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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากรอบแนวคิด สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนาเปนกลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิด
การเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน
ใชการศึกษาเอกสาร วิเคราะห และสังเคราะหกรอบแนวคิด จากนัน้ เก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง ยกรางกลยุทธ
และจัดประชุมสนทนากลุม กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 397 โรง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบประเมิ น กรอบแนวคิ ด
แบบสอบถาม สภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงค และแบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปได
ของกลยุทธ
ผลการวิจยั พบวา (1) กรอบแนวคิดกลยุทธการบริหารโรงเรียนฯ ประกอบดวยแนวคิดหลัก 3 เรือ่ ง ไดแก
การบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค วิธีเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค (2) สภาพที่พึงประสงคดานการจัดการเรียน
การสอนและสภาพเทคโนโลยีมคี า เฉลีย่ สภาพทีพ่ งึ ประสงคสงู ทีส่ ดุ อยูใ นระดับมาก (3) จุดแข็งของการบริหาร
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โรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอน สวนจุดออนคือ การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สวนภาวะคุกคาม ไดแก
นโยบายของรัฐบาล สภาพสังคม และสภาพเทคโนโลยี (4) กลยุทธการบริหารโรงเรียนฯ มี 4 กลยุทธหลัก
11 กลยุทธรอง
คําสําคัญ: กลยุทธ / การบริหารโรงเรียน / ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
Abstract
The objectives of this research were to examine conceptual framework, current
and desirable states, strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and to develop
primary school management strategies according to the concept of student competency
development in creative problem solving. Mixed methodology was applied by means of
documentary study, analysis and synthesis of conceptual framework, collecting data from
the sample, making draft strategies, and organizing a focus group discussion. A sample of
397 primary schools under the Ofﬁce or Basic Education Commission was drawn.
Research instruments included a conceptual framework evaluation form, a questionnaire
on current and desirable states, a questionnaire on opinion about school management,
and an evaluation form on propriety and feasibility of the strategies.
Research results revealed the followings: (1) the developed conceptual
framework of primary school management strategies comprised of 3 major conceptual
frameworks, namely, academic management in primary school, creative problem solving
competency, and student competency development approach in creative problem
solving; (2) the desirable state of primary school management according to the concept
of student competency development in creative problem solving based on the analysis
of internal environment indicated the highest mean for instruction management and
technological situation; (3) the strength of primary school management involved
instruction management, while the weaknesses were curriculum development,
measurement and evaluation, and development of learning media and sources. External
factor as opportunity was economic situation; while threats included government policy,
social situation and technological situation; and (4) primary school management strategies
contained 4 main strategies and 11 sub-strategies.
KEYWORDS: STRATEGIES / SCHOOL MANAGEMENT / CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY
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บทนํา
การศึกษาสภาวการณเด็กและเยาวชนไทยโครงการพัฒนาเครือขายการจัดการเชิง
พื้นที่ในการวิเคราะหสภาวการณและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
พบวา สถานการณปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กและเยาวชนไทยยังคงนาเปนหวงในหลายกรณีปญ
 หา
ดังเชน ปญหาความเครียดในเด็กและเยาวชนไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ปญหาดานครอบครัว
เด็กไทยในปจจุบัน พบวา เด็กไมไดอาศัยอยูกับพอแม ปญหาสภาวการณทางเพศ พบวา
สถานการณแมวยั รุน อายุตาํ่ กวา 19 ป ยังคงเปนสถานการณทนี่ า จับตามอง ปญหาดานอบายมุข
พบวา เด็กไทยเฉลี่ยรอยละ 20 หรือ 1 ใน 5 เลนพนันฟุตบอลและซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใตดิน
เปนครั้งคราวถึงเปนประจํา ดานปญหายาเสพติดสํารวจพบเด็กไทยกําลังตกอยูใ นสถานการณ
ความเสี่ยงที่สามารถติดยาเสพติดไดโดยงาย สวนประเด็นปญหาดานความรุนแรง พบวา
เด็กไทยเคยพบเห็นการพกพาอาวุธเปนครั้งคราวถึงเปนประจํา และเคยพบเห็นการทําราย
รางกายในสถานศึกษา สุดทายปญหาสื่อครองชีวิตเด็กไทยขยายตัวสูงขึ้น เด็กไทยใชเวลา
หมดไปกับสื่อซึ่งสูงถึง 8-9 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยในระยะยาวอาจสงผลตอเวลาในการพักผอน
ที่ ล ดลงและส ง ผลกระทบต อ เวลาในการเรี ย นรู  ข องเด็ ก ให ต  อ งด อ ยประสิ ท ธิ ภ าพลงไป
(สถาบันรามจิตติ, 2555) จะเห็นไดวาสถานการณสภาพแวดลอมทางสังคมของเด็กไทยใน
ปจจุบันมีแนวโนมที่เด็กจะเผชิญกับปญหาที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การเตรียมผูเรียนใหมี
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อใหมีความสามารถในการแกปญหาที่มี
ความสลับซับซอนมากขึ้น เปนหนาที่ของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ครู และ
ผูบริหาร ทุกฝายตองใหความสําคัญและรวมมือกันพัฒนาความสามารถนี้ใหเกิดขึ้นในตัว
นักเรียน เปนการสรางภูมคิ มุ กันใหเกิดขึน้ กับนักเรียน ซึง่ ชวยลดจํานวนเด็กทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
ที่เปนปญหาอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
การจัดการศึกษาในประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 กําหนดแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่เนนในเรื่องการฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553)
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รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ในเวที ร ะดั บ โลก นอกเหนื อ จากคุ ณ ภาพผู  เรี ย น
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกาํ หนดสมรรถนะทีจ่ าํ เปนสําหรับผูเ รียนไว 5 สมรรถนะ ไดแก
ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก ป  ญ หา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนสมรรถนะที่ทําใหนักเรียนสามารถเผชิญปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ ตาง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกต
ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ไดมุงความสําคัญไปที่การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของนักเรียน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหผูเรียนมีศักยภาพนี้เพื่อ
สามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข
ฮักกิ้นส (2554) พบวา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
เปนสิง่ จําเปนสําหรับบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 ทีม่ กี ารแขงขันสูง โดยเฉพาะเด็กทีม่ อี ายุระหวาง
6-7 ป ถาโรงเรียนไมไดสง เสริมเกีย่ วกับความสามารถในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรคจะทําให
เด็กสูญเสียสมรรถนะดานนี้ไป 70%-90% หลังจากที่เขาโรงเรียนเพียง 1 ป สวนใหญองคกร
หรือบุคคลมักสูญเสียโอกาสในการคนพบวิธีแกปญหาองคกรหรือปญหาสวนบุคคล เนื่องจาก
ไมไดนําความคิดสรางสรรคมาเปนสวนสําคัญในกระบวนการแกปญหา บุคคลหรือสมาชิก
ในองคกรสวนใหญมกั ถูกขัดขวางหรือไมไดถกู กระตุน ใหมคี วามคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา
ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และบริษัท บุคคลทั่วไปขาดความรูในเรื่องเทคนิคแกปญหา
อยางสรางสรรค นอกจากนี้ Takahashi (2008) ไดกลาววา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ขาด
ไม ไ ด ใ นการแก ไขป ญ หา การรวมความคิ ด สร า งสรรค กั บ การแก ไขป ญ หาจะก อ ให เ กิ ด
ความสามารถในการคนพบปญหา ความสามารถในการแกไขปญหา และบุคลิกภาพทีส่ รางสรรค
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ทีเ่ พิม่ ขึน้ เชน การมีความอดทนในการแกไขปญหา การมีทา ทีในการทาทายปญหาอยางจริงจัง
ซึ่งเปนความสามารถที่ขาดไมไดในบุคคล ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
จึงเปนพฤติกรรมการคิดทีค่ วรสงเสริมใหเกิดขึน้ กับนักเรียนเพือ่ เปนประโยชนตอ การดํารงชีวติ
ประจําวันทําใหนักเรียนมีแนวทางในการแกปญหาที่มีความเหมาะสมและสามารถแกปญหา
ใหผานพนไปได
การศึกษาเอกสารงานวิจยั ดังกลาวขางตนและความสําคัญของการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคของผูเรียนใหบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค เพื่อนําผลไปใชในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูห รือสรางเสริมประสบการณใหกบั นักเรียนเพือ่ พัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หา
อยางสรางสรรค อันจะนํามาซึ่งการลดพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กและเยาวชนไทยตอไป
วัตถุประสงค
1) เพือ่ ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
2) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
3) เพือ่ ศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
4) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
วิธีการวิจัย
ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล
ประชากรในการวิจัย ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 28,556 โรง (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
กลุมตัวอยาง จํานวน 397 โรงเรียน จากตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (วรรณี แกมเกตุ, 2551) สุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratiﬁed random sampling) จาก 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร กําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยางตามสัดสวน ยกเวนกรุงเทพมหานครทีก่ าํ หนดจํานวนกลุม ตัวอยาง เทากับ 10 โรงเรียน
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกตาง
จากจังหวัดอื่น ๆ ดําเนินการสุมกลุมตัวอยางโรงเรียนในแตละภูมิภาคดวยการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling) กําหนดผูใหขอมูลในแตละโรง ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ครูโรงเรียนละ 1 คน และนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนละ 1 คน รวม 4 คน
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียน จําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
รวม

จํานวนประชากร
(โรงเรียน)
37
6,416
10,880
6,740
3,839

จํานวนกลุมตัวอยาง
(โรงเรียน)
10
89
151
94
53

28,566

397

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินกรอบแนวคิด แบบสอบถามสภาพปจจุบัน
และสภาพพึงประสงค และแบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของกลยุทธ วิเคราห
ขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการคาความตองการจําเปนโดยวิธี
Priority Needs Index
ผลการวิจัย
1) กรอบแนวคิดกลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กรอบแนวคิดกลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
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ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค ประกอบดวยกรอบแนวคิดหลัก
3 เรื่อง ไดแก กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา กรอบแนวคิด
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค และกรอบแนวคิดวิธีเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค ดังภาพ 1
การบริหารวิชาการ
1) การพัฒนาหลักสูตร
- การวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร และ
กํ า หนดมาตรฐานการเรี ย นรู 
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของกับชุมชนและ
ทองถิ่น
- การออกแบบการจัดการเรียนรู
2) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การวัดและประเมินผล
- การวั ด และประเมิ น ผลของ
นักเรียน
- การประเมินผลการสอนของครู
4) การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
1) นักเรียนสามารถระบุปญหาที่ตองการแกไขไดอยางชัดเจน
2) นักเรียนสามารถสรางสรรคแนวคิด วิธีการ รูปแบบหรือ สิ่งใหม ๆ เปน
ทางเลือกในเชิงบวกที่หลากหลายสําหรับการแกไขปญหา
3) นักเรียนสามารถประเมินทางเลือกทีเ่ ปนประโยชนสงู สุดสําหรับการแกไข
ปญหา
4) นักเรียนสามารถนําแผนการคิดอยางสรางสรรคไปใชแกไขปญหาไดจริง
➤

วิธีเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
1) การเรียนรูแบบโครงงาน PBL (Project-based learning)
2) การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based learning)
3) การฝกทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย (การคิดแบบหลากหลาย
Divergent thinking, การคิดแบบสรุปรวม Convergent thinking,
การระดมสมอง brain storming, การคิดนอกกรอบ)
4) การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
➤

การพัฒนากลยุทธ
1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของ
นักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน โดยใชคา PNIModiﬁed
3) รางกลยุทธ โดยใช TOWS Matrix
4) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางกลยุทธ
5) พัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
➤

กลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียน
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค

ภาพ 1 กรอบแนวคิดกลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
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2) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
2.1 สภาพปจจุบนั ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (M = 3.504, SD =
0.742) รองลงมา คือ ดานการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
