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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม เรื่ อ ง วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพกั บ
ความงามและการชะลอวัย เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงามและการชะลอวัย โดยผูว้ จิ ยั ใช้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสุม่ แบบกลุม่ ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จ�ำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริม แบบประเมินหลักสูตรเสริม หลักสูตรเสริม
เรื่อง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงามและการชะลอวัย แบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น มี 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม
การจัดการเรียนรูแ้ ละการวัดและประเมินผล โครงสร้างเนือ้ หา ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ งามสมวัย
ใส่ใจสุขภาพ ร่างกายเข้มแข็งเสริมแรงความงาม ตามรอยสุขภาพกับความงามและการชะลอวัยและผลิตภัณฑ์เลอ
ค่าน�ำพาความ ใช้เวลารวม 28 ชั่วโมง 2) ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตรเสริม มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ หลังการใช้หลักสูตร
เสริมสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรเสริม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเสริม อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย

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.
Keywords: Development Curriculum Enrichment, Problem Solving Ability, Creative Thinking, Health
Sciences Beauty and Anti-aging
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โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเจริญก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมและยังเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรในประเทศที่
กล้าคิดแตกต่าง คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อสังคม (วิจารณ์ พาณิช, 2555) เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่ เตรียมก�ำลังคนให้พร้อมกับ
“การศึกษา 4.0” (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้ทนั กับสถานการณ์โลกด้วยความรูใ้ หม่ๆ ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้อาจเกิดวิชาใหม่ๆ ที่น�ำไป
สู่การสร้างนวัตกรรมได้ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559, น.2) จากการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ผลการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ อ้ งพัฒนาและปรับปรุง จากสรุปผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาหลักส่วน
ใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559, น.37) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและ
กระบวนการของการจัดการศึกษา ปัญหาเหล่านีอ้ าจเกิดจากข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของปัจจัยต่างๆ อาทิ รายวิชา
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาและความจ�ำมากกว่าการใช้กิจกรรมหรือ
เทคนิคมาสอดแทรกในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียน (วารีรัตน์ แก้วอุไร, 2559, น.18)
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้นกั เรียนบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ตามวัตถุประสงค์และให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579, 2560, น.78-79) ครูตอ้ งเป็นผูด้ ำ� เนิน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ฝึกคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งยังท�ำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสร้างองค์
ความรู้ได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556, น.67) หลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนสอน โดยมีโครงสร้างรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554, น.95) จากนโยบายไทยแลนด์
4.0 จึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันยุคทันสมัย สนองต่อการสร้าง
นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนานั้นต้องเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง
และสามารถสร้างชิน้ งานเป็นของตนเองได้โดยใช้กระบวนการศึกษามาบูรณาการและสามารถท�ำให้นกั เรียน
น�ำมาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบนั สามารถแก้ปญ
ั หาสนองความต้องการสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้
หลักสูตรเสริมเป็นส่วนหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นอกเหนือจากหลักสูตรเดิม เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสบการณ์
โดยการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมทักษะและสามารถน�ำหลักสูตร
ไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดขั้นสูงในเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม ครูต้องมี
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ชุมชนและท้องถิ่นและ
ตรงกับความถนัดของนักเรียนและน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้
