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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
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การสอนแบบสร้ างสรรค์ เป็ น ฐาน (Creative Based Learning) ของส านั กพั ฒ นานวั ตกรรมการจั ด
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 246 คน จาก 82 โรงเรียน โดยมีผู้ให้
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร คือ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม
ค่าดัชนี ความต้องการจ าเป็น ในการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวความคิดการ
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่าการบริหารโรงเรียนที่มีความจาเป็นสูงสุด คือ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน รองลงมา คือ นโยบาย สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ หลักสูตรและการสอน และ
ที่มีความต้องการจาเป็ นต่าที่สุด คือ การพัฒ นาครู และมาตรฐานและการประเมินผล ในด้านการ
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความจาเป็นสูงสุด คือ การนาเสนอผลงาน รองลงมา คือ
การฝึกใช้จินตนาการ การกระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหา การกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ การ
เรียนรู้ร่วมกัน การประเมินผลงาน และที่มีความต้องการจาเป็นต่าที่สุด คือ การค้นคว้า เรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้
คาสาคัญ: ความต้องการจ าเป็ น การพั ฒ นาการบริห ารโรงเรียนประถมศึกษา แนวความคิดการ
พัฒนานักเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์
Abstract
The purpose of this descriptive research was to study priority needs in management
development of primary schools based on the concept of developing students’
creativity. The samples of this research were educational personnel selected from
primary schools under the office of the basic education commission. The schools joined
research and innovation of study planning for development of a critical thinking skills
project in twenty–first century (creative based learning). In total, there were 246 persons
from 82 schools. The research participants were divided into 2 groups. The first group
was school director or deputy director of school, (1 person from every school). The
second group was teachers. ( 2 people from every school) . The research using a
purposive sampling method and there was the 5-level rating scaled questionnaire. The
data was analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, PNI
modified and Item objective congruence. The findings indicated that in overall the
priority needs in management development of primary schools based on concept of
developing students’ creativity were as follows: The highest priority needs index was
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community involvement. The second priority needs index was policy. The third priority
needs index was learning environment. The fourth needs index was administration. The
fifth needs index was curriculum and instruction. The lowest needs index was teacher
development, standard and assessment. The highest priority needs index of the
development of creative thinking was presentation. The second priority needs index was
imagination practicing. The third priority needs index was development of analytical
thinking and problem solving. The fourth needs index was stimulating inspiration, group
learning, and evaluation. The lowest priority needs index was self-learning and learning
activity.
Keywords: priority need, management development of primary school, development
student concept, development student for creative thinking concept
บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒ นาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ การศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยแรกที่เป็นพลวัตรหรือแรงขับเคลื่อนให้เกิดขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ในตลาดโลกควบคู่ไปกับการพัฒ นาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะทุนของมนุษย์ที่จะติดตัว
ตลอดไปก็คือ ทุนทางปัญญาอันได้แก่ความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่จะนาไปสู่รายได้หรือผลผลิต ที่มี
ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งต่อบุคคลและสังคมในระยะยาว ภาพรวมของภาคการผลิตของเศรษฐกิจไทยยังอยู่
ในระดั บ ต่ า เป็ น ผลท าให้ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เป็ น ไปได้ น้ อ ยส่ ว นหนึ่ งเกิ ด จากเรามี ก ารผลิ ต เชิ ง
