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The purposes of this research were to study of achievement motivation, learning
achievement, social support and child rearing to creative thinking and to find out the covariable which will enable prediction of creative thinking.
For this study a sample 400 section 2 students in academic year 2012 under the
second-level students in schools of Bangkok Metropolitan Administration by stratified
sampling technique. The instruments of collecting the data form the students were creative
thinking test and the questionnaires on achievement motivation, learning achievement,
social support and child-rearing practices. The statistical procedures for analyzing the data
were t-test, Pearson product moment correlation and the multiple regression analysis.
From the analysis of the data it was found that achievement motivation, learning
achievement, school’s support, family’s support, friend’s support, supportable child-rearing
and reasonable child-rearing were positively correlated with creative thinking at the .01 level
significantly but giving control child-rearing were not significantly contributed to creative
thinking. The school’s support and achievement motivation taken together explained
19.80% of the variance in creative thinking.
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ความคิดสร้างสรรค์นับเป็ นความสามารถทางการคิดระดับสูง และเป็ นปจั จัยทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่
ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ กล่าวคือ ประเทศชาติใดก็ตามทีแ่ สวงหา พัฒนา
และดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของทรัพยากรคนในประเทศออกมาใช้ประโยชน์ ได้มากเท่าไร ก็ยงิ่ มี
โอกาสพัฒนา และเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านัน้ และพบว่าบุคคลที่มคี วามคิดสร้างสรรค์จะสามารถ
สร้างสรรค์ตนเองและสิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ หมาะสม พึงพอใจและมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นสุขได้ จากแรงดล
ใจ จินตนาการที่ควบคู่กบั ความอุตสาหะบากบันอย่
่ างเต็มกาลังความสามารถก็จะช่วยให้เขาประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายได้ (เบญจพร อยูเ่ จริญ. 2551: 1)
โดยความคิดสร้างสรรค์นนั ้ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลทีแ่ สดงออกในลักษณะ
ของความสามารถในการคิด ได้อ ย่า งหลากหลาย มีค วามสามารถในการเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์ม ี
จินตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพอันจะนาไปสู่การคิดแก้ปญั หาทีแ่ ปลกใหม่ หรือ
ประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการคิด ด้านการ
ยืดหยุ่นในการคิด ด้านการคิดริเริม่ และด้านการละเอียดลออในการคิด ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นัน้ จะ
พัฒนาให้เจริญงอกงามได้โดยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนต่อเนื่องกันมาตัง้ แต่เยาว์วยั เริม่ จากการอบรมเลีย้ งดู
ภายในครอบครัว จากบิดามารดา และเมือ่ เด็กเริม่ ศึกษาในโรงเรียน ครูจะเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก พร้อม ๆ กับอบรมเลีย้ งดูให้เป็ นพลเมืองดี
มีบุคลิกภาพทีด่ ี และสามารถหาความรูม้ าปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึน้ การดาเนินชีวติ ร่วมใน
สังคมกับผูอ้ ่นื จะเป็ นไปด้วยความราบรื่น (เจษฏา ศุภางคเสน. 2530: 4) ซึ่งจากการศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กไทยทีผ่ ่านมาอธิบายว่าหากจะฝึกพัฒ นาเด็กให้เป็ นผูท้ ค่ี วามคิดสร้างสรรค์ ควรมีการ
นาความคิดสร้างสรรค์ไปสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ และพบว่า ลักษณะของครูผสู้ อน บรรยากาศในชัน้
เรียน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เชาวน์ปญั ญา และเชาวน์อารมณ์ลว้ นส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ (เบญจพร อยูเ่ จริญ. 2551: 1) อย่างไรก็ดี ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กยัง
มีอีกหลายประการ ซึ่ง โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้อธิบายว่า จิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) เกิดจากปฏิสมั พันธ์ของ 3 ปจั จัย
เกื้อหนุ น ได้แก่ ประการที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชีย่ วชาญในวิทยาการเฉพาะด้าน โดยการ
ฝึกฝนพัฒนาผลงานอยู่เสมอ ประการที่ 2 วัฒนธรรมการทางานของบุคคลทีเ่ อื้อต่อความคิดสร้างสรรค์
และ ประการที่ 3 พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทางสังคมทีส่ นับสนุ นการเผยแพร่ผลงาน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าปจั จัยทีจ่ ะ
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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นัน้ จะต้อ งได้รบั การปฏิสมั พันธ์ทงั ้ ทางด้านจิต และสังคมควบคู่กันอย่าง
เหมาะสม (Gardner. 2006: 80-81)
สาหรับปจั จัยทางจิต ไรท์ (จรินทิพย์ ศรีทบั ทิมพ์. 2551: 48; อ้างอิงจาก Wright. 1998: 239)
ได้ศกึ ษาพบว่านักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง มีความสามารถทางด้านสร้างสรรค์สูงกว่าค่าเฉลีย่ และ
มีลกั ษณะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์ เช่น มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความฉลาดทางด้านอารมณ์
เป็ นต้น นอกจากแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์แล้ว ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก็เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มผี ลต่อความคิด
สร้างสรรค์ดว้ ย ดังงานวิจยั ของ ปาริฉัตร อั ๋นประเสริฐ (2543) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนกับเชาวน์ปญั ญา ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของนักเรียน พบว่าเชาวน์
ปญั ญา แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ และความคิดสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์ก ับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน นอกจากปจั จัยทางจิตแล้วยังมีปจั จัยทางสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น พร
เพ็ญ ชัยมงคล (2537) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กับความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผ ลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และผลการวิจยั ยังพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ การอบรมเลีย้ งดูเป็ นกระบวนการที่เด็กต้องพบตัง้ แต่เกิด เป็ นสิง่ สาคัญต่อการ
พัฒนาชีวติ และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของทุกๆ ชีวติ การอบรมเลี้ยงดูช่วยให้บุคคลได้เรียนรูร้ ะเบียบ
ต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ สร้างพฤติกรรมของบุคคลช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเรวดี นามทองดี (2555) พบว่าการได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมจาก
โรงเรียน สัมพันธภาพกับเพื่อน และการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ร้อยละ 76.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
จากที่กล่าวมาทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู มีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์อย่างไร โดย
ศึกษากับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 อายุ 9-12 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตามทฤษฎีของ
อีรคิ สัน (Erik Erikson) ได้อธิบายว่าช่วงอายุ 6–12 ปี หรือช่วงวัยเด็กตอนปลายเป็ นระยะทีเ่ ด็กมีความ
เจริญเติบโต เป็ นวัยเรียน และมีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ แวดล้อม การเสาะแสวงหาสิง่ ต่างๆ ทาให้
เด็กมีประสบการณ์กบั สิง่ ใหม่ ๆ รอบตัวเขามากขึน้ เมื่อเขาคิดว่าสิง่ ใดทีเ่ ขาต้องการเขาจะต้องแสวงหา
ให้ได้ตามความปรารถนา เนื่องจากในวัยที่ผ่านมาเขาไม่สามารถทากิจกรรมหลายอย่างได้ เพราะมี
ผูใ้ หญ่คอยบังคับควบคุม เด็กในวัยนี้ตอ้ งการแสดงความคิดเห็นและแก้ปญั หา เพื่อแสดงความเป็นผูใ้ หญ่
จุดสาคัญของพัฒนาการระยะนี้ คือ การได้แสดงออกว่าเขามีความคิด และมีความสามารถเหมือนผูใ้ หญ่
คนอื่นๆ เช่นกัน โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ด้านการ
คล่องแคล่วในการคิด ด้านการยืดหยุน่ ในการคิด และด้านการคิดริเริม่
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่ว งชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ น
ทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู กับความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อทานายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยใช้แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุนทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. เพื่อได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา และผูป้ กครองนาใช้ ในการพัฒนาให้เด็ก
มีความคิดสร้างสรรค์สงู ขึน้
2. เพื่อ เป็ นประโยชน์ แก่ สถาบันการศึกษาและครอบครัว วางแผนในการดาเนินการจัดทา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก รวมถึงป้องกันปจั จัยที่กดี กันต่อพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
3. เพื่อนาผลของข้อมูลการอบรมเลี้ยงดูมาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ และสร้างเสริมการจัด
กิจกรรม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้มคี วามเหมาะสมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในเด็ก
4. เพื่อ น าผลขององค์ประกอบที่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ ความคิด สร้า งสรรค์ม าพัฒ นาร่ว มกับ
กิจกรรม และแผนการพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด ประโยชน์องค์รวม เช่น การทากิจกรรมสร้าง
เสริมความคิดสร้างสรรค์รว่ มกับแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ เป็นต้น

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ทีส่ อง(ระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 – 6) ใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีโรงเรียนทัง้ หมด 437 โรงเรียนและจานวนนักเรียน 221,190 คน
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กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนักเรียนช่วงชัน้ ทีส่ อง (ระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 – 6)
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ตามตาราง ของ Yamane
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ตัวแปรทางจิต คือ
1.1.1 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
1.1.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
1.2 ตัวแปรทางสังคม
1.2.1 การสนับสนุนทางสังคม
1.2.1.1 การสนับสนุนจากครอบครัว
1.2.1.2 การสนับสนุนจากเพื่อน
1.2.1.3 การสนับสนุนจากโรงเรียน
1.2.2 การอบรมเลีย้ งดู
1.2.2.1 การอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน
1.2.2.2 การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
1.2.2.3 การอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม
1.3 ปจั จัยทางชีวสังคมได้แก่
1.3.1 เพศ
1.3.1.1 ชาย
1.3.1.2 หญิง
2. ตัวแปรตามได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 หมายถึง กลุ่มนักเรียนทีศ่ กึ ษาอยู่ระหว่างชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง
ชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 6 อายุระหว่าง 9 – 12 ปี ที่ศกึ ษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจานวน
นักเรียน 221,190 คน
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นิ ยำมปฏิ บตั ิ กำร
1. ควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของเด็กทีแ่ สดงออกในลักษณะ
ของความสามารถในการคิด ได้อ ย่า งหลากหลาย มีค วามสามารถในการเชื่อ มโยงความสัมพัน ธ์ มี
จินตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพอันจะนาไปสู่การคิดแก้ปญั หาทีแ่ ปลกใหม่ หรือ
ประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิต
ความคิดทีแ่ ตกต่างและหลากหลายภายใต้กรอบจากัดของเวลา เป็ นความสามารถเบือ้ งต้นซึง่ จะนาไปสู่
การคิดอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะความคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (Expression fluency) เป็ น
ความสามารถในการนาคามาเรียงกันเป็ นวลีและประโยค เพื่อแสดงจุดหมายทีต่ อ้ งการได้อย่างเหมาะสม
1.2 ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) เป็ นความสามารถในการคิดนอกกรอบใน
การคิดคาตอบได้หลายแนวทางในเวลาทีก่ าหนด โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้กฏเกณฑ์ เป็ นการช่วยให้มองเห็น
ในแง่มมุ ใหม่ ในทิศทางทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
1.3 ความคิดริเริม่ (Originality) เป็ นลักษณะความคิดแปลกใหม่ เป็ นความคิดทีไ่ ม่ซ้า
กับบุคลลอื่น ซึง่ แตกต่างไปจากความคุน้ เคย อาจจะแสดงในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิด
ก็ได้
1.4 ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็ น
ขัน้ ตอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็ นแผนงานทีส่ มบูรณ์ขน้ึ ความคิดละเอียดลออจัดเป็ น
รายละเอียดทีน่ ามาตกแต่ง ขยายความคิดครัง้ แรกให้สมบูรณ์ขน้ึ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ความคล่องแคล่วในการคิด
ความยืดหยุน่ ในการคิด และความคิดริเริม่ โดยใช้แบบวัดทีป่ รับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของ
สุมาลี ขาอิน (2545) ซึง่ สร้างเครือ่ งมือโดยใช้กรอบความคิดเชิงทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์
(E. Paul Torrance) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ซึง่ เป็ นด้านทีม่ คี วามเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กในช่วงวัยระหว่าง 9-12 ปี มาสร้างเป็นแบบวัดอัตนัยให้เขียนตอบ
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของนักเรียนที่จะ
ได้รบั ผลสาเร็จในสิง่ ทีม่ งุ่ หวัง แม้จะยุง่ ยาก ลาบากก็ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคทีข่ ดั ขวาง พยายามทุกวิถที างที่
จะแก้ปญั หาเพื่อนาตนไปสู่ความสาเร็จมุง่ มันที
่ จ่ ะทาให้ดเี ลิศ เพื่อบรรลุมาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ มีความสบายใจ
เมือ่ ประสบผลสาเร็จ และมีความวิตกกังวลเมือ่ ทาไม่สาเร็จ หรือประสบความล้มเหลว
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั วัด แรงจูง ใจใฝ่ ส ัม ฤทธิโ์ ดยใช้แ บบวัด ที่ป รับ ปรุ ง จากแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ของ พิณกาน ภัทเศรษฐ์ (2551) ซึ่งพัฒนามาจากแมคเคลแลนด์ (McClelland.
