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บทคัดยอ: การวิจัย เรื่องการสรางและทดสอบเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค เปนการวิจัยแบบทดลอง วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อสรางและทดสอบเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค ซึ่งสรางเปน
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคพรอมวิธีการวัดและเกณฑการวัดความคิดสรางสรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1,ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2548และภาคเรียนที่ 1,ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา2549 กลุมตัวอยาง ที่ไดมาใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อใหไดขอมูลจํานวนมาก 

ผลการวิจัยสรุปวา ไดวิธีการสรางเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนแบบทดสอบประกอบดวยภาพการตูน จํานวน
โดยประมาณ 7 ชองและสรางเงื่อนไขในการเติมภาพทั้งแผนใหสมบรูณ  เปนเงื่อนไขที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  
หลังจากนั้นนําขอมูลจากแบบทดสอบไปสรุปหาเกณฑในการวัดความคิดสรางสรรคไดเกณฑการวัดความคิดสรางสรรค  6 
ดาน ไดแก เกณฑการวัดความคิดคลองตัว , เกณฑการวัดความคิดยืดหยุน, เกณฑการวัดความคิดริเริ่ม, เกณฑการวัดความคิด
ละเอียดลออ, เกณฑการวัดความคิดเช่ือมโยง     และเกณฑการวัดความคิดพลิกเแพลง การกําหนดน้ําหนักคะแนนความคิด
สรางสรรคแบงได 3 กลุม กลุมที่1 มีคําตอบไมซ้ํากับคนอื่นไดคะแนน 5 คะแนน กลุมที่ 2 มีคําตอบซ้ํากับคนอ่ืน ไดคะแนน 3 
คะแนน กลุมที่ 3 ไมมีคําตอบ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ไดคะแนน 1 คะแนน 
 
ABSTRACT: This was an experimental research which aimed for making and testing a measurement of creative thinking 
in the  test form including the method of measurement and the criteria.  The students who studied General Psychology 
subject in the first and the second semester in 2006 and in 2007 were selected as the treatment group by using the Purposive 
Sampling for gathering a lot of data. 

The result showed that making a measurement of creative thinking which was the comic strip test by completing the 
story was the condition encouraging the creative thinking.  After that the data of the tests were analysed and summarized that 
there were six criterions to measure creative thinking such as fluency,  originality,  elaboration,  flexibility,  association and 
changeability. 

Setting the creative thinking scores was divided into three groups.  The first group could get 5 points if their answers 
were individual,  the second could get 3 points if their answers were the same as others and the third could get 1 point if they 
didn’t answer or didn’t follow the condition. 

  



การประชมุวิชาการมหาวทิยาลัยศรีปทมุ ปการศึกษา 2550                                                                    วนัที ่6 สิงหาคม 2550 
 