นวัตกรรมน้อย เนื่องจากทุนมนุษย์ ทุนปัญญาของเรายังมีปัญหาเรื่องขีดความสามารถด้านการคิ ด
โดยเฉพาะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาจึงต้องตื่นตัวในการสร้างทรัพยากรซึ่งเป็นทุนปัญญา
ของชาติให้มีคุณภาพ สามารถคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประเทศ
ยุ ค ปั จ จุ บั น เรี ย กได้ ว่ าเป็ น ยุ ค แห่ ง ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละนวั ต กรรม นานาประเทศให้
ความสาคัญ กับการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒ นา
ประเทศ ศักยภาพของระบบการศึกษาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จะเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 โดยทั่วไปการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น
แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ บนฐานนวัต กรรม ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จาก
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ
อันเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ และ 2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ เช่น แรงงาน ทุน หรือพื้นที่การผลิต สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การสร้างฐานนวัตกรรมนั้น จะเป็นการเจริญเติบโตที่มั่นคง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
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และสังคมได้มากกว่าความก้าวหน้าที่เกิดจากการเพิ่มแรงงานและเพิ่มเงินเข้าไปในระบบในระหว่าง
ศตวรรษที่ 19-20 (ไกรยส ภัทราวาท, 2556)
โรงเรียนและห้องเรียนเป็นสถานที่ที่สาคัญที่สุดของประเทศเพราะนี่คือแหล่งผลิตทุนมนุษย์
ป้ อนเข้าสู่ สั งคมและจะกลายเป็ น กลไกอันส าคัญ ในการเปลี่ ยนแปลงสั งคมไปในทิศทางที่ต้องการ
ได้มากน้ อยเพียงใด หากยั งไม่ส ามารถปรับเปลี่ ยนห้ องเรียนและโรงเรียนให้ สอนการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การให้ความรู้เป็นหลักก็จะตอบสนองต่อความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดทอนหรือไม่สะท้อนถึงขีดความสามารถของ
คนไทยที่แท้จริงได้ (บรรจง อมรชีวิน , 2554) การบริหารโรงเรียนให้ ตอบสนองความต้องการกับ
ประเทศและสังคมให้ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นับเป็นงานที่สาคัญ และท้าทาย
สาหรับผู้บริหารระดับประเทศจนถึงผู้บริหารระดับสถานศึกษา ย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
รวมถึงวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมของผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่ งต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
รวมถึงนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อที่จะสร้างผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นทรัพยากรอันมี
ค่าของประเทศต่อไปโดยบทบาทของผู้บริหาร คือ การทาให้ระบบและทรัพยากรมีพร้อมและเพียงพอ
สาหรับการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย Robinson and Aronica (2015) เมื่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่
จะสร้ างผู้ เรี ย นให้ เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ระบวนการในการบริ ห ารอย่ า ง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
สู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ จึงต้องเรียนรู้วิ ธีการบริหารทักษะกระบวนการ รวมถึงการสร้างหรือใช้
นวัตกรรมการบริหาร เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
ความรู้ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารคนเก่ง การบริหารโครงการ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
การศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาคนให้
มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันด้านการคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น
และความคิดสร้างสรรค์ก็ถูกกาหนดให้เป็นสิ่ งที่เด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี จึงเป็นหนึ่ง ในภารกิจ
เร่งด่วนของผู้บริหารการศึกษาต้องทาให้เกิดผลให้ได้ตามความต้องการของสังคม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาคนให้
มีความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ประเทศไทยเรากาลังเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่
ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
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พ.ศ.2560-2564 โดยการให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และภาคประชาสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดการศึกษา
ในทุก ๆ ระดับ การบริห ารโรงเรียนจึงถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทั้งวิธีคิดและการปฏิบัติ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนของผู้เรียนสู่การเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สังคมที่
