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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการคิดแก้ปัญหาเชิง

สรา้งสรรคข์องครใูนสถานศกึษาสังกดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 2) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุน สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษา
สงักัดเทศบาลเมอืงมหาสารคามกลุม่ตวัอยา่งการวจัิยในครัง้นี ้จำานวน 134 คน ประกอบดว้ยครทูีป่ฏบิตัิ
การสอนในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จำานวน 7 โรงเรยีน แบ่งตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
8 กลุ่มสาระ และกลุ่มปฐมวัย 1 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีเรียงลำาดับ
ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ 
คือ 1) การค้นหาปัญหา 2) การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา 3) การค้าหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
4) ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 5) การค้นหาการยอมรับ 6) ดำาเนินการแก้ไขปัญหา  
7) ประเมินผลการแก้ไขปัญหา

2. ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพึ่งประสงค ์และวธิกีารพฒันาครใูนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์
สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 1) สภาพปัจจุบันการปฏิบัติ  
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ 
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ปานกลาง สภาพการปฏิบตัทิีพ่งึประสงค์ตอ่การแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์องครใูนสงักดัโรงเรยีนเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 2) การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาครูในการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรียงลำาดับจากมากไปน้อยดังนี้  
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายใน และศึกษาดูงาน

3. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1) การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
ครใูนสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคามและสภาพทีพ่งึประสงค์ตอ่แนวทางการพฒันาครใูนการ
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหมาสารคาม พบว่าความต้องการ
จำาเป็นการพัฒนาครูในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
แยกตามองค์ประกอบเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1.การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา (PNI 
modified = 0.634) 2.การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา (PNI modified = 0.629) 3.การค้นหาปัญหา 
(PNI modified = 0.616) 4.การค้นหาการยอมรับ (PNI modified = 0.615) 5.ดำาเนินการแก้ไขปัญหา 
(PNI modified = 0.602) 6.ประเมินผลการแก้ไขปัญหา (PNI modified = 0.594) 7.ตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด (PNI modified = 0.579) 2) ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาครูในการ
คดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จากผูท้รงคุณวฒุ ิพบ
วา่ ระดับความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาครใูนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด และระดับของความเป็นไปได้
ของแนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อยู่ในระดับ มากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ครู เทศบาล

Abstract
This research aimed 1) to study the components and indicators of creative problem 

solving of teachers in Mahasarakham municipal schools, 2) to study the current condition, 
desirable condition and how to enhance teachers in creative problem solving for schools 
under Mahasarakham minicipality, and 3) to develop teacher development program for  
creative problem solving for schools under Mahasarakham municipality.

The results were as follows:

1. The components and indicators of creative problem solving were divided into 7 
components and 15 indicators, including 1) problem finding ; consisting of 3 indicators:  
(1) emphasizing the problems (2) surveying data (3) identifying problems and causes,  
2) idea finding ; consisting of 2 indicators: (1) brainstorming (2) problem solving, 3) solution  
finding ; consisting of 2 indicators: (1) setting criteria for alternative solution evaluating  
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บทนำา
ชีวิตประจำาวันทุกคนต้องพบกับปัญหา

ต่างๆ ทั้งปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน 
ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง จากผู้อื่น จากสภาพ
แวดล้อม จากสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ฯลฯ 

เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือ 
แก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละวิธีการ
อาจให้ผลลัพธ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ 
ขึน้อยูก่บัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของบุคคลผู้นั้น อย่างไรก็ตาม หากเรานำาวิธีการ

(2) alternative evaluation and improving approaches for problem solving, 4) making decision 
for the best solution ; consisting of 2 indicators: (1) choosing solution (2) expecting effects,  
5) acceptance finding ; consisting of 2 indicators: (1) data searching and difficulties  
(2) problem solving plan, 6) implementation ; consisting of 2 indicators: (1) implementation 
(2) facing problems, 7) evaluate the problem ; consisting of indicators: (2) defining indicator 
for the evaluation (2) following up.

2. To study the current situation, desirable condition, and how to enhance teachers 
in creative problem solving for schools under Mahasarakham municipality.

2.1 The current implementation of creative problem solving of teachers in educational  
institutes under Mahasarakham municipality ; the overall level was moderate while the  
desirable implementation creative problem solving of teachers was very high.