190 

1. บทนํา 
พลังอํานาจแหงความคิดสรางสรรค บนรากฐานแหง

จินตนาการ ชักนําใหโลกของเรากาวเดินมาสูประตูแหง
ความสวยงามของความสําเร็จและการคนพบ ย่ิงกวา
วิทยาการใดๆ เหตุดังนี้ จึงนํามาซึ่งคําพูดของ อัลเบิรต 
ไอนสไตน วา “Imagination is more important than 
knowledge ”(อารี, 2537) แตถึงกระนั้น ความคิด
สรางสรรคจะสัมฤทธิ์ผลได เมื่อไดนําจินตนาการไปสูการ
ปฏิบัติจริง หากขาดการปฏิบัติ จะเปนเพียงจินตนาการที่
วางเปลา และสูญหายไปในที่สุด จึงเห็นไดวาความคิด
สรางสรรคมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย 
เพราะเปนความคิดที่นําไปสูการสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้น
ในสังคม ซึ่งจะเปนผลประโยชนทั้งตอตนเองและตอความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ  ถาเราสามารถดึงเอา
ศักยภาพในดานความคิดสรางสรรคของบุคคลออกมาได 
จากงานวิจั ยพบว า  คนที่มีอา ยุ  40 ปจะใชความคิด
สรางสรรค เพียงรอยละ 3 ของเมื่อตอนเขาอายุ 7 ป (ศรัณย
, 2550) ประสบการณในการดํารงชีวิตของบุคคลเปน
อุปสรรคตอการสรางจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
เนื่องจากบุคคลเปนผูกําหนดครอบครองความคิดของ
ตนเอง อยางไรก็ตาม ความคิดสรางสรรคสามารถฝกฝน
และพัฒนาได ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน โดยใช
กิจกรรมทางสรางความคิดสรางสรรค จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
กระตุนและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในผูเรียน 
ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนใชความสามารถของตนในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และที่
สําคัญ ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะเปนบุคคลที่มีภาวะ
สุขภาพจิตที่ดีเปนเบื้องตนดวย การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงตองมีเครื่องมือที่ชวยกรตุนใหผู เรียนสราง
ความคิดสรงสรรค เมื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแลว 
ทําอยางไร จึงจะวัดความคิดสรางสรรคของผูเรียนได จึง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูวิจัยตองารศึกษาและสราง
เครื่องมือวัดความคิดสรางสรรคพรอมทั้งศึกษาการวัดและ
หาเกณฑทีเหมาะสมกับเครื่องที่สรางขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะได

นําขอมูลไปใชรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อสรางและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผู เรียน
ตอไป ดังนั้น การวัดความคิดสรางสรรค ไมเพียงแตทําให
ทราบระดับความคิดสรางสรรคของผูเรียนเทานั้น ยังจะได
ขอมูลที่สามารถนําไปใชพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาระดับความคิดสรางสรรค
เพิ่มข้ึนอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อสรางและทดสอบ เครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค 
 
3. เปาหมายของงานวิจัย 

3.1 ไดเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค 
3.2 ไดวิธีการวัด และเกณฑในการวัดความคิด

สรางสรรค 
 
4. ทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความคิด
สรางสรรค 
4.1  ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการบูรณาการ
ประสบการณ ทั้งหมดที่ผานมา เพื่อสรางรูปแบบใหม 
ความคิดใหม  หรือผลิตผลใหมที่แตกตางไปจากเดิม          
(Torrance อางถึงใน ชาญณรงค, 2546 ) 

ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะการคิดที่หาคําตอบ 
หลายๆคําตอบ ในการตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งลักษณะ
เชนนี้ มักจะเกิดข้ึนกับบุคคลที่มีอิสระในการตอบสนอง 
จึงจะสามารถตอบสนองไดมาก (Getzets and Jacgson . 
1995 อางถึงใน อารี, 2537) และ (Osborn, 1957 อางถึงใน 
อารี, 2537 ) พบวา ความคิดสรางสรรค เปนจินตนาการ
ประยุกต (Applied Imagination ) เปนจินตนาการที่มนุษย
สรางข้ึนเพื่อแกปญหายุงยาก ที่มนุษยประสบอยู มิใช
จินตนาการที่ฟุงซาน  เ ล่ือนลอย  โดยทั่วไป  ความคิด
จินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรค 
ในการนําไปสูผลผลิตที่แปลกใหมและเปนประโยชน 
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4.2 ทฤษฎีเชิงมนุษยวิทยา ( Humanistic approach )  
มองธรรมชาติมนุษยในแงบวกศรัทธาในความดีงาม 

และศักยภาพของมนุษย ใหความสําคัญกับประสบการณ 
ความคิดสรางสรรค เปนธรรมชาติที่ติดตัวมนุษยมาแต
กํา เนิด  มนุษยสามารถแสดงศักญภาพดานความคิด
สรางสรรค ไดอยางเต็มที่ในภาวะ หรือสถานการณที่
เอ้ืออํานวย ลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค คือ คนที่
มองตัวเองในแงบวก มีแรงจูงใจที่จะนําตัวเองไปสูระดับที่
สมบูรณขึ้น เปนบุคคลที่มีความพอใจที่จะทํางาน โดยไม
หวังวาการยกยองจากผูอ่ืน จึงทําใหทุมเทกับการทํางาน
อยางเต็มศักยภาพ 
 
