณ์และผลผลิตแห่งความคิดออกมาเป็นรูปของหน่วย เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.5  
 
 
   
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  แสดงแบบสอบวดัความสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียตอนใต ้โดยวดัเซลลต่์างๆ 
ตามโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด 
ทีม่า:  อารี พนัธ์มณี (2557, น. 234) 
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ความหมายของสญัลกัษณ์รหสั 
วีธีการคิด      ผลิตผลของความคิด 
D = ความคิดกระจายเน้ือหาท่ีคิด  U – หน่วย (Units) 

C – ชั้นหรือจาํนวน (Classes) 
F = ภาพ     R – ความสมัพนัธ์ (Relations) 
S = สญัลกัษณ์    S – ระบบ (Systems) 
M = ภาษา     T – การแปลงรูป (Transformations) 
B = พฤติกรรม    I – การประยกุต ์(Implications) 
ลกัษณะของแบบทดสอบ 
แบบทดสอบความคล่องแคล่วของกิลฟอร์ดและคริสเตนเสน  ประกอบด้วย

แบบทดสอบย่อย 4 ชุด มี 11 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น ดา้นภาษาเขียน 7 ฉบบั ดา้นรูปภาพ 4 ฉบบั 
และโจทยปั์ญหา 1 ฉบบั แบบทดสอบน้ีเหมาะกับนักเรียนระดับมธัยมและผูใ้หญ่ ตวัอย่างของ
แบบทดสอบมีดงัน้ี 

1.  ความคล่องแคล่วในการใชค้าํ (Word Fluency,DSU) ให้เขียนคาํประกอบดว้ย
ตวัอกัษรท่ีกาํหนดให ้เช่น ป : ปด ปัด ปาด เป็นตน้ 

2.  ความคล่องแคล่วทางความคิด (Identional Fluency, DMU) ใหเ้ขียนช่ือท่ีอยูใ่นพวก
หรือประเภทเดียวกนั เช่น ของเหลวท่ีเป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ นํ้ ามนัก๊าซ แก๊สโซลีนและแอลกอฮอล ์
เป็นตน้ 

3.  ความคล่องแคล่วดา้นเช่ือมโยง  (Associational Fluency, DMR) ใหเ้ขียนคาํ ต่าง ๆ  
ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัคาํท่ีกาํหนดให ้เช่น หนกั : ยาก แขง็เป็นตน้ 

4.  ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (Expressional Fluency, DSS) ใหเ้ขียนประโยค
ประกอบดว้ยคาํ 4 คาํ ในแต่ละคาํเร่ิมตน้ดว้ยอกัษรท่ีกาํหนดให้ เช่น “K-U-Y-I” keep up your 
interest. Kill useless yellow insects. 

5.  การใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน (Alternate Uses, DMC) ให้บอกประโยชน์อยา่งอ่ืนของ
ส่ิงของเฉพาะท่ีกาํหนดให้ มิใช่เป็นการใช้ประโยชน์โดยทัว่ ๆ ไป เช่น หนังสือพิมพใ์ช้ทาํ
ประโยชน์อยา่งไรไดบ้า้ง 

6.  การสรุปผล (Consequence,DMU, DMT) ใหบ้อกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อนัเป็น
ผลเน่ืองจากเหตุการณ์สมมติฐานท่ีกาํหนดให ้เช่น ถา้คนไม่จาํเป็นตอ้งนอนพกัผอ่นจะเกิดอะไรข้ึน
บา้ง : คนทาํงานไดม้ากข้ึน ไม่จาํเป็นตอ้งใชน้าฬิกาปลุก เป็นตน้ 
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ในแบบทดสอบน้ีมีการใหค้ะแนน 2 ประเภท คือ คะแนนรวมของคาํตอบท่ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงเกิดจากดา้นความคล่องแคล่วทางความคิด (DMU) และคะแนนรวมของคาํตอบพิเศษ
ออกไป ซ่ึงเกิดจากความคิดริเร่ิม (DMT) 

7.  ประเภทของงานอาชีพ  (Possible Jobs, DMI)  ใหบ้อกรายช่ือของงานอาชีพต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคาํท่ีกาํหนดให ้เช่น หลอดไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้า เจา้ของโรงงานทาํหลอดไฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ 

8.  การวาดรูป (Making Objects, DFS) ให้วาดรูปส่ิงของเฉพาะโดยใชเ้ซ็ตของรูปท่ี
กาํหนดให้ เช่น รูปวงกลมและรูปสามเหล่ียม เป็นตน้ ในการวาดรูปส่ิงของรูปหน่ึงอาจใช้รูปท่ี
กาํหนดใหซ้ํ้ ากนัไดแ้ละเปล่ียนแปลงขนาดได ้แต่จะตอ้งไม่เติมรูปทรงหรือเสน้อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนอีก 

9.  การสเก็ตช์รูป (Sketches, DFU) ให้ต่อเติมให้เป็นรูปจากภาพร่างท่ีกาํหนดให้ เช่น 
วงกลม สามเหล่ียมและต่อเติมภาพใหส้มบูรณ์และแตกต่างกนัใหม้ากท่ีสุด 

10.  ปัญหาไมขี้ดไฟ (Match Problem, DFT) จากโจทยท่ี์กาํหนดให้ เช่น ปัญหาไมขี้ด
ไฟใหเ้อากา้นไมขี้ดจาํนวนหน่ึงออก โดยใหก้า้นไมขี้ดไฟท่ีเหลือประกอบกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส
หรือรูปสามเหล่ียมท่ีมีจาํนวนรูปตามตอ้งการ 

11.  การตกแต่งรูป (Decorations, DFI) ให้ตกแต่งรูปวาดเก่ียวกับส่ิงของทัว่ไปท่ีร่าง
เอาไวแ้ลว้ดว้ยแบบท่ีแตกต่างกนั 

2.  แบบทดสอบของวอลลาซและโคแกน 
แบบทดสอบน้ีประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย ดงัน้ี 
ฉบบัท่ี 1 “พวกเดียวกนั” มี 4 ขอ้  ใหพ้ยายามนึกหาคาํตอบท่ีแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 

มาใหม้ากท่ีสุดจากส่ิงเร้าท่ีกาํหนดให ้เช่น จากส่ีเหล่ียม  เป็นตน้ 
ฉบบัท่ี 2 “ประโยชน์ของส่ิงของ” มี 8 ขอ้  ใหบ้อกประโยชน์ของกระดาษหนงัสือพิมพ์

ท่ีอ่านแลว้มาใหม้ากท่ีสุด 
ฉบบัท่ี 3 “ความเหมือน” มี 10 ขอ้  เช่น เกา้อ้ีกบัโตะ๊มีอะไรคลา้ยกนับา้ง 
ฉบบัท่ี 4 “ความหมายของภาพเสน้” มี 8 ขอ้  ใหบ้อกมาใหม้ากท่ีสุดวา่เม่ือดูภาพแลว้นึก

ถึงอะไรบา้ง 
ฉบบัท่ี 5 “ความหมายของเส้น” มี 8 ขอ้  ให้ดูภาพท่ีเป็นเส้นแลว้บอกว่าเป็นอะไรได้

บา้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด แบบทดสอบน้ีใชเ้วลา 55 นาที 
3.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ (Torrance Test of Creative 

Thinking) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ มีดงัต่อไปน้ี 
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3.1  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพ (Thinking Creatively with 
Pictures) มี 2 แบบ คือ แบบ ก และแบบ ข 

3.2  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษา (Thinking Creatively with 
Words) มี 2 แบบ คือ แบบ ก และแบบ ข 

3 .3   แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยเสียงและภาษา  (Thinking 
Creatively with Sounds and Words : Sounds and Images) 

3.4  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัการปฏิบติัและการเคล่ือนไหว 
(Thinking Creatively in Action and Movement) มี 2 แบบ คือ แบบ ก และแบบ ข 

สําหรับในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพ และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษา 

3.4.1  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ก 
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพมี 2 แบบ คือ แบบ ก และ

แบบ ข เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ซ่ึงทอแรนซ์ ไดก้าํหนดส่ิงเร้าใหมี้ลกัษณะคลา้ยกนั มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั แต่แตกต่างกนัในส่ิงเร้าท่ีกาํหนด แบบทดสอบทั้งแบบ ก และแบบ ข ใชส้ําหรับเด็กชั้น
อนุบาล – อุดมศึกษา 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพแบบ ก ประกอบดว้ยแบบ
สอบย่อย 3 ชุด ซ่ึงทอแรนซ์ เรียกแบบสอบย่อยว่า “กิจกรรม” แบบสอบย่อยจึงประกอบดว้ย
กิจกรรม 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

กิจกรรมชุดท่ี 1 การวาดภาพ (Picture Construction) โดยให้เด็กต่อเติมภาพ
จากส่ิงเร้าท่ีกาํหนด เป็นกระดาษสต๊ิกเกอร์สีเขียว รูปไข่ ใหเ้ด็กต่อเติมภาพใหแ้ปลกใหม่ น่าต่ืนเตน้
และน่าสนใจท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แลว้ใหต้ั้งช่ือภาพท่ีวาดแลว้ใหแ้ปลกท่ีสุด 

กิจกรรมชุดท่ี 2 การต่อเติมภาพใหส้มบูรณ์ (Picture Completion) โดยใหเ้ด็ก
ต่อเติมภาพส่ิงเร้าท่ีกาํหนดเป็นเสน้ในลกัษณะต่าง ๆ มีจาํนวน 10 ภาพ เป็นการต่อเติมภาพใหแ้ปลก
ใหม่ น่าต่ืนเตน้และน่าสนใจท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แลว้ให้ตั้งช่ือภาพท่ีต่อเติมเสร็จแลว้ให้แปลก
และน่าสนใจดว้ย 

กิจกรรมชุดท่ี 3 การใชเ้สน้คู่ขนาน (Pararell  Line) โดยใหเ้ดก็ต่อเติมภาพจาก
เส้นคู่ขนาน จาํนวน 30 คู่  เนน้การประกอบภาพโดยใชเ้ส้นคู่ขนานเป็นส่วนสาํคญัของภาพและต่อ
เติมภาพใหแ้ปลก แตกต่าง ไม่ซํ้ากนัแลว้ตั้งช่ือภาพท่ีต่อเติมแลว้ดว้ย 

การทาํแบบทดสอบทั้ง 3 กิจกรรม เนน้การวาดภาพให้แปลก น่าต่ืนเตน้และ
น่าสนใจและวาดจากความคิดของเด็กเองหรือแสดงเอกลกัษณ์ในภาพ กิจกรรมทั้ง 3 ชุดใชเ้วลา
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ทดสอบกิจกรรมชุดละ 10 นาที เม่ือหมดเวลากิจกรรมก็ตอ้งเร่ิมทาํกิจกรรมชุดถดัไปทนัที กิจกรรม
ทั้ง 3 ชุดจึงใชเ้วลา 30 นาที 

3.4.2  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข   
แบบทดสอบน้ีมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกบัแบบ ก จะแตกต่างกนั

เฉพาะส่ิงเร้าท่ีกาํหนด กล่าวคือ ในกิจกรรมชุดท่ี 1 เป็นการวาดภาพ โดยให้เด็กต่อเติมจากกระดาษ
สต๊ิกเกอร์สีสม้เป็นรูปคลา้ยไสก้รอก กิจกรรมชุดท่ี 2 การวาดภาพใหส้มบูรณ์ โดยใหเ้ด็กต่อเติมจาก
เสน้ลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงต่างกบัแบบ ก และกิจกรรมชุดท่ี 3 การใชว้งกลม (Circles) โดยใหเ้ด็กต่อเติม
ภาพจากส่ิงเร้าท่ีเป็นวงกลมขนาดเดียวกนัจาํนวน 30 วง 

ในการทดสอบ ผูท้าํการทดสอบควรสร้างความคุน้เคยเป็นกันเองกับเด็ก 
ไม่ให้เด็กเกิดความหวาดกลวั ต่ืนเตน้และคาํนึงถึงคะแนน การใชค้าํพูดกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ
ให้เด็กเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการทาํแบบทดสอบ ในทาํนองท่ีว่า “วนัน้ีครูมีเกมสนุก ๆ มาให้นกัเรียน
เล่น โดยจะให้นักเรียนวาดภาพตามท่ีนักเรียนคิดว่าแปลกใหม่ท่ีสุด ซ่ึงไม่เคยมีใครวาดมาก่อน 
พยายามวาดใหต่้างจากคนอ่ืน ๆ และขอใหน้กัเรียนจงสนุกสนานกบัวาดภาพในวนัน้ี” 

กล่าวโดยสรุป คาํช้ีแจงในแบบทดสอบเนน้ถึงความสนุกสนาน มุ่งขจดัความ
กลวัและพยายามให้เด็กเกิดความสะดวกสบาย กระตุน้ใหเ้กิดความอบอุ่นทางจิตใจ แบบทดสอบน้ี
ใชเ้ป็นแบบทดสอบกลุ่มหรือรายบุคคลกไ็ด ้

การตรวจใหค้ะแนน 
การตรวจใหค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
1.  ความคิดคล่องตวั (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาํตอบ

ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีปริมาณการตอบสนองไดม้ากในเวลาจาํกดั คะแนนความคิด
คล่องตัว คือ คะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชัดเจน ส่ือความหมายได้ในแต่ละกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมชุดท่ี 1 ความคิดคล่องตวัมีเพียง 1 คะแนน กิจกรรมชุดท่ี 2 คะแนนความคิดคล่องตวัสูงสุด 
30 คะแนน 

2.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดส่ิง
แปลกใหม่ ไม่ซํ้ ากบัผูอ่ื้น โดยใช้เกณฑ์คาํตอบของกลุ่มตั้งแต่ 1-5 เปอร์เซ็นต์ จดัเป็นความคิดท่ี
แปลกและไดค้ะแนนมากท่ีสุด 

3.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดท่ี
นาํมาตกแต่งความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ แลว้ทาํใหไ้ดภ้าพชดัเจนและไดค้วามหมายสมบูรณ์ ดงัใน
ภาพท่ีมีรายละเอียดแต่ละส่วน ใหค้ะแนนส่วนละ 1 คะแนน การคิดคะแนนความคิดละเอียดลออใช้
ช่วงคะแนน เช่น จาก 1-5 = 1 คะแนน เป็นตน้ 
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3.4.3  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษา 
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัภาษาเป็นส่ือ แบบ ข เร้าให้ผูส้อบ

แสดงความคิดเชิงสร้างสรรคอ์อกมาในรูปของภาษา แบบทดสอบน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมย่อย 7 
กิจกรรม ดงัน้ี 

กิจกรรมชุดท่ี 1 การตั้งคาํถาม โดยใหน้กัเรียนตั้งคาํถามจากภาพท่ีกาํหนดให้
มากท่ีสุด เพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนมากท่ีสุดและคาํถามท่ีดงันั้นย่อมไม่ใช่คาํถามท่ีสามารถตอบได้
เพียงแต่เหลือบดูรูปภาพเท่านั้นแต่จะตอ้งตอบจากความคิด 

ตวัอยา่งคาํถาม   ทาํไมเดก็ผูช้ายจึงมาท่ีสระนํ้า 
ทาํไมหูของเขาจึงใหญ่ 
ทาํไมจึงแต่งตวัรุ่มร่าม 
เส้ือผา้ของเขาเป็นสีอะไร 

กิจกรรมชุดท่ี 2 การเดาสาเหตุ โดยให้นกัเรียนเขียนสาเหตุเก่ียวกบัเหตุการณ์
ท่ีแสดงในรูปภาพหนา้ 1 มาใหม้ากท่ีสุด (ภาพเดียวกบักิจกรรมชุดท่ี 1) 

ตวัอยา่งคาํตอบ  เขาคงจะร้อน 
เขาคงจะตอ้งมาพบใครท่ีนัน่ 
แม่คงจะทาํโทษ 
ตาํรวจกาํลงัจะจบัเขา 

กิจกรรมชุดท่ี 3 การเดาผลท่ีเกิดตามมา ให้นักเรียนเขียนผลท่ีอาจเกิดข้ึนอนั
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในภาพท่ีกาํหนดให ้(ภาพเดียวกบักิจกรรมท่ี 1) 

ตวัอยา่งคาํตอบ  เขาจะมาพบเพื่อนของเขา 
ผึ้งจะต่อยเขา 
ครอบครัวของเขาจะตายเพราะกินปลาเป็นพิษ 
เขาตอ้งกลบับา้นชา้ 

กิจกรรมชุดท่ี 4 ปรับปรุงผลผลิตให้ดีข้ึน ให้นักเรียนดดัแปลงขา้งในภาพท่ี
กาํหนดให้ ให้เป็นชา้งท่ีน่ารักน่าเล่นดว้ยและเป็นของเล่นท่ีเด็กๆ ชอบและให้บอกมาหรือเขียนให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

ตวัอยา่งคาํตอบ  ทาสีชา้งใหม่ใหเ้ป็นสีชมพ ู
ทาํตาชา้งใหโ้ตข้ึนและหูใหห้อ้ยลง 
ทาํกรงใหช้า้งอยู ่
ใส่เส้ือผา้ใหช้า้งดูสวยงาม 
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กิจกรรมท่ี 5 ประโยชน์ของส่ิงของ ให้นักเรียนเขียนรายช่ือหรือบอกรายช่ือ
ส่ิงของท่ีน่าสนใจและแปลกท่ีทาํจากกล่องกระดาษมาใหม้ากท่ีสุด 

ตวัอยา่งคาํตอบ  ทาํเป็นโปสเตอร์หรือแผนท่ี 
ทาํเป็นชั้นวางของ 
ทาํเป็นหีบบตัรลงคะแนน 
ทาํเป็นกล่องใส่หนงัสือ 

กิจกรรมท่ี 6 ตั้งคาํถามแปลก ๆ ให้นกัเรียนตั้งคาํถามแปลก ๆ เก่ียวกบักล่อง
กระดาษ 

ตวัอยา่งคาํถาม  กล่องกระดาษแพงกวา่กล่องไมห้รือ 
ทาํไมกล่องกระดาษจึงใส่นํ้าไม่ได ้
อะไรจะเกิดข้ึนถา้ทุกส่ิงทุกอยา่งทาํดว้ยกระดาษแขง็ 
กล่องขนาดไหนท่ีท่านคิดวา่มีประโยชน์มากท่ีสุด 

กิจกรรมชุดท่ี 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล ให้นกัเรียนเขียนส่ิงท่ีคิดหรือเดาว่า
อะไรจะเกิดข้ึนจากสถานการณ์ท่ีไม่น่าเป็นไปไดท่ี้กาํหนดให้ เช่น สมมติว่ามีกอ้นเมฆมีเชือกผูก
และปลายตรึงกบัพื้นดินอะไรจะเกิดข้ึน 

ตวัอยา่งคาํตอบ  จะมีผูน้าํตะกร้าไปแขวนเชือก 
ฝนจะตกบริเวณนั้น 
อาจมีผูร้้องเรียนรัฐบาล ถา้เขาไม่สามารถตดัเชือกท่ีหอ้ย

ลงมาเกะกะสนามของเขา 
คนจะเอาเมฆไปขายเช่นเดียวกบับอลลูน 
พายจุะเกิดบริเวณนั้น 

การตรวจใหค้ะแนน 
การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์จะให้คะแนนเช่นเดียวกับ

แบบทดสอบโดยอาศยัรูปภาพ กล่าวคือ ใหค้ะแนนความคิดคล่องตวั ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม 
ดงัตวัอยา่งคาํตอบใน 

กิจกรรมชุดท่ี 7 ดงัน้ี 
คะแนนความคิดคล่องตวั 5 
คะแนนความคิดยดืหยุน่ 4  
(เพราะฝนตกบริเวณนั้น และพายจุะเกิดตรงบริเวณนั้นเป็นคาํตอบในทิศทาง

เดียวกนั) 
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คะแนนความคิดริเร่ิมมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
- คาํตอบท่ีมีผูต้อบ 5 % หรือมากกวา่ ให ้0 คะแนน 
- คาํตอบท่ีมีผูต้อบ 2 - 4.99 %    ให ้1 คะแนน 
- คาํตอบท่ีมีผูต้อบนอ้ยกวา่ 2 % ให ้3 คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์ 
1)  คะแนนความคิดริเร่ิม (Originality)  
เป็นความสามารถในการคิดส่ิงแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าใคร สาํหรับทุกกิจกรรม จะ

นบัความถ่ีของภาพท่ีแตกต่างกนัไปจากการวาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยดูจากภาพเป็นหลกั ภาพท่ีซํ้ า
กนัมากจะได ้0 คะแนน แลว้กาํหนดเป็นเกณฑส์าํหรับภาพท่ีต่างจากช่ือท่ีกาํหนดไวใ้หค้ะแนนภาพ
ละ 1 คะแนน โดยอาจใชเ้กณฑค์าํตอบจากกลุ่มตั้งแต่ 1-5 เปอร์เซ็นตจ์ดัเป็นความคิดท่ีแปลกใหม่
และไดค้ะแนนมากท่ีสุด คาํตอบท่ีนักเรียนตอบมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จดัเป็นความคิดธรรมดาได้
คะแนนตํ่าตั้งแต่ศูนยข้ึ์นไป  

 2)  คะแนนความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
เป็นความสามารถในการคิดหาคาํตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมี

ปริมาณการตอบสนองไดม้ากในเวลาจาํกดั คะแนนจะไดจ้ากการวาดภาพท่ีชดัเจน ส่ือความหมาย
ได้ กิจกรรมท่ี 1 จะมีคะแนนสูงสุดท่ี 1 คะแนน กิจกรรมท่ี 2 จะมีคะแนนสูงสุดท่ี 10 คะแนน 
สาํหรับกิจกรรมท่ี 3 จะมีคะแนนสูงสุดท่ี 30 คะแนนเป็นตน้  

3)  ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility)  
เป็นความสามารถในการคิดไดห้ลายทิศทาง หลายประเภท หลายชนิด หลาย

กลุ่มและคาํตอบไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มหรือประเภทเดียวกนั เช่น จากภาพวงกลมสามารถวาดเป็นภาพ
อะไรไดบ้า้ง คาํตอบเป็นรูปฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอลฟ์ จานขา้ว แกว้กาแฟ ไฟหนา้รถยนต ์ลอ้
รถยนต ์เม่ือนาํคาํตอบมาจดัประเภท สามารถจดัไดเ้ป็นประเภท เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใชใ้นครัวอุปกรณ์
รถยนต ์ซ่ึงคาํตอบสามารถแบ่งได ้3 ประเภท ได ้3 คะแนน เป็นตน้  

4)  คะแนนความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
เป็นความสามารถในการตกแต่งความคิดท่ีละเอียดให้สมบูรณ์ สําหรับทุก

กิจกรรม จะให้คะแนนตํ่าสุด 1 คะแนน ส่วนรายละเอียดท่ีต่อเติมแต่ละส่วนจะให ้1 คะแนน โดยดู
แลว้ชดัเจนมีความหมาย การคิดคะแนนจะใชเ้ป็นช่วงคะแนน เช่น 1- 5 จุด ให ้1 คะแนน เป็นตน้  
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จากข้อมูลการวัดความคิดสร้างสรรค์ข้างต้น  ผู ้วิจัยเลือกใช้วิ ธีการวัดความคิด
สร้างสรรค ์ท่ีปรับปรุงมาจากแบบวดัมาตรฐานของทอเรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking ) 
เป็นแบบอตันยั โดยวดัความคิดสร้างสรรค ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิด
ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ  

2.3.9  อุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 
ในการเรียนการสอนหรือการทาํงานทุกอย่างจะพบกับปัญหาและอุปสรรคในการ 

พฒันาความคิดสร้างสรรคก์็มีปัญหาเช่นกนั ปัญหาส่วนมากจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัตวับุคคลและ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะทาํใหค้วามคิดสร้างสรรคน์ั้นไม่ไดพ้ฒันาเป็นไปตามความเหมาะสม บางคร้ังจะถูก 
สกดักั้นหรือบัน่ทอนได ้ 

อุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลท่ีสําคญัอาจสรุปได้ 3 
ประการ คือ อุปสรรคดา้นการรับรู้ (Perceptual Block) อุปสรรคดา้นวฒันธรรม (Cultural Block) 
และอุปสรรคดา้นอารมณ์ (Emotional Block) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี Simberg (1971) 

1)  อุปสรรคดา้นการรับรู้ ไดแ้ก่ การท่ีคนเราไม่สามารถมองเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงไดเ้ป็น
เหตุใหก้ารแกปั้ญหานั้นดาํเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายท่ีชดัเจนและแน่นอน  

2)  อุปสรรคดา้นวฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นผลเน่ืองจากกฎเกณฑท์างสงัคม ซ่ึงเป็นส่ิง 
กาํหนดให้บุคคลตอ้งมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบระเบียบแบบแผนทาํให้มีผลต่อการสกดั

กั้นความทา้ทายต่อการคิดคน้และความเปล่ียนแปลงอนัเป็นคุณลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์ 
3)  อุปสรรคดา้นอารมณ์ เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญั อารมณ์ของบุคคล ไดแ้ก่ ความกลวั 

ความโกรธ ความรักและความเกลียด เป็นต้น นับว่ามีความสําคัญมากต่อปัญหาและเหตุผล
เช่นเดียวกบับุคคลถา้มีอารมณ์เกิดข้ึนสูง ความสามารถทางปัญญาและเหตุผลของบุคคลนั้นก็จะ
ตํ่าลง นัน่คือ อารมณ์เป็นตวัสกดักั้นความคิดและเหตุผลตลอดจนความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

จากขอ้มูลอุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าอุปสรรค
ในการพฒันาความคิด นกัเรียนไม่สามารถมองปัญหาท่ีแทจ้ริงได ้ฟังแลว้ไม่วิเคราะห์ตามขาดขอ้มูล
ท่ีนาํไปใชใ้นการคิด คิดหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งไดพ้ียงคาํตอบเดียวไม่กลา้ถามเม่ือพบขอ้สงสัย ไม่เปิด
ใจกวา้งรับขอ้มูลใหม่ ๆ เห็นความคิดของตนเองเป็นหลกั กลวัการกระทาํท่ีผิดพลาดและทาํงานได้
ไม่เตม็ความสามารถ 
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2.3.10  เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคมี์หลากหลายวิธี เทคนิคท่ีรู้จกั

กนัดีท่ีสุด คือ Colangelo and  Davis (1991, pp. 241-242) 
1.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้การระดมพลงัสมอง (Brainstorming)  อเลก็ซ์ 
ออสบอร์น (Alex Osborn) เป็นผูพ้ฒันาโดยผา่นความเช่ือเร่ืองของการตดัสินใจและการ

คน้หาส่ิงท่ีแปลกใหม่ Colangelo and Davis (1991) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าเราไม่สามารถจะคิด
วิพากษ ์(Critical) และคิดสร้างสรรคไ์ดใ้นเวลาเดียวกนั การระดมพลงัสมองช่วยส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการสร้างสรรค ์ช่วยส่งเสริมการจินตนาการ ช่วยสอนให้เกิดลกัษณะของความคิด
สร้างสรรค ์(Creative attitudes) และเป็นการสอนเพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณาความคิดท่ีหลากหลาย
ก่อนท่ีจะแกไ้ขปัญหา มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ขั้นนาํ คือ ครูสนทนานาํเขา้สู่กิจกรรมกบันกัเรียนและอธิบายจุดมุ่งหมายของการ
ระดมสมองเพ่ือฝึกความคิดสร้างสรรคแ์ละกาํหนดขั้นตอนในการฝึก  

2)  ขั้นฝึก คือ ครูอธิบายและยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนลองฝึกคิด เพื่อใหน้กัเรียนในกลุ่ม
มีความเขา้ใจการระดมพลงัสมอง ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยครูเป็นประธาน
ของแต่กลุ่มแลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแต่งตั้งเลขานุการแจกเอกสารประกอบกิจกรรมและใหส่ิ้งเร้า
ท่ีกาํหนดไวใ้ห้และครูคอยกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความสามารถในการคิด เสนอคาํตอบ
และสร้างสรรคผ์ลงานในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3)  ขั้นสรุป คือ ครูสรุปรวบรวมความคิดในกลุ่ม แลว้ให้ ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม 
รายงานต่อกลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งให้กลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มท่ีออกมา รายงานและส่งความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่มใหค้รูและครูสรุปเพิ่มเติม  

2.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) เป็นเทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัโดยเนน้ให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรม ของการ
เรียนการสอนและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย ตนเอง
อยา่งมีเหตุผล โดยครูมีหนา้ท่ีจดับรรยากาศการสอนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง
จากความสงสยัหรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม  

2)  ขั้นสาํรวจและคน้หา  เป็นขั้นทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือคาํถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ กมี็การวางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาํหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
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3)  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป เป็นขั้นท่ีเม่ือไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอจากการสาํรวจ
ตรวจสอบแลว้ จึงนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดม้าวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูป
ต่าง ๆ  

4)  ขั้นขยายความรู้ เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือ
แนวคิดท่ีได้คน้ควา้เพิ่มเติมหรือนําแบบจาํลองหรือขอ้สรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่ืนและทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน    

5)  ขั้นประเมิน เป็นขั้นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ว่านกัเรียนมี
ความรู้อะไรบา้ง อย่างไรและมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนาํไปสู่การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
เร่ืองอ่ืน ๆ การนาํความรู้หรือแบบจาํลองไปใชอ้ธิบายหรือประยกุตใ์ชก้บั เหตุการณ์หรือเร่ืองอ่ืน ๆ 
จะนําไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จาํกดัซ่ึงก่อให้เป็นประเด็นหรือคาํถามหรือ ปัญหาท่ีจะตอ้งสํารวจ
ตรวจสอบต่อไป ทาํให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั เรียกว่า Inquiry cycle (กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้) จึงช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาหลกั และหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจน
การลงมือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป   

3.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั (Practice) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
ประสบการณ์ตรงกบันักเรียนโดยการให้ลงมือปฏิบติัจริงเป็นการสอนท่ีมุ่งให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบติั ให้นักเรียนไดล้งมือฝึกฝนหรือปฏิบติัจริง ซ่ึงการลงมือปฏิบติัมกั
ดาํเนินการภายหลงัการสาธิต การทดลองหรือการบรรยายเป็นการฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจจาก
ทฤษฎีท่ีเรียนมาโดยเนน้การฝึกทกัษะ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ขั้นเตรียม ครูกาํหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบติั รายละเอียดของขั้นตอนการ
ทาํงานเตรียมส่ือต่าง ๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือใบงานหรือคู่มือการปฏิบติังาน 

2)  ขั้นดาํเนินการ ครูใหค้วามรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติั มอบหมายงาน
ท่ีปฏิบติัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลกาํหนดหัวขอ้การรายงานหรือการบนัทึกผลการปฏิบติังานของ
นกัเรียน 

3)  ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรมการปฏิบติังาน 
4)  ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือ 

ความเป็นระเบียบ การประหยดั การใชแ้ละการเกบ็รักษาเคร่ืองมือและการตรวจผลงาน เช่นคุณภาพ
ของงาน ความริเร่ิม ความประณีตสวยงาม 

4.  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-Based Learning : 
CBL) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น
กระบวนการลงมือทาํดว้ยความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1)  ขั้นกระตุน้ความสนใจ โดยเฉพาะการหยบิยกเอาเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียนมาเป็น
ประเดน็จะไดผ้ลดีท่ีสุด 

2)  ขั้นตั้งปัญหา ควรตั้งปัญหาท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียน เพ่ือความสะดวกในการคน้ควา้
ตามความสนใจและนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

