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Abstract
This study was documentary research. The purposes of this research were 1) to study the
conceptual framework of Guidelines for The Development of Middle-level School Administrators;
2) to study the conceptual framework of High Performance Teamwork; and 3) to study the conceptual
framework of Creative Problem Solving Skills. A documentary synthesis method was used. The research
instrument included relevant records. Data were analyzed by content analysis and frequency tables
from 13 documentaries.
The finding were as follows: 1) The conceptual framework of Guidelines for The
Development of Middle-level School Administrators composed of three stages as follows: 1.1) planning,
1.2) implementation and, 1.3) evaluation; 2) the conceptual framework of High Performance Teamwork
composed of six team characteristics as follows: 2.1) focus on collective performance, 2.2) build
collaboration out of conflict, 2.3) keep the team focused and informed on its goals, 2.4) create a
positive culture, 2.5) empower your team and, 2.6) model your own values; and 3) The conceptual
framework of Creative Problem Solving Skills was composed of four main stages as follows: 3.1)
understand the challenge, 3.2) generating ideas, 3.3) preparing for action, and 3.4) planning your
approach with eight specific stages as follows: 4.1) constructing opportunities, 4.2) exploring data , 4.3)
framing problems, 4.4) generating ideas, 4.5) developing solutions, 4.6) building acceptance, 4.7)
appraising tasks, and 4.8) designing process.

