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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า  
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน
จ�านวน 7 คน และครู จ�านวน 74 คน รวมทั้งหมด 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น 
(PNI

modified
) ผลการวจิยั พบว่า 1) สภาพปัจจบัุนของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง 

กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก  
( =3.928) สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลางกลุม่โรงเรยีนท่า
จีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.562, 
S.D.=0.505) 2) ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางกลุ่ม
โรงเรียนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคดิคณุลักษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (PNI

modified
=0.176) รองลงมา คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางการศกึษา (PNI
modified

=0.162) การวดัและประเมนิผล (PNI
modified

=0.156) และด้านการจัดการเรียน
การสอน (PNI

modified
=0.152) ตามล�าดับ
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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  
(PNI

modified
) 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 
(PNI

modified
=0.176) ; the second priority needs index was the development approaches for 

using media and educational technology (PNI
modified

=0.162) ; the third priority needs index 
was the measurement and evaluation approaches (PNI

modified
=0.156) and the last priority 

needs index was the teaching (PNI
modified

=0.152). 

Keywords: academic administration, creative problem solvers characteristics, creativity 
problem solving 

บทนำา 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวน
การคดิรปูแบบใหม่ ทีท่�าให้ผูค้ดิเกดิการสร้างสรรค์ 
รูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างไปจากเดิม  
บนพืน้ฐานของเหตผุล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นทักษะชีวิต ทักษะที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารอด
เท่านั้น แต่ยังท�าให้เราเกิดความก้าวหน้า เป็น
ศกัยภาพทีพ่ฒันาได้เติบโต ผ่านการเปลีย่นแปลงที่
ยุง่วุน่วาย การพจิารณาอย่างละเอยีด ทกัษะเหล่านี ้

ควรที่จะใช้อย่างซ�้าๆ เป็นกลยุทธ์พื้นฐานในทุก
กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา ซ่ึงเป็น
ความคิดส�าหรบัการเพิม่ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ 
โดยจะต้องมองหา ค้นหาออกไป ส�าหรับการ
หาความคิดที่ดีซึ่งสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตของ
ตนเอง (Seaward, 2012) 

ครอบครัวไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 
วัฒนธรรม ท�าให้มีปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
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เดก็ ได้แก่ โครงสร้างครอบครัวเปล่ียนแปลงไป โดย
จ�านวนครอบครัวขยายลดลง ครอบครัวเดี่ยวเพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบของครอบครัวมีความหลากหลาย 
ค่านิยมและความเช่ือของครอบครัวเปล่ียนตาม
อทิธพิลตะวนัตก ปัญหาความยากจนของครอบครวั 
การที่ครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายไปท�างานต่างถ่ิน 
การที่เด็กถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุ 
ปัญหาครอบครวัขาดความรูแ้ละความพร้อมในการ
เลีย้งดเูดก็ ซึง่สภาพปัญหาเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส�าคญั  
ทีส่ร้างผลกระทบต่อเดก็เกีย่วกบัปัญหาสขุภาพกาย
และสุขภาพจิต ปญัหาดา้นคา่นยิมบริโภคนิยม น�า
ไปสูพ่ฤตกิรรมของเด็กในวยัต่างๆ ในทางไม่เหมาะ
สมและมีส่วนผลักดันให้เด็กจ�านวนหนึ่งถูกปล่อย
ปละละเลย หรอืทอดทิง้ต้องกลายเป็นเดก็ในภาวะ
ยากล�าบาก (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) จะ
เห็นได้ว่า สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กไทย
ก�าลังตกอยู่ในความเสี่ยงบนสถานการณ์สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยในช่วงปี พ.ศ.2561 ถึงครึ่ง
ปีแรกของปี พ.ศ.2562 เยาวชน หนุ่มสาวที่เป็น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นโรคซึมเศร้า โรค
เครียด พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายส�าเร็จ
เพิ่มขึ้น (ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563) 
จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบนโลกแห่ง
ความเป็นจรงิ เมือ่ผูเ้รียนเกดิปัญหาทีไ่ม่คาดคดิขึน้ 
มักจะตระหนกตกใจ และคิดเสมอว่าเป็นปัญหาที่
หนักที่สุดในชีวิต จนในที่สุดจึงพยายามแก้ปัญหา
ด้วยการหาทางออกทีไ่ม่สร้างสรรค์ และสร้างความ
เสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก 

