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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา (2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตร
ฝกึอบรมครเูพือ่การออกแบบการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติในการแกป้ญัหาอยา่ง
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา กลุม่ทดลองทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง จ.สระบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 30 
คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ หา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired Samples t – test 

ผลการวิจัยพบว่า
 1. หลกัสตูรฝึกอบรมครเูพือ่การออกแบบการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ประกอบดว้ย 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
เนือ้หาและระยะเวลาของการฝกึอบรม กิจกรรมการฝกึอบรม สือ่ทีใ่ช้ในการฝกึอบรม 
และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรม 4 แผนการฝึก

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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อบรม ได้แก่ แผนการฝึกอบรมท่ี 1 ทักษะชีวิตใน
การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์แผนการฝกึอบรมที ่2 
ธรรมชาติปญัหาของนกัเรยีนประถมศึกษา แผนการ
ฝึกอบรมที่ 3 การออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ แผนการฝึกอบรมที่ 4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ครูเพ่ือการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีจัดทำาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำาไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ 

คำาสำาคัญ : ทักษะชีวิต, การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

Abstract
 This research aimed (1) to develop 
Teachers Training Course to create the life 
skill-oriented activities in creative problem-
solving for students (2) to determine the
effectiveness of the development of Teacher
Training Course to create the life skill-oriented
activities in creative problem-solving of 
elementary students. Experimental group 
used in this study included 30 elementary 
teachers in the first Semester of Academic 
Year 2012 at Saladaeng Kindergarten School 
under the Saraburi Primary Educational 
Service Area Office 1. Data were analyzed 
by packaged program to determine the 

percentage, mean, standard deviation and 
Paired Samples t - test.
 The research findings were as follows :
 1. Teacher Training Course to create 
the life skill-oriented activities in creative 
problem solving of elementary students 
consists of 6 components, namely, the 
principles of training, the objective of the 
training course, the content and duration of 
training, the activities of training, the media 
of training, and the measurement and
evaluation of training. The content of training 
workshops included four training programs : 
1.) Life Skills  in  creative  problem  solving,
2.) Nature of problems of elementary school 
students, 3.) Creating activities in creative 
problem-solving, and 4.) Measurement and 
evaluation of learning.
 2. Teacher Training Course to create 
the life skill-oriented activities in creative 
problem solving had effectiveness at the 
ratio of 92.83/93.77, which was higher than 
the criteria of the fixed standard at ratio 
of 80/80. This indicated that the Teacher 
Training Course was effective, and could be 
used in training events. 