(M = 3.399, SD = 0.800) ดานการพัฒนาหลักสูตรมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับปานกลาง (M = 3.385,
SD = 0.728) และดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (M = 3.385,
SD = 0.728) ตามลําดับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก พบวา สภาพเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง (M = 3.406, SD = 0.732) รองลงมา คือ สภาพสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง (M = 3.253, SD = 0.707) นโยบายของรัฐบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
(M = 3.200, SD = 0.735) และสภาพเศรษฐกิจคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (M = 3.195,
SD = 0.720) ตามลําดับ
2.2 สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการ
เสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค จากการวิเคราะห
สภาพแวดล อ มภายใน พบว า ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค  า เฉลี่ ย อยู  ใ นระดั บ มาก
(M = 4.446, SD = 0.652) รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(M = 4.431, SD = 0.667) ดานการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(M = 4.402, SD = 0.699) และดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(M = 4.386, SD = 0.683) ตามลําดับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก พบวา สภาพเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูใน
ระดับมาก (M = 4.396, SD = 0.673) รองลงมา คือ สภาพสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(M = 4.344, SD = 0.665) สภาพเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (M = 4.328,
SD = 0.671) และนโยบายของรัฐบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (M = 4.326, SD = 0.664)
ตามลําดับ

246 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

3) จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของ
นักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค มีจุดแข็ง คือ การจัดการเรียนการสอน (PNImodiﬁed =
0.269) จุดออน คือ การพัฒนาหลักสูตร (PNImodiﬁed = 0.309) การวัดและประเมินผล
(PNImodiﬁed = 0.312) และการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู (PNImodiﬁed = 0.295) โอกาส คือ
สภาพเศรษฐกิจ (PNImodiﬁed = 0.355) และภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรัฐบาล (PNImodiﬁed
= 0.352) สภาพสังคม (PNImodiﬁed = 0.335) และสภาพเทคโนโลยี (PNImodiﬁed = 0.291)
4) กลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก และ 11 กลยุทธ
รอง ดังนี้
กลยุทธหลักที่ 1 ปฺฏิรูปการวั ดและประเมิ นผลความสามารถของนั ก เรี ย นใน
การแกไขปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธรองที่ 1.1 จัดระบบการวัดและ ประเมินผล ความสามารถ
ในการนําแผนการคิดอยางสรางสรรคลงสูการปฏิบัติไดจริง
กลยุทธรองที่ 1.2 มุงเนนการวัดและประเมินผล ทักษะการระบุ
ปญหา ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบ
ใช กิ จ กรรมเป น ฐาน กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยการฝ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด หรือกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
กลยุ ท ธ ร องที่ 1.3 กระตุ  น ความสามารถของนั ก เรี ย นใน
การสร า งสรรค แ นวคิ ด วิ ธี ก าร รู ป แบบ หรื อ สิ่ ง ใหม ๆ
เปนทางเลือกในเชิงบวกที่หลากหลายและสามารถประเมิน
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ทางเลือกที่เปนประโยชนมาใชสําหรับการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมโดยผานกระบวนการวัดและประเมินผล
กลยุทธหลักที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความสามารถของ
นักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธรองที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเปนรูปแบบบูรณาการ
มุงเนน ความสามารถของนักเรียนในการนําแผนการคิดอยาง
สรางสรรคไปใชในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
กลยุทธรองที่ 2.2 สงเสริมทักษะการ ประเมินทางเลือกสําหรับ
การแกไขปญหา ทักษะ สรางสรรคแนวคิด วิธีการ รูปแบบ หรือ
สิ่งใหม ๆ สําหรับการแกไขปญหา และทักษะการระบุปญหาใน
หลักสูตรของโรงเรียน
กลยุทธหลักที่ 3 สงเสริมการใชสื่อและแหลงเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธรองที่ 3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อและ
แหลงเรียนรู ที่มุงเนน ความสามารถของนักเรียนในการนํา
แผนการคิดอยางสรางสรรคไปใชในการแกปญหาไดจริง
กลยุทธรองที่ 3.2 สรางแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อและแหลง
เรียนรู เพือ่ ใหนกั เรียน มีทกั ษะการระบุปญ
 หา ทักษะการประเมิน