การบริหารวิชาการ เป็นภารกิจส�าคัญ
ของการบริหารภายในสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ประกอบ
ด้วยสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ความ
สามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทกัษะชวิีต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลย ี(ส�านกัทดสอบทางการศกึษา, 
2555) การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิ
คณุลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะสามารถ
ช่วยพฒันานกัเรยีนให้เป็นผูม้คีวามคดิท่ีหลากหลาย 
มองโลกในแง่บวก ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอปุสรรค 
หากครูมีทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปลูก
ฝังให้นกัเรยีนเป็นนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นอย่างดแีล้ว นกัเรยีนจะมคีณุลกัษณะของนกัคดิ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทีจ่ะต่อยอดการเรยีนรู ้ไป
สู่การใช้ทักษะในชีวิตจริง การส่งเสริมคุณลักษณะ
ของนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
จึงควรเป็นภารกิจหลักของงานบริหารวิชาการท่ี
จะมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถด�ารงชีวิต  
และเผชญิปัญหาบนโลกแห่งความเป็นจรงิได้อย่าง
แท้จริง

ผลการประเมนิตนเองของโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 
ส�านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ส่วนใหญ่สะท้อนผลการประเมิน ในด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเหน็โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจและแก้ปัญหาได้อยูใ่นระดับดี ซึง่เป็นจุดที่
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้ 

จากปัญหา และความส�าคัญที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การบริหารวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง ตามแนวคดิคณุลักษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท�า กล้า
เผชิญหน้ากับปัญหา และพร้อมที่จะหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดส�าหรับตนเอง นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 ในเป้าหมายด้านผู้เรียนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทกุคนให้มคีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และเป็นแนวทางใน
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การบริหารวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจีนก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตาม
แนวคดิคุณลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. เพ่ือศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการ
บริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 
กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลกัษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ
ครั้งนี้ใช้แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่งชัชดา
พร เวหะชาติ (2550) และส�านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษา (2555) และคุณลักษณะของนัก
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Véronique 
Sylvain (2003) Selby, Treffinger, Isaksen 
& Laura (2004) และ Traffinger, Isaksen & 
Crumel (2007) สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) Ulli  
Appelbaum (2017). Chinkee Tan (2019)  
ผูว้จิยัขอน�าเสนอกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึง่ประกอบ
ด้วย 2 กรอบแนวคิด ดังนี้

1. การบรหิารวชิาการครัง้นีใ้ช้แนวคดิของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (2550) รุง่ชัชดาพร เวหะชาติ  
(2550) และส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
(2555) ประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตร  
2. การจัดการเรียนการสอน 3. การพัฒนาและ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. การวัดและ
ประเมินผล

2. คุณลักษณะของนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถ
ของนักเรียนที่แสดงออกในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้สิ่งที่เป็นปัญหา
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) คุณลักษณะนกัคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ คือ 1. การมคีวามคดิท่ีหลากหลาย  
2. กล้าเสี่ยงที่จะลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ 3. เปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 4. มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 
คอื ผูอ้�านวยการและครโูรงเรยีนประถมศึกษาขนาด
กลาง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษานครปฐม เขต 2 กลุม่โรงเรยีนท่าจีนก้าวหน้า 
จ�านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) 

2. โรงเรียนวัดท่าข้าม 

3. โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 

4. โรงเรียนบ้านบางประแดง 

5. โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) 

6. โรงเรียนบ้านดงเกตุ 

7. โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพที่
พงึประสงค์ของการบรหิารวชิาการ โรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตาม
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แนวคดิคุณลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
แบ่งออกเป็น

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตาม
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
จ�านวน 48 ข้อ

3. การด�าเนินการวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตาม
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผู้ให้
ข้อมูล 81 คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิด 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการ โรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า  
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรียงล�าดับความต้องการจ�าเป็นจาก
มากไปหาน้อย โดยใช้สูตรการค�านวณ PNI

modified 

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย คือ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดย
แสดงเป็นจ�านวนและร้อยละ 

4.2 วเิคราะห์ข้อมลูสภาพปัจจบุนัและสภาพ

ทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารวิชาการ โรงเรยีนประถม
ศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตาม
แนวคดิคุณลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation: S.D.) 

