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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร                     

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสรางและตรวจสอบรูปแบบ                       

การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือประเมินรูปแบบ

การบริหารเพือ่พฒันาทกัษะการคิดเชงินวตักรรมของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  มขีัน้ตอนการวจิยั 3 ขัน้ตอน 

คือ 1) ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ  ศกึษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ

ครแูละสภาพการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยเกบ็ขอมลู

จากตัวแทนครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง  4 ภาค  จํานวน  340 คน  ศึกษาโรงเรียน

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวน   3  โรงเรียน  และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  2) สรางรูปแบบ

การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการนําผลการศึกษา          
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จากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ  

จํานวน  9 ทาน  3) ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะ

การคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยการสอบถามความคดิเหน็ของผูบรหิารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจากตวัแทนผูบริหารสถานศกึษาทัง้  4  ภาค  จาํนวน  350  คน 

โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมิน              

ตํา่สุดคือ ทกัษะการสรางเครือขายสวนการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน  ดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม                                     

รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย                          

3  องคประกอบ  ไดแก  1)  ทักษะการบริหาร  ประกอบดวย Strategy (กลยุทธ)  Structure (โครงสราง)  

Systems (ระบบ)  Style  (รูปแบบ)  Staff (ทีมงาน)  Shared Values  (คานิยมรวม)  Skills  (ทักษะ )                                    

2) วธิกีารพฒันาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของคร ู ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

การศึกษางาน  การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี  การพัฒนาดวยการสรางชุมชน                    

การเรียนรูทางวิชาชีพ ไดแก การจัดการความรู  การใชระบบพี่เลี้ยง  การสรางเครือขาย   การสรางบรรยากาศ

การเรียนรู การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การติดตามและการสะทอนผล                       

3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการสังเกต  ทักษะการตั้งคําถาม 

ทักษะการทดลอง ทักษะการสรางเครือขาย  ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการวิพากษ  ทักษะการสังเคราะห  

ทักษะการประยุกต  และทักษะการสรางสรรค   ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย                

กับองคประกอบท้ังสามไดแกการบริหาร  วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะ                    

การคิดเชิงนวัตกรรม  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                           

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 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)  ในศตวรรษท่ี 21                      

เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรูที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปล่ียนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจจับตอง                 

ไดมากขึน้  ดงันัน้การพัฒนานวัตกรรมจงึเปนหนทางหนึง่ทีจ่ะชวยใหทกุองคกรสรางจดุยนืทีเ่ขมแขง็เปนองคกร

แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายอยูที่ความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขัน                      

อยางยั่งยืน  สภาวการณดังกลาวไมไดจําเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทานั้น  การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน

จําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพในการทําใหกิจการดําเนินการไปดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  
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(Rooncharoen, 2010) ทักษะของครูในศตวรรษที่  21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนงานที่มีความรูและ                     

เปนบุคคลที่พรอมเรียนรู   ครูตองเลิกเปนผูสอนมาเปนโคชหรือผูอํานวยความสะดวกการเรียนของศิษย   

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนการเรียนท้ัง                 

ของศิษยและของตนเอง  ตองเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษย  (Phanit, 2012)                         

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีทักษะการคิดเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง                          

องคความรู ใหกับผู เรียน  หากครูคิดไมเปนคงเปนการยากท่ีจะพัฒนาทักษะของผูเรียน   Arwarn   &                           

Namnapon (2014)  พบวา การจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหของครูแตละคนยังไมประสบผลสําเร็จ

เนือ่งจากครมูคีวามรูความเขาใจในเรือ่งการจดัการเรยีนรูเร่ือง การคดิวเิคราะห  ไมมากนกัเคยเขารบัการอบรม

การจดัการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหแตไมเคยเขียนแผนและจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหอยางจรงิจัง 

ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะชวยแนะนําในการจัดการเรียนรูเร่ืองการคิด

วิเคราะห  โดยตองการใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  และจัดการเรียนรู        

ดานการคิดวิเคราะหได  และมีการสนับสนุนดานเอกสาร  บุคลากร  การนิเทศติดตาม  ใหความชวยเหลือ             

ฝกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู ดานการคิดวิเคราะหไดจากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา                                   

ครูยังขาดทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในอนาคต ดังแนวคิด                      

ของ  Charnchairerk  (2002 cited in Sinlarat, 2014) กลาววา การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค                           

ที่ไมยึดติดกับหลักการและขอจํากัดเดิมจะนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและการแกไขปญหาอยางไดผล 

และ Wongthiraphaps (2014) กลาววาการคิดวิเคราะหเพ่ือจําแนกแยกแยะและการสรางสรรคสิ่งใหม                          

ที่แปลกแตกตางไปจากเดิมกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่ง Chareonwonksak (2016) กลาววา                              

ผูที่มีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ยอมมีโอกาสกาวไปกอนกาวไปไกล                               

กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวา  จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองสรางคนใหเปนผู คิดดี คิดได                           

ทาํเปนคดิรเิริม่สรางสรรคทาํสิง่ใหม ๆ ไดดวยตนเอง แสวงหาแนวทางใหม ๆ เพือ่ใหทาํงานไดเร็วขึน้ ฉลาดขึน้    

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางผลลัพธตามเปาหมายไดมากขึ้น หรือ เรียกวาการมีความคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเอง

และ Secretariat of the Council of Education (2009) ไดประเมินสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง                     

ในหลายๆ ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาไทยเน่ืองจากผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ                                 

ทีจ่ะสรางบรรยากาศและสภาพทีเ่อ้ือตอการพฒันาการสรางสรรคคณุภาพการเรยีนการสอน  บทบาทผูบริหาร

จึงเปนบทบาทท่ีละเอียดออนและมีความสําคัญ ผู บริหารตองสามารถเปนผู กระตุนและสรางเสริม                                        

ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกําลังใจ ผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษาไดกลับมามีความกระตือรือรน                   

ทํางานเพื่อนักเรียนอยางตอเนื่อง  

 จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม                            

ของผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด                      

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.  เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                              

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                     

ขั้นพื้นฐาน 

ทบทวนวรรณกรรม
 1.   แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรรม

       นวัตกรรม หมายถงึ  แนวความคิด การกระทาํ  วธิกีารปฏิบตั ิ 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) ไดศกึษารูปแบบการพัฒนาครู

เพื่อศิษยในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกร

และสถานศกึษาไดแก  การจัดการความรู (KM) การดตูวัอยางผูทีป่ระสบความสาํเร็จในลักษณะดงูานแบบฝงตวั  

กิจกรรมการคุยกันกับเพ่ือนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  สรางกลุมที่หลากหลาย  กิจกรรมแลกเปล่ียน

ภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและชุมชน  การพัฒนาระดับกลุมมีวิธีการพัฒนไดแก การเรียนรูครู                   

เพื่อศิษยระดับทีม (PLC) การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง วิธีการพัฒนาระดับบุคคล ไดแก การดูตัวอยางของ                    

คนที่ประสบผลสําเร็จในลักษณะดูงานแบบฝงตัว  การเลาเรื่องจากเพ่ือนครู  การวิเคราะหประสบการณ                  

ของผูรับการพัฒนาตนเอง  การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การยกยอง

เชิดชเูกียติและอบรมเชิงปฏิบัติการ

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรม

       Swallow (2012) ไดเสนอทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย  การตั้งคําถาม การสังเกต  

การสรางเครือขาย  การทดลอง  การเชื่อมโยง Safko (2007) ไดเสนอ 3Cs  เพื่อชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา

ทกัษะการคดิเชงินวตักรรมไดแก การเก็บสะสมขอมลู การคํานวณ การส่ือความคดิออกมาเปนรปูของนวตักรรม

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

                  แนวคิด 7s McKinsey ไดมีการพัฒนาในตนป ค.ศ. 1980 โดยมี Tom  Peter, Robert                               

Waterman  เปนที่ปรึกษาของ McKinsey  & Company ไดนําเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว                      
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7 ดาน  สาํหรับตรวจสอบภายในองคกร แนวคดิ 7s McKinsey สามารถนาํมาใชในหลากหลายของสถานการณ

ที่มุมมององคประกอบที่สําคัญ แนวคิด 7s McKinsey เกี่ยวของกับ 7 ปจจัยของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน                      

