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บทคัดยอ
 การวจิยัเรือ่ง รปูแบบกลยทุธการบรหิารงานวชิาการเพ่ือเสรมิสรางความคิดสรางสรรคของผูเรยีนใน

ระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ทางวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2555 จํานวน 8 ฉบับ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดใน        

4 เรื่องตอไปนี้ 1) การบริหารองคการเพื่อใหเปนองคกรแบบเคออรดิค (Chaordic)  2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

สรรคนิยม (Constructivism) 3) ทฤษฎีความคิดสรางสรรค และ  4) แนวคิดการบริหารวิชาการ เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร (Documentary Description Analysis)  และ

การสนทนากลุม (Focus Group Interview)โดยไดทําการวเิคราะหความสัมพันธของท้ัง 4 ทฤษฎี  เพื่อนําไป

สูการหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับ         

ประถมศึกษา และจัดการสนทนากลุมเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบที่ได

 ผลการวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญของทฤษฎีทั้ง 4 ที่นําไปสูการสรางรูปแบบกลยุทธการบริหาร   

งานวชิาการ ที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา จํานวนทั้งหมด 6 ประเด็นดังนี้ 

1) การบริหารงานวิชาการท่ีผสานระเบียบและความไรระเบียบ 2) การจัดรูปแบบองคกรแบบแนวราบ 3) 

องคการมีความมุงมั่นชัดเจน 4)  การเสริมสรางพลังอํานาจแกผูเรียน 5) การคํานึงถึงภูมิหลังทางภาษาและ

วัฒนธรรมของผูเรียน และ 6) การเสริมตอการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ โดยประเด็นสําคัญที่คนพบนี้

มีความเช่ือมโยงกันและสามารถสรางใหเกิดรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการท่ีเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยเปนรูปแบบกลยุทธที่ขับเคลื่อนผานการถายเทอํานาจ             



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560148

การทํางานของประเด็นสําคัญทั้ง 6 ประเด็น ที่ครอบคลุมกรอบการบริหารงานวิชาการอยางสมดุลกัน                 

อันกอใหเกิดงานทางดานวิชาการที่หนุนเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรคอยางอิสระ

คําสําคัญ
 รปูแบบกลยทุธ    การบรหิารงานวิชาการ   การบริหารองคกรแบบเคออรดคิ การเรยีนรูแบบสรรคนยิม

Abstract
 This Research, “Strategy Model for Academic Administration of the Primary Education to 

Promote Learner’s Creativity" aims to form a strategic model for academic administration to 

strengthen the creativity of the students in elementary level. The population in this study are 8      

copies of textbooks and academic research from 1978-2012 concerning theories the and concepts 

of 4 issues: 1) Chaordic Model of Creative Organization Administration  2) Constructivism Learning 

Theories 3) Theories of Creativity and 4) Concepts in Academic Administration. A research tool 

used was the record of the documentary description analysis. By analysing the relationship of 4 

theories and focus group interview, these would contribute to create an academic management 

model in order to enhance the primary school learner's creativity. And the focus group interview is 

used for content validity determining of the model.

 Research has discovered a key tenet of the four theories which led to form strategic 

model for academic administration to enhance the creativity of the primary school learners in 6 

different aspects: 1) Academic Administration Combining Order and Chaos, 2) Horizontal Management 

Organization, 3) Clear Organizational Purposes, 4) Learner's Empowerment, 5) Consideration of 

language, Social and Cultural Background, and 6) Scaffolding in Zone of Proximal Development 

(ZPD). The keyword findings were connected to each other and were able to form the strategic 

model of academic administration to enhance the creativity of elementary level students. This stra-

tegic model would be driven through a balanced power distributing among all six key aspects 

concerning academic administration framework. Thus, it would contribute to the creation of aca-

demic works which reinforce the learner's creative thinking skills freely.
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บทนํา
 สงัคมโลกปจจุบนัต้ังอยูบนฐานแหงนวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation  and Creativity Based 

Society) ทีก่ารพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมตองอาศยัทรัพยากรมนษุยทีม่ทีกัษะทางดานการคดิสรางสรรค 

อันจะสงผานใหความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ เปนไปอยางมีคุณภาพ 

 สถาบนัทางการศกึษาถอืไดวา เปนหนวยทางสังคมทีส่าํคญัทีม่หีนาทีใ่นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาจึงจําเปนตองสอดคลองกับ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคกบัสภาพสงัคมในยคุเปลีย่นผาน ทีเ่นนพฒันาศักยภาพทางดานทกัษะการคดิของ

เยาวชน (วจิารณ พานชิ, 2550, 15)  สถาบนัการศกึษายงัถกูวางใหเปนหนวยทางสงัคมท่ีมกีระบวนการพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพของบุคคลท่ีมีอยูในตนเองใหเกิดความเจริญงอกงามตามความสามารถ โดยเฉพาะ   

