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THE CREATIVE THINKING DEVELOPMENT MODEL OF BASIC EDUCATIONAL
INSTITUTION PRINCIPALS
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี 4 ขั้น ตอน ได แ ก ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข อ มู ลพื้ น ฐานจาก
ผูบริหาร จํานวน 100 คน เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหาร ขั้นตอนที่ 2 การ
สรางและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การ
ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคข องผูบริหารสถานศึกษา ผูมีสวนรวมประกอบดว ย
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
3 องคประกอบ ไดแก (1) แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค มี 2 องคประกอบยอย ไดแก ลักษณะ
การพัฒนาเปนกลุมและรายบุคคล และจํานวนครั้งในการพัฒนา (2) เครื่องมือในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค มี 3 องคประกอบยอย ไดแก คูมือการจัดกิจกรรม แบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค และ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (3) กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค มี 3 องคประกอบยอย ไดแก
การทดสอบกอนทดลอง การดําเนินการพัฒนา และการทดสอบหลังการพัฒนา และหลังการทดลองใช
รู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค โ ดยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 30 คน พบว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การพัฒนาความคิดสรางสรรค, ผูบริหาร
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Abstract
The objective of this research was to develop a model of creative thinking
development of basic educational institution principals. The research had 4 steps : (1)
studying basic information from 100 school principals for formulating a model of creative
thinking development of the principals, (2) formulating and verifying a model of creative
thinking development of the principals, (3) experimenting a model of creative thinking
development participated by 30 school principals, (4) evaluating a model of creative thinking
development of the principals.
The result revealed that the model of creative thinking development of basic
educational institution principals had 3 components; (1) the approach of creative thinking
development had 2 subcomponents: characteristics of group and individual development and
frequency of development (2) the instruments of creative thinking development had 3
subcomponents: the activity handbook, exercise for develop creative thinking and creative
thinking test (3) the process of creative thinking development had 3 subcomponents: pretest,
the development process, and posttest. The experimentation participated by 30 school
principals indicated that the participants had higher creative thinking scores on the posttest
than on the pretest at .01 level of significance.
Key words: creative thinking development, principal
ความเปนมาและความสําคัญ
การบริหารจัดการในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีการเกิดขึ้น
และการกระจายของความรู ข อ มูลสารสนเทศอยา งรวดเร็ว สง ผลใหอ งคก ารตา ง ๆ ตอ งปรับ ตัว ให
เหมาะสมกับ สภาพแวดล อ ม สถานการณ ที่เ ปลี่ ย นไปเพื่อ ใหสามารถดํา รงอยูแ ละแข ง ขัน ได ซึ่ง การ
เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาองค ก ารเพื่ อ มุ ง ไปสู ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น ป จ จั ย แห ง
ความสําเร็จที่สําคัญของทุกองคการคือ ผูนําองคการที่จะเปนผูริเริ่มนําพาองคการสูการเปลี่ยนแปลง
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ความกาวหนา ความเจริญเติบโตและความยั่งยืนขององคการ สถานศึกษาก็เปนองคการหนึ่งที่จะตอง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การศึ ก ษา โดยป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ อื้ อ ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงจะส ง ผลให ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาประสบความสําเร็จนั้น มีคุณลักษณะสําคัญ ไดแก การเปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค
เปนผูเรียนรู เปนผูเปลี่ยนแปลงไดทันกระแส และเปนผูสนับสนุน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2547) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของมารควอทและเอนเกิ้ล (จุฑา เทียนไทย, 2547 อางอิงจาก Marquart & Engel)
ที่ไดเสนอคุณลักษณะของผูนําที่จําเปนอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน อันประกอบดวย ทักษะในการปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ ทักษะการติดตอสื่อสาร ความคิดสรางสรรค และการพรอมที่จะรับความรูใหม
วีระ ประเสริฐศิลป (2546) กลาววาคุณลักษณะที่ผูบริหารจะตองมีสําหรับการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ไดแก การมีความคิดสรางสรรค มีความรูลึกและรูรอบ และ
กลาที่จะเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับขอเสนอของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549) ที่ไดจากการสรุปงานวิจัย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา โดยไดเสนอวาคุณลักษณะประการหนึ่งของผูบริหารที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ คือ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูริเริ่ม
โครงการใหม ๆ สามารถคิดหาทางเลือกไดหลากหลายเพื่อการแกปญหา มีความละเอียดรอบคอบและ
ยืดหยุนตามความเหมาะสม อีกทั้งความคิดสรางสรรคยังเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทางตรงสงผลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา (จิติมา วรรณศรี, เถลิงศก โสมทิพย, อรุณี ออนสวัสดิ์ และนิพนธ
กินาวงศ, 2550) ซึ่งผูบริหารที่มีวิสัยทัศนยอมจะสงเสริมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิง สรางสรรค
สามารถพัฒนาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
แนวคิดและผลการศึกษาของนักวิชาการดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะสําคัญของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ จํ า เป น ต อ การบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพท า มกลาง
สภาพแวดลอมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลานั้น คือ การมีความคิดสรางสรรค ทั้งนี้
เพราะความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับปญหาเปนตัวกระตุนใหสมองคิด
อยางกวางไกล หลายแงมุมมองเห็นความสัมพัน ธของสิ่งตา ง ๆ การบูรณาการเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดิม อันจะกอใหเกิดความคิด การกระทําหรือผลผลิตที่แปลกใหม แตกตางจากเดิม เพื่อให
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สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม การมีความคิดสรางสรรคจึงเปน
คุ ณสมบัติที่จํา เปน ตอ การปฏิบัติง านในบทบาทของผูนํา หรือ ผูบ ริ ห าร แต ผลการวิ จั ย ของสํา นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา ดานลักษณะของความ
เปนนักบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความสามารถในการสื่อสาร
สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนดานที่มีผูบริหารผานเกณฑ
เพียงรอยละ 2 เทานั้น
ดังนั้นการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เพราะ
ความคิดสรางสรรคจะชวยใหเห็นโอกาสใหม ๆ สรางแนวคิดใหม สามารถประยุกตใชและแกปญหาดวย
วิธีการใหมๆ ไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหไดแนวทางในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
อันเปนคุณลักษณะสําคัญและจําเปนตอการแกปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กรอบความคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับ
ความคิดสรางสรรค
แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร
หลักการเรียนรูและ
การเรียนรูของผูใหญ

รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค
3. กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค

งานวิจัยที่เกีย่ วของ

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลคือ ผูบริหารในสถานศึกษา จํานวน 100 คน ในจังหวัดพิษณุโลก ที่
ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาตนเอง มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและคําถามปลายเปด
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง
1.4 การวิเคราะหขอมูล โดยนับความถี่ หาคารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจยั
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ขั้น ตอนที่ 2 การสรา งรู ปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคข องผูบริ หารสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จัดทํารางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีองคประกอบ
3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แนวทางในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ประกอบดวย
- ลักษณะในการพัฒนา
- จํานวนครั้งในการพัฒนา
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ประกอบดวย
- แบบทดสอบความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
- คูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหาร
- แบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2.2 ตรวจสอบเครื่องมือ ที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบ ริหารสถานศึกษา ได
ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งดําเนินการดังนี้
2.2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย (1) แบบตรวจสอบความสตรงของ
คูมือการจัดกิจกรรมและแบบฝกการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา และ (2) แบบ
ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
2.2.2 เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย
2.2.3 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค โดย
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรคมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 – 1.00 และ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 – 1.00 และทดลองใช
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค มีคาความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.84 และทดลองใชแบบฝกเพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค แลวดําเนินการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาการทํากิจกรรม และ
ปรับคําถามในแบบฝกใหมีความชัดเจน เหมาะสมมากขึ้น
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งดําเนินการดังนี้
3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 คน ที่มี
ความสนใจและสมัครใจเขารวมรับการพัฒนา
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1) แบบทดสอบความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
2) คูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหาร
3) แบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหาร
3.3 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (one group
pretest-posttest design) โดยดําเนินการดังนี้
3.3.1 วัดความคิดสรางสรรคของกลุมกอนทดลองใชรูปแบบ
3.3.2 ปฐมนิเทศและดําเนินการทดลองใชรูปแบบ โดยจัดกิจกรรมใหกลุมตัวอยางไดฝก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคิด ดวยแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับผูบริหาร จํานวน 20 ชุด ซึ่ง
กลุ ม ตั ว อย า งจะได ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมฝ ก คิ ด จํ า นวน 2 ครั้ ง ต อ สั ป ดาห โดยปฏิ บั ติ กิ จ กรรมฝ ก คิ ด ใน 2
ลักษณะคือ ฝกคิดรายบุคคล 1 ครั้งตอสัปดาหในชวงวัน เวลาที่สะดวกตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร และฝก
คิดเปนกลุม 1 ครั้งตอสัปดาหในวันเสารที่นัดมาพบกัน ซึ่งใชเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห
3.3.3 วัดความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยางหลังการทดลองใชรูปแบบ
3.3.4 การตรวจให ค ะแนนการทดสอบความคิ ด สร า งสรรค ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนด และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนโดยการหาคาวิกฤติที แบบไมเปนอิสระตอกัน (paired ttest)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งดําเนินการดังนี้
4.1 กลุมผูใหขอมูลคือ ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 คน ที่สมัครใจเขารวมรับ
การพัฒนาในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจยั
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4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกเพื่อสะทอนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง หลังเสร็จสิ้นการทดลองใชรูปแบบ
4.4 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นและหาความถี่
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
สรุปได ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ดานความตองการในการพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาผูบริหารมีความตองการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค คิดเปนรอยละ 100
1.2 ดานลักษณะการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาผูบริหารสวน
ใหญมีความตองการใหมีการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ในลักษณะที่มีการฝก
รายบุคคลและฝกเปนกลุม คิดเปนรอยละ 59.04
1.3 ดานจํานวนครั้งในการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาผูบริหาร
สวนใหญมีความตองการใหมีการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค จํานวน 2 ครั้งตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 55.42
1.4 ดานชวงเวลาในการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาผูบริหารสวน
ใหญมีความตองการใหมีการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในชวงเวลาเชา คิดเปนรอย
ละ 63.86
1.5 ดานเนื้อหาที่ใชในการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาผูบริหาร
ตองการใหมีเนื้อหาในการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ไดแก เนื้อหาที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน (ความถี่ 41) เนื้อหาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ความถี่ 28) การบริหารจัดการ
องคการ (ความถี่ 23)
1.6 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค อาทิ ฝก
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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และพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ (ความถี่ 27) สามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง (ความถี่ 14)
และเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ความถี่ 6)
2. ผลการสรา งรูปแบบการพัฒ นาความคิด สร า งสรรค ข องผู บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน
รูปแบบในการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เปนผลจากการศึกษาความตองการของผูบริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ปรากฏผลดังนี้
รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค

1. ลักษณะการพัฒนา
- ฝกปฏิบัติรายบุคคล
- ฝกปฏิบัติเปนกลุม

2. จํานวนครัง้ ในการพัฒนา
- ฝกปฏิบัติรายบุคคล
1 ครั้ง/สัปดาห
- ฝกปฏิบัติเปนกลุม
1 ครั้ง/สัปดาห

เครื่องมือในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค

1. แบบทดสอบความคิด
สรางสรรคสําหรับผูบริหาร

2. คูมือการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค
สําหรับผูบริหาร
3. แบบฝกเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคสําหรับผูบริหาร

กระบวนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค

1. ทดสอบกอนการ
พัฒนา

2. ดําเนินการพัฒนา

3. ทดสอบหลังการ
พัฒนา

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปรากฏผล ดังนี้
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจยั
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3.1 คะแนนความคิดสรางสรรคของผูเขารับการพัฒนากอนและหลังการทดลองใชรูปแบบ
พบวา หลังการทดลองผูเขารับการพัฒนาสวนใหญมีคะแนนความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น (28 คน) ดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 คะแนนความคิดสรางสรรคของผูเขารับการพัฒนากอนและหลังการทดลองใชรูปแบบ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนกอนการพัฒนา
25
36
45
29
16
33
30
37
31
38
30
21
51
56
43
27
24
53
29
28
72
25

คะแนนหลังการพัฒนา
67
73
58
52
24
40
53
49
42
55
50
35
88
56
49
27
46
64
30
49
83
59
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ความแตกตางของคะแนน
+42
+37
+13
+23
+8
+7
+23
+12
+11
+17
+20
+14
+37
0
+6
0
+22
+11
+1
+21
+11
+34
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คนที่
23
24
25
26
27
28
29
30
เฉลี่ย