ต้ อ งการก าลั ง คนที่ อุ ด มปั ญ ญา สามารถสร้ า งสรรค์ แ ละเพิ่ ม ผลผลิ ต สร้ างคุ ณ ค่ าและเพิ่ ม มู ล ค่ า
ทรั พยากรที่ มีอยู่ ได้ ประเทศที่ต้อ งการทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ มีความสามารถในการแข่งขันกับ นานา
อารยประเทศได้ สอดคล้องกับ Robinson and Aronica (2015) ที่กล่าวว่าเราต้องการการศึกษาที่
ตั้งอยู่ บ นฐานคิ ดที่ แตกต่างไปจากหลั กการขับ เคลื่ อนขบวนการปฏิ รูป มาตรฐานอย่างในปัจ จุบั น
จาเป็นต้องหวนคืนสู่ความสามัญธรรมดาให้ได้เสียก่อนความสามัญนี้ไม่ได้หมายถึงสาขาวิชาวิธีการ
สอนหรือกลวิธีประเมินผลที่กาหนดไว้ชัดเจนตายตัวแต่เป็นเจตนารมณ์พื้นฐานที่การศึกษาจาเป็นต้อง
ตอบสนองให้ได้เป็นอันดับแรกเราจาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับโรงเรียนและวิธีการบริหารจัดการ
โรงเรี ย นชนิ ดถอนรากถอนโคนนั้ นคื อต้องยกเลิ กโมเดลแบบอุตสาหกรรมแล้ ว หั นไปใช้โมเดลที่ มี
หลักการและแนวปฏิบัติที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงใน
ตัวโรงเรียนเอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบริบททางการศึกษา พลวัตของการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
โรงเรีย นในประเด็น หลั ก ดังต่อไปนี้ 1. นโยบาย 2. การบริห ารจัดการ 3. สิ่ งแวดล้ อมการเรียนรู้
4. หลักสูตรและการสอน 5. การพัฒนาครู 6. มาตรฐานและการประเมินผล 7. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
แนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์จะประสบความส าเร็จได้ เกิดจากการเตรียมพร้อมของผู้ ปกครองและการ
ส่ งเสริ มของครู ทั้ งการท าตนเป็ นแบบอย่ างและการสร้างบรรยากาศ (ประพั นธ์ ศิ ริ สุ เสารัจ , 2551)
นักวิชาการได้ให้ความสนใจศึกษาวิจัยวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งอาจสรุปได้ว่าวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การ
พัฒนาโดยการศึกษาวิจัย และการพัฒนาด้วยการสอน ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาวิธีการพัฒนาในแบบที่ 2
คือ การพัฒนาด้วยการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการได้ศึกษาวิจัยการพัฒนานักเรียนให้มีความคิด
สร้ างสรรค์ ผ่ านแนวคิ ดต่ าง ๆ ดั งต่ อไปนี้ Lin, Y.S (2011) ได้ น าเสนอกรอบแนวคิ ดการสอนแบบ
สร้างสรรค์ เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนการสอน การสอน
แบบสร้างสรรค์ ได้อธิบายถึง การฝึกฝนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไป
ด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ได้ แ ก่ Creative Teaching, Teaching for Creativity และ
Creative Learning โดยบรรยากาศที่สนับสนุนต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และ
คุณภาพถูกสร้างผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การคิดค้น และการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนที่มี
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ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น จากแนวคิดข้างต้น
ผู้วิจัยจึ งประยุ กต์ใช้ แนวคิดจากงานวิจัยของ วิริยะ ฤาชัยพานิช (2558) และงานวิจัยต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานั กเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ จานวน 6 คน ได้แก่ Schirrmacher (1998)
กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า Robert and
Wandy (2003) การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็ก Sharp (2004) ได้ศึกษางานวิจัยและ
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยอิทธิพลที่ส่งเสริมและหล่อเลี้ยงความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กผ่ านทางการศึกษา Awang and Ramly (2008) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning) เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Eragamreddy
(2013) ได้ออกแบบกลยุทธ์สาหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความ
เป็นนวัตกรรมแนวคิดการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มาสังเคราะห์เป็นกระบวนการในการพัฒนา
นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1. การกระตุ้น สร้างแรง
บันดาลใจ 2. การฝึกใช้จินตนาการ 3. การค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง 4. การเรียนรู้ร่วมกัน 5. การกระตุ้น
ความคิดและการแก้ปัญหา6. กิจกรรมการเรียนรู้ 7. การนาเสนอผลงาน 8. การประเมินผลงาน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการจาเป็น (Priority needs)
โดยการศึกษาเอกสารจากแนวคิดของ สุวิมล ว่องวาณิช (2548) โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน (D) และสภาพที่พึงประสงค์ (I) ด้วยการใช้เทคนิคหรือการคานวณหา
ค่าดัชนี Modified Priority Need Index (PNImodified) จากสูตร PNImodified=(I–D)/D เพื่อระบุความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารโรงเรียนใช้แนวคิดเรื่อง
Creative school Robinson (2015)