การพฒันาทักษะการคิดใหเกดิแกผูเรยีน ดงัปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

ไดมีการกําหนดสมรรถนะสําคัญดานการคิดไวในสมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด โดยระบุวา                  

เปนความสามารถในการคิดวเิคราะห การคดิสงัเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมวีจิารณญาณ

และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและ

สังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 12)  ในขณะเดียวกันความมุงหมายประการหน่ึง         

ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ก็มีความตองการใหผูเรียนมี

ความริเริม่สรางสรรค ซึง่สามารถพัฒนาไดโดยใชเทคนคิหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายตามท่ีสมศกัดิ ์  ภูวภิาดาวรรธน 

(2544) อุษณีย โพธิสุข, รุงเรือง สุขาภิรมย, สมชาย บัวเล็ก, กนกพร ถนอมกล่ิน และเนตรนิล หนูชูแกว (2544) 

และเกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ (2545) ก็ไดนําเสนอไว เชน การใชเทคนิคในการระดมสมอง เทคนิคกอรดอน 

เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ เทคนิคเชือ่มโยงความสัมพนัธโดยใชการเปรียบเทียบ เปนตน

 ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาในระบบ (Formal  Education) ดังเชนโรงเรียนจึงมีพันธกิจสําคัญ                 

ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มีทักษะทางดานการคิดในทุกระดับ รวมถึงทักษะความคิดสรางสรรค               

โดยภาระหนาทีส่าํคัญทีส่ดุคอื การสรางความเขมแขง็ของการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาโดยมกีารเนน

กิจกรรมดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหองเรียนของครูซึ่งสอดคลองกับงานของปรียาพร             

วงศอนุตรโรจน (2547) และสมกิต บุญยะโพธ์ิ (2547) ที่ไดกลาวถึง ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่               

การบรหิารงานวิชาการ รวมท้ังพบวาการบรหิารงานวิชาการน้ันเปนหวัใจสาํคญัของสถานศึกษาจงึตองมีวธิกีาร

บรหิารงานวิชาการใหมปีระสิทธภิาพ นอกจากน้ี  Davis & Thomas (1989)  กย็งัไดกลาวถึง การท่ีสถานศึกษา

มีการจัดการดานวิชาการที่เขมแข็งจะชวยใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนไปตามจุดหมาย

ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เชนเดียวกับ

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550) กไ็ดกลาวถงึการบรหิารงานวชิาการวา เปนงานทีส่าํคญั

สําหรับผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเก่ียวของกับกิจกรรมทุกชนิด              

ในโรงเรียน โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและ    

เปนเครือ่งชีค้วามสาํเรจ็รวมถงึความสามารถของผูบริหาร ซึง่หากขาดกระบวนการบรหิารจดัการทีม่เีหมาะสม 
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ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงการนําทรัพยากรทางการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงอาจสง                 

ผลกระทบทาํใหคณุภาพการศกึษาของนกัเรียนตํา่ตามไปดวยและจะสงผลตอศักยภาพการคิดและพัฒนาการ

ทางปญญาของผูเรียนอยางหลีกเลี่ยงมิได

 อยางไรก็ตาม การเสริมสรางใหผู เรียนมีความคิดสรางสรรคไดนั้น จําเปนตองอาศัยแนวทาง               

การบริหารงานวิชาการในแนวท่ีเหมาะสม ทฤษฎีการบริหารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดกิ (Chaordic) 

ถอืไดวาเปนแนวคิดการสรางใหเกดิการบริหารองคกรมุมกลับในแนวใหมทีท่าทายตอการนํามาบูรณาการเขา

กบัการบริหารองคการทางการศึกษา การนําแนวคิดการบริหารแบบเคออรดกิ เขามาใชในแวดวงการศึกษาน้ัน

ไมไดถือเปนเรื่องใหม แตก็ไมใชเรื่องที่มีการทํากันแพรหลายมากนัก โดยเฉพาะในดานของฝายงานวิชาการ

นั้นยังไมมีการนําแนวคิดนี้เขามาใช (วิจารณ พานิช, 2550, 30)  การบริหารแบบ Chaordic นี้เมื่อนําเขามา

ใชกับพื้นท่ีการศึกษาแลวสามารถสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เชิงสรางสรรคได    

แนวคิดเคออรดิคมีลักษณะการทํางานท่ีมีความสลับซับซอนแตก็มีระเบียบแบบแผนในการทํางานท่ีมี          

ความยืดหยุนและกอใหเกิดการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคในองคการจากสิ่งที่เรียกวา การผุดบังเกิด 