คะแนนกอนการพัฒนา
26
20
49
25
21
31
22
38
33.70

คะแนนหลังการพัฒนา
54
47
77
40
41
61
50
82
53.37

ความแตกตางของคะแนน
+28
+27
+28
+15
+20
+30
+28
+44
+19.67

3.2 เปรี ย บเที ย บคะแนนความคิด สรา งสรรคก อ นและหลั ง การทดลองใช รูป แบบ พบว า
คะแนนความคิดสรางสรรคหลังทดลองใชรูปแบบสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ความแตกตางของคะแนนความคิดสรางสรรค กอนและหลังการทดลองใชรูปแบบ
รายการ
1. คะแนนกอนการพัฒนา
2. คะแนนหลังการพัฒนา

คาเฉลี่ย
(X )
33.70
53.37

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
12.65
16.10

ผลเปรียบเทียบความแตกตาง
คาที (t)
Sig.
8.86
.00 **

** p < .01
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปรากฏผล ดังนี้
4.1 ผลการประเมินดานปจจัย ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นดานปจจัย อาทิ มีความ
เหมาะสม เอกสารควรมีหลากหลายรูปแบบใหนาสนใจ แบบฝกมีมากอาจลดจํานวนแบบฝกลง จั ด
กิจกรรมติดตอกันนานเกินไป
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4.2 ผลการประเมินดานกระบวนการ ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นดานกระบวนการ
อาทิ กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา เทคนิควิธีการดีมาก กิจกรรมรายบุคคลควรมีการสุมนําเสนอเปน
บางครั้ง ควรใหมีการนําเสนอผลการคิดใหมากขึ้น ควรอภิปรายผลการจัดกิจกรรมเปนครั้งคราว กิจกรรม
กลุมทําใหเกิดการระดมสมองไดความคิดที่มากกวา และควรหาสื่อมัลติมีเดียที่นาตื่นเตนหรือจัดกิจกรรม
เผชิญสถานการณจริง
4.3 ผลการประเมินดานผลผลิตหรือประโยชนที่ไดรับ ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นใน
ดานผลผลิตหรือประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม อาทิ ทําใหไดฝกและเรียนรูวิธีคิดแบบตางๆ
เช น คิ ด คล อ ง คิ ด ยื ด หยุ น คิ ด สร า งสรรค ทํ า ให มี ทั ก ษะในการคิ ด มากขึ้ น ได แ ลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ที่
หลากหลายกับผูอื่น มีความคิดที่ตางมุมมองคิดหลายดานมากขึ้น ไดแนวความคิดใหมๆ กลาแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น กลาที่จะคิดและทําสิ่งที่ไมเคยทํา ไดคิดอยางอิสระ คิดนอกกรอบ มีความ สัมพันธที่ดี
กับเพื่อนมากขึ้น ฝกความซื่อสัตย รูจักสังเกตสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เปนตน
นอกจากนี้ผูเขารับการพัฒนายังแสดงความคิดเห็นวา สิ่งที่ไดรับและเรียนรูจากการเขารวม
ทดลองใชรูปแบบยังเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อาทิ ไดแนวทางในการพัฒนาการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิดนักเรียน การคิดคนหาวิธีแกปญหาหรือทํางานดวยวิธีการใหมๆ การมองโลกในแงดีขึ้น
สั ง เกตและรอบคอบมากขึ้ น การวางแผนในการทํ า งานอย า งเป น ระบบ แนะนํ า วิ ธี ฝ ก และพั ฒ นา
ความคิดแกเพื่อนรวมงาน คิดและทํางานอยางเปนระบบ
อภิปรายผล
ผลการวิ จัย การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด สรา งสรรคข องผูบ ริห ารสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่ประกอบ ดวย
(1) แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมทั้งเปนราย บุคคลและ
เปนกลุม รวมสัปดาหละ 2 ครั้ง ตอเนื่องกัน 10 สัปดาห (2) เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบความคิดสรางสรรค คูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรค
และแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค (3) กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย
การทดสอบกอนการพัฒนา การดําเนินการพัฒนาและการทดสอบหลังการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจยั
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องคประกอบ 3 ประการดังกลาว เปนปจจัยที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาบุคคล และองคประกอบ
เหลานี้สอดคลองกับความตองการกลุมเปาหมายในการพัฒนาซึ่งมาจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน ซึ่ง
องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้น มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ประยุทธ ไทยธานี (2541) ที่ศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ และ