ทางเลือกสําหรับการแกไขปญหา และทักษะการสรางสรรค
แนวคิด วิธีการ รูปแบบ สิ่งใหม ๆ สําหรับการแกไขปญหา
กลยุทธหลักที่ 4 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธรองที่ 4.1 ระดมทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียน
การสอน เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการนําแผนการคิด
อยางสรางสรรคไปใชในการปฏิบัติได
กลยุทธรองที่ 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
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เพือ่ เสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการประเมินทางเลือก
ที่เปนประโยชนสูงสุดสําหรับการแกไขปญหา
กลยุทธรองที่ 4.3 สรางเครือขายในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ สงเสริมใหนกั เรียนมีความสามารถในการสรางสรรคแนวคิด
วิ ธี ก าร รู ป แบบ หรื อ สิ่ ง ใหม ๆ เป น ทางเลื อ กในเชิ ง บวก
ที่หลากหลายสําหรับการแกไขปญหา
กลยุทธรองที่ 4.4 ประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ใหนกั เรียนมีความสามารถในการระบุปญ
 หาทีต่ อ งการแกไข
ไดอยางชัดเจน ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรู
แบบใชกิจกรรมเปนฐาน กิจกรรมการเรียนรูโดยการฝกทักษะ
กระบวนการคิด หรือกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ แหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย
อภิปรายผล
1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.1) ผลการวิจยั พบวา การจัดการเรียนการสอนมีคา เฉลีย่ สภาพปจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงคสูงที่สุดอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ดานการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคดวย
เทคนิควิธีการที่หลากหลายจึงทําใหมีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุดอยูในระดับมาก ดังผล
การศึกษาของ ณัฏฐพงศ กาญจนฉายา (2555) ทีไ่ ดจดั การเรียนรูโ ดยใชเทคนิคการคิดนอกกรอบ
เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ผลการศึกษาของ นฤมล จันทรสขุ วงค
(2551) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมโครงงานเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค และผลการศึกษาของ สุพีรา ดาวเรือง (2555) ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค รวมถึงผลการศึกษาของนักวิชาการจํานวนมากไดพัฒนากระบวนการแกปญหา
อย า งสร างสรรคสําหรับจัดกิจกรรมการเรี ย นรู  เ พื่ อ สร า งความสามารถในการแก ป ญ หา
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อยางสรางสรรคของนักเรียนและองคการ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค สงผลใหสภาพปจจุบัน
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุด
นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนนับวาเปนหลักสําคัญของการศึกษา เปรียบเสมือน
เครื่องมือที่สงเสริมใหนักเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของ
นักเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง ประสบความสําเร็จในชีวิต สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการจัด
การเรียนรูที่ดีของครู หากครูรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมยอมสงผลดี
ตอพัฒนาการของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของการบริหารวิชาการของ สมาน อัศวภูมิ
(2551) ที่ระบุวา การจัดการเรียนการสอน เปนหัวใจของงานวิชาการและเปนกระบวนการ
สําคัญของการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปนขั้นตอนในการนําหลักสูตรไปใช หลักสูตรจะประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
1.2) ผลการวิจัย พบวา สภาพเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุดอยูใน
ระดับปานกลาง และสภาพทีพ่ งึ ประสงคอยูใ นระดับมาก ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเปนเพราะวาปจจุบนั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับโรงเรียนที่เขามาชวยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และ
ชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชญาภรณ พัวพานิช (2554) ที่ไดใชระบบการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานบนเว็ปเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
เปนผลสําเร็จ และการศึกษาของ ปกเกศ ชนะโยธา (2557) พบวา สื่ออิเล็กทรอนิกสใน
โรงเรียน เปนทรัพยากรการศึกษาแบบเปดทีช่ ว ยเสริมสรางความสามารถในการแกปญ
 หาอยาง
สรางสรรคของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ กมล ภูประเสริฐ (2553) จอมพงศ
มงคลวนิช (2555) และ สัมมา รธนิธย (2556) ที่กลาววา เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญขาดไมได
ในการบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพ และทําใหการเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้น