2.2 The analysis of teacher development methods in creative problem solving which 
was sorted by descending order included training, seminar, workshop, internal supervision, 
and study visit.

3. The analysis results of enhancing teachers in creative problem solving for schools 
under Mahasarakham municipality were:

3.1 The needs for teacher development in creative problem solving for schools 
under Mahasarakham municipality, sorted by descending order were 1) finding alternative  
solutions (PNI modified = 0.634), 2) finding solutions (PNI modified = 0.629), 3) searching for 
problems (PNI modified = 0.616), 4) finding and acceping problems (PNI modified = 0.615), 
5) solving problem (PNI modified = 0.602), 6) evaluating of problem solving (PNI modified 
= 0.594), and 7) making decision for choosing the best solution (PNI modified = 0.579). 

3.2 The level of appropriateness of teacher development program in creative problem 
solving for educational institutes under Mahasarakam Municipality was at the highest level and 
the level of risks of teacher development program in creative problem solving for educational 
institutions in Mahasarakam Municipality was at the highest level.

Keywords: Creative solutions, teacher, municipality
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แก้ปัญหาต่างวิธีนั้นมาวิเคราะห์ให้ดี จะพบว่า
สามารถสรปุวธิกีารเหลา่น้ันเปน็ทฤษฎซีึง่มรูีปแบบ
ท่ีแน่นอนได้ และบางครั้งต้องอาศัยการเรียนรู้ใน
ระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้สมบูรณ์แบบ 
การคิดแก้ปัญหา เป็นพ้ืนฐานที่สำาคัญที่สุดของ
การคิดทั้งมวล การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำาคัญต่อ
วิถีการดำาเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้อง
ใชก้ารคดิเพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา (สวุทิย์ 
มูลคำา, 2547:15) 

ปัจจุบันนักเรียนเป็นจำานวนมากขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตของพวกเขา
ทางด้านจิตใจและสังคม การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในแก้ปัญหา มีความจำาเป็นสำาหรับ
นักเรียนเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะ
เผชิญกับปัญหาและการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการ
ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเหมาะสำาหรับ
สถานการณ์ของแต่ล่ะปัญหา

สั งคมในยุคศตวรรษที่  21 มีการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่  
กา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ คนในสังคมตอ้งปรับเปลีย่น
เรียนรู ้เพือ่กา้วทนัและพรอ้มรบัการ เปลีย่นแปลง 
การเตรยีมความพร้อมคนให้มศีกัยภาพสามารถอยู่
ในสงัคมอยา่งสรา้งสรรค์ และมคีวามสุขจะตอ้งได้
รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำาหรับอนาคต ได้แก่ 
ทักษะการคดิวิเคราะห ์ทักษะการคิดวจิารณญาณ 
ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการแก้ปญัหา การศกึษาเพ่ือการสรา้งความ
พร้อมของคนให้มีชีวิตที่ประสบ

ผลสำาเร็จ จำาเปน็ตอ้งอาศยัความสามารถ
ท่ีสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเช่ือมั่นว่าเป็นองค์ประกอบ 
สำ าคัญทำ า ให้ ชี วิ ตประสบผลสำ า เ ร็ จที่ ดี กว่ า  
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบของ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากเอกสารและ

ตำาราของนักวิชาการ ประกอบด้วย กระบวนการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Torrance,1988: 
153-156) กระบวนการแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค ์
(ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์, 2557: 56-58) 
กลยุทธ์แก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ “Strategies  
fo Creative Problem Solving” ยุทธศักดิ์  
คณาสวัสดิ์ (2549: 5-8) สรุปความหมายของ 
การแกป้ญัหาเชงิสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการ
แกป้ญัหาอยา่งมลีำาดบัขัน้ตอนซึง่เกดิจากตวัปญัหา
และการหาทางออกโดยใช้ความรู้ประสบการณ์
และการตัดสินใจของผู้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
การวางแผนหรือยุทธวิธีที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการเป็นความสามารถในการนำาความรู้  
ทักษะ และการดำาเนินการทางคณิตศาสตร์มาใช้ 
ในการหาคำาตอบเมื่อกำาหนดสถานการณ์ โดยมี
ลำาดบัขัน้ตอนดงันี้ 1. การคน้หาปญัหา (Problem 
finding) 2. การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา 
(Idea finding) 3. การค้าหาทางเลือกในการ 
แก้ปัญหา (Solution finding) 4. ตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 5. การค้นหา 
การยอมรบั (Acceptance Finding) 6. ดำาเนนิการ 
แก้ไขปัญหา (Implementation) 7. ประเมินผล 
การแก้ไขปัญหา (Evaluate the problem) 

การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้าน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นั้น บุคคลที่เป็นผู้
สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ต้องมี ความรู้และการ
ปฏบิตัใินการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ไดเ้ปน็อยา่งด ี
เสียก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาครูผู้สอนก่อนที่จะลงสู่นักเรียน ซึ่ง
ในการจัดการศึกษา ครูถือว่าเป็นบุคคลที่สำาคัญ  
มีความใกล้ชิดกับนักเรียน เป็นตัวกลางในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของสถาน
ศึกษาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำาหนดในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของครู การพัฒนาที่เกิดจากการ 
แก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องมีการแก้ไขปัญหา 
การแก้ปัญหาที่มีผลเป็นบวก ถือว่าเป็นการ 
แก้ปัญหาที่เกิดการพัฒนา จากจุดหนึ่งไปยัง 
อีกจุดหนึ่งในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นทักษะที่สำาคัญ 
ในการแกป้ญัหาทีจ่ะทำาใหเ้กดิการพัฒนาคือทกัษะ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของครูซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการ
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้น ทักษะชีวิต 
ท่ีสำาคัญในการเอาตัวรอดได้ในสังคมยุคปัจจุบัน 
ที่ครูจะต้องถ่ายทอดคือทักษะการแก้ปัญหา  
และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ชีวิต 
เอาตัวรอดในสภาวะที่เกิดปัญหา หลักการคิด
และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่ทำาให้ผลของการ 
แก้ปัญหานั้นเป็นไปในทางบวก ทางที่สร้างสรรค์ 
และไม่ ก่อให้ เกิดปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่น  
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
มทีัง้หมด 7 โรง ต้ังอยูใ่นชมุชนตา่งๆ ในเขตเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม มีบริบทที่แตกต่างกันทั้ง  
ท่ีตัง้ ระดับของการจดัการศกึษา ผูบ้รหิาร คณะคร ู 
นักเรียน และผู้ปกครอง แต่มีภารกิจที่ต้องทำา
เหมือนกันคือ ภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล แนวทาง
การพัฒนาที่ เกิดจากการคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการศึกษาของครู เป็นส่วนช่วยทำาให้เกิดการ
พัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดีย่ิงขึ้น ปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ มีหลากหลายแนวทาง ซึ่งผู้วิจัย 
มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาครูใน
การคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ ทีม่คีวามเหมาะสม  
สำาหรับสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาในลำาดับต่อไป  

ผู้ วิจัยในฐานะท่ี เ ป็นบุคลากรครูคนหนึ่ ง ใน 
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มี
ความสนใจเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาครูในการ
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ซึง่ตอ้งการศกึษา
องค์ประกอบและตัวชี้วัด สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูในการคิด
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนา
แนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิง
สรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัเทศบาลเมอืง
มหาสารคาม สามารถนำาไปใช้สำาหรบัสถานศกึษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสามารถ
ปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบริบทคลายกันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ 
ที่พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูในการคิด 
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

3. เพือ่พฒันาแนวทางพฒันาครใูนการคดิ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

คำาถามการวิจัย
1. การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   

มีองค์ประกอบและตัวชี้วัดอะไรบ้าง

2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และวิ ธี ก า รพัฒนาครู ในการคิ ดแก้ ปัญหา 
เชงิสรา้งสรรค์สำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เป็นอย่างไร
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3. แนวทางพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ควรเป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาครูในการ

คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1: การศึกษาองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีขั้นตอนการ
ดำาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร ตำารา งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของครูสำาหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยการสืบค้นจากตำารา บทความ
วิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต 2) การสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 
1 เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูสำาหรับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 3) ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด  
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูสำาหรับ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน 4) ได้ข้อมูล  
องค์ประกอบและตัว ช้ีวัดการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ของครู ในสั งกั ด เทศบาล เมื อ ง
มหาสารคาม 5) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้แบบประเมินองค์ประกอบและตัวช้ีวัด 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูสำาหรับ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ลกัษณะคำาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
6) ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูล โดยการประเมิน
ความสอดคล้ององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการแก้