1961: 207-256) มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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3. ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของผลการเรียนใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิต ศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาศิลปศึกษา ผลการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว ได้รบั จากการรายงานของนักเรียน
4. กำรสนับสนุนทำงสังคม หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนต่อการปฏิบตั ขิ องครอบครัว
เพื่อน และโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การสนับสนุ นด้านอารมณ์ การสนับสนุ นด้านคุณค่า การ
สนับ สนุ น ด้า นข้อ มูล ข่า วสาร การสนับ สนุ น ด้านวัส ดุ ส ิ่งของและการบริการ และการสนับสนุ นด้า น
เครือข่ายสังคม การปฏิบตั ทิ งั ้ 5 ประการดังกล่าวนี้ ทาให้บุคคลเกิดความสบายใจ อบอุ่นมันคง
่ ซึง่ เป็ น
กาลังใจให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและดาเนินชีวติ ได้อย่างปกติสุข
การสนับสนุนทางสังคม 5 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือการแสดงออกทัง้
ทางด้านวจนวาจา (Verbal expression) อวจนภาษา (Nonverbal expression) ซึง่ เป็ นการสนับสนุ นให้
กาลังใจ สร้างความมันใจ
่ ให้การปลอบโยน และให้การดูแลเอาใจใส่
4.2 การสนับสนุ นด้านคุณค่า (Esteem support) เป็ นการแสดงออกทัง้ ทางด้านวจน
ภาษาและอวจนภาษา ที่ช่วยสร้างความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง รวมถึงความรูส้ กึ ถึงการมีคุณประโยชน์
และมีความสามารถ
4.3 การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) คือการได้รบั คาแนะนา
การแนะแนว หรือการชีน้ าจากคนอื่น ๆ
4.4 การสนับสนุ นด้านวัสดุสงิ่ ของและบริการ (Tangible support) คือการได้รบั การ
ช่วยเหลือโดยตรงด้านปจั จัยในรูปของการบริการและทรัพยากร
4.5 การสนับสนุนด้านเครือข่าย (Network support) คือการเป็ นสมาชิกในกลุ่มทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ นความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน
การสนับสนุ นทางสังคมได้จากแบบวัดโดยใช้แบบวัดทีป่ รับปรุงจากของ ประณต เค้าฉิม
(2549) แบ่งออกเป็ นการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ นจากเพื่อน และการสนับสนุ น
จากโรงเรียน ซึง่ มีลกั ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
5. กำรอบรมเลี้ยงดู หมายถึง กระบวนการที่ได้รบั การปลูกฝงั จากผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับตัว
เด็ก เป็ นการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องตลอดชีวติ โดย
ผ่านการเลีย้ งดูทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ จะส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต โดย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบวัด การอบรมเลี้ยงดูของศิรอิ ร นพกิจ (2545) มีลกั ษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งการอบรมเลีย้ งดูออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
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5.1 การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุ น หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดาแสดง
ความรักต่อบุตรอย่างเปิดเผย ให้บุตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว และมีความเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของบุตรอย่างดี
5.2 การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดา แจกแจง
เหตุผลต่าง ๆ แก่บุตร ให้ทาหรือห้ามปรามไม่ให้เด็กกระทาสิง่ ใด
5.3 การอบรมเลี้ย งดูแ บบควบคุ ม หมายถึง การอบรมเลี้ย งดูท่ีบิด า มารดาคอย
ควบคุมบังคับและลงโทษบุตร เมือ่ บุตรกระทาในสิง่ ทีต่ นไม่ต้องการ
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กรอบควำมคิ ดในกำรวิ จยั
ปัจจัยทำงจิ ต
่ มั ฤทธิ ์
- แรงจูงใจใฝส
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ปัจจัยทำงสังคม
- การสนับสนุ นทางสังคม
- การอบรมเลีย้ งดู

ความคิดสร้างสรรค์

ปัจจัยทำงชีวสังคม
เพศ
- ชาย
- หญิง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติ ฐำนในกำรวิ จยั
1. นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันแยกตามเพศ
2. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์
3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์
4. การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อนและการสนับสนุ น
ทางสังคมจากโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์
5. การอบรมเลี้ย งดูแ บบสนับ สนุ น มีค วามสัม พัน ธ์ และการอบรมเลี้ย งดูแ บบใช้เ หตุ ผ ลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ แต่การอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความคิดสร้างสรรค์
6. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู
สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์ในเด็กนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
4. การสนับสนุนทางสังคม
5. การอบรมเลีย้ งดู

1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวกับความคิ ดสร้างสรรค์
1.1 ความหมายของความคิ ดสร้างสรรค์
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์หลายท่าน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอ ดังนี้
กรมวิชาการ (2534: 2) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึงความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ โดยมีสงิ่ เร้าเป็ นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และ
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดทีเ่ ป็ นของตนเอง
โดยเฉพาะหรือความคิดริเริม่
อารี พันธ์มณี (2537: 9) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการของสมองทีค่ ดิ ใน
ลัก ษณะอเนกนั ย อัน น าไปสู่ ก ารค้ น พบสิ่ง ใหม่ ด้ว ยการคิด ดัด แปลง ปรุ ง แต่ ง จากความคิด เดิม
ผสมผสานกันให้เกิดสิง่ ใหม่ ซึง่ รวมถึงการประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ต่าง ๆ ตลอดจนวิธกี ารคิดทฤษฎี หลักการ
ได้สาเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ ได้นนั ้ มิใช่เพียงแต่คดิ ในสิง่ ที่เป็ นไปได้ หรือสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผล
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิง่ สาคัญยิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความแปลกใหม่แต่ต้อง
ควบคู่ ก ัน ไปกับ ความพยายามที่จ ะสร้า งความคิด ฝ นั หรือ จิน ตนาการนั น้ ให้เ ป็ น ได้ หรือ ที่เ รีย กว่ า
จินตนาการประยุกต์นนั ่ เอง จึงจะทาให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
อุษณีย์ โพธิสุขและคนอื่น ๆ (2544: 29) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
กระบวนการทางปญั ญาระดับสูงที่ใช้ในกระบวนการคิดหลายๆ อย่างมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่
หรือ แก้ปญั หาที่มอี ยู่ให้ดขี ้นึ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มอี ิสรภาพทาง
ความคิด
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กิลฟอร์ด (อารี พันธ์มณี. 2546: 155; อ้างอิงจาก Guilford. 1967: 61) ให้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่คดิ ได้หลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) ซึง่ ประกอบด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริม่ และ
ความคิดละเอียดลออ
เมดมิค (พวงผกา โกมุตกิ านนท์. 2544: 10; อ้างอิงจาก Medmick. 1962:196) ให้ความหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าหมายถึง ความสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบในแบบใหม่ๆได้โดยการเชื่อมโยง
สัมพันธ์นนั ้ ตอบสนองต่อข้อกาหนดบางประการหรือให้ประโยชน์บางอย่างได้ ถ้าสิง่ ทีน่ ามาเชื่อมโยงกัน
นัน้ มีความห่างไกลกันมากเพียงใด การเชื่อมโยงสัมพันธ์กม็ คี วามสร้างสรรค์มากขึน้ เพียงนัน้
วอลแลซและโคแกน (อารี พันธ์มณี. 2546: 155; อ้างอิงจาก Wallach; & Kogan. 1965:34)
ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ์ (Association) คนทีม่ คี วามคิด
สร้างสรรค์ คือ คนทีส่ ามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นกระดาษก็นึกถึงดินสอ
ปากกา พู่กนั ภาพวาด สมุด จดหมาย ฯลฯ ยิง่ คิดได้มากเท่าไร ยิง่ แสดงถึงปริมาณความคิดสร้างสรรค์
มากเท่านัน้
จากความหมายดังกล่ าว สรุป ได้ว่า ความคิดสร้า งสรรค์ กระบวนการทางสมองของเด็ก ที่
แสดงออกในลักษณะของความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ มีจนิ ตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพอันจะนาไปสู่การคิ ดแก้ปญั หา
ที่แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์คดิ ค้ นสิง่ ที่แปลกใหม่ ที่ประกอบไปด้วย ความคล่องแคล่ว ในการคิด ความ
ยืดหยุน่ ในการคิด การคิดริเริม่ และความละเอียดลออในการคิด ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ด้านความคล่องแคล่วในการคิด ด้านความยืดหยุน่ ในการคิด และด้านการคิดริเริม่
1.2 ทฤษฎีความคิ ดสร้างสรรค์
ทฤษฎีความคิ ดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์
ทอแรนซ์ (หงสุนีย์ เอื้อรัตนรักษา. 2538: 11; อ้างอิงจาก Torrance. 1964: 125-14) ได้
นาเอาแนวคิดและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการศึกษาวิจยั ในรูปแบบการเรียนการ
สอนไว้มาก ซึง่ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ คือ
1. ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณมากในเวลาทีจ่ ากัด
2. ความยึดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดา และไม่ซ้ากับทีม่ อี ยู่
3. การคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซ้ากับทีม่ อี ยู่
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ทฤษฎีความคิ ดสร้างสรรค์ของกิ ลฟอร์ด
กิลฟอร์ด และคณะ (อารี รังสินันท์. 2532: 29; อ้างอิงจาก Guilford; et al. 1971: 143)
กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์คอื ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย ซึง่ อาจเรียกว่าความคิดแบบ
อเนกนัย (Divergent Thinking) โดย กิลฟอร์ดได้แจกแจงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ากันกับความคิดของ
คนอื่นและแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริม่ อาจเกิดจากการคิดจากของเดิมที่มอี ยู่แล้วให้
แปลกแตกต่างจากทีเ่ คยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยคาดคิด ความคิดริเริม่ อาจ
เป็ นการนาเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่ผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่ ความคิดริเริม่ มีหลายระดับ ซึง่ อาจ