Keyword	: Life skill, Creative problem solving.
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บทนำา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ได้กำาหนดความมุ่งหมายและหลักการ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมในการดำารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำานัก
งานปฎิรูปการศึกษา, 2545) รวมทั้งมาตรฐานของ
การศึกษาชาติ ซ่ึงประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2547 ได้
กำาหนดมาตรฐานท่ี 1 ดา้นคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือ ด้าน
คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำานึกในความเป็น
พลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ดงันี ้1) คนไทยดำาเนิน
ชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 2) คน
ไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคมมี
จิตสำานึกใจเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความ
ภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทยและปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็น
อาสาสมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2550) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดให้มีการ
ปฎริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง พ.ศ.2552-2561 
โดยมุง่เนน้ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้น 
ด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชน 
จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตอย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วย
ใหน้กัเรยีนสามารถเผชญิกบัปญัหาและความทา้ทาย
ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดสมรรถนะสำาคัญของ
นักเรียนไว้ 5 สมรรถนะ ดังนี้ 1) ความสามารถใน
การสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความ
สามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งมนุษย์
เป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา 
“คน” ต้องทำาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัย
ทำางานและวัยชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัย
เด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้าง
คุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
และในขณะเดียวกนักจ็ะได้รับการพัฒนาทักษะชวีติ 
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำาเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
 จากผลสำารวจจากสถาบันวิจัยรามจิตติ 
พบว่า เด็กไทยขาดทักษะการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 30-40% เสพสื่อ
ลามกเป็นครั้งคราว 16-18% เล่นการพนัน 17% 
มีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืน และกลุ่มเยาวชนระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 36% เคยมีเพศสัมพันธ์ 
ซ่ึงเมือ่วเิคราะหใ์หลึ้กลงไปยงัพบด้วยวา่จังหวดัใดที่
มีอัตราการด่ืมสุราของวัยรุ่นสูงก็จะมีอัตราการเสพ
สื่อลามก และการมีเพศสัมพันธ์สูง ตามผลการวิจัย
เหลา่นีจ้งึสะทอ้นใหเ้หน็วา่พฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่
นัน้เกดิจากการขาดทกัษะการใชชี้วติ โดยเฉพาะการ
ตดัสนิใจ ทกัษะการเผชญิหนา้ จงึเกิดแนวคดิวา่ ควร
จะมีการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
(สถาบันรามจิตติ, 2548) สอดคล้องกับข้อมูลจาก
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เอแบคโพล์ ปี 2548 ซึ่งเป็นการสำารวจสถานการณ์
ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 12-24 ปี 
พบวา่ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ม ี8 ประเดน็ทีส่ำาคัญ คอื เหลา้
บุหรี่ การหนีเรียน ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การพนัน การใช้ความรุนแรง การติดเกม/
อินเทอร์เน็ต และค่านิยมฟุ่มเฟือย (สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2546) 
 จากสภาพดงักลา่ว จะเหน็วา่วิกฤตกิารณ์ที่
เกดิขึน้กบัเยาวชนไทยมสีาเหตมุาจากความออ่นแอ
ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนาและชุมชน และอิทธิพลของส่ือสารมวลชน 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่มุ่ง
เน้นการศึกษาแผนใหม่แยกตัวเยาวชนออกจากวิถี
ชีวิต ส่งผลให้เยาวชนถูกสังคมตำาหนิว่าเป็นผู้สร้าง
ปัญหาให้กับสังคมมากที่สุด เยาวชนขาดโอกาสใน
การแสดงความคดิ ถกูปิดกัน้โอกาสตา่ง ๆ  จากสงัคม 
ขาดเวทีสาธารณะที่ให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ทำาใหเ้ยาวชนมีความรูส้กึวา่ตนเองไมม่คีณุคา่
และขาดความมั่นใจตนเอง มีความเห็นแก่ตัวเพิ่ม
มากข้ึน ขาดทักษะในการดำารงชีวิต ทำาให้เยาวชน
หยุดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของ
เยาวชนในสงัคมทกุวนันี ้(อษุณยี ์อนรุทุธว์งศ,์ 2545)
การจัดกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะชวีติและ
สังคมมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การยอมรับความแตกต่างของบุคคล การ
มีจริยธรรมและคุณธรรม การมีทักษะในการสื่อสาร 
ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การมีทักษะ
ในความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น เป็นต้น จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ทำาให้เยาวชนเข้มแข็งข้ึน สามารถพัฒนาปรับปรุง
ตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา และ
ชว่ยใหเ้ยาวชนปรบัเปลีย่นตนเองใหม้พีฤตกิรรมทีด่ี

ได้ (World Health Organization, WHO, 1994 : 
5 อ้างถึงใน ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2545) 
 จากสภาพปัญหาและความสำาคัญที่ได้นำา
เสนอ แสดงให้เห็นว่า เด็กยังขาดการใช้ทักษะชีวิต
ในการดำารงชีวิตเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
จงึพจิารณาเหน็วา่การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติ
ของผู้เรียนโดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม มีความ
จำาเปน็และสำาคญัอย่างยิง่ แต่การพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมครเูพือ่ใหค้รสูามารถออกแบบการจดักจิกรรม
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนยังมีคนทำาการ
วจิยันอ้ย โดยหลกัสตูรฝกึอบรมครเูพือ่ออกแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
มีจุดประสงค์มุ่งเน้นในด้านการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพราะการที่นักเรียนจะอยู่รวมในสังคม
อยา่งมคีวามสุขได้ ถา้หากนกัเรียนรู้จักการใชท้กัษะ
ชวีติ จะสามารถทำาใหน้กัเรยีนสามารถแกไ้ขปญัหาท่ี
เกดิขึน้ในชวีติได้อยา่งสรา้งสรรค ์และสามารถอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ
ตามมา
  
วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรฝกึอบรมครเูพือ่การ
ออกแบบการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชวีติในการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา 
 2.เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดำาเนินการวิจัยครั้ ง น้ี  มุ่ งพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดับประถมศกึษา ม ี3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี	 1	 การศึกษาและการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการจัดเตรียมเพื่อกำาหนด
ข้อมูลพื้นฐานที่มีความจำาเป็นและต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงมีการดำาเนินการ คือ ศึกษา
เอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
 ตอนท่ี	 2	 การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมี
วิธีดำาเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสร้างโครง
ร่างของหลักสูตรโดยการกำาหนดโครงสร้างองค์
ประกอบของหลักสูตร เนื้อหาสาระและหน่วยการ
เรียนรู้ และสร้างเครื่องมือการประเมินผล ข้ันท่ี 2 
ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยการจัด
กลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ซึ่งได้
แนวคิดการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบ
ของหลกัสตูร นำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
สรปุเปน็ขอ้มูลพืน้ฐานในการสรา้งหลกัสตูรฝกึอบรม
ครูเพ่ือการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัประถมศกึษา ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุแกไ้ข โครง
ร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย
ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
ที่จะนำาไปทดลองใช้จริง

 ตอนที่	 3	 การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร เป็นการดำาเนินการนำาหลักสูตรไปใช้
กับกลุ่มทดลอง จำานวน 30 คน โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน และประเมิน
ผลการใช้หลักสูตรโดยการประเมินผลการฝึกอบรม
วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ
ทดลองใช้หลักสูตรกับครูที่เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 
30 คน โดยใช้แบบแผนการทดลอง (One -Group 
Pretest - Posttest Design) ขัน้ที ่2 ตดิตามผลการ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูเป็นการติดตามผลการฝึก
อบรมครหูลงัจากการฝกึอบรมสิน้สดุไปแลว้ 1 เดอืน
หลังจากที่อบรมไประหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 
2555 ขั้นที่ 3 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา หลัง
จากฝึกอบรมและติดตามผล การฝึกอบรมแล้วนำา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลักสูตร
ฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย
 1.	 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	
 ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้วิจัย
ไดศ้กึษาเรือ่งทกัษะชวีติ ในเรือ่งของความหมายและ
ความสำาคญัของทกัษะชวีติ องคป์ระกอบของทกัษะ
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ชวีติ และไดศ้กึษาแนวคดิการพฒันาหลกัสตูร เพือ่เปน็แนวทางในการพัฒนาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ใน
เรื่องที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ทำาให้มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน คือ ศึกษาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร และการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และเร่ืองท่ี 2 
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบของหลักสูตร คือ หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการ
พฒันาหลกัสตูร วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร เน้ือหาของหลักสูตร กจิกรรมและระยะเวลาในการฝึกอบรม ส่ือ
ที่ใช้ในการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม
 2.	ตอนที่	2	ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	
 ผูว้จิยัไดน้ำาหลกัสตูรฝกึอบรมครเูพ่ือการออกแบบการจดักิจกรรมพัฒนาทกัษะชวีติในการแก้ปญัหา
อยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีนระดบัประถมศกึษา มาใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จำานวน 30 คน โดยไดป้ระเมิน
ผลการผา่นวตัถปุระสงคข์องการฝกึอบรมในแตล่ะหนว่ยการเรยีนรูใ้นระหวา่งฝกึอบรมโดยประเมนิจากการ
ใชแ้บบประเมนิวตัถปุระสงคข์องการฝกึอบรมในแตล่ะแผนการฝกึอบรม ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 1