ประกอบด้วย
1. นโยบาย
2. การบริหารจัดการ
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. หลักสูตรและการสอน
5. การพัฒนาครู
6. มาตรฐานและการประเมินผล
7. การมีส่วนร่วมของชุมชน

การพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพานิช, 2558;
Schirrmacher, 1998; Robert and Wandy , 2003; Sharp , 2004;
Awang and Ramly, 2008; Eragamreddy, 2013) ประกอบด้วย
1. การกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ
2. การฝึกใช้จินตนาการ
3. การค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. การเรียนรู้ร่วมกัน
5. การกระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหา
6. กิจกรรมการเรียนรู้
7. การนาเสนอผลงาน
8.การประเมินผลงาน

การคานวณหาค่าดัชนี Modified Priority Need Index

(PNImodified) จากสูตร PNImodified = (I–D)/D
สุวิมล ว่องวาณิช (2548)
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาบริหารโรงเรียนตามแนวคิด
การพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เกิดจากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง (Reviewed Literatures) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Research)
โดยศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากหนั ง สื อ ต ารา บทความวิ ช าการ งานวิ จั ย ฐานข้ อ มู ล จากระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต และงานวิจั ย ต่ างทั้ งในประเทศและต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การบริห ารโรงเรี ย น
สร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วได้ทาการสังเคราะห์และสรุป
เป็นตัวแปรต่าง ๆ
วิธีการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ยแบบบรรยายที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ โดยมี
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creative Based Learning) ของสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 246 คน จาก 82 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการ โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการและ
รองผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคาถาม 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และตาแหน่ง ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์จานวน 56 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Validity) โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่ าน เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการวัดค่ าดัชนีความสอดคล้ อง คื อ
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ ซึ่งพิจารณาเลือกค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้อง
กับเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ (ศิ ริ ชัย กาญจนวาสี , 2552) ซึ่งผลการประเมิ นความเหมาะสมของ IOC
เท่ากับ 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ของการวิจัยสูง
จากนั้ น ตรวจสอบความเที่ ย ง (Reliability) ของเครื่ องมื อโดยน าแบบสอบถามที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบความตรงด้ านเนื้ อหาไปทดลองใช้ (Try Out) กั บกลุ่ มที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ างการวิ จัย ได้ แก่
ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการและครูไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซี่งผล
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.996 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นสูง และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ใน
การตอบแบบสอบถามส่งถึง ผู้บริหารและครู โดยการส่งไปรษณีย์ จานวน 246 ฉบับ จากนั้นรวบรวม
แบบสอบถาม ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยทาการตรวจสอบความครบถ้วนของ
การตอบแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่ตอบอย่างสมบูรณ์จานวน 236 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.93
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการ
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยของ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น โดยใช้วิธี Priority Needs Index
(PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์และจัดลาดับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนา
นั กเรี ยนให้ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ จากค่ าดั ชนี PNImodified แล้ วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย
ผลการวิจัย
สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในภาพรวม พบว่า การบริหารโรงเรียนที่มีความจาเป็นสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
(PNImodified=0.29) รองลงมา คือ นโยบาย (PNImodified=0.20) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (PNImodified=
0.19) การบริหารจัดการ (PNImodified=0.18) หลักสูตรและการสอน (PNImodified=0.18) และที่มีความ
ต้องการจาเป็ น ต่าที่ สุ ด คือ การพั ฒ นาครู (PNImodified=0.17) และ มาตรฐานและการประเมิน ผล
(PNImodified=0.17) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการบริ ห ารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นานัก เรีย นให้ มีความคิ ด
สร้างสรรค์ในภาพรวม
ความต้องการ
สภาพปัจจุบัน สภาพปัจจุบัน
การพัฒนานักเรียนให้มีความคิด
จาเป็น
ลาดับ
สร้างสรรค์
SD
SD
PNImodified
x̅
x̅
การกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ
3.82 0.79 4.52 0.69
0.18
4
การฝึกใช้จินตนาการ
3.75 0.79 4.48 0.70
0.19
2
การค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
3.86 0.80 4.52 0.69
0.17
7
การเรียนรู้ร่วมกัน
3.85 0.78 4.53 0.67
0.18
4
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ตารางที่ 1 สภาพการบริ ห ารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นานัก เรีย นให้ มีความคิ ด
สร้างสรรค์ในภาพรวม (ต่อ)
ความต้องการ
สภาพปัจจุบัน สภาพปัจจุบัน
การพัฒนานักเรียนให้มีความคิด
จาเป็น
ลาดับ
สร้างสรรค์
SD
SD
PNImodified
x̅
x̅
การกระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหา 3.78 0.80 4.50 0.68
0.19
2
กิจกรรมการเรียนรู้
3.90 0.80 4.55 0.67
0.17
7
การนาเสนอผลงาน
3.70 0.81 4.46 0.73
0.21
1
สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในภาพรวม พบว่า การพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความจาเป็นสูงสุด คือ
การนาเสนอผลงาน (PNImodified=0.21) รองลงมา คือ การฝึกใช้จินตนาการ (PNImodified=0.19) การ
กระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหา (PNImodified=0.19) การประเมินผลงาน (PNImodified=0.18) การ
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ (PNImodified=0.18) การเรียนรู้ร่วมกัน (PNImodified=0.18) และที่มีความ
ต้องการจาเป็นต่าที่สุด คือ การค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง (PNImodified=0.17) และ กิจกรรมการเรียนรู้
(PNImodified=0.17) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สภาพการบริ ห ารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการพัฒ นานัก เรีย นให้ มีความคิ ด
สร้างสรรค์จาแนกตามการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวม
การพัฒนานักเรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์