(Emergence)  อนัเอ้ือใหเกดิความคิดสรางสรรคและการแกไขปญหาอยางแปลกใหมไมมทีีส่ิน้สุด  การบริหารงาน

ดังกลาวจึงควรไดรับการจัดวางอยางมีกลยุทธโดยผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อการดําเนินงานเชิงรุก อันจะนํา

ไปสูกลไกที่กอใหเกิดการปฏิบัติงานและการจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรู ที่จะเอื้อตอการเกิด          

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนในสถานศึกษา อยางไรก็ตามการใชหลักการบริหารกลยุทธในงานวิชาการ         

โดยใชเพียงแคแนวคิดการบริหารองคกรน้ันอาจจะยังไมคลอบคลุมและเพียงพอท่ีจะสงผลทําใหผูเรียน           

เกดิทกัษะการคดิสรางสรรคได จงึจาํเปนตองมแีนวคดิทีก่ระบวนการจดัการเรยีนการสอนเอือ้อาํนวยใหผูเรียน

สามารถพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคได ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  หนึ่งในหลาย

ทฤษฎีที่นักการศึกษามักนํามาใชในพื้นท่ีปฏิบัติการทางการศึกษา ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ            

ของทกัษะการคดิดวยตนเอง แนวคดินีม้จีดุเดนจากแนวคดิอืน่ตรงที ่เปนการสรางกรอบมโนทศันใหแกผูจดัการ

เรียนการสอนท่ีตองตั้งอยูบนฐานของ การเขาใจความเปนจริงทางดานศักยภาพท่ีแทจริงของผูเรียน อันมี       

ผลมาจากปจจัยทางดานภาษา วัฒนธรรม วิธีคิด และมวลประสบการณที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน         

การฝกใหผู เรียนคิดและสรางความรูดวยตนเองตองเกิดมาจากการเคารพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ               

มวลประสบการณของผูเรยีน มากกวาการใชวธิกีารทางสถิตแิละวิทยาศาสตรเขามาจับตอง (Vygotsky, 1978, 38)

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการท่ีตั้ง

อยูบนแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดิค (Chaordic) และทฤษฎีการเรียนรู         

แบบสรรคนยิม (Constructivism)   เพือ่ใหเกดิการเสรมิสรางความคดิสรางสรรคแกผูเรียนระดบัช้ันประถมศกึษา

ในสถานศึกษาซึ่งเด็กชวงวัยประถมศึกษาเปนชวงวัยที่สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดีที่สุด                  

(อารี พันธมณี, 2546, 12)   ในการวิจัยครั้งนี้ ไดมุงเนนคนควาในระดับเชิงสมมติฐานเทานั้น เพื่อเปนการหา

รูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการในเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ที่สามารถนําไปสูการเสริมสราง

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนไดอยางครอบคลุมจากทุกขอบขายของการบริหารงานวิชาการ
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วัตถุประสงค
 เพื่อหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษา

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ              

การสนทนากลุม (Focus Group Interview) ดังมีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

  ประกอบดวยเอกสาร ตําราและงานวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2555 จํานวน 8 ฉบับ        

ทีม่คีวามเกีย่วของกบัแนวคดิและทฤษฎดีงัตอไปนี ้1) การบรหิารองคกรแบบเคออรดคิ (Chaordic)  2) ทฤษฎี

การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  3) การบริหารกลยุทธทางวิชาการ และ 4) ทฤษฎีดานความคิด

สรางสรรค  

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร (Documentary 

Description Analysis) และวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group Interview Analysis) ดังมีรายละเอียด

ดังนี้

  2.1  การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร

โดยมรีายละเอยีดทีค่รอบคลมุแนวความคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วของใน 4 เร่ือง ดงัทีก่ลาวไปแลวขางตน 

เพื่อนําไปวิเคราะหรวมกับประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุม ทั้งนี้การวิเคราะหเอกสารนั้นผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหทฤษฎีทั้ง 4 แนวคิด เพื่อสรุปประเด็นหลักทางทฤษฎี ออกมาในรูปแบบของคําสําคัญ (Keyword) 

จากนั้นจะไดมีการหาความสัมพันธเชิงมโนภาพของคําสําคัญ (Keyword) ทุกตัวเพื่อสรางรางรูปแบบ                

เชิงมโนภาพ (Conceptual Model) ตามขอบขายภารกิจหลักที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการของประชุม        

ผงผาน ( 2545) โดยครอบคลมุงานวิชาการท้ังหมดวิชาการ 9 ดาน ดงันี ้งานดานหลกัสตูรและการนําหลกัสตูร

ไปใช งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ      

การสอน งานวิจัยและพัฒนา งานสงเสริมพัฒนาบุคลากรและงานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู

  2.2  การสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยไดนําวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 

