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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษากับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และเพื่อทานายความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากการรับรูป้ ระสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์
และจากการสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดขนาด
ของตัว อย่ า งจ านวน 120 คน โดยท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงจากประชากรนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ ในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 จานวน 360 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากแบบประเมินการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูส้ อน แบบประเมินประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
เพีย ร์ สัน และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) ความคิด สร้า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก หรือแปรผันตามกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหพั
์ นธ์ (rxy)
เท่ากับ .729 และ .695 ตามลาดับ 2) การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถทานายหรืออธิบายการผันแปรคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึ กษาได้ร้อยละ 74.7
และ 73.9 หรือมีค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) = 74.7 และ 73.9 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การรับรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพภายในตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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Abstract
This research aimed to analyze the relationships between the perceived instructors’ support for
creativity, undergraduate students’ creative self- efficacy and the undergraduates’ creativity and to explain
the variation of the undergraduates’ creativity from perceived instructors’ support for creativity and from
their creative self- efficacy. The 120 purposive samples were selected by the researcher from the 360
population, undergraduate students who enrolled in English for Life Skill Course at Rajamangala University
of Technology Lanna, during the second semester of the academic year 2020. The researcher collected
data from three evaluation forms; perceived instructors’ support for creativity, creative self- efficacy and
undergraduates’ creativity. The statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation,
Person’s correlation and multiple regression analysis. The results were as follows: 1) The undergraduates’
creativity had the positive relationship by statistical significance at . 01 level, as the perceived instructors’
support for creativity and creative self-efficacy; the correlation coefficient (rxy) equaled to .729 and .695
respectively. 2) The perceived instructors’ support for creativity and the creative self-efficacy correlated to
undergraduates’ creativity and were statistically significant at . 01 level, which were able to forecast or
explain the 74.7 and 73.9 percent variation of undergraduates’ creativity scores, coefficient of decisionmaking (R2) = 74.7 and 73.9 respectively.
Keywords: Perception, Creativity, Self-efficacy, Undergraduates