3)  ขั้นคน้ควา้  แบ่งกลุ่มใหค้น้ควา้ตามเร่ืองท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีอยูใ่กลต้วั เช่น 
หนงัสือ เวบ็ไซต ์คลิปวิดีโอ 

4) ขั้นอภิปราย  โดยครูตอ้งเดินใหค้าํแนะนาํเพื่อกระตุน้ให้เกิดกระบวนการทาํงาน
เป็นกลุ่ม โดยตอ้งพดูคุยใหค้าํแนะนาํหรือบางประเดน็ตอ้งสอนเพิ่มเติม 

5)  ขั้นนาํเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลท่ีได ้เช่น การ
อภิปราย การโตว้าที 

จากเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์
ความสอดคลอ้งการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมกบัเป้าหมายของการส่งเสริมความคิด สร้างสรรคใ์น
งานวิจยัน้ี โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของวิธีการสอนหรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั เป้าหมายของ
การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคแ์ละพิจารณาความเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยเพ่ือจะทาํให้เกิดครอบคลุมในการพฒันาหลักสูตรเสริมได้ครบตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้สดงผลการพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 2.5 

 
ตารางที ่2.5  แสดงความสอดคลอ้งเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้/กิจกรรมกบัการพฒันาทกัษะ 

 

ท่ี การพฒันา วิธีการสอน/กิจกรรม 
1 
 

 

ความคิดคล่อง 1. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
2. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้สร้างสรรคเ์ป็นฐาน 

2 ความคิดยดืหยุน่ 1. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 
2. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 

 3 
 

 

ความคิดริเร่ิม  
 
 

1. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง  
2. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
3. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั  
4. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

ท่ี การพฒันา วิธีการสอน/กิจกรรม 
 4 ความคิดละเอียดลออ 1. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง 

2. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3. เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 

  
จากตารางท่ี 2.5  วิธีการจดัการเรียนรู้กิจกรรมกบัการพฒันาทกัษะและงานวิจยัท่ีเก่ียว 

ขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสอดคลอ้งวิธีการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะ
พฒันาคิดสร้างสรรค ์คือ เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และ เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ซ่ึงในงานวิจยัน้ี 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ระดมพลงัสมอง เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เน่ืองจากเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ดงักล่าว เป็นการสอนท่ีเพิ่มทกัษะความคิด ใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง
ให้มากข้ึน ทาํให้ให้นักเรียนใชจิ้ตนาการตนเอง เปิดใจกวา้งโดยครูตอ้งส่งเสริมและกระตุน้การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้
สนุกสนานร่าเริง โดยใหเ้ห็นวา่ความคิดของ นกัเรียนทุกคนมีคุณค่าและนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

2.3.11  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
นนัทกา บินตาฮี (2551) ศึกษาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรคข์อง

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุชาดา อกัษรกริช (2551) ศึกษาเร่ืองผลของการฝึกคิดตามแนวของวิลเลียมส์ ท่ีส่งต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน
หลงัจากไดรั้บการฝึกคิดตามแนวคิดของวิลเลียมส์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

บุศรา จิตวรรณา (2552) ศึกษาเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนช่วง
ชั้ นท่ี 4 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค ์ 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการ
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จดัการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค ์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์มีค่า
คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 4 ดา้น คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและ
ความคิดละเอียดลออ หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการทาํงานอยูใ่นระดบั
มาก 

ไพรินทร์ ต๋าคาํ (2555) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค ์จากการเรียนการสอนบนเวบ็ โดยใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 30คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนบนเว็บ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ขอ้มูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและค่า t- test for Dependent sample ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนบนเวบ็โดยใชก้ารสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์โดยรวมได ้84.75/91.50 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัจากการเรียนการสอนบน
เวบ็ โดยใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง โลกและการเปล่ียนแปลงของโลก หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

บุญรัตน์ จันทร (2557) ศึกษาเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง สมดุลกล โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถพฒันาความคิด
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่นและความคิด
ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ใหอ้ยูใ่นระดบัดีและดีมากเพิ่มข้ึน 

Bentley (1998) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์แบบทดสอบอุปมาอุปไมยของ Miller และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงวดัความคิดดา้นต่างๆ ตามแนวทฤษฎีโครงสร้างทาง
สมองของกิลฟอร์ด 4 ดา้น (การรู้และเขา้ใจ การจาํ การคิด อเนกนัย และการประเมินค่า) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ในมหาวิทยาลยัมินเนโซตา้ จาํนวน 75 คน 
พบว่า ความคิดสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัการคิดแบบอเนกนยัและการประเมินค่า เท่ากบั .53 
และ .38 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
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Stephens and Ann (1997) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเก่ียวกบัการใชภ้าษาสองภาษา ความคิด
สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาทางสังคม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรียนจาํนวน 84 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสามารถใชภ้าษาไดส้องภาษา และ กลุ่มท่ีสามารถใชไ้ดภ้าษาเดียว 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ The Torrance Test of Creative Thinking ใชว้ดัความคิดสร้างสรรค ์
The Preschool Interpersonal Problem Solving ใชว้ดัการแกปั้ญหาทางสังคมและ The Ravens 
Progressive Matrices ใชว้ดัความรู้ทัว่ไป พบว่า นกัเรียนท่ีพูดไดส้องภาษามีความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างจากนักเรียนท่ีพูดไดเ้พียงภาษาเดียว ส่วนการแกปั้ญหาทางสังคมนั้น นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
ใกลเ้คียงกนั   

Albano (2001) ศึกษาเร่ืองการทดลองฝึกความคิดสร้างสรรคภ์ายใตส้มมติฐานความคิด
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ทกัษะทางสมอง 4 ประการ คือ ทกัษะดา้นจินตนาการทกัษะดา้นอุปมา 
ทกัษะดา้นโยงความสัมพนัธ์และทกัษะการเปล่ียนรูปกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นทหาร
สังกดัหน่วยส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรัฐนิวเจอร์ซ่ีสหรัฐอเมริกา จาํนวน 66 คน ใชเ้วลาในการฝึก 
20ชัว่โมง ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 1985โดยใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องเทอร์
แรนซ์ทั้งฉบบัรูปภาพและภาษา เป็นเคร่ืองมือวดัความแปรตาม ผลการทดลองพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 

Newman (2001) ศึกษาเร่ืองผลการสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตาม
รูปแบบการสอนเสริมของเรนซูรีและเรียสท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ โดยตวัอยา่งประชากรเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถพิเศษ จาํนวน 147
คน โดยเน้ือหาท่ีใชใ้นการสอน เร่ือง การบวกตรรกศาสตร์และการหาร ผลการวิจยัพบว่าหลงัการ
ทดลองนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Bogner (2001) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการความคิดสร้างสรรคข์อง
เด็กวยัรุ่นท่ีมีพรสวรรคใ์นการความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์และศิลปะโดยให้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาจาํนวน 63 คน ทาํแบบทดสอบการแต่งชีวประวติัความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือแบ่งกลุ่มผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทาํแบบทดสอบ 4 ฉบับ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ไดค้ะแนนแตกต่างจากผูมี้ความคิด
สร้างสรรคท์างศิลปะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Foster (2001) ศึกษาเร่ือง ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 จาํนวน 111 คน โดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมทาํการทดลองวิทยาศาสตร์เพียงลาํพงัคนเดียว ส่วนกลุ่มทดลองทาํการ
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ทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกบัเพื่อน 4-5 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรคท์าง
วิทยาศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  พบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงกระบวนดงักล่าว เป็นกระบวนการทางสมองท่ีสามารถแสดงออกใน
ลกัษณะของความสามารถในการคิดนอกกรอบเดิม คิดคน้หาความรู้ใหม่ๆ หรือเปล่ียนแปลงไม่ให้
ซํ้ ากับผูอ่ื้น แม้กระทั่งสามารถปรับขยายความคิดและสร้างแนวคิดใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ 
ความคิดใหม่ของตนเองไดอ้ย่างหลากหลายรวดเร็ว  เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ มีจินตนาการ มีการ
แสดงออกทางดา้นจิตใจและบุคลิกภาพอนัจะนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่หรือประดิษฐ์
คิดคน้ส่ิงท่ีแปลกใหม่  

นอกจากน้ียงัเน้นทกัษะการลงมือปฏิบติัเป็นสําคญั โดยครูจะตอ้งจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบันกัเรียน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรเสริม เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 
 
2.4  ความพงึพอใจ 

2.4.1  ความหมายความพึงพอใจ 
พจนานุกรมราชบณัฑิตสถาน (2542, น. 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า 

หมายถึง ความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จหรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 
สมหมาย เปียถนอม (2551, น. 5) กล่าวถึงความหมายความพึงพอใจว่า ทศันคติท่ีเป็น

นามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างเป็นความสุขส่วนตัวเม่ือได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนตวัและเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมนั้น เป็นส่ิง
ท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความสบายใจและเกิดความสุข  

ณัฐริกา วงษาวดี (2551, น. 28) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า ความรู้สึกพึง
พอใจในงานท่ีทาํเม่ืองานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้

เพญ็ทวี สุภาคาํ (2553) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกท่ีบุคคลมีต่อ
งานหรือกิจกรรมท่ีเขาทาํ พอใจ พึงใจและชอบใจในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสุข มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555) กล่าว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประมาณค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ 
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Good (1973, p. 320) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า คุณภาพหรือระดบัความ
พึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

Shelley (1975, p. 9) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ซ่ึงสรุปไดว้่า ความพึง
พอใจ เป็นความรู้สึก แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ 
ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความสุขท่ี
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํ
ใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้นและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบ
ความพึงพอใจ 

Morse (1958, p. 19) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองความเครียด
และความไม่พอใจกจ็ะเกิดข้ึน 

Vroom (1970, p. 8) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดรั้บจากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติดา้น
ลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจ   

คณิต ดวงหสัดี (2537, น. 63) ใหค้วามหมายไวว้่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของ
บุคคลท่ีมีต่อการทาํงานและองคป์ระกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ถา้งานท่ีทาํหรือองคป์ระกอบเหล่านั้น
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้ บุคคลนั้ นจะเกิดความพอพอใจในงานข้ึนจะอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาใหแ้ก่งานของตน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 

จากขอ้มูลความพึงพอใจขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ 
หรือความรู้สึกในทางบวกยินดีและเตม็ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล
จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจเกิดความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ กบัส่ิงท่ีไดรั้บ 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสบายใจและเกิดความสุขบรรลุถึงตามความตอ้งการ 

2.4.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
 นกัการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทาํการศึกษาคน้ควา้และตั้งทฤษฎีเก่ียวกบัความพึง พอใจ

ในการทาํงานไวด้งัน้ี 
 Herzberg (1959, pp. 113-115) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุทาํให้เกิด

ความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความ
พึงพอใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั คือ 
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1)  ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการงาน ซ่ึงมีผล ก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน
ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน 

2)  ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน
และมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพงึพอใจในการทาํงาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ใน อนาคต
สถานะของอาชีพ สภาพการทาํงาน เป็นตน้ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 
(Motive) หรือ แรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (Recogniion) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(Belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอรัาฮมั มาสโลวแ์ละทฤษฎีของซิกมนัต ์ฟรอยด ์

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ (Maslow’s  theory  motivation)  อบัราฮมั  มาสโลว ์
(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอย่าง ณ เวลา
หน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่
อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ 
ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของ
มาสโลว ์ไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

1.1  ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา โรคความตอ้งการพกัผอ่นและความ
ตอ้งการทางเพศ 

1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า 
ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัต่อการเกิด
พฤติกรรมตอ้งการใหส้งัคมยอมรับตนเอง ตอ้งการความเป็นมิตร ความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
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1.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Estiim Needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
ความนับถือและสถานะทางสังคม มีความอยากเด่นในสังคม มีช่ือเสียง อยากให้บุคคลยกย่อง
สรรเสริญตนเอง 

1.5  ความตอ้งการใหค้นประสบความสาํเร็จ (Self-actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการในระดบัสูง อยากใหต้นเองประสบความสาํเร็จทุกอยา่งในชีวิต 

เผชิญ กิจระการ (2532, น. 7) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดของแฮทฟิลดแ์ละฮิวส์แมนท่ีไดท้าํ
การพฒันาแนวคิดของนักวิจยัต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบว่า 
องคป์ระกอบท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 

ตวัแปรท่ี 1 องคป์ระกอบเก่ียวกบังานท่ีทาํในปัจจุบนั 
ตวัแปรท่ี 2 องคป์ระกอบทางดา้นค่าจา้ง 
ตวัแปรท่ี 3 องคป์ระกอบทางดา้นการเล่ือนตาํแหน่ง 
ตวัแปรท่ี 4 องคป์ระกอบทางดา้นผูนิ้เทศ / ผูบ้งัคบับญัชา 
ตวัแปรท่ี 5 องคป์ระกอบทางดา้นเพื่อนร่วมงาน 
2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
Freud (2001) ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วย

สร้างให้เกิดพฤติกรรมฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะกระทาํส่ิง
ใด ๆ ท่ีใหมี้ความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระทาํในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากลาํบาก 
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1.  ความพอใจดา้นจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็น ทรรศนะของความพึง
พอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือ หลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ด 

2.  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (Egoiostic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จาํเป็นว่าการแสวงหาความสุข ตอ้งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษยเ์สมอไป 

3.  ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (Ethica Hedonism) ถือว่ามนุษยแ์สวงหาความสุขเพื่อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูรั้บ ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
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2.4.3  แบบวดัความพึงพอใจ 
Stromborg (1984, pp. 54-61) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น จะวดั

ในเร่ืองใดนั้นยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องผูท่ี้จะศึกษา วิธีท่ีนิยมใชก้นั คือ 
1 .   การใช้แบบสอบถาม  เป็นวิ ธี ท่ีมีผู ้นิยมใช้มากท่ีสุด  โดยผู ้สอบถามจะออก

แบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถทาํใหใ้นลกัษณะท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก 
คาํถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร การควบคุมงานและเง่ือนไข
ต่างๆ เป็นตน้ ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ไดค้าํตอบท่ีมีความหมายแน่นอน มีความสะดวกรวดเร็วในการ
สํารวจ สามารถใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ ขอ้เสียคือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขียนได ้
และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจเป็นสภาวะท่ีมีความต่อเน่ืองไม่สามารถบอก
จุดเร่ิมตน้หรือส้ินสุดของความพึงพอใจได ้

2.  การสัมภาษณ์  ผูศึ้กษาจะมีแบบสอบถามท่ีมีคาํถาม ซ่ึงไดรั้บการทดสอบหาความ
เท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ ทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทาง
หน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัคาํถามใหผู้ต้อบเขา้ใจได ้ขอ้เสียคือ การสมัภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก   

3.  การสงัเกต  เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจ โดยการสงัเกตพฤติกรรมองบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะมีการแสดงออก โดยการพดูจา กริยาและท่าทาง วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่และยงัเป็นท่ี
นิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

ภณิดา ชยัปัญญา (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจ ทาํไดห้ลายวิธีดงัต่อไปน้ี 
1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึง

สามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าวอาจถาม
ความพอใจในดา้นต่าง ๆ 

2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี
จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

3.  การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมายไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงั และสังเกตอย่าง
เป็นระเบียบแบบแผน 

หทยัรันต ์ประทุมสูตร (2545, น. 14)  กล่าวว่าการวดัความพึงพอใจ เป็นเร่ืองท่ี
เปรียบเทียบไดก้บัความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวดัไดโ้ดยการสอบถามจากบุคคลท่ีตอ้งการจะ
ถาม ถึงแมว้่าจะมีการวดัอยูห่ลายแนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวดัได ้2
แนวคิด ตามความคิดเห็นของซาลีซนิคต ์คริสเทนส์ กล่าวคือ 



113 
 

 

1.  วัดจากสภาพทั้ งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ท่ีทํางานท่ีบ้านและทุก ๆ อย่างท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตการศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ แต่ทาํให้เกิดความยุง่ยากกบัการท่ี
จะวดัและเปรียบเทียบ  

2.  วดัไดโ้ดยแยกออกเป็นองคป์ระกอบ เช่น องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังานการนิเทศ งาน
เก่ียวกบันายจา้ง 

บุญชม ศรีสะอาด (2546, น. 160-162) กล่าวว่า ผูว้ิจยัตอ้งทราบระดบัพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะของนกัเรียน ความคิดเห็น หรือเจตคติ ก็จะสร้างแบบวดัเพ่ือวดัค่าตวัแปร ดงักล่าว โดย
สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มกัใช ้5 ระดบั เช่น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด หลงัจากให้
นกัเรียนตอบแบบวดั ก็จะนาํมาวิเคราะห์โดยหาร้อยละท่ีมีผูต้อบในแต่ละระดบัหรือหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละขอ้ รวมรายดา้นและโดยรวมทั้งหมดแลว้แปลความหมายค่าเฉล่ีย 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย การให้คะแนนมาตราส่วนประมาณค่า แต่ละระดบั 
ดงัน้ี ตอบนอ้ยท่ีสุดให ้1 คะแนน นอ้ยให ้2 คะแนน ปานกลางให ้3 คะแนน มากให ้4 คะแนน  มาก
ท่ีสุดให้ 5 คะแนน หรือให ้0, 1, 2, 3, 4 ตามลาํดบั เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียควรใช้
เกณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 
4.51 - 5.00  มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  มาก 
2.51 - 3.50  ปานกลาง 
1.51 - 2.50    นอ้ย 
1.00 - 1.50  นอ้ยท่ีสุด 

จากการศึกษาแบบวดัความพึงพอใจ  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  การวดัความพึงพอใจ  หมายถึง 
ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกในทางบวก ยินดีและเต็มใจต่อการเรียนการสอนของหลกัสูตรเสริม 
ซ่ึงสามารถวดัได้จากหลายวิธี ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ในการวดัความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริม ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ   

1.  ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ หมายถึง เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนมีการ เช่ือมโยงกบั
ชีวิตจริง มีความต่อเน่ืองเป็นลาํดบัขั้นตอน มีส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอนมีความแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยไดเ้รียนมา มีการสรุปและอภิปรายภายใน กลุ่มของ
นกัเรียนและครู  
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2.  ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมใน การทาํ
กิจกรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนมีความเป็นกนัเอง มีกิจกรรมหลากหลาย นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีเรียนและมีอิสระในการแสดงออก  

3.  ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการ สอนได้
เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือและส่ือการเรียนการสอน นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือ มีการแนะนําให้นักเรียนคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  
รวมถึงศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  

4.  ด้านการวดัและประเมินผล หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการวดัและประเมินผล
หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยตนเอง ประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ มีเฉลยพร้อมทั้งแนะแนวทางของคาํตอบ การวดัและประเมินผล
การเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม 

2.4.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
จตุพร คาํสงค ์(2550, น. 106 -107) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัร

การเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใชพ้หุปัญญากบัการสืบเสาะแบบสสวท. ท่ีมีต่อแนวความคิดเลือกเก่ียวกบั
มโนมติฟิสิกส์ : การสะทอ้นของแสง การหักเหของแสงและการมองเห็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อแนวความคิด
เลือกเก่ียวกับมโนมติฟิสิกส์ : การสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและการมองเห็น ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ณฐิักา วงษาวดี (2551) ศึกษาเร่ืองผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
2 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดียท่ีสร้างมโนทศัน์ก่อนการเรียน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ดา้น
เน้ือหาอยู่ในระดบัดีมากและมีคุณภาพดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดบัดีมีประสิทธิภาพ
และหลงัเรียน นกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีสร้างมโนทศัน์ก่อนเรียนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 

วีระวฒิุ กิตติศิวารักษ ์(2552) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศสมาคม YMCA เชียงใหม่โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจระหว่างกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา
และกลุ่มผูท้าํงาน กลุ่มท่ีมุ่งเอาประโยชน์ และกลุ่มท่ีมุ่งตอบสนองอารมณ์และจิตใจ โดยใชค้วาม
คาดหวงั ดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการวดัผลการวิจยั 1. ดา้นเน้ือหาวิชาหลกัสูตร 2. ดา้นกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3. ดา้นลกัษณะครู 4. ดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน 5. ดา้นประยุกต์ใชมี้
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 359 คน ผลวิจยั พบว่า กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาและกลุ่มผูท้าํงาน กลุ่มท่ีมุ่ง
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เอาประโยชน์และกลุ่มท่ีมุ่งตอบสนองอารมณ์และจิตใจ มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการ
เรียนภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศสถาบันสอนภาษาสมาคม YMCA เชียงใหม่  
มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วิลาสิณี  เลาหะนนัท ์(2554) ศึกษาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิและปัจจยัความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรระยะสั้ น) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่นกัเรียนมีการเพิ่มความรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีทาํอยู ่

Osueke (1991, pp. 4169-A) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
ในการทาํงานชองอาจารยท่ี์ทาํงานเตม็ เวลา ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโกตา้ใต ้ผลการวิจยัพบว่า 
1) องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของอาจารยท่ี์ทาํงานเตม็เวลาทั้ง 2 ดา้น คือ 
งานท่ีทาํความสําเร็จในการทาํงาน ความไม่พึงพอใจในการทาํงานเกิดจากนโยบายของผูบ้ริหาร
เงินเดือนตํ่าผลประโยชน์และค่าตอบแทนไม่เพียงพอ 2) องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ 
ในการทาํงานของอาจารย ์ไดแ้ก่ งานส่วนตวั  การสอนส่วนตวั ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า 
ในอาชีพ การนิเทศของผูบ้ริหาร สถานภาพทางดา้นอาชีพ ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน และ
สิทธิในการตดัสินใจ 

Covington (1998, pp. 6990-A) ศึกษาเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานและแรงจูงใจ เปรียบเทียบระหว่างผูจ้ดัการด้านสุขภาพอนามยัชายและหญิง 
ผลการวิจยัไม่พบว่าเพศมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการทาํงานและแรงจูงใจของผูจ้ดัการทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงแต่ประการใด  

จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตร
เสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดแทรกด้วยเทคนิคต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นสําคญัโดยให้นักเรียน 
มีอิสระทางความคิด คิดนอกกรอบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
มีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีจินตนาการ ได้ลงมือการปฏิบัติกิจกรรมจริง  
มีแรงจูงใจและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงใหน้กัเรียนมีความรู้สึกชอบในการมีส่วนร่วมดว้ย
ความรู้สึกยนิดีและมีความเตม็ใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัเรียนและ
ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรเสริม  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม  



 
 

บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง  วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั

ความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์
สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
ดาํเนินการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการวิจยั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการและเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
และความคิดสร้างสรรคฯ์  

ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
และความคิดสร้างสรรคฯ์ โดยการศึกษานาํร่อง 

ขั้นตอนท่ี 4 การนาํหลกัสูตรเสริมฯ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรคฯ์ ไปทดลองใชจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินและปรับปรุง หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคฯ์ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาความตอ้งการและเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดงัน้ี 

1.1  ศึกษาเอกสารแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 โดยสภาพปัญหาของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  มีแนวทางการจดัการศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้งเนน้ 
การพฒันาทกัษะเป็นสาํคญั  ซ่ึงในปัจจุบนัโรงเรียนยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะการคิด

ของนกัเรียนไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากการเรียนการสอนยงัเนน้ให้นกัเรียนคิดตามส่ิงท่ีครูป้อนความรู้
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มากกว่าการคิดส่ิงใหม่ ๆ โรงเรียนจึงมีการปรับหลกัสูตร เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดให้มากข้ึนและ
เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละวตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคนไทยทุก
คนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 มุ่งพฒันานกัเรียนทุกคน
ใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญั
ในการยกระดบัคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศ  เพ่ือเตรียมกาํลงัคนใหพ้ร้อมในการเป็นกลไก
สาํคญัในยคุ  “การศึกษาไทย  4.0” เพ่ือเร่งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กบัเด็กไทย ส่งเสริมให้นกัเรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ การจดัการศึกษา ตอ้งเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ มีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนดัของนกัเรียน ครูตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลตอ้งฝึกทกัษะการ
คิดแกปั้ญหากบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัทีและนาํความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
สามารถท่ีจะป้องกันและคิดแก้ไขปัญหาได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือและได้
ประสบการณ์จริงโดยตรง ฝึกการปฏิบติัจนสามารถทาํได ้คิดแกปั้ญหาเป็น ลงมือทาํเป็นและเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สนับสนุนให้ครูวางแผนและจดับรรยากาศการเรียนในห้องเรียนให้มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี ส่ือการจดัการเรียนรู้และคอยอาํนวยความสะดวก เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายและรอบรู้ ในการการประเมินนกัเรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของนกัเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอน ทั้งน้ีให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค ์ท่ีเก่ียวกบั
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดงันั้น หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมทั้ง
หลกัสูตรการศึกษาสาํหรับบุคคล ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจ้ดัตามความเหมาะสมของแต่
ละระดบั โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ โดยสาระของ
หลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2556)   

1.2  ศึกษาสภาพและสํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1.2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
ประชากรท่ีใชใ้นการสํารวจ ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสํารวจ คือ ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 23 คน 
บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 2 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง รวม 30 คน      

1.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์

เพิ่มเติม สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบดว้ย 3 ตอน  คือ   
ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัและองค์ประกอบท่ีจาํเป็นของการ

พฒันาหลกัสูตรเสริมมีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
1.2.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1) จดัส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาหลกัสูตรเสริม รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับครูท่ีสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น บุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ดว้ยตนเอง            

2)  ผูว้ิจยัรวบรวมเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็น                   
1.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1)  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาความถ่ีและร้อยละ 
2)  วิเคราะห์สภาพความตอ้งการ การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ จากความคิดเห็นของ

ครูท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ บุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาเฉล่ีย 

3)  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

1.2.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
1) ความถ่ีและร้อยละ 
2) ค่าเฉล่ีย  
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จากการศึกษาสภาพและสาํรวจความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรเสริม ของครูท่ีสอน
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  บุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน เก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรเสริมรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม สาํหรับนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชแ้บบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ขอ้
คาํถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญั องค์ประกอบท่ีจาํเป็นและทกัษะท่ีควรส่งเสริมให้กับ
นกัเรียน และส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครู จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 บุคลากรทางการศึกษา 
จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 และผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 มี
ความคิดเห็นว่า ควรมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยทกัษะท่ีควรเน้น
มากท่ีสุด คือ การคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยมีขอ้เสนอแนะ ดังน้ี 1) ครูตอ้งการพฒันาทกัษะต่าง ๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดวิเคราะห์  2) ในดา้นการจดัการ
เรียนสอน ครูอยากให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมและลงมือปฏิบติัจริง เนน้การทาํงานร่วมกนั
เป็นทีม โดยมีครูคอยอาํนวยความสะดวก รวมทั้งประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 
และ 3) โครงสร้างเน้ือหาสาระท่ีควรเพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คือ วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและระบบความสัมพนัธ์ในร่างกายมนุษย ์สารเสพติด รวมถึงเร่ืองอาหาร
และการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์พราะเน้ือหาเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตของนักเรียน  
ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น จากการศึกษาสภาพและสํารวจความต้องการในการพฒันาหลักสูตรเสริม
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สรุปไดว้่า จากผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครูท่ีสอนในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 ท่าน พบว่า ครูผูส้อนโดย
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะใหมี้การพฒันาหลกัสูตรเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพราะการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงตามท่ี
มุ่งหวงัเอาไว ้ซ่ึงเป็นหลกัสูตรเสริมนั้นเหมาะกบัการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูงและยงัส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการคิดให้นักเรียนไดพ้บกบั
เน้ือหาสาระใหม่ ๆ เหตุการณ์ใหม่ ๆ ในปัจจุบนัท่ีนอกเหนือจากท่ีเรียนปกติ โดยเฉพาะทกัษะท่ี
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จะตอ้งพฒันาควรจะเนน้เป็นอยา่งยิง่ คือ การคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ส่วน
ในด้านการจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งสอนให้นักเรียนไดรู้้จกัวางแผนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและลงมือ
ปฏิบติัจริงและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยครูเป็นผูค้อยอาํนวย
ความสะดวก รวมทั้งมีการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน เน้ือหาสาระท่ีควร
เพ่ิมเติม เช่น เน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและระบบในร่างกายมนุษย ์สารเสพติด รวมถึงอาหาร
และสารอาหาร เพราะเน้ือหาสาระเหล่าน้ีมีส่วนท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

1.3 ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ตาํรา งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัหลกัสูตร  
การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรเสริม รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเสริม ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ งแนวคิดเ ก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
วตัถุประสงค์การพฒันาหลักสูตรเสริม ลักษณะสําคญัของหลักสูตรเสริม กระบวนการสร้าง
หลกัสูตรเสริมและการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรเสริม โดยทาํการวิเคราะห์แลว้นาํมาสรุป
เป็นหลกัการ วตัถุประสงคแ์ละโครงสร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรเสริม เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 

1.4  ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์การพฒันาหลกัสูตร
เสริม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารหนงัสือ ตาํรา งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร
เสริม การพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์เพื่อนาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์  
กําหนดเป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตรเสริม แล้วนํามาสรุปเป็นหลักการ วตัถุประสงค ์
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในดา้น 
วตัถุประสงค ์โครงสร้างเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของหลกัสูตร
เสริม 
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ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความคดิสร้างสรรค์ฯ 

ดาํเนินการพฒันาร่างหลกัสูตรเสริมฯ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากขั้นตอน 
ท่ี 1 โดยมีการดาํเนินการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการพฒันาร่างหลกัสูตรเสริมฯ 2) ขั้นการ
ตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ 3) ขั้นตอนการปรับปรุงร่างหลกัสูตรเสริมฯ และสร้างเคร่ืองมือ
ประกอบหลกัสูตรเสริมฯ มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1  การพฒันาร่างหลกัสูตรเสริมฯ  
การพฒันาร่างหลกัสูตรเสริมฯ ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงัน้ี 1) กาํหนดกรอบโครงสร้าง

หลกัสูตรเสริมฯ 2) เขียนร่างหลกัสูตรเสริมฯ ตามกรอบท่ีกาํหนด รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 
1.  กาํหนดกรอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 

วตัถุประสงค ์โครงสร้างเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของหลกัสูตร
เสริม โดยรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1)  เขียนร่างหลกัสูตรเสริมฯ ตามกรอบท่ีกาํหนด เป็นการกาํหนดทกัษะต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันักเรียน เม่ือผ่านกระบวนการตามท่ีหลกัสูตรเสริมกาํหนดไวแ้ลว้ และให้
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

2)  โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริมฯ เป็นการกาํหนดสาระเน้ือหาในรูปของ
กิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีการกาํหนดขอบเขตหรือจาํนวนมากนอ้ยของสาระเน้ือหา รวมทั้งเวลาท่ี ใช้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยกําหนดให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริมท่ีควรเพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ผูว้ิจยัเลือกช่ือหลกัสูตรเสริมว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั ท่ีได้มาจาก
การศึกษาสภาพและสาํรวจความตอ้งการในขั้นตอนท่ี  1 โดยผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้  
ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 แสดงโครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตรเสริมฯ 

 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม

และการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับ
นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ใชเ้วลา 7 สัปดาห์ รวม 
28  ชัว่โมง 

โครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม 4 หน่วย  มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1 งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ (6 ชัว่โมง) 
-  เรียนรู้สุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั ให้มีสุขภาพท่ี

แขง็แรง ร่างกายมีความสะอาด มีความสดใส การรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ ออก
กาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและพกัผ่อนให้เพียงพอ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงั

หน่วย 
การเรียนรู้ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

หัวข้อการเรียนรู้ เวลา  
(ช่ัวโมง) 

1 
 

งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ 
 

1.1  สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั 
1.2  การดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั 

3 
3 

2 
 
 

ร่างกายเขม้แขง็ 
เสริมแรงความงาม 

 

2.1  สุขภาพและการบาํรุงผวิพรรณ 
2.2  สุขภาพผมและเลบ็ 
2.3  สุขภาพปากและฟัน 

2 
2 
2 

3 
 
 
 
 

ตามรอยสุขภาพกบัความ
งามและการ 
ชะลอวยั 
       
 

3.1  สมุนไพรไทยเก่ียวกบัสุขภาพและ 
       ความงาม     
3.2  สมุนไพรไทยกบัการเสริมสุขภาพ 
       ความงามจากภายใน 
3.3  สมุนไพรไทยกบัการดูแลสุขภาพ 
       ความงามจากภายนอก        

2 
2 
 
2 

4 ผลิตภณัฑเ์ลอค่า 
นาํพาความงาม 
 

 

4.1  การจดักลุ่มเคร่ืองสาํอางท่ีจาํเป็น  
       ในชีวิตประจาํวนั  
4.2  เลือกเพื่อรู้ ดูใหเ้ป็น   
4.3  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์  

3 
 
3 
4 

รวม  28  
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สมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพ 

หน่วยท่ี  2  ร่างกายเขม้แขง็เสริมแรงความงาม (6 ชัว่โมง) 
-  เรียนรู้สุขภาพและการบาํรุงผิวพรรณ สุขภาพผมและเล็บ สุขภาพปากและฟัน 

ลกัษณะโครงสร้างผวิหนงั  ผม เลบ็ ปากและฟัน ใหมี้ความแขง็แรงและดูแลรักษาความสะอาดใหมี้
ความงามอยู่เสมอ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมองเทคนิคการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อร่วมกันอภิปราย 
สรุปผลและนาํเสนอผลการอภิปราย 

หน่วยท่ี 3  ตามรอยสุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  (6 ชัว่โมง) 
-  เรียนรู้สมุนไพรไทยเก่ียวกบัสุขภาพและความงามสมุนไพรไทยกบัการเสริมสุขภาพ

ความงามจากภายในและภายนอก การนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ การจาํแนกสมุนไพรท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและการเลือกนาํส่วนต่างๆ ของสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้ทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เพื่อแกปั้ญหาและร่วมกนัอภิปราย สรุปผลและนาํเสนอผล
การอภิปราย    

 หน่วยท่ี 4  ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม (10 ชัว่โมง)   
-  เรียนรู้การนาํสมุนไพรไทยมาใชป้ระโยชน์ เลือกส่วนต่าง ๆ ของพืชนาํมาผลิตเป็น

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาไทยและออกแบบ ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม
และสุขภาพให้มีความทนัสมยั โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ออกแบบ
ช้ินงาน ฝึกลงมือปฏิบติั แก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย สรุปผลและ
นาํเสนอผลการอภิปราย  

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 6 ส่วน ดงัน้ี   
1.  คาํอธิบายหน่วยการเรียนรู้    
เป็นคาํอธิบายมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนนั้ น ๆ โดย กําหนดให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ หน่วยการเรียนต่อไป 
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เป็นการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตรเสริมท่ี

ตอ้งการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดข้ึนกับ
นกัเรียนโดยเขียนจุดประสงคใ์นลกัษณะท่ีสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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3.  เน้ือหาการเรียนรู้ 
เป็นการกาํหนดเน้ือหาการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมท่ี

ตอ้งการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์และมีความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการพฒันา  

4.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้  
เป็นการกาํหนดวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้จะยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

4.1  มีการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัจริง 

4.2  มีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม 
4.3  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความเป็นอิสระทางดา้นการคิด การ

เรียนรู้ในการแกปั้ญหา การสร้างสรรคช้ิ์นงานและการไดล้งมือปฏิบติั 
4.4  มีการเสริมแรงทางบวกใหก้บันกัเรียน 

เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาการเรียนรู้และหลักการของ
หลกัสูตรเสริมและนาํไปใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้การระดมพลงัสมอง (Brainstorming)  การระดมพลงัสมอง
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการสร้างสรรค ์การจินตนาการให้เกิดลกัษณะของความสามารถ
ในการคิดท่ีหลากหลายก่อนท่ีจะแกไ้ขปัญหา มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี   

1.  ขั้นนาํ คือ ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมและอธิบายจุดมุ่งหมายของการระดมพลงัสมอง  
2.  ขั้นฝึก คือ ครูอธิบายและยกตวัอย่างให้นักเรียนลองฝึกคิด  เพื่อให้นักเรียนใน

กลุ่มมีความเขา้ใจการระดมพลงัสมอง            
3.  ขั้นสรุป คือ ครูสรุปและรวบรวมความคิดในแต่ละกลุ่ม แลว้ใหต้วัแทนของแต่ละ

กลุ่มนาํเสนอ   
2)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  เป็นเทคนิควิธีการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งมีเหตุผล ไดส้รุปไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจ       
2.  ขั้นสํารวจและคน้หา เป็นการทาํความเขา้ใจในประเด็นหรือคาํถามท่ีสนใจจะ

ศึกษาและลงมือปฏิบติัเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3.  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป เป็นการท่ีไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอเพื่อนาํมาวิเคราะห์ 

แปลผล สรุปผลและนาํเสนอผล  
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4.  ขั้นขยายความรู้ เป็นการนาํความรู้ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้
คน้ควา้เพิ่มเติมทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

5.  ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ   
3)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) เป็น

การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดแกปั้ญหา ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยเกิดจากการลงมือทาํดว้ยตนเอง 
(Learning by Doing) ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Dewey (Ascited in Khammani, 2005,  p.27) ไดน้าํไปสู่
แนวคิดในการสอนรูปแบบต่างๆ ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1.  ขั้นกาํหนดปัญหา  ครูจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 
2.  ขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา นกัเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ 
3.  ขั้นดาํเนินการศึกษาคน้ควา้  นักเรียนดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองด้วย

วิธีการหลากหลาย 
4.  ขั้นสังเคราะห์ความรู้  นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

สงัเคราะห์และอภิปรายผลความรู้ท่ีไดม้าวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
5.  ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาํตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม

ตนเอง        
6.  ขั้นนาํเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้

และนาํเสนอเป็นผลงาน    
4)  เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-Based Learning : 

CBL) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น
กระบวนการลงมือปฏิบติั มีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นกระตุน้ความสนใจ  เป็นการนาํเอาเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียนมาเป็นประเด็นจะ
ไดผ้ลดีท่ีสุด 

2.  ขั้นตั้งปัญหา  เป็นการตั้งปัญหาท่ีอยู่ใกลต้วันักเรียน เพื่อความสะดวกในการ
คน้ควา้ตามความสนใจและนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

3.  ขั้นคน้ควา้ เป็นการแบ่งกลุ่มใหค้น้ควา้ตามเร่ืองท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีอยูใ่กล้
ตวั เช่น หนงัสือ เวบ็ไซต ์คลิปวิดีโอ ฯลฯ 

4.  ขั้นอภิปราย เป็นการท่ีครูใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการ
ทาํงานเป็นกลุ่มโดยตอ้งพดูคุย ใหค้าํแนะนาํหรือบางประเดน็ตอ้งสอนเพิ่มเติม 

5.  ขั้นนาํเสนอผลงาน เป็นการใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํ ผลการสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
ออกมานาํเสนอเพื่อสรุปผลท่ีได ้เช่น การอภิปราย การโตว้าที ฯลฯ  
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โดยเทคนิคการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้แสดงดงัตารางท่ี 3.2    
 
ตารางที่ 3.2  แสดงเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ 
ความคิดสร้างสรรค ์
 

เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ 

 

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  ความคดิสร้างสรรค์  
ขั้นที ่1 
ระบุ
ปัญหา 

ขั้นที ่2 
วเิคราะห์ 
ปัญหา 

ขั้นที ่ 3 
เสนอวธีิ 
การแก้ 
ปัญหา 

ขั้นที ่ 4 
ตรวจ 
สอบ  

ผลลพัธ์ 

ด้าน 
คดิ 
คล่อง 

ด้าน 
คดิยดื 
หยุ่น 

ด้าน 
คดิ
ริเร่ิม 

ด้าน 
คดิ 

ละเอยีด 
ลออ 

1. การระดมพลงัสมอง 
    ขั้นท่ี 1  ขั้นนาํ 

 
        

    ขั้นท่ี 2  ขั้นฝึก           

   ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป            

2. แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   ขั้นท่ี 1  สร้างความสนใจ  

   


   

   ขั้นท่ี 2  สาํรวจและคน้หา          

   ขั้นท่ี 3  อธิบายและ 
   ลงขอ้สรุป 

         

   ขั้นท่ี 4  ขยายความรู้           

   ขั้นท่ี 5 ประเมิน           

3. แบบปัญหาเป็นฐาน 
ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหา 

 
   

  
    

ขั้นท่ี 2 ทาํความเขา้ใจ 
            ปัญหา  

    
 

  

ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการศึกษา 
            คน้ควา้ 

 
  

   
  

 

ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้          

ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่า 
            ของคาํตอบ 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ 

 

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  ความคดิสร้างสรรค์  
ขั้นที ่1 
ระบุ
ปัญหา 

ขั้นที ่2 
วเิคราะห์ 
ปัญหา 

ขั้นที ่ 3 
เสนอวธีิ 
การแก้ 
ปัญหา 

ขั้นที ่ 4 
ตรวจ 
สอบ  

ผลลพัธ์ 

ด้าน 
คดิ 
คล่อง 

ด้าน 
คดิยดื 
หยุ่น 

ด้าน 
คดิ
ริเร่ิม 

ด้าน 
คดิ 

ละเอยีด 
ลออ 

ขั้นท่ี 6 นาํเสนอและ 
            ประเมินผลงาน 

   
  

   
  

4. แบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน 
ขั้นท่ี 1 กระตุน้ความสนใจ 

 


   
 


   

ขั้นท่ี 2 ตั้งปัญหา         

ขั้นท่ี 3 คน้ควา้          

ขั้นท่ี 4 อภิปราย            

ขั้นท่ี 5 นาํเสนอผลงาน            

 
5)  ส่ือการเรียนรู้    
เป็นการกาํหนดส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ท่ี สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ ซ่ึงส่ือการเรียนการสอนท่ีใช ้ไดแ้ก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรมการฝึกปฏิบติัและใบงาน 
ส่ือตวัอยา่งสถานการณ์ต่างๆ และส่ืออุปกรณ์การสอน เช่น วีดี ทศัน์  แผน่ภาพ  เป็นตน้  

6)  การวดัและประเมินผล 
เป็นการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัสูตรเสริม 

จุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหาสาระ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และส่ือการจัดการเรียนรู้ โดย
คาํนึงถึงทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 

3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้   
เป็นการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะนาํนกัเรียนไปสู่เป้าหมายของวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตรเสริม โดยกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และโครงสร้าง
เน้ือหาของหลกัสูตรเสริม ซ่ึงใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมองและเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการ
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จดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
     4.  การวดัและประเมินผล  

เป็นการกาํหนดองคป์ระกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีว่าการนาํหลกัสูตร  เสริมไปใชน้ั้นได้
บรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมหรือไม่ เม่ือใชห้ลกัสูตรเสริมแลว้  นกัเรียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดและจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข  หลกัสูตรเสริมต่อไป 

2.  นาํร่างหลกัสูตรเสริมและเอกสารประกอบหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กบัความงามและการชะลอวยั  ตามโครงสร้างหลกัสูตรและองค์ประกอบของหลกัสูตรเสริมท่ี
กาํหนดเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมของ
โครงสร้างเน้ือหากบัวตัถุประสงคแ์ละภาษาท่ีใชข้องร่างหลกัสูตรเสริมฯ แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข
ร่างหลกัสูตรเสริมฯและเอกสารประกอบหลกัสูตรเสริมฯ ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แลว้พิมพฉ์บบัสมบูรณ์และนาํส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนท่ีขอความ
อนุเคราะห์ไวใ้นการเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินร่างหลกัสูตรต่อไป 

2.2  การตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริม  
2.2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
ประชากร ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นการจดัการเรียนรู้ 

ดา้นหลกัสูตรและการสอน ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์  
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจดัการ

เรียนรู้ ด้านหลกัสูตรและการสอน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 
จาํนวน 5 ท่าน  

2.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   
แบบประเมินร่างหลกัสูตรเสริมฯ ประกอบดว้ย 2 ตอน  
ตอนท่ี 1 แบบประเมินความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตรเสริมฯ  
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ 
ผูว้ิจัยนําร่างหลักสูตรเสริมฯ ท่ีได้จัดทาํข้ึนในขั้นตอนท่ี 1 เสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ และเอกสารประกอบ
ร่างหลกัสูตรเสริมฯ ท่ีจดัทาํข้ึน มีขั้นตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  จุดประสงคข์องการประเมินเพื่อตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ และเอกสาร
ประกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีดงัน้ี  

1.1  เพื่อประเมินความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องร่างหลกัสูตรเสริมฯ  
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1.2   เพื่อประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ โดย พิจารณาแต่ละ
องคป์ระกอบภายในหลกัสูตรเสริมฯ ไดแ้ก่ แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์ โครงสร้างเน้ือหา การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของหลกัสูตร เสริมฯ  

2.  ลกัษณะของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินความสอดคลอ้งและประเมิน ความ
เหมาะสมร่างหลกัสูตรเสริมฯ ขององคป์ระกอบหลกัสูตรเสริมฯ แต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

2.1  การประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในร่าง
หลกัสูตรเสริมฯ  ลกัษณะเคร่ืองมือแบบประเมิน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งเป็นเกณฑ์ ในการ
พิจารณา ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณา คือ สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจและไม่สอดคลอ้ง จาํนวน 18 ขอ้  

2.2  การประเมินความเหมาะสมร่างหลกัสูตรเสริมฯ ในแต่ละ องคป์ระกอบ 
ลกัษณะเคร่ืองมือแบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ 
เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
จาํนวน 12 ขอ้ 

3.  การสร้างเคร่ืองมือ ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของร่าง
หลกัสูตรเสริมฯ มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี  

3.1  กาํหนดกรอบประเด็นท่ีจะประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสม
ของร่างหลกัสูตรเสริมฯ โดยวิเคราะห์จากการศึกษารายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร เสริม 
องค์ประกอบของหลักสูตรเสริมฯ แล้วสร้างขอ้คาํถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ใน 
หลกัสูตรเสริม  

3.2  สร้างแบบประเมินความสอดคลอ้งและแบบประเมินความเหมาะสมของ
ร่างหลกัสูตรเสริมฯ ตามกรอบประเด็นจากขอ้ 3.1 แลว้นําแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนนําเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรเสริมภาษาท่ีใชแ้ละตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน 

3.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสอดคล้องและแบบประเมินความ
เหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้พิมพ์
ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนําเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดาํเนินการในการประเมินความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ ต่อไป 

2.2.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
1)  ผูว้ิจัยดาํเนินการติดต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและการสอนเพื่อขอความ 

อนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ โดยติดต่อวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพ่ือทาํ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินร่างหลกัสูตรเสริมฯ   
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2)  ผูว้ิจยันาํหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมดว้ยร่างหลกัสูตรเสริมฯ เอกสาร
ประกอบหลกัสูตรเสริมฯ แบบประเมินความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตรเสริมฯ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ นาํส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อดาํเนินการประเมิน
ความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ เอกสารประกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ ตามแบบประเมินท่ี
สร้างข้ึนและขอคาํแนะนาํเพิ่มเติมท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงแกไ้ข   

2.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 
1)  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบบประเมินความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

ร่างหลกัสูตรเสริมฯ และเอกสารประกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of item objective congruence : IOC) และกาํหนดความหมายดงัน้ี 

1  หมายถึง  ร่างหลกัสูตรเสริมมีความสอดคลอ้ง 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ร่างหลกัสูตรเสริมมีความสอดคลอ้ง 
-1  หมายถึง  ร่างหลกัสูตรเสริมไม่มีความสอดคลอ้ง 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence : IOC) ระหวา่ง  
0.50 - 1.00 ถือว่าร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีความสอดคลอ้งกนัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ตอ้ง

ปรับปรุง 
2)  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบบประเมินความเหมาะสมร่างหลกัสูตรเสริมฯ มา

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   แปลความวา่   เหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   แปลความวา่   เหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   แปลความวา่   เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   แปลความวา่   เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   แปลความวา่   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
การกาํหนดค่าเฉล่ียความเหมาะสม คือ ถา้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูต้อบ แบบ

ประเมิน มีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ถือวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าร่างหลกัสูตรเสริมฯ ท่ีพฒันาข้ึน มามี
ความเหมาะสม สามารถนาํไปใชไ้ด ้แต่ถา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า 3.50 ผูว้ิจยัตอ้งนาํร่างหลกัสูตร เสริมฯ 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ  
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2.3  การปรับปรุงร่างหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรเสริมก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริง  
ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขั้นท่ี 2.2 การตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ มา เป็นเกณฑ์

ในการปรับปรุงร่างหลกัสูตรเสริมฯ โดยพิจารณา ดงัน้ี  
2.3.1  ผลของการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตรเสริมฯ องคป์ระกอบ

ของร่างหลกัสูตรเสริมฯ ดา้นของวตัถุประสงค ์โครงสร้างเน้ือหา กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลของร่างหลกัสูตรเสริมฯ และความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้พบว่า ผลการ
ประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80–1.00 (ภาคผนวก ง หน้า 274-275) ถือได้ว่า
องคป์ระกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีความสอดคลอ้งกนั สามารถนาํไปใชใ้นการทดลองจริงได ้

2.3.2  ผลของการวิเคราะห์ความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ ในดา้นกรอบ
แนวคิดและหลกัการของหลกัสูตรเสริม ด้านวตัถุประสงค์  ด้านโครงสร้างเน้ือหา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และดา้นการวดัและประเมินผล พบว่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 มีความเหมาะสมมาก 
(ภาคผนวก ง หน้า 276-277) ถือไดว้่าร่างหลกัสูตรเสริมฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมามีความเหมาะสม 
สามารถนาํไปใชใ้นการทดลองจริงได ้

2.3.3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ คือ กรอบแนวคิดและโครงสร้าง 
หลกัสูตรเสริม มีความชดัเจนและเหมาะสม วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเรียนอยูต่ามหลกัสูตรของโรงเรียน การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้
มีความหลากหลาย ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์
ได ้กิจกรรมและส่ือการเรียนรู้สามารถทาํให้นกัเรียนสร้างผลงานไม่ซํ้ ากบัเดิม มีความแปลกใหม่
และน่าสนใจ ส่วนการวดัและประเมินผล มีขั้นตอนท่ีชดัเจน เขา้ใจง่านและสามารถนาํวดัทกัษะการ
คิดของนกัเรียนไดดี้และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

2.3.4  สร้างเคร่ืองมือประกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ                   
เคร่ืองมือประกอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
1)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง   

1.1)  ร่างหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเ รียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.2)  คู่มือการใช้ร่างหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิด
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.3)  แผนการจดัการเรียนรู้  
1)  ผูว้ิจยัจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์

สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาจากหลกัสูตร วตัถุประสงค ์คาํอธิบาย จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา ระยะเวลาเรียนและการ
วดัและประเมินผล โดยใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของงานวิจยั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเน้ือหาและเวลา
ของการจดัการเรียนรู้ ดงัแสดงในตาราง 3.3  
 
ตารางที ่3.3  แสดงโครงสร้างเน้ือหาและเวลาของการจดัการเรียนรู้ 

เนือ้หาสาระ แผนการจัด 
การเรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้ เวลา  
(ช่ัวโมง) 

งามสมวยั 
ใส่ใจสุขภาพ 

 
1 
2 

งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ 
1.1 สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั 
1.2 การดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั 

6 
3 
3 

ร่างกายเข้มแขง็
เสริมแรง 
ความงาม 

 
3 
4 
5 

ร่างกายเข้มแขง็เสริมแรงความงาม 
2.1 สุขภาพและการบาํรุงผวิพรรณ 
2.2 สุขภาพผมและเลบ็ 
2.3 สุขภาพปากและฟัน 

6 
2 
2 
2 

งามสมวยั 
ใส่ใจสุขภาพ 

 
1 
2 

งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ 
1.3 สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั 
1.4 การดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั 

6 
3 
3 

ร่างกายเข้มแขง็
เสริมแรง 
ความงาม 

 
3 
4 
5 

ร่างกายเข้มแขง็เสริมแรงความงาม 
2.1 สุขภาพและการบาํรุงผวิพรรณ 
2.2 สุขภาพผมและเลบ็ 
2.3 สุขภาพปากและฟัน 

6 
2 
2 
2 

ตามรอยสุขภาพ
กบัความงาม

และ 
การชะลอวยั 

 
6 
7 
 
8 

ตามรอยสุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
3.1 สมุนไพรไทยเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม 
3.2 สมุนไพรไทยกบัการเสริมสุขภาพความงามจากภายใน 
3.3 สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพความงาม จาก
ภายนอก 

6 
2 
2 
 
2 
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2)  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้และคู่มือร่างหลกัสูตรเสริมฯ เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาในดา้นความสอดคลอ้งของเน้ือหา กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมของ
เน้ือหา การลาํดบัเน้ือหา แลว้นาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประเมินความสอดคลอ้งความเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรู้และนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข   

3)  ผูว้ิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of  Item  Objective  Congruence : IOC) ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 
ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร์และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

4)  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหา ค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนความสอดคลอ้งความคิดเห็นของ ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งของประเด็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด  11 แผนการจดัการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่  สาระสําคญั  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คุณลกัษณะพึงประสงค์   ภาระงาน/
ช้ินงาน  การวดัและประเมินผล  ส่ือการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมการ เรียน
จดัการเรียนรู้ จากผลการประเมินพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่าง 
0.80–1.00  (ภาคผนวก ง หน้า 279-289) ดงันั้น แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั จากนั้นดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้                 

5) สรุปและจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปทดลองใช้
ต่อไป 

 
 
 

ผลติภณัฑ์ 
เลอค่านําพา 
ความ งาม 

 
9 
  
10  
11 

ผลติภณัฑ์เลอค่านําพาความงาม  
4.1 การจดักลุ่มเคร่ืองสาํอางท่ีจาํเป็น  
      ในชีวิตประจาํวนั  
4.2 เลือกเพื่อรู้ ดูใหเ้ป็น  
4.3 กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์

10  
3  
 
3  
4 
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2)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
2.1)  แบบวดัความรู้ความเขา้ใจ 
แบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ

ชะลอวยั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบวดัปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก ใชว้ดัผลในดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

2.  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบปรนยั 
3 .  วิ เคราะห์เ น้ือหาสาระ  ตัวช้ีว ัดและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของเน้ือหาและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
4.  สร้างแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั ความงาม

และการชะลอวยั เป็นแบบวดัปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 58 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  คือ ตอบ
ถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน    

5. นาํแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั ความงามและ
การชะลอวยั เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม จากนั้น
ดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6. นาํแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการ
สอน ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์และดา้นการวดัและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) ของแบบวดั จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) จากผลการประเมินแบบวดั 
พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 จาํนวน 58 ขอ้ (ภาคผนวก ง หน้า 290-292)  
จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการแกไ้ขแบบวดัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

7. นาํแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง ท่ีเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 คน  

8. นาํแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั มาวิเคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพของแบบวดั โดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อาํนาจจาํแนก (r) ซ่ึงกาํหนดค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.20 
ข้ึนไป  แบบวดัท่ีใชไ้ดมี้จาํนวน 35 ขอ้ จากนั้นนาํแบบวดัไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
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โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (อา้งถึงในลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, น.200-
201) พบว่า มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.28 - 0.80  ค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.36 - 0.79 และมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91  (ภาคผนวก ง หนา้ 304 - 306)  

9. นาํแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั ท่ีพฒันาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด จาํนวน 35 ขอ้ โดยแบ่งพฤติกรรมการ
เรียนรู้เป็น 2 ดา้น คือ 1) ความรู้ จาํนวน 11 ขอ้ 2) ความเขา้ใจ 24 ขอ้ นําไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยทาํการทดสอบนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบวดัชุดเดียวกนั 

2.2)   แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา  
แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็นแบบอตันยั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  

และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ

อตันยั 
3.  วิเคราะห์เน้ือหาสาระ ตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของเน้ือหาและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
4.  สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพ

กบัความงามและการชะลอวยั เป็นแบบวดัแบบอตันยั มี 5 สถานการณ์ รวม 20 ขอ้ 
  5.  นาํแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กบัความงามและการชะลอวยั เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม จากนั้นดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

6.  นาํแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั
ความงามและการชะลอวยั  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
หลกัสูตรและการสอน ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์และดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวดั จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบวา่ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกรายการประเมิน (ภาคผนวก ง หนา้ 293) สูงกวา่ระดบัความสอดคลอ้งท่ี
กาํหนดวา่ยอมรับได ้จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการแกไ้ขแบบวดัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

7.  นาํแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั
ความงามและการชะลอวยั ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 
คน และใหค้รู 2 ท่าน ตรวจตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

8.  นาํคะแนนของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง 
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั มาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแบบวดัอตันยั 
โดยวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยกาํหนดค่าความยากง่ายตั้งแต่   
0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ขอ้สอบท่ีใชจ้าํนวน 20 ขอ้ โดยใชสู้ตร 
Whitney and Sabers (1970) พบวา่ มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.45 – 0.65   และมีค่าอาํนาจจาํแนก
ระหวา่ง 0.20 – 0.68 (ภาคผนวก ง หนา้ 307)          

9.  นาํคะแนนของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง 
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั ท่ีคดัเลือกไวม้าหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้ง
ฉบบั หาโดยใชค้่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สนั (Pearson) (อา้งถึงในสมนึก  ภทัทิยธนี, 
2551, น. 85) พบวา่  แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 
(ภาคผนวก ง หนา้ 309) 

10.  นาํแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพ
กบัความงามและการชะลอวยั ท่ีพฒันาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  นาํไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยทาํการทดสอบนกัเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยแบบวดัชุดเดียวกนั  

2.3)  แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์  
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบวัดแบบอัตนัยท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ท่ี

ปรับปรุงมาจากแบบวดัมาตรฐานของ Torrance (1972) ใชว้ดัความคิดสร้างสรรค ์4 ดา้น คือ ดา้น
ความคิดคล่อง ดา้นความคิดยดืหยุน่ ดา้นความคิดริเร่ิม และดา้นความคิดละเอียดลออ โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี  

1.  ผูว้ิจยั ศึกษา วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ จากเอกสารและ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นนาํไปสร้างแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์เป็นแบบอตันัย ผูว้ิจยัสร้างแบบ  วดัให้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของงานวิจยัและจากนั้นนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาแกไ้ข 

2.  นาํแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  วิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง นาํไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนวิทยาศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล โดยใชแ้บบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
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(Index of  Item Objective Congruence : IOC) พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุก
รายการประเมิน (ภาคผนวก ง หน้า 295) สูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดว่ายอมรับได ้
จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการแกไ้ขแบบวดัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.  นาํแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั    นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ใน  ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 คน และใหค้รู 2 ท่าน ตรวจตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

4.  นาํคะแนนของแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์ท่ีคดัเลือกไวม้า วิเคราะห์เพื่อ
หาคุณภาพของแบบวดัอตันยั โดยวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจ จาํแนก (r) ซ่ึง
กาํหนดค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  แบบวดัท่ีใชเ้ป็น
ชุดกิจกรรม 4 ชุด จาํนวน 26 ขอ้ โดยใชสู้ตร Whitney and Sabers (1970) พบว่า  มีค่าความยากง่าย
ระหวา่ง 0.45 - 0.77 และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 - 0.47 และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัทั้งฉบบั โดยใชค่้าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 (ภาคผนวก ง หนา้ 308 - 309) 

5.  นาํแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์ท่ีพฒันาคุณภาพเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนด นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการทดสอบนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
แบบวดัชุดเดียวกนั    

2.4)  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ฯ 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตร

เสริมฯ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด ซ่ึงแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยกาํหนด
เป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศการจดัการ เรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการ
จดัการเรียนรู้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผล  

1.  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ   
2.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  (สมนึก  ภทัทิยธนี,  2551, น. 

