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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ
การบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีขนั้ ตอนการวิจยั 3 ขัน้ ตอน
คือ 1) ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
ครูและสภาพการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยเก็บขอมูล
จากตัวแทนครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 ภาค จํานวน 340 คน ศึกษาโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวน 3 โรงเรียน และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 2) สรางรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการนําผลการศึกษา
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จากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 9 ทาน 3) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจากตัวแทนผูบ ริหารสถานศึกษาทัง้ 4 ภาค จํานวน 350 คน
โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ตํา่ สุดคือ ทักษะการสรางเครือขายสวนการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ด า นที่ มี ผ ลการประเมิ น ตํ่ า สุ ด คื อ ระบบของสถานศึ ก ษาที่ ก  อ ให เ กิ ด การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
3 องคประกอบ ไดแก 1) ทักษะการบริหาร ประกอบดวย Strategy (กลยุทธ) Structure (โครงสราง)
Systems (ระบบ) Style (รูปแบบ) Staff (ทีมงาน) Shared Values (คานิยมรวม) Skills (ทักษะ )
2) วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การศึกษางาน การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี การพัฒนาดวยการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการความรู การใชระบบพี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศ
การเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตามและการสะทอนผล
3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งคําถาม
ทักษะการทดลอง ทักษะการสรางเครือขาย ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการวิพากษ ทักษะการสังเคราะห
ทักษะการประยุกต และทักษะการสรางสรรค ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย
กับองคประกอบทั้งสามไดแกการบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรม ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
การบริหาร นวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาครู

Abstract
The main objective of this research was to study teacher’s innovative thinking skills
and the administrative for developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education,
to draft the administrative model for developing teacher’s innovative thinking skills, to
evaluate the possibility and usefulness of model. The research method followed 3 steps
1) to study teacher’s innovative thinking skills and the administrative for developing teacher’s
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innovative thinking skills in the basic education by studying related literature and research,
studying the innovative thinking skills of the teachers and the state of administrative for
developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education school from 340
teachers, studying the 3 best practice schools and interviewing 5 experts. 2) to draft the
administrative model for developing teacher’s innovative thinking skills in the basic education
school then checking its appropriateness though connoisseurship by 9 experts. 3) to
evaluate the possibility and usefulness of model by surveying the opinions of 350 school
administrators ; data were analyzed, using mean and standard deviation.
The research found that the lowest teacher innovative thinking skills were networking
skills, the lowest administrative for developing teacher’s innovative thinking skills were systems.
The model consists of three components : 1) Management were strategy, structure, systems,
style, staff, shared values and skills 2) Developing teacher’s innovative thinking skills were self
- development; workshops, observation, education, and technological development capacity.
Development by building professional learning communities; knowledge management, mentoring
system, networking, creating a learning environment, integrating knowledge, and team exchange
learning. Evaluating and reflection. 3) The teacher’s innovative thinking skills were communication
skill, observation skill, questioning skill, experimental skill, networking skill, collaborative skill,
critical skill, synthesis skill, application skill and creative skill. The experts agree with the 3
components of the model. The model has been evaluated high level of both feasibility and very
usefulness.