4.3 ทฤษฎีเชิงปญญานิยม ( Cognitive approach  

เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดใหความสําคัญ
กับกระบวนการทํางานของสมอง และสรุปวาความคิด
สรางสรรคเปนกระบวนการสรรหาวิธีการตอบสนองตอ
สิ่งเราดวยแนวทางอันหลากหลาย ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 
5. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ซึ่งเปน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา จิตวิทยาทั่วไป ปการศึกษา 
2548 และปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สุวรรณภูมิ จํานวน 500 คน 
 
6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   แบงเปน 2 ตอน   

ตอนที่ 1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอืและการทดสอบ 
ตอนที่ 2 หาเกณฑการวัดความคิดสรางสรรค 

6.1 ตอนที่ 1  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและ
แบบสอบถาม 

6.1.1 สรางงานการตูน 1 แผน จํานวนประมาณ 7 
ชอง มีชองวาง 1 ชอง ในแตละชองใหการตูน แสดง

พฤติกรรมตางๆ และสื่อความหมายโดยการใชคําพูด หรือ
ทาทางอ่ืนๆ 

6.1.2  กําหนดเงื่อนไข ไวอยางกวางๆ เง่ือนไขที่สราง
ขึ้น ตองเปนสิ่งที่กลุมทดลองสามารถปฏิบัติไดทุกคน เชน 

1) ใหสรปุเนื้อหาที่เรียนโดยใชตัวการตูนเปนผู
ดําเนินเรื่องทั้งหมด 

2) ตกแตงภาพการตูนตามที่ตองการ 
3) ตองมีคําสําคัญในหนวยเรียน อยางนอย 3 คํา 
4) สามารถเพิ่มเติม ลดรายละเอียด ปรับเปลี่ยน

รายละเอียดตางๆไดตามความตองการ 
5) สามารถจะจัดลําดับชองการตูนไดตามความ

ตองการ 
6.1.3 นําภาพการตูนที่สรางขึ้นไปทดลองใช โดย

ทดลองกับกลุมอื่นที่ไมใชกลุมทดลองเพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน ตามความตองการของผูวิจัย 

6.1.4 ใหผูเช่ียวชาญวิจารณ และเสนอแนะการทํา
เครื่องมือ 

6.1.5 นําขอมูล ขอ 3 และ ขอ 4 มาปรับปรุงแกไข 
เครื่องมือ ไดแก การแกไขเงื่อนไขเพื่อความเขาใจที่ตรงกนั
ในการปฏิบัติ ปรับปรุงรูปแบบในแตละชองของการตูน 

6.1.6 นํ า ไ ป ท ด ล อ ง ซํ้ า  เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงคของทางวิจัย และเพื่อความสมบูรณของ
เครื่องมือใหมากที่สุด 
 
6.2 ตอนที่ 2 หาเกณฑการวัดความคิดสรางสรรค 

6.2.1 ศึกษาหาทฤษฎี ความคิดสรางสรรคและนํา
ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ กิลฟอรด ( Guilford ) 
ซึ่งเปนการคิดแบบอเนกนัย ( Divergent thinking ) 
ประกอบดวย 

1) ความคิดริเริ่ม ( Originality ) เปนลักษณะ
ความคิดแปลกใหม ซึ่งตกตางไปจากความคุนเคย อาจจะ
แสดงในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิดก็ได 

2) ความคลองแคลวในการคิด ( Fluency ) 
หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดที่แตกตางและ
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หลากหลายภายใตกรอบจํากัดของเวลา เปนความสามารถ
เบื้องตนซึ่งจะนําไปสูการคิดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 
ความคลองแคลวดานการแสดงออก (Expression fluency) 
เปนความสามารถในการนําคํามาเรียงกันเปนวลีและ
ประโยค เพื่อแสดงจุดหมายที่ตองการไดอยางเหมาะสม 