เป็นความคิดครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่มใี ครสอน แม้ความคิดนัน้ จะมีผอู้ ่นื คิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ากันในเรื่อง
เดียวกัน แบ่งเป็น 4 ประเภท
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถใน
การใช้ถอ้ ยคา
2.2 ความคิด คล่ อ งแคล่ ว ทางด้า นการโยงความสัม พันธ์ (Associational
Fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด
2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยคและนาคามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคทีต่ อ้ งการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถทีจ่ ะคิด
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการภายในเวลาทีก่ าหนด เช่น ให้คดิ ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ให้ได้มากทีส่ ุดภายในเวลาที่
กาหนดให้
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดโดยแบ่ง
ออกเป็น
3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นได้ในทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่พยายามคิดได้หลายทางอย่ างอิสระ ตัวอย่างของผู้ทม่ี คี วามยืดหยุ่นนี้ อาจได้แก่ คิด
ประโยชน์ของโทรทัศน์ว่ามีอะไรบ้าง ความคิดของผูท้ ม่ี คี วามคิดยืดหยุ่นสามารถจัดกลุ่มได้หลายทิศทาง
หรือหลายด้าน เช่น เพื่อรูข้ ่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ เพื่อการพักผ่อน ฯลฯ ในขณะทีค่ นซึง่
ไม่มคี วามคิดยืดหยุน่ จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ การพักผ่อน
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapture Flexibility) หมายถึง
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึง่ มีประโยชน์ต่อ
การแก้ปญั หา ผูท้ ม่ี คี วามยืดหยุน่ จะคิดดัดแปลงได้ไม่ซ้ากัน
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4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็ นขัน้ ตอน
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ข้นึ ความคิดละเอียดลออจัดเป็ น
รายละเอียดทีน่ ามาตกแต่ง ขยายความคิดครัง้ แรกให้สมบูรณ์ขน้ึ
ทฤษฎีความคิ ดสร้างสรรค์ของกิ ลฟอร์ด และฮอฟเนอร์
กิลฟอร์ด และฮอฟเนอร์ (เพียรจิต โรจน์ศุภรัตน์ . 2531: 17; อ้างอิงจาก Guilford; &
Hoepfner. 1971: 125–143) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และพบว่าความคิด
สร้างสรรค์ม ี 4 องค์ประกอบนอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้น คือ
1. ความไวต่อปญั หา (Sensitivity to Problem)
2. ความสามารถในการให้นิยามใหม่ (Redefinition)
3. ความซึมซาบ (Penetration)
4. ความสามารถในการทานาย (Prediction)
อารี พันธ์มณี (2540: 33-39) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่
คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ซึง่ ประกอบด้วย
1. ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึงปริมาณความคิดทีไ่ ม่ซ้ากันในเรือ่ งเดียวกัน
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึงประเภทหรือแบบของความคิดแบ่งออกเป็น
3.1 ความคิดยืดหยุ่นทีเ่ กิดขึน้ ทันที (Spontaneous Flexibility) คือความสามารถ
ในการคิดได้หลายประเภทอย่างอิสระ
3.2 ความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) คือความสามารถที่
คิดได้ไม่ซ้ากัน
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน สามารถ
อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนอย่างละเอียด มีความสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่ จัดเป็ นความคิดทีม่ คี วามสาคัญต่อ
สร้างผลงานทีม่ คี วามแปลก
จากการศึกษาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิดริเริม่ และความละเอียดลออในการ
คิด แต่ผวู้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาแนวคิดของทอร์แรนซ์ ซึง่ ได้ แบ่งความคิดสร้างสรรค์เป็ น 3 ด้าน
คือ ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความคิดริเริม่
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1.3 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิ ดสร้างสรรค์ระดับสูง
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นศักยภาพของแต่ละบุคคล บุคคลที่มศี กั ยภาพด้านนี้เมื่อได้รบั การ
พัฒนาก็จะได้ช่อื ว่า เป็ นผู้ท่มี คี วามคิดสร้างสรรค์ โดยมีนักจิต วิทยาและนักการศึกษาได้ศึกษา
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ไว้พอสรุปได้ดงั นี้
ทอแรนช์ (อารี พันธ์มณี. 2545: 35-43; อ้างอิงจาก Torrance. 1962: 81-82) ได้ศกึ ษา
บุคลิกภาพของคนที่มคี วามคิดสร้างสรรค์สูงพบว่าคนที่มคี วามคิดสร้างสรรค์สูงเป็ นคนที่มคี วามคิดผิด
แปลกไปจากคนอื่น มีผลงานทีท่ าไม่ซ้าแบบใคร
กิลฟอร์ด (กรมวิชาการ. 2534: 14; อ้างอิงจาก Guilford. 1967) มีความคิดเห็นว่าคนที่ม ี
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไวในการมองเห็นและรับรูป้ ญั หา สามารถเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็นตลอดจนสร้างหรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และปรับปรุงให้ดขี น้ึ
มาสโล (อารี พันธ์มณี. 2545: 14; อ้างอิงจาก Maslow. 1954) ได้ให้คาอธิบายว่า บุคคลทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์มคี วามแตกต่างไปจากบุคคลโดยทัวไปในลั
่
กษณะเฉพาะอย่างยิง่ คือมีความเป็ นตัว
ของตัวเองและไม่ขลาดกลัวต่อสิง่ ทีเ่ ขายังไม่ทราบต่อสิง่ ลึกลับและน่ าสงสัยหรือประหลาดใจแต่กลับรูส้ กึ
พอใจและตื่นเต้นทีจ่ ะเผชิญกับสิง่ เหล่านัน้
ฮิลการ์ด และ แอทคินสัน (อารี พันธ์มณี. 2545: 14; อ้างอิงจาก Hilgard; & Atkinson. 1976)
ได้เพิม่ เติมคุณลักษณะว่าผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ชอบคิด
หรือทาสิง่ ซับซ้อน หรือแปลกใหม่และมีอารมณ์ขนั
แมคคินสัน (อารี พันธ์มณี. 2545: 14; Mackinson. 1959: 154) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะของผูท้ ่ี
มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผูท้ ่มี คี วามคิดสร้างสรรค์จะเป็ นผู้ทต่ี ่นื ตัวตลอดเวลา มีสมาธิ มีความ
พยายาม สามารถพินิจพิเคราะห์ความคิดอย่างถี่ถ้วนในการแก้ปญั หา นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะสาคัญอีก
ประการหนึ่ง คือเป็นผูเ้ ปิดรับประสบการณ์ ต่าง ๆ ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด
แกริสนั (อารี รังสินันท์. 2526: 14; อ้างอิงจาก Garrison. 1954) ได้อธิบายถึงลักษณะของ
บุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ไวดัง้ นี้
1. สนใจปญั หา ยอมรับความเปลีย่ นแปลงกล้าทีเ่ ผชิญปญั หา กระตือรือร้นทีจ่ ะแก้ปญั หา
ตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
2. มีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์ เอาใจใส่หาความรูเ้ พิม่ เติมรับข้อคิด -เห็นจาก
ข้อเขียนต่าง ๆ และนาข้อมูลเหล่านัน้ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานของตน
3. ชอบคิดหาหนทางแก้ปญั หาไว้หลายทาง เตรียมทางเลือกสาหรับแก้ปญั หาไว้มากกว่า
หนึ่งวิธเี พื่อสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ
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5. ยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
การจัดบรรยากาศ สถานที่ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมจะสามารถขจัดสิง่ รบกวน และช่วยให้การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นไปด้วยดี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2530: 12-14)
แอนเดอร์สนั (วีรพล แสงปญั ญา. 2540: 29; อ้างอิงจาก Anderson. 1970) ได้กล่าวถึง
บุคลิกภาพของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. พอใจทีจ่ ะทางานยาก ๆ และชอบทางานหลายชนิด
2. มีความพยายามในการติดตามปญั หา
3. มีพลังงานทีจ่ ะใช้ไปในเชิงวิชาการ
4. สนุกในการคิด ยอมรับในสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถ
5. พอใจทีจ่ ะทางานฝีมอื เท่า ๆ กับการใช้ความคิด
6. ต้องการขยายความคิด
7. ชอบตัง้ คาถาม “อย่างไร” และ “ทาไม”
8. ไม่ชอบให้ใครแนะนามากเกินไป
9. ไม่ด่วนสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ เร็วเกินไป แต่ตอ้ งการทีจ่ ะสารวจสิง่ นัน้ ให้แน่ใจเสียก่อน
10. ต้องการตอบปญั หาในรูปแบบต่าง ๆ
11. ไม่กงั วลกับความถูกต้องหรือการผิดพลาด แต่ต้องการสารวจสาเหตุของความ
ผิดพลาด
นันแนลลี (เบญจพร อยู่เจริญ. 2551: 14; อ้างอิงจาก Nunnally. 1970: 338-341) ได้
กล่าวถึงคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. ความสามารถทัวไป
่
ผู้มคี วามคิดสร้างสรรค์สูงจะมีความสามารถทางสติปญั ญา
ค่อนข้างสูงด้วยโดยได้คะแนนสูง ใน 10% หรือ 15% แรกของการทดสอบทางสติปญั ญา และยังไม่เคย
ปรากฎเลยว่าผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์สงู จะมีความสามารถทางสติปญั ญาทีร่ ะดับเกณฑ์เฉลีย่ หรือต่ ากว่า
เกณฑ์เฉลีย่
2. ความสาเร็จในโรงเรียน ผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์มกั จะไม่ชอบบรรยากาศทีซ่ ้าซาก
ของห้องเรียนแต่กม็ คี วามสามารถทีจ่ ะสอบผ่านวิชาต่าง ๆ ได้น้อย
3. ความช่างคิด ผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์สงู ชอบใช้เวลาอยู่กบั ความคิดของตัวเองมักจะ
นังใจลอย
่
ไม่สนใจฟงั ครูสอน และไม่ใช่คนทีเ่ พื่อน ๆ นิยมชมชอบมากทีส่ ุด
4. การปรับตัว ผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์สูงมักเป็ นคนขีอ้ าย ไม่ชอบเข้าสังคมปรับตัว
ยาก แต่มลี กั ษณะดีอย่างหนึ่งคือ มีความมันใจในตั
่
วเอง ไม่คล้อยตามคนอื่นง่าย ๆ แต่กจ็ ะเปลีย่ นใจได้
ถ้ามีเหตุผลพอเพียงคนอื่น ๆ จะเห็นว่าเขาเป็ นคนแปลก ๆ น่ าราคาญไม่น่าคบ ดือ้ รัน้ เพราะเชื่อมันใน
่
ความคิดของตัวเองมากเกินไป แต่ถา้ ต้องทางานสิง่ ใดก็มกั จะทาได้ดกี ว่าคนอื่น ๆ
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5. สิง่ แวดล้อมในบ้าน ผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์สูงมักมาจากบ้านทีไ่ ม่ปกติไม่มคี วามสุข
หรือพ่อแม่มสี มั พันธภาพทีไ่ ม่ดตี ่อกัน
รักเจียโร (เบญจพร อยู่เจริญ. 2551: 15; อ้างอิงจาก Ruggiero. 1984: 82-92) ได้ทา
การวิจยั พบว่าผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์จะมีลกั ษณะดัง ต่อไปนี้
1. เป็ นผู้ไม่อยู่นิ่ง (Dynamic) มีความอยากรูอ้ ยากเห็น สนุ กสนาน และชอบ
ประสบการณ์ทแ่ี ปลกใหม่
2. เป็ นคนกล้าหาญ (Daring) ชอบผจญภัย Rogers เรียกลักษณะนี้ ว่าเป็ น
ประสบการณ์เปิด (Opened Experience) เช่น กาลิเลโอ โคลัมบัส เอดิสนั
3. เป็นคนเจ้าความคิด (Resourceful) มีความสามารถทีจ่ ะคิดและแก้ปญั หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ดว้ ยตนเอง
4. ทางานหนัก (Hard Working) มีความมานะพยายาม
5. เป็นอิสระ (Independent) มีความคิดแตกต่างจากคนอื่น
โลแกน และโลแกน (เบญจพร อยู่เจริญ. 2551: 15; อ้างอิงจาก Logan; & Logan.