ตาราง	1 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละแผนการฝึกอบรม 

รายการประเมิน
ผลการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

แผนการฝึกอบรมที่ 1 
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

10 9.23 92.30

แผนการฝึกอบรมที่ 2
ธรรมชาติปัญหาของนักเรียนประถมศึกษา

10 9.20 92.00

แผนการฝึกอบรมที่ 3
การออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

10 9.33 93.39

แผนการฝึกอบรมที่ 4
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

10 9.37 93.70

รวม 40 9.28 92.85

 จากตาราง	1 แสดงวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมทีกัษะการออกแบบการจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติในการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา โดยรวมมคีา่เฉลีย่
ร้อยละ 92.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด ร้อยละ 80 โดยแผนการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แผนการ
ฝึกอบรมที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ร้อยละ 93.70 รองลงมา คือ แผนการฝึกอบรมที่ 3 การ
ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแผนการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ แผนการฝึก
อบรมที่ 2 ธรรมชาติปัญหาของนักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 92.00
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 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน และหลังเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบการจัดกิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวิตในการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรียนระดบัประถมศกึษากอ่นการทดลองและหลงั
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 2

ตาราง	2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินด้านความรู้ ความสามารถการออกแบบ
การจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา กอ่นการ
ทดลองและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู

 
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง	2 แสดงใหเ้หน็ผลการทดลองใชห้ลักสตูรฝกึอบรมครเูพือ่การออกแบบการจัดกจิกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ก่อนเรียน 33.00 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 93.77 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

	 3.	ตอนที่	3	ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
 ขัน้ตอนนีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือการออกแบบการ
จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติในการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรียนระดบัประถมศกึษา พบวา่หลกัสตูร
ฝกึอบรมทีส่รา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพของกระบวนการทีจั่ดไวใ้นแผนการฝกึอบรม คดิเปน็รอ้ยละจากการตอบ
คำาถามแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละแผนการฝึกอบรมได้ถูกต้อง เท่ากับ 92.83 และหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพของผลลพัธ ์คดิเป็นรอ้ยละจากการทำาแบบทดสอบรวมหลงัเรียนครบทกุแผนการฝกึ
อบรมได้ถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 93.77 
 ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ที่จัดทำาขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 
กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้

การประเมิน

N = 30

คะแนน

เต็ม
ร้อยละ

คะแนน

เฉลี่ย
S.D. t Sig

ก่อนทดลอง 30 33.00 9.90 1.81 61.95* 0.00

หลังทดลอง 30 93.77 28.13 0.68
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	 4.	 ตอนท่ี	 4	 ผลการติดตามผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมครู
 ผู้วิจัยได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึก
อบรมครแูละความพึงพอใจตอ่หลกัสตูรฝกึอบรมครู
เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และออกติดตามผลการใช้หลักสูตร
ฝกึอบรมครเูพือ่การออกแบบการจดักจิกรรมพฒันา
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษากับครูผู้เข้ารับการฝึก
อบรม จำานวน 30 คน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น
ลง 1 เดอืน พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ ครผููเ้ขา้รบั
การฝกึอบรมมคีวามพงึพอใจมากท่ีสดุในเรือ่ง ความ
คุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม
(  =4.73) รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และประสบการณ์ที่ได้รับ และการถ่ายทอดความรู้
และการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร (  =4.70) ส่วน
ข้อท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
คือ สถานที่ที ่ใช้ในการฝึกอบรมและทำากิจกรรม
(  =4.13)
 ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ครูผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ครูเพ่ือการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้
หลักสูตร โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านเจตคติ
และคุณลักษณะที่ดีของผู้ที่รู้จักใช้ทักษะชีวิต (  
=4.89) รองลงมา คอื ดา้นการนำาความรู ้ความเข้าใจ
ไปใช้ (  =4.62) และด้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะในการทำา
กจิกรรมการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์(  =4.53)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง คิดมอง
ปัญหาในทางบวก (  =4.97) รองลงมา คือ ค้นหา
ปัญหา (  =4.93) ส่วนข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจนอ้ยทีสุ่ด คอื หาวิธกีารแกปั้ญหา และ
วางแผนการปฏิบัติ (  =4.30)