ปญัหาเชิงสรา้งสรรค ์จากผู้ทรงคุณวุฒจิำานวน 5 คน  
7) จัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคล้ององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ระยะที่ 2: ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และวิธีการพัฒนาครูในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

ขั้นตอนดำาเนินการ 1) นำาผลการวิจัยใน
ระยะที ่1 มาใช้ในการสรา้งแบบสอบถามเพือ่ศกึษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการ
พัฒนาครูในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ในปีการศึกษา 2559 จำานวน 134 คน กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จำานวนประชากรทั้งหมด 3) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาครูในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ครใูนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ขั้นตอนดำาเนินงาน 1) การวิเคราะห์
ความตอ้งการจำาเปน็ (Needs Assessment) โดย
นำาข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์และวิธีการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ ในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีลำาดับ
ความสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็แบบปรับปรงุ 
(Modifed Priority Needs Index: PNImodifed) 
เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 2) นำาข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาความต้องการจำาเป็น มาสร้าง 
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แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาครูในการ 
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา
สงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เกบ็ขอ้มลูโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้อำานวยการสถานศึกษาและครู จาก 
สถานศึกษาที่ มี วิ ธี ป ฏิบั ติ ดี เ ย่ี ยม  2  แ ห่ ง  
3) สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษา สถานศกึษา 
ที่มีวิธีปฏิบัติดีเยี่ยมแล้วนำาผลมาประกอบการ
ออกแบบแนวทางการพัฒนาครใูนการคิดแกป้ญัหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 4) ออกแบบแนวทางการพัฒนา
ครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
5) ประเมินแนวทางการพัฒนาครูในการคิด 
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน 6) ปรับแก้แนวทางการพัฒนาครูใน
การคดิแกป้ญัหาเชงิสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศกึษา
สงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ตามขอ้เสนอแนะ
ขอผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการพัฒนาครูในการ 
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ

ประเมนิองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัการคิดแกป้ญัหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามสภาพปัจจุ บัน และสภาพที่  
พึงประสงค์และวิธีการพัฒนาครู ในการคิด 
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม วิเคราะห์โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในแนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญ
ของความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง (Modifed 
Priority Needs Index: PNImodifed) เพื่อจัด
ลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ ผู้อำานวยการสถานศึกษาและครู จาก 
สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติดีเยี่ยม การพัฒนาครู 
ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2 แห่ง โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา

5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมนิแนวทางการพฒันาครใูนการคดิแกป้ญัหา
เชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหา 

เชิงสร้างสรรค์ มี 7 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด คือ 
1) การคน้หาปญัหา (Problem finding) ประกอบ
ดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่(1) การเห็นความสำาคญัของ
ปัญหา (2) การสำารวจข้อมูล (3) การระบุปัญหา
และสาเหตขุองปญัหา 2) การคน้หาแนวคดิในการ
แก้ปัญหา (Idea finding) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด  
ได้แก่ (1) ระดมความคิดการแก้ปัญหา (2) การ
จัดกลุ่มความคิดวิธีการแก้ปัญหา 3) การค้าหา
ทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution finding) 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กำาหนดเกณฑ์
ในการประเมินทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา  
(2) การประเมินทางเลือกและปรับแนวคิดทาง
เลอืกวธิกีารแกไ้ขปญัหา 4) ตดัสนิใจเลอืกแนวทาง
แกไ้ขปญัหาทีด่ทีีส่ดุ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวั้ด ไดแ้ก ่
(1) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (2) การคาดการณ์ 
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ผลกระทบ 5) การคน้หาการยอมรบั (Acceptance  
finding) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การ
ค้นหาข้อมูล สิ่งที่เอื้ออำานวย และอุปสรรค (2) 
การจัดทำาแผนการแก้ปัญหา 6) ดำาเนินการแก้ไข
ปญัหา (Implementation) ประกอบด้วย 2 ตวัช้ีวดั 
ได้แก่ (1) การลงมือปฏิบัติ (2) การเผชิญปัญหา  
7) ประเมินผลการแก้ไขปัญหา (Evaluate the 
problem) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) 
กำาหนดดัชนีการประเมินผล (2) การติดตาม
ประเมินผล