สภาพปัจจุบัน

x̅
การกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ
3.82
การฝึกใช้จินตนาการ
3.75
การค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
3.86
การเรียนรู้ร่วมกัน
3.85
การกระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหา 3.78
กิจกรรมการเรียนรู้
3.90
การนาเสนอผลงาน
3.70

SD
0.79
0.79
0.80
0.78
0.80
0.80
0.81
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สภาพที่พึง ความต้องการ
ประสงค์
จาเป็น
ลาดับ
SD PNImodified
x̅
4.52 0.69
0.18
4
4.48 0.70
0.19
2
4.52 0.69
0.17
7
4.53 0.67
0.18
4
4.50 0.68
0.19
2
4.55 0.67
0.17
7
4.46 0.73
0.21
1
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จากข้อมูลข้างต้นความต้องการจาเป็นในการบริหารโรงเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน นโยบายและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามลาดับ หากนามาพิจารณากับการ
จาแนกตามการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในรายด้านจะพบว่า การบริหารโรงเรียนด้าน
การมีส่วนร่วม ด้านนโยบายและด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความต้องการจาเป็นสูงสุดในการ
พัฒ นานั กเรีย นให้ มีความคิดสร้างสรรค์ใน 4 อันดั บแรกสู งสุ ดในเรื่องเดี ยวกัน คือ การฝึ กการใช้
จิน ตนาการ การกระตุ้น การคิดและการแก้ปัญ หา การนาเสนอผลงานและการประเมินผลงาน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจัดระดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์รายด้าน
การบริหาร
กระบวนการ
การกระตุ้น
สร้างแรง
บันดาลใจ
การฝึกใช้
จินตนาการ
การค้นคว้า
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง
การเรียนรู้
ร่วมกัน
การกระตุ้น
ความคิดและ
การ
แก้ปัญหา
กิจกรรมการ
เรียนรู้
การนาเสนอ
ผลงาน
การ
ประเมินผล
งาน