3) ความยืดหยุนในการคิด ( Flexibility ) เปน
ความสามารถในการคิดนอกกรอบ  ไมตกอยูภายใต
กฏเกณฑ เปนการชวยใหมองเห็นในแงมุมใหม จึงเปน
ปจจัยสันบสนุนใหเกิดความคลองแคลวใหพัฒนาความคิด
แตกแขนง ในทิศทางที่แตกตางไปจากเดิม 

4) ความละเอียดลออในการคิด ( Eleboration ) 
หมายถึง การคิดตกแตงในรายละเอียด เพื่อขยายความคิด
ห ลั ง ใ ห ส มบู รณ  คว าม ละ เ อี ย ดลออสั มพั น ธ กั บ
ความสามารถในการสังเกต 

6.2.2 ศึกษาแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ของทอ
แรนซ (Torrance Test of Creative Thinking) ศาสตราจารย 
ดร. อี พอล ทอแรนซ (E Paul Torrance) แหงมหาวิทยาลัย
จอรเจีย สหรัฐอเมริกา แบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของ  ทอแรนซ  โดย เฉพาะแบบทดสอบความคิ ด
สรางสรรค โดยอาศัยรุปภาพเปนสือแบบ ก (Thinking 
Creative With Picture Figural Form A )  
ประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ  (Picture 
Construction ) 

2) กิจกรรมชุดที่ 2 การตอเติมภาพใหสมบูรณ  
( Picture Completion ) 

3) กิจกรรมชุดที่ 3 การใชเสนคูขนาน ( Parallel 
Line ) 

การตรวจใหคะแนน แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
3.1) ความคิดคลองตัว ( Fluency ) 
3.2) ความคิดริเริ่ม ( Originality ) 
3.3) ความคิดละเอียดลออ ( Elaboration ) 
3.4) ความคิดแบบยื่นหยุน ( Flexibility ) 
 

เมื่อไดศึกษาทั้งทฤษฎีและแบบทดสอบจนเขาใจใน
หลักการแลวจึงเก็บรวบรวมขอมูล  จากการทดสอบ
เครื่องมือในแตละครั้ง จะไดขอมูลใหมๆเพิ่มขึ้น ขอมูลที่
ไดสามารถนํามาประยุกตใหสอดคลองกับการวัดความคิด
สรางสรรคของเครื่องมือเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถวัดความคิด
สรางสรรคไดหลายดาน 

 
7. การเก็บขอมูล 

7.1 นําแบบทดสอบที่ เปนเครื่องมือวัดความคิด
สรางสรรค ไปใชกับกลุมทดลอง โดยใชรวมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน เปนการใหสรุปบทเรียนทุกคร้ังที่มีการ
เรียนการสอน ใหลงมือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

7.2 ตรวจแบบทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 
7.3 นําขอมูลที่ไดสวนที่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่

กําหนดรวบรวม  และกําหนดเปนเกณฑวัดความคิด
สรางสรรค ใหรายละเอียดพฤติกรรมที่เปนตัวช้ีวัด กําหนด
คะแนนในแตละตัวช้ีวัด 

7.4 นําขอมูลที่ ไดไปใชปรับปรุง  แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรค ที่สรางขึ้นเพื่อความสมบูรณ 

7.5 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล 4 ภาคการศึกษา 
จํานวนแบบทดสอบ  4 ฉบับสําหรับ 1 คน ตอ 1 ภาค
การศึกษา ไดแบบทดสอบทั้งสิ้น จํานวน 2000 ฉบับ 
 
8. การวิเคราะหขอมูล 
8.1 ตอนที่ 1 การสรางเครื่องมือวัดความคดิสรางสรรค
และการทดสอบ 

8.1.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมด 
8.1.2 ตรวจแบบทดสอบ ดังนี้ 

1) แบบทดสอบเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
หรือไม 

2) แบงกลุมแบบทดสอบ แยกกลุมออกเปน 2 
กลุม กลุมที่ปฏิบัติตามเงี่อนไขที่กําหนด และกลุมที่ไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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3) วิเคราะหขอมูลกลุมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด แยกแบบทดสอบที่มีคําตอบไมเหมือนผูอ่ืนและ
คําตอบที่เหมือนกับผูอ่ืน คําตอบที่ตอบเปนคําตอบที่จัดอยู
ในกลุมองคประกอบใดของความคิดสรางสรรค 

4) วิเคราะหขอมูลกลุมที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด สาเหตุเกิดจากการไมเขาช้ันเรียนจึงไมเขาใจ
เง่ือนไขที่กําหนด และอีกหนึ่งสาเหตุความไมใสใจในการ
ทํา เกิดจากการไมเห็นความสําคัญ แกไขโดยการตกลง
เง่ือนไขใหม สรางแรงจูงใจใหม  และเปดโอกาสให
วิพากษแบบทดสอบเพื่อปรับปรุ งแบบทดสอบให
เหมาะสม 
  
8.2 ตอนที่ 2 การหาเกณฑในการวัดความคิด
สรางสรรค               

8.2.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหาเกณฑในการ
วัดความคิดสรางสรรค 

8.2.2 แบงกลุมขอมูล เพื่อจัดอันดับขอมูลขอมูล
ทั้งหมด เมื่อนํามาแบงกลุม จะไดกลุม 3 กลุม 

1) กลุมที่ 1 มีคําตอบไมซํ้ากับผูอ่ืน 
2) กลุมที่ 2 มีคําตอบซํ้ากับผูอ่ืนหรือเนนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
3) กลุมที่ 3 ไมมีคําตอบ ไมมีเนื้อหา ไมเปนไป

ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
8.2.3 นําคําตอบของแตละกลุมมาวิเคราะหโดยยึด

หลังองคประกอบความคิดสรางสรรค 
8.2.4 กําหนดนิยามพฤติกรรมความคิดสรางสรรค ที่

เปนคําตอบในแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ทั้งนี้การ
นิยามความหมาย เกิดจากผลของการตรวจแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรค และจัดเปนกลุมตามความคิดรวบยอด
ขององคประกอบความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดการ
รวมกลุมความคิดประเภทเดียวกัน และมีความชัดเจนใน
การกําหนดเกณฑตามพฤติกรรมความคิดที่ปรากฏ สรุป
เปนประเภทไดดังนี้ 

1) ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง ปริมาณ
ความคิดที่มากกวาเงื่อนไขที่ใหไว 

2) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง 
ความคิดหลายประเภทอยางอิสระ 

3) ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะ
ความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง 
ความที่มุงสูความสําเร็จของผลผลิต 

5) ความคิดเช่ือมโยง หมายถึง ความสามารถใน
การเชื่อมโยง สิ่งที่มีอยูแลวใหสัมพันธกัน 

6) ความคิดพลิกแพลง หมายถึง ความสามารถใน
คิด เพื่อจัดการกับงานใหบรรลุวัตถุประสงค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

8.2.5 กําหนดนํ้าหนักคะแนน ตามกลุม ดังนี้ 
1) กลุมที่ 1 มีคําตอบไมซํ้ากับผูอ่ืน เปนกลุมที่มี

ความคิดแปลกไปจากกลุม ไดคะแนน 5 คะแนน 
2) กลุมที่ 2 มีคําตอบซํ้ากับผูอ่ืน  ปนกลุมที่มีความ

คิดเห็นเหมือนคนสวนใหญ ไดคะแนน 3 คะแนน 
3) กลุมที่ 3 ไมมีคําตอบ ไมมีเนื้อหา เปนกลุมทีไ่ม

ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไดคะแนน 1 คะแนน  
  

9. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ สามารถสรางเครื่องมือวัด

ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนแบบทดสอบ ไดจํานวน 4 
แบบแตละแบบประกอบดวยการตูน จํานวน ประมาณ 7 
ชองพรอมสรางเงื่อนไขที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได ดัง
ตารางที่ 1-4 
 