 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครู
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครู หลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู ดังนี้
 1. ปรบัเพิม่ระยะเวลาการฝึกอบรมใหม้าก
ขึน้ เนือ่งจากการฝกึอบรมในคร้ังนี้ ิเน้ือหามาก ระยะ
เวลามจีำากดั กิจกรรมตอ้งเสรจ็ในช่วงเวลาทีก่ำาหนด 
และกจิกรรมทีต่อ้งใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมลงมอืปฏบิตัิ
มจีำานวนมาก ใหม้คีวามเหมาะสมกบัการปฏบิตัจิรงิ 
อาทิ แผนการฝึกอบรมท่ี 1 กิจกรรมที่ 4 วางตัว
เลข จากเดิมกำาหนดเวลาไว้เพียง 30 นาที ปรับเพิ่ม
เวลาเป็น 50 นาที กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมข้ามแม่นำ้า
พิษ จากเดิมกำาหนดเวลาไว้เพียง 20 นาที ปรับเพิ่ม
เวลาเป็น 30 นาที นอกจากนี้ในแผนการฝึกอบรม
ที่ 3 เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีการปรับเวลาในการเขียนแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้โดยใหน้ำาไปทำาเปน็การบา้น
แลว้วนัตอ่มานำามาเสนอเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกัน นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มเวลาในเรื่องอื่น 
ๆ เช่น การสาธิตการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การทำางานในกระบวนการกลุม่ การจดัทำาแฟม้
สะสมผลงาน
 2. ปรับกิจกรรมแบบฝึกสำาหรับแผนการ
สอนและสื่อการสอน ให้ผู้เข้ารับการอบรม ไปจัด
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ทำาหรอืเตรยีมเป็นการบา้นและนำามาเสนอในวนัตอ่
ไป คือ แผนการฝึกอบรมที่ 3 เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3. ปรับเพิ่มเทคนิคการสอน เช่น มีการยก
ตัวอย่างการใช้ทักษะชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามสื่อต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนได้อย่าง
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 4. ได้เพิ่มแบบประเมินความพึงพอใจของ
ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ครูเพ่ือการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัประถมศกึษา จะไดท้ราบวา่มเีรือ่งใดบา้งทีค่รู
มีความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด เพื่อส่งผลต่อการฝึกอบรมครั้งต่อไป
 5. ปรับปรุงการใช้ภาษาให้ชัดเจนและ
ตรวจสอบการพิมพ์คำาผิด ทำาให้ชิ้นงานมีความน่า
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
การออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด โดยแผนการ
ฝกึอบรมทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื แผนการฝกึอบรม
ที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการ
วัดความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เรียน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มากที่สุด 
อาจเป็นเพราะมีประสบการณ์การสอนมานาน มี
การให้ความรูเ้ร่ืองการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้