1971: 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ว่า มีความคิดหลายแนวทาง มีสติปญั ญา มี
อารมณ์ขนั เป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดแบบอเนกนัยช่างประดิษฐ์ ชอบทดลอง ชอบความยุ่งยาก
ซับซ้อน ชอบเสีย่ ง หัวรุนแรง มีความรูส้ กึ ไวต่อปญั หา ทางานดีอยากรูอ้ ยากเห็นมีความสามารถในการ
ค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ ไม่ชอบเลียนแบบ มีอสิ ระ มีความอุตสาหะและมีจนิ ตนาการ
1.4 การวัดความคิ ดสร้างสรรค์
การวัดความคิดสร้างสรรค์เป็นการวัดทีแ่ ตกต่างไปจากการวัดด้านสติปญั ญาโดยทัว่ ๆ ไป
เช่น การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหรือการวัดความถนัดทางการเรียน และการวัด I.Q ฉะนัน้ การวัด
ความคิดสร้างสรรค์เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ว ดั ได้ ค่ อ นข้างยาก เพราะมีอ งค์ประกอบที่ไม่ค งที่แน่ นอน
(Dynamic) และมีหลายองค์ประกอบย่อย (Multifaceted Function) อย่างไรก็ตาม ได้มผี พู้ ยายามวัด
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาหลายท่าน เช่น
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์
ทอร์แรนซ์ได้สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ (Torrance. 1966) The Torrance Tests
of Creative Thinking (TTCT) ตามนิยามความคิดสร้างสรรค์ทว่ี ่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการ
ที่ไวต่ อปญั หามองเห็นความแตกต่ าง ข้อบกพร่องหรือ ความไม่สอดคล้องกันในสิง่ เร้าของบุค คล”
ลักษณะของเครือ่ งประกอบด้วยแบบทดสอบทีเ่ ป็ นแบบภาษา (Verbal) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 7 กิจกรรม และ
ทีเ่ ป็ นแบบรูปภาพ(Figural) ซึง่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม สาหรับแบบทดสอบทีเ่ ป็ นภาษาประกอบด้วย
กิจกรรมการตัง้ คาถามและคาดคะเน (ask-&-quess) 3 กิจกรรม คือ จะให้ผทู้ ดสอบดูภาพเทพยดากาลัง
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มองภาพสะท้อนของตนเองจากน้าอยูแ่ ล้ว จะให้ผทู้ ดสอบทากิจกรรมที่ 1 คือให้ตงั ้ คาถามเกี่ยวกับภาพที่
มองเห็นในสิง่ ทีต่ นอยากจะรูใ้ ห้มากทีส่ ุด กิจกรรมที่ 2 จะให้ผเู้ ข้าสอบเขียนเดาสาเหตุหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ดงั ทีเ่ ห็นในภาพ และกิจกรรมที่ 3 จะให้ผูเ้ ข้าสอบคาดคะเนเหตุการณ์ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ ต่อจากเหตุการณ์ทเ่ี ห็นในภาพกิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงผลผลิต (Product Improvement)
กิจกรรมนี้จะให้ผเู้ ข้าทดสอบคิดหาวิธใี ช้หมอนรูปช้างทีแ่ ปลกใหม่และสนุ กมาให้มากทีส่ ุด กิจกรรมที่ 5
การใช้ประโยชน์อย่างพิศดาร (Unusual Uses) จะให้ผู้เข้าทดสอบคิดว่าวิธใี ช้ประโยชน์จากกล่อง
กระดาษแข็งให้มากทีส่ ุด กิจกรรมที่ 6 การตัง้ คาถามแปลกใหม่ (Unusual Questions) จะให้ผเู้ ข้า
ทดสอบตัง้ คาถามทีแ่ ปลก ๆ ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกล่องกระดาษแข็งมาให้มากทีส่ ุด และ กิจกรรมที่ 7 การ
คาดคะเนเหตุการณ์ (Just Suppose) เป็ นการให้ผู้เข้าทดสอบคาดคะเนเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ได้จาก
เหตุการณ์สมมุตทิ ก่ี าหนดให้ว่าถ้าสามารถใช้เชือกผูกก้อนเมฆและดึงลงมาได้แล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไร
ขึน้ บ้างให้เขียนบอกมาให้มากทีส่ ุด
ส่วนแบบทดสอบที่เป็ นรูปภาพซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การสร้างภาพ
(Picture Construction) จะให้ผเู้ ข้าทดสอบเขียนภาพทีแ่ ปลกใหม่และน่าสนใจมากทีส่ ุดจากแผ่นกระดาษ
รูปวงรีทก่ี าหนดให้ กิจกรรมที่ 2 ต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ (Incomplete Figures) เป็ นการต่อเติมภาพที่
กาหนดให้ ให้ได้ภาพทีแ่ ปลกใหม่และน่ าสนใจมากทีส่ ุด และกิจกรรมที่ 3 เส้นขนาน (Parallel Lines)
เป็นการให้ต่อเติมภาพจากเส้นขนานทีก่ าหนดให้ ให้ได้ภาพทีแ่ ปลกใหม่และน่าสนใจมากทีส่ ุด
การตรวจให้คะแนน แบบทดสอบของทอร์แรนซ์จะให้คะแนนเป็น 4 คุณลักษณะ คือ ความ
คล่อง(Fluency) ซึง่ หมายถึง จานวนคาตอบทีไ่ ด้ทงั ้ หมด ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึงจานวน
กลุ่มของคาตอบทีแ่ ตกต่างกัน ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง จานวนคาตอบทีไ่ ม่ซ้ากันกับคาตอบ
ของผูอ้ ่นื และความละเอียดประณีต (Elaboration) หมายถึง จานวนคาตอบทีแ่ สดงถึงส่วนประกอบที่
เป็นรายละเอียด
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด
กิลฟอร์ดได้สร้างเครื่องมือวัดความคิด สร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ ปญั ญา ซึ่ง
กิลฟอร์ดได้สร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กขึน้ โดยวัดเพียง 1 ใน 3 ของความสามารถ
ทัง้ หมดเท่านัน้ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด แบ่งออกเป็ น 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษา
(Verbal tasks) กับฉบับรูปภาพ (Nonverbal tasks) แต่ละฉบับประกอบด้วยแบบทดสอบย่อ 5 ชุดดังนี้
(ประสาท อิศรปรีดา. 2549: 155; อ้างอิงจาก Guilford. 1967: 197)
1.ฉบับภาษา (Verbal tasks) ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 5 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถ DM (Divergent – semantic – units) เป็ น
แบบทดสอบให้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นภาษาแล้วตอบออกมาเป็ นหน่วย
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามรถ DMC (Divergent – semantic – classes)
เป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นภาษาแล้วตอบออกมาเป็ นประเภทหรือ
เป็นกลุ่ม
ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถ DMR (Divergent – semantic – relation)
เป็ น แบบทดสอบที่ใ ห้ค ิด หาค าตอบให้ม ากที่สุ ด จากเนื้ อ หาที่เ ป็ น ภาษาแล้ว ตอบออกมาในรูป ของ
ความสัมพันธ์
ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดความสามารถ DMS (Divergent – semantic – systems)
เป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นภาษาแล้วตอบออกมาในรูปของระบบ
ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดความสามารถ DMI (Divergent – semantic –
implication) เป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นภาษาแล้วตอบมาในรูปการ
ประยุกต์
2.ฉบับรูปภาพ (Nonverbal tasks) ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 5 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถ DVU (Divergent – visual – units) เป็ น
แบบทดสอบให้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นรูปภาพแล้วตอบออกมาในรูปของหน่วย
ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามรถ DVC (Divergent – visual – classes) เป็ น
แบบทดสอบที่ให้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาที่เป็ นรูปภาพแล้วตอบออกมาในรูปของประเภท
หรือกลุ่ม
ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถ DVS (Divergent – visual – systems)
เป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นรูปภาพแล้วตอบออกมาในรูปของระบบ
ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดความสามารถ DVT (Divergent – visual –
transformation) เป็ นแบบทดสอบที่ให้ค ิดหาคาตอบให้มากที่สุดจากเนื้อ หาที่เป็ นรูปภาพแล้วตอบ
ออกมาในรูปของการแปลงรูป
ชุดที่ 5 แบบทดสอบวัดความสามารถ DVI (Divergent – visual – implication)
เป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้คดิ หาคาตอบให้มากทีส่ ุดจากเนื้อหาทีเ่ ป็ นรูปภาพแล้วตอบมาในรูปการประยุกต์
การให้ ค ะแนนแบบวัด ความคิด สร้า งสรรค์ ข องกิล ฟอร์ด แต่ ล ะฉบับ จะวั ด ความคิด
สร้างสรรค์เ พีย งด้านเดียว หรือ ให้ค ะแนนแบบเดียว เช่น ถ้าจะวัด ด้านความคล่ อ งแคล่ ว ในการ คิด
แบบทดสอบทีใ่ ช้วดั ก็จะให้คะแนนตามจานวนคาตอบทีเ่ ด็กตอบได้ แต่ถ้จะวัดด้านความยืดหยุ่นทางการ
คิด ด้านความคิดริเริม่ หรือด้านความละเอียดลออในการคิด ก็จะสร้างแบบทดสอบขึน้ ใหม่อกี ต่างหาก
แต่ถ้าจาเป็ นจะใช้แบบทดสอบเดิม แต่ต้องการวัดด้านอื่นจะต้องมีคาชี้แจงไว้ชดั เจน เช่น ถ้าจะวัดด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด การให้คะแนนก็จะให้ตามจานวนคาตอบทีม่ ที ศิ ทางที่แตกต่างกันถ้ามีทศิ ทาง
เดียวกันก็จะนับเป็น 1 คะแนน เป็นต้น
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นอกจากนัน้ ในประเทศไทยมีผู้สนใจศึกษาและพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ข้นึ มา
เพื่อใช้กบั เด็กไทย เช่น
สมคิด กอมณี (2544: 50-54) ได้ทาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) โดยใช้แบบทดสอบ
ความคิด สร้างสรรค์ฉ บับ ภาษา ซึ่ง ได้ปรับปรุง แบบทดสอบความคิด สร้างสรรค์ข องทอแรนซ์ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 272 คน โดยใช้วธิ กี ารพัฒนาแบบการระดมพลัง
สมอง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่ว
ทางการคิด ด้านความคิดริเริม่ และความยืดหยุ่นทางการคิด เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.01
สุมาลี ขาอิน (2545) ได้ทาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 4
โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง สร้างมาจากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ของทอร์แรนซ์ ซึ่ง
แบบทดสอบดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น แบบวัดอัตนัยให้เขียนตอบจานวน 3 ตอน แบ่งเป็ น ด้านความ
คล่องแคล่วทางการคิด ด้านความยืดหยุน่ ทางการคิด และด้านการคิดริเริม่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่ว ในการคิด ความยืดหยุ่นทางการคิด และด้าน
ความคิดริเริม่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากการศึกษาเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์พบว่า แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์
แรนซ์ เป็นแบบทดสอบทีน่ ิยมใช้ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากมีงานวิจยั
ศึก ษาความคิด สร้า งสรรค์โ ดยการประยุกต์ใ ช้แ บบวัด ความคิดสร้างสรรค์ข องทอร์แ รนซ์ และได้ม ี
การศึกษาพัฒนาปรับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ให้เหมาะสมและมีการหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบดังกล่าว ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงวัดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของทอ
แรนซ์และได้ปรับปรุงแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของสุ มาลี ขาอิน (2545) ที่ได้สร้างเครื่องมือวัด
ความคิดสร้างสรรค์จากทฤษฎีของทอร์แรนซ์ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านความคิดสร้างสรรค์ทงั ้ 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความคล่องแคล่ว ในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และด้านความคิดริเริม่ รวมถึง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ของสุมาลี ขาอินศึกษาก็เป็นกลุ่มนักเรียนทีม่ ชี ่วงอายุเดียวกันกับงานวิจยั นี้

2. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กบั ความคิ ดสร้างสรรค์
2.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 17) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ไว้ว่า เป็ นความต้องการ
ของบุคคลที่จะฟนั ฝ่าอุ ปสรรคโดยไม่ย่อท้อ และต้องการทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โยธิน ศันสนยุทธ (2531: 155) ให้ความหมายแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ไว้ คือ ความปรารถนาทีจ่ ะ
กระทาให้ได้ดที ่สี ุดและประสบความสาเร็จ ถ้าเราสามารถตกลงกันได้ว่าใครเป็ นคนที่มแี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์สูงเราย่อมรับรูบ้ างสิง่ บางอย่างเกีย่ วกับคนๆ นัน้ ได้
สุรางค์ โค้วตระกูล (2533: 123) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ว่า หมายถึง แรงจูงใจที่
เป็นแรงขับ ให้บุคคลพยายามทีจ่ ะประกอบพฤติกรรมทีจ่ ะประสบสัมฤทธิ ์ผลตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ
(Statement of Excellent) ทีต่ นเองตัง้ ไว้
เฮอร์แมน (จันทจิรา เสถียร. 2551: 29; อ้างอิงจาก Herman. 1970: 353) ได้ให้ความหมาย
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็ นความต้องการได้รบั ผลสาเร็จจากการกระทาในสิง่ ทีย่ าก ต้องการเอาชนะอุปสรรค
และบรรลุถงึ มาตรฐานอันดีเลิศต้องการเป็ นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอื่นๆ
ต้องการเพิม่ การยอมรับตนเองโดยการบรรลุความสาเร็จในกิจกรรมทีเ่ ป็ นอัจฉริยะ
แมคเคลแลนด์ และคณะ (จันทจิรา เสถียร. 2551: 29; อ้างอิงจาก McClelland; & et al.