2. สภาพปัจจุบันการปฏิบัติ การคิด 
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ 
ดีที่สุด มาเป็นลำาดับที่ 1 อยู่ระดับปานกลาง และ
ด้านการการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
เป็นลำาดับสุดท้าย อยู่ระดับปานกลาง สภาพ
การปฏิบัติที่พึงประสงค์ต่อการคิดแก้ปัญหา 
เชงิสรา้งสรรคข์องครใูนสถานศกึษา สงักดัเทศบาล
เมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก  
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการค้นหาปัญหา 
มีความพงึประสงคต์อ่การแกป้ญัหาเชิงสรา้งสรรค์ 
ระดับสูงมาก เป็นอันดับ 1 และด้านการค้นหา 
การยอมรับ เป็นลำาดับสุดท้าย มีความพึงประสงค์
ต่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ระดับสูงมาก

3. การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาครูในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรียงลำาดับจาก
มากไปน้อยดังนี้ การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายใน ศึกษาดู
งาน และจากการศกึษาโรงเรยีนทีม่แีนวทางปฏบัิติ
ดเียีย่มสรปุไดว้ธิกีารพัฒนาครโูดยการใช้นวตักรรม
การสรา้งชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพของคร ู(PLC) 

4. การวเิคราะหดั์ชนคีวามตอ้งการจำาเปน็
การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถาน
ศกึษา สงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม และสภาพ
ที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาแนวทางพัฒนาครูใน
การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหมาสารคาม พบว่า 
ความต้องการจำาเป็นการพัฒนาครูในการคิด 
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
เทศบาลเมืองมหาสารคาม แยกตามองค์ประกอบ
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. การค้นหา
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 2. การค้นหาแนวคิดใน
การแก้ปัญหา 3. การค้นหาปัญหา 4. การค้นหา
การยอมรบั 5. ดำาเนนิการแกไ้ขปญัหา 6. ประเมนิ
ผลการแกไ้ขปญัหา 7. ตดัสนิใจเลอืกแนวทางแกไ้ข
ปัญหาที่ดีที่สุด

5. การประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้แนวทางพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหา 
เชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถานศกึษาในสงักัดเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม โดยรวมมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากที่สุด

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและ 

ตัวชี้วัดการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
พบวา่ มอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั 7 องคป์ระกอบดงันี ้ 
1) การค้นหาปัญหา 2) การค้นหาแนวคิดในการ
แก้ปัญหา 3) การค้าหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
4) ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  
5) การค้นหาการยอมรบั 6) ดำาเนนิการแก้ไขปญัหา 
7) ประเมินผลการแก้ไขปัญหา มีความสอดคล้อง
กับกระบวนการ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ 
ทอแรนซ์ (Torance, 1962: 153-156) ซึ่งนำา
เสนอกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ออก
เป็นข้ันตอนดังนี้ 1. การหาข้อมูลเพื่อทำาปัญหา
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ให้กระจ่าง 2. การรู้ปัญหา 3. การสืบหาแนวคิด 
ในการแก้ปัญหา 4. การค้นพบวิธีแก้ปัญหา  
5. การยอมรบัวธิแีก้ปญัหา แลว้จึงนำาไปสูก่ารคน้พบ 
ที่จะทำาให้เกิดแนวคิดใหม่หรือสิ่ งใหม่ต่อไป  
ทีเ่รียกวา่ new challenge ตรงกบั ออสบอรน์ และ 
พารน์ (Osborn and Parnes,1963: 23) กล่าววา่ 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะมีวิธีการค้นหา 
คำาตอบที่แตกต่างกันออกไป มีความสลับซับซ้อน 
และค้นพบแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และ
เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อม