37 - 43) 
3.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใน

หลกัสูตรเสริมฯ ตามกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
จาํนวน 20 ขอ้ สาํหรับเกณฑค่์าเฉล่ีย มีดงัน้ี คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 100) 

ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 5  คะแนน   
ระดบัความพึงพอใจ มาก  4  คะแนน  
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ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 3  คะแนน   
ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย  2  คะแนน   
ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  1  คะแนน  
และนาํคะแนนมาสรุปผลการประเมิน เม่ือไดค้่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละขอ้

แลว้ นาํมาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินผล ซ่ึงมีการแปลผลตามระดบัค่าเฉล่ียจากอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00   นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก

ท่ีสุด   
คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมาก  
คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง    
คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50   นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับน้อย

ท่ีสุด 
4.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

หลกัสูตรเสริมฯ ทั้งฉบบั พร้อมแบบประเมินเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรเสริมฯ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการ
สอน จาํนวน 2 ท่าน และดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใชแ้บบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) จากนั้นนาํผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณ พบว่า  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
1.00 ทุกรายการประเมิน (ภาคผนวก ง หน้า 302-303) สูงกว่าระดบัความสอดคลอ้งท่ีกาํหนดว่า
ยอมรับได ้จากนั้นผูว้ิจยัดาํเนินการแกไ้ขตาม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

6. นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการ เรียนรู้ฯ ไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั รามคาํแหง ท่ีเคย
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 คน   

7. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการ จดัการเรียนรู้
ฯ มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าอาํนาจจาํแนก ซ่ึงค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  แบบสอบถามท่ีใชมี้
จาํนวน 20 ขอ้ โดยใช ้ t-test พบว่า ค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.29 - 0.79  (ภาคผนวก ง หนา้ 320-
324) 
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8 .  นําผลท่ีได้ไปวิ เคราะห์ค่าความเ ช่ือมั่นทั้ งฉบับ  โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffcient) ของคอนบาค (Conbach) (อา้งถึงในลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538 ,น. 200 - 201) พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88   

9. นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรเสริมฯ ฉบบัสมบูรณ์  ท่ีพฒันาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด จาํนวน 20 ขอ้ โดย
กาํหนดความพึงพอใจเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จาํนวน 5 ขอ้ 2) ด้าน
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 ขอ้ 3) ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 ขอ้ และ 4) 
ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 5 ขอ้ นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างโดยทาํการ
สอบถามความพึงพอใจกบันกัเรียนหลงัเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใช้หลกัสูตรเสริมฯ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ฯ  โดยการศึกษานําร่อง 

3.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีกาํลงัศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง รวม 40 คน ซ่ึงแต่ละหอ้งมี
การจดัการเรียนแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละหอ้งมีความคลา้ยคลึงกนั 

3.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย     
1)  หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด

สร้างสรรคฯ์  
2)  คู่มือการใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ

ความคิดสร้างสรรคฯ์  
3)  แผนการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคฯ์ 
3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 



            140 

1)  แบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก ใชว้ดัผลในดา้นความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน 
35 ขอ้ 

2)  แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ
งามและการชะลอวยั เป็นแบบอตันยั ใชว้ดัการระบุปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและการตรวจสอบผลลพัธ์ มี 5 สถานการณ์ จาํนวน 20 ขอ้    

3)  แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์เป็นแบบอตันยั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ปรับปรุงมาจาก
แบบวดัมาตรฐานของ Torrance (1972) ใชว้ดัผลในดา้นความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิด
ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ มี 4 กิจกรรม จาํนวน 26 ขอ้ 

4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ เป็นคาํถาม
แบบปลายปิด วดัมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยกาํหนดความพึงพอใจเป็น 4 
ดา้น คือ 1) ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการจดัการ
เรียนรู้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 20 ขอ้   

3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.3.1  นําหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค ์ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทาํการศึกษานาํร่อง (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 คน ใชเ้วลาในการ
สอน สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง จาํนวน 7 สปัดาห์ รวม 28 ชัว่โมง โดยทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group 
Pretest-Posttest Design) โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้าํการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.3.2  ผูว้ิจยัดาํเนินการปฐมนิเทศนกัเรียน เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค์ฯ และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรเสริมฯ ใช้เวลา 2 
ชัว่โมง จากนั้นผูว้ิจยัใชแ้บบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์ทดสอบก่อนเขา้สู่การจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ  

3.3.3  นําแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
แบบวดัความคิดสร้างสรรคแ์ละแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ ทดสอบหลงัการเรียนรู้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนาํคะแนนไป
หาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมฯ และไปปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมข้ึนสาํหรับไปทดลองใช้
จริง 
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3.3.4  นําหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค ์ หลงัจากการศึกษานาํร่องไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือนาํไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง 

3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล    
3.4.1  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯโดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)  
3.4.2  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ก่อนเรียนและหลงั

เรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Samples) 

3.4.3  เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯโดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) 

3.4.4  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ กบัคะแนนเกณฑโ์ดยใชก้ารทดสอบค่าที (One Sample t-test) 

3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล    
1)  การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)    
2)  การทดสอบค่าที (One Sample t-test)  

จากการศึกษานาํร่องผูว้ิจยัเป็นผูท้าํการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อพิจารณาผลของ 
การเรียนรู้ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม เน้ือหา บรรยากาศใน
การเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้และส่ือในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละแผนการเรียนรู้ ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการสอน จากนั้นนาํขอ้มูลหลงัการศึกษานาํร่องมา
ปรับปรุงให้การจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผลจากการศึกษานาํร่อง (Pilot study) ปรากฏว่าโดยภาพรวม
สามารถดาํเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นดา้นเน้ือหาสาระ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล แต่กพ็บอุปสรรค ดงัน้ี 

1) ในการเร่ิมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบักิจกรรม 
การเรียนรู้ในลกัษณะน้ี เม่ือครูไดก้ระตุน้ดว้ยคาํถามเพื่อให้นักเรียนไดมี้ความต่ืนตวั

และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม  นักเรียนบางคนไม่สามารถคิดวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาสถานการณ์ตามคาํถามท่ีครูไดก้ระตุน้คาํถาม ครูจึงไดมี้การเพ่ิมเติมตวัอยา่งของปัญหาให้
ชดัเจนยิง่ข้ึนรวมทั้งปรับคาํถามใหมี้ความเขา้ใจยิง่ข้ึน ส่วนในใบกิจกรรมกไ็ดป้รับคาํถามใหมี้ความ
ชดัเจนตรงประเดน็และเขา้ใจง่าย  
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2)  ในการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 8  และ 11 มีการปรับเร่ืองของ
เวลาเพ่ือใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวด้าํเนินการไดต้ามเป้าหมาย ดงัตารางท่ี 3.3  
 

ตารางที ่3.4  แสดงเวลาท่ีใชใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ระหวา่งก่อนกบัหลงัปรับปรุง 
 

 
จากตารางท่ี 3.4 จะเห็นไดว้า่มีการปรับเวลาของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1, 2 , 8  และ  

11 ทั้งน้ีเน่ืองจากในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2 นักเรียนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้และให้มีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในห้องเม่ือไดท้าํกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เป็น
อยา่งดีจึงทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเสร็จก่อนเวลาท่ีกาํหนดไว ้ ใชเ้วลาเพียง 2 ชัว่โมง เท่านั้นจึงตอ้ง
มีการปรับเวลาลดลง ส่วนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 และ 11 เน่ืองจากในขั้นตอนของกระบวนการ
การจดัการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีตอ้งใช้เวลาค่อนขา้งมาก นักเรียนยงัไม่คุน้กับการทาํกิจกรรมใน
ลกัษณะน้ี ซ่ึงนักเรียนตอ้งใช้เวลาในการออกแบบและวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบติัเพื่อคน้หา
คาํตอบในทดลองแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคช้ิ์นงาน ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งใช้เวลาในการทาํกิจกรรมโดยมีการปรับเวลาเพ่ิมข้ึน เพื่อให้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวด้าํเนินการไดต้ามเป้าหมาย ส่วนเวลารวมในการจดัการเรียนรู้
ยงัคงเท่าเดิม คือ 28 ชัว่โมง และนาํการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

1 3 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
2 3 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
3 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
4 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
5 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
6 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
7 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
8 2 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 
9 3 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 
10 3 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 
11 4 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 
รวม 28 ช่ัวโมง 28 ช่ัวโมง 
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ความงามและการชะลอวยั หลงัการศึกษานาํร่องไปปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน เพื่อนาํไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง 
 
ขั้นตอนที่ 4  การนําหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิด  
สร้างสรรค์ฯ  ไปทดลองใช้จริง 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดป้รับปรุงจากการศึกษานาํร่อง 
(Pilot study) ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยมีแบบแผนการทดลองและรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี   

4.1  แบบแผนการวิจยั 
แบบแผนการวิจยัการทดลองโดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคฯ์ ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-
Posttest Design) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2545, น. 249) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง  
ดงัตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที ่3.5  แสดงแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) 
 

ทดสอบก่อนการใชห้ลกัสูตร ทดลอง ทดสอบหลงัการใชห้ลกัสูตร 
T1 X T2 

     

เม่ือ  X แทน หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
และความคิดสร้างสรรค ์

    T1   แทน   การทดสอบก่อนใช้หลกัสูตรเสริมฯ ด้วยแบบวดัความรู้ความ
     เขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา แบบวดัความคิด 

      สร้างสรรค ์ 
   T2   แทน การทดสอบหลงัใชห้ลกัสูตรเสริมฯ ดว้ยแบบวดัความรู้ความ 

 เขา้ใจแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา แบบวดัความคิด
สร้างสรรคแ์ละแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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4.2  ขอบเขตของการวิจยั  
4.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
1) ประชากรท่ีใชใ้นการสาํรวจ 
ประชากรท่ีใช้ในการสํารวจ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน้และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
2)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั    
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 30 คน และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 10 ห้องเรียน  รวม 325 คน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4.2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
1)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสาํรวจ  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสํารวจ คือ ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 23 คน 

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 2 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง รวม 30 คน 

2)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวม 40 คน ซ่ึงแต่ละหอ้งมีการจดัการเรียนแบบ
คละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละหอ้งมีความคลา้ยคลึงกนั 

4.2.3  ตวัแปรท่ีศึกษา  
ตวัแปรตน้ คือ การใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ

การชะลอวยั  
ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม ในดา้น 
1. ความรู้ความเขา้ใจ  
2. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
3. ความคิดสร้างสรรค ์
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ 
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4.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย       
1)  หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้                     

2)  คู่มือการใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอ
วยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้                      

3)  แผนการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ
งามและการชะลอวยั  

4.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
1)  แบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการ

ชะลอวยั ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก ใช้วดัผลในด้านความรู้ความเขา้ใจ 
จาํนวน 35 ขอ้  

2)  แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ
งามและการชะลอวยั เป็นแบบอตันัย ใชว้ดัการระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและการตรวจสอบผลลพัธ์  มี 5 สถานการณ์ จาํนวน 20 ขอ้  

3)  แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์เป็นแบบอตันยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ท่ีปรับปรุงมาจาก
แบบวดัมาตรฐานของ Torrance (1972) ใชว้ดัความคิดสร้างสรรค ์4 ดา้น คือ ดา้นความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ มีทั้งหมด 4 ชุดกิจกรรม จาํนวน 26 ขอ้
 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ฯ  เป็น
คาํถามแบบปลายปิด วดัมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยกาํหนดความพึงพอใจ
เป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 2) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นส่ือการ
จดัการเรียนรู้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 20 ขอ้  

4.4  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
ผูว้ิจยันาํหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งพร้อมทั้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
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1)  ผูว้ิจยันาํหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรคฯ์ ไปใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
จาํนวน 40 คน ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียนเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางของหลกัสูตรเสริมฯ และขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคฯ์ เพื่อให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ใจตรงกนั 

2)  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ด้วยแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและแบบวดั
ความคิดสร้างสรรค ์          
 3)  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ ให้กบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ใชเ้วลา 7 สัปดาห์ รวม 32 ชัว่โมง โดยทาํการทดสอบก่อน
เรียน 2 ชัว่โมง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 28 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 

4)  ผูว้ิจยัทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และแบบ
วดัความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อนาํไปประเมินผลในขั้นต่อไป 

5)  นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าหาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมฯ  
4.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1)  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ
งามและการชะลอวยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดย
การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)        

2)  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
หลกัสูตรเสริมฯ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) 

3)  เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)  

4)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรม  การ
จดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ กบัคะแนนเกณฑ ์โดยใชก้ารทดสอบค่าที (One Sample t-test)    
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4.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
1) การทดสอบค่าที (t - test for Dependent Samples)   
2) การทดสอบค่าที (One Sample t-test)   
4.7  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั    
4.7.1  สถิติพื้นฐาน   
1)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และองัคณา   

สายยศ, 2543, น. 306)   

N

X
X   

เม่ือ     X  แทน คะแนนเฉล่ีย   
       X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    
       N แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

2)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น สาย
ยศ และองัคณา  สายยศ, 2543, น. 307) 

                                               S.D  = 
)1(

)( 2
2





NN

XN
X  

 
เม่ือ  S.D แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนกาํลงัสองของนกัเรียนแต่ละคน 
   N แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   X แทน คะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

4.7.2  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1)  ค่าดัชนีความเท่ียงตรง  (Validity) โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง  IOC  (Index of  Item  Objective  Congrence)  (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539,
น. 248-249)  

IOC   = 
   N

R  

เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง  
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
   N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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2)  ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก ใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ    
องัคณา  สายยศ, 2539 ,น. 248-249)   

2.1)  ค่าความยากง่าย   

P = 
N

R  
 

เม่ือ  P  แทน ค่าความยากง่าย  
   R แทน จาํนวนคนท่ีทาํขอ้นั้นถูก 
   N แทน จาํนวนคนทั้งหมดท่ีทาํขอ้นั้น 

2.2)  ค่าอาํนาจจาํแนก 
 

       

2

N

RR
r LU 
   

เม่ือ  D  แทน  ค่าอาํนาจจาํแนก 

    UR  แทน จาํนวนคนกลุ่มเก่งท่ีตอบขอ้นั้นถูก 

    LR  แทน  จาํนวนคนกลุ่มอ่อนท่ีตอบขอ้นั้นถูก 
    N   แทน  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

 

3)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตร Kuder - Richardson 20 หรือ 
KR-20  (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539, น. 248-249)     

)1(
1 2

t
tt s

pq

n

n
r 


  

เม่ือ  rtt แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
n แทน จาํนวนขอ้สอบ 
p แทน สดัส่วนของผูท่ี้ตอบถูกในขอ้นั้น 

q แทน สดัส่วนของผูท่ี้ตอบผดิในขอ้นั้น               

  
2
ts  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด  

4)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, น. 200 - 201) α = − 1 1 − ∑
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เม่ือ  α แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 
k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 

 

5)   ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของขอ้สอบอตันยัและความพึงพอใจ 
 

H L

2 2
H L

H L

X X
t

S S
N N





 

เม่ือ t แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของคาํถาม  

    H LX ,X  แทน  ค่าเฉล่ียคะแนนความเห็นในแต่ละขอ้ของกลุ่ม
สูงและกลุ่มตํ่าตามลาํดบั  

    
2 2
H LS ,S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม  

        จากการตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าตามลาํดบั   

   H LN ,N     แทน  จาํนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าตามลาํดบั 
6 )   ค่ าความ เ ช่ือมั่น  ( Reliability) โดยใช้สูตรการหา ค่าสหสัมพัน ธ์ 

(Correlation) ของเพียร์สนั (Pearson) (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2551 ,น. 85) 
 

                            
)

])(][)([ 2222  







YYNXXN

yXXYN
Rxy   

 
เม่ือ  Rxy แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

   N แทน จาํนวนนกัเรียน 
   X แทน คะแนนของ X 
   Y แทน คะแนนของ Y 
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4.7.3  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน    
1) เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิด แกปั้ญหา

และความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรเสริมฯ โดย การ
ทดสอบค่าที (t - test for Dependent Samples) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539,น. 239)   
 

                                              
 
1

22






 


N

DDN

D
t   

เม่ือ   t  แทน  ค่าสถิติทดสอบที 
   D   แทน  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่  

                          N  แทน จาํนวนคู่  
   df แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N-1 

2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ กบัคะแนนเกณฑ ์
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (One Sample t-test)  (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553 , น. 72) 

n

s
x

t 0  

เม่ือ  x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  

   0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
   s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ขั้นตอนที ่5  การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ 
ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ฯ 

การประเมินแกไ้ขและปรับปรุงหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม
และการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินผล
โดยรวมจากทุกขั้นตอน เพื่อทาํการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ
นาํไปปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไวด้งัน้ี 
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5.1  การประเมินขอ้มูลเชิงปริมาณ 
5.1.1  การประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กบัความงามและการชะลอวยัฯ  
5.1.2  การประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั

ความงามและการชะลอวยัฯ 
5.1.3  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 
5.1.4  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนก่อน และ

หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ         
5.1.5  เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลงัการ 

จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ      
5.1.6  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ  
5.2  การประเมินขอ้มูลเชิงคุณภาพ   
ขอ้มูลเชิงคุณภาพของงานวิจยัน้ี มาจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะ ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้จากหลกัสูตรเสริมฯ โดยครูทาํการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของนกัเรียนต่อการเรียน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

5.2.1  วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียนโดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ดว้ยวิธีการแจกแจง
ความถ่ีและค่าร้อยละ 

5.2.2  วิเคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอ
วยั ท่ีไดจ้ากการสงัเกตของครูและการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ 

ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่ 3.1  แสดงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ  

ขั้นตอนที ่1 

การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาสภาพปัจจุบนั 

ปัญหาและความตอ้งการ 

ศึกษาเอกสารและ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
      - การพฒันาหลกัสูตรเสริม   
     - ความรู้ความเขา้ใจ 
      - ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
      - ความคิดสร้างสรรค ์
     - งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนที ่2 
การพฒันา 

หลกัสูตรเสริมฯ 

(พฒันา)   หลกัสูตรเสริมฯ 
1.ร่างหลกัสูตรเสริมโดยใชข้อ้มูลพื้นฐาน 
2.ตรวจสอบคุณภาพร่างหลกัหลกัสูตรเสริมฯ 
3. อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบ/ปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตรเสริมฯ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ/ 
ปรับปรุง แกไ้ข 

       หลกัสูตรเสริมฯ 

สร้างเคร่ืองมือวจิยั 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ/ 
ปรับปรุง แกไ้ขเคร่ืองมือวจิยั 

หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษานาํร่อง 

ขั้นตอนที ่3 
ทดลองใช ้

หลกัสูตรเสริมฯ 
ทาํการศึกษานาํร่อง 

ทาํการศึกษานาํร่อง 
โดยการทดลองแบบกลุ่มเดียว 

(One Group Pretest – Posttest Design) 

ปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ 

แกไ้ข หลกัสูตรเสริมฯ 

หลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์
สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ทดลองใชจ้ริง 

ขั้นตอนที ่4 
การนาํ 

หลกัสูตรเสริมฯ 
ไปทดลองใชจ้ริง 

ทดลองใชจ้ริงโดย 
การทดลองแบบกลุ่มเดียว  

(One Group Pretest – Posttest Design)

และผลการทดลอง 
ใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

ขั้นตอนที ่5 
การประเมิน 
และปรับปรุง 
หลกัสูตรเสริมฯ 

ประเมินผลการทดลอง 
ใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

ปรับปรุง/แกไ้ข  
 

หลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั   
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์  

สําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีมาวิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการพื้นฐาน 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมฯ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ตอนท่ี 4  ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมี
ความสะดวกยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกาํหนดสญัลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

   N แทน  จาํนวนนกัเรียน 
      X        แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน  
    S.D   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  D  แทน ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

          D แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
                  ∑D2 แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     กาํลงัสอง 
   df แทน ชั้นความเป็นอิสระ 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต 
   p แทน  ค่าความน่าจะเป็นของผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ** แทน  ค่านยัสาํคญัทางสถิติ .01 
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ผลการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและผลการวเิคราะห์ข้อมูลการพฒันาหลกัสูตรเสริม  
การศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการ เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและผลการศึกษาและวิเคราะห์การพฒันาหลกัสูตรเสริม
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ผลการศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาความต้องการพืน้ฐาน 

การศึกษาสภาพและสํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นกบัครูในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได ้แสดงผลดงัตารางท่ี 4.1  
 

ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวน ร้อยละขอ้มูลพื้นฐานจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน  จํานวน ร้อยละ 

      เพศ    
               ชาย  12 40.00 
               หญิง  18 60.00 

รวม  30 100.00 

       ตําแหน่ง    
               ผูบ้ริหารสถานศึกษา  5 16.67 
                ครู  23 76.67 
               บุคลากรทางการศึกษา  2 6.66 

รวม  30 100.00 

       ทกัษะทีต้่องการพฒันา    
               ทกัษะดา้นการคิดแกปั้ญหา  13 43.33 
               ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  15 50.00 
               ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  2 6.67 

รวม  30 100.00 
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จากตารางท่ี  4.1  จากการศึกษาสภาพและสาํรวจความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร
เสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ บุคคลากรทางการ
ศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน พบว่า ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วน
ใหญ่เป็นตาํแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.66 ตามลาํดบั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ครูมีความ
ตอ้งการท่ีจะให้มีการพฒันาหลกัสูตรเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยทกัษะท่ีควรเน้น คือ 
การคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตอ้งการพฒันา
ทกัษะของนกัเรียน คือ การคิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดวิเคราะห์ ในดา้นการ
จดัการเรียนสอน ครูอยากให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมและลงมือปฏิบติัจริง เน้นการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีม โดยมีครูคอยอาํนวยความสะดวก รวมทั้งประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลงัเรียน ส่วนโครงสร้างเน้ือหาท่ีควรเพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คือ วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและระบบความสมัพนัธ์ในร่างกายมนุษย ์สารเสพติดและรวมถึงเร่ืองอาหาร
และการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์พราะเน้ือหาเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตของนกัเรียน ซ่ึง
นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

และความคดิสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ สําหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ มี 4 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค ์โครงสร้างเน้ือหา การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และการวดัและประเมินผลของหลกัสูตรเสริมฯ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดม
พลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ใชเ้วลา 7 สัปดาห์ รวม 28 ชัว่โมง และ
ประเมินผลจากแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบวดั
ความคิดสร้างสรรคแ์ละแบบวดัความพึงพอใจฯ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี  

ตอนท่ี  2.1  ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรเสริมฯ  มีค่าดชันีความสอด 
คลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00  (ภาคผนวก ง หนา้ 227-278)  
 



               156 

ตอนท่ี  2.2  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ภาคผนวก ง หนา้ 279-280) 

ตอนท่ี  2.3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ คือ กรอบแนวคิดและ
โครงสร้างหลกัสูตรมีความชดัเจนและเหมาะสม วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเรียนอยูต่ามหลกัสูตรของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลายส่งผลให้นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคไ์ด ้ส่ือ
การเรียนรู้สามารถทาํใหน้กัเรียนสร้างช้ินงานท่ีมีความหลากหลายได ้ส่วนการวดัและประเมินผลมี
ขั้นตอนท่ีชดัเจนและหลากหลายวิธีสามารถวดัทกัษะของนกัเรียนไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตอนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนักเรียน 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

ผูว้ิจยัวดัความรู้ความเขา้ใจกบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั แบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 35 ขอ้ โดยทาํการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํ
การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยใชค้่าที (t–test for Dependent Sample) แสดงผลดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ
งามและการชะลอวยั ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม  S.D. ∑D ∑D2 df t 

ก่อนเรียน 40 35 25.35 2.405 
170 850 39 14.86** 

หลงัเรียน 40 35 29.60 3.309 

**p < .01 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม 
เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  นกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจ หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตอนท่ี 3.2  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ  
จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

3.2.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ  

ผูว้ิจยัวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหากบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถใน การ
คิดแกปั้ญหา แบบอตันัย มี 5 สถานการณ์ จาํนวน 20 ขอ้  โดยทาํการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน  จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้
ท่ี 2 โดยใชค้่าที (t–test for Dependent Sample) แสดงผลดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม  S.D. ∑D ∑D2 df t 

ก่อนเรียน 40 20 13.87 2.360 
189 1203 39 10.06** 

หลงัเรียน 40 20 17.53 3.878 

**p < .01 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม 
เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบพฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ฯ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 

ผูว้ิจยัประเมินพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ มีเกณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบริค (Score Rubric) กาํหนดเกณฑใ์น
การประเมินทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) 
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอวิธีการแกปั้ญหา และ 4) ขั้นตรวจสอบผลลพัธ์ โดยทาํการประเมิน
นกัเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5  จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เพื่อยนืยนัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แสดงผลดงัภาพท่ี 4.1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1  แสดงคะแนนพฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 
 

จากภาพท่ี 4.1 ภาพรวมของคะแนนพฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ พบว่า นกัเรียนมีพฒันาการความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาสูงข้ึนตามลาํดบั (ภาคผนวก ง หนา้ 316-317) 

ตอนท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

3.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

ผูว้ิจยัวดัความคิดสร้างสรรคก์บันกัเรียนดว้ยแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์แบบอตันยั มี 
4 กิจกรรม จาํนวน 26 ขอ้ โดยทาํการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั้นนาํคะแนนมา หา
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 โดยใชค่้าที (t–test for  
Dependent Sample) แสดงผลดงัตารางท่ี 4.4 
 
 
 
 

750

800

850

900

950

แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3 แผนที ่4 แผนที ่5

คะ
แน

น 



               159 

ตารางที ่4.4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ   
 

คะแนน N คะแนนเต็ม  S.D. ∑D ∑D2 df t 

ก่อนเรียน 40 72 44.23 4.785 
502 7252  39 16.06** 

หลงัเรียน 40 72 56.78 7.902 

 **p < .01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม 
เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั นกัเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค ์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ฯ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6-11 

ผูว้ิจยัประเมินพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
หลกัสูตรเสริมฯ มีเกณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบริค (Score Rubric) กาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน
ทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความคิดคล่อง 2) ดา้นความคิดยดืหยุน่ 3) 
ดา้นความคิดริเร่ิม และ 4) ดา้นความคิดละเอียดลออ โดยทาํการประเมินนกัเรียนในแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 6 - 11 จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อยนืยนัสมมติฐานขอ้
ท่ี 3  แสดงผลดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2  แสดงคะแนนพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชห้ลกัสูตรเสริมฯ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6-11 
 

จากภาพท่ี 4.2  ภาพรวมของคะแนนดา้นพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสูตรเสริมฯ พบว่า นักเรียนมีพฒันาการความคิดสร้างสรรค์
สูงข้ึน ตามลาํดบั  (ภาคผนวก ง หนา้ 319-320)  

ตอนท่ี 3.4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ 

ผูว้ิจยัวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ ดว้ย
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 20 ขอ้ 
โดยทาํการทดสอบหลงัเรียน จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 โดยใชค้่าท่ี (One Sample t-test) แสดงผลดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดยเทียบกบัเกณฑ ์
 

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 S.D. 
ระดบั

ความเห็น 
คะแนนเกณฑ์ t 

1. ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.43 0.46 มาก 3.50 12.78** 
2. ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 4.04 0.54 มาก 3.50 6.32** 
3. ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 3.80 0.42 มาก 3.50 4.51**  
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 4.46 0.39 มาก 3.50 15.56** 

  รวม 4.18 0.39 มาก 3.50 11.02**  

 **p < .01 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม  

เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด 
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ฯ พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
มากข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตอนที่ 4  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม
และการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัสรุปผลการประเมิน ปรับปรุงหลกัสูตรเสริมและการ
ประเมินขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี  

ตอนท่ี 4.1  ผลของการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในส่วนขององคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม 
วตัถุประสงค ์โครงสร้างเน้ือหา กิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของหลกัสูตร
เสริมและความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 - 1.00  
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ตอนท่ี 4.2  ผลของการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ ในดา้นกรอบแนวคิดและหลกัการ ด้าน
วตัถุประสงค ์ดา้นโครงสร้างเน้ือหา ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้นการวดัและประเมินผล 
พบวา่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

ตอนท่ี 4.3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากการประเมินหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาละความคิด
สร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คือ กรอบแนวคิดโครงสร้างหลกัสูตรมีความ
ชดัเจนและเหมาะสม วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคต่างๆ มีความหลากหลาย ซ่ึงส่งผลให้
นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคไ์ด ้กิจกรรมในเน้ือหาสาระ
และส่ือการเรียนรู้สามารถทาํให้นักเรียนสร้างช้ินงานท่ีมีความหลากหลายได้ ส่วนการวดัและ
ประเมินผลมีแบบวดัท่ีหลากหลาย มีขั้นตอนในการประเมินท่ีชดัเจนและสามารถวดัทกัษะของ
นกัเรียนไดดี้และมีประสิทธิภาพ 

ตอนท่ี 4.4  ผลจากการศึกษานาํร่อง กระบวนการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสม เวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ บรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของแต่ละแผนการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการสอน พบว่า โดยภาพรวมผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นดา้นเน้ือหาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ
วดัและประเมินผล แต่ก็พบอุปสรรค คือ เม่ือเร่ิมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี ไม่กลา้แสดงออก นักเรียนบางคนไม่คิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา
สถานการณ์ตามคาํถามท่ีครูไดถ้ามและยงัขาดการมีส่วนร่วม ครูจึงไดมี้การเพิ่มเติมตวัอย่างของ
ปัญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนรวมทั้งปรับคาํถามใหมี้ความเขา้ใจยิง่ข้ึน ส่วนในใบกิจกรรมก็ไดป้รับคาํถาม
ให้มีความชดัเจนตรงประเด็นและเขา้ใจง่าย ครูไดก้ระตุน้และเสริมแรงทางบวกดว้ยคาํชม เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้ความต่ืนตวัและมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามมากข้ึน นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1, 2, 8 และ 11 มีการปรับเวลาเพื่อใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว้
ดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย  การปรับเวลาของแผนการจดัการเรียนรู้เน่ืองจากนกัเรียนเร่ิมให้ความ
สนใจ และทาํกิจกรรมเสร็จไดเ้ร็วกว่าเวลาท่ีกาํหนดไว ้ใชเ้วลา ใชเ้วลาเพียง 2 ชัว่โมง จึงตอ้งปรับ
เวลาลดลง ส่วนแผนท่ี 8 และ11 กระบวนการการจดัการเรียนรู้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมและขั้นตอน
ในการทาํกิจกรรมค่อนขา้งเยอะและซับซ้อน จึงตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก จึงตอ้งมีการปรับเวลา
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เพิ่มข้ึน เพื่อใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวด้าํเนินการไดต้ามเป้าหมาย แต่เวลารวมในการ
จดัการเรียนรู้ยงัยงัคงเท่าเดิม คือ 28 ชัว่โมง   

ตอนท่ี 4.5  ผลการประเมินขอ้มูลเชิงปริมาณ สรุปไดด้งัน้ี 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลคะแนนจากแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถในการ 

คิดแก้ปัญหา แบบวดัความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ นํามารวบรวมและ
ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

4.5.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั พบว่า 
หลงัจากท่ีนักเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

4.5.2  ผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนก่อน และ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ ชะลอ
วยั พบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหา หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01        

4.5.3  ผลเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั พบว่า  
หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีคะแนนความคิดสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

4.5.4  ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
พบว่า หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตอนท่ี 4.6  ผลการประเมินขอ้มูลเชิงคุณภาพ  สรุปไดด้งัน้ี 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะไดรั้บการจดัการเรียน 

รู้โดยใช้หลักสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ จากการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ ความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของนักเรียนต่อ
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ โดยดาํเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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4.6.1  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนโดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ดว้ยวิธีการ แจกแจง 
ความถ่ีและค่าร้อยละ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง 
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
และความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
62.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตามลาํดบั 