พาทิ ศ พว งสัม ฤทธิ์ (2545) ที่ ศึก ษาการพั ฒ นาความคิด สร า งสรรค ใ นการปฏิบั ติง านของพนัก งาน
ธนาคาร โดยใชแบบฝกเพื่อ พัฒนาความคิดสรางสรรคใ น 3 ดานคือ ความคิดคลอ งแคล ว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดริเริ่ม สั ปดาหละ 2 – 3 ครั้ง ซึ่ง ลัก ษณะของคํ าถามเปน แบบปลายเปด และมี
กระบวนการพัฒนาโดยการทดสอบกอนและหลังการพัฒนา
นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยการใหกลุมทดลองไดทําแบบฝกทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุมนั้น สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแนวคิดของ ชูชัย
สมิทธิไกร (2551) ที่วา ขอดีของการเรียนรูเปนกลุมโดยใชวิธีการระดมสมอง คือ เปนวิธีที่เหมาะสําหรับ
การแกปญหาที่ยุงยาก ซับซอน ทําใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะชวยให
ไดความคิดเห็นและแนวทางแกปญหาที่หลากหลาย และชวยฝกใหผูเขาอบรมรูจักการรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน สวนขอดีของการฝกอบรมโดยใชแบบฝกหัดรายบุคคล ที่มอบหมายงานใหผูเรียนรูแตละ
คนปฏิบัติ จะชวยใหสามารถฝกไดอิสระตามความพรอมและความสามารถของตนเอง แตมีขอจํากัดคือ
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทําแบบฝกตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางใน
การสงเสริมการคิดของรีปุคซี (Repucci, 1971) โดยการใชเทคนิคการระดมสมอง (brainstorming) ให
ผูเขารวมการฝกแบงกลุมและกําหนดคําถามใหบุคคลในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ ซึ่งทําใหไดคําตอบ
จํานวนมากกวาการคิดคนเดียว จึงเปนแนวทางที่ควรนํามาใชในกระบวนการคิดสรางสรรค
นอกจากนี้รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคยังสอดคลองกับหลักการเรียนรูในหลักการมี
สวนรวมที่ใหผูเขารับการพัฒนาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม หลักการทําซ้ําที่ใหมีแบบฝกความคิด
สรางสรรคใน 3 ดานใหผูเขารับการพัฒนาฝกคิด ทั้งหมด 20 ครั้ง และสอดคลองกับหลักความเกี่ยวพัน
โดยคํ า ถามให คิ ด หาคํ า ตอบในแบบฝ ก จะเป น คํ า ถามและสถานการณ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา สวนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่สําคัญ คือ แบบ
ฝกเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะคําถามปลายเปดที่กระตุนใหกลุมเปาหมาย
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความวิจยั
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คิดในลักษณะตาง ๆ 3 ดาน ไดแก การคิดคลองแคลวโดยการใหคิดหาคําตอบใหไดจํานวนมาก การคิด
ยืดหยุนโดยกระตุนใหคิดหาคําตอบที่หลากหลายมุมมอง หลายดาน และการคิดริเริ่มโดยการใหคิดหา
คําตอบที่แปลกใหมไมซ้ํากับคนอื่น โดยเนื้อหาของคําถามเกี่ยวของกับการบริหารทางการศึกษา และเปน
คําถามลักษณะปลายเปด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคของอารี พันธมณี
(2546) ที่เสนอแนวทางการสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรควา ควรสงเสริมใหผูเรียนตอบคําถาม
ประเภทปลายเปดที่มีค วามหมาย และไมมีคําตอบที่แ นนอนตายตัว กระตุนใหผูเรียนคิดหาคําตอบ
วิธีการแกปญหาหลายๆ วิธี โดยใชประสบการณเดิมในบริบทใหม และคําถามในแบบฝกจะมีลักษณะ
เดียวกับลักษณะคําถามในแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอแรนซ
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา พบวากลุม
ผูเขารับการพัฒนามีคะแนนความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้น ซึ่งอาจเปนผลเนื่องมาจากรูปแบบในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้ มีองคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
กลุมผูเขารับการพัฒนา ไดแก แนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรค ที่กําหนดใหผูเขารวมทดลองไดฝก
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดทั้งในลักษณะระดมสมองรวมกันคิดเปนกลุม สัปดาหละ 1 ครั้ง และ
ปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะการคิดคนเดียวเปนรายบุคคล สัปดาหละ 1 ครั้ง ซึ่งการไดฝกคิดเปนกลุมจะ
ชวยใหไดความคิดจํานวนมาก เกิดการเรียนรูความคิด วิธีคิดระหวางเพื่อนในกลุม และเกิดการคิดตอ