อยู่ตลอดเวลา จึงทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึก
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนีม้ากทีสุ่ด รองลง
มา คอื แผนการฝกึอบรมที ่3 การออกแบบกจิกรรม
การแก้ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ซ่ึงเปน็ความสามารถ
และความชำานาญในการสร้างความรู้  วิธีการใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อได้เป็นแนวทางและเครื่องมือ
แก้ปัญหาในชีวิต การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนฝึก
กระบวนการคิด และสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำาความรู้ที่มีไป
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ กำาหนด
จุดประสงคใ์หส้อดคล้องกบัการพัฒนาทักษะชวีติได้ 
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรคไ์ด้ และแผนการฝกึอบรมทีม่ี
คา่เฉล่ียตำา่ท่ีสุด คอื แผนการฝึกอบรมท่ี 2 ธรรมชาติ
ปญัหาของนกัเรยีนประถมศกึษา ซึง่ประกอบไปดว้ย
กจิกรรมเกีย่วกบัทกัษะชวีติ และการแก้ปญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กำาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเกิดการตระหนัก
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะ
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด รู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนทักษะชีวิตบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันจะนำาไปสู่การมีทักษะชีวิตตามความ
คาดหวังของหลักสูตรตามช่วงวัยในแต่ละชั้นปี 
หลังจากทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครู ผู้วิจัย
ได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
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ครูเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พงึพอใจมากทีสุ่ดในเรือ่ง ความคุม้คา่และประโยชน์
ท่ีได้รับจากการเข้าฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ และการถ่ายทอด
ความรู้และการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร กิจกรรม
และขั้นตอนการฝึกอบรม เนื้อหาและระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ความสะดวกและสวัสดิการในการ
เขา้รบัการฝกึอบรม สือ่และเอกสารประกอบทีใ่ชใ้น
การฝกึอบรม การมสีว่นรว่มในการเรยีนรูแ้ละปฏบิติั
กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ตาม
ลำาดับ ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะชวีติในการแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อนำาไปพัฒนาครูผู้เข้ารับการอบรมให้
มีความรู้และมีทักษะการปฏิบัติตามกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม การติดตามผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม และการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่ง
เป็นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ค้นหาปัญหา 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 3 กำาหนดทางเลือก
ในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 หาวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 
5 วางแผนการปฏิบัติ ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
พบว่า ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาหลงัจาก
เสรจ็สิน้การทดลองใชห้ลกัสตูร อยูใ่นระดบัความพงึ