4.6.2  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนต่อการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ ชะลอวยั 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไดจ้ากการสังเกตของครูและการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ิจยัแยก
ความคิดเห็นในแต่ละดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เม่ือนาํหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั ฯ ไปทดลองใชใ้นการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียน  โดยในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 4 หน่วยการ เรียนรู้ จะมีการ
จดักลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ จาํนวน 3 – 6 กลุ่ม  จากนั้นครูจะแนะนาํขอ้ควร ปฏิบติัในการ
ทาํงานกลุ่มร่วมกนั บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งขั้นตอนในการปฏิบติั   กิจกรรม 
ได้แก่ การเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจน  
กระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม รวมถึงการสะทอ้นคิด ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีให ้
นกัเรียนไดมี้การอภิปรายขอ้มูลจากความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มไดรั้บรู้และมี 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ในช่วงของการจัด  
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการของกิจกรรม พบวา่ นกัเรียนยงั  
ไม่คุน้เคยกบักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี ไม่กลา้แสดงออก นกัเรียนบางคนไม่คิดวิเคราะห์และ 
แกปั้ญหาสถานการณ์ตามคาํถามท่ีครูไดถ้ามและยงัขาดการมีส่วนร่วม ครูจึงไดมี้การเพิ่มตวัอย่าง
ของปัญหาให้ชดัเจน รวมทั้งปรับคาํถามใหมี้ความเขา้ใจยิ่งข้ึน ส่วนในใบกิจกรรมก็ไดป้รับคาํถาม
ให้มีความชดัเจนตรงประเด็นและเขา้ใจง่าย ครูไดก้ระตุน้และเสริมแรงทางบวกดว้ยคาํชม เพื่อให้
นักเรียนได้มีความต่ืนตัวและมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามมากข้ึน ซ่ึงสะท้อนจากคาํพูดของ  
นกัเรียน เช่น “...อาจารย์คะ...หนูไม่อยากอยู่กลุ่มกับเดียวกับมาร์คเลยค่ะ...เค้าชอบมากวนและชวน 
เพ่ือนคนอ่ืนๆ เล่น แล้วกไ็ม่ช่วยทาํอะไรค่ะ...” “....ผมไม่อยากอยู่กลุ่มนีค้รับ...มีแต่ผู้หญิง...” “...
เขา  ไม่ช่วยทาํอะไรเลยครับ...ให้แต่ผมทาํคนเดียว...”  นอกจากน้ีในระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมการ 
เรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มได ้ จากการสังเกต มีการทะเลาะ เถียงกนั ตาํหนิและด่าทอกนัและ
ต่างฝ่ายต่างโยนความผดิใหก้นัว่าเป็นตน้เหตุของการปฏิบติักิจกรรมไม่สาํเร็จ โดยเฉพาะกิจกรรม
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การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม ท่ีมีลกัษณะเป็นการออกแบบ 
ผลิตภณัฑเ์พื่อความงามและสุขภาพ สะทอ้นจากคาํพูดของนกัเรียน เช่น “...นายน่ันแหละ มา 
ช่วยกันคิดหน่อยสิ ว่าจะวางแผนงานกันยังไง...” “...เธอเราว่าทาํแบนีดี้กว่าไหม สวยดี แบบท่ีเธอ  
คิดมนัดูเรียบไปนะ...” “....น่ีนายไม่ช่วยเพ่ือนเลยนะแล้วงานจะเสร็จไหม...” “...เธอๆ รับหน้าท่ีไป   
ซ้ือดอกไม้ได้ไหม ถ้าเธอไม่ไปแล้วใครจะไปหละ...” “...เธอบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดเลย เราไม่  
สะดวกซ้ือของให้เราเตรียมอย่างอ่ืนได้ไหม...” “...ฉันบอกแล้วว่าให้เธอทาํแบบนีก้ไ็ม่เช่ือมนัจะเสีย  
ของนะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์สํารองเลย...” “...เหน่ือยจริงๆ มีกลุ่มทาํงานกเ็หมือนไม่มี...”   
นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 , 2 , 8 และ 11 มีการปรับเวลาเพื่อให ้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไวด้าํเนินการไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากนักเรียนเร่ิมให้ความ 
สนใจและทาํกิจกรรมเสร็จไดเ้ร็วกวา่เวลาท่ีกาํหนดไว ้ ใชเ้วลาเพียง 2 ชัว่โมง จึงตอ้งปรับเวลาลดลง  
ส่วนแผนท่ี 8 และ 11 กระบวนการการจดัการเรียนรู้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมและขั้นตอนในการทาํ 
กิจกรรมค่อนขา้งเยอะและซบัซอ้น ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก จึงตอ้งมีการปรับเวลา แต่เวลาในการ 
จดัการเรียนรู้ยงัคงเท่าเดิม  

2)  ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ เม่ือนาํหลกัสูตรเสริม เร่ือง  วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั ฯ ไปทดลองใช้ในการจดัการเรียนรู้กับนักเรียน   ครูได้
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และช่วยให้นกัเรียน เกิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้มีการพฒันาทกัษะการคิด อภิปรายซกัถามและแสดงความคิดเห็น ร่วมกนั 
ซ่ึงสะทอ้นจากคาํพูดของนักเรียน เช่น “...หนูชอบกิจกรรมคะ สนุกดี...” “...อาจารย์คอยช่วย  
แนะนาํเวลาทาํงานกลุ่มติดขัดเร่ืองการตอบคาํถามและตอนมีปัญหา...” “...ผมว่ามีกิจกรรม  
หลากหลายดีครับไม่น่าเบ่ือแล้วห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก็สะอาด สว่างกว่าแต่ก่อน ไม่อึดอัด 
ครับ...” “...บรรยากาศในห้องมีความสนุกสนาน...” “...หนูว่าบรรยากาศเตม็ไปด้วยความอบอุ่นดี
คะ อาจารย์เป็นกันเองและใจดี...” “...ผมเห็นเพ่ือนๆ ทาํงานกลุ่มมีความสนุกสนานแต่อาจจะ
ทะเลาะกัน บ้างแต่งานกลุ่มกเ็สร็จได้...” “...เวลาอาจารย์สอนชอบตรงท่ีมีมขุตลกและมีอารมณ์ขัน  
ยิม้แย้มอารมณ์ดีและทาํให้การเรียนมีความสนุกสนานคะ...” ครูได้กระตุน้ให้นักเรียนเกิดการ 
เรียนรู้โดยให้แรงเสริมแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ เช่น กล่าวชมเชยนกัเรียนขณะอยูใ่นกลุ่มหรือหนา้ 
ชั้นเรียนหรือใหร้างวลันกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือทั้งกลุ่ม ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนเกิดกาํลงัใจ “...เก่ง มาก
นะคะ...” “...นักเรียนทาํอย่างนีถ้กูต้องแล้วคะ...สามารถเป็นตัวอย่างให้เพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนๆได้เลยนะ 
คะ...” และเม่ือนกัเรียนมีปัญหาในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูก้็ให้นกัเรียนในกลุ่มอ่ืนๆ  
ร่วมกนัเสนอวิธีการแกปั้ญหาใหก้บักลุ่มท่ีมีปัญหาเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนกลุ่ม 
อ่ืนๆ มากข้ึน“...เพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืน ช่วยเพ่ือนกลุ่มนีห้น่อยคะ...ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ลองช่วยกัน
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คิดมากลุ่มละ 1 ข้อนะคะ ว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาให้เพ่ือนได้ไหม...” “...การเสียสละเวลา ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเป็นส่ิงท่ีดีนะคะใครเห็นใครกรั็กคะ…” โดยภาพรวมนกัเรียนมีความสนใจ ยิ้มแยม้
แจ่มใสและความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัระดมความคิด มีการ
วางแผน แบ่งหนา้ท่ีกนัไดล้งมือปฏิบติั จึงทาํใหก้ารทาํงานภายในกลุ่มมีความสนุกสนานโดยครูและ
นักเรียนมีการสนทนาร่วมกัน เม่ือนักเรียนพบปัญหาครูจะช่วยให้คาํแนะนํากับนักเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอทาํใหบ้รรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่นและนกัเรียนยงัไดรั้บประสบการณ์ตรงในการลง
มือฝึกปฏิบติัจริง 

3)  ด้านการใช้ส่ือการจดัการเรียนรู้ เม่ือนําหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยัฯ ไปทดลองใชใ้นการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียน   โดยภาพรวม
การใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ ส่ือมีความทนัสมยัและน่าสนใจ สะดวกต่อการหยบิใชง้าน อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการทาํกิจกรรมมีพร้อมและเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกกลุ่ม มีหนังสือและเอกสาร
ต่างๆ ให้นักเรียนไดใ้ชส้ําหรับคน้ควา้เพ่ิมเติม มีความหลากหลาย สะดวกและง่ายต่อการสืบคน้
ขอ้มูล ซ่ึงสะทอ้นจากคาํพูดของนักเรียน เช่น “...ส่ือมีความทันสมัย สะดวกหยิบใช้และมีความ
น่าสนใจ...” “...ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีหนังสือและเอกสารต่างๆ เยอะ สําหรับค้นคว้า
เพ่ิมเติม...” “...อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทาํกิจกรรมมีพร้อมและมีสาํรองถ้าหากชาํรุด...” “...ครู
เตรียมของท่ีใช้ในการสอนได้เป็นระเบียบและง่ายต่อการนาํมาใช้...” 

4)  ดา้นการวดัและประเมินผล  เม่ือนาํหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กบัความงามและการชะลอวยัฯ ไปทดลองใช้ในการจดัการเรียนรู้กับนักเรียน พบว่าในการจดั
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ จากการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัจะมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงความสามารถในการทาํ
กิจกรรมของนักเรียน ซ่ึงสะทอ้นจากคาํพูดของนักเรียน เช่น “...ผมดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือนๆ ด้วยครับ...” “...หนูเห็นอาจารย์มีการวัดผลและ
ประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลายคะ...” “...อาจารย์ได้มีการแจ้งคะแนนจากการทาํกิจกรรมให้
รับทราบอย่างต่อเน่ืองคะ...และได้ให้เราประเมินเพ่ือนอีกด้วย...” “...หนูว่าเนือ้หาเร่ืองนีมี้ความ
น่าสนใจคะ และนาํไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาํวันได้จริงเพราะเป็นเร่ืองท่ีเราพบเจอในแต่ละวัน
...” “...อาจารย์มีการประเมินผลท่ีมีความโปร่งใสและยุติธรรมครับ...” โดยภาพรวมนกัเรียนส่วน
ใหญ่ไดป้ฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนและให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียน
สามารถเขียนสรุปความรู้ในใบความรู้ท่ีไดรั้บในแต่ละกิจกรรมไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย นักเรียน
สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั ได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึก
ปฏิบติัและเห็นคุณค่าในช้ินงานของตนเอง นักเรียนมีความสามารถในคิดแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็น
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ขั้นตอนถูกตอ้งและสามารถอธิบายและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้ส่วนการสร้างช้ินงานมี
ความสวยงามและมีความคิดสร้างสรรคน์ักเรียนยงัมีส่วนร่วมในการประเมินผลของตนเองและ
เพ่ือนๆ และครูจะมีการแจง้ผลการประเมินให้นกัเรียนรับทราบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางให้
นกัเรียนไดป้รับปรุงตนเองในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
    
    
     
    
 

 
  
 



 
 

บทที ่5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัและพฒันา 
(Research & Development) สรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.  เพ่ือพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงาม
และการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น 

2.1  ความรู้ความเขา้ใจ  
2.2  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์ 
2.4  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ฯ 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั มีความรู้ความเขา้ใจหลงัการใชสู้งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรเสริมฯ 

2. นักเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัการใชห้ลกัสูตรเสริมฯ สูงกว่าก่อนใชห้ลกัสูตร
เสริม 
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3. นักเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั มีความคิดสร้างสรรค ์หลงัการใชสู้งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรเสริมฯ  

4. นักเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอ วยั มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์ 
   
วธีิการดําเนินการวจัิย  

การพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยัฯ 
สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีการดาํเนินการ 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการฯ 
เป็นการดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร

เสริมให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความตอ้งการในปัจจุบนัท่ีแทจ้ริง มี 4 ขั้นตอน คือ  
1) การศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติฯ 2) การศึกษาสภาพและความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรฯ 
3) การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ 4) การศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณสมบติัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ  
เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาดาํเนินการพฒันาร่างหลกัสูตร

เสริมฯ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การพฒันาร่างหลกัสูตรเสริมฯ  2) การตรวจสอบร่างหลกัสูตรเสริมฯ  
3) การปรับปรุงร่างหลกัสูตรเสริมฯ และสร้างเคร่ืองมือประกอบหลกัสูตรเสริมฯ 

ขั้นตอนท่ี 3  ทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดยการศึกษานาํร่อง 
เป็นการนาํหลกัสูตรเสริมฯ ไปศึกษานาํร่อง (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 2  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 28 ชัว่โมง และนาํขอ้มูลคะแนนไปหา
ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมฯ และไปปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ ให้มีความเหมาะสมข้ึนสาํหรับ
ไปทดลองใชจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 4  การนาํหลกัสูตรเสริมฯ ไปทดลองใชจ้ริง 
เป็นการนาํหลกัสูตรเสริมฯ ไปทดลองใชจ้ริง ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว 

(One Group Pretest-Posttest Design) เวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 28 ชัว่โมง กบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และนาํขอ้มูลคะแนนไปหา
ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมและไปปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ 

 



                                                                                                                                             170 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินและปรับปรุง หลกัสูตรเสริมฯ  
เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลและความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมฯ หลงัจากนาํ

หลกัสูตรเสริมฯ ไปทดลองใช้และปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดย
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบคะแนนและทดสอบดว้ย t-test  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

หลงัจากทดลองใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอ 

วยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
5.1.1  ผลการพฒันาหลกัสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ สําหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร โครงสร้างของหลกัสูตรเสริมฯ มี 4 
องค์ประกอบ คือ วตัถุประสงค์  เน้ือหา กิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล 
เน้ือหาสาระ ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ 2) ร่างกายเขม้แขง็
เสริมแรงความงาม 3) ตามรอยสุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  และ 4) ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพา
ความงาม ใชเ้วลา 7 สัปดาห์ รวม 28  ชัว่โมง ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรเสริมฯ 
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80 - 1.00 และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลกัสูตร
เสริมฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ถือไดว้า่หลกัสูตรเสริมฯ ท่ีพฒันาข้ึน
สามารถนาํไปใชไ้ด ้

5.1.2  ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.  ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยหลกัสูตรเสริมฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวิจยัการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ

ชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สําหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   1) วตัถุประสงค ์2) เน้ือหา 3) กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ และ 4) การวดัและประเมินผล พบว่า ผลการประเมินหลกัสูตรเสริมฯ มีความสอดคลอ้งและ
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากกระบวนการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการแนวคิด
ของการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ โดยเลือกใชห้ลกัสูตรเสริมท่ีเนน้กระบวนการ เพราะเป็นหลกัสูตรท่ี 
มีความเหมาะสมกบัการพฒันาความรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูงและยงัส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เนน้กิจกรรมการเรียนรู้สามารถเช่ือมโยงทกัษะการคิดขั้นสูงได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Coloangelo and Davis (2003, p. 165) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันากระบวนการทาง
ปัญญาท่ีสูงข้ึนรวมทั้งความคิดสร้างสรรค ์โดยใหน้กัเรียนเรียนรู้ตามลาํดบัขั้นของ  Bloom (2001) 
และการแกปั้ญหาของ Guilford (1967) และ Torrance (1962) โดยมุ่งเนน้ทกัษะผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ อภิปรายและการศึกษาอย่างอิสระ ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ ผูว้ิจยัได้นําขอ้มูลจาก
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานมาเป็นแนวทาง ซ่ึงการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครองและชุมชน จึงทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมตรงกบัความ
ถนดัของนกัเรียนสามารถพฒันานกัเรียนไดต้ามสภาพและความตอ้งการของสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวิชยั วงษใ์หญ่ (2554, น. 95) ท่ีกล่าวว่า หลกัสูตรเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการศึกษา
ในทุกระดบัเป็นมวลประสบการณ์ของความรู้ทั้งหมดท่ีสถานศึกษา โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
ผูว้ิจัยได้พฒันาหลักสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั ซ่ึงมี
กระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรชดัเจนมีความเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีและการลงมือปฏิบติัทาํ
ใหส้ามารถนาํไปดาํเนินการไดจ้ริงและเป็นระบบทาํใหไ้ดห้ลกัสูตรเสริมฯ ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไป
ในแนวทางเดียวกบังานวิจยัของอดุล นาคะโร (2551) ท่ีพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์
และทาบา การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
2) การพฒันาหลกัสูตรเสริม 3) การทดลองใชห้ลกัสูตรเสริมฯ โดยการศึกษานาํร่อง 4) การนาํ
หลกัสูตรเสริมฯ ไปทดลองใชจ้ริงและ 5) การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเสริมฯ มีวตัถุประสงค์
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เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรเสริมฯ โครงสร้างของหลักสูตรเสริมฯ มี 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล 
โครงสร้างเน้ือหาในหลกัสูตรเสริม ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) งามสมวยัใส่ใจ
สุขภาพ 2) ร่างกายเขม้แขง็เสริมแรงความงาม 3) ตามรอยสุขภาพกบัความ งามและการชะลอวยั  
และ 4) ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม เวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 7  สัปดาห์ รวม 32 ชัว่โมง 
ทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 28 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 
การจดัการเรียนรู้จะเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ท่ีให้
ความสาํคญักบัการเรียนรู้มากกวา่เน้ือหาวิชาสามารถจดักิจกรรมลงมือปฏิบติังานกลุ่มไดเ้ตม็ท่ี ส่วน
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมพร หลิมเจริญ (2552) เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
และความคิดสร้างสรรค ์มุ่งพฒันา ความคิดของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบจากการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองและเช่ือมโยงความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง โดยใชเ้ทคนิคในการจดัการเรียนรู้ 4 เทคนิค 
คือ 1) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง  2) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 3) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน และ 4) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ 
สร้างสรรค์เป็นฐาน เทคนิคเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการสร้างสรรค์ การ
จินตนาการให้เกิดลักษณะของความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาความคิดท่ี 
หลากหลายก่อนท่ีจะแกไ้ขปัญหา ให้อิสระกบัทุกความคิด คิดให้มากท่ีสุด คิดให้แปลกท่ีสุดและ 
ดดัแปลงความคิดจนไดค้าํตอบท่ีดีท่ีสุดของกลุ่ม มุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้
และแกปั้ญหาไดด้ว้ย ตนเองอย่างมีเหตุผล โดยครูมีหน้าท่ีจดับรรยากาศการสอนให้เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้และสรุปเน้ือหาโดยการเขียนเป็นแผนผงัมโนทศัน์ได ้ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความสนใจและ
เกิดความเขา้ใจ สามารถคน้หาคาํตอบและแกไ้ขปัญหาได ้ทาํให้เกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ นักเรียนจะไดเ้ปล่ียนบทบาทการเรียนรู้ของตนให้เป็นผูแ้สวงหาความรู้จากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของตนเอง โดยครูเป็นเพียงผูช้ี้นาํและใชค้าํถาม
ให้เกิดการอภิปรายระหว่างนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อใหเ้กิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค ์โดยเนน้กระบวนการลงมือทาํดว้ย ความกระตือรือร้นใน
การคน้ควา้ การสอน แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ไดก้ล่าววา่ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญัโครงสร้างหลกัของการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานพฒันามาจากการเรียนการสอน
แบบใชปั้ญหา เป็นฐาน และตามแนวคิดของ De Bono (1982) กล่าววา่ เป็นการจดัการเรียนการสอน
โดยใช ้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานทาํใหผู้เ้รียนต่ืนตวัฝึกปฏิบติัในการคน้ควา้
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หา ความรู้ดว้ยตนเอง มีการเรียนรู้ใหเ้กิดการจาํแบบยัง่ยนื สร้าง เพิ่มแรงจูงใจ เรียนรู้การทาํงานเป็น
ทีม  ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกนั มีความต่ืนตวัและการไดรั้บประสบการณ์ตรงจนทาํให้เกิด
ทกัษะ ตามเน้ือหาสาระในหลกัสูตรเสริมฯ โดยกระตุน้ให้เกิดทกัษะการคิดแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค ์ การนาํเสนอและทกัษะการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิริยะ ฤาชยัพานิชย ์
(2556) กล่าวว่า ตลอดจนเกิดประสบการณ์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมและนําไปใช้ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย พบว่า จากการพฒันาหลักสูตรเสริมฯ ผลการประเมินของหลักสูตรเสริม เร่ือง 
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสม
มาก ถือไดว้า่หลกัสูตรเสริมฯ ท่ีพฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง สถาพร พฤฑฒิกลุ (2555)  
5.2.2  ประสิทธิผลของการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ

การชะลอวยั  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้      

1)  ความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั ของ
นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตร
เสริมฯ เป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ีให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง เกิดความรู้ความเขา้ใจ คิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์การไดล้งมือปฏิบติัจริง จะนาํ
ความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้เพื่อไปเป็นแนวทางในการออกแบบเป็นช้ินงานหรือสร้าง
นวตักรรมท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตร
เสริมฯ  การเรียนรู้จะเน้นกระบวนการนาํองคค์วามรู้จากการสืบคน้ขอ้มูล การเตือนความจาํของ
นกัเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพความ
งามตามช่วงวยั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ ความจาํในระยะยาวและขีดความสามารถของนกัเรียน 
เพื่อพฒันาทกัษะใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Bloom (2001) กล่าวว่า ความรู้ 
คือ ความสามารถในการท่ีจะจดจาํและระลึกไดเ้ก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บไปแลว้และสามารถถ่ายทอด
ออกมาโดยการพูด เขียนหรือกิริยาท่าทาง ความซับซ้อนจากน้อยไปหามาก จากการท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้มาทาํให้นกัเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์และเขา้ใจกระบวนการการเรียนรู้มากข้ึน อีกทั้งยงัเป็น
การพฒันาทกัษะความคิดขั้นสูง ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนและยงัส่งผลทาํให้
นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงผา่นส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูเป็นผูแ้นะนาํกระตุน้หรืออาํนวยความ
สะดวก ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและนาํไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีพบในปัจจุบนั
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ได ้หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั ไดใ้ช ้ เทคนิคในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีให้ความสาํคญักบัความรู้พื้นฐานทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ   ความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) จะช่วย
กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน เกิดความพยายามท่ีจะเรียนรู้ มุ่งความ
สนใจไปท่ีการร่วมกิจกรรมและทาํกิจกรรมดว้ยความตั้งใจ เพื่อจะไดท้าํกิจกรรมให้เสร็จโดยเร็ว
และถูกตอ้งประกอบกบับรรยากาศในห้องเรียนท่ีทาํให้เกิดการต่ืนตวัแบบสนุกสนาน เกิดความ
แม่นยาํในเน้ือหามากยิง่ข้ึนและสามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ การเรียนรู้จะช่วยผอ่น
คลาย ไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Roger (1968) ท่ีกล่าวว่า มนุษยจ์ะสามารถ
พฒันาตนเองไดดี้ หากอยู่ในสภาพการณ์ท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระมีการจดับรรยากาศการเรียนท่ี
ผอ่นคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการ เรียนรู้โดย
ใชห้ลกัสูตรเสริมฯ พบว่า จากการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงไปสู่ ความรู้ใหม่ 
เพื่อทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้ งคาํถาม เพื่อ นําเขา้สู่
บทเรียนก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เกิดความสงสัยทา้ ทาย
ชวนใหค้น้หาคาํตอบ โดยสังเกตจากการทาํแบบฝึกหดัตามใบกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย ธญั ชนก 
โหน่งกดหลด (2554) ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัเพราะการเรียนรู้ท่ีดีควรท้ิงโจทยอ์ะไรใหน้กัเรียนไดคิ้ดต่อ
เพื่อนกัเรียนจะสามารถระลึกถึงส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงใน ชีวิตประจาํวนั
ไดแ้ละมีความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม พบว่า การ
นาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้นั้นไปประยกุตใ์ชด้ว้ยจะเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมี ความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระไดดี้ยิง่ข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงข้ึน กว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สถาพร พฤฑฒิกลุ (2555) 

2)  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพ่ือส่งเสริม ความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคฯ์ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้ งไว  ้เน่ืองจากการจัดการจัดการ เรียนรู้โดยใช้
หลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เป็นแนวทาง การจดัการ
ศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ ไดท้าํกิจกรรมพฒันา ทกัษะ
กระบวนการโดยการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบติัจริง การคิดแก้ปัญหาตอ้งมีการ 
ฝึกฝนอยูเ่สมอ เป็นไปตามทฤษฎีของ Dressel (1995, pp. 418–420) และ Caroll (1964, p. 76) ที
กล่าววา่ การคิดแกปั้ญหาตอ้งมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ มิใช่คิดแกปั้ญหาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์หรือส่ิงท่ี
เรียนรู้เท่านั้น การท่ีนักเรียนจะมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการเรียนได้นั้นย่อมท่ีจะคิด
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แกปั้ญหาอ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั ครูควรมีวิธีการช่วยฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทกัษะการแกคิ้ดปัญหาใหก้บันกัเรียน ครูควรสร้าง
สถานการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ๆ กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนฝึกคิดแกปั้ญหา
จากสถานการณ์ สาํรวจปัญหา ระบุปัญหา หาทางแกไ้ขท่ีหลากหลายและมีการจดับรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดการอยากรู้อยากเรียนและสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมจิต สวธนไพบูลย ์(2541, น. 91–92) ท่ีกล่าว
ว่า การท่ีจะคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ครูจะตอ้งจดัสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการในการแกปั้ญหาโดยตั้งสถานการณ์ใหม่ๆ ให้นกัเรียนไดฝึ้กฝน ควรเป็นท่ีนกัเรียนยงั
ไม่เคยประสบมาก่อนและไม่เกินความสามารถของนกัเรียน ฝึกฝนการแกปั้ญหาใดๆ ก็ตาม ครูไม่
ควรบอกวิธีการแกปั้ญหาตรงๆ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวิทย ์มูลคาํ (2547, น. 20) ท่ีกล่าวว่า 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนนั้นจะแตกต่างกัน เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่ข้ึนอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ สติปัญญา ปัญหา
ดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทั้งส้ิน ดงันั้น การจดัการ   เรียนรู้จึงเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาปัจจยัต่างๆ อนัจะส่งผลให้ความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียน
สูงข้ึน ในการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั  เพื่อใหท้กัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนมีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนในการ
ประเมินทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้น
วิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา และ 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของสุนารีย ์เก่งวาณิชย ์(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เร่ือง
แรงเสียดทาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีพฒันาการดา้น
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนัสูงข้ึน ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัใช้
กระบวนกลุ่มและเทคนิคการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ 1)
เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง 2) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
และ 3) เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดม
พลงัสมอง เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดไดห้ลากหลายประเภทและมี
ความแปลกใหม่ จนกระทัง่สามารถนาํความรู้นั้นเช่ือมโยงไปสู่การฝึกฝนทกัษะ เม่ือนักเรียนเกิด
การฝึกปฏิบติัซํ้ าๆ มากข้ึน จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีแตกฉานจนกระทัง่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมพร หลิมเจริญ (2552, น. 162-163) ท่ีกล่าวว่า เทคนิคการ
จดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถสร้าง
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ความคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย คิดไดห้ลายทิศทางและคิดไดใ้นปริมาณมาก ความคิดของนกัเรียนและ
เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเป็นความคิดท่ีมีคุณค่าไม่มีการประเมินหรือตดัสินว่าความคิดใดถูกตอ้งหรือ
เหมาะสมหรือไม่ ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น เสริมแรงบวกให้กบันักเรียนท่ีสร้างสรรค์
ความคิดไดอ้ยา่งหลากหลายและแปลกใหม่ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นอีก
หน่ึงเทคนิควิธีในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองอย่างมีเหตุผล ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถการคิดแก้ปัญหา โดยให้
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรมและมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้
และแก้ปัญหาไดด้้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยครูมีหน้าท่ีจดับรรยากาศการสอนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและรู้จักค้นหาวิธีการไปใช้ในการแก้ปัญหาจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัญญา ภทัรากร (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีชีวิตชีวาท่ีมีผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ หลงัจาก
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนเทคนิคสุดทา้ย คือ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันามาจากแนวความคิดของ Dewey ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาการ
เรียนรู้เกิดจากการลงมือทาํดว้ยตนเอง (Learning by Doing) ถึงแมว้่านกัเรียนจะยงัไม่เคยชินกบัการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ทาํให้ในช่วงเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ตอ้งใชเ้วลามาก แต่หลงัจากนั้น
นกัเรียนก็สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนไดอ้ยา่งดีและสามารถเรียนรู้ไดม้ากข้ึน การเรียนโดย
เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน จะช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมายมากกว่าการเรียนโดย
การฟังบรรยายและฝึกให้นักเรียนสามารถคน้หาความรู้ด้วยตนเองและเกิดทักษะด้านการคิด
แก้ปัญหา ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจาํวนัเป็นตวักระตุน้ให้
นักเรียนให้ไปสืบคน้ขอ้มูลความรู้มาเพ่ือตอบคาํถามหรือเพื่ออธิบายปัญหานั้นๆ นักเรียนจะนาํ
ความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ไปอธิบายปัญหาและสรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Allen and Duch (1998, p. 1) ซ่ึงกล่าวว่า การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ิมจากนักเรียนถูกนําเสนอด้วยปัญหา นักเรียนภายในกลุ่มรวบรวมความคิด
เก่ียวกบัปัญหาและระบุปัญหานั้น อภิปรายระบุส่ิงท่ีเขารู้และส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้ เพื่อสร้างประเด็น
การเรียน จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นการเรียนท่ีสร้างข้ึนและมอบหมายงานให้ แต่ละคนไป
ศึกษาหาความรู้ เพ่ือนาํเสนอในกลุ่ม นกัเรียนจะรวบรวมความรู้ท่ีไดไ้ปอธิบายปัญหาและสรุปเป็น
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ความรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ทิศนา แขมมณี (2005, p. 
94) กล่าวว่า นักเรียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั เป็นผูจ้ดักระทาํขอ้มูล หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างคุณค่าให้กับส่ิงนั้ นด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการให ้ 
นกัเรียนมีโอกาสในการทดลอง จึงทาํให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติักิจกรรม มี 
โอกาสไดแ้สวงหาคาํตอบโดยอาศยัวิธีการแกปั้ญหาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นความสาํคญั 
ของการแกปั้ญหาแต่ละขั้นและรวบรวมความรู้ใชใ้นการอธิบายขอ้สงสัยจนไดข้อ้สรุปเป็นคาํตอบ 
ของปัญหานั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gange (1970, p. 63) กล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ประเภทหลักการประเภทหน่ึงท่ีต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็น 
ลกัษณะร่วมกนัของส่ิงเร้าทั้งหมดและ Good (1973, p. 518) อธิบายว่า การแกปั้ญหาเป็นแบบ
วิธีดาํเนินการ ซ่ึงอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความยากลาํบากหรือสถานการณ์ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบ
ผลลพัธ์ของขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ดงันั้น สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดท้าํการประเมินพฒันาการความสามารถในการคิด
แกปั้ญหานกัเรียนในแผนการจดัการ เรียนรู้ท่ี 1–5 โดยภาพรวมของคะแนนพฒันาการความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ี ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ พบว่า นกัเรียนมี
พฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิราวรรณ สอนสวสัด์ิ 
(2554) ศึกษาเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  มีพัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาใน 
ชีวิตประจาํวนัสูงข้ึน นุชนนัท ์ เหล่าจารุวงศ ์(2557, น. 57)    