ดวยคําถามท่ีมีความยืดหยุนและเปนลักษณะแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) เปนการ

รวบรวมขอมูลเพื่อเติมที่เกี่ยวของกับกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ       

ผูเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาประมวลรวมกับการวิเคราะหเอกสาร นอกจากนั้นการสนทนากลุม   

ยังเปนไปเพื่อทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบกลยุทธการบริหารงาน

วิชาการเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ดวยการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ    

ซึ่งใชวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญ    
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จํานวน 5 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้

       1) เปนผูมีประสบการณในการบริหารการศึกษาตั้งแต 5 ปขึ้นไป หรือ 

       2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางดานการบริหารการศึกษา และ

       3) เปนผูเชียวชาญทางดานตอไปน้ีอยางนอย 1 ขอ (1)  ดานกลยุทธ (2)  ดานการสราง

รูปแบบ (3)  ดานการบริหารงานวิชาการ (4)  ดานประเมินผลการเรียนรู (5) ดานความคิดสรางสรรค และ (6)  

ดานภาษาและการสื่อสาร

  2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเทป

  2.4 การวิเคราะหขอมูล

         ผูวจิยันําขอมลูทีไ่ดจาการจดบันทกึและบันทึกเทปมาทําการวิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอ

ในรูปแบบของความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลของการวิเคราะหทฤษฎีทั้ง 4 ทฤษฎี คือ 1) การบริหารองคการเพื่อใหเปนองคกรแบบเคออรดิค 

(Chaordic)  2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 3) ทฤษฎีความคิดสรางสรรค และ               

4) แนวคดิการบริหารวชิาการ พรอมทัง้การประมวลผลจากการสนทนากลุม ทาํใหไดรปูแบบกลยุทธการบริหาร

งานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับประถมศึกษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียน

                ในระดับประถมศึกษา
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 จากภาพท่ี 1  แสดงรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ      

ผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยรูปแบบน้ันแสดงใหเห็นถึงการเริ่มตนจากการวิเคราะหกลยุทธ (Strategic 

Analysis) และรวมวางเปาหมายการบรหิารงานวชิาการใหเอือ้ตอการเช่ือมตอนโยบายและการบรหิารงานใน

สถานศกึษาใหสงผลตอปฏบิตักิารในระดบัช้ันเรยีน  ซึง่พนัธกจิในการรวมกนักาํหนดกลยทุธการบรหิารองคกร

ในแนวระนาบเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการนําเขา (Input)  จากนั้นกําหนดกฎเกณฑเพื่อนําไปปฏิบัติ  (Strategic 

Formulation and Implementation) ซึ่งเปนกระบวนการ (Process) ใหบรรลุเจตนารมณรวมตามเปาหมาย

ไดรวมกันกําหนดไว รวมทั้งการประเมินและควบคุมกลยุทธ (Strategic Valuation and Control) ใหสามารถ

ดําเนินไปและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous  Improvement) รวมทั้งมีการนําเสนอขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) เพื่อนําไปสูผลลัพธ (Outcome) ที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้การวิเคราะห การกําหนด 

และการบริหารกลยุทธนั้นตองอยู ภายในกรอบความสัมพันธของการบริหารองคกรแนวสรางสรรค                     

แบบเคออรดิค (Chaordic) ที่มีประเด็นสําคัญอยูที่ 1) การบริหารองคกรที่ผสานระเบียบและความไรระเบียบ      

(Chaos)  2) การจดัรปูแบบองคกรแบบแนวราบ (Horizontal Management Organization) และ  3) มคีวามมุงมัน่

ขององคกรที่ชัดเจน (Purpose) อีกทั้งยังตองคํานึงถึงการผสานแนวความคิดการบริหารกลยุทธควบคูไปกับ

แนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) ที่วางความสําคัญอยูที่ 1) การเสริมสรางพลังอํานาจ

แกผูเรยีน (Empowerment)  2) การคํานงึถงึภูมหิลงัทางภาษา สงัคมและวัฒนธรรม (Language Social and 

Cultural  Background) และ 3) การเสริมตอการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ  (Scaffolding in Zone      

of Proximal Development: ZPD)  ซึ่งการจัดการบริหารกลยุทธการบริหารงานวิชาการภายใตแนวคิด           

การบรหิารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดคิผสานไปกบั (Chaordic) แนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนยิม 

(Constructivism) จะสามารถสรางใหผูเรียนมีทักษะการคิดไดแบบฉับพลันแบบผุดบังเกิด (Emergence)       

ซึ่งเปนสิ่งที่เสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค

 ทั้งนี้รูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับ      

ประถมศึกษาดงักลาว   ไมไดมีการแสดงใหเห็นถึงสายงานการบังคับบัญชาในลักษณะการบริหารงานบุคคล 