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง/การทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง/ การแกปญหาเชิง
สรางสรรค/ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
KEYWORDS: GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF MIDDLE-LEVEL SCHOOL
ADMINISTRATORS/ HIGH PERFORMANCE TEAMWORK/ CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS/
PRIVATE SCHOOLS IN BANGKOK
บทนํา
ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหสังคมโลกกําลังผันเขาสูสังคม
ที่เปนระบบเศรษฐกิจฐานความรู โลกเขาสูยุคของการขับเคลื่อนองคกรดวยความรู และนวัตกรรม ซึ่งมีคา
ยิ่งกวาทุนทางกายภาพ (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552) การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และไมมีใครหลีก
หนี ได จากมนุ ษย สมั ย ยุ คหิ น ก อเกิ ด การรวมตั ว เป น ชุ มชน พึ่ งพาอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น เกิ ด เปน ชุ มชน การ
ปกครอง กฎหมาย สิ่งเหลานี้ลวนเปนผลมาจาก “ความคิด” ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิต
ประเภทอื่น ความคิดชวยใหมนุษยผานพนปญหา และอุปสรรคในชีวิต และความคิดนั้นจะตองเปนความคิดที่มี
ความสรางสรรค กอเกิดสิ่งใหม ในทางกลับกันความคิดในทางลบ เชนการทําลาย ยอมไมจัดอยูในความคิด
สรางสรรค ซึ่งความคิดสรางสรรค เปนการเปลี่ยนจากสิ่ งเก าไปสู สิ่งใหม เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ มีอยูเ ดิมให
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สามารถนํ าไปใช ป ระโยชน ได เ หมาะสมกว าที่ เป น ในป จจุ บั น โดยเป น การใช ความสามารถในการคิ ด และ
ความสามารถในการสรางสรรค อันจะนํามาซึ่งความสุข และความพึงพอใจของบุคคล (Kirby & Goodpaster,
2007; Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011; ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546; สุรชัย รดาการ, 2555)
ความคิดสรางสรรคนั้นมีบทบาทตอมนุษยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในมิติของอุตสาหกรรม ธุรกิจ ศิลปะ
การศึกษา วิศวกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย (Zhu, Nagalingam & Hsu, 2011) ผูที่มีความคิดสรางสรรคนั้น
จะกอใหเกิดประโยชนใน 4 ระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร ระดับประเทศชาติ และสูงสุดคือ
ระดับมวลมนุษยชาติ (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) ความคิดสรางสรรคนั้นเปนปจจัยพื้นฐานของความเจริญ
งอกงามขององคการ (Robbins, 1987) นักบริหารที่ดีจึงตองมีความคิดสรางสรรค และรูจักวิธีการบริหาร
ความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นในองคกรใหได รวมถึงไมเกรงกลัวตอการเปลี่ยนแปลง (ศิริพงษ เศาภายน. 2553)
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาที่ชี้ใหเห็นถึงแนวดําเนินงานของผูบริหารการศึกษาที่
จะต อ งปฏิ บั ติ งานให เ กิ ด ผลดี ต อ ส ว นรวม มี การร ว มคิ ด ร ว มวางแผน และร ว มปฏิ บั ติ กับ ชุ มชนอย า งเต็ ม
ความสามารถ พรอมทั้งตองเปนผูที่ยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอื่นไดใช
ความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือ อันจะนําไปสูการยอมรับ
และศรัทธาอยางภาคภูมิใจ ซึ่งเปนบรรยากาศที่ชวยสงเสริมใหเกิดการทํางานเปนทีมซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จขององคกร (ศิริพงษ เศาภายน, 2553) ประกอบกับผูบริหารจะตองแกไขปญหาการทํางานใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการแกปญหา และความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหารที่จะตองสราง และปฏิบัติใหเกิดขึ้นในองคกร (คุรุสภา, 2556)
การดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ นั้ น จะต อ งอาศั ย การทํ า งานร ว มกั น ของบุ ค ลากร
ในองคกรผานการประสานงาน และการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งกอใหเกิดผลงานที่ดีกวาการทํางานคนเดียว
(วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2549; วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2556; Woodcock, 1993; Donnellon, 2006)
ทรัพยากรบุคคลในองคกรจึงมีความสําคัญอยางมากตอผลผลิตขององคกร (Robbins, 1987) สอดคลองกับ
รูปแบบของการทํางานเปนทีม ซึ่งการทํางานเปนทีมนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารแบบ
มนุษยสัมพันธที่เริ่มขึ้นในป ค.ศ.1930 ผูริเริ่มพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารแบบมนุษยสัมพันธคือ
Mary Parker Follett (อางถึงใน ศิริพงษ เศาภายน, 2553) บนพื้นฐานความเชื่อที่วา การจัดการกับปญหาใน
องคกรนั้นตองมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาบุคคลใหมีความยืดหยุน ซึ่งจะกอใหเกิดรูปแบบขององคกรแบบอรูป
นัย (informal organization) ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารงานโรงเรียนได แนวคิดดังกลาวมี
พื้นฐานมาจากการศึกษาฮอวทอรน (Hawthorne studies) ซึ่งพบวาเครือขายทางสังคมสงผลตอผลผลิต
มากกวาการใหรางวัล การใหพักผอน หรือปจจัยทางกายภาพตาง ๆ (ศิริพงษ เศาภายน, 2553) ทั้งนี้การ
ทํางานเปนทีมในองคกรนั้นจะสงผลใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน และเกิดเปนทางออกของปญหาที่
สรางสรรค (Donnellon, 2006; Luecke, 2004) ในทางกลับกันกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคนั้น
สามารถชวยใหเกิดการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหเกิดบรรยากาศเชิงสรางสรรคใน
การทํางาน (Isaksen, 2008; Treffinger, Isaksen & Dorval, 2010) จึงสามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลของ
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องคกรนั้นขึ้นอยูกับสัมพันธภาพ แรงจูงใจ ความคิดสรางสรรค บรรยากาศในองคกร และการมีสวนรวมในการ