บทนา
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อสังคมในการดารงไว้ซ่งึ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นหัวใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า และถือเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญยิง่ ต่อการศึกษาทีแ่ ต่ละคนควรได้รบั การส่งเสริมตัง้ แต่
วัยเรียน มหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรีย นมีความรู้ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ ในอนาคต รวมทัง้ ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะแก่ผเู้ รียน โดยเฉพาะทักษะความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมซึ่งถือเป็ นทักษะทีส่ าคัญยิง่ ทักษะหนึ่งสาหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ทีเ่ น้นให้บุคคลมีทกั ษะจาเป็ นทัง้ 3 R ได้แก่ 1. Reading คือสามารถอ่านออก 2. (W) Riting คือสามารถเขียนได้
และ 3. (A) Rithmatics คือมีทกั ษะในการคานวณ รวมถึง C (Creativity) คือทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ [1-2]
ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์จงึ เป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นทีม่ หาวิทยาลัยต้องปลูกฝั งและพัฒนาให้เกิดแก่นักศึกษา ให้
นักศึกษาสามารถใช้ทกั ษะทางความคิดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาให้ดกี ว่าเดิมหรือแตกต่างไปจาก
เดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็ นหน่ วยงานซึ่งมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชาชีพ เป็ น
การศึกษาที่เป็ นวิชาชีพเฉพาะ มีเป้ าหมายหลักที่จะผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้คู่คุณธรรมและรอบรู้ในงานวิชาชีพ
รวมถึงเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึง่ สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของ
รัฐบาลที่มีเป้ าหมายสาคัญในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
อันเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ าคัญยิง่ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ผูเ้ รียนทุกคนต้องเรียนรู้
ดังนัน้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสายวิชาชีพ จึงเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการเป็ นบัณฑิตนัก
ปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีต่ อ้ งมีความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็ นคุณลักษณะ
สาคัญของบัณฑิตที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ จากการที่ได้ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ
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ซึง่ เกีย่ วข้องได้อย่างสร้างสรรค์ ตามทีร่ ะบุในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
[3] และหากสถาบัน การศึก ษาหรือ องค์ก รต้อ งการความสาเร็จ ตามเป้ า หมายจ าเป็ น ต้อ งมีท รัพ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะนักศึกษาทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันหรือ
องค์กร เพราะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความอยู่รอดและความสาเร็จขององค์กร [4-10]
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่างานวิจยั
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีบางส่วนที่
ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น อรณิชชา ทศตา และกชพร ใจอดทน ได้ศกึ ษาปั จจัยที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ปั จจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
บุคลิกภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว อารมณ์ การสนับสนุ นของผูป้ กครอง การเข้าร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ พฤติกรรมการสอนของครู และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา [11] ปาริชาติ บัวเจริญและคณะ พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิมี์ ความสัมพันธ์ทางบวกและส่งอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ [12] นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงตัวแปรที่
จะสามารถส่ ง เสริม ความคิด สร้า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้ให้คานิ ยามของ ความคิด
สร้างสรรค์สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาหรือจินตนาการทีส่ ร้างสรรค์ เพื่อทีจ่ ะสร้าง
องค์ความรู้ รูปแบบ วิธกี าร และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทกั ษะทางปั ญญาได้แก่ ทักษะการสั งเคราะห์
(Synthetic skill) ทักษะการวิเคราะห์ (Analytic skill) และทักษะการใช้สิ่งที่เกี่ยวข้อง(Practical-contextual skill)
ได้แก่ ความรู้ รูปแบบการคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ สิ่งแวดล้อม และทักษะการผสมผสานในฐานะทัง้ ผู้ร่วม
กิจกรรมและผู้จดั กิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับตัวแปรที่ผู้วจิ ยั สนใจศึกษา ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุ นความคิด
สร้างสรรค์ของผูส้ อนซึ่งหมายถึงการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทร่ี แู้ ละ
เข้าใจดีว่าอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาให้ความสาคัญและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ตนมี ความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้เงือ่ นไข การกาหนดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมและภาระงานทีม่ มี ากพอ รวมถึงการให้คะแนนเป็ นรางวัล