(จันทิมา แสงเลิศอุทัย, 2550, น.8) จากการศึกษาผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีคนให้ความสนใจเกี่ยว
การบริโภคอาหาร ความสวยความงามและการออกก�ำลังกายมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนในครอบครัวได้ จึงหันมาใส่ใจสุขภาพดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัย อาทิ การเลือกรับประทานอาหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีสติจากการรับข้อมูล
ไม่หลงเชื่อโฆษณาได้ง่าย เช่น อาหารเสริม ยาลดน�้ำหนัก ฯลฯ เพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของ
การรักษาแต่เป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง (อธิป อัศวานันท์, 2560) ผู้วิจัยจึงได้
น�ำแนวคิดและข้อมูลต่างๆ จากสถานการณ์ดงั กล่าวมาประยุกต์และเชือ่ มโยงกับเรือ่ งสุขภาพความงามและ
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การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายหรือที่เรียกว่า “การชะลอวัย” (Anti–Aging) กับเนื้อหาสาระของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ซึง่ เรือ่ งของสุขภาพความสวยความงามนัน้ มีความน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะกับนักเรียน
ในช่วงวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรเสริม ส�ำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานครนั้น การใช้หลักสูตรเสริมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
และน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้สอดรับกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษา 4.0 ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาหลักสูตรเสริม เรื่อง
วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ให้นกั เรียนมีศกั ยภาพและน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพในการด�ำรงชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการ
ชะลอวัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
2.1 ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ผลของการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการน�ำองค์ความรู้จาก
การสืบค้นของนักเรียนท�ำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาเกีย่ วกับสุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพ
ความงามตามช่วงวัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเพื่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน ในระดับที่สูงขึ้น
		 2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพความงามตามช่วงวัย โดย
ต้องอาศัยกระบวนการคิด การสังเกต วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติน�ำความรู้ต่างๆ และประสบการณ์เดิมมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้
		 2.3 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่แสดงออกในลักษณะของ
ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ มีจนิ ตนาการ มีการแสดงออกทางด้าน
จิตใจและบุคลิกภาพอันจะน�ำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่
2.4 ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูฯ้ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบหรือความรูส้ กึ ยินดีและ
เต็มใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมฯ

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. การพัฒนาหลักสูตรเสริม
		 เป็นมวลประสบการณ์ทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสามารถในทักษะด้านใดด้านหนึง่
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง และยังส่งผลให้นักเรียน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นที่กระบวนการคิด โดยมุ่งให้นักเรียนได้พบกับเหตุการณ์ใหม่ๆ และ
ให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถน�ำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้ (สมพร หลิมเจริญ, 2552, น.89) ประเภท
ของหลักสูตรเสริม ใช้หลักสูตรเสริมที่เน้นกระบวนการ โดยการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้
การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระตามหัวข้อเกีย่ วข้องกับกระบวนการคิดทีเ่ ป็นอิสระจากเนือ้ หาวิชา
ดังนั้น ผลที่ได้รับจากการเป็นอิสระจากเนื้อหาวิชาคือ ท�ำให้สามารถเชื่อมโยงทักษะการคิดระดับสูงไปสู่
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เนือ้ หาวิชาต่างๆ (Colongelo & Davis, 2003, pp.164-165) มุง่ เน้นทีก่ ระบวนการคิด โดยเตรียมสถานการณ์ให้
นักเรียนได้พบกับเหตุการณ์ใหม่ๆ เป็นการฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้ องค์ประกอบของหลักสูตรเสริมมี 4
องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (Taylor,
1949, p.96) และลักษณะของหลักสูตรเสริมได้ว่า หลักสูตรเสริมควรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
ชุมชนและท้องถิน่ เหมาะสมและตรงกับความถนัดของนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
		 เป็นความสามารถทางสมองในการคิดเพือ่ หาค�ำตอบของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยจะต้องเผชิญกับ
สภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะท�ำให้สามารถแก้ปัญหาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นั้นได้ อาจจะมีความยุ่งยาก ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที ท�ำให้คลี่คลาย โดยอาศัยการคิด การสังเกต
การวิเคราะห์และการลงมือปฏิบตั ิ (Guilford, 1968, p.7) โดยอาศัยความรูต้ า่ งๆ และประสบการณ์เดิมมาใช้
ในการแก้ปัญหาใหม่ ขั้นตอนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นระบุ
ปัญหา 2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3. ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา และ 4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ (Weir, 1974,
pp.16-18) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมทักษะการแก้คดิ ปัญหา ครูควรสร้างสถานกา
รณ์ใหม่ๆ กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ ต้องเน้นให้นกั เรียนฝึกคิดแก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์ ส�ำรวจปัญหา ระบุ
ปัญหา หาทางแก้ไขทีห่ ลากหลายและมีการจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึง่
จะท�ำให้นกั เรียนเกิดการอยากรูอ้ ยากเรียนและสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และวิธกี ารจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา คือ เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ระดมพลังสมอง เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหา ความรูแ้ ละเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหา
เป็นฐาน
3. ความคิดสร้างสรรค์
		 กระบวนการทางสมองที่แสดงออกในลักษณะของความสามารถในการคิดนอกกรอบเดิม
คิดค้นหาความรู้ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงไม่ให้ซ�้ำกับผู้อื่น สามารถปรับขยายความคิดและสร้างแนวคิด
ใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ ความคิดใหม่ของตนเองได้อย่างหลากหลายรวดเร็ว เชื่อมโยงความสัมพันธ์
มีจินตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพอันจะน�ำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่
หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ (Torrance, 1962) ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ความคิดคล่องแคล่ว 2. ความคิดยืดหยุ่น 3. ความคิดริเริ่ม และ 4. ความคิดละเอียดลออ
4. ความพึงพอใจ
		 ความรูส้ กึ ชอบหรือความรูส้ กึ ในทางบวกยินดีและเต็มใจต่อสิง่ หนึง่ สิง่ ใดเป็นสิง่ ทีต่ รงต่อความ
ต้องการของบุคคลจึงจะท�ำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจเกิดความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ กับ
สิ่งที่ได้รับ ซึ่งก่อให้เกิดความสบายใจและเกิดความสุขบรรลุถึงตามความต้องการ
สรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรเสริม ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม โครงสร้าง
เนือ้ หาของหลักสูตรเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการวัดและประเมินผล จากแนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมฯ โดยเลือกใช้หลักสูตรเสริมที่เน้นกระบวนการเพราะเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะ
สมกับการพัฒนาความรู้ ทักษะการคิดขั้นสูงและยังส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้น เน้น
กิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถเชือ่ มโยงทักษะการคิดขัน้ สูงได้ เน้นกระบวนการฝึกปฏิบตั แิ ละการประยุกต์ใช้
มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เนื้อหาวิชาโดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ 4 เทคนิค
ดังนี้ 1) เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบระดมพลังสมอง 2) เทคนิคการจัดการ เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
3) เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน และ 4) เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็นฐาน
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเป็นระบบ สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เกิดการจ�ำแบบยั่งยืน สร้างองค์ความรู้ใหม่ เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ เพิ่มแรงจูงใจ ฝึกการท�ำงานเป็นทีม ยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีความตื่นตัวและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจนท�ำให้เกิดทักษะตามเนื้อหาสาระในหลักสูตรเสริมฯ
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 30 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 10 ห้องเรียน รวม 325 คน
		 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา จาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหงที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน
2. ขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา
		
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการฯ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ส�ำหรับน�ำมาพัฒนาหลักสูตรเสริมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มี 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1) การศึกษาเอกสารแผนการศึกษาแห่งชาติฯ 2) การศึกษาสภาพและส�ำรวจความต้องการฯ 3) การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ4) การศึกษาคุณสมบัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเสริมฯ เป็นการน�ำข้อมูลและผลทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาจากขัน้ ตอน