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2) จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
2.1) จุดแข็งของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความ
สามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค คือ ดานการจัดการเรียนการสอน
อาจเปนเพราะมีทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู และการสอนใหม ๆ เกิดขึ้น ทฤษฎีที่ได
รับความนิยมและกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานการเรียนการสอนเปนอยางมาก
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ เริม่ เขามามีอทิ ธิพลตอการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิง่ กับการปฏิรปู การศึกษาในปจจุบนั มีมมุ มองในประเด็นทีผ่ เู รียนแตละคนมีความแตกตาง
กันและตางก็มเี อกลักษณของตน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนยอมตองมีการปรับเปลีย่ นอยู
เสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญญรัตน บัวพันธ (2558) ที่ศึกษาประเด็นคลายคลึงกัน
โดยไดนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลยุทธสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษามาจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็งดานการจัดกระบวนการเรียนรู
2.2) จุดออนของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค คือ การวัดและประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู ตามลําดับ การที่ดานการวัดและ
ประเมินผลเปนจุดออนมากที่สุด อาจเปนเพราะการประเมินการเรียนรูที่ผานมามีความเชื่อวา
นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานเหมือนกัน เมื่อมีการเรียนรูดวยวิธีเดียวกัน ดังนั้นการประเมินผล
การเรียนรูจึงใชมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด มุงตัดสินการเรียนรูในลักษณะแขงขันและ
ปกปดเปนความลับและตัดสินนักเรียนไดและตก ในการเรียนรูก ารประเมินผลไมเอือ้ ประโยชน
ตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู ยังเปนการประเมินผลเพื่อจัดวางตัวผูเรียนใหเหมาะสมกับ
ความสามารถในการจัดกลุมการเรียนหรือเปนการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนเทานั้น จึงละเลยการแสดงผลความสามารถดานอื่น ๆ ของนักเรียนไป สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ณิชา ฉิมทองดี (2557) ที่ศึกษาประเด็นคลายคลึงกัน โดยไดนําเสนอกลยุทธ
การบริหารโรงเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ผลการศึกษาวิเคราะหจุดออนของ
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การบริหารโรงเรียนเพือ่ สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู คือ การวัดความสามารถขององคการ
และการใหรางวัลผูสรางนวัตกรรม
2.3) โอกาสของการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาตามแนวคิ ด การเสริ ม สร า ง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค คือ สภาพเศรษฐกิจ อาจเปน
เพราะวาในระยะหลังนี้รัฐบาลไดทุมงบประมาณของแผนดินในการจัดการการศึกษาไทย
โดยเฉพาะงบประมาณทีไ่ ดจดั สรรใหกบั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับงบประมาณรายจายมากที่สุด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
สงเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตัง้ แตการจัดนโยบาย แผน มาตรฐาน หลักสูตร ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาระบบและการประเมินตาง ๆ ซึ่งหมายถึง ดูแลรับผิดชอบการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนตั้งแตกอนปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จึงสงผล
ใหโรงเรียนระดับประถมศึกษามีงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตรมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรคจึงเปน
โอกาสในการบริหารโรงเรียน
2.4) ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถของนักเรียนในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค คือ นโยบายของรัฐบาล สภาพสังคม
และสภาพเทคโนโลยี ตามลําดับ การทีน่ โยบายของรัฐบาลเปนภาวะคุกคามมากทีส่ ดุ อาจเปน
เพราะการเปลีย่ นรัฐบาลและปรับคณะรัฐมนตรีบอ ยครัง้ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการทําให
นโยบายดานการศึกษาขาดความตอเนื่อง โรงเรียนตองแบกรับภาระงานตามนโยบายใหม
ของคณะรัฐมนตรีใหมตลอดเวลา นโยบายของรัฐบาลจึงเปนภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนะวัฒน โอกละคร (2558) ที่ พบวา
นโยบายของรัฐบาลเปนภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
3) กลยุทธการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลยุทธ 4 กลยุทธที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปดวย กลยุทธหลักที่ 1 ปฺฏิรูปการวัด
และประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค การประเมินผล