หากแตเปนแนวทางท่ีจะกอใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกันแบบมีสวนรวม กลาวคือ เปนไปในลักษณะท่ีสราง

พลังเสริมแรงซึ่งกันและกัน (Synergy) ภายใตขอตกลงรวมกันของบรรดาสมาชิกในองคกรสถานศึกษา 

 ผลการวิจัยยังไดพบวา แนวทางที่จําเปนตอการกําหนดกลยุทธการบริหารองคกรทางดานวิชาการ    

ที่ก อใหผู เรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคนั้น จะตองอาศัยการจัดองคกรในรูปแบบใหม โดยเนน                       

ความสัมพนัธในแนวราบ  (Horizontal Management  Organization) ใหเกดิคณุลกัษณะของการบริหารสถานศึกษา

ทีเ่อือ้ตอการสรางสรรคจติวญิญาณใหสมาชกิในองคกรสถานศกึษานัน้ๆ ซึง่จะมีสวนชวยทาํใหครหูรอืบคุลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเองไดปฏิบัติงานอยางมีความสรางสรรค มากกวาการจัดการในสถานศึกษา        

ที่เนนรูปแบบขององคกรอยางเปนลําดับชั้น (Top-Down) ซึ่งมักสรางแนวการปฏิบัติงานท่ีไมกอใหเกิด         

ความคดิสรางสรรค (วจิารณ พานชิ, 2550) นอกจากนัน้แลวการดาํเนนิงานดานการบรหิารกลยทุธทางวชิาการ     

ภายใตการคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียนใหสอดคลองกับภูมิหลัง            
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ทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language Social and Cultural Background) ของผูเรียนก็ยังเปน              

สวนสําคัญในการสงเสริมความฉลาดและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนผานการเสริมสรางพลังอํานาจ        

(Empowerment) โดยสิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหน่ึงคือ ครูผู สอนนั้นมีความจําเปนที่จะตองมีทักษะ                   

ทางความแวดไวทางวัฒนธรรมและภูมิหลังของผูเรียนที่ตางกัน อีกทั้งตองมีทักษะในการสอนโดยใชแนวคิด

แบบสรรคนิยม (Constructivism) เพ่ือหนุนเสริมใหการขับเคลื่อนกลยุทธการบริหารงานวิชาที่สงเสริม          

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนนั้นบรรลุผลดียิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ              

ผูเรียนระดับประถมศึกษา  ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่เห็นสมควรนํามาอภิปราย  ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 สภาพแวดลอมที่สงผลตอการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญที่ชวยใหเกิดการสงเสริมความฉลาดและ

กระบวนการเรยีนรูของผูเรียนผานการเสรมิสรางพลงัอาํนาจ (Empowerment)  ดงัทีง่านของสรุางค  โควตระกลู 

(2544) ไดเสนอไววาการคํานึงถงึภูมิหลังทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language Social and Cultural 

Background)  เปนสวนสาํคญัทีจ่ะชวยใหเกดิการพัฒนาความรู  ความเขาใจและซึมซบัประสบการณการเรียนรู

ผานสื่อกลางที่มีความหมาย (Mediation) ผานทั้งภาษา (Language) ที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social        

Interaction) อยางเคารพและใหความสําคัญตอวัฒนธรรมการเรียนรู (Culture Learning) ของผูเรียน ผูวิจัย

มีความเห็นวา  ปฏิบัติการและวิธีการที่มีขึ้นเพื่อสรางความหมายใหมใหแกชุดประสบการณหนึ่งๆ  หรือ        

สรางการเปล่ียนแปลงความรับรู และความหมายท่ีมีตอชุดประสบการณหนึ่งๆ ของตัวแบบ (Model)                  

ทางวัฒนธรรมท่ีมอียูในชีวติประจําวันของผูเรยีนซ่ึงสวนใหญกไ็ดมกีารเรียนรูเชงิปฏิบตั ิผานระบบภาษาและ

ระบบสญัลกัษณตางๆ  ทีผู่เรยีนนัน้ใชสาํหรบัการสือ่สารใน “การเรียนรูอยางมปีฏิสมัพนัธ” (Interactive Learning) 

ระหวางผูคน ชุมชน สังคม 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาท่ีองิสภาพแวดลอมน้ันจะกอใหเกดิการเรียนรูทางสงัคมและวัฒนธรรม  

ซึง่นกัการศึกษา นกับริหารการศึกษา ครูหรอืบุคลากรอ่ืนๆ  กค็วรท่ีจะมองวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนสวนสาํคญั

ใหกลุมคนไดนํามาประยุกตใชเพื่อการอยูรอดและปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย ความรู วิธีคิด 

และระบบคณุคา ทีก่ลุมมรีวมกนัในฐานะท่ีเปนสมาชิก นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัไดรบัการนยิามวาเปนความเช่ือ 