10. เงื่อนไขการปฏิบัติ 

10.1 ใหสรุปเนื้อหาที่เรียนโดยใชตัวการตูนเปนผู
ดําเนินเรื่องทั้งหมดตองมีคําสําคัญในหนวยเรียน อยาง
นอย 3 คํา 

10.2 ตกแตงภาพการตูนตามที่ตองการ ต้ังช่ือเรื่อง ช่ือ
ผูแตง 
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10.3 สามารถเพิ่มเติมรายละเอียด ลดรายละเอียด 
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาง ๆ ไดตามความตองการ 

10.4 สามารถจะจัดลําดับชองการตูนกอนหรือหลังได
ตามความตองการ 

10.5 อธิบายแผนการทํางานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ 
 
หลังจากที่ไดใหกลุมทดลองปฏิบัติกิจกรรมโดยทํา

แบบความคิดสรางสรรคตามเงื่อนไขที่กํ าหนดแลว
รวบรวมขอมูล พบวา 

1) รอยละ 5 ของกลุมทดลอง มีคําตอบที่ไมซ้ํากับ
ผู อ่ืน เมื่ อนํ าไป จัดกลุ มตามองคประกอบความคิด
สรางสรรคที่กําหนดขึ้น พบวา คําตอบนอกจากจะเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดแลว ยังเปนคําตอบที่กลาคิดออก
นอกรอบมีจินตนาการกวางไกล ซึ่งสามารถนําไปสราง
เปนเกณฑวัดความคิดสรางสรรคได 

2) รอยละ 80 ของกลุมทดลอง มีคําตอบที่ซ้ํากับผูอ่ืน 
หรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อนําไปจัดกลุมตาม
องคประกอบความคิดสรางสรรค พบวา เปนคําตอบที่ทํา
ตามเงื่อนไข ไมไดมีการคิดออกนอกกรอบและไมปรากฎ
ความคิดใหมแปลกแยกจากผูอ่ืน 

3) รอยละ 15 ของกลุมทดลอง มีตําตอบที่ไมเปนไป
ตามเงื่อนไขทุกขอตามที่ตกลงไวและเมื่อนําขอมูลทั้งหมด
ของทั้ง 3 กลุมมาประมวล เพื่อหาเกณฑการวัดความคิด
สรางสรรค จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถจัด
กลุมและไดเกณฑการวัดตวามคิดสราง ดังตารางที่ 5 ดังนี้                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5   เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค 

คะแนนคณุภาพของงาน พฤติกรรมที่
แสดงออกถงึ
ทักษะการมี
ความคิด
สรางสรรค 

5 (ดี) 3 (พอใช) 1 (ตอง
ปรับปรุง) 

1. ความคิด
เชื่อมโยง 

เนือ้เรื่องจบ
สมบูรณครบทุก
ชอง แตละชองมี
ความ สัมพันธ
กันตลอดทั้งเรื่อง 

เนือ้เรื่องมี
ครบทุกชอง  
แตไม
สัมพนัธกนั 

เนือ้เรื่องไม
ครบทุกชอง 

2. ความคิด
พลิกแพลง 

ในชองวางมีการ
เติมภาพ 

ในชองวาง
เติมเฉพาะ
ขอความ 

ไมมีการเติม
ภาพและ
ขอความ 

3. ความคิด
ยืดหยุน 

การใหลาํดับภาพ
ใหมเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

การลาํดับ
ภาพเรยีงตาม
ชองไมมกีาร
เปลีย่นแปลง 

ไมไดให
หมายเลขใน
การลาํดับ
ภาพ 

4. ความคิด
ริเริ่ม 

ตัวเอกของเรื่อง
เปลี่ยนช่ือไปจาก
เดิม 

ตัวเอกของ
เรื่องเปนช่ือ
เดิม 

ตัวเอกของ
เรื่องไมมีช่ือ 

5. ความคิด
คลองตัว 

มีการเพิ่มตัวอักษร
และรูปภาพใน
ภาพที่กาํหนด
มากกวา 1 ชอง 

มีการเพิ่ม
ตัวอักษรและ
รูปภาพใน
ภาพท่ีกาํหนด
เพียง 1 ชอง 

ไมมีการเพิ่ม
รายละเอียด
อื่นใด 

6. ความคิด
ละเอียดลออ 

มีการวางแผนการ
ทํางานอยางมี
ขั้นตอน สามารถ
บรรยายใหเหน็
ภาพพจนอยาง
ชัดเจนโดยเฉพาะ
ความรูสึกดาน
จิตใจ 