นโยบาย

การบริหาร
จัดการ

สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ
การพัฒนาครู
การเรียนรู้
การสอน

มาตรฐาน
และการ
ประเมินผล

การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

PNI

ลาดับ

0.19

5

0.17

5

0.20

4

0.18

3

0.17

4

0.18

1

0.19

7

0.20

4

0.20

2

0.21

2

0.19

1

0.18

1

0.17

4

0.22

1

0.17

7

0.17

5

0.16

8

0.18

3

0.16

6

0.16

6

0.20

5

0.18

6

0.17

5

0.18

7

0.17

8

0.16

6

0.16

6

0.20

5

0.21

2

0.19

4

0.20

4

0.18

3

0.18

1

0.17

4

0.21

4

0.16

8

0.16

8

0.19

6

0.18

3

0.15

8

0.15

8

0.19

7

0.25

1

0.21

1

0.22

1

0.18

3

0.18

1

0.18

1

0.22

1

0.21

2

0.20

2

0.21

2

0.19

1

0.17

4

0.18

1

0.22

1
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์มีประเด็นที่นามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒ นานักเรียนให้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมจะเห็ นได้ว่าการบริห ารที่มีความ
จาเป็นสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันมากทั้งด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ จาก
ผลการวิ จั ย ของ ณภิ ญ รั ต น์ ทั พ ขวา (2557) การเปรีย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย น
ผู้ปกครองและชุมชน จาแนกตามขนาดสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของสถานศึกษาแตกต่างกัน
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ได้บัญญัติไว้มีสาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ในการมี
ส่ วนร่ วมจั ดการศึ กษา และพั ฒ นาด้ านการศึ กษา ไม่ ว่ าจะเป็ นการให้ สั งคมได้ มี ส่ วนร่วมในการจั ด
การศึกษา ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชมเพื่อร่วมกันพั ฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ การปฏิรูปการศึกษาให้มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษามีความใกล้ชิดกับชุมชนอันเป็นรากฐานของสังคมไทย บ้าน วัด โรงเรียน โดยใช้
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแบบโรงเรี ย นเป็ น ฐาน (School-Based-Management) ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community-Based-Management) โรงเรี ย นและชุ ม ชนเป็ น ฐาน (School and Community Based-Management) (สุกัญญา แช่มช้อย, 2555) แต่ในความเป็นจริงนั้นมีโรงเรียนจานวนไม่มากนักที่
ประสบความสาเร็จในการให้ชุมชนมีส่วนร่วม มักพบปัญหาหลายอย่างจากหลายเหตุปัจจัยเช่น ทัศนคติ
ของผู้บริหารและครูที่มองว่าผู้คนในชุมชนมีความรู้น้อย สถานศึกษาจึงไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นทางด้าน
ต่าง ๆ (ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, 2555) ดั งนั้นสถานศึกษาจึงเป็นผู้กาหนดการดาเนินการเอง โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย การมีค่านิยมความเป็ นข้าราชการของครูขาดความเอาใจใส่ที่จะ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้นและไม่เห็นความสาคัญของการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน ชุมชน
จึงไม่กล้าเข้ามามีบทบาทกับผู้บริหารและครูในโรงเรียน ครูจึงขาดความรู้ความเข้าใจถึงความสามารถ
และศักยภาพของคนในชุมชนและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ สถานศึกษาขาดแนวคิดที่เหมาะสม
ในการทางานร่วมกับชุมชนหวังเพียงที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากรเพียง
อย่างเดียว โดยไม่คิดที่จะทาหรือช่วยพัฒนาชุมชนด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาบุตรหลาน
ของประชาชนในชุมชนและประการสุดท้ ายผู้บริหารสถานศึกษาทางานโดยยึดความคิดของตนเองเป็น
หลักชุมชนจึงไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าการจัดการศึกษาเป็น
หน้าที่ของโรงเรียนฝ่ายเดียวจึงอาจสรุปได้ว่าโรงเรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมนั้นเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แต่ก็ยังมีโรงเรียนจานวนไม่น้อยเช่นกันที่ประสบความสาเร็จในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยได้รับ
ความร่วมมือ ทั้งการระดมทรัพยากร การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ความต้องการให้ ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมช่วยผลักดัน
ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา
จึงเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนอยากให้เกิดขึ้น และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่อยู่ที่โรงเรียนมีวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์และการแก้ปัญหาลดข้อจากัดให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน
นโยบายเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นในระดับสูงสุดในอันดับรองลงมา และจากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่าที่แต่ละโรงเรียนเห็นว่า นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ไม่มี
ความชัดเจน ขาดจุดเน้นและการระบุกรอบเวลา ขาดการติดตามตรวจสอบ การพัฒนานักเรียนให้มี
ความคิดสร้ างสรรค์นั้ น ต้องระบุ ทิ ศทางในการพัฒ นาที่ชัดเจน ต่ อเนื่องและใช้เวลา โดยส่ว นใหญ่
โรงเรีย นในสั งกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับมอบนโยบายปีล ะหลายอย่างหลาย
โครงการ จึงทาให้ขาดจุดเน้น ขาดเป้าหมายที่แน่นอน รวมถึงขาดอิสระในการทางาน โดยลักษณะการ
ทางานจะเป็นการรับคาสั่งมาจากส่วนกลางทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทพื้นที่และวัฒนธรรม
องค์กรของระบบราชการที่มีลาดับชั้นมากจึงเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จของผู้ปฏิบัติการสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิชัย พันธเสน (2558) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาการบริหารการศึกษา คือการ
กระจายอานาจการบริหารการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการ
ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนตามพื้นที่ต่าง ๆ สามารถกาหนดหลักสูตรได้ตามเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคมในพื้นที่นั้น ๆ กระจายอานาจการบริหารศึกษา ด้วยการลดการแก้ไขปัญหาในลักษณะ
เดิมที่เน้นการตั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดปัญหา
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นความต้องการจาเป็นสูงสุดในอันดับรองลงมาจากนโยบาย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอารมณ์ ความรู้สึกและการ
รั บ รู้ ค วามเข้ าใจในเชิ งเหตุ ผ ล โดยสภาพแวดล้ อมทางกายภาพเป็ น ปั จ จั ยที่ ส่ งผลต่ อ การเรี ยนรู้
ประสบการณ์ กระบวนการคิดและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร, 2561)
และจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาคล้ายกัน คือ ขาดการระดมทรัพยากรและขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้ ประเด็นหลักที่พบ คือ
ปัญหาทางกายภาพ คือ การขาดแคลนทรัพยากร เช่น สื่ออุปกรณ์ อาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ซึ่งเกิดจากการขาดงบประมาณสนั บสนุน แต่อีกประการส าคัญ คือ บุคลากรก็ยังขาด
ความรู้ ค วามเข้า ใจถึ งอิ ท ธิพ ลของการจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรีย นรู้ทั้ งทางกายภาพซึ่ งมิ ใช่ เพี ย ง
ห้องเรียน อาคารเรีย นหรือสื่อการเรียนการสอน แต่ยังหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กเรียนรู้ได้ที่มีลักษณะ
เป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละอิ ท ธิ พ ลของ
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สภาพแวดล้อมทางจิตภาพและสังคมมีส่วนช่วยปรับพฤติกรรม บุคลิกภาพ และสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนอีกด้วย
2. ผลการประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ นในการพั ฒ นานั กเรียนให้ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ ใน
ภาพรวมพบว่ามีความต้องการพัฒนาด้านการน าเสนอผลงานรองลงมา คือ การฝึกการใช้จินตนาการ
รองลงมา การกระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหาและการประเมินผลงานตามลาดับ การนาเสนอผลงาน
เป็นกระบวนที่สาคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกรี วัชรพรรณ และ
สุนันท์ ปัทมาคม (2529) พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนาเสนอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวิธีการนาเสนอ
ผลงานให้ มีค วามคิด สร้ างสรรค์แ ปลกใหม่ยั งมี อุ ป สรรคอยู่ม าก เช่ น ความพร้อมของสื่ อ อุป กรณ์
ช่องทางในการนาเสนอ รวมถึงรูปแบบในการนาเสนอเองซึ่งยังมีข้อจากัดทั้งเรื่องทรัพยากรและความรู้
ในการนาเสนอ การฝึกการใช้จินตนาการมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนต้องใช้ทั้ง