ที่มคี ุณค่า การให้อิสระในการทางาน การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่กี าหนด ซึ่งช่วยสนับสนุ นให้นักศึกษาได้
สร้า งสรรค์น วัต กรรมและผลงานอย่ างสร้า งสรรค์มากขึ้น อีก หนึ่ ง ตัว แปรคือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาในทีน่ ้ีหมายถึงความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเองของนักศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งต้องใช้ความรูท้ ก่ี ว้างขึน้ และมีความหลากหลายกว่าเดิม
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทีจ่ ะนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมทีส่ ร้างสรรค์ เนื่องจากผลการศึกษาของ Tierney and
Farmer พบว่าบุคคลที่มคี วามเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์สูงจะส่งผลเชิงบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล [13] เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ ์นาวิน พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ขององค์ก รมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอทิ ธิพลหรืออานาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อีกทัง้ ยังสรุปว่าความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามกับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรูก้ าร
สนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย [14-15] แต่ยงั ไม่พบว่าได้มกี ารศึกษาถึงการนาปั จจัยด้านการรับรู้
การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ในการทานายการแปรผัน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และ
ประสิท ธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ของนั กศึก ษา อีก ทัง้ สนใจศึก ษาว่ าการรับ รู้ก ารสนับ สนุ นความคิด
สร้างสรรค์ของผู้สอนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือไม่ อย่างไร และหากมี
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การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่ว มกับการเรีย นรู้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานโดยใช้กระบวนการของความคิด
สร้า งสรรค์ ตามแนวคิด ที่ DuBrin [16] เสนอไว้ 5 ขัน้ ตอนได้แ ก่ ขัน้ ที่ 1 โอกาสหรือ การตระหนั ก ในปั ญ หา
(opportunity or problem recognition) ขัน้ ที่ 2 การทุ่มเท (immersion) ขัน้ ที่ 3 การบ่มเพาะ (incubation) ขัน้ ที่ 4
การเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ (insight) และขัน้ ที่ 5 การพิ สู จ น์ แ ละน าไปปฏิ บ ัติ (verification and application)
เป็ นหลักการสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาหลังการได้รบั การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์จากผูส้ อนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ โดยคานึงถึงปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุ น
ความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็ นสาคัญแล้วนัน้ ย่อม
ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทก่ี ว้างขวางมากขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผูส้ อนในการวางแผนการจัดกิจกรรม
และกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยคานึงถึงการให้นักศึกษาได้รบั รูถ้ งึ การสนับสนุ นความคิด
สร้างสรรค์ของผู้สอน และมีการกระตุ้นหรือให้กาลังใจแก่นักศึกษาให้มคี วามเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิง สร้า งสรรค์ ม ากขึ้น เพื่อ ที่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม ทัก ษะความคิด สร้า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันจะนาไปสู่การเป็ นบัณทิตคุณภาพที่มีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์
เพื่อ ให้สามารถน าทัก ษะไปสรรสร้า งผลงานที่แ ปลกใหม่ ห รือ คิด ค้น นวัต กรรม และน าเสนอผลงานได้อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษากับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ทานายความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากการรับรู้ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาและจากการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
โดยกาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เฉพาะการรับรู้การ
สนั บ สนุ น ความคิด สร้ า งสรรค์ ข องผู้ ส อนและประสิท ธิภ าพภายในตนเองเชิง สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก
ประชากรนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้ า นนา ที่ล งทะเบีย นเรีย นวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 360 คนจาก 12 กลุ่มเรียน แต่เนื่องจาก
หน่ วยตัวอย่างเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีไ่ ด้แยกเป็ นกลุ่มเรียนตามการลงทะเบียนการเรียนเป็ น section และมีจานวน
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเรียน ประมาณ 30-35 คน โดยประกอบด้วยนักศึกษาที่มีความหลากหลายและคละสาขา
วิชาเอกอยู่แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงทาการสุ่มเลือกหน่ วยตัวอย่างจากกลุ่มการเรียนมาจานวน 4 กลุ่มเรียนจาก 12 กลุ่มเรียน