มีการวาง
แผนการ
ทํางาน แตไม
อธิบายให
เหน็ภาพพจน

ไมมีการวาง
แผนการ
ทํางาน 

 



การประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยศรีปทมุ ปการศึกษา 2550                                                                    วันที ่6 สิงหาคม 2550 
 

195 

11. วิจารณและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัย  เรื่อง  การสรางและการทดสอบ

เครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวา เครื่องมือวัดความคิดสรางสรรคซึ่ง
สรางข้ึนเปนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค สามารถ
นําไปใชกระตุนใหผู เรียนเกิดความคิดสรางสรรคได 
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนการดัดแปลงแนวความคิดของ
กิลฟอรดและทอแรนซ โดยเฉพาะการใชเกณฑการวัด
ความคิดสรางสรรคผูวิจัยไดใชทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญาของกิลฟอรดและเพิ่มเติมเกณฑการวัดใน
บางสวน เกณฑการวัดที่เพิ่มเติมเกิดจากขอมูลการตอบ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ได
ตอบแบบทดสอบแลวคําตอบแตกตางจากผู อ่ืน  เปน
ความคิดที่คิดออกนอกกรอบ และมีจินตนาการกวางไกล 
จึ ง เห็นได ว ากิ จกรรมการกระตุ น ให เกิ ดความคิด
สรางสรรคและมีเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค เปนสิ่ง
ชวยสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนพยายามคิดและนําไปสู
ความคิดสรางสรรคไดในที่สุด จากการทดลองพบวา เมื่อ
ผูวิจัยใหกลุมทดลองทํากิจกรรมการตอบแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคฉบับที่  1  กลุมทดลองเกิดภาวะ
ความเครียดไมสามารถทําไดตามเงื่อนไขและเมื่ผูวิจัยให
อิสระในการคิด ภายใตเง่ือนไขที่ตกลงรวมกันพรอมกับ
การบรรยากาศที่ผอนคลาย พบวาการตอบแบบทดสอบ
ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาเพิ่มข้ึนมีการเช่ือมโยงเนื้อหาเพิ่มขึ้น  
และในฉบับที่3และฉบับที่4 มีการตบแตงภาพอยาง
สวยงามมีอารมณขันสอดแทรกในแบบทดสอบ  แสดงวา 
กลุมทดลองมีพัฒนาการเกี่ยวกับการตอบคําถาม และยัง
นําไปสูการสรางสรรคงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 
12. ขอเสนอแนะ 

12.1 การสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค ควร
เปนแบบทดสอบที่ไมควรมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว แต
ควรเปนคําตอบที่หลากหลายแตอยูภายใตเง่ือนไขของ

เนื้อหา สวนวิธีการอธิบายองคความรูที่เกิดข้ึน ผูเรียนควร
เปนผูนําเสนอโดยวิธีของผูเรียน  ผูสอนเปนเพียงผูสราง
สถานการณการเรียนรูและกระตุนใหผูเรียนใชความคิด
ภายใตสถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น  จะเปนการชวย
สงเสริมใหผู เรียนฝกการคิดใหเปนระบบ  เรียงลําดับ
เนื้อหา และนําเสนอความรูที่ผูเรียนเขาใจอยางสรางสรรค 

12.2 การกําหนดเกณฑการวัดความคิดสรางสรรค 
เพื่อใหสามารถวัดความคิดสรางสรรคได จะตองทดสอบ
แบบทดสอบใหได จํานวนมาก เพื่อจะไดเกณฑการวัด
ความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย  ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด 
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