ความต้องการจำ�เป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
The Priority Needs of Academic Administration of the Medium
Tachin-Gaona Group Primary Schools Based on The Concept of
Creative Problem Solvers Characteristics
ปริษา อัคคีเดช1, พงษ์ลิขิต เพชรผล2
Parisa Akkeedech1, Ponglikit Pedpon2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน
จ�ำนวน 7 คน และครู จ�ำนวน 74 คน รวมทั้งหมด 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
(PNImodified) ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนั ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก
( =3.928) สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางกลุม่ โรงเรียนท่า
จีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.562,
S.D.=0.505) 2) ความต้องการจ�ำเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ ทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็น
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (PNImodified=0.176) รองลงมา คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (PNImodified=0.162) การวัดและประเมินผล (PNImodified=0.156) และด้านการจัดการเรียน
การสอน (PNImodified=0.152) ตามล�ำดับ
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Abstract
This study was conducted with a descriptive style with the purposes to 1) study the
present state and the desirable state of the medium Tachin-Gaona group primary schools
based on the concept of creative problem solvers characteristics. 2) study the priority needs
of academic administration of the medium Tachin-Gaona group primary schools based on
the concept of creative problem solvers characteristics. The population was the members
of the medium Tachin-Gaona group primary schools of Nakhon Pathom Primary Education
Service Area Office 2. The informants consisted of 7 directors of school and 74 teachers.
The total of this research were 81 informants. The research instruments were rating scale
questionnairs about present state and desirable state. The data were analyzed by frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Need Index
(PNImodified) The results were as follows: 1) The present states in academic administration of
the medium Tachin-Gaona group primary schools based on the concept of creative problem
solvers characteristics were at the high level ( =3.928). The desirable states in academic
administration of the medium Tachin-Gaona group primary schools based on the concept
of creative problem solvers characteristics were at the highest level ( =4.562, S.D. =0.505).
2) The highest priority needs index of the medium Tachin-Gaona group primary schools based
on the concept of creative problem solvers characteristics was the curriculum development
(PNImodified=0.176) ; the second priority needs index was the development approaches for
using media and educational technology (PNImodified=0.162) ; the third priority needs index
was the measurement and evaluation approaches (PNImodified=0.156) and the last priority
needs index was the teaching (PNImodified=0.152).
Keywords: academic administration, creative problem solvers characteristics, creativity
problem solving

บทนำ�
การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวน
การคิดรูปแบบใหม่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ ดิ เกิดการสร้างสรรค์
รูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม
บนพืน้ ฐานของเหตุผล การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
เป็นทักษะชีวิต ทักษะที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารอด
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้เราเกิดความก้าวหน้า เป็น
ศักยภาพทีพ่ ฒ
ั นาได้เติบโต ผ่านการเปลีย่ นแปลงที่
ยุง่ วุน่ วาย การพิจารณาอย่างละเอียด ทักษะเหล่านี้