ที่ 1 มาด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนาร่างหลักสูตรเสริมฯ ด�ำเนินการ
โดยก�ำหนดกรอบร่างหลักสูตรเสริมฯ มี 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โครงสร้างเนื้อหามี 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 28 ชั่วโมง
และน�ำร่างหลักสูตรเสริมฯ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 2) การตรวจสอบร่างหลักสูตรเสริมฯ สร้างเครื่องมือ
ประกอบร่างหลักสูตรฯ ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้อง แบบประเมินความเหมาะสม คู่มือการใช้
ร่างหลักสูตรเสริมฯ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ และน�ำร่างหลักสูตรเสริมฯ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญและน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) การปรับปรุงร่างหลักสูตรเสริมฯ น�ำข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์มาเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงร่างหลักสูตรเสริมฯ ให้สมบูรณ์ก่อนน�ำไปศึกษาน�ำร่อง
		
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริมฯ โดยการศึกษาน�ำร่อง เป็นการน�ำหลักสูตรเสริมฯ
ไปศึกษาน�ำร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือประกอบด้วยหลักสูตร
เสริมฯ แผนการ จัดการเรียนรู้ แบบวัดความรูค้ วามเข้าใจ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจ ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ รวม 28 ชั่วโมง และ
น�ำข้อมูลไปหาประสิทธิผลและปรับปรุงหลักสูตรเสริมฯ ให้มีความเหมาะสมขึ้น ส�ำหรับไปทดลองใช้จริง
		
ขั้นตอนที่ 4 การน�ำหลักสูตรเสริมฯ ไปทดลองใช้จริง เป็นการน�ำหลักสูตรเสริมฯ ไปทดลอง
ใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ รวม 28 ชั่วโมง แล้วน�ำข้อมูลไปหาประสิทธิผล ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ปรับปรุงหลักสูตรเสริมฯ
		
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุง หลักสูตรเสริมฯ เป็นการน�ำผลทีไ่ ด้จากการทดลองใช้
หลักสูตรเสริมฯ มาประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมฯ โดยน�ำผลหลังจากน�ำหลักสูตรเสริมฯ ไปทดลอง
ใช้มาวิเคราะห์ทงั้ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�ำการเปรียบเทียบคะแนน รวมทัง้ น�ำผลจากการ
สังเกตพฤติกรรม ของนักเรียนระหว่างการใช้หลักสูตรฯ เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตร
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุทธิปริทัศน์
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ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า หลักสูตรเสริมมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์
2) โครงสร้างเนื้อหา 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การวัดและประเมินผล โครงสร้างเนื้อหา มี
4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) งามสมวัยใส่ใจสุขภาพ 2) ร่างกายเข้มแข็งเสริมแรงความงาม 3) ตามรอย
สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย และ 4) ผลิตภัณฑ์เลอค่าน�ำพาความงาม รวม 28 ชัว่ โมง เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรเสริมฯ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึง่ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ 4 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง 2) เทคนิคการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 3) เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน และ 4) เทคนิคการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นอย่าง
เป็นระบบ สามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เกิดการจ�ำแบบยั่งยืน สร้างองค์
ความรู้ใหม่ เน้นการลงมือปฏิบัติ เพิ่มแรงจูงใจ ฝึกการท�ำงานเป็นทีม ยอมรับความเห็นของผู้อื่นและได้
รับประสบการณ์ตรงจนท�ำให้เกิดทักษะ ในหลักสูตรเสริมฯ ผลการประเมินของหลักสูตรเสริมฯ พบว่า
หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สรุปผลได้ดังนี้
2.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับ
ความงามและการชะลอวัย มีความรูค้ วามเข้าใจหลังการใช้หลักสูตรเสริมฯ สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรเสริมฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและ
การชะลอวัยก่อนและหลังได้รับ_การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริมฯ
คะแนน
n คะแนนเต็ม
X
S.D.
df
t
∑D
∑D2
ก่อนเรียน 40
35
25.35 2.405 170
850
39
14.86**
หลังเรียน 40
35
29.60 3.309
**p < .01
2.2 นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยหลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงาม
และการชะลอวัย มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการใช้หลักสูตรเสริมฯ สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร
เสริมฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับ
ความงามและการชะลอวัย ก่อ_นและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริมฯ
คะแนน
n คะแนนเต็ม
X
S.D.