ยอดสิ่งใหมดวยการรวมกันคิดของกลุม ที่สอดคลองกับแนวคิดของรีปุคซี (Repucci, 1971) และการฝก
คิดรายบุคคลก็เปนการชวยสงเสริมใหผูเขารวมทดลองไดพัฒนาและคิดดวยตนเองอยางอิสระ
รวมทั้งในการดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบที่สรางขึ้น กําหนดระยะเวลาใหผูเขารับการพัฒนา
ไดฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด อยางตอเนื่องเปนเวลา 10 สัปดาห ซึ่งการพัฒนาทักษะนั้น เปน
ผลเนื่องมาจากการทําซ้ํา ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหผูเขารวมทดลองมีคะแนนความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประยุทธ ไทยธานี (2541) และพาทิศ พวงสัมฤทธิ์ (2545) ที่จัด
แบบฝกพัฒนาความคิดสรา งสรรคในการปฏิบั ติงานของบุคลากร และกําหนดใหบุคลากรที่เขารว ม
ทดลองไดฝกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดอยางตอเนื่อง โดยการฝกทั้งดานความคิดคลองแคลว
ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม อันเปนองคประกอบที่จะกอใหเกิดความ คิดสรางสรรค ซึ่งจากการ
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ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคครั้งนี้ พบวาคะแนนดานความคิดคลองแคลวของผูเขา
รับการพัฒนาสวนใหญมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากอยางชัดเจน สวนดานความคิดริเริ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปน
สัดสวนคอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากความคิดคลองแคลวมีลักษณะการคิดที่งาย และผูตอบสามารถ
คิด หาคํ า ตอบได ง า ย ส ว นความคิด ริ เ ริ่ ม จะมี ลั ก ษณะการคิ ด ที่ ย ากกว า และมี เ กณฑ ก ารให ค ะแนน
ความคิดที่ไมซ้ํากับคนอื่น โดยการเทียบจากความคิดของผูเขารับการพัฒนาทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
รูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้เปนแนวทางที่
มีความยืดหยุนในการนําไปฝกปฏิบัติ จึงมีขอเสนอแนะในการนําไปใช ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผูบริหาร โดยนําคูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรค และแบบฝกเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคไปใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดได
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันที่มีความประสงคจะพัฒนาตนเองสามารถ
รวมกลุมกัน และปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาความคิดสรางสรรคที่กําหนดในคูมือการจัดกิจกรรม
ทั้งในลักษณะกลุม และรายบุคคล รวมสัปดาหละ 2 ครั้ง ในชวงเวลาที่สะดวกที่รวมกันกําหนด
1.3 การตรวจใหคะแนนจากการทําแบบฝก ซึ่งมีกิจกรรมฝกคิด 3 ดาน คือ ความคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม ผูฝกปฏิบัติสามารถตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝกการคิดเปนลักษณะคําถามปลายเปด ที่ไมไดมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
จึงตองใชเกณฑที่กําหนดเปนแนวทางในการใหคะแนน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาองคประกอบการพัฒนาความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับจํานวนครั้งในการฝก
ความคิดคลองแคลว ฝกความคิดยืดหยุนและความคิดริเริ่มเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามาก
ที่สุด เนื่องจากพบวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน คือ คะแนนความคิดคลองแคลว สวนคะแนนที่เพิ่ม
คอนขางนอยคือ คะแนนความคิดริเริ่ม เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนเทียบจากคําตอบของกลุม แตหาก
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เปรียบเทียบคําตอบรายบุคคลกอนและหลังทดลองพบวา สวนใหญผูเขารับการพัฒนามีความคิดหรือ
คําตอบจํานวนเพิ่มขึ้นแตไมไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากเปนความคิดที่ซ้ํากับผูอื่น
2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การสอนและการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการคิดตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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