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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับครูปฐมวยัในจงัหวดัชัยนาทและ2)ศึกษาประสิทธิภาพ
หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับครูปฐมวยั
ในจงัหวดัชยันาท  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การ
ก าหนดขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลท่ีน ามาใชส้ าหรับการพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ีมาจาก 2 แหล่งคือ 1.1 
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเขียนแผนและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั กระบวนการ
ฝึกอบรมครูประจ าการ (In – service Training) และกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ และ 1.2 
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคส์ าหรับครูปฐมวยั โดยการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาตนในดา้นน้ี เพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี 2  การออกแบบหลกัสูตร จ าแนกการด าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 2.1 การเขียน
โครงร่างหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ปัญหาและความส าคญั วตัถุประสงค์ หลกัการ เป้าหมาย 
โครงสร้างเน้ือหา/กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การ
วดัและประเมินผล และ 2.2 การประเมินความเหมาะสมและประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่าง
หลกัสูตรพบวา่ ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี และมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งสูงกวา่เกณฑ ์ขั้นตอนท่ี 3. การทดลองใชแ้ละการหาประสิทธิภาพ จ าแนกการด าเนินการ
ออกเป็น 2 ระยะคือ 3.1 การศึกษาน าร่อง เป็นการน าหลกัสูตรฝึกอบรมไปทดลองใชเ้พื่อศึกษาความ
เป็นไปไดข้องการใชห้ลกัสูตรในสถานการณ์จริง ปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ียงับกพร่องและ 3.2 
น าหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นเป็นครูปฐมวยัท่ีปฏิบติัการสอนชั้นอนุบาล 1
และ 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท จงัหวดัชยันาท จ านวน 50  คน ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาท่ีน าหลกัสูตรไปใช้  6 สัปดาห์ โดยใชรู้ปแบบการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวท าการทดสอบก่อนและหลงัใช้หลกัสูตร ด าเนินการฝึกอบรมด้วยวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research) โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การ
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ปฏิบติัตามแผน (Action) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  แบบ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวยัท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรมตามหลกัสูตร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
(t-test Dependent) และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ครูปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียของความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05  ครูปฐมวยัมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้ ใน
ระดบัมาก และมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากและขั้นตอนท่ี 4. การประเมิน
และปรับปรุงหลกัสูตร ผลการประเมินพบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์และไดมี้การปรับปรุงในส่วนของโครงสร้างเน้ือหา กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรมและคู่มือ
การฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ค ำส ำคัญ: การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  การเสริมสร้าง  ความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์  ครูปฐมวยั  
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Abstract 
 The purpose of this study were to 1) develop the In-Service Training Course to 

Enhance Creative Problem Solving Skill for Pre-School Teachers in Chainat Province,Thailand 
and 2) investigate the effectiveness of an In-Service Training Course to Enhance Creative 
Problem Solving Skill for Pre-School Teachers in Chainat Province,Thailand. The process of the 
study involved 4 stages as follows :Stage1 Gathering basic data from 2 sources : 1.1 reviewing 
the context and relevant literature for the writing of the lesson plan and learning activity 
management according to learning management process of Creative Problem Solving for 
Preschool Children, in-service training process, as well as action-research process. 1.2 reviewing 
problem conditions and needs of self-development on creative problem solving skill of pre-
School teachers. The data analyzing by applying content analysis found that most teachers needed 
self-development on creative problem solving skill to be implemented in the learning 
management. Stage 2. Designing the in-service training course which was created by 2 phases : 
2.1 Designing the blueprint of the course which comprised the Introductory of the general 
situation, Objectives, Principles, Goals, Activities/Content Structure, Training Process, Training 
Activities, Materials/Learning Resources as well as  Course Evaluation and Assessment 2.2 
Assessing the effectiveness and relevancy of all elements of the in-service training course 
development, which was found that every course element was suitable and at high level. The 
relevant index was also higher than the criteria.Stage 3. Implementing and testing the 
effectiveness of the in-service training course was created by2 phases : 3.1 Pilot study of the in-
service training course in the authentic situations for improving and developing the weak points 
of the course. 3.2 Implementing the in-service training course with 50 preschool teachers of K1 – 
K2 under the jurisdiction of Chainat Primary Educational Service Area of Chainat 
Province,Thailand during the first semester of the year 2014. The curriculum implementation 
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period was 6 weeks by the single group pretest-posttest design in which action research was used 
and comprised 4 stages : planning, action, observation, and reflection. The instruments employed 
were 1) Cognitive Ability Test 2)  Evaluating form for the in-service training lesson plan writing 
3) Observation form for learning activity management skills and 4) Questionnaire on opinions 
towards the in-service training course. Data analysis consisted of percentage, means ( X ), and 
standard deviation (S.D.), t-test Dependent, qualitative analysis and content analysis.  

The results of the study revealed that:trained teachers gained better cognitive ability 
about creative problem solving than in the pretest at the statistical significance level .05. The 
overall teachers’ abilities in the lesson plan writing and learning management and opinions on the 
in-service training course were highly satisfied and Stage 4. Evaluation and development of the 
in-service training course. The result of the evaluation of the in-service course was effective 
according  to the criteria. Some parts of the course content, training activities, training process 
and training manual were also adjusted and improved to promote higher effectiveness for further 
implementation.  
 Keywords: Development of An In-Service Training,Course,Enhancing,Creative 
Problem Solving Capability, Preschool Teachers  

 
 