Keywords
Management, Innovation, Innovative Thinking Skills, Teacher Development

บทนํา
ประเทศไทย 4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม การศึกษา 4.0 คือการนําองคความรู
มาบูรณาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม (Pornsima, 2061) ในศตวรรษที่ 21
เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรูที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยที่ไมอาจจับตอง
ไดมากขึน้ ดังนัน้ การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหทกุ องคกรสรางจุดยืนทีเ่ ขมแข็งเปนองคกร
แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูที่ความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขัน
อยางยั่งยืน สภาวการณดังกลาวไมไดจําเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทานั้น การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน
จําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพในการทําใหกิจการดําเนินการไปดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
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(Rooncharoen, 2010) ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนงานที่มีความรูและ
เปนบุคคลที่พรอมเรียนรู ครูตองเลิกเปนผูสอนมาเปนโคชหรือผูอํานวยความสะดวกการเรียนของศิษย
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนการเรียนทั้ง
ของศิษยและของตนเอง ตองเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษย (Phanit, 2012)
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีทักษะการคิดเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยง
องค ค วามรู ใ หกับผูเรี ยน หากครูคิ ด ไมเปนคงเป นการยากที่จะพั ฒ นาทักษะของผู เ รียน Arwarn &
Namnapon (2014) พบวา การจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของครูแตละคนยังไมประสบผลสําเร็จ
เนือ่ งจากครูมคี วามรูค วามเขาใจในเรือ่ งการจัดการเรียนรูเ รือ่ ง การคิดวิเคราะห ไมมากนักเคยเขารับการอบรม
การจัดการเรียนรูด านการคิดวิเคราะหแตไมเคยเขียนแผนและจัดการเรียนรูด านการคิดวิเคราะหอยางจริงจัง
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะชวยแนะนําในการจัดการเรียนรูเรื่องการคิด
วิเคราะห โดยตองการใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และจัดการเรียนรู
ดานการคิดวิเคราะหได และมีการสนับสนุนดานเอกสาร บุคลากร การนิเทศติดตาม ใหความชวยเหลือ
ฝ ก ปฏิ บั ติจ นสามารถจัด การเรียนรูด านการคิดวิเ คราะห ไดจากผลการศึกษาดังกล า วแสดงให เ ห็นวา
ครูยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในอนาคต ดังแนวคิด
ของ Charnchairerk (2002 cited in Sinlarat, 2014) กลาววา การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค
ที่ไมยึดติดกับหลักการและขอจํากัดเดิมจะนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปญหาอยางไดผล
และ Wongthiraphaps (2014) กลาววาการคิดวิเคราะหเพื่อจําแนกแยกแยะและการสรางสรรคสิ่งใหม
ที่แปลกแตกตางไปจากเดิมกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่ง Chareonwonksak (2016) กลาววา
ผูที่มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ยอมมีโอกาสกาวไปกอนกาวไปไกล
กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางคนใหเปนผู คิดดี คิดได
ทําเปนคิดริเริม่ สรางสรรคทาํ สิง่ ใหม ๆ ไดดว ยตนเอง แสวงหาแนวทางใหม ๆ เพือ่ ใหทาํ งานไดเร็วขึน้ ฉลาดขึน้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางผลลัพธตามเปาหมายไดมากขึ้น หรือ เรียกวาการมีความคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเอง
และ Secretariat of the Council of Education (2009) ไดประเมินสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ในหลายๆ ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาไทยเนื่องจากผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ
ทีจ่ ะสรางบรรยากาศและสภาพทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาการสรางสรรคคณ
ุ ภาพการเรียนการสอน บทบาทผูบ ริหาร
จึ ง เป น บทบาทที่ ล ะเอี ย ดอ อ นและมี ค วามสํ า คั ญ ผู  บ ริ ห ารต อ งสามารถเป น ผู  ก ระตุ  น และสร า งเสริ ม
ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ ผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษาไดกลับมามีความกระตือรือรน
ทํางานเพื่อนักเรียนอยางตอเนื่อง
จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของผูเรียนตอไป

160

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อสรางและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพื่ อพั ฒนาทักษะการคิดเชิงนวั ตกรรมของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรรม
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การกระทํา วิธกี ารปฏิบตั ิ แนวทางการทํางานหรือกระบวนการ
ตลอดจนสิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบุคคลรับรูและทําขึ้นใหมใหแปลกจากเดิม
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลยิ่งขึ้น เกิดจากการใชความรูและ
ความคิดสรางสรรค เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม (Chaisanit, 2010 ; Uae Jirapongpan, 2010 ; Watanaboon, 2010)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
Pantong, Kornpuang , Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศกึ ษารูปแบบการพัฒนาครู
เพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกร
และสถานศึกษาไดแก การจัดการความรู (KM) การดูตวั อยางผูท ปี่ ระสบความสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว
กิจกรรมการคุยกันกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สรางกลุมที่หลากหลาย กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและชุมชน การพัฒนาระดับกลุมมีวิธีการพัฒนไดแก การเรียนรูครู
เพื่อศิษยระดับทีม (PLC) การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง วิธีการพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตัวอยางของ
คนที่ประสบผลสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว การเลาเรื่องจากเพื่อนครู การวิเคราะหประสบการณ
ของผูรับการพัฒนาตนเอง การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การยกยอง
เชิดชูเกียติและอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม
Swallow (2012) ไดเสนอทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย การตั้งคําถาม การสังเกต
การสรางเครือขาย การทดลอง การเชื่อมโยง Safko (2007) ไดเสนอ 3Cs เพื่อชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมไดแก การเก็บสะสมขอมูล การคํานวณ การสือ่ ความคิดออกมาเปนรูปของนวัตกรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
แนวคิด 7s McKinsey ไดมีการพัฒนาในตนป ค.ศ. 1980 โดยมี Tom Peter, Robert
Waterman เปนที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ไดนําเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว
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7 ดาน สําหรับตรวจสอบภายในองคกร แนวคิด 7s McKinsey สามารถนํามาใชในหลากหลายของสถานการณ
ที่มุมมององคประกอบที่สําคัญ แนวคิด 7s McKinsey เกี่ยวของกับ 7 ปจจัยของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
โดยแบงออกเปนทัง้ “Hard” กับ “Soft” ภายในองคกร องคประกอบ Hard ไดแกกลยุทธ (Strategy) โครงสราง
(Structure) ระบบ (Systems) ส ว นองค ป ระกอบ Soft ได แ ก ค า นิ ย มร ว ม (Shared Values)
ทักษะ/ประสบการณการทํางาน (Skills) สไตล (Style) พนักงาน (Staff) (Peter & Waterman, 1982)
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
Keeves (1988) กลาววา รูปแบบทีด่ ตี องแสดงใหเห็นวาองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบจะตอง
มีความสัมพันธอยางมีโครงสราง สามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต อีกทั้งเปนการชี้ใหเห็นถึงกลไก
เชิงเหตุผล ทําใหเกิดมโนทัศนใหมในการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งองคประกอบของรูปแบบและคุณลักษณะ
ของรูปแบบที่ดีจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบในลําดับตอไป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Pakdeelhao (2011) ไดทาํ การศึกษาคุณลักษณะขององคกรนวัตกรรม กรณีศกึ ษาองคกรทีไ่ ดรบั
รางวัลดานนวัตกรรมพบวา คุณลักษณะขององคกรนวัตกรรมประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย
โครงสรางองคกร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลและการยอมรับการสื่อสาร การจัดการ
ความรูแ ละขอมูลขาวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลําดับความคิด ผูน าํ บุคลากร เครือขาย วัฒนธรรม
และคานิยมรวม On-ay, Janbanjong, Jansila & Mejang (2015) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู  ค วามเป น องค ก รนวั ต กรรม พบว า รู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การพั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนสู 
ความเปนองคกรแหงนวัตกรรมแบงออกเปน (1) ดานปจจัย 4 องคประกอบ ไดแก (1.1) โครงสรางองคกร
แบบยื ด หยุ  น เอื้ อ ต อ การสร า งนวั ต กรรม (1.2) ภาวะผู  นํ า เชิ ง นวั ต กรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
(1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (1.4) เครือขายความรวมมือ
ที่ ห ลากหลาย (2) ด า นกระบวนการ 2 องค ป ระกอบ ได แ ก (2.1) การสร า งกลยุ ท ธ เ ชิ ง นวั ต กรรม
(2.2) การสรางทีมงานเฉพาะกิจที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (3) ดานสิ่งแวดลอมขององคกร 2 องคประกอบ
ไดแก (3.1) วัฒนธรรมของของกรณีที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม และ (3.2) บรรยากาศขององคกรที่เอื้อ