1953: 110 – 111) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ สรุปได้ว่า เป็ นความปรารถนาทีจ่ ะทาสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี แข่งกับมาตรฐานทีด่ เี ยีย่ ม หรือทาได้ดกี ว่าบุคคลอื่น ความพยายามชนะ
อุปสรรคต่างๆ มีความรูส้ กึ สบายใจเมื่อประสบความสาเร็จและมีความวิตกกังวล เมื่อทาไม่สาเร็จ หรือ
ประสบความล้มเหลว
แอทคินสัน (จันทจิรา เสถียร. 2551: 29; อ้างอิงจาก Atkinson. 1966: 240 – 241) ให้
ความหมายว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึน้ เมื่อบุคคลรู้ตวั ว่าการกระทาของตนเอง
จะต้องได้รบั การประเมินจากตนเองหรือบุคคลอื่น โดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเลิศ ผลจากการประเมิน
อาจเป็นสิง่ ทีพ่ อใจเมือ่ กระทาสาเร็จ หรือไม่น่าพอใจเมือ่ กระทาไม่สาเร็จ
คาร์เตอร์ วี กูด (จันทจิรา เสถียร. 2551: 29; อ้างอิงจาก Carter V. Good. 1973: 375) ให้
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นความปรารถนาและความพยายามอย่าง
สูงของนักเรียนที่จะศึกษาให้บรรลุสมั ฤทธิ ์ผลตามเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ และเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทวไปของ
ั่
การศึกษา
ฮิลการ์ด (จันทจิรา เสถียร. 2551: 29; อ้างอิงจาก Hilgard. 1976: 153) ให้ความหมายว่า
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นแรงจูงใจชนิดหนึ่งทีท่ าให้บุคคลมีการกระทาเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Goal) ด้วย
มาตรฐานทีด่ เี ลิศ (Standard of Excellence)
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ หมายถึง ความปรารถนาหรือ
ความต้องการของนักเรียนทีจ่ ะได้รบั ผลสาเร็จในสิง่ ทีม่ ุ่งหวัง แม้จะยุ่งยาก ลาบากก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ทีข่ ดั ขวาง พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะแก้ปญั หาเพื่อนาตนไปสู่ความสาเร็จมุ่งมันที
่ จ่ ะทาให้ดเี ลิศ เพื่อบรรลุ
มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ มีความสบายใจเมือ่ ประสบผลสาเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อทาไม่สาเร็จ หรือประสบ
ความล้มเหลว
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2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มีนกั จิตวิทยาหลายท่านให้แนวคิดและทฤษฎีไว้ดงั นี้
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ของเมอร์เรย์ (Murray’s Achievement Motivation Theory)
เมอร์เรย์ (ทศพร ประเสริฐสุข. 2525: 26; อ้างอิงจาก Murray. 1938) ได้รวบรวมความ
ต้องการทางจิตของมนุ ษย์ไว้ 28 ชนิด และในจานวนนี้มคี วามต้องการเอาชนะและประสบความสาเร็จ
รวมอยู่ดว้ ย เขาจึงเป็ นบุคคลแรกทีไ่ ด้กล่าวถึงความต้องการผลสัมฤทธิ ์ (N-Achievement) ว่าเป็ นความ
ต้องการทางจิตที่มอี ยู่ในมนุ ษย์ทุกคน เพราะมนุ ษย์ต้องการเป็ นผู้ทม่ี คี วามสามารถ มีพลังจิต (Will
Power) ทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรค มุง่ มันที
่ จ่ ะกระทาในสิง่ ทีย่ ากให้ประสบความสาเร็จ
ทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation
Theory)
แมคเคลแลนด์ และคนอื่น ๆ (จันทจิรา เสถียร. 2551: 35; อ้างอิงจาก McClelland; & et al.
1953: 110–111) กล่าวถึงทฤษฎีของตนเองในแง่คดิ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ว่า มนุ ษย์ทุกคน
ต้องการได้มาซึง่ ความสาเร็จ ทุกครัง้ ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมทางานสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนัน้ ต้องมัน่ ใจว่าจะ
ได้รบั ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็ นประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์ท่ผี ่านมา เพราะเราไม่
สามารถแก้ไขหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ าว่าเราจะได้รบั ผลตอบแทนอย่างไรในสถานการณ์ท่จี ะทาให้
สามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จได้นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ ในทุกคน มีเฉพาะบางคนเท่านัน้ ที่ปฏิบตั ติ ามแล้ว
ประสบความสาเร็จ ซึง่ จะตรงกันข้ามกับคนทีท่ าแล้วเกิดความผิดพลาด จะทาให้เขาเกิดความกลัวใน
ความล้มเหลว แต่กส็ ามารถทีจ่ ะพัฒนาแรงจูงใจในความกลัวเหล่านัน้ มาเป็ นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์กับ
พืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของสังคมและการอบรมเลีย้ งดู รวมทัง้ ผลของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ทีม่ ตี ่อสังคมด้วย
ซึง่ มีทศั นะว่าการอบรมเลีย้ งดูและวัฒนธรรมของสังคมที่เน้นความสาเร็จหรือสัมฤทธิผล คือที่มาของ
สังคมทีป่ ระสบความสาเร็จ (Achieving Society) ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมในสังคมสัมฤทธิ ์หรือสังคมทีเ่ น้น
ความสัมฤทธิ ์ (Achievement - motivated Society) จะทาให้พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกโดยเน้นความ
สัมฤทธิผลตามบรรทัดฐานของสังคมด้วย ดังนัน้ พ่อแม่กจ็ ะฝึกให้เด็กรูจ้ กั ช่วยตัวเอง ฝึกการคิดแก้ปญั หา
และให้การเสริมแรงพฤติกรรมที่มุ่งความสัมฤทธิผลในการเรียนและการทางาน ฯลฯ การอบรมเลี้ยงดู
ดังกล่าวจะพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็ นคนที่ต้องการความสาเร็จมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ทีเ่ ขามีอยู่นนั ้ ก็จะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของเขา ทาให้เขาเป็ นผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าสังคม หรือเป็ นผู้
ปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามมานะพยายามและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลทาให้เกิดสัมฤทธิผลขึน้ ในกลุ่มหรือสังคม
ที่เขาเป็ นผู้นาหรือสมาชิกอยู่ ดังนัน้ สังคมที่มสี มาชิกที่มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงก็ย่อมพัฒนาไปได้
มากกว่าในสังคมทีม่ สี มาชิกทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่า
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ทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของแอทคิ นสัน (Atkinson’s Achievement Motivation
Theory)
แอทคินสัน (พัชราภรณ์ เชียงแก้ว. 2540: 12 – 13; อ้างอิงจาก Atkinson. 1964: 240 – 268)
ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ โดยอาศัยพืน้ ฐานทฤษฎีการตัดสินใจ
(Theory of Decision Making) เพื่อทานายแนวโน้มของพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ ์ แอทคินสันเชื่อว่าสิง่ ที่
กระตุ้นให้บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรม (Tendency To Perform an Activity: TA) นัน้ ขึน้ อยู่กบั
ผลบวกขององค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. แนวโน้มทีจ่ ะประสบความสาเร็จ (Tendency To Approach Success: s T ) ซึง่ ได้มา
จากการคูณขององค์ประกอบ 3 ตัว ดังนี้
Ts = Ms × Ps × Is
เมือ่ Ms คือ แรงจูงใจทีจ่ ะมุง่ ความสาเร็จ (A Motive To Achieve Sucess)
Ps คือ ความคาดหวังหรือโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จ (Expectancy or Probability
of Success)
Is คือ ค่าของสิง่ ล่อใจจากความสาเร็จในกิจกรรมนัน้ ๆ (Incentive Value of Success
at a Particular Active)
ซึง่ Is = 1 - Ps
แรงจูงใจทีจ่ ะมุง่ สู่ความสาเร็จนัน้ เป็ นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคลซึง่ มักมีค่าค่อนข้าง
คงที่ แต่ตวั แปรอีก 2 ตัว คือ การคาดหวังหรือโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จ และค่าของสิง่ ล่อใจจาก
ความสาเร็จในกิจกรรมนัน้ ๆ จะมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะผกผัน กล่าวคือถ้าการคาดหวังหรือโอกาส
ทีจ่ ะประสบความสาเร็จมีค่าน้อย (งานยาก) เมื่อทางานนัน้ สาเร็จค่าของสิง่ ล่อใจจากความสาเร็จใน
กิจกรรมนัน้ ๆ (ความภาคภูมใิ จในความสาเร็จ) ย่อมมีค่าสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากโอกาสทีจ่ ะ
ประสบความสาเร็จมีค่ามาก(งานง่าย) เมื่อทางานนัน้ สาเร็จ ค่าของสิง่ ล่อใจจากความสาเร็จในกิจกรรม
นัน้ ๆ (ความภาคภูมใิ จในความสาเร็จ) ย่อมมีค่าน้อย
2. แนวโน้มทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความล้มเหลว (Tendency To Avoid failure: f T ) ซึง่ ได้มาจาก
ผลคูณขององค์ประกอบ 3 ตัว
ค่าของสิง่ ล่อใจจากความล้มเหลวในกิจกรรมนัน้ ๆ (ความรูส้ กึ ละอายหรือเสียหน้า) จะมีมากถ้า
งานนัน้ เป็ นงานง่าย หรือโอกาสทีป่ ระสบความสาเร็จมีมาก ในทางตรงข้ามค่าของสิง่ ล่อใจจากความ
ล้มเหลวในกิจกรรมนัน้ ๆ (ความรูส้ กึ ละอายหรือเสียหน้า) จะมีน้อย ถ้าหากงานทีท่ านัน้ เป็ นงานทีย่ าก
หรือโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีน้อยและโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวกับโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จจะมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะผกผัน คือ Pf = 1 - Ps การหลีกเลีย่ งความล้มเหลวจะมีค่า
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มากทีส่ ุดเมื่องานทีท่ านัน้ มีความยากระดับกลาง หรือมีโอกาสทีจ่ ะประสบความล้มเหลว 50% ( f P =
.50)
3. การจูงใจภายนอกทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน (Extrinsic Motivation To Perform The Task: Text)
ซึง่ ทาให้บุคคลปรารถนาทีจ่ ะกระทากิจกรรมนัน้ หรือไม่ อันได้แก่ แรงจูงใจภายนอกและรางวัลทีเ่ ป็ นสิง่
ล่อใจ (Extrinsic Motivatives & Incentives)
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จะเป็ นตัวกาหนดทีส่ าคัญของความมุง่ หวัง ความพยายาม ความอดทนเมื่อ
บุคคลคาดว่าจะมีการประเมินการเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเลิศ การแสดงพฤติกรรมที่เกิดจาก
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เรียกว่า พฤติกรรมมุ่งสัมฤทธิ ์ (Achievement oriented behavior) ในทีน่ ้ีความกลัว
ความล้มเหลว หมายถึง ความวิตกกังวลว่าผลของการกระทานัน้ จะประสบความล้มเหลวทาให้ได้รบั
ความอับอาย พฤติกรรมของผูท้ ก่ี ลัวความล้มเหลวจึงออกมาในลักษณะของการหลีกเลีย่ งความล้มเหลว
คือ ไม่ยอมกระทาพฤติกรรมหรือกระทาพฤติกรรมทีย่ ากมากๆ ทีไ่ ม่มโี อกาสสาเร็จได้การรับรูโ้ อกาสทีจ่ ะ
ประสบความสาเร็จ หมายถึง การทีบ่ ุคคลมองเห็นว่าการกระทานัน้ ๆ มีความเป็ นไปได้หรือโอกาสทีจ่ ะ
ประสบความสาเร็จมีมากน้อยเพียงใด หรือมีความยากง่ายทีจ่ ะประสบความสาเร็จเพียงใดแนวโน้มทีจ่ ะ
กระทาพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลจากภายนอก (Text) หมายถึง สิง่ ชักจูงหรือผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นผลพลอยได้
จากการกระทาพฤติกรรมทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ ์ เช่น การได้รบั การยอมรับจากสังคม เงินทอง การได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื เป็นต้น
จากสมการข้างต้นจะพบว่ าแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติก รรมผลสัมฤทธิ ์นัน้ จะเกิดขึ้นหรือ ไม่
ขึน้ อยูก่ บั ผลต่างของแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ ์กับความกลัวความล้มเหลว ถ้าแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ ์มีค่าสูง
กว่าก็สามารถทานายได้ว่าจะแสดงพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ ์ แต่ถ้าแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ ์ต่ ากว่าก็จะ
สามารถทานายได้ว่าไม่แสดงพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ ์ นอกจากนัน้ พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ ์ยังเกี่ยวข้อง
กับการรับรูถ้ งึ โอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จและอิทธิพลภายนอกหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ อีกด้วย
2.3 ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ สงู
เฮอร์แมน (จันทจิรา เสถียร. 2551: 40; อ้างอิงจาก Herman. 1970: 354-355) ได้สรุปลักษณะ
ของผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ไว้ดงั นี้
1. มีความทะเยอทะยาน
2. มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบผลสาเร็จ ถึงแม้ว่าผลจากการกระทานัน้ จะขึน้ อยู่
กับโอกาส
3. มีความพยายามไต่เต้าไปสู่สถานภาพทางสังคมทีส่ งู ขึน้
4. มีความอดทนทางานยากๆ ได้เป็นเวลานาน
5. เมือ่ งานทีก่ าลังทาอยูถ่ ูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวน ก็จะพยายามทาต่อไปจนสาเร็จ