โดยแบงออกเปนทัง้ “Hard” กบั “Soft” ภายในองคกร องคประกอบ Hard ไดแกกลยทุธ (Strategy)  โครงสราง 

(Structure)  ระบบ (Systems)  สวนองคประกอบ Soft ไดแก  คานิยมรวม (Shared Values)                                            

ทักษะ/ประสบการณการทํางาน (Skills)  สไตล (Style) พนักงาน (Staff)  (Peter &  Waterman, 1982)

 5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ

  Keeves (1988) กลาววา รปูแบบทีด่ตีองแสดงใหเห็นวาองคประกอบตาง ๆ  ของรูปแบบจะตอง

มีความสัมพันธอยางมีโครงสราง สามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต  อีกทั้งเปนการชี้ใหเห็นถึงกลไก                        

เชิงเหตุผล  ทําใหเกิดมโนทัศนใหมในการจัดการศึกษา  ซึ่งท้ังองคประกอบของรูปแบบและคุณลักษณะ                   

ของรูปแบบที่ดีจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบในลําดับตอไป

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

       Pakdeelhao (2011) ไดทาํการศึกษาคณุลกัษณะขององคกรนวตักรรม กรณศีกึษาองคกรทีไ่ดรบั

รางวัลดานนวัตกรรมพบวา  คุณลักษณะขององคกรนวัตกรรมประกอบดวย วิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย  

โครงสรางองคกร  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  การใหรางวัลและการยอมรับการสื่อสาร   การจัดการ

ความรูและขอมลูขาวสาร  ทรพัยากร  การประเมินและการลําดบัความคิด  ผูนาํ  บคุลากร  เครือขาย  วฒันธรรม

และคานิยมรวม  On-ay,  Janbanjong, Jansila & Mejang (2015) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน

เอกชนสูความเปนองคกรนวัตกรรม   พบวารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู                                      

ความเปนองคกรแหงนวัตกรรมแบงออกเปน  (1) ดานปจจัย  4  องคประกอบ  ไดแก  (1.1) โครงสรางองคกร

แบบยืดหยุ นเอื้อตอการสรางนวัตกรรม  (1.2) ภาวะผู นําเชิงนวัตกรรมของผู บริหารสถานศึกษา                                          

(1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรม (1.4) เครือขายความรวมมือ                  

ที่หลากหลาย  (2) ดานกระบวนการ 2 องคประกอบ  ไดแก (2.1) การสรางกลยุทธเชิงนวัตกรรม                                        

(2.2) การสรางทีมงานเฉพาะกิจที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม (3) ดานสิ่งแวดลอมขององคกร 2 องคประกอบ  

ไดแก  (3.1) วัฒนธรรมของของกรณีที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม  และ  (3.2)  บรรยากาศขององคกรที่เอื้อ                

ตอการสรางนวัตกรรม 

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาทกัษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพ่ือพฒันาทกัษะ   

การคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 1.1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

กับการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช แนวคิด 7s                   

McKinsey เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดวยการใชแบบสังเคราะหเนื้อหา 1.2) ศึกษาทักษะการคิด                    
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เชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหารเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                        

ขั้นพื้นฐานโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ กลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนสังกัด       

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 400 คน  เกบ็ขอมลูดวยระบบออนไลน                        

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.3) ศกึษากรณตีวัอยางโรงเรยีนท่ีมกีารปฏิบตัิ

เปนเลศิ  (Best  Practice) ในการบริหารเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิเชิงนวตักรรมของครูในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  วิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง และ                     

1.4) สัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด                            

เชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมาทําการวิเคราะห                               

เนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 2. ขัน้ตอนที ่ 2 สรางรูปแบบการบรหิารเพือ่พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยการนําผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางรูปแบบและประเมินรูปแบบดวยการสัมมนา  

อิงผูเชี่ยวชาญ  โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน  9 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  

Analysis)  ดวยการนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติและปรับปรุง  แกไขรางรูปแบบ    

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูใน             

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหาร                     

โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา                       

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  394 คน เก็บขอมูลดวยระบบออนไลน                     

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1.  ผลการศึกษาทักษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ทกัษะท่ีมผีลการประเมนิ