ขณะนั้น แบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1  
การคน้หาความจริง เปน็ข้ันรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ จากการต้ังคำาถามทีข่ึน้ต้นด้วย ใคร  
อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำาไม และอย่างไร ขั้นที่ 2 
การค้นหาปัญหา เป็นขั้นพิจารณาเปรียบเทียบ
มูลเหตุที่สำาคัญที่สุด เป็นประเด็นสำาหรับค้นหา
วิธีแก้ไขต่อไป ขั้นที่ 3 การค้นหาความคิด เป็น
ข้ันการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาตาม
ประเด็นที่ตั้งไว้ให้ได้มากท่ีสุด อย่างอิสระ โดย
ไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นนี้ ขั้นที่ 4 
การคน้หาคำาตอบ เปน็ขัน้พิจารณาคัดเลอืกวธิกีาร 
ที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการท่ีหามาได้ในขั้นที่ 3 
โดยใช้ความประหยัด ความรวดเร็ว เป็นเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และ 
ขั้นท่ี 5 การค้นหาคำาตอบที่เป็นที่ยอมรับ เป็น 
ขัน้พสิจูนใ์หเ้หน็วา่วธิทีีเ่ลอืกไวแ้ลว้นัน้ นำาไปใชไ้ด้
จริงโดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการแก้ปัญหา
และผลที่เกิดขึ้น และมีความสอดคล้องกับ เดวิส  
(Davis, 1983: 61) กลา่วถงึ กระบวนการแกป้ญัหา 
เชงิสร้างสรรค์ วา่เริม่ตน้ด้วยการมปีญัหาทีเ่รยีกวา่  
ความยุ่งเหยิง (Mess) แบ่งออกเป็นขั้นๆ ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง ในขณะที่เกิดปัญหา 
ทำาใหเ้กดิความวติกกงัวล กต็อ้งพยายามหาขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพ่ือทำาใหท้ราบวา่ปญัหา 
นั้นคืออะไร ขั้นที่  2 การค้นหาปัญหาจาก 

ข้ันที่ 1 เมื่อได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาแล้วในข้ันนี้
จะพิจารณาเปรียบเทียบมูลเหตุทั้งหลาย เลือก
มูลเหตุที่สำาคัญเป็นประเด็นสำาหรับค้นหาวิธีแก้ไข
ต่อไป ขั้นที่ 3 การค้นหาความคิดเมื่อได้ประเด็น
ปัญหาจากขั้นที่ 2 แล้ว ในขั้นนี้เป็นการระดม
ความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาได้มากที่สุด โดย
ไม่มีการประเมินความเหมาะสมในข้ันนี้ ข้ันที่ 4 
การค้นหาคำาตอบเป็นขั้นตอนของการพิจารณา
คัดเลือกวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดที่หามาได้ใน 
ขั้นที่ 3 โดยเริ่มแรกจะต้องหาหลักเกณฑ์ในการ
เลือก เช่น ความประหยัด ความรวดเร็ว เป็นต้น 
เมื่อได้หลักเกณฑ์แล้วก็นำาไปพิจารณาคัดเลือก
วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ขั้นที่ 5 การค้นหา 
คำาตอบที่เป็นที่ยอมรับ ข้ันตอนนี้เป็นการนำาเอา
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด จากขั้นที่ 4 มาพิสูจน์ 
ให้เห็นว่าสามารถนำาไปใช้ได้จริง รวมทั้งการ 
เผยแพร่ความคิดนั้นให้ผู้อื่นลองปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นที่ยอมรับ