ตอการสรางนวัตกรรม

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบดวย 1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช แนวคิด 7s
McKinsey เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดวยการใชแบบสังเคราะหเนื้อหา 1.2) ศึกษาทักษะการคิด
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เชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 400 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน
วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.3) ศึกษากรณีตวั อยางโรงเรียนทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
เปนเลิศ (Best Practice) ในการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง และ
1.4) สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมาทําการวิเคราะห
เนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง
2. ขัน้ ตอนที่ 2 สรางรูปแบบการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการนําผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนา
อิงผูเชี่ยวชาญ โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ดวยการนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติและปรับปรุง แกไขรางรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหาร
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 394 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะทีม่ ผี ลการประเมิน
ตํา่ สุดคือ ทักษะการสรางเครือขายสวนการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม
2. รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
รูปแบบที่บูรณาการองคประกอบของการบริหารดวย PIER และแนวคิดการบริหาร 7S ของ Mckinsey
มาใชในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาครูใหเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย 3 องคประกอบ
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 องคประกอบที่ 1 การบริหารโดยใชเแนวคิดการบริหาร 7S ของ Mckinsey ประกอบดวย
(1) Strategy (กลยุทธ) คือ การสรางวิสัยทัศนและกลยุทธเชิงนวัตกรรม (2) Structure (โครงสราง)
คื อ การกํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษา(3) Systems (ระบบ) คื อ ระบบของสถานศึ ก ษา
(4) Style (รูปแบบ) คือ รูปแบบของภาวะผูน าํ เชิงนวัตกรรม (5) Staff (ทีมงาน) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(6) Shared Values (คานิยมรวม) คือ ความเชื่อและขอกําหนดรวมกันของบุคคลในหนวยงานและ
(7) Skills (ทักษะ ) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
2.2 องคประกอบที่ 2 วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยใช PIER ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ (1) Plan คือ การวางแผน เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง
ความตระหนักใหกับครู เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ ง สรางแรงบันดาลใจใหครู (2) Implement คือ การนําไปใชเปนการนํากระบวนการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมไปใชพัฒนาครูประกอบดวย 2 วิธีการหลัก คือ (2.1) การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรม
การศึกษางาน การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)) ไดแก การจัดการความรู การใชระบบ
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พี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีม
แลกเปลี่ยนเรียนรู (3) Evaluate คือ การติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและ
(4) Reflect คือ การสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเพื่อนําไปปรับปรุงตอไป
2.3 องคประกอบที่ 3 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร
(2) ทั ก ษะการสั ง เกต (3) ทั ก ษะการตั้ง คํา ถาม (4) ทั ก ษะการทดลอง (5) ทัก ษะการสร า งเครื อ ข า ย
(6) ทักษะการเชื่อมโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต และ
(10) ทักษะการสรางสรรคผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบของ
รางรูปแบบทั้งสามองคประกอบ ไดแก การบริหาร วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.19) และมีความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก (  = 4.33)

อภิปรายผลการวิจัย
รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย (1) Strategy (กลยุทธ) (2) Structure (โครงสราง) (3) Systems (ระบบ)
(4) Style (รูปแบบ) 5) Staff (ทีมงาน) 6) Shared Values (คานิยมรวม) 7) Skills (ทักษะ ) สอดคลองกับ
แนวคิดของ Peter & Waterman (1982) และ Pakdeelhao (2011) เสนอวา องคกรนวัตกรรมมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก (1) กลยุทธ (2) โครงสราง (3) ระบบ (4) รูปแบบการบริหารจัดการ (5) พนักงาน
(6) คานิยมรวม และ (7) ทักษะ สวน Adair (1996) กลาวถึง องคประกอบขององคกรที่มี การสรางสรรค