4.3 วเิคราะห์และจดัล�าดบัความต้องการ
จ�าเป็นของการบรหิารวชิาการ โรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคดิ
คณุลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน�า
ข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์หาดชันีความต้องการจ�าเป็น 
(Modified Priority Needs Index: PNI

modified
) 

ผลการวิจัย 

ผลการวจิยัเร่ือง ความต้องการจ�าเป็นของ
การบรหิารวิชาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง  
กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคดิคณุลกัษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า 

1. สภาพปัจจบัุน สภาพทีพ่งึประสงค์ของ
การบรหิารวิชาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง 
กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคดิคณุลกัษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

จากตาราง 1 สภาพปัจจุบันของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก  
( =3.928, S.D.=0.514) โดยขอบข่ายทีม่ค่ีาเฉลีย่
สงูสดุ คอื ด้านการจดัการเรยีนการสอน ( =3.989, 
S.D.=0.538) โดยด้านการจัดการเรยีนการสอน ด้าน
มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีมค่ีาเฉล่ียสงูกว่าด้านอืน่ อยูใ่น
ระดับมาก ( =4.049, S.D. =0.570) รองลงมา  
คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
( =3.941, S.D. =0.542) โดยด้านการพฒันาและใช้
สือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา ด้านมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ี 
มค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอ่ืน ( =4.032, S.D. =0.554) 
การวัดและประเมินผล ( =3.919, S.D.=0.541)  
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โดยด้านการวดัและประเมนิผล ด้านมมีนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ( =4.065, S.D.= 
0.558) และด้านการพฒันาหลกัสตูร มค่ีาเฉลีย่น้อย
กว่าด้านอื่นๆ ( =3.863, S.D.=0.641) โดยด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่า
เฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ( =4.049, S.D.=0.641)

สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารวชิาการ
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรียนท่าจนี 
ก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( =4.562, S.D.=0.505) โดยขอบข่ายทีม่ค่ีาเฉล่ีย
สงูสดุ คอื การจัดการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด ( =4.596, S.D.=0.525) โดยด้านการจดัการ
เรียนการสอน ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย
สงูกว่าด้านอ่ืน ( =4.652, S.D.=0.562) รองลงมา 
คือ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
( =4.580, S.D.=0.551) โดยด้านการพฒันาและ
ใช้สือ่เทคโนโลยีทางการศกึษา ด้านมมีนษุยสมัพนัธ์ 
ทีด่ ีมค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ ( =4.600, S.D.=0.583) 
ด้านการพฒันาหลักสตูร ( =4.541, S.D.=0.505) 
โดยด้านการพฒันาหลกัสตูร ด้านมมีนษุยสมัพันธ์
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ( =4.600, S.D.= 
0.535) และด้านการวดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย
น้อยกว่าด้านอื่นๆ ( =4.529, S.D.=0.560) โดย
ด้านการวดัและประเมินผล ด้านมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 
มค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ ( =4.572, S.D.=0.601) 

2. ความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ความต้องการจ�าเป็นของการบรหิารวชิาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ล�าดับที่ 1 คือ การพัฒนา
หลักสูตร (PNI

modified
=0.176) โดยการพัฒนา

หลักสูตร ด้านการมีความคิดที่หลากหลาย และ
กล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ มีความต้องการ
จ�าเป็นสงูกว่าด้านอืน่ๆ (PNI

modified
=0.213) ความ

ต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 2 คือ การพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (PNI

modified
=0.162)  

โดยด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้านกล้าเส่ียง ทีจ่ะลงมอืท�าส่ิงใหม่ๆ มคีวาม
ต้องการจ�าเป็นสงูกว่าด้านอืน่ๆ (PNI

modified
=0.180)  