2. จากขอ้คน้พบสภาพการปฏิบตัปิจัจบุนั
ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของครูในสถาน
ศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคามทีเ่ปน็อยู่
โดยรวมอยู่ในระดับปานกาลาง และสภาพปฏิบัติ
ที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และข้อ
ค้นพบรายด้านพบว่า 1. ด้านการค้นหาปัญหา  
มีสภาพการปฏิบัติปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และสภาพปฏบัิตทิีพ่งึประสงค ์โดยรวม 
อยู่ในระดับสูงมาก 2. ด้านการค้นหาแนวคิดใน
การแก้ปัญหา มีสภาพการปฏิบัติปัจจุบันโดยรวม 
อยู่ ในระดับปานกลาง และสภาพปฏิบัติที่  
พงึประสงค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูมาก 3. ดา้นการ
คน้หาทางเลอืกในการแก้ปญัหา มสีภาพการปฏบิตัิ
ปจัจบุนั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพ
ปฏิบัติท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก  
4. ด้านการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่
ดีที่สุดมีสภาพการปฏิบัติปัจจุบันโดยรวมอยู่ใน 
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ระดับปานกลาง และสภาพปฏิบัติที่พึงประสงค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 5.ด้านการค้นหาการ
ยอมรับ มีสภาพการปฏิบัติปัจจุบันโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสภาพปฏิบัติที่พึงประสงค์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูมาก 6. ดา้นการดำาเนนิการ 
แก้ไขปัญหา มีสภาพการปฏิบัติปัจจุบันโดยรวม 
อยู่ ในระดับปานกลาง และสภาพปฏิบัติที่  
พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และ  
7. ด้านการประเมินผลการแก้ไขปัญหา มีสภาพ
การปฏิบัติปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และสภาพปฏิบัติที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก สอดคล้องกับกลยุทธ์แก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (2549: 5-8) 
ข้ันตอนของการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค์ประกอบ
ด้วยหกขั้นตอน ได้แก่ 1) การหาวัตถุประสงค์ของ
การค้นพบเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นสถานการณ์
ความท้าทายและความรู้สึกสถานการณ์ที่จำาเป็น
ต้องได้รับการแก้ไข 2) การค้นหาความเป็นจริง 
การหาข้อมูลหรือความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 3) ปัญหาการหาที่ 
บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ทุกที่การตั้งค่าลำาดับ
ความสำาคัญของปัญหาและมุ่งเน้นไปท่ีปัญหา 
ที่สำาคัญที่สุด 4) การค้นพบของปัญหาที่มี  
ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการแก้ปัญหาที่มี
คุณสมบัติทางเลือกที่แตกต่างจากแนวคิดคิดแบบ
ดั้งเดิม 5) การหาโซลูชั่น การประเมินความเป็น
ไปได้ทั้งหมดของการแก้ปัญหาวิธีการ เพื่อเลือก
วิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสำาหรับการแก้ปัญหานั้น 
และ 6) การยอมรับการค้นหารวมของปัญหา
ที่เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำาหรับการ
ดำาเนินการขั้นตอนของการแก้ปัญหา ซึ่งตรงกับ 
Stanish (1996: 3) ได้เสนอว่า ในการฝึกการคิด 
แก้ปัญหาจะมีทักษะและมีการฝึกเป็นขั้นตอน 
การฝึกทักษะการแก้ปัญหามีกระบวนการฝึกฝน 
6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตระหนักรู้ปัญหา 2. ขั้น
ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือขั้นรวบรวมข้อมูล 

3. ขั้นกำาหนดปัญหา 4. ขั้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 5. ขั้นค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 6. ขั้นยอมรับข้อสรุปและดำาเนินการ
แก้ปัญหาและยังสอดคล้องกับ Fogler (2006: 
5) ได้บรรยายในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่องกลยุทธ์สำาหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
กล่าวถึงปัจจัยพื้นฐาน 2 ประการที่จำาเป็นในการ
แก้ไขปัญหา คือ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยทิศทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 5  
ข้ันตอน คือ 1) ทำาความเข้าใจต้นตอของปัญหา 
ทีแ่ท้จรงิ 2) วิเคราะหถ์งึข้อจำากัดและระดมความคิด 
เ ก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆ แบบ  
3) ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  
4) ดำาเนินการแก้ไขปัญหา 5) ประเมินผลการ
แก้ไขปัญหา

3. การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการ 
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

3.1 พิจารณาดัชนีลำาดับความต้องการ
จำาเป็นพบว่าความต้องการจำาเป็นต่อการพัฒนา
ครใูนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม แยกตาม
องค์ประกอบเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  
การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา การค้นหา
แนวคิดในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหา  
การค้นหาการยอมรับ ดำาเนินการแก้ไขปัญหา 
ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเป็นลำาดับสุดท้าย