เพื่อนามาใช้เป็ นตัวแทนประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ กลุ่มเรียนที่ 2 กลุ่มเรียนที่ 4 กลุ่มเรียนที่ 6 และ กลุ่ม
เรียนที่ 8 รวมจานวนทัง้ สิน้ 120 คน ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นไป
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ตามผลการค านวณขนาดของตัว อย่ า งของ Yamane ที่ร ะดับ ความเชื่อ มั ่น 95 ณ ค่ า ความคลาดเคลื่อ น 5%
ซึง่ จะต้องมีจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 102 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของผูส้ อน
ความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษา
ประสิทธิภาพภายในตนเอง
ระดับปริญญาตรี
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจยั
สมมติ ฐานการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
สมมติฐานการวิจยั 1: ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามสัมพันธ์เชิงแปรผันตาม
กับการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน
สมมติฐานการวิจยั 2: ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามสัมพันธ์เชิงแปรผันตาม
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สมมติฐานการวิจยั 3: การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย แบบประเมินจานวน 3 ชุดได้แก่ (1) แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา (2) แบบประเมินการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และ(3) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยที่แต่ละชุดของแบบประเมิน ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้างจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 คนโดยทุกข้อคาถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อ ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ตัง้ แต่ 0.66 - 1.00 และตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
(α-Coefficient) ทีม่ คี ่าไม่น้อยกว่า 0.60
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
3.1 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา แบบประเมินการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ของผู้สอน และแบบประเมินประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของแบบ
ประเมินดังนี้
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3.1.1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบใช้มาตรวัด 5 ระดับตาม
แนวคิด ของ Likert [17] โดยปรับ มาจาก Di Lello & Houghton [18] โดยมีป ระเด็น ค าถามเกี่ย วกับ ความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา จานวน 6 ข้อ ทุกข้อคาถามมีค่า IOC มากกว่า 0.80 และมีค่าความเชื่อถือได้สูงเท่ากับ
0.86 โดยมีผลตรวจสอบค่าอานาจจาแนกด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
(α-Coefficient) รายข้อดังนี้
ข้อที่
ประเด็นคาถาม
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
1.
มีความสามารถใช้ทกั ษะทางความคิดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ
0.92
ในการแก้ปัญหาให้ดกี ว่าเดิมหรือแตกต่างไปจากเดิม
2.
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์พฒ
ั นาสิง่ ใหม่ ๆ ได้
0.88
3.
มีความสามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดอย่างเป็ นระบบ
0.85
4.
มีทกั ษะในการคิด การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่จาเป็ นต้อง
0.82
เห็นคล้อยตามข้อมูลทีน่ าเสนอ
5.
มีทกั ษะการคิดทีส่ ามารถโต้แย้ง ข้ออ้างต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การแสวงหา
0.81
คาตอบทีเ่ หมาะสมกว่าเดิม
6.
มีความสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอ
0.88
เป็ นทางเลือกใหม่ ทีช่ ่วยในการทางานให้ดขี น้ึ
3.2 แบบประเมินการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน เป็ นแบบใช้มาตรวัด 5 ระดับ
ของ Likert [14] โดยปรับมาจากแบบประเมินของศูนย์ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของ Amabile [19] มีประเด็น
คาถามเกี่ยวกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนในลักษณะต่าง ๆ จานวน 5 ข้อ พบว่าทุกข้อ
คาถามมีค่า IOC มากกว่า 0.80 และมีค่าความเชื่อถือได้สงู เท่ากับ 0.78
3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็ นแบบใช้มาตร 5 ระดับ
ของ Likert [17] โดยปรับ มาจาก Tierney & Farmer [13] และ Di Lello & Houghton [18] มีป ระเด็ น ค าถาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา จานวน 6 ข้อ พบว่าทุกข้อคาถามมีค่า IOC
มากกว่า 0.80 มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.82
เกณฑ์ในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิดของ Gardner [20] ดังนี้
เกณฑ์การประเมินการรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ ของผู้สอน ประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ค่าเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
1.00 – 1.49
ต่ามาก
1.50 – 2.49
ต่า
2.50 – 3.49
ปานกลาง
3.50 – 4.49
สูง
4.50 – 5.00
สูงมาก
เกณฑ์ก ารประเมิน ระดับ ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งตัวแปรจากค่ า สัมประสิท ธิส์ หสัมพัน ธ์( rxy )
ระหว่ า งการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ความคิด สร้า งสรรค์ ประสิท ธิภ าพภายในตนเองเชิง สร้า งสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (rxy)
0.01 – 0.20