สัญลักษณ และการใหความหมายที่สมาชิกในกลุมใชตีความและรับรูเกี่ยวกับตัวเอง (นงเยาว เนาวรัตน, 

2556) และสรางพลังใหเกิดความคิดสรางสรรคแกบุคคลข้ึนมา

 ประเด็นที่ 2 ความจําเปนในการเตรียมครูและผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีสมรรถนะใน

การจัดและสงเสริมการเรียนรูบนฐานของการชวยเหลือ 

 การจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่หลักที่ครูผูสอนปฏิบัติเปนประจํา เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรกําหนด ภายใตการดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถทางดาน
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การคิดแบบสรางสรรค กระบวนการเตรียมครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาจึงควรเปนไปในทิศทางที่จะสราง

ใหเกดิความคุนชนิวธิกีารจดัการเรยีนรูทีจ่ะชวยสงเสรมิใหผูเรยีนไดสราง (Construct) ความรูจากความสมัพนัธ

ระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจท่ีมีอยูเดิมดวยตนเองบนฐานของการชวยเหลือ (Scaffolding)              

เพื่อใหผูเรียนไดแกไขสถานการณปญหา (Problem Base)  ที่เขามาเปนตัวชวยกระตุนและสามารถคนควา

หาคาํตอบไดดวยตนเองอยางมคีวามสอดคลองกบับรบิทจรงิในชีวติประจาํวนั (Wood, Bruner & Ross , 1976) 

 ครูตองรูจักและมีความเขาใจตอกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวตนของผูเรียนเอง และผูเรียนสราง

ความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาไดดวยตนเอง   ผูสอนไมสามารถไปปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา

เดิม (Cognitive structure) ของผูเรียนได แตทั้งนี้ผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญา

ดวยกระบวนการปรับเปลี่ยน (Accommodation)  และกระบวนการดูดซึมความรูและประสบการณใหม            

ที่ผูจัดผานสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลขึ้นคือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญา

เดิมใชไมไดตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากข้ึนโดยจะตองจัดวางเปาหมายของ         

การเรียนรู (Learning Goals)  และใหผูเรียนมีทักษะการคิดตามศักยภาพของตน

 ประเด็นท่ี 3  การจัดการวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบใหม

 กระบวนทัศนการบริหารองคกรสถานศึกษาในบริบทท่ีมีความจําเปนท่ีตองผลิตทรัพยากรมนุษย       

ใหสอดรับกับสังคมยุคเศรษฐกิจเปนฐาน (Economic Based Society) (จินตนา สุจจานันท, 2556, 3) ให    

ทรงประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยที่มีขึ้นเร่ือยมานับจากการมีพระราชบัญญัติ                   

การศึกษา ปพุทธศักราช 2542 นั้น มีการบริหารจัดการองคกรสถานศึกษาใหมีสภาพคลอง รวมถึงมีอิสระใน

ดานอาํนาจทีจ่ะบรหิารจดัการสถานศึกษาดวยตนเองเพิม่ข้ึน  ดงันัน้ จงึมีความจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองบริหาร

จัดการองคกรสถานศึกษาลึกลงในระดับวัฒนธรรมองคกร โดยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งจะ

เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมความฉลาดและกระบวนการเรียนรูในพัฒนาการของผูเรียน รวมท้ังวัฒนธรรมองคกร

ดังกลาวนี้ เปนสวนที่มีความสําคัญและกระทบกับการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของสมาชิกท่ีอยูรวมองคกร

อีกดวย

 การเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรมองคกรจึงควรอาศัย  “การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม” 

(Participatory  Academic  Management)  ทีอ่าศยัความรวมมือของบุคลากรภาคสวนตางๆ  ในสถานศึกษา

เขามารวมบริหารจัดการบริหารงานวิชาการท่ีผานการจัดรูปแบบแนวราบ (Horizontal Management             

Organization)  ซึง่สามารถชวยใหครหูรอืบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษานัน้ มกีารพฒันาตนเองไดจาก

การปฏิบัติงาน โดยวิจารณ พานิช และ ประพนธ ผาสุกยืด (2550) กลาววา บุคลากรตองอาศัยการทํางานที่

มีความสรางสรรค  โดยไมใชพลังของอํานาจส่ังการแตพิสูจนโดยผลงานเพ่ือศิษยอันเปนเปาหมายท่ีมั่นคง     

มีลักษณะเปน  Self-Organizing  ที่เนนลักษณะของการจัดตัวเอง จัดระบบตัวเอง จัดระบบองคกร   เพื่อกอ

ใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  หรือ องคกรเคออรดิก (Chaordic Organization)    