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 3 คือ การวัดและ
ประเมินผล (PNI

modified
=0.156) โดยการวัดและ

ประเมนิผล ด้านการมคีวามคดิทีห่ลากหลาย มคีวาม 
ต้องการจ�าเป็นสงูกว่าด้านอืน่ๆ (PNI

modified
=0.175) 

และความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 4 คือ ด้านการ
จดัการเรยีนการสอน (PNI

modified
=0.152) โดยด้าน

การจดัการเรยีนการสอน ด้านกล้าเสีย่ง ท่ีจะลงมอื
ท�าสิง่ใหม่ๆ มคีวามต้องการจ�าเป็นสงูกว่าด้านอืน่ๆ 
(PNI

modified
=0.162)
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ต�ร�ง 1 สภาพปจัจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค ์และความตอ้งการจ�าเปน็ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวม
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ี

1. การพัฒนาหลักสูตร

P 3.732 3.711 3.835 4.049 3.863

1
D 4.526 4.502 4.535 4.600 4.541

PNI
modified

0.213 0.213 0.183 0.136 0.176

 ล�าดับ 1 1 2 3

2. การจัดการเรียนการสอน

P 3.958 3.946 3.958 4.094 3.989

4
D 4.584 4.584 4.576 4.642 4.596

PNI
modified

0.158 0.162 0.156 0.134 0.152

 ล�าดับ 2 1 3 4

3. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

P 3.913 3.888 3.930 4.032 3.941

2
D 4.567 4.588 4.563 4.600 4.583

PNI
modified

0.167 0.180 0.161 0.141 0.163

 ล�าดับ 2 1 3 4

3. การวัดและประเมินผล

P 3.847 3.864 3.901 4.065 3.919

3
D 4.522 4.526 4.497 4.572 4.529

PNI
modified

0.175 0.171 0.153 0.125 0.156

 ล�าดับ 1 2 3 4

เฉลี่ยรวม P 3.863 3.883 3.906 4.060 3.928

D 4.550 4.550 4.543 4.603 4.562

PNI
modified

0.178 0.172 0.163 0.134 0.161

ล�าดับความต้องการจ�าเป็น 1 2 3 4
หม�ยเหตุ P: Present State (สภาพปัจจุบัน), D: Desirable State (สภาพที่พึงประสงค์)
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อภิปรายผล 

1. สภาพปัจจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์ของ
การบริหารวชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง 
กลุม่โรงเรยีนท่าจนีก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลกัษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1.1 สภาพปัจจบุนัของการบรหิารวชิาการ
โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุม่โรงเรยีนท่า
จนีก้าวหน้า ตามแนวคดิคณุลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก โดยขอบข่ายที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ซึง่การจัดการเรยีนการสอน ด้านมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ี 
มค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ๆ สะท้อนให้เหน็ว่า ครสู่วน
ใหญ่ในห้องเรยีนให้ความส�าคญักับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียนโดยจัดเนื้อหาสาระ
และกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั
ของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จริง และการปฏิบัติจริง (จามจุรี จ�าเมือง, 2552) 
จนท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับ 
ตัวอย่างหลักสูตรการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของ Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen, 
& K. Brian Dorval โดยตัวอย่างหลักสูตรสะท้อน
ลักษณะร่วม คือ การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ในการฝึกมีขั้นตอน วิธี
การใช้ชุดค�าถามที่สามารถใช้ผ่านชีวิตประจ�าวัน 
อาท ิชดุค�าถามจ�าพวก “มอีะไรอกีไหม” “มทีางอืน่ 
อกีไหม” เพือ่ฝึกฝนความคดิสร้างสรรค์ ให้ผู้เรยีนได้
ขยายกรอบความคดิให้กว้างไกลกว่าเดมิ ชดุค�าถาม
จ�าพวก “ก่อน...หลงั” “ถ้า..แล้ว” “ขณะน้ี...หลังจากน้ี”  
“เหมอืน...ต่าง” “ท�าไม...เพราะ” สามารถใช้การเล่น
บทบาทสมมต ิเล่านทิาน หรอืภาพยนตร์ ละคร และ
ข่าว เป็นกรณศีกึษาในการแก้ปัญหา โดยใช้ค�าถาม
ง่ายๆ ฝึกการเข้าใจผู้อื่น เพราะองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ของปัญหา มักมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง การฝึก

การคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เป็นการฝึกการคิด
อย่างรอบคอบว่า เราควรใช้การแก้ปัญหาแบบใดที่
ไม่น�าไปสูค่วามขดัแย้ง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ,  
2550) ซึง่กจิกรรมชดุค�าถามดังกล่าวเป็นกจิกรรม
หนึง่ทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง
กันขณะปฏิบัติกิจกรรม

ด้านการพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา มีค่าเฉล่ียรองลงมา ซ่ึงการพฒันาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยทีางการศึกษา ด้านมมีนษุยสมัพนัธ์ท่ีด ีมี
ค่าเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ๆ สะท้อนให้เหน็ว่าปัจจบุนั
ครูผู้สอนให้ความส�าคัญกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศกึษาในห้องเรยีน ทีช่่วยในการเรยีนรู้ เพือ่
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด�าเนินไปสู่เป้า
หมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท�าให้สิ่งที่เข้าใจ
ยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เร้าความสนใจ ช่วยเสริมสร้างความคดิ และการแก้
ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถเอาชนะ 
ข้อจ�ากดัต่างๆ เกีย่วกบัเวลา ระยะทาง และขนาดได้  
(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550) สอดคล้องกับ 
คุณลักษณะภายนอกของนักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในขั้นตอนของการประมวลผลการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ว่า นักคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เหล่านี้จะสร้างพลังหรือไอเดียจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การอภิปราย และหาไอเดีย
ใหม่ๆ จากผู้อื่น มักจะมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ
กบัส่ิงแวดล้อม เม่ือพวกเขาได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ซึง่อาจ
จะเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ไอเดียใหม่ๆ ชัดเจนและ
ท�าความเข้าใจก่อนน�าไปสู่การอภปิรายสิง่เหล่านัน้ 
(Selby, Treffinger, Isaksen & Laura, 2004 ; 
Traffinger, Isaksen & Crumel, 2007) 

1.2 สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ 
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ขอบข่ายที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
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การจดัการเรยีนการสอน โดยด้านการจดัการเรยีน
การสอน ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าด้านอื่น เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็น กระบวนการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน โดยท้ังผูส้อนและผู้เรยีนได้มี
ปฏสิมัพนัธ์ซึง่กันและกนั การจดัการเรยีน การสอน
จะเน้นการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน โดยพจิารณาจาก
หลกัสตูร ผูส้อน ผูเ้รยีน วธิสีอน และการประเมนิผล  
รวมทัง้สือ่การเรียนการสอน (ทศินา แขมมณ,ี 2545) 
สอดคล้องกบั คณุสมบัตขิองนกัคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทีก่ล่าวไว้ว่า ทกุคนสามารถพฒันาความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ทั้งโดยตนเองและ 
รับการฝึกฝนจากผู้อื่น โดยหนึ่งในคุณสมบัติของ 
นกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทีค่วรม ีคอืการเป็น
ผู้ท่ีมี มนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบับคุคลรอบข้างหรอืบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554)

2. ความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ความต้องการจ�าเป็นของการบรหิารวชิาการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ล�าดับที่ 1 คือ การพัฒนา
หลกัสตูร โดยการพฒันาหลกัสตูร ด้านการมคีวาม
คิดที่หลากหลาย และกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�าสิ่ง
ใหม่ๆ มีความต้องการจ�าเป็นสูงกว่าด้านอื่นๆ 
สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นขอบข่ายการบริหารวิชาการที่มีความส�าคัญ  
ทีจ่ะเป็นเขม็ทศิน�าทางในการบรหิารวชิาการให้กบั
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ต้องก�าหนดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยสนใจในตวัผูเ้รยีนและสิง่แวดล้อมของการเรยีนรู้ 
ทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์ด้วยและเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่การคดัเลอืกประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ดี (Selection of Learning) ให้แก่ผู้เรียน 
(Wheeler, 1978) สอดคล้องกับ Véronique 
Sylvain (2003) ผู้ออกแบบแบบทดสอบการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ PsychTests.
com ซึ่งเป็นผู้น�าในการทดสอบทางจิตวิทยาได้
เพิ่มการทดสอบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์โดยทั่วไป 
Véronique Sylvain ผู้สร้างแบบทดสอบกล่าวว่า 
“ความคดิสร้างสรรค์เชือ่มโยงกบัคณุสมบตัพิืน้ฐาน 
ของการคิด เช่น ความยืดหยุ่น ความอดทนต่อ
ความคลุมเครือหรือความคาดเดาไม่ได้ และความ
เพลดิเพลนิในสิง่ใหม่ๆ ซึง่ปรากฏในข้อคณุลกัษณะ
นกัคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น เมือ่ต้องเผชญิ
กับปัญหาฉันพยายามมองจากมุมต่างๆ เพ่ือหา
ทางออกที่ดีที่สุด เมื่อคนอื่นติดขัดฉันสามารถคิด
วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ ฉันชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
และฉันสนุกกับการลองสิ่งใหม่ๆ 

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 2 คือ การ
พฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา โดยด้าน
การพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศึกษา ด้าน
กล้าเสี่ยงที่จะลงมือท�าส่ิงใหม่ๆ มีความต้องการ
จ�าเป็นสูงกว่าด้านอื่นๆ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550) ได้ก�าหนดให้การพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นหน่ึงในขอบข่ายของสถานศึกษา
ทีจ่ะต้องพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาทีใ่ห้ข้อเทจ็จรงิเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ เกดิ
ข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งสือ่ทีเ่สรมิการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
นิพาดา เทวกลุ (2558) กล่าวถงึ การคดิแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดว่า การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์นัน้ประกอบไปด้วยกระบวนการคิด 
4 ขั้นตอน ซึ่งหนึ่งในสี่ขั้นตอนนี้ คือ การเปลี่ยน
ความคิดเห็นให้เป็นการกระท�า ซ่ึงคนส่วนใหญ่
มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เคยน�าไปสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้จบลงแค่คิด
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ในใจ การเปล่ียนความคิดไปสู่การปฏิบัตินั้นต้อง
เอาชนะอปุสรรคหลายอย่าง เช่น ความไม่มัน่ใจใน
ตัวเอง ความขลาดกลัว และต้องมีความมุ่งมั่นเด็ด
เดี่ยวในความเพียรไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าใด  
ก็จะไม่แปรเปลี่ยน 

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 3 คือ การ
วัดและประเมินผล โดยการวัดและประเมินผล 
ด้านการมีความคิดที่หลากหลาย มีความต้องการ
จ�าเป็นสูงกว่าด้านอืน่ๆ แสดงให้เห็นว่าการวดัและ
ประเมนิผล โดยเฉพาะการประเมนิความก้าวหน้า
ระหว่างเรียนทีด่�าเนนิการอย่างถกูหลักวชิาและต่อ
เนือ่งจะให้ผลการประเมนิทีส่ะท้อนความก้าวหน้า
ในการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพของผู้เรียนอย่างถกูต้อง 
น่าเช่ือถือ โดยผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกร
รมที่ก�าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ (ส�านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2557) สอดคล้องกับการที่
ผู้แก้ไขปัญหาได้จะใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการคดิ
วิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดย
ปราศจากการตัดสินว่าดีหรือถูกต้องหรือไม่ จาก
นัน้จึงประเมนิและเลอืกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การ
คิดวิจารณญาณเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
พร้อมทั้งน�าวิธีการแก้ปัญหานั้นมาวางแผนการ 
แก้ปัญหาบนเงื่อนไข บริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ 
และน�าแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเชื่อมั่นว่า
สามารถแก้ปัญหาและก�ากับตนเองขณะท�าการ
แก้ปัญหาได้ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554)