ประสบการณ์และบรรยากาศการเรียนรู้ รวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการโดยที่
ครูผู้สอนต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถดึงศักยภาพและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้
นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนการคิ ด และใช้ จิ น ตนาการจากการเรีย นรู้ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย การกระตุ้ น
ความคิดและการแก้ปัญหาเป็นความต้องการจาเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้จัก สงสัย คิด ตั้งคาถามในการเรียนรู้อย่า งบ่อยครั้ง
เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและพัฒ นาการคิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ในการกระตุ้น
ความคิดและการแก้ปัญหาเป็นเทคนิคการสอนที่ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถเอาใจใส่มุ่งมั่น
และได้ รั บ การเตรี ย มการมาอย่ า งดี จึ งไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ า ยที่ จ ะท าได้ ห ากไม่ ได้ รั บ การฝึ ก ฝนและผ่ า น
ประสบการณ์ การประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ต้องมีการประเมินที่มีลักษณะที่หลากหลายและ
ไม่มีรูปแบบเฉพาะ อาจเป็นการประเมินร่วมกันของผู้ทากิจกรรม ต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของการ
ประเมินที่มีความแตกต่าง การออกแบบการประเมินความคิดสร้างสรรค์จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงเป้าหมายในการประเมินอย่างแท้จริง
โดยสรุปจากข้อค้นพบในการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนตาม
แนวคิดการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องทาอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
อันได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ กาหนด
นโยบายร่วมกัน และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
จึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปรับโครงสร้างการ
บริ ห ารให้ ชุ มชนมีอานาจในการบริห ารมากขึ้น ให้ มี ลั กษณะความร่วมมือร่วมใจ (collaborative
structure) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 เท่ า ทั น กระแส ความเปลี่ ย นแปลง จากกระบวนทั ศ น์ แ บบดั้ ง เดิ ม
(Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นทักษะสาคัญในการดารงชีวิต การจัดการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทั้งโรงเรียน
และชุมชนในการระดมความคิดและทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น การให้บริการความรู้และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน
เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปวัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อ ม จั ด การเรีย นรู้ โดยใช้ ส ถานที่ เป็ น ฐาน (Placebased-learning)
ส่วนของโรงเรียนการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ควรกาหนดเป้าหมายชัดเจนใน
นโยบายของโรงเรีย นและขับ เคลื่อนทั้ งระบบในภาพรวม และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ มีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้การ
พัฒ นาความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อยู่แล้ว ในส่วนของท้องถิ่นการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนย่อมจะเกิดประโยชน์ในอนาคตและได้รับการยอมรับ
และสนับสนุนกับชุมชนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาความต้องการจาเป็นของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิด การ
พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาต่อเนื่องว่านวัตกรรมที่ใช้ในการ
บริหารโรงเรียนในการการพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอะไรบ้างและควรมีรูปแบบหรือ
ลักษณะอย่างไรในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกาลังสาคัญเป็นทุนมนุษย์ที่มี
ค่าในการพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ไกรยส ภั ท ราวาท. (2556). ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21.
ป ร ะ ช า ช า ติ ธุ ร กิ จ อ อ น ไ ล น์ . ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2559.จ า ก
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1359702484.
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