นวัตกรรม คือ ผูบริหารมีความมุงมั่น บรรยากาศในการทํางานที่สนับสนุนการสรางนวัตกรรมบุคลากร
การยอมรับความผิดพลาดหรือความลมเหลว มีการสือ่ สารในระดับเดียวกันอยางเปนอิสระ โครงสรางองคการ
ที่มีความยืดหยุนและ Von Stamm (2008) ไดเสนอองคประกอบที่สําคัญขององคกรแหงนวัตกรรม ไดแก
กลยุทธและวิสัยทัศน รูปแบบผูนํา กระบวนการ วัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
การทํางาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม
ในสถานศึกษาและนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมใหบุคลกรเกิดทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมและสามารถถายทอดทักษะดังกลาวไปสูตัวผูเรียนได
2. องคประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยใช PIER ประกอบดวย
(1) Plan คือ การวางแผน เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง
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ความตระหนักใหกับครู เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง สรางแรงบันดาลใจใหครู สอดคลองกับ Jongsatityu (2014) ไดสรุปแนวทางการยกระดับ
คุณภาพครูทสี่ อดคลองกับครูไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการสรางแรงบันดาลใจใหครูเกิดพลังทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
(2) Implement คือ การนําไปใช เปนการนํากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมไปใชพัฒนาครู
ประกอบดวย 2 วิธีการหลัก คือ (2.1) การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี สอดคลองกับ Wasan, Kornpuang, Pakdeewong
& Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธกี ารพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตวั อยางของคนทีป่ ระสบผลสําเร็จในลักษะ
ดูงานแบบฝงตัว การเลาเรื่องจากครูทั้งสุขและทุกข การวิเคราะหประสบการณของผูรับการพัฒนาตนเอง
การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณและยกยองเชิดชูเกียติ อบรมเชิงปฏิบัติการ
และ Paeha. (2010) กลาววา ในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหมภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษานั้น
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือสิง่ จําเปนทีค่ รูตอ งการเพิม่ สมรรถนะทางการสอนโดยใชสอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนฐานในกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนและสอดคลองกับ Phasatchasa (2015)
ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูศตวรรษที่ 21 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาวิชาชีพและตนเอง ประกอบดวย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาจากสื่อทั้งแบบออนไลนและออฟไลน เขารวมเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู และนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลีย่ นประสบการณความเชีย่ วชาญ การศึกษาบนเครือขายอินเทอรเนตได
และสอดคลองกับ Chaemchoy (2010) กลาววาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เขาสูยุคดิจทิ ัล
อยางสมบูรณนั้น ทําใหการจัดการโรงเรียนมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูอยางหลีกเลี่ยงไมได (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community (PLC)) ไดแก การจัดการความรู การใชระบบพี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสราง
บรรยากาศการเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูสอดคลองกับ Pantong,
Kornpuang, Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกรและสถานศึกษาไดแก
การจัดการความรู (KM) การดูตัวอยางผูท ี่ประสบความสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว กิจกรรมการคุยกัน
กับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผูนํา เสวนาเปนเนืองนิตย
สรางกลุมที่หลากหลายขยายสูชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน การพัฒนาระดับกลุม การเรียนรูระดับทีม (PLC) การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง
และสอดคลองกับแนวคิดของ Sangngern (2010) กลาววาระบบพี่เลี้ยงเปนกระบวนการถายทอดความรู
แบบตัวตอตัวแบบระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณและความเขาใจงานมากกวาไปยัง
บุคลากรใหมหรือเพื่อนรวมงานที่มีความรูและประสบการณนอยกวา (3) Evaluate คือ การติดตามผล
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การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และ (4) Reflect คือการสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูเพือ่ นําไปปรับปรุงตอไป สอดคลองกับแนวคิดของ Harris (1985) ไดเสนอวิธกี ารพัฒนา
ครูดว ยกระบวนการนิเทศโดยการแบงรูปแบบการนิเทศออกเปน 2 ลักษณะ คือการนิเทศทีเ่ นนการใหคาํ แนะนํา
และการนิเทศที่กระตุนเรงเราสงเสริมใหครูเกิดความคิดและนําความคิดนั้นไปปฏิบัติและปรับปรุงงาน