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่ามาก

[92]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80
0.81 – 1.00

ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

4. เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โดยใช้เครื่องมือการวิจยั ที่
พัฒนาขึน้ จานวน 3 ชุด ทาการสอบถามและประเมินนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนรูใ้ นสัปดาห์ท่ี 1 ถึง 8 ก่อน
การสอบกลางภาคเรียน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเพิม่ เติมในสัปดาห์ท่ี 9 และ 10 ของ
แผนการเรียน เพื่อนาผลมาอภิปรายและยืนยันเกี่ยวกับระดับคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังได้รบั
การสนั บ สนุ น ความคิด สร้า งสรรค์ จ ากผู้ส อนในรายวิช าภาษาอัง กฤษเพื่อ ทัก ษะชีวิต ทัง้ นี้ ผู้วิจ ัย และผู้ร่ ว ม
สังเกตการณ์อกี 2 คนได้ทาการสังเกตและให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียนทีแ่ สดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษ
เป็ นรายบุคคล(Individual oral presentation) โดยสุ่มเก็บคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่นาเสนองาน
ลาดับที่ 1-5 ของแต่ละกลุ่ม จากกลุ่มเรียนที่ 2 กลุ่มเรียนที่ 4 กลุ่มเรียนที่ 6 และ กลุ่มเรียนที่ 8 (กลุ่มเรียนละ 5
คน) รวมจานวน 20 คน
เกณฑ์ใ นการแปลความหมายผลการประเมิน ระดับ คุ ณภาพของความคิด สร้า งสรรค์ข องนั ก ศึก ษา
กลุ่มเป้ าหมายจากค่าคะแนนเฉลี่ย โดยเทียบคะแนนเฉลี่ยเป็ นร้อยละกับระดับคุณภาพของการประเมินทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford [21] ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ)
ระดับคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์
00.01-25.00
ต่า
25.01-50.00
ค่อนข้างต่า
50.01-75.00
ค่อนข้างสูง
75.01-100.00
สูง
5.วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั จากแบบประเมินทัง้ 3 ชุด โดยนาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
6. สรุปผลการวิเคราะห์และแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนด
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจยั ด้านความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เครื่อ งมือ และประเมิน ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ซึ่ง มีค่ า IOC ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.66 และด้า นความเชื่อ มั ่น
(Reliability) โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิแอลฟา(
์
- Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) โดยผู้วจิ ยั กาหนด
เกณฑ์ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทีม่ คี วามเชื่อมั ่นสูง (ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
์
า ตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป) รวมทัง้ ใช้
สถิตพิ น้ื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือวิจยั โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเ คราะห์เ ชิง อนุ มานเพื่อ ตอบวัต ถุป ระสงค์การวิจยั โดยการวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์หาค่า
สัม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ สัน (Pearson’s correlation) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
regression analysis)
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ผลการวิ จยั
ในการรายงานผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั ย่อเพื่อแสดงถึงตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้:
- PISC ย่อมาจาก Perceived Instructors’ Support for Creativity
หมายถึง การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน
- UCSE ย่อมาจาก Undergraduate students’ Creative Self-Efficacy
หมายถึง ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
- USC ย่อมาจาก Undergraduate Students’ Creativity
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความคิดสร้างสรรค์
การรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และการรับรู้ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา ทีไ่ ด้จากการตอบแบบประเมินทัง้ 3 ชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จานวน 120 คน)
รายการประเมิ นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษา (USC)
การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของผูส้ อน (PISC)
ประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา (UCSE)