ทํางานของบุคลากรในองคกร สอดคลองกับรูปแบบของการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง และการแกปญหา
เชิงสรางสรรค
การวิวัฒนาการของสังคม ความเปนสหวิทยาการ รวมถึงวิวัฒนาการทางธรรมชาติ สงผลใหปญหา
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความจําเปนในการรวมตัวของบุคคล (Tuckman,
อางถึงใน Fogler & LeBlance, 2012) การแกปญหาจึงเปนกิจวัตรของบุคคล และกลุมบุคคล เปนพฤติกรรม
ของการแสวงหาคําตอบ หรือการอธิบายสิ่งที่เราไมเคยเขาใจมากอน ซึ่งการแกปญหาสวนใหญจะอยูบน
พื้นฐานของความชํานาญ หรือประสบการณของบุคคล (Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011) ทักษะการ
แกปญหาจึงเปนทักษะที่จําเปนตอการเปนผูนําที่มีประสิทธิ ภาพ (Northouse, 2009) ซึ่งจะสงผลใหประสบ
ผลสําเร็จในการสรางนวัตกรรม กอใหเกิดความเจริญงอกงามขององคกร โดยการนําความคิดสรางสรรคมา
ผสมผสานในการแกปญหานั้นจะชวยใหบุคคลสามารถใชความรู และทักษะที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น รากฐานของการแก ปญหาเชิงสรางสรรค นั้น มาจากการคน พบของ Alex Osborn ในป 1953
จากประวัติศาสตรของการแกปญหาเชิงสรางสรรคนั้นพบวา ตลอดระยะเวลา ที่ผานมาไดเกิดความพยายาม
ในการพัฒนา ปรับปรุงแนวคิดอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาโครงสรางของแนวคิดใหสามารถปรับใชเขากับองคกร
และยุคสมัยใหมากที่สุดเพื่อตอบสนองตอปญหาที่องคกรตองเผชิญ ซึ่งในปจจุบันแนวคิดการแกปญหาเชิง
สรางสรรคไดพัฒนามาจนถึงรุนที่ 6.1TM (1994-ปจจุบัน) (Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011) และเมื่อนํา
การแกปญหาเชิ งสรางสรรคมาประยุ กตใช ในระดับกลุม การแกปญหาเชิงสรางสรรคจะสอดคลองกั บการ
ทํางานเปนทีม และกอใหเกิดการประสานความรวมมือ (Treffinger, Isaksen & Dorval, 2010)
การทํางานเปนทีม และการแกปญหาเชิงสรางสรรคนั้นมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด มีการศึกษา
ถึงความสัมพันธ และผลของเครื่องมือที่ใชสําหรับการปฏิบัติ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา ผูนําในองคกรนั้นมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออมตอความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ
บุคลากร (Carmeli, Gelbard & Palmon, 2013) ทั้งนี้ ขนาดของทีม ความรวมมือของทีม และผลผลิตของ
ทีมมีความสัมพันธทางบวกกับการแกปญหารวมกันของทีม (Robert, 1978) ตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิด และ
เครื่องมือตาง ๆ ที่เปนเครื่องสนับสนุนการแกปญหาของทีม เครื่องมือที่เปนที่รูจัก และนิยมใชกันมากที่สุดก็คือ
การระดมสมอง (brainstorming) ซึ่งเปนการสงผานความคิดโดยผานการกระตุนจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม
ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้น เกิดเปนความคิดที่แปลกใหม (Kirby & Goodpaster, 2007;
Fogler & LeBlance, 2012; Osborn, อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2545; ศิริพงษ เศาภายน, 2553)
สอดคลองกับการศึกษาของ Adánez (2005) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ
ความคิ ด ผลการวิ จั ย พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในระดั บ สู ง ระหว า งปริ ม าณ และคุ ณ ภาพของความคิ ด
ซึ่งหมายถึง ยิ่งสามารถผลิตจํานวนความคิดในการแกปญหาไดมากเทาใดก็จะกอใหเกิดคุณภาพของความคิด
มากขึ้นเทานั้น ความสําคัญของผลการวิจัยนี้จะเปนการสนับสนุนทฤษฎีของ Alex Osborn เกี่ยวกับการใชการ
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ระดมสมอง (brainstorming) ในการแกปญหาปลายเปดที่บุคคล หรือกลุมบุคคลตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการแกปญหาภายในองคกร
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมพบวา โรงเรียนเอกชนขาดการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา และสรางความสัมพันธในองคกรเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม (พอใจ ปตตะพงศ, 2547)
สงผลใหผูนําทีมในโรงเรียนเอกชนขาดการเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู ขาดการวินิจฉัยปญหาที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว และขาดการรับฟงขอมูลจากผูเกี่ยวของในการแกปญหา ในองคประกอบดานสมาชิกทีม พบปญหา
มากที่สุดในดานการประสานงานกันในการปฏิบัติหนาที่ ขาดความคิดสรางสรรคในการทํางาน มักมองปญหา
เพียงดานเดียว และขาดความชํานาญในวิชาที่สอน ประกอบกับขาดระบบการประสานงานที่ดี และขาดความ
เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนรวมงาน และองคประกอบในดานการจัดการทีมพบปญหาวา ครูไมไดมีสวน
รวมในการกําหนดวัตถุประสงคในระดับโรงเรียน (อัยนา เพ็ชรทองคํา, 2545) ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหา
ของครู ในโรงเรียนเอกชนที่ขาดความสนใจในการแสวงหาความรู จึ งเปน เหตุผลใหผูบ ริหารระดับสู ง หรื อ
ระดับกลางไมใหความสําคัญกับความสามารถของครูโรงเรียนเอกชน (ปอส ไกรวิญญ, 2557) โดยพบวาปจจัยที่
สนับสนุน และชวยเพิ่มสมรรถนะของทีมได ประกอบดวย ความสามารถของสมาชิกในทีม และรูปแบบการ
บริหารทีม สําหรับรูปแบบภาวะผูนําที่สนับสนุนสมรรถนะของทีมไดแก ภาวะผูนําแบบพิเศษ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ (Stewart, 2006) และจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ
สรางสรรคของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียนทั่วไปคือ ความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร บรรยากาศ และสภาพแวดลอมของงาน และวัฒนธรรมการเรียนรู (ชลกร
ตันประภัสร, 2553) จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นถึงความออนแอของรูปแบบการทํางานเปนทีมในโรงเรียนเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่ตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษาจํานวน
มากในการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ในขณะเดียวกันก็เปนการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทความเปนผูนําในการสงเสริมใหองคกร หรือบุคลากรในโรงเรียนเกิดการทํางานอยางสรางสรรค และ
มีการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงในองคกร
รูปแบบการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง และการแกปญหาเชิงสรางสรรคในโรงเรียนเอกชนเปน
ประเด็ นที่ มีความสํ าคั ญซึ่งสงผลต อประสิทธิ ภ าพในการทํ างานภายในโรงเรี ย นโดยตรง ซึ่งจากการศึกษา
โครงสรางการบริหารพบวา ผูบริหารระดับกลาง (Middle line) ของโรงเรียนเอกชน ไดแก รองผูอํานวยการ
หรือหัวหนากลุมสาระ เปนสวนบริหารที่มีความใกลชิด ทั้งกับฝายบริหาร และฝายปฏิบัติการ ซึ่งมีอิทธิพล
โดยตรงตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร (Mintzberg, 1989; Williams, 20014) และจากแนวคิดที่วา
ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดในองคกร (Robbins, 1987) ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง
ใหมีรูปแบบการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง และมีการแกปญหาเชิงสรางสรรค จะกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากรทางการศึกษาในระยะยาว ทั้งนี้เปนหนาที่ของผูนําที่มีบทบาทในการวางระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ รูจักการควบคุมปจจัยตาง ๆ ในองคกร และนําเครื่องมือตาง ๆ มาใชอยางเหมาะสม
(Wing, 2005)
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จากที่ ก ล า วมาข างต น สามารถสรุ ป ได ว า การทํ า งานเป น ที มที่ มี ส มรรถนะสู ง และการแก ป ญ หา
เชิงสรางสรรคในโรงเรียนเอกชนเปนประเด็นสําคัญที่จะตองเรงศึกษา และพัฒนาใหเปนรูปธรรม โดยผาน
กระบวนการพั ฒนาผูบ ริห ารระดั บกลาง การวิจัย ครั้ งนี้ จึงเปน การศึกษากรอบแนวคิดการพัฒ นาผู บริ หาร
ระดับกลาง กรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง และกรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนแนวทางในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสงเสริมการแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งจะ
เปนขอมูลสําหรับผูที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ผูบริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร และยกระดับการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง
2. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง
3. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาข อ มู ล โดยใช เ ป น แบบวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
โดยแบงเครื่องมือออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบวิเคราะหกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง
ตอนที่ 2 แบบวิเคราะหกรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง
ตอนที่ 3 แบบวิเคราะหกรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิด ดังนี้
1) เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง ไดแก
1.1) การพัฒนาผูนํา (Yukl, 2006)
1.2) โครงสรางการบริหาร (Mintzberg, 1989; Williams, 20014; Gareth,
Jennifer & Charles, 2000; นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, 2539)
1.3) กระบวนการบริหาร POCCC (Fayol, อางถึงใน Sheldrake, 2003)
1.4) กระบวนการบริหาร PDCA (Deming, อางถึงใน Imai, 1986)
1.5) กระบวนการบริหาร POSDCoRB (Gulick, อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550)
1.6) กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Kreitner (Kreitner, 1989)
1.7) กระบวนการบริหารองคการ POLC (Griffin, 2008)
1.8) กระบวนการบริหารแบบ Kaizen (กัลยาณี สูงสมบัติ, อางถึงใน โชติ บดีรัฐ, 2558)
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2) เอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง ไดแก
2.1) คุณลักษณะของทีมที่มีสมรรถนะสูง 6 ประการ ตามแนวคิดของ Donnellon
(Donnellon, 2006)
2.2) คุณลักษณะของทีมที่มีสมรรถนะสูง 18 ประการ ตามแนวคิดของ Wheelan
(Wheelan, 2013)
3) เอกสารที่เกี่ยวของกับการแกปญหาเชิงสรางสรรค ไดแก
3.1) วิวัฒนาการของการแกปญหาเชิงสรางสรรค (Isaksen & Treffinger, 2004;
Treffinger & Isaksen, 2005; Alexander, 2007)
3.2 ขั้นตอนการแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยใชไอเดียของกลุมแบบทากาฮาชิ (ทากาฮาชิ
มาโกโตะ, 2551)
3.3) กรอบแนวคิดของการแกปญหาเชิงสรางสรรค CPS Version 6.1TM ตามแนวคิดของ
Isaksen, Dorval and Treffinger (Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร โดยใชการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหความถี่ โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของเอกสาร
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ไดนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง
กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวยการพัฒนาผูบริหาร 3 ขั้นตอน
ไดแก 1) การวางแผน (planning) 2) การนําแผนสูการปฏิบัติ (implementation) และ 3) การประเมินผล
(evaluation) ซึ่งได มาจากการสั งเคราะหแนวคิด เกี่ ยวกั บการบริ หารจากนักวิช าการจํ านวน 6 ท าน
ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ และมีการนํามาประยุกตใชจนถึงปจจุบัน ซึ่งเมื่อนําแนวคิดการบริหารจาก
นักวิชาการทั้ง 6 ทานมาวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหความถี่ พบวามีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันใน 3 ขั้นตอน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ตารางสังเคราะหแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