จะเห็นไดวาวิธีการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีกระบวนการที่หลากหลาย ผูนํานําไปใช
ไมจําเปนตองนําไปใชทุกวิธีการ หากแตผูบริหารสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และนํากระบวนการดังกลาวไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดครบวงจร มีการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
จะสงผลใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได
3. องคประกอบที่ 3 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร (2)
ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการตั้งคําถาม (4) ทักษะการทดลอง (5)ทักษะการสรางเครือขาย(6) ทักษะการ
เชือ่ มโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต และ (10) ทักษะการสรางสรรค
สอดคลองกับแนวคิดของ Swallow (2012) ไดเสนอวาผูที่จะเปนนักพัฒนานวัตกรรมไดดีตองมีทักษะทั้ง
5 ประการคือ การตั้งคําถาม การสังเกต การสรางเครือขาย (Networking) การทดลอง การเชื่อมโยง
สวน Lee & Benza (2015) เสนอวากระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกบั ผูเ รียน ประกอบดวย
ความคิดสรางสรรคการเอาใจใส การเปดใจ การทดลอง การสื่อสาร การเชื่อมโยง Somabut (2013)
ไดเสนอทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 จุดเนนอยูบนพื้นฐานแหง
การสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษเพื่อแกปญหา การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน และสอดคลอง
กับแนวคิดของ Sinlarat (2014)ไดเสนอลักษณะของคนที่มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย
รักการเรียนรู ฝกการสังเกต มองรอบดาน ตั้งคําถาม กลาเปลี่ยนแปลงความคิด ฝกความสัมพันธของ
การคิดและคิดแงบวก จะเห็นไดวาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเปนเปนทักษะสําคัญยิ่งในยุคปจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว ผูที่มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมยอม
มีโอกาสกาวไปกอน กาวไปไกล กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวาบุคคลอื่น การประเมิน
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา
มีความเปนไปได และมีความเปนประโยชนอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ห็นไดวา นวัตกรรมเปนสิง่ จําเปนทีต่ อ งนํามา
ใชในการขับเคลือ่ นนโยบายไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับแนวคิดของ Pornsima (2016) กลาววา ประเทศไทย
4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม การศึกษา 4.0 คือการนําองคความรูม าบูรณาการสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และสอดคลอง กับ Rooncharoen (2010) กลาวถึงศตวรรษที่ 21
เปนยุคของเศรษฐกิจที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยที่ไมอาจจับตองไดมากขึ้น
ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหทุกองคกรสรางจุดยืนที่เขมแข็งเปนองคกร
แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูท คี่ วามอยูร อด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขันอยางยัง่ ยืน
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว า
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ทักษะการสราง
เครือขาย สวนการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานที่มี
ผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม รูปแบบการบริหารเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก
(1) การบริหาร (2) วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู (3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยองคประกอบทั้งสามองคประกอบของรางรูปแบบ
ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยใชแนวคิด 7s McKinsey มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาควรมีการกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยการนําแนวคิดการบริหารแบบ 7s มาใชในการขับเคลือ่ นสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาไปสูองคกรนวัตกรรม
1.2 ควรพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของครูสูไทยแลนด 4.0
1.3 ควรมีการพัฒนาครูใหมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรรมเพื่อจะไดนําความรูไปถายทอดและ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนตอไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการศึ กษาองคประกอบของการบริหารเพื่อพั ฒนาทั กษะการคิดเชิ งนวัตกรรมของครู
ประกอบดวย การบริหาร วิธกี ารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1 ควรศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และนําไปทดลอง
ใชเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว
2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนเพื่อกาวสู
ไทยแลนด 4.0
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