df
t
∑D
∑D2
ก่อนเรียน 40
20
13.87 2.360
189
1203
39
11.35**
หลังเรียน 40
20
17.53 3.878
**p < .01
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3. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยหลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงาม
และการชะลอวัย มีความคิดสร้างสรรค์ หลังการใช้หลักสูตรเสริมฯ สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรเสริมฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์กอ่ นและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยหลักสูตร
เสริมฯ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเสริมฯ
_
คะแนน
n คะแนนเต็ม
X
S.D.
df
t
∑D
∑D2
ก่อนเรียน 40
72
44.23 4.785
502
7252
39
16.06**
หลังเรียน
40
72
56.78 7.902
**p < .01
		
4. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยหลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงาม
และการชะลอวัยมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรูข้ องหลักสูตรเสริมฯ อยูใ่ นระดับมาก อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้หลักสูตรเสริมฯ โดยเทียบกับ_เกณฑ์
องค์ประกอบของความพึงพอใจ
S.D. ระดับความเห็น
คะแนน
t
X
ต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
เกณฑ์
1. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4.43 0.46
มาก
3.50
12.78**
2. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 4.04 0.54
มาก
3.50
6.32**
3. ด้านการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้
3.80 0.42
มาก
3.50
4.51**
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.46 0.49
มาก
3.50
15.56**
รวม
4.18 0.39
มาก
3.50
11.02**
**p < .01

อภิปรายผล

การพัฒนาหลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงามและการชะลอวัย เพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ประเด็นที่น�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. หลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
ผลการประเมินหลักสูตรเสริมฯ มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก การพัฒนาหลักสูตร
น�ำหลักการแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรเสริมฯ โดยเลือกใช้หลักสูตรเสริมทีเ่ น้นกระบวนการ เพราะเป็น
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนในด้านความรู้และทักษะการคิดขั้นสูงให้สูงขึ้น เน้น
กิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถเชือ่ มโยงทักษะการคิดขัน้ สูง การพัฒนากระบวนการทางปัญญารวมทัง้ ความคิด
สร้างสรรค์ได้ โดยเรียนรู้ตามล�ำดับขั้นของ Bloom’s (2001) และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Problem Solving) ตามแนวคิดของ Guiford (1967) และ Torrance (1962) หลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์
สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรมีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี
และการลงมือปฏิบัติท�ำให้สามารถน�ำไปด�ำเนินการได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับของอดุล นาคะโร (2551) ที่
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พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของTaylor (1949) และ Taba (1962) ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรเสริมฯ มี
โครงสร้างของหลักสูตรเสริมฯ 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้
4 เทคนิค สอดคล้องกับสมพร หลิมเจริญ (2552) ที่กล่าวว่า เทคนิคการสอนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
จินตนาการให้เกิดลักษณะของความคิดสร้างสรรค์และเพือ่ ให้นกั เรียนได้มคี วามคิดทีห่ ลากหลายก่อนทีจ่ ะ
แก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับวิริยะ ฤาชัยพานิชย์ (2556) โดยเน้นกระบวนการ
ลงมือท�ำด้วย มีการเรียนรู้ให้เกิดการจ�ำแบบยั่งยืน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มแรงจูงใจ เรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีม ยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน ตลอดจนเกิดประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และน�ำไปใช้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
2. ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรเสริมฯ เป็นเครือ่ งชีว้ า่ หลักสูตรเสริมฯ นีม้ ปี ระสิทธิผลสูงในด้านความรู้
ความเข้าใจนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยสังเกตจากการท�ำใบกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญเพราะการเรียนรูท้ ดี่ คี วรทิง้ โจทย์อะไรให้นกั เรียนได้คดิ ต่อ นักเรียนจะสามารถระลึกถึง
สิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับสถาพร พฤฑฒิกลุ (2555)
ทีก่ ล่าวถึง การเรียนรูจ้ ะเน้นกระบวนการน�ำองค์ความรูจ้ ากการสืบค้นข้อมูล การเตือนความจ�ำของนักเรียน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ ท�ำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการโดยการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาและ
ลงมือปฏิบัติจริง การคิดแก้ปัญหาต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสุนารีย์ เก่งวาณิชย์ (2558)