ตํา่สุดคือ ทกัษะการสรางเครือขายสวนการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานดานที่มีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ระบบของสถานศึกษาที่กอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม

 2. รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน                

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)                                    

คือ การกําหนดโครงสรางการบริหารสถานศึกษา(3) Systems (ระบบ) คือ ระบบของสถานศึกษา                                       

(4) Style  (รปูแบบ) คอื รปูแบบของภาวะผูนาํเชงินวตักรรม (5) Staff (ทมีงาน) คอื การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล       

(6) Shared Values (คานิยมรวม) คือ ความเชื่อและขอกําหนดรวมกันของบุคคลในหนวยงานและ                                    

(7) Skills  (ทักษะ ) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของสถานศึกษา

 2.2 องคประกอบท่ี 2  วธิกีารพฒันาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครู โดยใช PIER  ดงัรายละเอียด

ตอไปนี้  (1)  Plan คือ การวางแผน  เปนการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูดวยการสราง

ความตระหนักใหกับครู  เพื่อสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและอยากพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่ง  สรางแรงบนัดาลใจใหคร ู(2) Implement  คอื การนําไปใชเปนการนํากระบวนการพัฒนาทกัษะ

การคิดเชิงนวัตกรรมไปใชพัฒนาครูประกอบดวย 2 วิธีการหลัก คือ  (2.1) การพัฒนาตนเอง ไดแก การอบรม 

การศึกษางาน การศึกษาตอ และการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community (PLC)) ไดแก การจัดการความรู  การใชระบบ

 
 
 
 
 
 

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561164

พี่เลี้ยง การสรางเครือขาย การสรางบรรยากาศการเรียนรู  การบูรณาการองคความรูและการสรางทีม                          

แลกเปลี่ยนเรียนรู (3) Evaluate คือ การติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและ                             

(4) Reflect  คือ การสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเพื่อนําไปปรับปรุงตอไป

 2.3 องคประกอบที่ 3 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร                         

(2) ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการต้ังคําถาม (4) ทักษะการทดลอง (5) ทักษะการสรางเครือขาย                                        

(6) ทักษะการเชื่อมโยง (7) ทักษะการวิพากษ (8) ทักษะการสังเคราะห (9) ทักษะการประยุกต  และ                           

(10) ทักษะการสรางสรรคผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับองคประกอบของ                   

รางรูปแบบทั้งสามองคประกอบ  ไดแก  การบริหาร  วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                                            

และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

 3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.19)  และมีความเปน

ประโยชนอยูในระดับมาก (  = 4.33)

อภิปรายผลการวิจัย
 รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    

มีประเด็นที่จะอภิปราย  ดังนี้

 1. องคประกอบที่  1 การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย (1)  Strategy (กลยุทธ)  (2) Structure (โครงสราง) (3) Systems (ระบบ)                                     

(4) Style  (รูปแบบ)  5)  Staff (ทีมงาน) 6)  Shared Values  (คานิยมรวม) 7) Skills  (ทักษะ ) สอดคลองกับ

แนวคดิของ  Peter & Waterman  (1982)  และ Pakdeelhao (2011) เสนอวา องคกรนวตักรรมมอีงคประกอบ

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  บรรยากาศในการทํางานท่ีสนับสนุนการสรางนวัตกรรมบุคลากร                     

การยอมรับความผิดพลาดหรือความลมเหลว มกีารสือ่สารในระดับเดยีวกนัอยางเปนอสิระ  โครงสรางองคการ

ที่มีความยืดหยุนและ Von  Stamm (2008) ไดเสนอองคประกอบท่ีสําคัญขององคกรแหงนวัตกรรม ไดแก  

กลยุทธและวิสัยทัศน รูปแบบผูนํา กระบวนการ วัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ                           

การทํางาน  ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม

ในสถานศึกษาและนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมใหบุคลกรเกิดทักษะการคิด                         

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

คณุภาพครทูีส่อดคลองกับครูไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการสรางแรงบันดาลใจใหครเูกดิพลังทีจ่ะพัฒนาตนเอง  

(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                  

การศกึษาประถมศกึษา  พบวา  วธิกีารพฒันาระดบับุคคล  ไดแก การดตูวัอยางของคนทีป่ระสบผลสาํเร็จในลกัษะ