ค่าเฉลี่ย
Mean
3.58

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
SD
.329

ระดับคุณภาพ

3.42

.625

ปานกลาง

3.26

.717

ปานกลาง

สูง

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง (Mean = 3.58, SD = .329) การ
รับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ความคิด สร้ า งสรรค์ ข องผู้ ส อนอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( Mean = 3.42, SD = .625) และ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.26, SD = .717) กล่าวคือ นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่านักศึกษามีการรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอน
และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แต่นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
ในระดับสูง ซึ่งเป็ นการผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณที่ได้ จากแบบประเมินที่กลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน
ระหว่างการจัดการเรียนรูใ้ นสัปดาห์ท่ี 1 ถึง 8 ก่อนการสอบกลางภาคเรียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพเพิม่ เติมเพื่อศึกษาระดับคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังการได้รบั การสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์จากผูส้ อนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ และจะได้นาผลมาอภิปรายเพิม่ เติม
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม เรียนที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
กิจกรรมการนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นรายบุคคล มีผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย โดยเทียบคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละกับระดับคุณภาพของการ
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ประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Guilford [21] จากผลการศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อย
ละด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามีค่าเท่ากับ 82.519 จึงสรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับสูงหลังการได้รบั การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์จากผู้สอนที่ได้ จดั การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐานด้วยกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ มีผลของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับสูง ทานองเดียวกับการเก็บข้อมูลระหว่างเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมิน ความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงยืนยันได้ว่าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มี
คุณภาพและเชื่อถือได้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั มีดงั นี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ความคิด สร้ า งสรรค์ ข องผู้ ส อน
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 และข้อ 2
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน ประสิทธิ
ภาพภายในตนเองเชิง สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษา และความคิด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน ประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จานวน 120 คน)
ตัวแปร
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
PISC
UCSE
(Mean)
(SD)
การรับรูก้ ารสนับสนุน
.342
.325
ความคิดสร้างสรรค์
ของผูส้ อน (PISC)
ประสิทธิภาพภายในตนเอง
.326
.417
.246
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา(UCSE)
(P=.064)
ความคิดสร้างสรรค์
.358
.229
.729**
.695**
ของนักศึกษา
(P=.000)
(P=.000)
ระดับปริญญาตรี(USC)
**มีนัยสาคัญทางสถิตท
ิ ร่ี ะดับ .01 (2-tailed) มีค่า P (P value) < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตามกับการ
รับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหพั
์ นธ์ (rxy) เท่ากับ .729 และ . 695 ตามลาดับ เป็ นที่น่า
สังเกตว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษามีค่าสัมประสิทธิส์ หพันธ์ (rxy) เท่ากับ .246 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้การสนับสนุ นความคิด
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สร้า งสรรค์ข องผู้สอนและประสิท ธิภ าพภายในตนเองเชิง สร้า งสรรค์ของนั ก ศึก ษามีค วามสัม พัน ธ์กัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากมีค่า P = .064 (P value >.01)
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3
ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3: การรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบ
ความเป็ นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระทัง้ สองตัวนัน้ โดยใช้สถิติทดสอบของ DurbinWatson [16] ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 2.125 (อยู่ระหว่าง 1.5 - 2.5 ถือว่าใช้ได้) จึงกล่าวได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อน
ของการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
มีอิสระต่อกัน รวมทัง้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเกิด Multicollinearity หรือไม่ โดยพิจารณา
จากค่า Tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปร พบว่า มีค่าTolerance เท่ากับ .710 มีค่า
ไม่ใกล้ค่าศูนย์ และค่าVIF เท่ากับ 1.326 ซึ่งมีค่าไม่มาก แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นอิสระต่อกัน [22] จึงสรุป
ได้ว่า การรับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ สอนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ข อง
นักศึกษามีอสิ ระต่อกัน
ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการวิเคราะห์การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคณ
ู ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา(USC)
ตัวแปร
ค่าคงที(่ O)
PISC
UCSE