ที่กล่าวว่า เทคนิคการเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดได้หลากหลายประเภทและมี
ความแปลกใหม่ จนสามารถน�ำความรูน้ นั้ เชือ่ มโยงไปสูก่ ารฝึกฝนทักษะ เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดการฝึกปฏิบตั ิ
ซ�ำ้ ๆ มากขึน้ จึงส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทีแ่ ตกฉานจนกระทัง่ สามารถแก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์ผลงาน
ได้และความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย มีการเสริมแรง สามารถท�ำให้นกั เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์สงู ขึน้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนส่วนร่วมในการเรียนรูแ้ ละเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้ทำ� ความเข้าใจและน�ำเสนอตามความคิดของตนเอง เพือ่ ปลูกฝังความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ สอดคล้อง
กับบุศรา จิตวรรณา (2552) ทีก่ ล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ความคิดสร้างสรรค์
มีความอยากรู้อยากเห็น มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดในด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ สูงขึ้นตามล�ำดับ
3. ความพึงพอใจ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรเสริมฯ นักเรียนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจและมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมและได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จน
ท�ำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา สนุกสนาน ได้แสดงความคิดเห็นและได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Perkins Lochhead & Bishep (1978) กระบวนการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างเพื่อนใน
ห้องของนักเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้มากขึ้นและ
มีความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นตามล�ำดับ ความพึงพอใจเป็นสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมา
จากความสนใจของบุคคลที่มีต่องานและมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับจันทิมา
เมยประโคน (2555) ที่กล่าวว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันและท�ำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจให้มีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากผลงานวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเสริมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการวิจัยครั้ง ต่อไปจึงควรพัฒนาเทคนิคและการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์
ในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้และครูควรน�ำหลักสูตร
เสริมนี้ไปใช้ในการสอนรายวิชาสังคมศึกษาหรือรายวิชาอื่นๆ และสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่
ปรากฏในรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีโอกาสสอนเพื่อนด้วยกันเอง
เพราะการสอนคนอื่นเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
1.3 การน�ำหลักสูตรเสริม เรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพกับความงามและการชะลอวัย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไปใช้น้ันจะต้องมีการประยุกต์รูปแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ เนื่องจาก
จะต้องค�ำนึงถึงธรรมชาติของเนือ้ หาวิชาและนักเรียนและทีส่ ำ� คัญกิจกรรมในหลักสูตรเสริมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ควร
ที่จะเน้นกระบวนการกลุ่ม มีฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง หากไม่ค�ำนึงถึงประเด็นดังกล่าวอาจจะท�ำให้เกิด
ความล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
1.4 จากผลงานวิจัยพบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเสริมนี้สามารถน�ำไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น จึงควรน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เป็นแนวทางและทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควรน�ำไปปรับหรือประยุกต์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
2.2 ควรวิจัย เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และการผลิตนวัตกรรมที่บูรณา
การสอนในสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยเฉพาะการสร้างรูปแบบการสอนที่เพิ่มทักษะการสร้างนวัตกรรมที่
ยั่งยืนควรมีการศึกษาวิธีวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรเสริมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น
2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อติดตามและประเมินผลหลักสูตรเสริม ในการเสริมสร้าง
ทักษะความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
ผ่านการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเสริม เรือ่ ง วิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความงามและการชะลอวัย นีโ้ ดยเพิม่ ระยะ
เวลาติดตามให้มากขึ้น เพื่อดูว่าสมรรถนะการเรียนรู้ในแต่ละด้านเมื่อเวลาผ่านไปเพิ่มขึ้น หรือสมรรถนะ
การเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
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