ดูงานแบบฝงตัว  การเลาเร่ืองจากครูทั้งสุขและทุกข  การวิเคราะหประสบการณของผูรับการพัฒนาตนเอง                 

การศึกษาคูมือจากผูเชี่ยวชาญ  แลกเปลี่ยนประสบการณและยกยองเชิดชูเกียติ  อบรมเชิงปฏิบัติการ                       

และ Paeha. (2010) กลาววา ในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหมภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษานั้น  

สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอืสิง่จาํเปนทีค่รตูองการเพิม่สมรรถนะทางการสอนโดยใชสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศเปนฐานในกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการสอนและสอดคลองกับ Phasatchasa (2015)                       

ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรม                  

การเรียนรู ศตวรรษท่ี 21  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาวิชาชีพและตนเอง  ประกอบดวย                                  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาจากสื่อทั้งแบบออนไลนและออฟไลน  เขารวมเครือขายเพื่อ                  

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู  และนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนประสบการณความเช่ียวชาญ การศึกษาบนเครอืขายอินเทอรเนตได  

และสอดคลองกับ  Chaemchoy (2010)  กลาววาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21  เขาสูยุคดิจทิัล

อยางสมบูรณนั้น  ทําใหการจัดการโรงเรียนมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูอยางหลีกเล่ียงไมได  (2.2) การพัฒนาดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional                            

Learning  Community (PLC)) ไดแก  การจัดการความรู  การใชระบบพี่เลี้ยง  การสรางเครือขาย    การสราง

บรรยากาศการเรียนรู  การบูรณาการองคความรูและการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรูสอดคลองกับ Pantong, 

Kornpuang, Pakdeewong & Janbanjong (2013) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษยในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพบวา วิธีการพัฒนาระดับองคกรและสถานศึกษาไดแก                    

การจดัการความรู (KM) การดูตัวอยางผูที่ประสบความสาํเรจ็ในลกัษณะดูงานแบบฝงตัว  กิจกรรมการคุยกัน

กับเพื่อนครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอน   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผูนํา เสวนาเปนเนืองนิตย  

สรางกลุมที่หลากหลายขยายสูชุมชน  กิจกรรมแลกเปล่ียนภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนและ                         

ชุมชน  การพัฒนาระดับกลุม  การเรียนรูระดับทีม  (PLC)  การเปนที่ปรึกษา การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง                   

และสอดคลองกับแนวคิดของ Sangngern (2010) กลาววาระบบพ่ีเล้ียงเปนกระบวนการถายทอดความรู    

แบบตัวตอตัวแบบระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณและความเขาใจงานมากกวาไปยัง

บุคลากรใหมหรือเพื่อนรวมงานที่มีความรูและประสบการณนอยกวา  (3) Evaluate  คือ  การติดตามผล                   
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การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และ (4) Reflect  คือการสะทอนผลการพัฒนาทักษะการคิด                

เชิงนวัตกรรมของครเูพ่ือนําไปปรบัปรุงตอไป  สอดคลองกับแนวคดิของ  Harris (1985) ไดเสนอวธิกีารพัฒนา

ครูดวยกระบวนการนเิทศโดยการแบงรูปแบบการนเิทศออกเปน  2 ลกัษณะ คอืการนเิทศทีเ่นนการใหคาํแนะนาํ 

และการนิเทศท่ีกระตุนเรงเราสงเสริมใหครูเกิดความคิดและนําความคิดนั้นไปปฏิบัติและปรับปรุงงาน                            

จะเห็นไดวาวิธีการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีกระบวนการที่หลากหลาย  ผูนํานําไปใช

ไมจําเปนตองนําไปใชทุกวิธีการ  หากแตผูบริหารสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา                    

และนํากระบวนการดังกลาวไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดครบวงจร  มีการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 

จะสงผลใหครูเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได

 3. องคประกอบที่ 3  ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร  (2) 

ทักษะการสังเกต (3) ทักษะการตั้งคําถาม  (4) ทักษะการทดลอง  (5)ทักษะการสรางเครือขาย(6) ทักษะการ

เช่ือมโยง (7) ทกัษะการวิพากษ (8) ทกัษะการสังเคราะห (9) ทกัษะการประยกุต  และ (10) ทกัษะการสรางสรรค