พอใจมากที่สุด (  =4.68) ซึ่งบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรฝึกอบรม เวดซ์เล่ย์ และธารัม (Wexley & 
Latham, 1981: 4-5 อ้างถึงใน ณรงค์ ฉายายนต์, 
2536: 33) สรุปไว้ว่า 1) เพื่อปรับปรุง แก้ไข ความ
รอบรู้ และทักษะในด้านการคิด เพื่อการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการเข้าใจ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และหน้าที่รับผิดชอบ 2) เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความชำานาญการตามสาขาวิชาชีพ สามารถแก้ไข
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องให้ดีขึ้น และมีการตัดสินใจ 
3) เพ่ือจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ดีข้ึน 
การฝกึอบรมจงึเปน็กระบวนการทีม่คีวามสำาคญัและ
จำาเป็นเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า
มากที่สุดของหน่วยงาน องค์การ ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง และเกิดประสิทธิผลดี
ขึน้ มคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัและทนัตอ่เทคโนโลยี
และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับ
แววดาว ดวงจนัทร ์(2551) ทีไ่ดศ้กึษาการใชกิ้จกรรม
ทกัษะชวีติเพือ่พฒันาความรูส้กึเหน็คณุคา่ในตนเอง
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการเห็น
คุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะชีวิต และโอคิน และแวนดาล์ล (Orkin & 
Wendie 1994 อ้างถึงใน พรทิพย์ ยอดป้องเทศ, 
2545) ได้นำาทักษะชีวิตมาใช้ในการเรียนการสอน
ใหน้กัเรียนชัน้ประถมศกึษา ซึง่เปน็กลุ่มนกัเรียนทีม่ี
ความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคม การทำางาน
ร่วมกัน การแก้ปัญหา และการสร้างมิตรภาพ ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีการปรับปรุงตนเองใน
ด้านการพูด มีความเข้าใจในเรื่องการนำาทักษะชีวิต
ไปใช้ และมีการพัฒนาตนเองในการวางรากฐาน
เกี่ยวกับอนาคตตนเอง 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนา
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หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดย
อ้างอิง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนการของหลักวิชาการการพัฒนาหลักสูตร 
และจากข้อมูลจริงที่เป็นความต้องการหลักสูตรฝึก
อบรมครูเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แล้วนำา
ไปทดลองใช้กับครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน 30 
คน ผู้วิจัยได้ประเมินผลการผ่านวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในระหว่าง
ฝึกอบรมโดยประเมินจากการใช้แบบประเมิน
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละแผนการฝึก
อบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะการออกแบบการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ทุกแผนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูง
กวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด (รอ้ยละ 80) สว่นผลการเปรยีบ
เทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน และหลงัเขา้รบัการฝกึอบรม
การออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ทุกแผนการฝึกอบรม คะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในแผนการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละจากการตอบคำาถามแบบ
ทดสอบหลังเรียนแต่ละแผนการฝึกอบรมได้ถูก
ต้อง มีค่าเท่ากับ 92.83 และมีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละจากการทำาแบบทดสอบรวม
หลังเรียนครบทุกแผนการฝึกอบรมได้ถูกต้อง มีค่า
เท่ากับ 93.77 ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะชวีติในการแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่จัดทำาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
92.83/93.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด
ไว้ คือ 80/80 กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่
มีประสิทธิภาพ สามารถนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมได้ สอดคล้องกับสมบูรณ์ กุดนอก 
(2545) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
จัดค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดัสกลนคร พบวา่หลงัจาก
นักเรียนที่ได้รับการอบรมเรื่องการเสริมสร้างทักษะ
ชวีติมทีกัษะชวิีต ในดา้นความกา้วหนา้ทางการเรยีน 
ความคงทนทางการเรยีน เจตคตติอ่โปรแกรมการฝกึ
อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. โรงเรียนควรนำาผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัประถมศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดน้ำาทกัษะชวีติมา
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการ
เรยีนการสอนทกัษะชวีติบรูณาการในกลุม่สาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำาไปสู่การมีทักษะ
ชีวิตตามความคาดหวังของหลักสูตรตามช่วงวัยใน
แต่ละชั้นปี
 2. สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสระบุรีเขต 1 และสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ความตระหนักให้ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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การจดัการศกึษา ใหค้วามสำาคญัในการพฒันาทกัษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเกิดการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มีทกัษะการจดัการกับอารมณ์และความเครยีด รูจ้กั
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น ด้วยการจัดการเรียน
การสอนทักษะชีวิตบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
 3. สถานศกึษาควรมกีารบรหิารจดัการใหม้ี
การกำาหนดจุดเน้นเปน็โครงการรว่มกจิกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อย่าง
เป็นทางการอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็น
อย่างน้อย เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนและคนไทยทุก
คนจะไดป้ฏิบตัตินเปน็พลเมอืงทีม่ทีกัษะชวีติในการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคจ์นเปน็กจินสิยัทำาใหส้งัคม
เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. สถานศกึษาควรให้พ่อแมผู่ป้กครองไดม้ี
ส่วนร่วม ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้ผู้เรียนฝึกนิสัยเป็น
ผู้ที่มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป	
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการ
ใช้หลักสูตรการฝึกอบรม หลังจากท่ีผู้เข้ารับการ
อบรมได้นำาหลักสูตรไปใช้ที่โรงเรียน เพื่อศึกษาดูว่า
ผู้เรียนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
จะนำาไปสู่การมีทักษะชีวิตตามช่วงวัยในแต่ละชั้นปี
หรือไม่ อย่างไร
 2. ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมในรายวิชาเฉพาะ เช่น ภาษา
ไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้กับครูกลุ่ม

โรงเรยีนมธัยมศกึษาหรอืครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
หรอืโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา มกีารพฒันา
ทักษะชวีติในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เกดิการ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มทีกัษะการจดัการกับอารมณแ์ละความเครยีด รูจ้กั
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 3. ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการส่งเสริมการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
อื่น ๆ เพ่ือจะได้นำาความรู้เทคนิคการส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนได้อย่างริเริ่มและสร้างสรรค์
 4. ควรมีการศึกษา วิจัยรูปแบบการฝึก
อบรมเทคนคิการสอนการแก้ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค์
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อค้นหารูปแบบการฝึกอบรมที่
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคร ูนกัเรียน 
และโรงเรียน
 5. ควรมีการวจิยัในช้ันเรยีนรว่มกบัครโูดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
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