เชนเดียวกันกับสุเทพ พงศศรีวัฒน (2549) ไดเขียนเสนอไวในบทความ ผูนําสถานศึกษากับการสรางโรงเรียน

แหงการเรียนรู โดยไดระบุวาสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person)  ภายใตวัฒนธรรม        
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การเรียนรูที่เกิดขึ้นในองคกรดังกลาวน้ัน จะนําไปสูเปาหมายไดโดยการมีปฏิสัมพันธที่ซับซอนจนกระท่ังเกิด

ปรากฏการณ การผุดบังเกิด (Emergence) ของส่ิงใหมหรือคุณสมบัติใหม ขึ้นมาไดอยางสรางสรรค   

 ประเด็นที่ 4  นโยบายดานการศึกษาที่เอื้อตอการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสราง          

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน

 การที่จะนําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหบรรลุจุดประสงคไดอยาง                

เตม็ประสทิธภิาพนัน้ ผูวจิยัมคีวามเห็นวา แนวนโยบายท่ีกาํหนดแผนงานในการปฏิบตัใินระดบัสถานศกึษาจะ

ตองสอดรับนโยบายดานการบริหารของภาครัฐท่ีจะตองกําหนดเง่ือนไขการบริหารหนวยงานราชการอันเปน

กิจการภาครัฐ หรือการบริการทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกันกับรัฐ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอในงานของ

พรศรี ฉิมแกว (2552) ที่ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพสําหรับผูบริหารสถานศึกษา                   

ซึ่งประกอบดวย 4 ดานหลัก คือ คุณลักษณะ สมรรถนะ ความเปนผูนําทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน   

ผานการประเมินสภาพความเปนมืออาชีพใหเห็นวามีความสําคัญ/ความจําเปนที่จะสรางการขับเคลื่อน           

ในเกิดการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไดภายใตเงื่อนไขสถานศึกษา เชน โรงเรียน นั้นอยูในสถานะท่ี

ประคับประคององคกรในดานเศรษฐกิจไดดวยตนเอง กลาวคือ ตองสามารถบริหารและจัดการศึกษา                        

ไดอยางเปนอสิระ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนั้น มักจะเปนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนการศึกษา

ทางเลือกท่ีสามารถจัดเก็บคาเลาเรียนของผูเรียน  การประคับประคองสถานะภาพการบริหารสถานศึกษา     

ใหมีสภาพคลองและเปนไปตาม “MODEL” ที่ไดมีการนําเสนอไว  นอกจากน้ีแนวทางการจัดการศึกษา         

ภายใตกรอบมาตรฐานแหงชาติบางลักษณะก็มีสวนสําคัญท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ        

ผูเรยีน เชน การใชแบบสอบมาตรฐานแหงชาต ิ(NT, O-NET, LAS  เปนตน)  มาใชในการวัดความรูของผูเรียน   

ที่เนนเพียงแตเรื่องการทองจําของผูเรียน 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาสาธารณะ (Public Education) นัน้  ควรมุงเนนการบริหารงานวิชาการ

ซึ่งเปนหน่ึงพันธกิจสําคัญของผูบริหารการศึกษาไดวางควบคูไป ขอเสนอการกระจายอํานาจ เพิ่ม                          

ขดีความสามารถในการบริการจัดตนเองของทองถิน่ เชนเดียวกนักบัขอเสนอของนักรัฐศาสตร ซึง่เปนการยกระดับ

ขอเสนอรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ึนไปเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการบริหาร

และจัดการจัดการสถานศกึษาของนักบริหารสถานศึกษาก็ได

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ผลการวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญของทฤษฎีทั้ง 4        

ซึ่งไดแก 1) การบริหารงานวิชาการท่ีผสานระเบียบและความไรระเบียบ 2) การจัดรูปแบบองคกร                      

แบบแนวราบ 3) มีความมุงมั่นขององคกรที่ชัดเจน 4)  การเสริมสรางพลังอํานาจแกผูเรียน 5) การคํานึงถึง

ภมูหิลงัทางภาษาและวฒันธรรมของผูเรยีน และ 6) การเสรมิตอการเรยีนรูในพืน้ทีร่อยตอพัฒนาการซึง่ประเดน็

ตางๆเหลานี้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถสรางใหเกิดรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการที่เสริมสราง 

ความคิดสรางสรรคของผูเรยีนในระดับประถมศึกษา โดยเปนรปูแบบกลยุทธทีค่รอบคลุมกรอบการบริหารงาน
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วิชาการอยางสมดุลกัน อันกอใหเกิดการสรางสรรคงานทางดานวิชาการที่หนุนเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ       

ความคิดสรางสรรค

 จากผลการศึกษานั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําขอมูลวิจัยไปใชและขอเสนอในการทําวิจัย            