3)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หลงัไดรั้บการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตร เร่ือง  วิทยาศาสตร์
สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจาก
การจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ การชะลอ
วยั เป็นแนวทางการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยท่ี นักเรียน
เป็นท่ีผูล้งมือปฏิบติัโดยเนน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้จากท่ีเรียนรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหา จน สามารถเกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนาํไปสู่การสร้างสรรคช้ิ์นงาน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการ จดัการเรียนรู้
โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั นักเรียนจะตอ้งใช้
ทกัษะความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์อีกทั้งยงั
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เป็นการฝึกให้นักเรียนมีการพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคอ์ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้  นักเรียนมี
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนอีกด้วย ซ่ึงดูได้จากแนวโน้มจากท่ีผูว้ิจยัประเมินจากการ ทาํ
กิจกรรมของนักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความคิด 
สร้างสรรค์ มีคะแนนการออกแบบผลิตภณัฑ์และการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จะสูงข้ึนตามลาํดับ 
นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อกาํหนดกรอบหรือขอบเขตท่ีจะศึกษา โดยใช ้
ความรู้เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ และจินตนาการของนักเรียนจะสามารถพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ 
นาํไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ซ่ึงตรงกบัแนวคิด 
ของกบั Gardner and Winner (1982) ไดก้ล่าวถึง ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ หากไดรั้บการ
กระตุน้ข้ึนในช่วงวยัรุ่น ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของนกัเรียนจะสามารถพฒันาต่อเน่ือง
ไปจนสามารถเป็นศิลปินไดไ้ปจนถึงระดบัมืออาชีพในอนาคต ซ่ึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์จะมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถคิดไดห้ลายทิศทางมีความละเอียดในการแกปั้ญหา
ชอบการเรียนรู้โดยการตั้งคาํถาม ซกัถาม เสาะแสวงหาและทดลอง เพ่ือคน้หาความจริง สอดคลอ้ง
กบั Torrance (1962) ท่ีกล่าวว่า วิธีการเรียนรู้ของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์จะชอบการเรียนรู้โดย
การตั้งคาํถามไดห้ลายรูปแบบ ซกัถาม เสาะแสวงหาคิดหาวิธีการไดห้ลากหลาย สนใจและสนุกกบั
การลากเส้นและวาดภาพ และทดลองเพ่ือคน้หาความจริงหรือคาํตอบดว้ยตนเอง ทั้งน้ีจากหลกัสูตร
เสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั ท่ีพฒันาข้ึน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความคิดคล่อง 2) ดา้นความคิดยดืหยุน่ 3) ดา้น
ความคิดริเร่ิม และ 4) ดา้นความคิดละเอียดลออ โดยมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย
กิจกรรม คือ มีการใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน มีการเสริมแรงทางบวกซ่ึง
ทุกกิจกรรมสามารถทาํให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึน  เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํความเขา้ใจและ
นาํเสนอตามความคิดของตนเอง เพ่ือ ปลูกฝังความคิดในเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของบุศรา จิตวรรณา (2552) ท่ีกล่าวว่านกัเรียนมีการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 4 ดา้น คือ 
ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  พบว่า 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ผล
การศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องสมพร หลิมเจริญ (2552, น. 162-163) ท่ีกล่าวว่า เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองและเทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของ
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการกลุ่มและมีการเสริมแรง
ทางบวกสามารถพฒันานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค ์เพิ่มสูงข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริมในคร้ังน้ี มีโครงสร้างเน้ือหากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนความรู้สึกท่ีดีต่อความคิดสร้างสรรค ์มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองเป็นอนัดบัแรกจึงทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อความคิดสร้างสรรค ์มีความกลา้
แสดงออกมีความมัน่ใจท่ีจะสร้างความคิดนั้ นโดยไม่ต้องมีความวิตกกังวลว่าจะผิด ซ่ึงการท่ี
นักเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดงักล่าวจึงส่งผลให้การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์ในดา้นความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิด ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ เร่ิมมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากทกัษะดงักล่าวมีความสมัพนัธ์และเป็นพื้นฐานของการพฒันา
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิด ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของบุญรัตน์ จนัทร (2557) ท่ีกล่าวว่า พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่อยูใ่นระดบัดีและดีมากเพิ่มข้ึน และความรู้สึก
ท่ีดีทางบวกเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้นกัเรียนสามารถสร้างความคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรคข์องวิชยั วงษ์
ใหญ่ (2551) และผลการประเมินพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียน ผูว้ิจยัทาํการประเมินใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6–11 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริม เร่ือง 
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั โดยภาพรวมของคะแนนดา้นพฒันาการความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัสูตรเสริมฯ พบว่า นกัเรียนมีพฒันาการ
ความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนตามลาํดบั จนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสามารถใช้ไดจ้ริง โดยการ
สร้างสรรคผ์ลงานจะใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงและพฒันาผลงานให้เกิดเป็น
รูปธรรมและนาํไปใชป้ระโยชน์ นวตักรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์น (Partnership for 21th Century Skills, 
2009, ย.3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมนั้น
เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนนาํไปสู่การปฏิบติัและเกิด
การสนบัสนุนให้นาํใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ได ้(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ (มจพ.), 2559) และเป็นการเสริมสร้างและวางรากฐานเพ่ือแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนได้ ตวัอย่างเช่น “สามารถนําความรู้ไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได”้ “นาํวิธีการแกไ้ขปัญหาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง” “ภูมิใจกบัผลงานการสร้างสรรค”์ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช (2555, น. 28-29) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นการ
ประยุกตใ์ชจิ้นตนาการและการสร้างช้ินงานและเป็นทกัษะท่ีเป็นหัวใจสาํคญัของการดาํรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิริยะ ฤาชยัพานิชย ์(2556) ท่ีกล่าวว่า การสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ คิดสร้างสรรค ์การ
นาํเสนอ การทาํงานกลุ่มและการบริหารเวลา นอกจากนั้นยงัมีผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด
สร้างสรรคข์องอนุพงษ ์ชุมแวงวาปี (2558) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบนกัสร้างสรรค์
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โดยใช ้CREATOR โมเดล เพ่ือเสริมสร้างการคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างองคค์วามรู้ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถทางดา้นการคิดสร้างสรรค ์ความสามารถทางดา้นการสร้างองคค์วามรู้ 
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตร
เสริมฯ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เป็นการสร้างสมรรถนะท่ีสาํคญัของนกัเรียนใน
สังคมปัจจุบนั จึงจาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทาํงานท่ีมีความ
ซับซ้อน การนาํความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานมาสร้างสรรคผ์ลงานหรือนวตักรรมท่ี แปลก
ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมได ้  

4)  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริม เร่ือง  
วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
และความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เท่ากบั 4.20 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีตั้ง
ไว ้ แสดงวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
เสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรเสริมฯ นกัเรียนไดแ้สดงความพึงพอใจและนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ จน
ทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ มีความสนุกสนานให้โอกาสนักเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและไดล้งมือปฏิบติัจริง จากการสงัเกตและการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน พบว่า ใน
ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน 
สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีทนัสมยั เร่ือง ความสวยความงามเรียนแลว้มี
ความรู้สึกว่าน่าสนใจและนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ การเรียนดูมีความสุข ไม่เครียด ทาํให้
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลกัสูตรเสริมท่ีกล่าวว่า  
หลกัสูตรเสริมน้ี ช่วยตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน ตรงกบัความถนดัของนกัเรียนและจึงทาํ
ใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอนกเ็นน้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติั นกัเรียนให้
ความน่าสนใจในการมีส่วนร่วมมากข้ึน Lochhead and Bishep (1978, pp. 158-159) ช่วยพฒันา
นกัเรียนมีกระบวนการกลุ่มหรือการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมระหว่างเพื่อนในห้องของนักเรียนและ
พฒันาทกัษะความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในเร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบั
ความงามและการชะลอวยั มากข้ึนและมีความคิดสร้างสรรคใ์หสู้งข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงการเรียนรู้ส่งผล
ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนกัถึงคุณค่าในผลงานของตนเอง รู้จกัตนเอง มีความต่ืนตวั
และกลา้แสดงออก ความพอใจและใช้ความสามารถของตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพในการทาํ
กิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถทางการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคข์องตนเองออกมา จึงทาํ
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ให้ปรารถนาท่ีจะเล่นกบัความคิดของตนเองและยอมรับกบัการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ และยงั 
สอดคลอ้งกบั Good (1973, p. 161) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพหรือระดบัความพึงพอใจท่ี
เป็นผลมาจากความสนใจของบุคคลท่ีมีต่องานและมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น จากการ
สังเกตพบว่านกัเรียนชอบหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและมีคนให้ความสนใจเป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและนักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดแ้ละทาํใหน้กัเรียนเกิด
แรงบนัดาลใจและมีแรงจูงใจใหมี้ความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
จนัทิมา เมยประโคน (2555, น. 36) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการ
ชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสาํหรับ
การวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1) จากผลงานวิจัยกระบวนการพฒันาหลักสูตรเสริมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ ในการวิจยัคร้ัง ต่อไปจึงควรพฒันาเทคนิคและการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการ
คิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค ์ในการแสวงหา ความรู้ดว้ยตนเอง สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดแ้ละครู
ควรนาํหลกัสูตรเสริมน้ีไปใชใ้นการสอนรายวิชาสังคมศึกษาหรือรายวิชาอ่ืนๆ และสนบัสนุนหรือ
จดักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีปรากฏในรูปแบบเพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพตนเอง ส่งเสริมให ้ผูเ้รียน
มีโอกาสสอนเพื่อนดว้ยกนัเอง เพราะการสอนคนอ่ืนเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 

3) การนาํหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไปใช้นั้ นจะต้องมีการประยุกต์รูปแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชานั้ นๆ เน่ืองจากจะต้องคาํนึงถึงธรรมชาติของเน้ือหาวิชาและนักเรียนและท่ีสําคัญ
กิจกรรมในหลกัสูตรเสริมท่ีพฒันาข้ึนควรท่ีจะเนน้กระบวนการกลุ่ม มีฝึกปฏิบติัตามสภาพจริง หาก
ไม่คาํนึงถึงประเดน็ดงักล่าวอาจจะทาํใหเ้กิดความล่าชา้หรือขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
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4) จากผลงานวิจยัพบว่า กิจกรรมการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรเสริมน้ีสามารถนาํไปใชก้บั
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เท่านั้น จึงควรนาํไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนในสังกดัอ่ืนๆ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
1) เป็นแนวทางและทางเลือกใหม่ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร

เสริมเพื่อพฒันาทกัษะของนกัเรียนในดา้นอ่ืนๆ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสร้างนวตักรรมในศตวรรษ
ท่ี 21 ดังนั้น ครูในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ควรนาํไปปรับหรือประยุกต์ เพื่อใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

2) ควรวิจยั เร่ือง ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์และการผลิตนวตักรรมท่ีบูรณา
การสอนในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยเฉพาะการสร้างรูปแบบการสอนท่ีเพิ่มทักษะการสร้าง
นวตักรรมท่ีย ัง่ยนืควรมีการศึกษาวิธีวิจยัและการพฒันาหลกัสูตรเสริมใหค้รอบคลุมทุกระดบัชั้น 

3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อติดตามและประเมินผลหลักสูตรเสริม ในการ
เสริมสร้างทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีผา่นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั น้ีโดยเพิ่มระยะเวลาติดตามให้มากข้ึน เพ่ือดูว่าสมรรถนะการเรียนรู้ในแต่ละดา้นเม่ือ
เวลาผา่นไปเพ่ิมข้ึน หรือสมรรถนะการเรียนรู้มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ดร.วรีะเดช  เช้ือนาม 

 วุฒิการศึกษา     กศ.บ. การสอนสงัคมศึกษา  
      กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน 

       กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน 

  สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ตําแหน่งทางวชิาการ    นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

  สถานทีท่าํงาน     สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2. รศ.ดร.ทวศัีกดิ์   จินดานุรักษ์    

  วุฒิการศึกษา     กศ.บ. ฟิสิกส์    
       คม. มธัยมศึกษา 

       คด. หลกัสูตรและการสอน 

  สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ตําแหน่งทางวชิาการ     รองศาสตราจารย ์

  สถานทีท่าํงาน     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3.  ผศ.ดร. ชนิตา  ไกรเพชร 

 วุฒิการศึกษา     คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา   
      กศ.ม. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

       คด. การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
  สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรี 

        มหาวิทยาลยับูรพา  

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  ตําแหน่งทางวชิาการ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

  สถานทีท่าํงาน     สถาบนัการพลศึกษา  ชลบุรี  
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4. ดร.บุญรัตน์  กณัหาไธสงค์   

   วุฒิการศึกษา     วท.บ. ชีววิทยาประยกุต ์    

       กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
  สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  ตําแหน่งทางวชิาการ     ครู  วิทยฐานะ ชาํนาญการ  
  สถานทีท่าํงาน     โรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร  ชยัภูมิ 

5. ผศ.ดร.สุรีย์พร  สว่างเมฆ 

  วุฒิการศึกษา     กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)   

        ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
                   (ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน) 

       วท.บ. (จุลชีววทิยา) 
  สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

        มหาวิทยาลยันเรศวร 

       มหาวิทยาลยันเรศวร 

  ตําแหน่งทางวชิาการ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  สถานทีท่าํงาน     มหาวิทยาลยันเรศวร 
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รายการเคร่ืองมือทีผู้่เช่ียวชาญตรวจสอบ 

 

1.  หลกัสูตรเสริม เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 
  - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม 

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์  
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์
- ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
 

2. เอกสารประกอบหลกัสูตรเสริม เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและ  
    ความคดิสร้างสรรค์  
 - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม  

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์   
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและ 
   ความคดิสร้างสรรค์ 
  - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม  

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์   
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
4. แบบวดัความรู้ความเข้าใจวชิาวทิยาศาสตร์เพิม่เติม 

- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
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5. แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
  - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม  

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์   
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
 

6. แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ 
  - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม  

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์   
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
 

7. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
  - ดร. วีระเดช   เช้ือนาม  

- รศ.ดร. ทวีศกัด์ิ   จินดานุรักษ ์   
- ผศ.ดร. ชนิตา    ไกรเพชร 
- ดร.บุญรัตน์     กณัหาไธสงค ์

  - ผศ.ดร.สุรียพ์ร    สวา่งเมฆ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคนวก  ข 
ตวัอย่างเคร่ืองมอื 

 
1.  แบบสอบถามความต้องการการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ 
2.  แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมฯ 
3. ประเมินความสอดคล้องของหลกัสูตรเสริมฯ 
4. หลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. แบบวดัความรู้ความเข้าใจ 
7. แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
8. แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ 
9. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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ตวัอย่างแบบสอบถามความต้องการ 
การพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ 
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คาํช้ีแจง 
  แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ สาํหรับเป็นขอ้มูลเพื่อใช้
ประกอบการทาํวิจยั   
   ผูว้ิจยัจึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านในการแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็น
ของท่านจะไม่ถูกนําไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ ณ ท่ีใด แต่จะใช้เป็นขอ้มูลพิจารณาร่วมกับความ
คิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนท่านอ่ืนและสรุปผลเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อนาํมาใชก้าํหนด
ในการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน จาํนวน  10  ขอ้ 
  ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัและองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นของ 
                                      การพฒันาหลกัสูตรเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
  ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ 
 

หมายเหตุ  ขอ้คาํถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัสรุปมาจากการศึกษาสภาพและปัญหาในการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในสถานศึกษาต่างๆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความต้องการ 

การพฒันาหลกัสูตรเสริมรายวชิาวทิยาศาสตร์เพิม่เตมิ  
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ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  จาํนวน  5  ขอ้ 
1. ช่ือ-สกลุ..............................................................................เพศ.....................อาย.ุ..............ปี 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด...................................................................................................................... 
3. ตาํแหน่ง.......................................................................ประสบการณ์การทาํงาน..........................ปี 
4. สถานศึกษา...................................................................................................................................... 

5. ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม สมัมนา ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 

                     ไม่มี 

                     มี     เร่ือง......................................................................................................................... 

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

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัและองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรเสริมฯ 

               จาํนวน 4 ขอ้ 

1. ท่านคิดวา่หลกัสูตรเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ควรเป็นอยา่งไร มีความสาํคญัและจาํเป็นท่ี 
   จะตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมหรือไม่   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดวา่หลกัสูตรเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ควรมีการส่งเสริมทกัษะในดา้นใด  

   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยใส่หมายเลขลาํดบัความสาํคญัตามความตอ้งการ) 

                    ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

                    ทกัษะดา้นการคิดแกปั้ญหา 

ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม 

ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้าํ 

ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ 

   ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ 
    อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).................................................................................................... 
 

3. จากทกัษะท่ีควรพฒันาในขอ้ 2 ท่านคิดวา่ควรมีวิธีการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล  
    อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
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4. ท่านคิดวา่หลกัสูตรเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    

    ควรเนน้เน้ือหาในประเดน็ใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยใส่หมายเลขลาํดบัความสาํคญั)             

                    วิทยาศาสตร์สุขภาพและความกบัการชะลอวยั 

อาหารและการดาํรงชีวิต 

ระบบและความสมัพนัธ์ในร่างกายของมนุษยแ์ละสตัว ์

แสงและการเกิดภาพ 

สารเสพติดในชีวิตประจาํวนั 

   ธาตุ สารประกอบและปฏิกิริยาเคมี 
    อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ................................................................................................... 
 
ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างแบบประเมินความเหมาะสมของ 
หลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สําหรับผู้เช่ียวชาญ 
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คาํช้ีแจง 

 1.  แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความเหมะสมร่างเร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความ

งามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ท่านซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดก้รุณาพิจารณา

ความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริม   

  2. ขอให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมินท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่านและโปรดเขียนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป  

   โดยมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

   5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

1  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

        ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

       นางทสัริน   โตนุช 

   นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

                              มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

แบบประเมินความเหมาะสม  

ของหลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สําหรับผู้เช่ียวชาญ 



218 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมายหมาย   ลงในช่องระดบัการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร 
              เสริมตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
  ที่ 

   
รายการประเมนิ 

ระดบัการประเมิน 

มากทีสุ่ด                    น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านกรอบแนวคิดและหลกัการของหลกัสูตรเสริม  
1. ความชดัเจนของกรอบแนวคิดของหลกัสูตรเสริม      
ด้านวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเสริม 
1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมมีความสาํคญัและจาํเป็นตอ้ง 

เสริมสร้างใหแ้ก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     

ด้านโครงสร้างเนือ้หาของหลกัสูตรเสริม 
1. ความเหมาะสมในการจดัลาํดบัเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม      
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้และกิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสม 

กบัผูเ้รียน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     

2. การจดัการเรียนรู้และกิจกรรมเหมาะสมกบัขั้นตอนของกระบวน 
การพฒันาการคิดแกปั้ญหา 

     

ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. การวดัและประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสมกบั 

ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

                                   ลงช่ือ..............................................ผูป้ระเมิน 
                                      (..............................................)  
                                                              …....../…………./….…… 
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ตวัอย่างแบบประเมินความสอดคล้อง 
 หลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 
สําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขต

กรุงเทพมหานคร 
สําหรับผู้เช่ียวชาญ 
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คาํช้ีแจง   

  1. แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรเสริม มีวตัถุประสงค ์เพื่อ

ใช้ในการประเมินหลกัสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้จุดมุ่งหมายสาํคญัของแบบประเมินความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตรเสริม เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัการพิจารณาวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม โครงสร้างเน้ือหา

หลกัสูตรเสริม กิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล รวมทั้งความถูกตอ้งและความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก การประเมินและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง

แกไ้ขร่างหลกัสูตรเสริมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน   

  2. ใหท่้านพิจารณาว่ารายการประเมินในแต่ละองคป์ระกอบของร่างหลกัสูตรในส่วนต่างๆ  
ต่อไปน้ี มีความสอดคลอ้งมากน้อยเพียงใด และทาํเคร่ืองหมายหมาย   ลงในช่องระดบัความ
สอดคลอ้งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

   โดยมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

  +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ ร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีความสอดคลอ้งในดา้นต่างๆ 

  0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ ร่างหลกัสูตรเสริมฯ มีความสอดคลอ้งในดา้นต่างๆ 

  -1  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ ร่างหลกัสูตรเสริมฯ ไม่มีความสอดคลอ้งในดา้นต่างๆ 

 
 

              ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

  นางทสัริน   โตนุช 

                     นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

                  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

แบบประเมินความสอดคล้อง 

 หลกัสูตรเสริม  เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
สําหรับผู้เช่ียวชาญ 
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ตอนที ่1  โปรดทาํเคร่ืองหมายหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมินความสอดคลอ้งของ 

   หลกัสูตรเสริมตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ความคดิเห็น  ข้อเสนอแนะ 

+1  0  -1  
1. หลกัการจดัการเรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม          
2. หลกัการจดัการเรียนรู้กบัโครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตรเสริม         
3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมกบัโครงสร้างเน้ือหา 

ของหลกัสูตรเสริม  
        

  
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้           
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้กบัโครงสร้างเน้ือหาของหลกัสูตร      
6. กิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้     
7. ส่ือการเรียนรู้กบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้     
8. องคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
    

9. การวดัและประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้มี 
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม 

    

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

                                   ลงช่ือ..............................................ผูป้ระเมิน 
                                      (..............................................)  
                                                                   …....../…………./….…… 
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ตวัอย่าง 
หลกัสูตรเสริม เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ 

สําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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หลกัสูตรเสริม 

         เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  
 สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

นางทสัริน    โตนุช 
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

วทิยาลยัครุศาสตร์       
มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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คาํนํา 
 
 หลกัสูตรเสริม  เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวยั เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต ท่ีพฒันาข้ึน
เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูส้อนและหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์
หลกัสูตรเสริมฉบบัน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาโครงสร้างหลกัสูตรเสริมเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี  
  หน่วยท่ี 1 งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ  
  หน่วยท่ี 2 ร่างกายเขม้แขง็เสริมแรงความงาม  
  หน่วยท่ี 3 ตามรอยสุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  
  หน่วยท่ี 4 ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม   
  ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดป้ระเมินสภาพการพฒันาการคิดแกปั้ญหาและ 
ความคิดสร้างสรรค ์ในปัจจุบนัรวมถึงความตอ้งการใชห้ลกัสูตรเสริมน้ี โดยรวบรวมขอ้เสนอแนะ 
ของผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรและการสอน  ดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ดา้นการคิดแกปั้ญหาและ 
ความคิดสร้างสรรค์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง     
  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหห้ลกัสูตรเสริมน้ีถูกพฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
        ทสัริน    โตนุช 
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หลกัสูตรเสริม 
      เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  

สําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

1. แนวคดิหลกัการของหลกัสูตรเสริม 
 การพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นในอนาคตของยุคศตวรรษท่ี 21  เพราะ
หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศ  เพื่อเตรียม
กาํลงัคนใหพ้ร้อมในการเป็นกลไกสาํคญัในยคุ “การศึกษาไทย 4.0”  และการขบัเคล่ือนการศึกษา
ไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะสังคมต้องการคนท่ีมีคุณภาพ มี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์จะเป็นสังคมท่ีสามารถพฒันาไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงในบรรดาความคิดทั้งหลาย ความคิดสร้างสรรคช่์วยใหเ้กิดการคน้พบส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ 
และการคิดแกปั้ญหาถือไดว้่าเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากและท่ีสาํคญัอย่างยิ่งก็
คือ การมีความคิดริเร่ิมเกิดข้ึนแล้วถ่ายทอดความคิดน้ีออกมาในรูปของการกระทาํ ความคิด
สร้างสรรคจึ์งก่อใหเ้กิดความรู้และประดิษฐก์รรมใหม่ๆ ตลอดจนการนาํความรู้และประดิษฐก์รรม
นั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ดา้น ก็ยิ่งจะมีโอกาสทาํให้สังคมมีการพฒันาและเจริญกา้วหนา้
ไดม้ากยิ่งข้ึน ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์มีบทบาทสาํคญัยิ่ง จะ
ส่งเสริมให้มนุษยมี์ความคิดท่ีดี คิดไดถู้กตอ้งและมีความสามารถเลือกนาํทางการเปล่ียนแปลงซ่ึง
ส่งผลใหเ้กิดศกัยภาพสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้
 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตวัเด็ก
ทุกคน สามารถส่งเสริมใหมี้การพฒันาเพิ่มมากข้ึนได ้ทั้งในทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงทางตรง ไดแ้ก่ 
เทคนิคการจดัการเรียนรู้  การฝึกฝนและทางออ้ม ไดแ้ก่  มีการเสริมแรงทางบวก มีการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสม และการให้
อิสระในการเรียนรู้ การพฒันาและกระตุน้ในดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นตวัเด็กออกมาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้และฝึกฝนตั้งแต่วยัเดก็ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ความคิดสร้างสรรคค์่อนขา้งสูง ตอ้งมีการกระทาํอยา่งต่อเน่ืองและมีการฝึกฝนทั้งในดา้นทกัษะและ
กิจกรรมการคิดควบคู่กันไป การกระตุ้นจิตให้คิดแก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีอารมณ์แจ่มใส สร้างบรรยากาศในการเรียนการ
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สอนและมีการพฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมให้เกิดการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ รู้จกักบัการพบเจอกบัสถานการณ์ต่างๆ วางแผนหาแนวทางและไดล้งมือฝึก
ปฏิบติัไปสู่การคิดแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะส่งผลทาํให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์อนัจะนาํไปสู่ความสามารถใน
การประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงแปลกใหม่ไดต่้อไป 
 จากความสําคญัและแนวคิดเก่ียวกับการพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรคด์งักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึง
เป็นช่วงวยัท่ีมีแนวโนม้ระดบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคล์ดลง และ
เพื่อให้การส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 บรรลุตามวตัถุประสงค ์จึงไดก้าํหนดหลกัการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไวด้งัน้ี 
 1.  จดัการเรียนจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เรียนรู้ดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติัจริง 
 2.  ฝึกปฏิบติักระบวนการคิดท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค ์ เช่น ฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยการใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง 
เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานและ
เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  
  3.  จดับรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ใหมี้อิสระในการคิด การปฏิบติังานและการเรียนรู้ 
 4.  ส่งเสริมแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน ไดแ้ก่  ความเป็นผูน้าํ ความอยากรู้อยาก
เห็น ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความกลา้แสดงออก 
 5.  สร้างผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณค่าของการคิดแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรค ์  
  6.  มีการเสริมแรงทางบวก  
 

2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเสริม 

 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  

  2. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

  3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์
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3. โครงสร้างเนือ้หาของหลกัสูตรเสริม 

  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

เป็นไปตามหลกัการวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม จึงไดก้าํหนดโครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตรเสริม 

แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การกาํหนดเวลาเรียน (เวลาเรียน 28 ช่ัวโมง) 
  หน่วยท่ี 1  งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ (4 ชัว่โมง) 
 หน่วยท่ี 2  ร่างกายเขม้แขง็เสริมแรงความงาม (6 ชัว่โมง) 
   หน่วยท่ี 3  ตามรอยสุขภาพความงามและการชะลอวยั (7 ชัว่โมง) 
  หน่วยท่ี 4  ผลิตภณัฑเ์ลอค่านาํพาความงาม (11 ชัว่โมง) 
 

หน่วยที ่1 

งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ  
(4 ช่ัวโมง) 

หน่วยที ่4 

ผลติภัณฑ์เลอค่า 

นําพาความงาม  
(11 ช่ัวโมง)   

หน่วยที ่2 
ร่างกายเข้มแข็ง

เสริมแรงความงาม  
(6 ช่ัวโมง) 

หน่วยที ่3   
ตามรอยสุขภาพความงาม 

และการชะลอวยั  
(7 ช่ัวโมง) 

โครงสร้างเนือ้หา

หลกัสูตรเสริม 
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5. เนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เนือ้หา แผนการ 
จัดการ 
เรียนรู้ที่ 

ช่ือหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้ ช้ินงาน เวลา  
(ช่ัวโมง) 

งามสมวยัใส่ 
ใจสุขภาพ 

 
1 

งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ 
1.1 สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั 

 
ใบกิจกรรม 

4 
2 

2 1.2 การดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวยั ใบกิจกรรม 
Mind Mapping 

2 

ร่างกายเข้มแข็ง
เสริมแรง 
ความงาม 

 
3 

ร่างกายเข้มแข็งเสริมแรงความงาม 
2.1 สุขภาพและการบาํรุงผวิพรรณ 

 
ใบกิจกรรม 

6 
2 

4 2.2 สุขภาพผมและเลบ็ ใบกิจกรรม 2 
5 2.3 สุขภาพปากและฟัน ใบกิจกรรม 

Mind Mapping 
2 

ตามรอย 
สุขภาพ 

ความงามและ
การชะลอวยั 

 
6 

ตามรอยสุขภาพความงามและการชะลอวยั 
3.1 สมุนไพรไทยเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม 

 
ใบกิจกรรม 

7 
2 

7 
 

3.2 สมุนไพรไทยกบัการเสริมสุขภาพความงาม   
      จากภายใน  

สกดัสารจากพืช 2 
 

8 3.3 สมุนไพรไทยกบัการดูแลสุขภาพความงาม  
      จากภายนอก  

ลกูประคบ  
Mind Mapping  

3 

ผลติภัณฑ์เลอ
ค่านําพา 
ความงาม 

 
9 
 

ผลติภัณฑ์เลอค่านําพาความงาม  
4.1 การจดักลุ่มเคร่ืองสาํอางท่ีจาํเป็น  
     ในชีวติประจาํวนั  

 
 

ใบกิจกรรม 

11 
  
3 

10 
 

4.2 เลือกเพ่ือรู้ ดูใหเ้ป็น ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

3 
 

11 4.3 กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์
ลิบบาลม์ 

Mind Mapping 

5 
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6. กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเสริม เร่ือง วิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและ
การชะลอวยั มุ่งส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ให้กบันกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชก้ระบวนการตั้งคาํถามและการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
ตามขั้นตอนจากเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน โดยเรียนรู้จากเน้ือหาวิทยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั  ผูส้อน
ตอ้งจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีให้อิสระในการคิดอิสระในการปฏิบติังานและมีอิสระในการเรียนรู้ 
และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้คาํปรึกษาแนะนาํเพื่อให้การดาํเนินกิจกรรมของนกัเรียนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
7. ส่ือการจดัการเรียนรู้ 
 ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นส่ือการเรียนรู้
ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหากิจกรรมท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยทาํให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
คุณค่า มีความน่าสนใจ สนุกสนานชวนคิด รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเอง เช่น พืชสมุนไพรไทยต่างๆ ในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 
 

8. การวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมในขณะดําเนินการจัด
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ การตรวจผลงานจากการปฏิบติักิจกรรมตามใบงานและการประเมินผล
ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม โดยใชโ้ดยใชแ้บบวดัความรู้ความเขา้ใจ แบบวดัความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาและแบบวดัความคิดสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม 
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                 ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

หลกัสูตรเสริม 
เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

     แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  
รายวชิาวทิยาศาสตร์เพิม่เตมิ                                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  งามสมวยัใส่ใจสุขภาพ          ภาคเรียนที ่  2    ปีการศึกษา 2560 

เร่ือง  สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั                                                เวลา  2 ช่ัวโมง 

ความคดิรวบยอด 

  สุขภาพ คือ การท่ีมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ในทุกส่วนของร่างกาย มี

สุขภาพจิตดีและสามารถปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข   

  สุขภาพร่างกายของมนุษย ์ คือ สภาพของร่างกายท่ีเจริญเติบโต แขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ ไม่ทุพพลภาพ อวยัวะต่างๆ อยูใ่นสภาพท่ีดีมีความสมบูรณ์แขง็แรง  

  สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั  คือ สภาพร่างกายและจิตใจมีการพฒันาการและเจริญเติบโต

ไดเ้หมาะสมกบัวยัการทาํงานของอวยัวะต่างๆ มีความสมบูรณ์แข็งแรงและทาํงานไดอ้ย่างปกติ  

บุคคลมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ความรู้พืน้ฐานเดิม 

ระบบร่างกายของมนุษย ์เช่น ระบบยอ่ยอาหาร  ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบหายใจและ

สารอาหาร 

 

ขอบข่ายเนือ้หา 

1. สุขภาพ  

2. สุขภาพร่างกายของมนุษย ์  

3. สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ผูเ้รียนสามารถ 

1. บอกความหมายเก่ียวกบัสุขภาพได ้

2. อธิบายลกัษณะสุขภาพร่างกายของมนุษยไ์ด ้
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3. อธิบายสุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยัได ้