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เปนสิ่งที่ควรดําเนินการควบคูไปพรอมกับการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และ
หลังการดําเนินงานสิน้ สุดลง วัตถุประสงคของการประเมินผลอยูท คี่ ณ
ุ ภาพของการจัดการเรียน
การสอนที่สะทอนประสิทธิผลของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนกอใหเกิดการเรียนรู
ของผูเ รียนตามจุดมุง หมายของหลักสูตร สอดคลองกับผลการศึกษาของ Isaksen, Dorval, and
Trefﬁnger (2011) ทีไ่ ดสรางกลยุทธการพัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
เปน 3 องคประกอบ คือ (1) การเขาใจความทาทาย (2) การรวบรวมความคิด (3) การวางแผน
สําหรับการปฏิบัติ และสุดทายตองมีการประเมินภารกิจเพื่อยอนกลับไปพัฒนาการวางแผน
แนวทางแกปญหา และการออกแบบกระบวนการแกปญหา
กลยุทธหลักที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความสามารถของนักเรียน
ในการแกปญหาอยางสรางสรรค การพัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชนับวา
เปนหัวใจของการบริหารงานวิชาการ เพราะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมหลัก
ของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเปนแผนแมบทในการจัดการเรียนการสอนทีก่ าํ หนดและ
จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร (สมาน อัศวภูมิ, 2551) สอดคลองกับแนวคิดของ สิทธิชัย
ชมพู พ าทย (2554) ที่ ก ล า วถึ ง การจั ด การเรี ย นรู  แ บบการแก ป  ญ หาอย า งสร า งสรรค
ตองวางเปาหมาย หลักการ ในการทํากิจกรรมการเรียนรูเ ปนสิง่ ทีน่ กั เรียนจะใชยดึ เพือ่ ประเมิน
ความสําเร็จของกิจกรรมการเรียนรู หรือในการแกปญ
 หาเกิดแรงจูงใจหรือกําลังใจในการเรียนรู
นักเรียนก็จะพยายามเรียนรูเพื่อไปใหถึงเปาหมายการเรียนรู
กลยุทธหลักที่ 3 สงเสริมการใชสื่อและแหลงเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ของนักเรียนในการแกปญหาอยางสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ ฮักกิ้นส (2554)
ที่ระบุวาองคประกอบของความเปนองคการที่มีความคิดสรางสรรคสําหรับการแกไขปญหา
หนึ่งในนั้นคือ การจัดสรรทรัพยากร ลงทุนใหมาก จัดใหเหมาะสมกับดานการวิจัยและ
การพัฒนา ฝกฝนดานการจัดการความรูและการเรียนรูของนักเรียน และกลยุทธหลักที่ 4
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานความสามารถของนักเรียนในการแกปญ
 หาอยาง
สรางสรรค การจัดการเรียนการสอน เปนหัวใจของงานวิชาการและเปนกระบวนการสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตรเพราะเปนขัน้ ตอนในการนําหลักสูตรไปใช หลักสูตรจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Reali
(2010) ที่ศึกษาบริบทที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค องคประกอบ
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ที่สําคัญคือดานกระบวนการ (Process) การสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการที่ใช
ในการแกปญหา นักเรียนสามารถวิเคราะหกระบวนการที่ใชในการแกปญหาไดวาสรางสรรค
หรือไม เชน การใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1) กลยุทธหลักทีโ่ รงเรียนควรจะนําไปวางแผนเชิงรุกเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ โดยเรงดวน
คือ กลยุทธหลักที่ 1 ปฺฏริ ปู การวัดและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค เนือ่ งจากเปนจุดออนมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีภาวะคุกคามจากสภาพแวดลอม
ภายนอกอีกหลายประการ ดังนั้นจึงควรวางแผนเชิงรุกเพื่อลดจุดออนและปญหาจากปจจัย
เหลานี้
1.2) ฝายวิชาการดําเนินการปฏิรปู การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนลําดับแรก
โดยการจัดระบบการวัดและ ประเมินผล ความสามารถในการนําแผนการคิดอยางสรางสรรค
ลงสูการปฏิบัติไดจริง
1.3) ครูควรมุงเนนการวัดและประเมินผลใหนักเรียนมีทักษะการระบุปญหา
ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบใชกิจกรรมเปนฐาน กิจกรรมการเรียนรู
โดยการฝกทักษะกระบวนการคิดหรือกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และกระตุนความสามารถของนักเรียนในการสรางสรรคแนวคิด วิธีการ รูปแบบ หรือสิ่งใหม ๆ
เปนทางเลือกในเชิงบวกที่หลากหลายและสามารถประเมินทางเลือกที่เปนประโยชนมาใช
สําหรับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม โดยผานกระบวนการวัดและประเมินผล
2) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในโรงเรียน
2.2) ควรทําการวิจัยประเภทการพัฒนารูปแบบเพื่อสรางแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลทีเ่ หมาะกับโรงเรียนในกลุม ตาง ๆ ทีม่ จี ดุ มุง เนนในการพัฒนานักเรียนทีแ่ ตกตางกัน
เพื่อใหไดรูปแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับบริบทในโรงเรียนตาง ๆ ใหมากที่สุด
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