3.2 ผลการศกึษาการพฒันาครใูนการคดิ
แกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค ์ในองคก์รท่ีมวิีธกีารปฏบิตัิ
ที่ดีเยี่ยม (Beast Practices) ผลการสัมภาษณ์  
ผู้อำานวยการสถานศึกษา และครู จากโรงเรียน 
ที่มีการปฏิบัติในการพัฒนาครูในการแก้ปัญหา 
เชงิสรา้งสรรค ์2 แหง่ คน้พบวา่ การบรหิารองคก์ร
อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน งานพัฒนาบุคลากรเป็น
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สว่นหน่ึงทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะทำาใหอ้งค์กรประสบ
ผลสำาเร็จ การให้ความรู้และการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพน้ันต้องอาศัยเครื่องมือ
หรือนวัตกรรม การสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ของครกัูบคร ูและครกูบัผูบ้รหิาร โดยการใช้ปญัหา
เปน็ฐานในการแลกเปลีย่นและการสรา้งนวตักรรม
เพ่ือมาแก้ปัญหานั้นๆ แล้วนำามารายงานผลใน 
ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนั้นผู้บริหาร
ก็ถอืวา่เปน็บคุคลสำาคญัในการขบัเคลือ่นและดแูล
ระบบการพฒันาครอูย่างสมำา่เสมอ โดยการเขา้รว่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความรู้ใหม่ๆ ให้กับ 
ครไูดน้ำาไปพฒันาอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบับทความ
ของพัชรินทร์ โคตรสมบัติ (2558) ในสรุปผลการ
วจิยัการพฒันาแนวทางการบริหารงานวชิาการของ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 กล่าวถึงการบริหารงานในการพัฒนาครู
ไว้ว่า ผู้บริหารและคณะครูต้องมีเวทีแลกเปลี่ยน 
เรยีนรู ้พฒันาสือ่ นวตักรรมทางการศึกษาอยู่เสมอ  
จัดให้มีการพัฒนาแหล่ง เ รียนรู้ภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอ มีการนิเทศภายในโดย 
ผู้บริหารและคณะครูอย่างสมำ่าเสมอ มีการดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

3.3 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาครู
ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คนพบว่า ระดับความเหมาะ
สมของแนวทางพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์สำาหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และระดับของความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนา
ครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำาหรับ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ในการนำาแนวทางการพัฒนาครู
ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ให้ได้ผล
นั้น ผู้บริหารต้องทำาความเข้าใจและเป็นผู้ที่คอย
กำากับ ติดตามผลการดำาเนินการตามระยะเวลา
ของการพัฒนาในแต่ละข้ันตอน ไม่ให้เกิดการ
ขาดตอน เพราะลักษณะของแนวทางเป็นแบบขั้น
บันไดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ รวมทั้งยังผสมผสาน
วธิกีารพฒันาครหูลายวธิเีขา้ดว้ยกนัรวมทัง้การนำา
เอานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนแห่งงการเรียนรู้ 
เขามาใช้ด้วย

1.2 การสร้างความตระหนักในการรวม
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพัฒนาเป็นชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ เป็นปัจจัยที่จะทำาให้เกิดการพัฒนา
และทำาให้การดำาเนินการตามแนวทางพัฒนาครู
ในการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคป์ระสบผลสำาเรจ็ได้

1.3 การศึกษาองค์ประกอบของการ 
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมพัฒนาต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาจศึกษา
ในรูปแบบของตัวอย่างของการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดแบบ
มีจินตนาการณ์ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดมุมมองของ 
การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
ยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาการพฒันาแนวทางพฒันา
ครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โรงเรียน  
ในสังกัดอื่นๆ เช่น ครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในจังหวัดมหาสารคม เพื่อตรวจสอบความ
สำาคัญของแนวทางการวิจัยว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันระหว่างครูในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมอืงมหาสารคามกบัครใูนสงักดัเขตพืน้ที่
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การศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคม เพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
และกลุม่ตวัอยา่งท่ีมสีถานะและบรบิทใกลเ้คียงกนั

2.2 ควรระบุปัญหาของการศึกษาวิจัย
การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้จำา
เพราะเจาะจงอยา่งเช่น การแกป้ญัหาการออกแบบ
การเรียนรู้สำาหรับครู การแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น

2.3 การพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูใน
การคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สำาหรับสถานศกึษา
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นการสร้าง
องค์ความรู้และการฝึกทักษา การคิดแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ให้ครูในสังกัดสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่ไม่ได้ระบุเรื่องของ
การนำาไปพฒันาขยายผลอยา่งตอ่เนือ่งรวมถงึการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป
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