4. ยกตวัอยา่งสุขภาพร่างกายของมนุษยไ์ด ้

5. ระดมความคิดเพื่อหาทางแกไ้ขสถานการณ์ของปัญหาได ้

6. นาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหาได ้

8. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนรู้มาได ้

9. แกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้

 

เนือ้หาสาระ 

  สุขภาพ คือ การท่ีมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ ในทุกส่วนของร่างกาย มี

สุขภาพจิตดีและสามารถปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขและการดาํรงชีวิตอยูใ่น

สังคม นัน่คือ ตอ้งมีทั้งสุขภาพกายท่ีดี สุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพสังคมท่ีดี สุขภาพจิตวิญญาณท่ีดี จึงจะ

กล่าวไดว้่ามีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงผูมี้สุขภาพดีถือเป็นกาํไรของชีวิตเพราะผูท่ี้มีสุขภาพดีจะดาํรงชีวิตได้

อยา่งมีความสุข 

  สุขภาพร่างกายของมนุษย ์ คือ สภาพของร่างกายท่ีเจริญเติบโต แขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ ไม่ทุพพลภาพ อวยัวะต่างๆ อยูใ่นสภาพท่ีดีมีความสมบูรณ์แขง็แรง มนุษยท่ี์มีสุขภาพ

ดีจะเป็นคนท่ีมีความสุข มีความหวงัและมีพลงักาย พลงัใจ สุขภาพจะเปรียบเสมือนหน่ึงวิถีทาง อนั

จะนาํบุคคลไปสู่ความสุขและความสาํเร็จต่างๆ ในชีวิตและนอกจากน้ี อาหารเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย ์เน่ืองจากอาหารทาํใหร่้างกายเจริญเติบโต ใหพ้ลงังาน ใหค้วามอบอุ่นต่อ

ร่างกายและอาหารช่วยควบคุมการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ คนเราจึง

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และปริมาณเพียงพอกับความตอ้งการของร่างกาย เพราะการ

รับประทานอาหารถูกสดัส่วนจะทาํใหร่้างกายแขง็แรงและเจริญเติบโตสมวยั  ถา้มนุษยเ์รามีร่างกาย

สมบูรณ์และแข็งแรงดี จิตใจก็จะเป็นสุข สดช่ืน แจ่มใส เบิกบาน แต่ถา้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไขไ้ด้

ป่วยบ่อยๆ จิตใจก็จะหดหู่ ไม่สดช่ืนแจ่มใส ดงันั้น คนเราถา้จิตใจไม่สบายไม่เป็นสุข มีความเครียด 

มีความวิตกกงัวลใจ ก็จะมีผลต่อร่างกาย เช่น กินไม่ได ้นอนไม่หลบั อาหารไม่ยอ่ย ร่างกายซูบผอม 

หนา้ซีดเซียวเศร้าหมอง น่ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ร่างกายและจิตใจแยกขาดออกจากกนัไม่ได ้ฉะนั้นเรา

จึงควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไป 
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สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั  คือ สภาพร่างกายและจิตใจมีการพฒันาการและเจริญเติบโต

ไดเ้หมาะสมกบัวยัการทาํงานของอวยัวะต่างๆ มีความสมบูรณ์แข็งแรงและทาํงานไดอ้ย่างปกติ  

บุคคลมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี  มนุษยเ์ราจะมีรูปร่างสูง

ใหญ่เพียงใด ข้ึนอยู่กับการรับประทานอาหารและพนัธุกรรมของแต่ละคน คนท่ีมีลกัษณะทาง

พนัธุกรรมท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ หากรับประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการ ร่างกายก็จะสูงใหญ่ตาม

ลกัษณะทางพนัธุกรรมตรงกนัขา้มกบัคนท่ีรับประทานอาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ รูปร่างก็จะ

เจริญเติบโตไม่เตม็ท่ีทาํใหต้วัเลก็กว่าปกติได ้แมว้่าลกัษณะทางพนัธุกรรมจะมีรูปร่างสูงใหญ่ก็ตาม 

คนท่ีรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายจะสามารถต้านทานโรคได้ดีเพราะมีภูมิ

ตา้นทานโรค แมเ้ม่ืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงนัก ร่างกายก็สามารถรักษาตวัเองได ้

มนุษยเ์ราจะมีอายยุืนยาวได ้ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น สภาพแวดลอ้มดี การแพทยแ์ละ

การสาธารณสุขดี มีการรักษาสุขภาพร่างกายดีและท่ีสาํคญั คือ รู้จกัเลือกรับประทานอาหารถูกหลกั

โภชนาการจะทาํใหร่้างกายแขง็แรงมีอายยุนืยาวข้ึนได ้

 

กจิกรรมการจัดการเรียนรู้  (เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลงัสมอง)  60 นาท ี

   ขั้นที ่1 ขั้นนํา  (20 นาท)ี 

   1. ครูนาํวิดีทศัน์เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษย ์มาให้นกัเรียนดู แลว้กระตุน้

ดว้ยคาํถาม  ดงัน้ี 

   - จากวิดีทศัน์เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษย ์นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง 

  (คนป่วย  คนเป็นโรคต่างๆ) 

         - นกัเรียนคิดวา่ ทาํไมบุคคลโดยทัว่ไปจึงมีสุขภาพท่ีแตกต่างกนั  

         (บางคนออกกําลังกาย บางคนไม่ชอบออกกําลังกาย บางคนรักษา

สุขภาพดว้ยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์) 

    - คาํวา่สุขภาพ คืออะไร 

       (การท่ีมีร่างกายแขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ในทุกส่วนของร่างกาย 

มีสุขภาพจิตดี) 
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2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษยท่ี์มีลกัษณะ 

สุขภาพท่ีแตกต่างกนั 

3. ครูกระตุน้นกัเรียนดว้ยคาํถาม 

  - สุขภาพร่างกายของมนุษย ์คืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร  

    (สภาพของร่างกายท่ีเจริญเติบโต แขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข ้          

เจ็บ ไม่ทุพพลภาพอวยัวะต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีดีมีความสมบูรณ์ แขง็แรง ลกัษณะร่างกายสมบูรณ์

และแขง็แรงดี จิตใจก็จะเป็นสุข สดช่ืน แจ่มใส เบิกบาน แต่ถา้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไขไ้ดป่้วยบ่อยๆ 

จิตใจกจ็ะหดหู่ ไม่สดช่ืนแจ่มใส ดงันั้น คนเราถา้จิตใจไม่สบายไม่เป็นสุข มีความเครียด มีความวิตก

กงัวลใจ กจ็ะมีผลต่อร่างกาย) 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัสุขภาพและสุขภาพร่างกายมนุษย ์ 

ขั้นที ่2 ขั้นฝึก  (30 นาท)ี  

  1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน โดยแบ่งตามความสมคัรใจ  

2. นกัเรียนแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกภายในกลุ่มโดยแต่ละกลุ่ม  

จะตอ้งมีประธาน เลขานุการและสมาชิก 

 3. ครูกระตุน้นกัเรียนดว้ยคาํถาม/ปัญหาท่ีวา่ 

  - จากการท่ีนักเรียนดูวิดีทศัน์ นักเรียนคิดว่าสุขภาพ สุขภาพร่างกายของ

มนุษย ์คืออะไร 

      (สภาพของร่างกายท่ีเจริญเติบโต แขง็แรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข้

เจบ็ ไม่ทุพพลภาพ อวยัวะต่างๆ อยูใ่นสภาพท่ีดีมีความสมบูรณ์แขง็แรง)   

 4. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนั 

 5. ตวัแทนนกัเรียนแจกเอกสารใหเ้พื่อนไดแ้ก่  

   - ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง  สุขภาพร่างกาย 

 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง  สุขภาพร่างกาย  

   7. นกัเรียนร่วมกนัสรุปใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง  สุขภาพร่างกาย  ลงในใบบนัทึกความรู้

ท่ี 1 เร่ือง สุขภาพร่างกาย 
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ขั้นที ่3 ขั้นสรุป  (10 นาท)ี 

    1. นักเรียนแต่ละกุล่มนําเสนอการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีได้ศึกษามา ใบความรู้ท่ี 1  

เร่ือง  สุขภาพร่างกาย   

  2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากใบความรู้ท่ี  1  เร่ือง  สุขภาพร่างกาย 

และใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดล้งในใบบนัทึกความรู้ท่ี 1 เร่ือง  สุขภาพร่างกาย  เป็นรายบุคคล 

 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพและยกตวัอยา่งการมีสุขภาพ

ท่ีดีวา่เป็นอยา่งไร   

 

กจิกรรมการจัดการเรียนรู้  (เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้)  60 นาท ี 

  ขั้นที ่1 ขั้นสร้างความสนใจ  (20 นาท)ี 

   1. ครูนาํวิดีทศัน์เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั  มาให้นกัเรียนดู 

แลว้กระตุน้ดว้ยคาํถาม ดงัน้ี 

   - จากวิดีทศัน์เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั นกัเรียนเห็น

อะไรบา้ง     

                                       (คนเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคขาดสารอาหาร โรคอว้น โรคหวัใจ ฯลฯ) 

         - นกัเรียนคิดวา่ ทาํไมบุคคลโดยทัว่ไปจึงมีสุขภาพท่ีแตกต่างกนั  

         (มาจากกรรรมพนัธ์ุ  ไม่ออกกาํลงักาย การรับประทานอาหาร) 

  2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยัท่ีมี

ลกัษณะสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 

   3. ครูกระตุน้นกัเรียนดว้ยคาํถาม 

     - สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั คืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร  

       (สภาพร่างกายและจิตใจมีการพฒันาการและเจริญเติบโตไดเ้หมาะสมกบั

วัยการทํางานของอวัยวะต่างๆ  มีความสมบูรณ์แข็งแรง และทํางานได้อย่างปกติ บุคคลมี

ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

   4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั  
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  ขั้นที ่2  ขั้นสํารวจและค้นหา  (30 นาท)ี 

   1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน โดยแบ่งตามความสมคัรใจ  

   2. นักเรียนแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม 

จะตอ้งมีประธานเลขานุการและสมาชิก 

   3. ครูใชค้าํถามเพ่ือนาํเขา้สู่ประเด็นการอภิปรายเพ่ือให้ไดค้วามหมายสุขภาพ 

ร่างกายแต่ละช่วงวยัและแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั โดยใชค้าํถามดงัตวัอยา่ง  

   -  นกัเรียนคิดวา่สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

            (การมีสุขภาพท่ีแขง็แรง การเกิดโรคต่างๆ ในแต่ละช่วงวยั)  

   4. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนั  

   5. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารับเอกสารแจกใหเ้พื่อน ไดแ้ก่  

     - ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั   

       - ใบบนัทึกความรู้ท่ี 2 เร่ือง  สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั  

   6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละ

ช่วงวยัและร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

   ขั้นที ่3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (30 นาท)ี 

   1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีไดศึ้กษามาเก่ียวกบัสุขภาพ

ร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั    

   2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง สุขภาพร่างกาย

ของมนุษยแ์ต่ละช่วงและใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดล้งในใบบนัทึกความรู้ท่ี 2 เร่ือง สุขภาพร่างกาย

ของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั เป็นรายบุคคล 

  ขั้นที ่4  ขั้นขยายความรู้  (20 นาท)ี 

   1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสุขภาพ โดยครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสุขภาพ

ร่างกายของมนุษย ์

    - การปฏิบติัตวัเพื่อสุขภาพท่ีดี ดงัน้ี 

     1. ต่ืนนอนในตอนเชา้อยา่งสดช่ืน   
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     2. กินอาหารอยา่งเอร็ดอร่อย แสดงว่าอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

ยอ่ยอาหารอยูใ่นสภาพแขง็แรงและตวัเราไม่มีความทุกขก์งัวลหรือความเครียดอยูใ่นจิตใจ   

     3. ขบัถ่ายเป็นเวลา การอุจจาระเป็นเวลาและถ่ายปัสสาวะไดอ้ยา่ง

สบาย    

     4. มีสมาธิในการเรียนและการทาํงาน    

     5. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ครูอาจารย์

และคนใกลชิ้ด    

 ขั้นที ่5  ขั้นประเมินผล (20 นาท)ี     

             ประเมินจากการทาํใบบนัทึกความรู้ท่ี 2 เร่ือง สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั 

     

ส่ือการจัดการเรียนรู้    

  1. วิดีทศัน์ เร่ือง สุขภาพร่างกายของมนุษย ์   

  2. วิดีทศัน ์เร่ือง สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั      

  3. ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง สุขภาพร่างกาย    

 4. ใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั   

5. ใบบนัทึกความรู้ท่ี 1 เร่ือง  สุขภาพร่างกาย    

6. ใบบนัทึกความรู้ท่ี 2 เร่ือง  สุขภาพร่างกายของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยั   
 

การวดัและประเมินผล 

  วิธีการวดัและประเมินผลใช้การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ย

หลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

 

  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

   1. แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

  2. แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

  3. แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินจากแบบวดั      
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แหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม 

  1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. หนงัสือและตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

   - https://health.mthai.com/howto  

   - http://www.todayhealth.org/daily-health.html 

   - www.thaihealth.or.th 
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กายก็จะสูงให

ร รูปร่างก็จะเ

หญ่กต็ามคนท่ี

นทานโรค แ

จะมีอายยุนืยา

ดี มีการรักษา

างกายแขง็แร

ญเติบโต แข็

มบูรณ์ แขง็แร

ยบเสมือนหน่ึ

ปนปัจจยัสําคญั

วามอบอุ่นต่อ

ะทานอาหารที

รถูกสัดส่วน 

ใจก็จะเป็นสุข

แจ่มใส ดงันั้น

เช่น กินไม่ได้

ร่างกายและจิ

นไป 

จมีการพฒันา

แรงและทาํง

ดี  มนุษยเ์ราจะ

มีลกัษณะทา

หญ่ตามลกัษณ

เจริญเติบโตไ

รับประทานอ

มเ้ม่ืออาการเ

าวได ้ยอ่มข้ึน

สุขภาพร่างก

ง มีอายยุนืยาว

งแรงสมบูรณ

รง  มนุษยท่ี์มี

น่ึงวิถีทาง อนั

ญัต่อการดาํเน

อร่างกายและ

ท่ีมีประโยชน์

 จะทาํให้ร่าง

ข สดช่ืนแจ่ม

น คนเราถา้จิต

ด ้นอนไม่หลั

จิตใจแยกขาด

าการและเจริ

านไดอ้ย่างป

ะมีรูปร่างสูงใ

างพนัธุกรรมที

ณะทางพนัธุก

ไม่เตม็ท่ี ทาํให

อาหารถูกหลกั

เจ็บป่วยเล็กน

นอยูก่บัปัจจยัห

ายดีและท่ีสาํ

วข้ึนได ้
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ณ์ ปราศจาก

มีสุขภาพดีจะ

จะนาํบุคคล

นินชีวิตของ

ช่วยควบคุม

์และปริมาณ

กายแขง็แรง 

ใส เบิกบาน 

ตใจไม่สบาย

บั อาหารไม่

ดออกจากกนั

รญเติบโตได้

ปกติ บุคคลมี

ใหญ่เพียงใด 

ท่ีมีรูปร่างสูง

รรม ตรงกนั

ห้ตวัเลก็กว่า

กโภชนาการ 

น้อยหรือไม่

หลายๆ อยา่ง 

คญั คือ รู้จกั
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ความรู้ที ่1  
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 เร่ือง  สุขภา
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ช่ือ_________________________________นามสกลุ____________________________ช้ัน____________เลขที_่________ 

 

 
 

 คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ีใหเ้ขา้ใจพอสงัเขป  

1. สุขภาพ หมายถึงอะไร  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

2. สุขภาพ แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

3. นกัเรียนคิดวา่สุขภาพร่างกายของมนุษยค์วรมีลกัษณะอยา่งไร 
________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

4. สุขภาพร่างกายแต่ละช่วงวยั มีความสาํคญัอยา่งไร  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

5. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสุขภาพร่างกายของมนุษยใ์นช่วงท่ี 2 อาย ุ7-18 ปี 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. นกัเรียนจะนาํความรู้เก่ียวกบัสุขภาพร่างกายไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

ใบกจิกรรมที ่ 1  เร่ือง  สุขภาพร่างกายของมนุษย์แต่ละช่วงวยั 
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ตวัอย่างแบบวดัความรู้ความเข้าใจ 
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แบบวดัความรู้ความเข้าใจ 

เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํช้ีแจง 

1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นามสกลุ ลงในกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัช่องวา่งท่ีกาํหนดใหช้ดัเจน 

2. แบบวดัฉบบัน้ี เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 35 ขอ้ รวมคะแนน 35 คะแนน   

    เวลาในการทาํแบบวดั 120 นาที      

3. ใหน้กัเรียนอ่านคาํถามในแต่ละขอ้ แลว้พิจารณาเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดย 

    ใหท้าํเคร่ืองหมาย X  ใหต้รงกบัตวัเลือกในกระดาษคาํตอบ 

4. ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนคาํตอบใหน้กัเรียนตอ้งลบใหส้ะอาดแลว้เขียนเคร่ืองหมายใหม่ใหช้ดัเจน 

4. หา้มนกัเรียนขีดเขียนเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบวดั 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความหมายของสุขภาพไดถู้กตอ้ง  

    ก. การท่ีมีร่างกายแขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็   

    ข. การท่ีมีจิตใจเบิกบานแจ่มใส  

    ค. การดาํรงชีวิตอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม     

    ง. การมีสภาวะกาย ใจ สมบูรณ์ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม 

 2. ถา้จิตใจเราไม่สบาย ไม่เป็นสุข มีความเครียด มีความวิตกกงัวลใจ กจ็ะมีผลต่อร่างกายอยา่งไร 

    ก. มีความอ่อนเพลีย                                    

    ข. กินไม่ได ้นอนไม่หลบั 

    ค. ปวดเม่ือยตามร่างกาย                             

    ง. ความดนัโลหิตสูง 
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3. ช่วงวยัในขอ้ใดท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคและมกัเป็นโรคท่ีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชชี้วิต  

     ก. ช่วงท่ี 1 อาย ุ0-6 ปี      

     ข. ช่วงท่ี 2 อาย ุ7-18 ปี 

     ค. ช่วงท่ี 3 อาย ุ19-60 ปี     

     ง. ช่วงท่ี 4 อาย ุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป 

4. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความหมายของการดูแลสุขภาพร่างกายไดถู้กตอ้ง     

    ก. รักษาร่างกายและจิตใจใหเ้ป็นปกติสุข            

    ข. การออกกาํลงักายเป็นประจาํ 

    ค. พฤติกรรมการดาํรงชีวิตมีความสุข               

    ง. ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจาํปี 

5. ความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  

    ก. กิจกรรมของบุคคลส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจาํปี 

    ข. กิจกรรมของบุคคลการออกกาํลงักายเป็นประจาํ 

    ค. กิจกรรมของบุคคลท่ีดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข      

    ง. กิจกรรมของบุคคลท่ีส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

6..... 
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ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 
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แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 

คาํช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นามสกลุ ลงบนกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัช่องวา่งท่ีกาํหนดใหช้ดัเจน  

2. แบบวดัฉบบัน้ีวดัทกัษะการคิดแกปั้ญหา  ประกอบดว้ยสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  

   จาํนวน 5 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะมีคาํถาม 4 ขอ้ ใชเ้วลาทาํแบบวดัทั้งหมด 120 นาที     

3. ใหน้กัเรียนอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีกาํหนดใหแ้ลว้เขียนการแกปั้ญหาสถานการณ์ 

     ลงในกระดาษคาํตอบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์น้ีคืออะไร  

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

2. นกัเรียนคิดวา่สาเหตุของปัญหาคืออะไร             

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

3. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน นกัเรียนจะแนะนาํ พิตะวนั ถึงวิธีแกปั้ญหาอยา่งไร  

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

4. นกัเรียนคิดวา่ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการแกปั้ญหาดงักล่าวแลว้จะเป็นอยา่งไร         

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

      

สถานการณ์ที ่1  

   ด.ญ.พิตะวนั เป็นคนผิวหน้ามนั มีสิวและลกัษณะของสิว มีสีขาว สีดาํ  พบรอยจุดบน

ใบหนา้ซ่ึงแผลเป็นจะอยูบ่นผวิหนา้ คือ แผลเป็นรอยดาํมีสีคลํ้า คุณแม่หา้มไม่ใหแ้กะสิว เพราะมนั

เป็นการรบกวนผิวทาํให้ไดรั้บความเสียหายและเปล่ียนเป็นแผลขรุขระหรืออาจทาํให้ผิวหน้ามี

ลกัษณะเหมือนมีรูขมุขนกวา้ง จากสิวท่ีมีความรุนแรงปานกลางจนกลายเป็นแผลเป็นถาวรได ้
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ตวัอย่างแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ 
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แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ 

คาํช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นามสกลุ ลงบนกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัช่องวา่งท่ีกาํหนดใหช้ดัเจน  

 2.  แบบวดัฉบบัน้ีเป็นแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 4 กิจกรรม โดยแต่ละประกอบดว้ย 

     ขอ้ยอ่ยโดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์4 ดา้น โดยใชเ้วลาการทาํแบบวดัแต่ละดา้น ดงัน้ี  

  ชุดที่ 1 กิจกรรมการวาดภาพ โดยให้นกัเรียนวาดภาพโดยใชว้งรีเป็นส่วนประกอบ ให้ได้

ภาพท่ีมีความหมายตามจินตนาการ เป็นภาพท่ีแปลกใหม่ น่าต่ืนเตน้และน่าสนใจท่ีสุด ภายในเวลา 

และใหน้กัเรียนตั้งช่ือเร่ืองจากภาพท่ีวาด พร้อมเล่าเร่ืองราวหรือแต่งเป็นนิทานสั้นๆ (10 นาที) 

  ชุดที ่2  กจิกรรมการต่อเติมภาพเส้น โดยใหน้กัเรียนต่อเติมภาพจากเส้นต่างๆ ท่ีกาํหนดให ้

จาํนวน 10 ภาพ เป็นการต่อเติมวาดภาพท่ีมีความหมายตามจินตนาการ เป็นภาพแปลกใหม่ น่า

ต่ืนเตน้และน่าสนใจท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละตอ้งตั้งช่ือภาพท่ีนกัเรียนต่อเติมเสร็จแลว้ให้แปลก

และน่าสนใจท่ีสุด (10 นาที)   

  ชุดที่ 3 กิจกรรมการต่อเติมภาพจากเส้นคู่ขนาน  โดยให้นักเรียนต่อเติมภาพจากเส้น

คู่ขนานจาํนวน 10 คู่ เนน้การประกอบภาพโดยใชเ้ส้นคู่ขนานเป็นส่วนสําคญัของภาพและต่อเติม

ภาพให้แปลก แตกต่าง ไม่ซํ้ ากนัในแต่ละภาพ พร้อมตั้งช่ือภาพท่ีนกัเรียนต่อเติมให้ส่ือความหมาย

กบัภาพ เนน้การตั้งช่ือภาพใหน่้าสนใจ น่าต่ืนเตน้และแปลกใหม่แตกต่างไม่ซํ้ ากนั (10 นาที) 

 ชุดที่ 4 กิจกรรมการจินตนาการจากรูปภาพ  โดยให้นักเรียนดูภาพท่ีกาํหนดให้ เป็น

กิจกรรมการจินตนาการการจากรูปภาพ เม่ือนักเรียนเห็นภาพแลว้ให้นักเรียนตั้งคาํถามจากภาพ 

เขียนสาเหตุเก่ียวกบัเหตุการณ์ในภาพและเขียนผลท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากเหตุการณ์ในภาพ (15 นาที) 

3. ใหน้กัเรียนอ่านแบบวดัความคิดสร้างสรรคแ์ละเขียนคาํตอบไดอ้ยา่งอิสระเท่าท่ีนกัเรียนสามารถ 

    จะตอบไดล้งในกระดาษคาํตอบ 

 

 

 

 

 



   

คาํช้ีแจง 

  1.  กิ
 2.  ใ

ตามจินตนาก

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  จาก
สามารถวาดภ
จะไดภ้าพท่ีห
ประเภท หลา
 3. ใน
ระบายสีเพรา
 4. ภ
มิฉะนั้นจะไม
 5. ให
จนกวา่จะได้
 

 

กิจกรรมน้ีเป็น
ใหน้กัเรียนวา

การ เป็นภาพที

ภาพทีก่าํ

ตวัอย่างจะเห
ภาพ หรือขีดเ
หลากหลายใ
ายๆ แง่มุมท่ีค
นการวาดภาพ
าะจะทาํใหเ้สี
าพท่ีวาดตอ้ง
ม่ไดค้ะแนน 
หน้กัเรียนกรอ
รั้บคาํสัง่ 

        

นกิจกรรมการ
ดภาพส่ิงต่าง 

ท่ีแปลกใหม่ น

าหนด   

ห็นว่าสามาร
สน้ต่อเติมภา
นตวัอย่างจะ
คนอ่ืนคาดไม่ถึ
พนกัเรียนสาม
ยเวลามาก 
งมีความหมา

อกขอ้ความต

กจิกรรมช

การวาด

            

รวาดภาพวงรี 
 ๆ โดยใชรู้ป

น่าต่ืนเตน้ แล

 

รถวาดภาพจ
ายในหรือภาย
เห็นเป็นภาพ
ถึงยิง่ไดค้ะแน
มารถใชดิ้นสอ

ายและให้นัก

อนบนของกร

ชุดที ่1 

ดภาพ 

 ใชเ้วลา 10 น
วงรีเป็นส่วน

ละน่าสนใจท่ีส

        

ากวงรีท่ีกาํห
ยนอกวงรี หรือ
พผีเส้ือ ยิ่งถา้น
นนรวมมาก 
อหรือปากกาว

เรียนเขียนช่ือ

ระดาษคาํตอบ

นาที 
ประกอบ ให้

สุดเท่าท่ีจะเป็

       ตัวอย่างภ

หนดให้นั้นทํ
อเป็นแนวตั้งห
นักเรียนวาดภ

วาดภาพโดยไ

อภาพกาํกบัไ

บใหเ้รียบร้อย

ไ้ดภ้าพท่ีมีคว

นไปได ้ดงัตั

ภาพ 

าได้ง่ายมาก 
หรือแนวนอน
ภาพไดม้าก ไ

ไม่ตอ้งมีการแ

ไวใ้ตภ้าพดว้

ยก่อน อยา่เพิ่ง
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วามหมาย

วัอยา่ง 

 นักเรียน
นก็ได ้ซ่ึง
ไดห้ลายๆ 

แรเงาหรือ

ยทุกภาพ 

งลงมือทาํ
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กระดาษคาํตอบกจิกรรมชุดที ่1  การวาดภาพ 
 

ช่ือ________________________นามสกลุ______________________ช้ัน_______เลขที_่_______ 

************************************************************** 

คาํช้ีแจง 

 1. ให้นักเรียนวาดภาพ โดยใช้รูปวงรีเป็นส่วนประกอบ ให้ได้ภาพท่ีมีความหมายตาม

จินตนาการ เป็นภาพท่ีแปลกใหม่ น่าต่ืนเตน้และน่าสนใจมากท่ีสุด ภายในเวลา 5 นาที 

 

  

 

 

 

   

 

 

 
 

 2. ใหน้กัเรียนตั้งช่ือเร่ืองจากภาพท่ีวาดพร้อมเล่าเร่ืองราวหรือแต่งนิทานสั้นๆ ภายในเวลา 5 นาที 

        ช่ือเร่ือง_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ตวัอย่างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ของ 
หลกัสูตรเสริม  เร่ือง วทิยาศาสตร์สุขภาพกบัความงามและการชะลอวยั 

****************************************************************************** 

คาํช้ีแจง 

  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการทราบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรเสริม เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงพิจารณา 4 ดา้น คือ ดา้นดา้นกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้และดา้นการวดัและประเมินผล จึง

ขอความร่วมมือนักเรียนในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์เพ่ิมเติมใหดี้ยิง่ข้ึน 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรเสริมฯ 

 ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ  

ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่องตามความเพศของนกัเรียน 

  เพศ            ชาย  หญิง 
ตอนที ่2  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อหลกัสูตรเสริมฯ ใหท้าํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องความคิดเห็น 
 
 

คาํถาม 

ระดบัความคดิเห็นหรือปฏิบัติ 
มากท่ีสุด                    นอ้ยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ด้านกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 
1.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความน่าสนใจและทนัสมยั      
2.  การจดัการเรียนรู้ช่วยพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา      
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
1. บรรยากาศของการเรียนไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม 
   ไดอ้ยา่งอิสระ 

     

2. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม 
   ในการทาํกิจกรรม 
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คาํถาม 

ระดบัความคดิเห็นหรือปฏิบัติ 
มากท่ีสุด                    นอ้ยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ด้านการใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
1.  การใชส่ื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกบัเน้ือหา 
     ท่ีเรียน 

     

2.  มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือและส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั      
ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

2. การประเมินผลการทาํกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้      
 

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก  ค 

ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

กจิกรรม

    

 

  

มการเรียนรู้โด

      ขั้

  

  

ดยเทคนิคการ
 

ขั้นกระตุน้คว

ขั้นฝึก 

ขั้นสรุป 

รจัดการเรียนรู้

ามสนใจ  

     

รู้แบบระดมส

 

 

สมอง 
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                 ขั้น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ขั้นอ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

กจิกรรมการ

นสร้างความส

อธิบายและลง

 

รเรียนรู้โดยใช้

สนใจ     

ขอ้สรุป   

  ขั้นป

ช้เทคนิคการจั

 

 

ประเมินผลงา

ัดการเรียนรู้แ

     ขั้น

        

าน 

แบบสืบเสาะห

นสาํรวจและค

    ขั้นขยายคว

หาความรู้ 

คน้หา 

วามรู้ 
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กจิกรรมกา

 ขั้นกาํหนดปั

 ขั้นดาํเนินกา

    ขั้นสรุปแล

ารเรียนรู้โดยใ

ปัญหา             

ารศึกษาคน้คว้

ละประเมิน    

ใช้เทคนิคการ

                     

วา้     

 

จัดการเรียนรู้

                     

        

  ขั้น

รู้แบบปัญหาเป็

 ขั้นทาํความเ

     ขั้นสงัเครา

นาํเสนอและป

ป็นฐาน 

เขา้ใจกบัปัญห

าะห์ความรู้   

ประเมินผลงา
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หา   
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กจิกรรมการ

 ขั้นกระตุน้คว

ขั้นคน้คว

 

รเรียนรู้โดยเท

วามสนใจ  

วา้     

  

ทคนิคการจัดก
 

 

 

ขั้นนาํเส

การเรียนรู้แบ

  

  

สนอผลงาน 

บสร้างสรรค์

ขั้นตั้งปัญ

ขั้นอภิปร

ค์เป็นฐาน 

ญหา 

ราย   
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ตัวอย่างใบกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวออย่างใบกจิกร

ภาพตัวอย่า

รมการเรียนรู้

งช้ินงาน 

รู้ 

263 
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ภาคนวก  ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ตารางที ่1  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

      การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. แนวคิดกบัหลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ของหลกัสูตรเสริม 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

2. หลกัการจดัการเรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์อง   
    หลกัสูตรเสริม 

0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

3. หลกัการจดัการเรียนรู้กบัโครงสร้างเน้ือหา 
    หลกัสูตรเสริม 

1 1 1 1 0 0.80 ใชไ้ด ้

4. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมกบัโครงสร้าง 
    เน้ือหาหลกัสูตรเสริม 

0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

5. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม 
    กบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 0 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

6. วตัถุประสงคห์ลกัสูตรเสริมกบัการวดัและ 
     ประเมินผล 

0 1 1 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้กบัโครงสร้างเน้ือหา 
     ของหลกัสูตร 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

8. กิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาท่ีใชใ้นการจดัการ 
    เรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

9. ส่ือการเรียนรู้กบัเน้ือหาของหลกัสูตรเสริม 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
10. ส่ือการเรียนรู้กบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11. องคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  มีความสอดคลอ้ง 
     สมัพนัธ์กนั 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่1  (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน  

               การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

12. องคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
      หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 มีความสอดคลอ้ง 
     สมัพนัธ์กนั 

1 1 1 0 
 

1 0.80 ใชไ้ด ้

13. องคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 มีความสอดคลอ้ง 
    สมัพนัธ์กนั 

1 1 1 0 
 

1 0.80 ใชไ้ด ้

14. องคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มีความสอดคลอ้ง 
     สมัพนัธ์กนั 

1 1 1 0 
 

1 0.80 ใชไ้ด ้

15. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการ 
     เรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 
     หลกัสูตรเสริม 

1 1 1 1 
 

1 1.00 ใชไ้ด ้

16. เน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
      มีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างและเน้ือหา 
     ของหลกัสูตรเสริม 

1 1 1 1 
 

1 1.00 ใชไ้ด ้

17. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการ 
      เรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ 
     หลกัการของหลกัสูตรเสริม 

1 1 1 1 
 

1 1.00 ใชไ้ด ้

18. การวดัและประเมินผลในแผนการจดัการ 
      เรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร 
     เรียนรู้และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม 

1 1 1 1 
 

1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลกัสูตรเสริมฯ เพื่อส่งเสริมความสามารถ  

                 ในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

โครงร่างหลกัสูตร  
 S.D. 