B
.544
.485
.365

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

Std.
Error

Multiple
Regression (MR)

.345
.339
F = 96.693**

.463
.426

t
2.452*
9.938**
8.816**

R2
(Sig)
.747
.739

**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตางรางที่ 3 พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน(PIC) มีอทิ ธิพลต่อความคิด
สร้า งสรรค์ข องนั ก ศึก ษา(USC)ได้ถึง ร้อ ยละ 74.7 หรือ มีค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจ (R2) เท่ า กับ .747 และ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ (UCSE) มีอทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ถงึ ร้อยละ 73.9
หรือมีค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) เท่ากับ .739 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 กล่าวคือการรับรู้การ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์
กับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยสามารถแสดงสมการ การพยากรณ์ประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา (Y)ได้ดงั นี้
Y = BO + BX1+ BX2
Y = 0.544 + 0.485X1+ 0.365X2
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โดยที่ Y หมายถึง ประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
X1 หมายถึง การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน (PISC)
X2 หมายถึง ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา (UCSE)

สรุปและอภิ ปรายผล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สรุปและอภิปรายผลในประเด็นสาคัญตามผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและ
ประสิท ธิภ าพภายในตนเองเชิง สร้า งสรรค์ นั ก ศึก ษากับ ความคิด สร้า งสรรค์ ข องนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่ าความคิดสร้า งสรรค์ของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง หรือแปรผันตามกับการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหพั
์ นธ์ (rxy) เท่ากับ .729
และ .695 ตามล าดับ ซึ่ง ผลการศึก ษานี้ เ ป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ก าหนดและสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ที่ร ะบุ ว่ า
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล [23-28, 13] และมี
ข้อสังเกตว่าแม้นักศึกษามีการรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แต่นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และหากผู้สอนได้
ตระหนักและให้ความสาคัญในการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชาทีส่ อนด้วยการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน และใช้กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ตามที่
DuBrin [16] เสนอไว้ 5 ขัน้ ตอนคื อ ขัน้ ที่ 1 โอกาสหรื อ การตระหนั ก ในปั ญ หา (opportunity or problem
recognition) ขัน้ ที่ 2 การทุ่มเท (immersion) ขัน้ ที่ 3 การบ่มเพาะ (incubation) ขัน้ ที่ 4 การเข้าใจอย่างถ่องแท้
(insight) และขัน้ ที่ 5 การพิสูจ น์ แ ละน าไปปฏิบ ัติ (verification and application) เป็ น หลัก การสาคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาควบคู่กบั การให้นักศึกษาได้ร บั รูแ้ ละเข้าใจดีว่าอาจารย์
ผูส้ อนประจารายวิชาให้ความสาคัญและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ตนมีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเองอย่างสร้างสรรค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการแก้ปัญหา การคิดต่างและ
แปลกใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการให้นักศึกษามีความมั ่นใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์
ออกมาได้มากเท่าไร ก็น่าจะมีแนวโน้มว่านักศึกษาจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้สูงมากขึ้นได้ โดยมี
ผลงานวิจยั ที่ยนื ยันว่าบุคคลมีความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพในตนเองเชิงสร้างสรรค์สูงส่งผลเชิงบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล[13, 15, 29] และสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ ์นาวิน ทีพ่ บว่าการรับรู้
การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอทิ ธิพลหรืออานาจพยากรณ์ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล [29]
1. ผลการวิเคราะห์การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ท่สี มั พันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพบว่า การ
รับรู้การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนมีอทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ถึงร้อยละ 74.7
หรือมีค่า R2 เท่ากับ .747 และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาได้ถงึ ร้อยละ 73.9 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .739 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยผลการศึกษานี้
เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ าหนดและสอดคล้องกับงานวิจยั ต่าง ๆ ทีร่ ะบุว่าประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์
มีอทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ [13-14, 23-28, 29] และสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่านมาของหน่วยงานอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่
ภาครัฐระบุว่าการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การมีอทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์อนั ดับแรก และ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็ นอันดับที่สอง
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[14, 29] และเป็ น ไปท านองเดีย วกับ ที่ เฉลิม ชัย กิต ติศ ัก ดิน์ าวิน [15] พบว่ า การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ความคิด
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลที่สุดต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร ทัง้ นี้อาจสืบเนื่องจาก
การรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์เป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ร้างแรงจูงใจ ดังที่ Amabile [23] กล่าวว่าแรงจูงใจของ
องค์การเป็ นการส่งเสริมระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามท้าทาย ซึ่งเป็ นปั จจัยทีส่ นับสนุน
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แ ละนวัต กรรม ซึ่งสนับสนุ นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและบรรทัดฐานการ
แลกเปลีย่ นผลประโยชน์ เสนอว่าหากฝ่ ายหนึ่งกระทาดีต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายทีไ่ ด้รบั รางวัลก็จะทาดีตอบ รวมถึงการ
ให้รางวัล และการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์การล้วนส่งผลดีต่อองค์กรในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและนวัตกรรม นอกจากนี้ ผลจากการสอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
รับรู้ถึงการสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนจากการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวติ ผู้วจิ ยั
พบว่าผูเ้ รียนได้รู้และเข้าใจว่าผูส้ อนมีการสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผเู้ รียนผ่านกิจกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนได้นาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์สงิ่ แปลกใหม่
ให้ผเู้ รียนฝึ กวิเคราะห์ ค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาทีผ่ สู้ อนจัดให้ดว้ ยตนเอง ทัง้ จากการเรียนรูแ้ บบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน
และการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ผ่านบทเรียนออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีท่ าให้ผเู้ รียนสามารถร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่และเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทัง้ เป็ นการจัดการเรียนรู้แบบให้ผู้ เรียน