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6. มีความรูส้ กึ ว่าเวลาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่หยุดนิ่งและสิง่ ต่างๆ จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว จึงควร
รีบทาสิง่ ต่างๆ ให้ทนั เวลา
7. คานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก
8. ในการเลือกเพื่อนร่วมงานก็จะเลือกเพื่อนทีม่ คี วามสามารถเป็ นอันดับแรก
9. ต้องการให้ตนเองเป็นทีร่ จู้ กั แก่ผอู้ ่นื โดยพยายามทางานของตนให้ดี
10. พยายามปฏิบตั งิ านให้ดอี ยูเ่ สมอ
จิราภรณ์ ตัง้ กิตติภาภรณ์ (2532: 106-107) ได้กล่าวถึง คนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงจะมี
ลักษณะดังนี้
1. กล้าเสีย่ ง (Moderate Risk Taking) มีความต้องการใช้ความสามารถมากกว่าอาศัยโชค
ช่วย มีการตัดสินใจเด็ดเดีย่ ว เชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
ชอบทาสิง่ แปลกๆ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
สิง่ ทีท่ า้ ทายและยัวยุ
่ ความสามารถของตน
2. ขยันขันแข็ง (Energetic) มีความมานะบากบันขยั
่ นขันแข็งในการคิดค้นคว้าและปฏิบตั ิ
ตลอดเวลา มีความตัง้ ใจจริงและจริงใจกับการทางาน โดยจะสังเกตได้จากพวกนี้จะทุ่มเวลาส่วนใหญ่ของ
ชีวติ ให้กบั การทางานมากกว่าสิง่ อื่น
3. ระดับความคาดหวังสูง (High Level of Expectation) การกระทาของตนไว้สูงและมี
ความละเอียดอ่อนในการทางาน ผลงานทีป่ รากฏออกมาจะต้องสมบูรณ์ และดีเลิศเสมอ
4. รับผิดชอบตนเอง (Individual Responsibility) ผูน้ ้ีมกั จะมีวนิ ัยในตนเอง รูจ้ กั รับผิดชอบ
พยายามทางานให้บรรลุผลสาเร็จ โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเองมากกว่าทีจ่ ะคอยพึง่ คนอื่น มี
เสรีภาพในการทีจ่ ะคิดทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองไม่ชอบให้คนอื่นบงการ
5. ต้องการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Results of Decision) เมื่อมี
การทางานไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลงานของตนเอง และเมื่อทราบผลแล้วจะพยายามแก้ไข
ปรับปรุงผลงานให้ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ
6. คาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) ในการทาสิง่ ต่างๆ มักจะมี
การวางแผนระยะยาว โดยมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเป็ นไปได้หรือแนวโน้มของผลกระทบต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดตามทีหลังตลอดจนหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อน
พรรณี ชูทยั เจนจิต (2538: 513-514) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ว่าเป็ นความต้องการทีจ่ ะ
ทาสิง่ ต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วง ซึง่ บางคนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง บางคนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่า ไว้ดงั นี้
1. ลักษณะของผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง
1.1 เป็ นผูม้ คี วามมานะบากบัน่ พยายามทีจ่ ะเอาชนะความล้มเหลวต่างๆ พยายามที่
จะไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง
1.2 เป็นผูท้ างานมีแผน
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1.3 เป็นผูต้ งั ้ ระดับความคาดหวังไว้สงู
2. ลักษณะของผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่า
2.1 เป็ นผูท้ ท่ี างานแบบไม่มเี ป้าหมาย
2.2 ตัง้ เป้าหมายไปในวิถที างทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความล้มเหลว อาจจะตัง้ เป้าหมายง่ายหรือ
ยากเกินไป ตัง้ เป้าหมายไว้ง่ายๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผดิ หวัง ส่วนพวกที่ตงั ้ ไว้ยากเกินไปนัน้ เพราะรูว้ ่า
อาจจะต้องล้มเหลวอีก แต่ลม้ เหลวเพราะการทางานยากรักษาหน้าตัวเองได้ดกี ว่า
2.3 ตัง้ ระดับความคาดหวังไว้ต่า
เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ (2542: 325-326) ได้กล่าวถึงผูท้ ่มี แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงว่าควรมี
ลักษณะดังนี้
1. ลักษณะนิสยั เป็ นผูท้ แ่ี สดงความกล้าเสีย่ งทีจ่ ะทาสิง่ ต่างๆ ต้องการเอาชนะอุปสรรค มี
ความทะเยอทะยาน มีความพยายาม และสร้างกาลังใจทีจ่ ะเอาชนะความเบื่อหน่ าย และความเหนื่อย
2. ลักษณะทางสังคม คือ ต้องการมีช่อื เสียงในสังคม
3. ด้านความต้องการมีความต้องการความสุขสบายทางกาย ความมังคั
่ งสมบู
่
รณ์และ
ครอบครองสิง่ ต่างๆ มากกว่าผูอ้ ่นื
4. เป็นผูท้ ต่ี อ้ งการทากิจกรรมให้มมี าตรฐานสูงสุด ต้องการทาสิง่ ต่างๆ ให้ได้ดแี ละการทา
กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ดนี นั ้ เพื่อให้มมี าตรฐานสูงส่ง
5. ทัศนคติเกีย่ วกับความสาเร็จ พยายามทาสิง่ ยาก ๆ ให้สาเร็จอย่างดี
6. ความเป็นอิสระ เช่น ต้องการความเป็ นอิสระในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็วเป็ น
ตัวของตัวเอง ดาเนินการตามการตัดสินใจของตนเอง ต้องการเป็ นคนทีแ่ ปลกไปจากคนอื่น หรือมีสงิ่
ต่างๆ ทีไ่ ม่เหมือนผูอ้ ่นื
7. ความรูส้ กึ ผิด (Guilt) จะรูส้ กึ ไม่สบายใจ เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ทาสิง่ ใด
ไม่ได้ดอี ย่างทีต่ งั ้ ใจ และทาผิด (ถ้าเป็นความรูส้ กึ ผิดด้านอื่น จะพิจารณาว่ามีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่า)
8. ความต้องการความรู้ อยากได้ความรู้ อยากมีความเข้าใจ และสามารถทาสิง่ ต่างๆ ได้ดี
9. จุดมุ่งหมายในชีวติ เป็ นผูม้ คี วามหวัง ต้องการความสาเร็จในชีวติ ต้องการรางวัล
ยิง่ ใหญ่ในอนาคตมากกว่ารางวัลเล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั
10. เป็ นผูท้ ่ใี ห้ความใส่ใจ กับความเป็ นไปได้ของความสาเร็จในงานที่ทาอยู่ สามารถ
ทานายสถานการณ์ได้อย่างเฉียบแหลม เป็นผูไ้ ด้รบั ความสาเร็จมากกว่าล้มเหลว
จากลักษณะของผู้ท่มี แี รงจูใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้ท่มี แี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์สูงจะมีลกั ษณะชอบทางานทีท่ ้าทายความสามารถ มีความมุ่งมัน่ พยายามทีจ่ ะทางานให้สาเร็จ
โดยจะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเมือ่ ทางานได้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะตรงกันข้ามกับผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ต่ าทีพ่ ยายามจะหลีกเลีย่ งความล้มเหลว โดยการกาหนดเป้าหมาย หรือระดับความคาดหวังทีต่ ่ า
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ในการจะพัฒนาให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ โดยการสร้างให้เกิดความเป็ นตัวของตัวเอง โดยมาไป
บังคับหรือกดดัน
2.4 การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
วารินทร์ สายโอบเอื้อ และสุณีย์ ธีรดากร (2522: 68) ได้กล่าวถึง วิธสี ร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
ไว้หลายวิธ ี ดังนี้
1. การเร้าให้นกั เรียนเกิดความสนใจ อาจทาโดย
1.1 การเร้าให้เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น
1.2 ให้หลีกความกังวลในระดับทีเ่ หมาะสมทาให้เกิดการเสาะแสวงหาความรู้
2. การแข่งขันและร่วมมือ
3. การชมเชยและตาหนิ
4. การให้นกั เรียนรูค้ วามก้าวหน้าของตนเอง
5. การตัง้ ระดับความมุง่ หวังให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
6. การให้รางวัลและการลงโทษ
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา (2544: 149-150) ได้กล่าวถึงวิธกี ารสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน
ไว้ดงั นี้
1. ควรศึกษาความต้องการของเด็กแต่ละวัย และควรจัดเนื้อหาวิชาให้สนองความต้องการ
ของเด็ก เนื้อหาทีส่ อนควรเกีย่ วข้องกับชีวติ จริง และมีความหมายสาหรับเด็ก
2. ก่อนเริม่ เข้าสู่บทเรียนควรมีวธิ กี ารนาเข้าสู่บทเรียน เพื่อดึงความสนใจ และบอกให้เด็ก
ทราบถึงจุดมุง่ หมายของบทเรียน
3. ควรแนะนาให้เด็กเริม่ หัดวางเป้าหมายในการเรียนสาหรับตนเอง เพราะคนทีเ่ รียนหรือ
ทางานอย่างมีเป้าหมายจะกระทาด้วยความตัง้ ใจ
4. บรรยากาศในการเรียนการสอนควรมีการไต่ถาม มีการอภิปราย และทางานร่วมกันเป็ น
กลุ่มย่อย เพื่อให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น มีการรับฟงั และทาความเข้าใจ ตลอดถึงมีการยอมรับซึง่ กัน
และกัน
5. ใช้วธิ กี ารเสริมแรง ตามความเหมาะสมตามความจาเป็ น เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปรารถนาและบางครัง้ อาจลบพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ทัง้ นี้เพราะรางวัล คาชมเชย การยิม้ การพยัก
หน้า การให้ความเอาใจใส่ นับว่าเป็นตัวเสริมแรงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก
6. ให้การทดสอบ การทดสอบจะเป็ นเครื่องมือกระตุ้นให้เด็กเอาใจใส่ต่อบทเรียน และมี
ความตื่นตัวในการเรียนอยูต่ ลอดเวลา
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7. ให้ทราบผลการทดสอบอย่างทันท่วงที การให้เด็กทราบผลการทดสอบอย่างทันท่วงที
ว่าสิง่ ทีต่ นได้เรียนรูไ้ ปแล้วนัน้ มีความเข้าใจถ่องแท้เพียงใด มีสงิ่ ใดจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ซึง่ วิธกี ารนี้
จะทาให้เด็กต้องเอาใจใส่ตดิ ตามเนื้อหาวิชาอยูต่ ลอดเวลา
8. การพานักเรียนออกไปทัศนศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ จะเป็ น
แนวทางหนึ่งทีก่ ระตุน้ ความสนใจเด็กได้เป็ นอย่างดี
9. การสอนหรือการมอบหมายกิจกรรมให้เด็กปฏิบตั ิ และติดตามผล จนเด็กทางานนัน้
สาเร็จ นับว่าเป็นสิง่ สาคัญสาหรับการเรียนการสอน เพราะความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กในครัง้ หนึ่งจะเป็ น
แรงกระตุน้ ให้เด็กเกิดกาลังใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นคราวต่อไป
จะเห็นว่าในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนัน้ ครูผสู้ อนมีส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างให้
เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความ
ตื่นตัวในการเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ทัง้ ในด้านการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และนอกชัน้ เรียน เพื่อทีจ่ ะให้
เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็น มีแรงกระตุน้ และมีกาลังใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ได้ดี
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ สรุปได้ว่า เด็กทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
สูงจะมีลกั ษณะชอบทางานทีท่ า้ ทายความสามารถ มีความมุง่ มันพยายามที
่
จ่ ะทางานให้สาเร็จโดยจะรู้สกึ
ภาคภูมใิ จเมือ่ ทางานได้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะตรงกันข้ามกับผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่ า
ทีพ่ ยายามจะหลีกเลีย่ งความล้มเหลว โดยการกาหนดเป้าหมาย หรือระดับความคาดหวังทีต่ ่ า การจะ
พัฒนาให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์นัน้ ควรสร้างให้เด็กมีความเป็ นตัวของตัวเอง อย่าให้รสู้ กึ ว่าถูกบีบ
บังคับหรือกดดัน
2.5 การวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
เมอร์เรย์ (จารุวรรณ นาคคูบวั . 2552: 59; อ้างอิงจาก Murray. 1938: 80 – 81) เป็ นนัก
ทฤษฎีจติ วิทยาบุคลิกภาพที่นิยมการทาจิตวิเคราะห์บวกกับประสบการณ์ในคลินิก ทาให้เขามีความ
สนใจและความต้องการ เขาเชื่อว่าหากผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มปี ญั หาทางจิต อารมณ์ และ
บุคลิกภาพ สามารถเข้าใจความต้องการของผูเ้ ข้ามาขอการบาบัด ก็จะช่วยให้ผู้นนั ้ สามารถลดความ
กดดันทางอารมณ์และปรับปรุงบุคลิกภาพได้ แต่การที่จะเข้าใจแรงจูงใจและความต้องการของบุค คล
ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องมีเครื่องมือทางจิตวิทยาทีเ่ ป็ นรูปธรรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ดังนัน้ เขาจึงสร้าง
เครื่อ งมือ เป็ นแบบทดสอบวัด แรงจูง ใจและความต้อ งการของบุ ค คลที่ช่ือ ว่ า TAT (Thematic
Apperception Test) ซึง่ ในแบบทดสอบ TAT นี้ประกอบด้วยรูปภาพ 20 รูป ทีส่ ามารถตีความหมายได้
หลายอย่าง (Ambiguous) มีชุดสาหรับผูช้ าย ผูห้ ญิง เด็กชายและเด็กหญิง ผูถ้ ูกทดสอบจะดูภาพเหล่านี้
แล้วจะบอกผูท้ ดสอบว่าเห็นอะไรจากรูปทีใ่ ห้ดู คาบอกเล่าของผูร้ บั การทดสอบจะถูกนาไปวิเคราะห์และ
ตีความว่าจิตใต้สานึกของผูท้ ดสอบเป็ นอย่างไรเขากาลังมีปญั หาทางจิตหรือทางอารมณ์ในด้านใด TAT
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เป็ นแบบทดสอบชนิด Projective Test วิธกี ารใช้แบบทดสอบ การให้คะแนน และการตีความต้องได้รบั
การเรียนและฝึกฝนจึงจะใช้ได้อย่างไม่ผดิ พลาด
แมคเคลแลนด์ และคนอื่น ๆ (จารุวรรณ นาคคูบวั . 2552: 59; อ้างอิงจาก McClelland; et
al. 1961: 36 – 62) ได้ปรับปรุงแบบทดสอบ TAT ซึง่ เมอร์เรย์ (Murray. 1938) เป็ นผูส้ ร้างขึน้ และได้