 
 

ระดับความ 
เหมาะสม 

ด้านกรอบแนวคดิและหลกัการของหลกัสูตรเสริม      
1. ความเหมาะสมของแนวคิดพื้นฐานและ 
    หลกัการของหลกัสูตเสริม 

 
 

3.8 .45  มาก 

2. ความชดัเจนของกรอบแนวคิดหลกัสูตรเสริม  4.4 .55  มาก 
รวม  4.1 .42  มาก 

ด้านวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเสริม      
3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมมีความสาํคญัและ 
    จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างใหแ้ก่นกัเรียนระดบัมธัยม 
    ศึกษาตอนตน้ 

 
 
 

4.0 .71  มาก 

4. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมมีความชดัเจน 
    สามารถนาํสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมาก 
    นอ้ยเพยีงใด 

 
 
 

3.8 .84  มาก 

รวม  3.9 .65  มาก 
ด้านโครงสร้างเนือ้หาของหลกัสูตรเสริม      
5. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  4.4 .89  มาก 
6. ความเหมาะสมในการจดัลาํดบัเน้ือหาของ 
    หลกัสูตรเสริม 

 
 

4.6 .55  มากท่ีสุด 

รวม  4.5 .61  มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   
 

โครงร่างหลกัสูตร 
 S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้    
7. การจดัการเรียนรู้และกิจกรรมมีความหลากหลาย 
    เหมาะสมกบัผูเ้รียน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.4 .55 มาก 

8. การจดัการเรียนรู้และกิจกรรมเหมาะสมกบัขั้นตอน 
    ของกระบวนการพฒันาการคิดแกปั้ญหาและ 
    ความคิดสร้างสรรค ์

3.8 .84 มาก 

9. ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบั 
    มธัยมศึกษาตอนตน้มากนอ้ยเพียงใด 

4.4 .89 มาก 

10. ความเหมาะสมของใบงานในแต่ละกิจกรรม 4.8 .45 มากท่ีสุด 
รวม 4.3 .49 มาก 

ด้านการวดัและประเมินผล    
11. การวดัและประเมินผลมีความหลากหลาย 
      เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.2 .84 มาก 

12. มีการระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัอยา่งชดัเจน 4.0 .81 มาก 
รวม 4.1 .74 มาก 

โดยรวม 4.2 .25 มาก 
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ตารางที ่3  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริมฯ  

                 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั 
   การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
   การคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้มีความ 
   สอดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. บทบาทของครูมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
    การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. บทบาทของนกัเรียนมีความสอดคลอ้งกบั 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
    แก่การนาํไปใช ้

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสะดวกใน 
    การนาํไปใช ้

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้น้ีส่งเสริม 
    ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ 
    ความคิดสร้างสรรคต่์อผูเ้รียน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9. ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10. มีการวดัผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั 
      จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 273 

ตารางที ่5  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่6  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่7  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่8  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่9  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่10  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่11  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่12  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่13  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 0 1 1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 0 1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่14  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
    มีความสอดคลอ้งกนั   

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    โครงสร้างเน้ือหา 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบั 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่15  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 
1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
13 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่15  (ต่อ)  
 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 

21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
24 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
25 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
35 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
36 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
40 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
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ตารางที ่15  (ต่อ)  
 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 

41 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
42 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
43 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
44 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
45 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
46 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
47 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
48 1 -1 1 0.33 ตดัท้ิง 
49 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
51 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
53 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
55 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
56 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
57 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
58 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่16  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา   

                   แบบอตันยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 



 287 

ตารางที ่17  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของเกณฑแ์บบวดัความสามารถใน 

                   การคิดแกปั้ญหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 
 

ข้อที ่
 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ คนที ่

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 

2 ระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้นชดัเจน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 ระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น ชดัเจน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ระบุปัญหาไม่ถูกตอ้ง 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 

2 ระบุสาเหตุของปัญหา 
ไดถู้กตอ้งชดัเจน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 ระบุสาเหตุของปัญหา 
ไดถู้กตอ้ง แต่ยงัไม่ชดัเจน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ระบุสาเหตุของปัญหา  
ไม่ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 

2 เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหา 
ไดเ้หมาะสมชดัเจนเป็นไปได ้

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาได ้
เหมาะสมแต่มีความเป็น 
ไปไดน้อ้ย 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหา 
ไม่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

2 ระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนไดถู้กตอ้ง  1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
1 ระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนไดถู้กตอ้ง  

แต่ยงัเป็นไปไดน้อ้ย 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
ไม่ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่18  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์แบบอตันยั  

                   โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

กจิกรรม 
 

ข้อที ่
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 
1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 - 10 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 - 10 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่19  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของเกณฑแ์บบวดัความคิดสร้างสรรค ์ แบบอตันยั โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

 
ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 

2 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการ
อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการเขา้ใจ มีการวาดภาพได ้
สอดคล้องกับรายละเอียด ประณีต มีความเป็นไปได้ และ
น่าสนใจ มีการอธิบายหลกัการและเหตุผล  เหมาะสม ชดัเจน
สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการ
อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่สมบูรณ์ มีการวาดภาพได้
สอดคลอ้งกบัรายละเอียด มีความเป็นไปได ้และน่าสนใจ มี
การอธิบายหลกัการและเหตุผลชดัเจนในบางประเด็น แต่ไม่
สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่มีการวาดภาพ ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่19  (ต่อ)  

 

 
ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

2 

2 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการอธิบายอยา่ง
เป็นขั้นตอน ง่ายต่อการเขา้ใจ สอดคล้องกับรายละเอียด มีความ
เป็นไปได ้และน่าสนใจ มีการอธิบายหลกัการและเหตุผลเหมาะสม 
ชดัเจน สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการอธิบายอยา่ง
เป็นขั้นตอน แต่ไม่สมบูรณ์ มีความเป็นไปได ้และน่าสนใจ มีการ
อธิบายหลกัการและเหตุผลชดัเจนในบางประเดน็ แต่ไม่สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่19  (ต่อ)  

 

 
ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1-10 

2 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน  
สื่อความหมายได ้ในเวลาที่กาํหนด 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน  
สื่อความหมายไดบ้างส่วน ในเวลาที่กาํหนด 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ยงัไม่สมบูรณ์ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่19  (ต่อ)  

 

 
ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1-10 

2 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน สื่อความหมายได ้  
และเชื่อมโยงสมัพนัธ์สิ่งต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน สื่อความหมายได ้  
และเชื่อมโยงสมัพนัธ์สิ่งต่างๆ ไดเ้ป็นบางส่วน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ภาพยงัไม่สมบูรณ์  1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1-10 

2 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน สื่อความหมายได ้ 
และเชื่อมโยงสมัพนัธ์สิ่งต่างๆไดห้ลากหลาย อยา่งถูกตอ้ง 
เป็นส่วนใหญ่ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ไดช้ดัเจน สื่อความหมายได ้ 
และเชื่อมโยงสมัพนัธ์สิ่งต่างๆ ไดห้ลากหลาย ไดเ้ป็นบางส่วน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนรายละเอียดและต่อเติมเสน้ภาพยงัไม่สมบูรณ์ 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
 

ตารางที ่19  (ต่อ)  
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ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

 
1 

คิดคล่อง 
 

2  เขียนตอบอธิบายรายละเอียดไดม้ากกวา่ 3 รายการ  
อยา่งคล่องแคล่ว ภายในเวลาที่กาํหนด โดยใช ้
หลกัการและเหตุผลชดัเจนสมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1  เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได ้1-2 รายการ  
อยา่งคล่องแคล่ว ภายในเวลาที่กาํหนด โดยใช ้
หลกัการและเหตุผลชดัเจนในบางประเดน็แต่ไม่สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0  ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
คิดริเริ่ม 

 

2 เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได ้คิดแปลกใหม่ 
แตกต่างจากเดิม โดยใชห้ลกัการและเหตุผลทางมีแนว 
ความคิดซํ้ากบัแนวความคิดของผูอ้ื่น 1%  

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได ้มีการอธิบายหลกัการและ 
เหตุผลมีแนวความคิดซํ้ากบัแนวความคิดของผูอ้ื่น 3-5 % 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

ตารางที ่19  (ต่อ)  
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ข้อที ่

 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

 
3 

คิดยดืหยุน่ 
 
 

2 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ผลจากเหตุการณ์ ได ้2 เหตุการณ์  
ชดัเจนสมบูรณ์ โดยมีการดดัแปลง ความรู้เดิมใหเ้กิดประโยชน ์
โดยใชห้ลกัการและเหตุผล 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ผลจากเหตุการณ์ ได ้1 เหตุการณ์  
โดยมีการดดัแปลงความรู้เดิมใหเ้กิดประโยชนบ์า้ง 
โดยใชห้ลกัการและเหตุผล 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 
คิด

ละเอียดลออ 
 
 
 

2 เขียนอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการอธิบายอยา่ง 
เป็นขั้นตอน ง่ายต่อการเขา้ใจ มีการอธิบายหลกัการและ 
เหตุผลเหมาะสม ชดัเจน สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการ 
อธิบายอยา่งเป็นขั้นตอน ชดัเจนในบางประเดน็แต่ไม่สมบูรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

0 ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่20  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรม 

      การจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อ 
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความน่าสนใจและทนัสมยั 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2.  เน้ือหามีภาษาท่ีเรียบง่ายและเขา้ใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3.  เน้ือหามีประโยชนแ์ละสามารถนาํไป    
     ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4.  การจดัการเรียนรู้ช่วยพฒันาความสามารถ 
     ในการคิดแกปั้ญหา 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5.  การจดัการเรียนรู้ช่วยพฒันาความคิด 
     สร้างสรรค ์

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6.  กิจกรรมมีความสนุกสนานและมีความสุข 
     ในการเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  กิจกรรมทาํใหอ้ยากเรียนวิทยาศาสตร์มาก 
     ยิง่ข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  บรรยากาศของการเรียนไม่เปิดโอกาสให ้
     นกัเรียนทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให ้
    นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10. บรรยากาศของการเรียนทาํใหน้กัเรียน 
      เกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11. การใชส่ื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

      ไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือและส่ือการจดั 

      การเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่20  (ต่อ)  
 

ข้อ 
ความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ คนที ่ IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

13. มีการแนะนาํใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ 

      จากแหล่งต่างๆ 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14. มีความพร้อมของส่ือและส่ิงอาํนวยความ 

      สะดวกในหอ้งเรียน 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15. มีหนงัสือและเอกสาร สาํหรับคน้ควา้เพิ่มเติม 1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16. นกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผล 

      ของตนเอง 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17. มีการประเมินผลการทาํกิจกรรมและพฤติกรรม 

     ควบคู่ไปกบัการประเมินผลงานของนกัเรียน 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 

      วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19. มีการประเมินผล การทาํกิจกรรมเป็นไป 

      ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นรายวิชา 
1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20. การวดัและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
      ยติุธรรมและตรวจสอบได ้

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่21  แสดงค่าความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และค่าความเช่ือมัน่ 

        ของแบบวดัความรู้ความเขา้ใจ (N =40 ) 

ข้อ H L p r แปลผล 
1 14 7 0.67 0.37 คดัเลือกไว ้
2 8 3 0.28 0.24 ตดัท้ิง 
3 17 14 0.78 0.17 ตดัท้ิง 
4 19 10 0.73 0.38 คดัเลือกไว ้
5 13 6 0.63 0.50 คดัเลือกไว ้
6 14 3 0.57 0.68 คดัเลือกไว ้
7 15 5 0.50 0.42 คดัเลือกไว ้
8 13 10 0.58 0.17 ตดัท้ิง 
9 12 5 0.57 0.43 คดัเลือกไว ้

10 13 6 0.63 0.50 คดัเลือกไว ้
11 19 8 0.68 0.79 คดัเลือกไว ้
12 15 10 0.63 0.40 คดัเลือกไว ้
13 17 17 0.85 0.12 ตดัท้ิง 
14 16 8 0.60 0.42 คดัเลือกไว ้
15 19 10 0.73 0.38 คดัเลือกไว ้
16 14 3 0.57 0.68 คดัเลือกไว ้
17 15 14 0.73 0.15 ตดัท้ิง 
18 17 12 0.73 0.42 คดัเลือกไว ้
19 11 7 0.45 0.30 ตดัท้ิง 
20 19 12 0.78 0.62 คดัเลือกไว ้
21 17 11 0.70 0.29 ตดัท้ิง 
22 18 10 0.70 0.44 คดัเลือกไว ้
23 19 11 0.75 0.48 คดัเลือกไว ้
24 13 10 0.58 0.17 ตดัท้ิง 
25 12 7 0.48 0.13 ตดัท้ิง 
26 13 6 0.63 0.50 คดัเลือกไว ้
27 11 8 0.48 0.20 ตดัท้ิง 
28 14 3 0.57 0.68 คดัเลือกไว ้
29 14 7 0.53 0.58 คดัเลือกไว ้
30 12 6 0.45 0.42 คดัเลือกไว ้
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ตารางที ่21 (ต่อ)   

ข้อ H L p r แปลผล 
31 8 3 0.28 0.24 ตดัท้ิง 
32 19 10 0.73 0.38 คดัเลือกไว ้
33 11 8 0.48 0.20 ตดัท้ิง 
34 14 6 0.50 0.52 คดัเลือกไว ้
35 15 14 0.73 0.20 ตดัท้ิง 
36 11 10 0.53 0.29 ตดัท้ิง 
37 11 8 0.48 0 ตดัท้ิง 
38 6 2 0.20 -0.08 ตดัท้ิง 
39 15 10 0.63 0.40 คดัเลือกไว ้
40 18 14 0.80 0.57 คดัเลือกไว ้
41 11 8 0.48 0.20 ตดัท้ิง 
42 15 10 0.63 0.36 คดัเลือกไว ้
43 13 11 0.60 0.36 คดัเลือกไว ้
44 8 7 0.38 -0.04 ตดัท้ิง 
45 16 10 0.65 0.42 คดัเลือกไว ้
46 20 15 0.88 0.30 ตดัท้ิง 

47 12 5 0.43 0.30 ตดัท้ิง 

48 6 5 0.28 0.09 ตดัท้ิง 

49 19 10 0.73 0.38 คดัเลือกไว ้
50 19 8 0.68 0.79 คดัเลือกไว ้
51 18 9 0.68 0.64 คดัเลือกไว ้
52 16 8 0.60 0.42 คดัเลือกไว ้
53 10 5 0.38 0.30 ตดัท้ิง 
54 19 11 0.75 0.48 คดัเลือกไว ้
55 19 12 0.78 0.62 คดัเลือกไว ้
56 11 8 0.48 0.20 ตดัท้ิง 
57 12 7 0.48 0.42 คดัเลือกไว ้
58 20 12 0.80 0.58 คดัเลือกไว ้
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หมายเหตุ 

  1. ขอ้สอบท่ีมีคุภาพทั้งหมด 35 ขอ้  มีความยากง่าย (p)  ตั้งแต่  0.28 – 0.80  และ   

มีค่าอาํนาจจาํแนก  (r)  ตั้งแต่ 0.36 – 0.79 

  2. แบบวดัความรู้ความเขา้ใจ  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (KR-20) เท่ากบั  0.91 
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ตารางที ่22  แสดงค่าความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และค่าความเช่ือมัน่ 

         ของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  (N =40 ) 

ข้อ H L p r แปลผล 
1 15 8 0.53 0.35 คดัเลือกไว ้
2 14 7 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
3 14 8 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
4 16 9 0.60 0.20 คดัเลือกไว ้
5 15 8 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
6 14 8 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
7 15 7 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
8 13 6 0.55 0.40 คดัเลือกไว ้
9 16 9 0.60 0.40 คดัเลือกไว ้
10 18 10 0.65 0.40 คดัเลือกไว ้
11 14 7 0.50 0.40 คดัเลือกไว ้
12 16 9 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
13 15 8 0.45 0.40 คดัเลือกไว ้
14 14 7 0.50 0.40 คดัเลือกไว ้
15 15 8 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
16 13 6 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
17 15 8 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
18 16 9 0.60 0.40 คดัเลือกไว ้
19 17 10 0.53 0.35 คดัเลือกไว ้
20 15 8 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้

 

หมายเหตุ 

  1. ขอ้สอบท่ีมีคุภาพทั้งหมด 20  ขอ้  มีความยากง่าย (p)  ตั้งแต่  0.45 – 0.65  และ    

มีค่าอาํนาจจาํแนก  (r)  ตั้งแต่ 0.20 – 0.68 
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ตารางที ่23  แสดงค่าความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และค่าความเช่ือมัน่ 

         ของแบบวดัความคิดสร้างสรรค ์(N =40 ) 

ข้อ H L p r แปลผล 
1 14 7 0.53 0.35 คดัเลือกไว ้
2 15 8 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
3 14 8 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
4 14 10 0.60 0.20 คดัเลือกไว ้
5 15 8 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
6 16 9 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
7 14 8 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
8 15 7 0.55 0.40 คดัเลือกไว ้
9 16 8 0.60 0.40 คดัเลือกไว ้
10 17 9 0.65 0.40 คดัเลือกไว ้
11 14 6 0.50 0.40 คดัเลือกไว ้
12 15 8 0.58 0.35 คดัเลือกไว ้
13 13 5 0.45 0.40 คดัเลือกไว ้
14 14 6 0.50 0.40 คดัเลือกไว ้
15 14 8 0.55 0.30 คดัเลือกไว ้
16 16 9 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
17 16 9 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
18 16 8 0.60 0.40 คดัเลือกไว ้
19 14 7 0.53 0.35 คดัเลือกไว ้
20 16 9 0.63 0.35 คดัเลือกไว ้
21 11 5 0.53 0.40 คดัเลือกไว ้
22 14 8 0.73 0.40 คดัเลือกไว ้
23 14 9 0.77 0.33 คดัเลือกไว ้
24 12 8 0.67 0.27 คดัเลือกไว ้
25 13 6 0.47 0.47 คดัเลือกไว ้
26 12 9 0.70 0.20 คดัเลือกไว ้

หมายเหตุ 

  1. ขอ้สอบท่ีมีคุภาพทั้งหมด 26  ขอ้  มีความยากง่าย (p)  ตั้งแต่  0.45 – 0.77  และ      

มีค่าอาํนาจจาํแนก  (r)  ตั้งแต่ 0.20 – 0.47 
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ตารางที ่24  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบรายขอ้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา แบบอตันยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

 

ตารางที ่25 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความคิดสร้างสรรคแ์บบรายขอ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ  แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์แบบอตันยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 
 

 

 

 

 

Correlations 

  
teacher1 teacher2 

teacher1 Pearson Correlation 1 .955** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 40 40 

teacher2 Pearson Correlation .955** 1 

Sig. (2-tailed) .000
 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  
teacher1 teacher2 

teacher1 Pearson Correlation 1 .996** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 40 40 

teacher2 Pearson Correlation .996** 1 

Sig. (2-tailed) .000
 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที ่26  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ของนกัเรียน 

       กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อหาผลต่าง  (D) และผลต่างกาํลงัสอง (D2)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (35) หลงัเรียน (35) D D2 

1 27 29 2 4 
2 24 28 4 16 
3 22 26 4 16 
4 29 32 3 9 
5 26 29 3 9 
6 22 28 6 36 
7 25 30 5 25 
8 23 29 6 36 
9 30 34 4 16 
10 18 26 8 64 
11 20 28 8 64 
12 24 27 3 9 
13 22 26 4 16 
14 27 30 3 9 
15 25 31 6 36 
16 26 27 1 1 
17 29 32 3 9 
18 30 33 3 9 
19 21 26 5 25 
20 26 28 2 4 
21 27 32 5 25 
22 24 29 5 25 
23 24 26 2 4 
24 23 28 5 25 
25 20 28 8 64 
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ตารางที ่26  (ต่อ)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (35) หลงัเรียน (35) D D2 
26 29 32 3 9 
27 28 30 2 4 
28 26 30 4 16 
29 22 29 7 49 
30 19 25 6 36 
31 30 33 3 9 
32 28 32 4 16 
33 25 30 5 25 
34 25 30 5 25 
35 26 32 6 36 
36 28 32 4 16 
37 26 32 6 36 
38 27 30 3 9 
39 31 33 2 4 
40 30 32 2 4 
รวม 1014 1184 170 850 

X  25.35 29.60 4.25 21.25 

S.D. 2.405 3.309 1.80 21.52 
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การทดสอบสมมติฐานข้อที ่1 
 

Paired Samples Statistics 
  N Mean Std. Deviation Std. Error  

Mean 
Pair 
1 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

40 
40 

25.35 
29.60 

2.405 
3.309 

0.380 
0.523 

   

    

1
)( 22







N
DDN

D
t  

  
เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ 

  D แทน ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
  N แทน จาํนวนคู่ 
  df แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 
 

 แทนค่าสูตร 

140

)170()85040(

170
2




t  

    
t = 14.86 
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ตารางที ่28  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

         ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อหาผลต่าง (D) และผลต่างกาํลงัสอง (D2)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (40) หลงัเรียน (40) D D2 

1 24 26 2 4 
2 26 27 1 1 
3 22 25 3 9 
4 26 28 2 4 
5 22 25 3 9 
6 24 30 6 36 
7 22 31 9 81 
8 28 32 4 16 
9 22 32 10 100 
10 32 35 3 9 
11 22 32 10 100 
12 34 36 2 4 
13 30 32 2 4 
14 32 36 4 16 
15 26 32 6 36 
16 30 32 2 4 
17 28 33 5 25 
18 32 36 4 16 
19 34 36 2 4 
20 24 32 8 64 
21 22 25 3 9 
22 25 26 1 1 
23 22 30 8 64 
24 24 31 7 49 
25 28 32 4 16 
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ตารางที ่28  (ต่อ)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (40) หลงัเรียน (40) D D2 
26 20 30 10 100 
27 26 32 6 36 
28 24 32 8 64 
29 30 32 2 4 
30 26 34 8 64 
31 22 32 10 100 
32 31 34 3 9 
33 27 34 7 49 
34 32 34 2 4 
35 29 33 4 16 
36 32 34 2 4 
37 30 32 2 4 
38 28 32 4 16 
39 26 30 4 16 
40 28 34 6 36 
รวม 1072 1261 189 1203 

X  26.80 31.53 4.73 30.07 

S.D. 3.072 3.878 2.81 30.45 
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การทดสอบสมมติฐานข้อที ่2 
 

Paired Samples Statistics 
  N Mean Std. Deviation Std. Error  

Mean 
Pair 
1 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

40 
40 

26.80 
31.53 

3.072 
3.878 

0.486 
0.613 

   
 

    

1
)( 22







N
DDN

D
t  

  
เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ 

  D แทน ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
  N แทน จาํนวนคู่ 
  df แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 
 

 แทนค่าสูตร 

140

)189()120340(

189
2




t  

    
t = 10.60 
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ตารางที ่29  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค ์ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียน 

         กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อหาผลต่าง (D) และผลต่างกาํลงัสอง (D2)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (72) หลงัเรียน (72) D D2 

1 52 60 8 64 
2 46 56 10 100 
3 42 57 15 225 
4 47 57 10 100 
5 34 48 14 196 
6 44 56 12 144 
7 36 50 14 196 
8 48 58 10 100 
9 40 57 17 289 
10 62 65 3 9.00 
11 38 49 11 121 
12 60 62 2 4 
13 42 52 10 100 
14 60 65 5 25 
15 38 50 12 144 
16 40 52 12 144 
17 38 50 12 144 
18 42 55 13 169 
19 62 65 3 9 
20 36 54 18 324 
21 38 52 14 196 
22 36 52 16 256 
23 40 62 22 484 
24 36 53 17 289 
25 38 51 13 169 
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ตารางที ่29  (ต่อ)  
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน (72) หลงัเรียน (72) D D2 
26 36 60 24 576 
27 48 57 9 81 
28 42 56 14 196 
29 42 56 14 196 
30 40 55 15 225 
31 42 55 13 169 
32 40 60 20 400 
33 40 60 20 400 
34 48 62 14 196 
35 38 55 17 289 
36 50 62 12 144 
37 60 65 5 25 
38 52 60 8 64 
39 50 61 11 121 
40 46 59 13 169 
รวม 1769 2271 502 7252 

X  44.23 56.78 12.55 181.3 

S.D. 4.785 7.902 4.94 183.6 
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การทดสอบสมมติฐานข้อที ่3 
 

Paired Samples Statistics  
  N  Mean  Std. Deviation Std. Error  

Mean  
Pair 
1 

ก่อนเรียน  
หลงัเรียน  

40  
40  

44.23 
56.75 

4.785 
7.902 

0.757 
1.249 

    
 

    

1
)( 22







N
DDN

D
t   

   
เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ  

  D แทน ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่  
  N แทน จาํนวนคู่  
  df แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 
 

 แทนค่าสูตร 

140

)502()725240(

502
2




t   

     
        t = 10.60 
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ตารางที ่30  แสดงคะแนนพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนจากการทาํกิจกรรม  
                   ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 
 

 แผนที ่1  
(30) 

แผนที ่2  
(30) 

แผนที ่3  
(30) 

แผนที ่4  
(30) 

แผนที ่5 
 (30) 

คะแนนรวม 825 847 878 900 936 

X  20.63 21.18 21.95 22.50 23.40 

S.D. 2.657 3.434 2.764 3.479 2.530 
 

 

ตารางที ่28  แสดงคะแนนพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนจากการทาํกิจกรรมใน 
                   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 - 11 
 

นักเรียน 
คนที ่

แผนที ่ 6 
(30) 

แผนที ่7 
(30) 

แผนที ่8  
(30) 

แผนที ่9  
(30) 

แผนที ่10 
 (30) 

แผนที ่11 
 (30) 

รวม 854 887 908 912 924 978 

X  21.35 22.18 22.70 22.80 23.10 24.45 

S.D. 2.905 3.327 3.244 3.639 2.023 2.407 
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การทดสอบสมมติฐานข้อที ่4  
  1. ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

 

One - Sample Test 

  

Test Value = 3.5 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

99% 

Confidence Interval  
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 12.78  39  0.000  18.625  17.640  19.610  
 

                                          n

s
x

t 0  

 

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
    0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
     s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

40

46.0
50.343.4 

t  

        
            t  = 12.78 

 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error  

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 40 22.12 2.300 0.364 



 313 

 

  2. ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 

 

One - Sample Test 

  

Test Value = 3.5 

t df  Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

99% 

Confidence Interval  
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 6.32  39 0.000 16.700 15.548 17.852 
   
 

                                          n

s
x

t 0  

 

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
    0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
     s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

40

46.0
50.304.4 

t  

        
            t  = 6.32 

 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error  

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 40 20.20 2.691  0.425 



 314 

 

   3. ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 

 

One - Sample Test 

     

  

Test Value = 3.5 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

99% 

Confidence Interval  
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 4.51 39 0.000 15.500 14.606 16.394 
 
 

                                          n

s
x

t 0  

 

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
    0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
     s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

40

46.0
50.380.3 

t  

        
               t  = 4.51 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error  

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 40 19.00 2.088 0.330 
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  ดา้นการวดัและประเมินผล 

 

One - Sample Test 

  

Test Value = 3.5 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

99% 

Confidence Interval  
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 15.56 39 0.000 18.800 17.959 19.641 
 

                                          n

s
x

t 0  

 

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
    0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
     s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

40

39.0
50.346.4 

t  

        
               t  = 15.56 

 

 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error  

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 40 22.30 1.964 0.311 
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  ภาพรวม 

 

One - Sample Test 

  

Test Value = 3.5 

t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 

99% 

Confidence Interval  
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 11.02 39 0.000 80.125 76.825 83.425 
 

n

s
x

t 0  

 

   เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
    0  แทน ค่าเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  
     s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มอยา่ง 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

40

39.0
50.318.4 

t  

        
               t  = 11.02 

 

 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error  

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 40 83.62 7.708 1.219 
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ผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

  ผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีได้จากการบันทึกหลังการเรียนรู้ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ

ความคิดสร้างสรรค ์ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดงัน้ี 

   1. ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 

  2. ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม 

 

  1. ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 

  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียน โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ดว้ยวิธีการ

แจกแจงความถ่ีและร้อยละ พบว่า โดยใช้หลกัสูตรเสริมฯ นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์

เป็นเพศหญิง แสดงดงัตารางท่ี 29  
 

ตารางท่ี  29  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

  2. ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรเสริม 

    ผูว้ิจยัไดจ้ดัแยกขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้

ของหลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 11 

แผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  

   2.1 ด้านกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ จากความคิดเห็นเก่ียวกับด้านกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้  พบว่า นกัเรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกสนาน ในการทาํกิจกรรมร่วมกบัเพื่อน ๆ มี

ความกลา้แสดงออกในการเรียนรู้ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 15 37.50 
หญิง 25 62.50 
รวม 40 100.00 
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   2.2 ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ จากความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นบรรยากาศการ

จดัการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนชอบท่ีไดร่้วมทาํกิจกรรมกบัเพื่อนและไดล้งมือปฏิบติัจริง รู้สึกความ

สนุกสนาน มีความต่ืนเตน้ เป็นกนัเองกบัเพื่อน ๆ และครู  

   2.3 ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ จากความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการใชส่ื้อการ

จดัการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชอบท่ีไดมี้ส่ือท่ีมีความทนัสมยั สะดวกในหยิบใชแ้ละไดน้าํลงมือ

ปฏิบติัตอนทาํกิจกรรมและมีเอกสารอ่ืน ๆ ใหสื้บคน้หลากหลาย ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ  

    2.4 ด้านการวัดและประเมินผล  จากความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการวัดและ

ประเมินผล พบวา่ นกัเรียนมีความต่ืนเตน้มากข้ึนเวลาทราบผลการประเมิน และมีความชอบกบัการ

มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของตนเองและเพื่อนๆ และการวดัและประเมินผลท่ี

มีความหลากหลาย 
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