ควรที่จะใช้อย่างซ�้ำๆ เป็นกลยุทธ์พื้นฐานในทุก
กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
ความคิดส�ำหรับการเพิม่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยจะต้องมองหา ค้นหาออกไป ส�ำหรับการ
หาความคิดที่ดีซึ่งสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตของ
ตนเอง (Seaward, 2012)
ครอบครัวไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม ท�ำให้มีปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
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เด็ก ได้แก่ โครงสร้างครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป โดย
จ�ำนวนครอบครัวขยายลดลง ครอบครัวเดี่ยวเพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบของครอบครัวมีความหลากหลาย
ค่านิยมและความเชื่อของครอบครัวเปลี่ยนตาม
อิทธิพลตะวันตก ปัญหาความยากจนของครอบครัว
การที่ครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายไปท�ำงานต่างถิ่น
การที่เด็กถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุ
ปัญหาครอบครัวขาดความรูแ้ ละความพร้อมในการ
เลีย้ งดูเด็ก ซึง่ สภาพปัญหาเหล่านีเ้ ป็นเงือ่ นไขส�ำคัญ
ทีส่ ร้างผลกระทบต่อเด็กเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ปัญหาด้านค่านิยมบริโภคนิยม น�ำ
ไปสูพ่ ฤติกรรมของเด็กในวัยต่างๆ ในทางไม่เหมาะ
สมและมีส่วนผลักดันให้เด็กจ�ำนวนหนึ่งถูกปล่อย
ปละละเลย หรือทอดทิง้ ต้องกลายเป็นเด็กในภาวะ
ยากล�ำบาก (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) จะ
เห็นได้ว่า สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กไทย
ก�ำลังตกอยู่ในความเสี่ยงบนสถานการณ์สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยในช่วงปี พ.ศ.2561 ถึงครึ่ง
ปีแรกของปี พ.ศ.2562 เยาวชน หนุ่มสาวที่เป็น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นโรคซึมเศร้า โรค
เครียด พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
เพิ่มขึ้น (ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563)
จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบนโลกแห่ง
ความเป็นจริง เมือ่ ผูเ้ รียนเกิดปัญหาทีไ่ ม่คาดคิดขึน้
มักจะตระหนกตกใจ และคิดเสมอว่าเป็นปัญหาที่
หนักที่สุดในชีวิต จนในที่สุดจึงพยายามแก้ปัญหา
ด้วยการหาทางออกทีไ่ ม่สร้างสรรค์ และสร้างความ
เสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
การบริหารวิชาการ เป็นภารกิจส�ำคัญ
ของการบริหารภายในสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะส�ำคัญของผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบ
ด้วยสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ความ
สามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา,
2555) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
คุณลักษณะการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์จะสามารถ
ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นผูม้ คี วามคิดทีห่ ลากหลาย
มองโลกในแง่บวก ไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
หากครูมีทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปลูก
ฝังให้นกั เรียนเป็นนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
เป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนจะมีคณ
ุ ลักษณะของนักคิด
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ทจี่ ะต่อยอดการเรียนรู้ ไป
สู่การใช้ทักษะในชีวิตจริง การส่งเสริมคุณลักษณะ
ของนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
จึงควรเป็นภารกิจหลักของงานบริหารวิชาการที่
จะมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถด�ำรงชีวิต
และเผชิญปัญหาบนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่าง
แท้จริง
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
ส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ส่วนใหญ่สะท้อนผลการประเมิน ในด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาได้อยูใ่ นระดับดี ซึง่ เป็นจุดที่
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้
จากปัญหา และความส�ำคัญที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การบริหารวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท�ำ กล้า
เผชิญหน้ากับปัญหา และพร้อมที่จะหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดส�ำหรับตนเอง นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 ในเป้าหมายด้านผู้เรียนที่มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รียนทุกคนให้มคี ณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเป็นแนวทางใน
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การบริหารวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
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Sylvain (2003) Selby, Treffinger, Isaksen
& Laura (2004) และ Traffinger, Isaksen &
Crumel (2007) สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) Ulli
Appelbaum (2017). Chinkee Tan (2019)
ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ ประกอบ
ด้วย 2 กรอบแนวคิด ดังนี้
1. การบริหารวิชาการครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ
(2550) และส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา
(2555) ประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน 3. การพัฒนาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. การวัดและ
ประเมินผล
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2. คุณลักษณะของนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถ
ของนักเรียนที่แสดงออกในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้สิ่งที่เป็นปัญหา
สามารถหาทางออกด้วยวิธีการใหม่ที่สร้างสรรค์
โดยแบ่งคุณลักษณะของนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของ Véronique Sylvain (2003) Selby,
Treffinger, Isaksen & Laura (2004) และ
Traffinger, Isaksen & Crumel (2007) สิทธิชัย
ชมพูพาทย์ (2553) Ulli Appelbaum (2017).
Chinkee Tan (2019) คุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ คือ 1. การมีความคิดทีห่ ลากหลาย
2. กล้าเสี่ยงที่จะลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ 3. เปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 4. มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล
คือ ผูอ้ ำ� นวยการและครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
จ�ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
2. โรงเรียนวัดท่าข้าม
3. โรงเรียนวัดบางช้างใต้
4. โรงเรียนบ้านบางประแดง
5. โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
6. โรงเรียนบ้านดงเกตุ
7. โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ โรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตาม
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แนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
แบ่งออกเป็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตาม
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
จ�ำนวน 48 ข้อ
3. การด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตาม
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผู้ให้
ข้อมูล 81 คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจ�ำเป็นของการบริหารวิชาการ โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรียงล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นจาก
มากไปหาน้อย โดยใช้สูตรการค�ำนวณ PNImodified
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย คือ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดย
แสดงเป็นจ�ำนวนและร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปัจจุบนั และสภาพ

ทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการ โรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation: S.D.)
4.3 วิเคราะห์และจัดล�ำดับความต้องการ
จ�ำเป็นของการบริหารวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิด
คุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ โดยน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
(Modified Priority Needs Index: PNImodified)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรือ่ ง ความต้องการจ�ำเป็นของ
การบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า
1. สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
การบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากตาราง 1 สภาพปัจจุบนั ของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก
( =3.928, S.D.=0.514) โดยขอบข่ายทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( =3.989,
S.D.=0.538) โดยด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ อยูใ่ น
ระดับมาก ( =4.049, S.D. =0.570) รองลงมา
คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
( =3.941, S.D. =0.542) โดยด้านการพัฒนาและใช้
สือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ ( =4.032, S.D. =0.554)
การวัดและประเมินผล ( =3.919, S.D.=0.541)

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

โดยด้านการวัดและประเมินผล ด้านมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ( =4.065, S.D.=
0.558) และด้านการพัฒนาหลักสูตร มีคา่ เฉลีย่ น้อย
กว่าด้านอื่นๆ ( =3.863, S.D.=0.641) โดยด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่า
เฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ( =4.049, S.D.=0.641)
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( =4.562, S.D.=0.505) โดยขอบข่ายทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ ( =4.596, S.D.=0.525) โดยด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าด้านอืน่ ( =4.652, S.D.=0.562) รองลงมา
คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
( =4.580, S.D.=0.551) โดยด้านการพัฒนาและ
ใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านมีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ ี มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ ( =4.600, S.D.=0.583)
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ( =4.541, S.D.=0.505)
โดยด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ( =4.600, S.D.=
0.535) และด้านการวัดและประเมินผล มีคา่ เฉลีย่
น้อยกว่าด้านอื่นๆ ( =4.529, S.D.=0.560) โดย
ด้านการวัดและประเมินผล ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ ( =4.572, S.D.=0.601)
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2. ความต้องการจ�ำเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ความต้องการจ�ำเป็นของการบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ล�ำดับที่ 1 คือ การพัฒนา
หลักสูตร (PNImodified=0.176) โดยการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการมีความคิดที่หลากหลาย และ
กล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ มีความต้องการ
จ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ (PNImodified=0.213) ความ
ต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 2 คือ การพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (PNImodified=0.162)
โดยด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้านกล้าเสีย่ ง ทีจ่ ะลงมือท�ำสิง่ ใหม่ๆ มีความ
ต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ (PNImodified=0.180)
ความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 3 คือ การวัดและ
ประเมินผล (PNImodified=0.156) โดยการวัดและ
ประเมินผล ด้านการมีความคิดทีห่ ลากหลาย มีความ
ต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ (PNImodified=0.175)
และความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 4 คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (PNImodified=0.152) โดยด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านกล้าเสีย่ ง ทีจ่ ะลงมือ
ท�ำสิง่ ใหม่ๆ มีความต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ
(PNImodified=0.162)
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สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวม

3.989
4.596
0.152
3.941
4.583
0.163
3.919
4.529
0.156
3.928
4.562
0.161

ลำ�ดับความต้องการจำ�เป็น

เฉลี่ยรวม

2) กล้าเสี่ยงที่จะลงมือ
ทำ�สิ่งใหม่ๆ

3.863
4.541
0.176

P
D
PNImodified

1) การมีความคิดที่
หลากหลาย

3.732
3.711
3.835
4.049
1. การพัฒนาหลักสูตร
4.526
4.502
4.535
4.600
0.213
0.213
0.183
0.136
ลำ�ดับ
1
1
2
3
P
3.958 3.946
3.958
4.094
2. การจัดการเรียนการสอน D
4.584
4.584
4.576
4.642
PNImodified
0.158 0.162
0.156
0.134
ลำ�ดับ
2
1
3
4
P
3.913
3.888
3.930
4.032
3. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
D
4.567
4.588
4.563
4.600
เทคโนโลยีทางการศึกษา
PNImodified
0.167 0.180
0.161
0.141
ลำ�ดับ
2
1
3
4
P
3.847
3.864
3.901
4.065
3. การวัดและประเมินผล
D
4.522
4.526
4.497
4.572
PNImodified
0.175 0.171
0.153
0.125
ลำ�ดับ
1
2
3
4
เฉลี่ยรวม
P
3.863
3.883
3.906
4.060
D
4.550
4.550
4.543
4.603
PNImodified
0.178
0.172
0.163
0.134
ลำ�ดับความต้องการจำ�เป็น
1
2
3
4
หมายเหตุ P: Present State (สภาพปัจจุบัน), D: Desirable State (สภาพที่พึงประสงค์)

ประเด็น

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3) เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