ตื่นตัวในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล แยกแยะ และนามาสร้างเป็ นความรูห้ รือแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้ว ให้ผเู้ รียน
นาเสนอผลงานด้วยวิธตี ่าง ๆ ทีแ่ ปลกใหม่หรือต่างจากเดิม ซึ่งผูเ้ รียนสามารถแสดงออกทางด้านการนาเสนองาน
ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผูเ้ รียน โดยผูส้ อนจะส่ งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดความมั ่นใจในความสามารถ
ของตนเองและจะให้กาลังใจขณะดาเนินกิจกรรมและนาเสนองานอย่างสม่าเสมอ หากมีขอ้ สงสัยก็สามารถสอบถาม
ผ่านทางกระดานสนทนาได้ ซึ่งผูเ้ รียนรับรูแ้ ละส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวช่วยให้ผเู้ รียนเกิด
ความคิดริเริม่ คิดได้คล่องแคล่ว มีความคิดยืดหยุ่น และคิดได้อย่างละเอียดละออมากขึน้ เมื่อได้รบั รูก้ ารสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนผ่านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนทีใ่ ช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการ
เรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ซึ่งสนับสนุ นผลการศึกษาของ กนิษฐา พูลลาภและคณะ ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐานส่งผลให้ผเู้ รียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง
จึงกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสูงขึน้ [30] และสนับสนุ นได้จากการที่ผู้วจิ ยั ได้จดั การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน โดยใช้กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่
ผูว้ จิ ยั เสนอแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
โดยเทียบคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละกับระดับคุณภาพของการประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
Guilford [21] มีค่าเท่ากับ 82.519 ซึ่งพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยู่ในระดับสูงหลังการได้รบั การ
สนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์จากอาจารย์ผสู้ อนทีท่ าการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน โดยใช้กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพ
ภายในตนเองของนักศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และใช้กระบวนการตัดสินใจทีน่ าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมทีส่ ร้างสรรค์ กล่าวคือ นักศึกษายิง่ มีความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มาก
เท่าใด นักศึกษาก็ยงิ่ รับรูโ้ อกาสทีจ่ ะแสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่านัน้ และความสาเร็จในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาถือเป็ นแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิที์ อ่ ยู่ภายในของนักศึกษาทีพ่ ร้อมจะแสดงออกทางพฤติกรรมและ
ผลงานทีผ่ ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจากผลการศึกษาของปาริชาติ บัวเจริญและคณะ ทีพ่ บว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิมี์ ความสัมพันธ์ทางบวก และส่งอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี [12]
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ดังนัน้ ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่นักศึกษา หากมีผสู้ อนให้กาลังใจและกระตุ้นผูเ้ รียนให้มีความเชื่อมั ่นประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มากขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ เมื่อผูเ้ รียนมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิสู์ งขึน้ ก็
จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ ด้วย
จากการศึกษาครัง้ นี้ สรุปได้ว่า การสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและการรับรู้ประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสามารถนาปั จจัยด้านการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อนและการรับรูป้ ระสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาไปทานายหรืออธิบายการผันแปรคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้ ซึง่ ผลจากการศึกษาได้ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในแวดวงการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยสาคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูส้ อนและผูเ้ รียนโดยตรงทีจ่ ะสามารถสร้างเสริมหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
และทาให้ได้ขอ้ มูลสาคัญสาหรับผู้สอนระดับปริญญาตรีนาไปใช้เป็ นแนวทางการจัด กิจกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการให้รางวัลหรือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูเ้ พื่อให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รบั รูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ผสู้ อนมากขึน้ จากการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ด้วยกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ 5 ขัน้ ตอน
ประกอบด้วย ขัน้ ที่ 1 โอกาสหรือการตระหนักในปั ญหา (opportunity or problem recognition) ขัน้ ที่ 2 การทุ่มเท
(immersion) ขัน้ ที่ 3 การบ่มเพาะ (incubation) ขัน้ ที่ 4 การเข้าใจอย่างถ่องแท้ (insight) และ ขัน้ ที่ 5 การพิสูจน์
และนาไปปฏิบตั ิ (verification and application) ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเชื่อมั ่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์มากยิง่ ขึ้นผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และใช้กระบวนการตัดสินใจทีน่ าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ในอันที่จะช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยมีการเชื่อมโยงกลวิธกี าร
จัดการเรียนรูเ้ พื่อการนาเสนองานเชิงสร้างสรรค์ทส่ี ่งเสริมการรับรูก้ ารสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษากับเนื้อหาการเรียนรู้ และการมอบหมายงานให้แก่นักศึกษา
ในรายวิช าให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รและประสบความส าเร็จ ตามเป้ า หมายของสถาบัน การศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาทีม่ ุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทัง้ 6 พืน้ ทีไ่ ด้แก่ พืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ เชียงราย น่ าน ลาปาง ตาก
และพิษณุโลก รวมถึงหน่ วยงานทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีม่ ผี ลิตครูมอื
อาชีพ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชาชีพ และสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ควรนาผลงานวิจยั ไปใช้
ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยมีการเชื่อมโยงกลวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริม
การรับรูก้ ารสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ อน และประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กับเนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมกี ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากยิง่ ขึน้
2. ควรพัฒนาต่อยอดงานวิจยั สถาบันหรืองานวิจยั เชิงประยุกต์เพื่อนาไปใช้กบั หน่ วยงานอื่นของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป โดยการขยายขอบเขตการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์ความคิด
สร้างสรรค์กบั ตัวแปรอื่น ๆ ให้ครอบคลุมมากขึน้ เช่น กลวิธกี ารจัดการความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ทกั ษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็ นต้น
ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์แ ก่ นั ก ศึก ษาและบุ ค ลากรของสถาบัน หรือ องค์ก รทาง
การศึก ษา ซึ่ง จะน าไปสู่ก ารเพิ่ม ศัก ยภาพของผู้เ รีย นระดับ อุ ด มศึก ษาให้มีค วามสามารถในการแข่ง ขัน และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
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