การวางแผน (planning)
การวางแผน (planning)
การตัดสินใจ (decision making)
การวางแผน และการออกแบบ (plan and
design)
การนําแผนสูการปฏิบัติ (implementation)
การจัดองคการ (organizing)
การบังคับบัญชา (commanding)
การประสานงาน (coordinating)
การปฏิบัติ (do)
การจัดอัตรากําลัง (staffing)
การชี้นํา (directing)
การจัดงบประมาณ (budgeting)
การสื่อสาร (communication)
การจูงใจ (motivation)
การนําองคการ (leading)
การนําสูการปฏิบัติ (implement)
การประเมินผล (evaluation)
การควบคุม (controlling)
การตรวจสอบ (check)
การปรับปรุง (act)
การรายงาน (reporting)
การประเมินผล (evaluate)
การประเมินซ้ํา (assess/reassess)

✓

✓
✓
✓

✓
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✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

กัลยาณี สูงสมบัติ (2551)

✓

Griffin (2008)

✓

Kreitner (1989)

Gulick (1987)

1
1.1
1.2
1.3

กระบวนการบริหาร

Deming (1982)

ที่

Fayol (1916)

นักวิชาการ

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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จากตารางสามารถสรุปความสอดคลองของแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 6 ทานได ดังนี้
1) การวางแผน (planning) มีแนวคิดที่สอดคลองกับขั้นการวางแผน ดังนี้
1.1) การวางแผน (planning) ตามแนวคิดของ Fayol (อางถึงใน Sheldrake, 2003)
Deming (อางถึงใน Imai, 1986) Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550) Kreitner (1989) และ Griffin
(2008)
1.2) การตัดสินใจ (Decision making) ตามแนวคิดของ Kreitner (1989)
1.3) การวางแผน และการออกแบบ (plan and design) ตามแนวคิดของกัลยาณี สูงสมบัติ
(อางถึงใน โชติ บดีรัฐ, 2558)
2) การนําแผนสูการปฏิบัติ (implementation) มีแนวคิดที่สอดคลองกับขั้นการนําแผนสูการ
ปฏิบัติ ดังนี้
2.1) การจัดองคการ (organizing) ตามแนวคิดของ Fayol (อางถึงใน Sheldrake, 2003)
Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550) Kreitner (1989) และ Griffin (2008)
2.2) การบังคับบัญชา (commanding) ตามแนวคิดของ Fayol (อางถึงใน Sheldrake,
2003)
2.3) การประสานงาน (coordinating) ตามแนวคิดของ Fayol (อางถึงใน Sheldrake,
2003) และ Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550)
2.4) การปฏิบัติ (do) ตามแนวคิดของ Deming (อางถึงใน Imai, 1986)
2.5) การจัดอัตรากําลัง (staffing) ตามแนวคิดของ Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550)
และ Kreitner (1989)
2.6) การชี้นํา (directing) ตามแนวคิดของ Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550)
2.7) การจัดงบประมาณ (budgeting) ตามแนวคิดของ Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ,
2550)
2.8) การสื่อสาร (communication) ตามแนวคิดของ Kreitner (1989)
2.9) การจูงใจ (motivation) ตามแนวคิดของ Kreitner (1989)
2.10) การนําองคการ (leading) ตามแนวคิดของ Kreitner (1989) และ Griffin (2008)
2.11) การนําสูการปฏิบัติ (implement) ตามแนวคิดของกัลยาณี สูงสมบัติ (อางถึงใน
โชติ บดีรัฐ, 2558)
3) การประเมินผล (evaluation) มีแนวคิดที่สอดคลองกับขั้นการประเมินผล ดังนี้
3.1) การควบคุม (controlling) ตามแนวคิดของ Fayol (อางถึงใน Sheldrake, 2003)
Kreitner (1989) และ Griffin (2008)
3.2) การตรวจสอบ (check) ตามแนวคิดของ Deming (อางถึงใน Imai, 1986)
3.3) การปรับปรุง (act) ตามแนวคิดของ Deming (อางถึงใน Imai, 1986)
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3.4) การรายงาน (reporting) ตามแนวคิดของ Gulick (อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550)
3.5) การประเมินผล (evaluate) ตามแนวคิดของกัลยาณี สูงสมบัติ (อางถึงใน โชติ บดีรัฐ,
2558)
3.6) การประเมินซ้ํา (assess/reassess) ตามแนวคิดของกัลยาณี สูงสมบัติ (อางถึงใน
โชติ บดีรัฐ, 2558)
จากการวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการจํานวน 6 ทาน สามารถสรุปไดวา กระบวนการบริหาร
สามารถจัดกลุมของกระบวนการไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (planning) การนําแผนสูการปฏิบัติ
(implementation) และการประเมิ น ผล (evaluation) ซึ่ งเป นกรอบการบริ ห ารที่มีความยืด หยุน สู ง
ครอบคลุมบริบทของการบริหาร สามารถนํามาประยุกตเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาผูบริหารระดับกลางได
ตอนที่ 2 กรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง
กรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง ประกอบดวยการทํางานเปนทีม 6 ลักษณะ ไดแก
1) ใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของทีม (focus on collective performance) 2) สรางความรวมมือ
และขจัดความขัดแยง (build collaboration out of conflict) 3) ใหความสําคัญ และตระหนักในเปาหมาย
(keep the team focused and informed on its goals) 4) สรางวัฒนธรรมเชิงบวก (creative a
positive culture) 5) เสริมพลังอํานาจแกทีม (empower your team) และ 6) เปนแบบอยางที่ดี (model
your own values) ซึ่งไดมาจากการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงจาก
นักวิชาการจํานวน 2 ทาน ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนั้นมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถจัด
กลุมเปน 6 ประเด็นหลักตามแนวคิดของ Donnellon (2006) ดังนี้
1) ใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของทีม (focus on collective performance) สอดคลองกับ
แนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) ไดแก รูปแบบการสื่อสารเปดกวางใหสมาชิก
มีสวนรวม และกลุมยอยมีความกลมกลืนกับทีมโดยรวม
2) สรางความรวมมือ และขจัดความขัดแยง (build collaboration out of conflict) สอดคลองกับ
แนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) ไดแก สมาชิกในทีมเขาใจ และยอมรับ
บทบาทของตน อดทนตออุป สรรค และงานที่ ยากลําบาก และทีมมีกลยุทธในการจั ดการความขัด แย งที่ มี
ประสิทธิภาพ
3) ใหความสําคัญ และตระหนักในเปาหมาย (keep the team focused and informed on its
goals) สอดคลองกับแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) ไดแกสมาชิกในทีม
เขาใจ และยอมรับเปาหมายของทีม อธิบ ายและถกเถียงปญหาที่ตองไดรั บการแกไข หรื อตัดสิ นใจ ทีมใช
กลยุทธในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ทีมนําเครื่องมือ และรูปแบบการตัดสินใจไปใช และประเมินผล
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4) สรางวัฒนธรรมเชิงบวก (creative a positive culture) สอดคลองกับแนวคิดการทํางานเปนทีมที่
มีสมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) ไดแก ทีมมีบรรทัดฐานที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ ความสําเร็จ
และนวัตกรรม ทีมมีการติดตอประสานงานกันสูงสุด
5) เสริมพลังอํานาจแกทีม (empower your team) สอดคลองกับแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มี
สมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) ไดแก ภาระงานมีความเหมาะสมกับสมาชิกในทีมและทีม การมอบหมาย
งานสอดคลองกับความสามารถของสมาชิกในทีม ยอมรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของทีม สมาชิกในทีมวางแผนเพื่อหาทางแกไขปญหา หรือตัดสินใจ ทีมใชสมาชิกในทีมนอยที่สุดเพื่อบรรลุ
เปาหมาย และทีมมีเวลาเพียงพอเพื่อพัฒนาการทํางานและบรรลุเปาหมาย
6) เปนแบบอยางที่ดี (model your own values) สอดคลองกับแนวคิดการทํางานเปนทีม
ที่มีสมรรถนะสูงของ Wheelan (2013) คือ รูปแบบของภาวะผูนําสอดคลองกับระดับการพัฒนาของทีม
จึงสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ Donnellon
(2006) นั้น มีความครอบคลุมคุณลักษณะตามแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงของ Wheelan
(2013) ในทุ กประการ คุณลั กษณะของการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ Donnellon
(2006) จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค
กรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ทําความเขาใจถึง
ความทาทาย และโอกาส (understand the challenge) 2) กอเกิดความคิด (generating ideas)
3) เตรียมปฏิบัติการ (preparing for action) และ 4) วางแผนการทํางาน (planning your approach)
กับ 8 ขั้นตอนยอย ไดแก 1) สรางโอกาส (constructing opportunities) 2) คนควาขอมูล (exploring data)
3) ตีกรอบปญหา (framing problems) 4) กอเกิดความคิด (generating ideas) 5) พัฒนาวิธีการ
(developing solutions) 6) สรางการยอมรับ (building acceptance) 7) ประเมินภารกิจ (appraising
task) และ 8) ออกแบบกระบวนการ (designing process) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา แนวคิด
ของการแกปญหาเชิงสรางสรรคมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การประยุ กตใชในองคการ (Isaksen & Treffinger, 2005) การแก ปญหาเชิงสรางสรรครุนที่ 6.1
(CPS Version 6.1TM) เปนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรครุนลาสุดที่ไดรับการพัฒนาขึ้น เปนการ
ปรับปรุงแนวคิดของการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหเปนระบบ มีการปรับปรุงภาษาใหเปนธรรมชาติ ใชงานได
งาย และสามารถอธิ บ ายได จิ กการวิเ คราะห เนื้ อหา พบว า แนวคิ ด การแกป ญหาเชิงสร างสรรค รุ น ที่ 6.1
มีความครอบคลุมองคประกอบของการแกปญหาเชิงสรางสรรคทุกแนวคิด ซึ่งจากการวิเคราะหความถี่พบวา
โดยเฉลี่ย องคประกอบของการแกปญหาเชิงสรางสรรครุนที่ 6.1 ในเกือบทุกองคประกอบเปนองคประกอบ
ของการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีความถี่ขององค ประกอบสูงสุด โดยสามารถเรียงลําดับองคประกอบยอย
ของการแกปญหาเชิงสรางสรรครุนที่ 6.1 ที่มีความถี่สูงสุดไปจนถึงต่ําสุดไดดังนี้ ตีกรอบปญหา (framing
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problems) (f=7) พัฒนาวิธีการ (developing solutions) (f=7) กอเกิดความคิด (generating ideas) (f=6)
สรางการยอมรับ (building acceptance) (f=6) คนควาขอมูล (exploring data) (f=5) ประเมินภารกิจ
(appraising task) (f=2) สรางโอกาส (constructing opportunities) (f=1) และ ออกแบบกระบวนการ
(designing process) (f=1) ดังนั้น การแกปญหาเชิงสรางสรรครุนที่ 6.1 จึงเปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการแกปญหาเชิงสรางสรรค
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวา
1) กรอบแนวคิ ด แนวทางการพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง ประกอบด ว ย 3 ขั้ น ตอน ได แ ก
1) การวางแผน (planning) 2) การนําแผนสูการปฏิบัติ (implementation) และ 3) การประเมินผล