การบริหารวิชาการ

คุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1

4

2

3
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อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
การบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
กลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.1 สภาพปัจจุบนั ของการบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่ โรงเรียนท่า
จีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก โดยขอบข่ายที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ซึง่ การจัดการเรียนการสอน ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ ๆ สะท้อนให้เห็นว่า ครูสว่ น
ใหญ่ในห้องเรียนให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียนโดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง และการปฏิบัติจริง (จามจุรี จ�ำเมือง, 2552)
จนท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับ
ตัวอย่างหลักสูตรการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen,
& K. Brian Dorval โดยตัวอย่างหลักสูตรสะท้อน
ลักษณะร่วม คือ การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ในการฝึกมีขั้นตอน วิธี
การใช้ชุดค�ำถามที่สามารถใช้ผ่านชีวิตประจ�ำวัน
อาทิ ชุดค�ำถามจ�ำพวก “มีอะไรอีกไหม” “มีทางอืน่
อีกไหม” เพือ่ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ให้ผเู้ รียนได้
ขยายกรอบความคิดให้กว้างไกลกว่าเดิม ชุดค�ำถาม
จ�ำพวก “ก่อน...หลัง” “ถ้า..แล้ว” “ขณะนี.้ ..หลังจากนี”้
“เหมือน...ต่าง” “ท�ำไม...เพราะ” สามารถใช้การเล่น
บทบาทสมมติ เล่านิทาน หรือภาพยนตร์ ละคร และ
ข่าว เป็นกรณีศกึ ษาในการแก้ปญ
ั หา โดยใช้คำ� ถาม
ง่ายๆ ฝึกการเข้าใจผู้อื่น เพราะองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ของปัญหา มักมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง การฝึก
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การคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เป็นการฝึกการคิด
อย่างรอบคอบว่า เราควรใช้การแก้ปญ
ั หาแบบใดที่
ไม่นำ� ไปสูค่ วามขัดแย้ง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์
2550) ซึง่ กิจกรรมชุดค�ำถามดังกล่าวเป็นกิจกรรม
หนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนเกิดปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
กันขณะปฏิบัติกิจกรรม
ด้านการพัฒนาและใช้สอ่ื เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา มีคา่ เฉลีย่ รองลงมา ซึง่ การพัฒนาและใช้สอื่
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มี
ค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ ๆ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบนั
ครูผู้สอนให้ความส�ำคัญกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในห้องเรียน ทีช่ ว่ ยในการเรียนรู้ เพือ่
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด�ำเนินไปสู่เป้า
หมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท�ำให้สิ่งที่เข้าใจ
ยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เร้าความสนใจ ช่วยเสริมสร้างความคิด และการแก้
ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถเอาชนะ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ เกีย่ วกับเวลา ระยะทาง และขนาดได้
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550) สอดคล้องกับ
คุณลักษณะภายนอกของนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในขั้นตอนของการประมวลผลการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ว่า นักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เหล่านี้จะสร้างพลังหรือไอเดียจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การอภิปราย และหาไอเดีย
ใหม่ๆ จากผู้อื่น มักจะมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ
กับสิง่ แวดล้อม เมือ่ พวกเขาได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ซึง่ อาจ
จะเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ไอเดียใหม่ๆ ชัดเจนและ
ท�ำความเข้าใจก่อนน�ำไปสูก่ ารอภิปรายสิง่ เหล่านัน้
(Selby, Treffinger, Isaksen & Laura, 2004 ;
Traffinger, Isaksen & Crumel, 2007)
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ขอบข่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
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การจัดการเรียนการสอน โดยด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าด้านอื่น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็น กระบวนการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน โดยทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนได้มี
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน การจัดการเรียน การสอน
จะเน้นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน โดยพิจารณาจาก
หลักสูตร ผูส้ อน ผูเ้ รียน วิธสี อน และการประเมินผล
รวมทัง้ สือ่ การเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2545)
สอดคล้องกับ คุณสมบัตขิ องนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์ ทีก่ ล่าวไว้วา่ ทุกคนสามารถพัฒนาความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ทั้งโดยตนเองและ
รับการฝึกฝนจากผู้อื่น โดยหนึ่งในคุณสมบัติของ
นักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ทคี่ วรมี คือการเป็น
ผูท้ มี่ ี มนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคคลรอบข้างหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554)
2. ความต้องการจ�ำเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ความต้องการจ�ำเป็นของการบริหารวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ล�ำดับที่ 1 คือ การพัฒนา
หลักสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตร ด้านการมีความ
คิดที่หลากหลาย และกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�ำสิ่ง
ใหม่ๆ มีความต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอื่นๆ
สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นขอบข่ายการบริหารวิชาการที่มีความส�ำคัญ
ทีจ่ ะเป็นเข็มทิศน�ำทางในการบริหารวิชาการให้กบั
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ต้องก�ำหนดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร
โดยสนใจในตัวผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อมของการเรียนรู้
ทีผ่ เู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยและเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ การคัดเลือกประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ดี (Selection of Learning) ให้แก่ผู้เรียน
(Wheeler, 1978) สอดคล้องกับ Véronique
Sylvain (2003) ผู้ออกแบบแบบทดสอบการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ PsychTests.
com ซึ่งเป็น ผู้น�ำในการทดสอบทางจิตวิทยาได้
เพิ่มการทดสอบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์โดยทั่วไป
Véronique Sylvain ผู้สร้างแบบทดสอบกล่าวว่า
“ความคิดสร้างสรรค์เชือ่ มโยงกับคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
ของการคิด เช่น ความยืดหยุ่น ความอดทนต่อ
ความคลุมเครือหรือความคาดเดาไม่ได้ และความ
เพลิดเพลินในสิง่ ใหม่ๆ ซึง่ ปรากฏในข้อคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เช่น เมือ่ ต้องเผชิญ
กับปัญหาฉันพยายามมองจากมุมต่างๆ เพื่อหา
ทางออกที่ดีที่สุด เมื่อคนอื่นติดขัดฉันสามารถคิด
วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ ฉันชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
และฉันสนุกกับการลองสิ่งใหม่ๆ
ความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 2 คือ การ
พัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยด้าน
การพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้าน
กล้าเสี่ยงที่จะลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ มีความต้องการ
จ�ำเป็นสูงกว่าด้านอื่นๆ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ
(2550) ได้กำ� หนดให้การพัฒนาและใช้สอ่ื เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นหนึง่ ในขอบข่ายของสถานศึกษา
ทีจ่ ะต้องพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทีใ่ ห้ขอ้ เท็จจริงเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกิด
ขึน้ โดยเฉพาะหาแหล่งสือ่ ทีเ่ สริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นิพาดา เทวกุล (2558) กล่าวถึง การคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดว่า การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์นนั้ ประกอบไปด้วยกระบวนการคิด
4 ขั้นตอน ซึ่งหนึ่งในสี่ขั้นตอนนี้ คือ การเปลี่ยน
ความคิดเห็นให้เป็นการกระท�ำ ซึ่งคนส่วนใหญ่
มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เคยน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้จบลงแค่คิด
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ในใจ การเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัตินั้นต้อง
เอาชนะอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ความไม่มนั่ ใจใน
ตัวเอง ความขลาดกลัว และต้องมีความมุ่งมั่นเด็ด
เดี่ยวในความเพียรไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าใด
ก็จะไม่แปรเปลี่ยน
ความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 3 คือ การ
วัดและประเมิน ผล โดยการวัดและประเมิน ผล
ด้านการมีความคิดที่หลากหลาย มีความต้องการ
จ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ แสดงให้เห็นว่าการวัดและ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างเรียนทีด่ าํ เนินการอย่างถูกหลักวิชาและต่อ
เนือ่ งจะให้ผลการประเมินทีส่ ะท้อนความก้าวหน้า
ในการเรียนรูแ้ ละศักยภาพของผูเ้ รียนอย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ โดยผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและ
ประเมิน ผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกร
รมที่กําหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2557) สอดคล้องกับการที่
ผูแ้ ก้ไขปัญหาได้จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด
วิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดย
ปราศจากการตัดสินว่าดีหรือถูกต้องหรือไม่ จาก
นัน้ จึงประเมินและเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาโดยใช้การ
คิดวิจารณญาณเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
พร้อมทั้งน�ำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาวางแผนการ
แก้ปัญหาบนเงื่อนไข บริบทและทรัพยากรที่มีอยู่
และน�ำแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเชื่อมั่นว่า
สามารถแก้ปัญหาและก�ำกับตนเองขณะท�ำการ
แก้ปัญหาได้ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554)
ความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 4 คือ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ มี
ความต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ ซึง่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2550) กล่าวถึง การก�ำหนดขอบข่าย
การด�ำเนินงานและบทบาทหน้าทีข่ องสถานศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ว่าการจัด
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กระบวนการเรียนรู้จะต้องฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
Isaksen et al. (2011) ค้นพบกระบวนการแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ขัน้ ค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธี
การแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็นการค้นหา
ข้อสรุปว่าจากแนวทางหลายๆ ทางในการแก้ปญ
ั หา
นั้น วิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็นที่ยอมรับ
มากทีส่ ดุ การค้นหาข้อสรุป หมายถึง การได้ตดั สินว่า
ความคิดไหนดีทสี่ ดุ การสร้างเครือ่ งมือ เพือ่ ประเมิน
ความคิดของตน การมีขอ้ มูลสนับสนุนในการเลือก
ความคิดทีด่ ี การพิจารณาแต่ละความคิดอย่างเป็น
จริง การได้มีการพิจารณาหลายๆ ทาง หลายๆ
มุมมอง การเลือกความคิดที่ดีที่สุด การไม่กลัวว่า
จะตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งความกล้าเสี่ยงดังกล่าว
ถือได้วา่ เป็นทัศนคติอย่างหนึง่ ของมนุษย์ทจี่ ะผลักดัน
ให้ เ กิ ด ความกล้ า แสดงออกและลงมื อ ปฏิ บั ติ
ตลอดจนการต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
(Tesluk et al., 1997 ; Dewett, 2007)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้ครูดำ� เนินการ
พัฒนาการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการก�ำหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากผลการวิจัย
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พบว่า ด้านที่มีล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นสูงสุด
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูพัฒนา
และใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการส่งเสริม
ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย
และน�ำไปสื่อที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้จริงกับนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะของนักคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านของการพัฒนาสื่อให้ผู้เรียนมีความกล้า
เสี่ยง ที่จะริเริ่มท�ำสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ด้านทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นสูงกว่าด้านอืน่ ๆ อาจ
มีการติดตาม และส่งเสริมให้ครูประเมินผลการใช้
สื่อเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ ไป เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า
ด้านทีม่ ลี ำ� ดับความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับทีส่ อง คือ
ด้านการพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร ทีส่ ง่ เสริมผูเ้ รียนให้มคี วามคิดทีห่ ลากหลาย
และความกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ ตาม

แนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตร
มีความต้องการจ�ำเป็นในด้านการมีความคิดที่
หลากหลาย ความกล้าเสีย่ ง ทีจ่ ะลงมือท�ำสิง่ ใหม่ๆ
สูงทีส่ ดุ ซึง่ จะสามารถช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางการ
สร้างสรรค์วธิ กี ารพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิด
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เนือ่ งจากผลการวิจยั พบ
ว่าการจัดการเรียนการสอนมีสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารวิชาการ ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าขอบข่าย
การบริหารวิชาการอื่นๆ มาก โดยเฉพาะด้านมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ผูบ้ ริหารจึงควรส่งเสริมให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองในด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนเกิดคุณลักษณะ
ของนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
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