พัฒนาความถูกต้องของวิธกี ารโดยละเอียดสาหรับการให้คะแนนของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ซึง่ ตัวเลขของ
จานวนนักเรียนแสดงการประเมินความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบTAT จากการวัดแนวความคิด โดย
แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นภาพทีม่ สี ถานการณ์ทค่ี ลุมเครือ พิมพ์ลงในกระดาษแข็งขนาด 9 x 11 นิ้ว
แผ่นละ 1 ภาพ ซึง่ เป็นภาพขาวดา จานวนทัง้ หมด 31 ภาพ ซึง่ เป็ นภาพวาดเหตุการณ์ต่างๆจานวน 30
แผ่น และเป็ นกระดาษเปล่า 1 แผ่น โดยจัดทาเป็ นชุดได้ 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยแผ่นภาพจานวน
20 แผ่น และในแต่ละชุดก็จะมีภาพทีซ่ ้ากัน โดยการนาไปทดสอบกับเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงทีม่ อี ายุ
มากกว่า 14 ปี ผูไ้ ด้รบั การทดสอบจะต้องบรรยายเรือ่ งราวในแต่ละภาพ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ทแ่ี สดง
ในภาพนัน้ ทัง้ เหตุการณ์ก่อนหน้าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลในภาพนัน้ ซึง่
ในแบบทดสอบ TAT จะเป็นการเรียบเรียงเรือ่ งราวเกีย่ วกับภาพทีค่ ลุมเครือทีน่ ามาเป็ นสิง่ เร้า โดยบุคคล
จะนาเอาประสบการณ์ของตนเองมาผูกเป็ นเนื้อเรื่อง ในบางส่วนของประสบการณ์เป็ นการรับรูส้ งิ่ เร้าใน
ขณะนัน้ และในบางส่วนเป็ นการรับรูใ้ นอดีตทัง้ ทีอ่ ยู่ในจิตสานึกและจิตใต้สานึก ซึง่ ในการคิดฝนั เหล่านี้
บุคคลย่อมแสดงสภาพจิตใจของตนออกมาอย่างเด่นชัด ตลอดจนวิธกี ารป้องกันตนเองและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ของตน จากลักษณะดังกล่าวผู้ท่มี คี วามชานาญเท่านัน้ จึงจะสามารถทราบรายละเอียดของ
บุคลิกภาพทีแ่ สดงออกมา
จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ จัดเป็ นการวัดทางด้านบุคลิกภาพในการ
แสดงออกโดยมีความปรารถนาหรือความต้องการของนักเรียนที่จะได้รบั ผลสาเร็จในสิง่ ที่มุ่งหวังหรือ
ตัง้ เป้าหมายไว้ ซึง่ สามารถกระทาได้หลายวิธตี ามความเหมาะสมของจุดมุง่ หมายในการวัดทีแ่ ตกต่างกัน
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของ พิณกาน ภัทเศรษฐ์ (2551)
ซึง่ พัฒนามาจากแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1961: 207-256) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ซึง่ เป็ นแบบวัดทีไ่ ด้มกี ารหาคุณภาพเครือ่ งมือเพื่อวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ในนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีวยั และสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีด่ าเนินการวิจยั ใน
ครัง้ นี้
2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กบั ความคิ ดสร้างสรรค์
ปาริฉัตร อั ๋นประเสริฐ (2543) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกับ
เชาวน์ปญั ญา ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
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ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 จานวน 474 คนทีไ่ ด้มาจากการสุ่มประชากร เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบทดสอบเชาวน์ ปญั ญาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าเชาวน์ปญั ญาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์และ
ความคิดสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวก และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.587, .316 และ .243 ตามลาดับ ส่วนตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ได้ดที ส่ี ุด คือ เชาวน์ปญั ญารองลงมาคือแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ และความคิดสร้างสรรค์ ตามลาดับ
อัล-ไครซี และ เทอร์ค ิ (Al-Qaisy; & Turki. 2011) ได้ศกึ ษาจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในเมือง
อัมมันจานวน 800 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความคิดสร้างสรรค์
โดยพบว่ามีค่าความสัมพันธ์อยูท่ ่ี .70 และมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
ไรท์ (จรินทิพย์ ศรีทบั ทิมพ์. 2551: 48; อ้างอิงจาก Wright. 1998: 239) ได้ศกึ ษาความคิด
สร้างสรรค์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมต่อต้านทีม่ ตี ่อการรับรูข้ องเด็กวัยรุ่น ต่อประสบการณ์ในโรงเรียน
มัธยมต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนทีม่ แี รงจูงใจทางวิชาการต่าและมีพฤติกรรมต่อต้าน เปรียบเทียบกับ
กลุ่มทีม่ แี รงจูงใจ มีตใิ นการแก้ปญั หา และฉลาด การรวบรวมข้อมูลใช้ทงั ้ เชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็ นกลุ่มและการทดลอง
ภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มแี รงจูงใจสูง มีความสามารถทางด้านสร้างสรรค์สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ และมีลกั ษณะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์ เช่น มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความฉลาด
ทางด้านอารมณ์

3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับความคิ ดสร้างสรรค์
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
อัจฉรา สุขารมณ์ และ อรพินทร์ ชูชม (2530: 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)
หมายถึง ความสาเร็จทีไ่ ด้จาการทางานทีต่ ้องอาศัยความพยายามจานวนหนึ่งซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการ
กระทาทีอ่ าศัยความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จึงเป็ นขนาดของ
ความสาเร็จทีไ่ ด้จาการเรียนทีอ่ าศัยการทดสอบ (Contesting Procedures) เช่น จากการสังเกตหรือจาก
การตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดที่ได้มาจากโรงเรียน (School Grade) ซึ่งต้องอาศัย
กรรมวิธที ่ซี บั ซ้อน และช่วงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธหี นึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทัวไป
่ (Published Achievement)
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วรรณี โสมประยูร (2537: 262) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนว่า หมายถึง
ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ซึง่ พัฒนาขึน้ หลังจากได้รบั การอบรมสัง่
สอนและฝึกฝนโดยตรง
ภพ เลาหไพบูลย์ (2537: 295) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถในการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ได้จากทีไ่ ม่เคยกระทาได้หรือกระทาได้น้อยกว่าที่
จะมีการเรียนรูซ้ ง่ึ เป็ นพฤติกรรมทีส่ ามารถวัดได้
บังอร ภัทรโกมล (2541: 31) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญั ญา เช่น ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่
เรียนไปแล้วมากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ ซึง่ วัดภายหลังการเรียน และต้องวัดตาม
จุดประสงค์ของวิชาและเนื้อหาทีส่ อนซึง่ วัดจากคะแนนทีน่ กั เรียนตอบแบบทดสอบ
ไพรัตน์ คาปา (2541: 34) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลทีเ่ กิดจากการเรียนการสอน ทัง้ ด้านความรู้ และทักษะทีเ่ กิดหลังจากได้รบั การฝึกอบรมหรือการ
สอน
ประหยัด แสงวิชยั (2544: 19) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสิง่ แวดล้อม
หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีว่ ดั ได้ 4 ด้านประกอบด้วย ด้านความรูค้ วามจา ความเข้าใจ การ
นาไปใช้และทักษะกระบวนการ
จินตนา ช่วยด้วง (2547: 29) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนว่า คือ
ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการกระทาทีป่ ระสานกัน และอาศัยความ
พยายามอย่างมาก ทัง้ องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับสติปญั ญา และองค์ประกอบทีใ่ ช้สติปญั ญาแสดงออก
ในรูปของความสาเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทัวไป
่
ปริวตั ิ สิงหาเวช (2548: 5) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรูใ้ นรายวิชา ซึง่ พิจารณาจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ศุภพงศ์ คล้ายคลึง (2548: 27) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสาเร็จทีเ่ กิด
จากพฤติกรรมการกระทากิจกรรมของแต่ละบุคคล ทีต่ อ้ งอาศัยความพยายามอย่างมาก ทัง้ องค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสติปญั ญา และองค์ประกอบทีไ่ ม่ใช่สติปญั ญา ซึง่ สามารถสังเกต ทีว่ ดั ได้ดว้ ยเครื่องมือทาง
จิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ด้านต่างๆ
อรสา เอีย่ มสอาด (2548: 5) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรูใ้ นสาระการเรียน ซึง่ พิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
กูด (ณภัทร พุทธสรณ์. 2551: 22; อ้างอิงจาก Good. 1973: 7) ได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) ว่าหมายถึง ความสาเร็จ (Accomplishment) ความคล่องแคล่ว ความ
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ชานาญในการใช้ทกั ษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Academic
Achievement) หมายถึง ความรูห้ รือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูใ้ นวิชาต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนมาแล้ว ซึง่ ได้มา
จากผลการทดสอบของครูผสู้ อน หรือผูร้ บั ผิดชอบในการสอน หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน
ฮูเซ็น และ โพสเทิลธ์เวท (ณภัทร พุทธสรณ์ . 2551: 22; อ้างอิงจาก Husen; &
Postlethwaite. 1985: 35) ให้ความเห็นว่าผลสัมฤทธิ ์เป็นคาทีม่ คี วามหมายกว้างขวาง ซึง่ พอจะประมวล
ได้ว่า เป็ นผลสะท้อนของความรอบรู้ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทีท่ กั ษะและความรู้
กาลังพัฒนา
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนรูท้ ไ่ี ด้เรียนมาแล้ว
และวัดได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ่งมาจากประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียน การ
ฝึกอบรม และเป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
3.2 การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื่อวัดความรูเ้ นื้อหา ผูป้ ระเมินต้องมีการวางแผนการ
ดาเนินการสร้างที่เป็ นระบบ มีความรูใ้ นด้านเนื้อหา เขียนข้อคาถามทีต่ รงประเด็นตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพแต่ละข้อได้ ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กล่าวถึงการสร้างข้อสอบทีเ่ ป็ นระบบ
นัน้ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. การระบุจดุ มุง่ หมายในการทดสอบ
2. การระบุเนื้อหาให้ชดั เจน
3. การทาตารางเนื้อหากับจุดมุง่ หมายในการทดสอบ
4. การทาน้าหนัก
5. การกาหนดเวลาสอบ
6. การกาหนดจานวนข้อหรือคะแนน
7. การเขียนข้อสอบ
8. การตรวจสอบข้อสอบทีเ่ ขียนขึน้
9. การทดลองใช้ แก้ไข ปรับปรุง
ในการกาหนดจุดประสงค์ เพื่อเขียนข้อคาถามวัดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ท่ตี ้องการให้เกิด
ขึน้ กับนักเรียนนัน้ ได้มนี กั วิชาการกล่าวไว้ ดังนี้
บลูม (บุญญฤทธิ ์ เมธิปญั ญา. 2552: 14; อ้างอิงจาก Bloom. 1956: 201) ได้กล่าวถึงลาดับ
ขัน้ ตอนของความรูใ้ ช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรูค้ วามคิดไว้ 6 ขัน้ ดังนี้ คือ

31
1. ความรูค้ วามจา หมายถึง การระลึกหรือท่องจาความรูต้ ่างๆ ทีไ่ ด้เรียนมาแล้วโดยตรง
ในขัน้ นี้รวมถึง การระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากตารา ดังนัน้ ขัน้ ตอน
ความรูค้ วามจาจึงจัดไว้ว่าเป็นขัน้ ต่าสุด
2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะจับใจความสาคัญของเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนหรืออาจ
แปลความจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่างๆ การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้ถอื ว่าเป็ นขัน้ ทีส่ ูงกว่าการท่องจา
ตามปกติอกี ขัน้ หนึ่ง
3. การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะนาความรูท้ น่ี ักเรียนได้เรียนมาแล้วไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ดังนัน้ ในขัน้ นี้จงึ รวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์ หลักสาคัญ วิธกี าร
นาไปใช้ การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้ถอื ว่า นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็ นอย่างดีเสียก่อน จึงจะนา
ความรูไ้ ปใช้ได้ ดังนัน้ จึงจัดอันดับให้สงู กว่าความเข้าใจ
4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็ นองค์ประกอบ
ย่อยๆ เหล่านัน้ เพื่อทีจ่ ะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่างๆ ในขัน้ นี้จงึ รวมถึงการแยกแยะหา