(evaluation) จะเห็นไดวา แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลางทั้ง 3 ขั้นตอน เปนแนวทางที่ตองรวมกัน
ดําเนินการทั้งผูบริหารระดับสูง บุคลากรครู และตัวผูบริหารระดับกลาง โดยในขั้นการวางแผน (planning)
เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายขององคการ และสรางกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมาย (Mukherjee, 2009)
ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง ในการพิจารณาวาจะพัฒนาผูบริหารระดับกลางอยางไร เนื่องจากการ
พั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ กลางจะเกิ ด ขึ้ น ได นั้ น ต องเริ่ มขึ้ น จากการที่ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี วิ สั ย ทั ศน และเห็ น
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก ร รวมทั้ ง ตระหนั ก ว า ทรั พ ยากรที่ มี ค า ที่ สุ ด ในองค ก รก็ คื อ
ทรัพยากรบุคคล (Robbins, 1987) ตอมาในขั้นการนําแผนสูการปฏิบัติ (implementation) เปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการบริหาร เนื่องจากหากองคการมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากเพียงใด
แตหากขาดการนําแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพแลว การปฏิบัติงานยอมยังขาดความสมบูรณ และไม
กอใหเกิดเปนผลงาน (อุทิศ ขาวเธียร, 2546) ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหารระดับกลาง และ
บุคลากรครู ในการนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม และสุดทายการประเมินผล (evaluation) เปน
การวัดความกาวหนา และประสิทธิภาพของงานโดยเปรียบเทียบจากแผนที่วางไว ซึ่งชวยใหสามารถตัดสินใจ
แนวทางการดําเนินงานต อไปได (Heagney, 2012) โดยจะตองอาศัยการประเมินอยางรอบดาน เพื่ อ
ประเมินผลของการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง ซึ่งเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในองคกรที่จะตองมีสวนรวม
ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารระดับกลางจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย สอดคลองกับ
นิยามของการบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวมกันของบุคคล โดยอาศัยกระบวนการวางแผน จัดองคการ
สั่งการ ควบคุม และดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย,
2556)
2) กรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูง ประกอบดวยคุณลักษณะของการทํางานเปนทีม
6 ลักษณะ ไดแก 1) ใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของทีม (focus on collective performance)
2) สรางความรวมมือ และขจัดความขัดแยง (build collaboration out of conflict) 3) ใหความสําคัญ และ
ตระหนัก ในเปาหมาย (keep the team focused and informed on its goals) 4) สรางวัฒนธรรมเชิง
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บวก (creative a positive culture) 5) เสริมพลังอํานาจแกทีม (empower your team) และ
6) เปนแบบอยางที่ดี (model your own values) จะเห็นไดวา ทุกคุณลักษณะของทีมที่มีสมรรถนะสูง
ไม สามารถปฏิ บัติ ไดด ว ยคน ๆ เดี ยว สอดคล องกั บรู ปแบบของการทํ างานเป นที ม ซึ่ งเป นการรวมตั วของ
กลุมบุคคลที่มีเป าหมายร วมกั น ประสานงานกัน โดยรว มกั นดึงศักยภาพสูงสุดของสมาชิ กในทีมแตล ะคน
ออกมาเพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งใหประสบผลสําเร็จ (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) โดยทุ ก
คุณลักษณะของการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงนั้นมีความสําคัญ และสงผลโดยตรงตอผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานของทีม (focus on collective performance)
คือ การใหสมาชิกในทีมเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของทีม สอดคลองกับแนวคิดที่วา ความสําเร็จของทีม
นั้นขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในทีมเปนสําคัญ (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) 2) การสรางความรวมมือ และ
ขจัดความขัดแยง (build collaboration out of conflict) เปนการบริหารจัดการความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
ภายในทีม สอดคลองกับบทบาทของผูนําทีมที่จะตองเปนผูจัดการความขัดแยง (conflict management)
คือ ผูนําทีมตองสามารถจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกในทีมได (Robbins, 1987) 3) การให
ความสําคัญ และตระหนัก ในเปาหมาย (keep the team focused and informed on its goals) คือ
การให ส มาชิ ก ในที ม มี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง เป า หมายในการทํ า งานของที ม ร ว มกั น และร ว มกั น ดํ า เนิ น งานตาม
วัตถุประสงคของทีมที่ไดตั้งไว สอดคลองกับคุณลักษณะของผูนําในองคกรวาจะตองมีวิสัยทัศนชัดเจน (clear
vision) เพื่อนําสมาชิกในองคกรใหไปสูเปาหมายได (ชัยวัฒน ชยางกูร, 2549) 4) การสรางวัฒนธรรมเชิงบวก
(creative a positive culture) คือ การสรางบรรยากาศในการทํางานของทีมที่สมาชิกคุนเคย และสบายใจใน
การทํางาน ซึ่งคุณลักษณะของผูนําที่เหมาะสมกับการทํางานเปนทีมจะตองสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เปนทีม (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) 5) การเสริมพลังอํานาจแกทีม (empower your team) คือ การ
เปดรับความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และสนับสนุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการทํางาน สอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูนําทีม ที่ตองใหความใสใจกับความคิดเห็น และความทุมเทของสมาชิกที่ทําเพื่อทีม (Luecke,
2004) รวมถึงตองสนับสนุนทีม และสมาชิกทีม ในการทํางาน (Donnellon, 2006) และ 6) การเปน
แบบอยางที่ดี (model your own values) คือ การปฏิบัติตนของผูนําทีมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของสมาชิกใน
ทีม ตั้งแตเริ่มจนจบการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อสมาชิกกาวขึ้นเปนผูนําแลว ตองสามารถเปนตัวอยางที่ดีใหแก
สมาชิกได และหลีกเลี่ยงการทําตามใจตนเอง (ชัยวัฒน ชยางกูร, 2549) ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะต องสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การทํ างานเป น ที มที่ มีส มรรถนะสู งขึ้ น ในโรงเรี ย น โดยเฉพาะอย างยิ่ งในผู บ ริ ห าร
ระดับกลาง ที่มีหนาที่ประสานงานระหวางผูบริหารระดับสูง และฝายปฏิบัติงานระดับลางขององคการ ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดการทํางานไปในทิศทางเดียวกันระหวางฝายนโยบายกับฝายปฏิบัติการ (Mintzberg, 1989)
3) กรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ทําความเขาใจถึง
ความทาทาย และโอกาส (understand the challenge) 2) กอเกิดความคิด (generating ideas)
3) เตรียมปฏิบัติการ (preparing for action) และ 4) วางแผนการทํางาน (planning your approach)
กับ 8 ขั้นตอนยอย ไดแก 1) สรางโอกาส (constructing opportunities) 2) คนควาขอมูล (exploring data)
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3) ตีกรอบปญหา (framing problems) 4) กอเกิดความคิด (generating ideas) 5) พัฒนาวิธีการ
(developing solutions) 6) สรางการยอมรับ (building acceptance) 7) ประเมินภารกิจ (appraising
task) และ 8) ออกแบบกระบวนการ (designing process) จะเห็นไดวา กรอบแนวคิดการแกปญหา
เชิงสรางสรรคนี้เปนแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่ไดรับการพัฒนาขึ้นลาสุด (CPS Version
6.1TM) เปนการปรับปรุงแนวคิดใหเปนระบบ ปรับปรุงภาษาเกี่ยวกับแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหเปน
ธรรมชาติมากขึ้น ใชงานงาย และสามารถอธิบายได ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับระบบขององคกรในการ
ออกแบบ และพัฒนาผลลัพธขององคกร (Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011) เปนกระบวนการที่ชวยให
เกิดการใชความคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณควบคูกันไป ซึ่งสามารถเกิดไดทั้งในระดับบุคคล
และในระดับกลุม (Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011) ซึ่งการแกปญหาเชิงสรางสรรคทุกขั้นตอนตอง
อาศัยการทํางานเปนทีมในการดําเนินการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Robert (1978) พบวา ขนาดของ
ทีม ความรวมมือของทีม และผลผลิตของทีมมีความสัมพันธทางบวกกับการแกปญหารวมกันของทีม ซึ่งผูนําใน
องคกรนั้นมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออมตอความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของบุคลากร
(Carmeli, Gelbard & Palmon, 2013) ดังนั้น จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่องคกรทางการศึกษาจําเปนตอง
พัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีรูปแบบของการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค อันจะเปนพื้นฐานของกระบวนการ
ทํางานภายในองคกร สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานทั้งใน
ระดับบุคคล และในระดับกลุม (Treffinger, 2007)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารระดับสูงควรนําผลการวิจัยไปเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในองคกรไดใน
หลายระดั บ ตั้ งแต ร ะดั บ ผู บั งคั บ บั ญชาจนถึ งบุ คลากรระดั บ ปฏิ บั ติ การ โดยร างเป น กลยุ ทธ ในการพั ฒ นา
บุคลากร ทั้งนี้ ตองอาศัยความตอเนื่องในการปฏิบัติจึงจะสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ
1.2 ผูบริ หารระดับสูงควรนํากรอบแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มีสมรรถนะสูงไปปฏิบั ติ
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร และดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของสมาชิกแตละ
คนออกมาใชในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของทีม
1.3 ผู บริ หารระดับ กลางควรนํ ารูป แบบของการแก ปญหาเชิงสร างสรรคไปวางแผนให
บุคลากรในโรงเรียนดําเนินงานตามกรอบแนวคิดการแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งจะชวยใหเกิดการประสาน
ความรวมมือ เกิดเปนบรรยากาศเชิงสรางสรรค และเกิดเปนโครงสรางของการทํางานที่มีประสิทธิผล
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษากลยุทธการพัฒนาผูบริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการทํางานเปนทีมที่มสี มรรถนะสูงเพื่อสงเสริมการแกปญหาเชิงสรางสรรค
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2.2 ศึกษาความพึงพอใจของการนําแนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับกลางไปใช เพื่อนํามา
เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของแนวทาง
รายการอางอิง
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