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 4 คือ ด้าน
การจดัการเรยีนการสอน โดยด้านการจดัการเรยีน
การสอน ด้านกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ มี
ความต้องการจ�าเป็นสูงกว่าด้านอ่ืนๆ ซ่ึง กระทรวง
ศกึษาธกิาร (2550) กล่าวถงึ การก�าหนดขอบข่าย
การด�าเนินงานและบทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ว่าการจัด

กระบวนการเรียนรู้จะต้องฝึกทักษะกระบวนการ
คดิ การจดัการเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  
Isaksen et al. (2011) ค้นพบกระบวนการแก้
ปัญหาเชงิสร้างสรรค์ ขัน้ค้นหาข้อสรุปและเลอืกวธิี
การแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็นการค้นหา
ข้อสรปุว่าจากแนวทางหลายๆ ทางในการแก้ปัญหา
นั้น วิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็นที่ยอมรับ 
มากทีสุ่ด การค้นหาข้อสรุป หมายถงึ การได้ตัดสินว่า  
ความคดิไหนดทีีส่ดุ การสร้างเครือ่งมอื เพือ่ประเมนิ
ความคิดของตน การมข้ีอมลูสนับสนนุในการเลอืก
ความคดิทีด่ ีการพจิารณาแต่ละความคดิอย่างเป็น
จริง การได้มีการพิจารณาหลายๆ ทาง หลายๆ  
มุมมอง การเลือกความคิดที่ดีที่สุด การไม่กลัวว่า
จะตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งความกล้าเสี่ยงดังกล่าว  
ถอืได้ว่าเป็นทศันคตอิย่างหนึง่ของมนษุย์ทีจ่ะผลกัดนั 
ให้เกิดความกล้าแสดงออกและลงมือปฏิบัติ  
ตลอดจนการต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ 
(Tesluk et al., 1997 ; Dewett, 2007)

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

1.1 ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้ครดู�าเนินการ
พัฒนาการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
โดยให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการก�าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร การน�าหลกัสตูรไปใช้ และการประเมนิผล
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงคุณภาพของ 
ผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากผลการวิจัย
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พบว่า ด้านที่มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูพัฒนา
และใช้สือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา โดยการส่งเสรมิ
ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้
ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย 
และน�าไปสื่อที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้จริงกับนักเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะของนักคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านของการพัฒนาสื่อให้ผู้เรียนมีความกล้า
เสี่ยง ที่จะริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ด้านทีมี่ความต้องการจ�าเป็นสูงกว่าด้านอืน่ๆ อาจ
มีการติดตาม และส่งเสริมให้ครูประเมินผลการใช้
สื่อเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อน�ามาปรับปรุงให้มี
ประสิทธภิาพท่ีดขีึน้ไป เนือ่งจากผลการวจิยัพบว่า 
ด้านทีม่ลี�าดับความต้องการจ�าเป็นล�าดบัทีส่อง คอื 
ด้านการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
หลกัสตูร ทีส่่งเสรมิผูเ้รยีนให้มคีวามคดิทีห่ลากหลาย 
และความกล้าเสี่ยง ที่จะลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ ตาม

แนวคดิคุณลกัษณะนกัคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตร 
มีความต้องการจ�าเป็นในด้านการมีความคิดที่ 
หลากหลาย ความกล้าเสีย่ง ทีจ่ะลงมอืท�าสิง่ใหม่ๆ 
สูงทีสุ่ด ซ่ึงจะสามารถช่วยให้โรงเรยีนมแีนวทางการ
สร้างสรรค์วธิกีารพฒันานกัเรยีนให้เกดิคณุลกัษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้

2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิคณุลกัษณะนกัคดิ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เนือ่งจากผลการวจัิยพบ
ว่าการจัดการเรียนการสอนมีสภาพท่ีพึงประสงค์
ของการบริหารวิชาการ ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าขอบข่าย
การบริหารวิชาการอื่นๆ มาก โดยเฉพาะด้านมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูให้ความ
ส�าคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
ผู้บริหารจงึควรส่งเสริมให้ครูได้พฒันาตนเองในด้าน
การจดัการเรยีนการสอนให้นักเรยีนเกดิคณุลักษณะ
ของนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
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