สอดคลองกับแนวคิดของ  Swallow (2012)  ไดเสนอวาผูที่จะเปนนักพัฒนานวัตกรรมไดดีตองมีทักษะท้ัง                  

5  ประการคือ  การตั้งคําถาม การสังเกต การสรางเครือขาย (Networking) การทดลอง  การเช่ือมโยง                        

สวน Lee & Benza (2015)  เสนอวากระบวนการพฒันาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใหกบัผูเรยีน ประกอบดวย 

ความคิดสรางสรรคการเอาใจใส  การเปดใจ  การทดลอง  การส่ือสาร  การเช่ือมโยง  Somabut (2013)                      

ไดเสนอทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 จุดเนนอยูบนพื้นฐานแหง                            

การสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษเพื่อแกปญหา การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Sinlarat (2014)ไดเสนอลักษณะของคนท่ีมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมประกอบดวย                                

รักการเรียนรู  ฝกการสังเกต  มองรอบดาน  ตั้งคําถาม  กลาเปลี่ยนแปลงความคิด  ฝกความสัมพันธของ                    

การคิดและคิดแงบวก  จะเห็นไดวาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเปนเปนทักษะสําคัญย่ิงในยุคปจจุบันท่ีมี                              

การเปล่ียนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว ผูที่มีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมยอม               

มีโอกาสกาวไปกอน กาวไปไกล กาวไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จไดมากกวาบุคคลอื่น การประเมิน           

รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา                                

มคีวามเปนไปได และมคีวามเปนประโยชนอยูในระดบัมาก ทัง้นีเ้หน็ไดวานวตักรรมเปนสิง่จาํเปนทีต่องนาํมา

ใชในการขบัเคลือ่นนโยบายไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับแนวคดิของ   Pornsima (2016) กลาววา ประเทศไทย 

4.0 เปนยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวตักรรม  การศกึษา 4.0  คอืการนาํองคความรูมาบรูณาการสรางนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และสอดคลอง กับ  Rooncharoen (2010) กลาวถึงศตวรรษท่ี 21     

เปนยุคของเศรษฐกิจท่ีปจจัยในการผลิตและแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจจับตองไดมากขึ้น                    

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหทุกองคกรสรางจุดยืนที่เขมแข็งเปนองคกร                             

แหงนวัตกรรมโดยมเีปาหมายอยูทีค่วามอยูรอด การเจรญิเติบโตและการสรางสมรรถนะในการแขงขนัอยางย่ังยนื 
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สรุป
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและสภาพการบริหาร                    

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบ                

การบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพื่อประเมินรูปแบบ

การบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา                              

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุดคือ ทักษะการสราง                  

เครือขาย สวนการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานท่ีมี                       

ผลการประเมินต่ําสุดคือ ระบบของสถานศึกษาท่ีกอใหเกิดการคิดเชิงนวัตกรรม   รูปแบบการบริหารเพื่อ                       

พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย  3  องคประกอบ  ไดแก                   

(1)   การบริหาร    (2) วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู (3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู  

ผลการตรวจสอบรางรูปแบบพบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยองคประกอบทั้งสามองคประกอบของรางรูปแบบ  

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                          

ที่พัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก  และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก

 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช

  จากผลการศกึษารปูแบบการบรหิารเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานโดยใชแนวคิด 7s McKinsey มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา

  1.1 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาควรมกีารกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการพัฒนา

ทกัษะการคิดเชงินวตักรรมของครู  โดยการนําแนวคิดการบริหารแบบ  7s  มาใชในการขับเคลือ่นสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาไปสูองคกรนวัตกรรม

             1.2 ควรพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิด                            

เชิงนวัตกรรมของครูสูไทยแลนด 4.0

                    1.3  ควรมีการพัฒนาครูใหมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรรมเพื่อจะไดนําความรูไปถายทอดและ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนตอไป    

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

       จากการศึกษาองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู                      

ประกอบดวย  การบรหิาร  วธิกีารพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู               

เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2.1 ควรศึกษาเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และนําไปทดลอง

ใชเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผูเรียนเพื่อกาวสู 

ไทยแลนด  4.0
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