ครั้งตอไปตามลําดับ ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

  1.1 การวิจยัในครัง้นีเ้ปนการศกึษาในเชงิเอกสารเพือ่นาํเสนอในรปูแบบเชงิแนวคดิเพ่ือส่ิงหนึง่

สิ่งใด (Conceptual Model for) เปนหลักการในบริบทกวาง ๆ สามารถนําไปใชไดจริงกับทุกพ้ืนท่ี อยางไร

กต็ามรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความคิดสรางสรรคของผูเรยีนระดับประถมศึกษา

ในโรงเรียนดังกลาวนั้น ควรไดรับการทดลองนําไปใชจริงในสถานศึกษาเปนเวลาอยางนอย 1 ปการศึกษา    

เพื่อสะทอนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ โดยตองมีการบริหารสถานศึกษาในลักษณะที่พิเศษและมีการสะทอน     

ผลการปฏบิตัทิีเ่ปนจรงิ ทัง้ยงัสามารถใหบคุลากรในสวนงานแผนงานและนโยบายของสถานศกึษานัน้จดัเกบ็

รวบรวมขอมูลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได 

  1.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือ

เสรมิสรางความคิดสรางสรรคของผูเรยีนระดับประถมศกึษาในโรงเรียนโดยอาศัยผูมสีวนไดเสยีในการจัดการ

ศกึษาไดเขามารวมกนักาํหนดแนวทางหรอืวธิกีารดําเนนิงานเชิงรุกในการบริหารสถานศกึษาและการบรหิาร

งานวิชาการระดับประถมศึกษาหรือระดับชั้นอ่ืนๆ ในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดกลไกการปฏิบัติงานและ                    

สภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรคของผูเรียนตามขอบเขตงานวิชาการ

  1.3  ผูบริหารสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับอื่นๆ หรือผูบริหารการศึกษาใน   

ระดับสงูจากสวนกลางหรือจากภาครัฐสามารถนํารปูแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการดังกลาวน้ีไปปรับใช           

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับบริบทสังคม 

ชุมชนอันเปนที่ตั้งของสถานศึกษา

 2.  ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1  การทําวิจัยในครั้งตอไปนั้น ผูวิจัยอาจพิจารณาเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ             

การเรียนรูของผูเรียน โดยมองวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนพลวัต มีความทับซอน เล่ือนไหล เรียกวาเปน          

“การศกึษาแบบพหวุฒันธรรม” (Multicultural Education) ซึง่ถอืวาเปนวาทกรรมการศกึษาเพือ่การปลดปลอย 

เสริมพลังอํานาจผูถูกกดขี่และเพื่อฟนคืนศักดิ์ศรีและตัวตนใหผูคนกลุมชายขอบ และยังมีอิทธิพลตอทิศทาง

การทาํงานวจิยัในแวดวงการศกึษา โดยเฉพาะประเดน็ความเหลือ่มลํา้ ทัง้ในระดบัแนวคดิและการปฏบิตักิาร

ในหองเรยีน (นงเยาว เนาวรตัน, 2557) โดยเปนการสรางแนวคดิและวถิปีฏบิตัทิาทายเจาของวฒันธรรมหลกั

รวมทัง้ครใูหทบทวนมมุมองการศกึษา เรือ่งโครงสรางอาํนาจ ความเปนธรรมทางสงัคม อทิธพิลของการสรางภาพ

ตายตัวฝงแนน/ฝงลึกทางชาติพันธุ (Ethnic Stereotyping) เพศสภาวะ และอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่การเรียนรู

และความลมเหลวทางการศึกษาของเด็กๆ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปน้ันผูวิจัยจะตองคํานึงถึงประเด็น          

ของการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเขารวมดวย
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  2.2  ควรศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการขามศาสตรการศึกษาหรือออกแบบงานวิจัยในดานกลับ   

เพื่อใชมุมมองในศาสตรอื่น ๆ ขามมามองโอกาส ทิศทางหรือความความเปนไปไดที่จะสรางการบริหารงาน

ในสถานศกึษาใหบรรลวุตัถุประสงคอยางใดอยางหนึง่และเพือ่นาํเสนอประเดน็รวมเพือ่ใหเกดิการขบัเคลือ่น

ในประเดน็การปฏิรูปการศึกษา เชน การกระจายอํานาจ การจัดการตนเอง

 3. ผูทีส่นใจสามารถนาํผลการวจิยัไปพฒันาตอยอดในดานการบรหิารงานวิชาการเพือ่ใหผูเรยีนมี

ทกัษะเกีย่วกบักระบวนการคิดในมติอิืน่ๆ ทีแ่ตกตางออกไป เชน การคดิอยางมีวจิารณญาณ การคดิเชิงกลยทุธ 

การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงอนาคต เปนตน
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