ส่วนประกอบย่อยๆ หากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ เหล่านัน้ ตลอดจนหลักสาคัญต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
เกีย่ วข้อง การเรียนรูน้ ้ถี อื ว่าสูงกว่าการนาเอาไปใช้ และต้องเข้าใจทัง้ เนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียน
5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบกันเป็ นสิง่ ใหม่
การสังเคราะห์จงึ เกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตัง้ สมมติฐานการแก้ปญั หาทีย่ ากๆ
การเรียนรูใ้ นระดับนี้ เป็ นการเน้นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ในอันที่จะสร้างแนวคิดหรือแบบแผนใหม่ๆ
ขึน้ มา ดังนัน้ การสังเคราะห์เป็นสิง่ ทีส่ งู กว่าการวิเคราะห์อกี ขัน้ หนึ่ง
6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะตัดสอนใจเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นคาพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจยั การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บนเกณฑ์ท่ี
แน่ นอน เกณฑ์ดงั กล่าวอาจจะเป็ นสิง่ ทีน่ ักเรียนคิดขึน้ มาเอง หรือนามาจากทีอ่ ่นื ก็ได้ การเรียนรูใ้ นขัน้ นี้
ถือว่าเป็นการเรียนรูข้ นั ้ สูงสุดของความรูค้ วามจา
คลอพเฟอร์ (ภพ เลาหไพบูลย์. 2537: 295 – 304; อ้างอิงจาก Klopfer) ได้กล่าวถึง การ
ประเมินผลการเรียนด้านสติปญั ญา หรือความรูค้ วามคิดเป็น 4 พฤติกรรม ดังนี้
1. ความรู้ ความจา
2. ความเข้าใจ
3. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
4. การนาความรูแ้ ละวิธกี ารไปใช้
ประวิตร ชูศลิ ป์ (2524: 21-31) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รบั
เนื้อหาความรู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ จะต้องวัดทัง้ สองลักษณะ และเพื่อความสะดวกในการ
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ประเมินผลจึงได้จาแนกพฤติกรรมในการวัดผล ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สาหรับเป็นเกณฑ์วดั ความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ
1. ความรูค้ วามจา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิง่ ที่เคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด กฎและทฤษฎี
2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกความรู้ เมื่อปรากฏอยู่ในรูปแบบใหม่
และความสามารถในการแปรความรูจ้ ากสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง
3. การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรูแ้ ละวิธกี ารต่างๆไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ การนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ทักษะกระบวนการ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการด้านการสังเกต การจาแนกประเภทการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล การลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล การตัง้ สมมติฐาน การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร การกาหนดและควบคุมตัวแปร
การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป
จากแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มาตรา 23 วรรค 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ทวไปของจั
ั่
ดการเรียนการสอน พอสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน ควรจะประกอบด้วยผลสัมฤทธิ ์ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านความรู้ หมายถึง ความคิดรวบยอด เรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ด้านทักษะ แบ่งเป็น
2.1 ทักษะด้านการสร้างองค์กรความรู้ หมายถึง การใช้ทกั ษากระบวนการเพื่อ
แสวงหาความรู้ ซึง่ ประกอบด้วยทักษะกระบวกการ 13 ทักษะ คือ การสังเกต การวัด การคานวณ การ
จาแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ สเปสกับเวลา การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล การลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตัง้ สมมติฐาน การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร การกาหนดและ
ควบคุมตัวแปรและการทดลอง
2.2 ทักษะด้านการคิด ซึง่ ประกอบด้วย การคิดตัดสินใจ การคิดแก้ปญั หาการคิดอย่าง
มีเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
2.3 ทักษะด้านการจัดการ หมายถึง การสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ และจัดระบบการทางานเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึน้
3. ด้านเจตคติ แบ่งเป็น
3.1 มีความตระหนักต่อปญั หาสิง่ แวดล้อม ซึง่ หมายถึง มีความรูส้ กึ การรับรูแ้ ละเห็น
ความสาคัญของปญั หาสิง่ แวดล้อม
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3.2 มีค่านิยมทางสิง่ แวดล้อม หมายถึง ความรูส้ กึ พึงพอใจ การเห็นคุณค่าและการมี
อุดมการณ์ต่อการนาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
3.3 มีจติ สานึกในการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบการอนุรกั ษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
3.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับความคิ ดสร้างสรรค์
จันทร์จรัส ตัณฑสุทธิ ์ (2528: 77) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนวิชาสังคมศึกษาโดยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ และการ
สอนตามคู่มอื ครู ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
พงษ์ทอง คาแท่ง (2531: 68-69) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคคิวซี และเรียนตามคู่มอื การสอน
ของหน่ วยศึกษานิเทศก์ การมสามัญศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยใช้เทคนิคคิวซี และเรียนตามคู่มอื
ครูมคี วามแตกต่างกัน และสู่กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วัชรี เลีย่ นบรรจง (2539) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การสอน โดยใช้ชุดฝึ กกิจกรรม
แก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์เป็ นกับการสอนตามคู่มอื ครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสติ กรุงเทพมหานครจานวน 70 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน ผลการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์ทางของของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทัง้ สองกลุ่ม แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เฟลด์ฮเู ซน และคนอื่นๆ (บุญญฤทธิ ์ เมธิปญั ญา. 2552: 44; อ้างอิงจาก Feldhusen; & et al.
1965: 40-45) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา และการอ่านของนักเรียนเกรด 7 และกรด 8 จานวน 273 คน ผลการศึกษาพบว่า ความยืดหยุ่น
ในการคิด และความคิดริเริม่ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของวิชาสังคมศึกษะและการอ่าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนความคล่องในการคิดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน
แอนเดอสัน (บุญญฤทธิ ์ เมธิปญั ญา. 2552: 44; อ้างอิงจาก Anderson. 1970: 185-A) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกิรยิ าร่วมกันแก้ปญั หาในห้องเรียน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนระดับ 6 ผลการศึกษาพบว่าการแก้ปญั หามีความสัมพันธ์กบั ความคิด
สร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ความสามารถทางการสร้างสรรค์ สามารถพิจารณา
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ผลผลิต และกระบวนการในการแก้ปญั หาซึ่งความสามารถทางการสร้างสรรค์น้ีไม่ทาให้เกิดผลเสียต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
พรรณี พัฒนผลไพบูลย์ (2515) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปี ท่ี 1
และ 2 จานวน 238 คน ใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทด่ี ดั แปลงมาจากแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของมินเนโซต้า จานวน 3 ฉบับ และให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์แยกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความคล่ องตัวในความคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดริเริม่ ส่วนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ถือเอาเกรดเฉลี่ยที่ได้จาการสอบวัดผลของวิทยาลัยเป็ นเกณฑ์ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนมี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคล่องในการคิด และความยืดหยุ่นในการคิดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.1 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .38 และ .40 ตามลาดับ แต่ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดริเริม่ เพราะมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียง .12 เท่านัน้ พรรณี พัฒนผล
ไพบูลย์ ได้อภิปรายผลการวิจยั ว่า ทีเ่ ป็ นดังกล่าวอาจเป็ นเพราะว่าในการเรียนการสอน นักเรียนจะต้อง
เชื่อฟงั ครูทุกอย่าง ไม่ได้ใช้ความคิดริเริม่ โดยเฉพาะใช้แต่ความคล่องในการคิดและความยืดหยุ่นในการ
คิดเท่า นัน้ นัน่ คือ ครูยงั ขาดเทคนิ ค การส่ งเสริม ความคิดริเ ริ่มของนักเรียน ท าให้นัก เรียนไม่ไ ด้ใ ช้
ความคิดริเริม่ ของตนเองอย่างเต็มที่
มาลินี เหมะธุลนิ ทร์ (2517) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับผลสัมฤทธิ ์
ของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 โรงเรียนเพาะช่าง จานวน 184 คน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์กบั
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหมวดวิชาศิลปะอย่างมีนัยสาคัญ แต่ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มที่ม ี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงและต่ า ไม่แตกต่างกัน โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทพ่ี รรณา เดช
กาแหง ดัดแปลงมาจาก ทอร์แรนซ์ (The Minnasota Test Of Creative Thinking) 3 ฉบับ ซึง่ มีค่าความ
เชื่อมันตั
่ ง้ แต่ .70 ถึง .40 ดังนี้คอื 1) แบบทดสอบชุดการสร้างภาพจากวงกลมและสีเ่ หลีย่ มโดยมีการ
กาหนดวงกลม 40 วง และสีเ่ หลีย่ ม 42 รูป ให้เวลาชุดละ 10 นาที ในการสร้างภาพแบบสอบถามนี้มคี ่า
ความเชื่อมัน่ .70 ถึง .40 2) แบบสอบถามชุดประโยชน์ของสิง่ ของ ให้บอกประโยชน์ของหนังสือพิมพ์
ดินเหนียว ไม้ไผ่ และเศษผ้า ให้เวลา 10 นาที มีค่าความเชื่อมันเป็
่ น .68 ถึง .52 และ 3.แบบสอบถาม
ชุดสิง่ ที่จะเกิดขึน้ มีคาถามว่า อะไรจะเกิดขึน้ ได้ถ้ าคนรูแ้ ละเข้าใจภาษาสัตว์ได้ ถ้าคนไม่ตายถ้ารูปคนที่
วาดมีชวี ติ ขึน้ มาจริง ๆ และถ้าโลกนี้ไม่มดี วงอาทิตย์ แบบสอบถามนี้มมี คี ่าความเทีย่ งเป็น .63 ถึง .50
จากที่ได้อธิบายจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาศิลปศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ดังนัน้ ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนใน 5 รายวิชาดังกล่าวโดยนาผลการเรียนใน
รายวิชาเหล่านี้มาหาค่าเฉลีย่ เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
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4. การสนับสนุนทางสังคมกับความคิ ดสร้างสรรค์
4.1 ความหมายการสนับสนุนทางสังคม
เฮ้าส์ (ปรียานุ ช เพียยุระ. 2550: 16; อ้างอิงจาก House. 1981) กล่าวว่าการสนับสนุ นทาง
สังคมเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย ความรักใคร่ ความห่วงใยความไว้วางใจ ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน สิง่ ของ แรงงาน การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ตลอดจนการให้ขอ้ มูลป้อนกลับและข้อมูล
เพื่อการเรียนรูแ้ ละประเมินตนเอง
คอบบ์ (ชลีกุล วงษ์ถาวร. 2548: 16; อ้างอิงจาก Cobb. 1976) ให้ความหมายของแรง
สนับสนุ นทางสังคม โดยกล่าวว่าเป็ นข้อมูลหรือข่าวสารทีท่ าให้บุคคลเชื่อว่ามีคนรักและสนใจ มีคนยก
ย่องมองเห็นคุณค่า ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันซึง่ กันและกัน
คาห์น (ชลีกุล วงษ์ถาวร. 2548: 16; อ้างอิงจาก Kahn. 1979) กล่าวว่าเป็ นปฏิสมั พันธ์อย่างมี
จุดหมายระหว่างบุคคล ซึง่ ทาให้เกิดความผูกพันในแง่ดจี ากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การยืนยันรับรอง
หรือเห็นพร้อมกับพฤติกรรมของผูอ้ ่นื การช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางด้านเงินหรือสิง่ ของ
พิลสิ ุค (ปรียานุ ช เพียยุระ. 2550: 16; อ้างอิงจาก Pilisuk. 1982) กล่าวว่าแรงสนับสนุ นทาง
สังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุความมันคงทาง
่
อารมณ์เท่านัน้ แต่รวมไปถึงการทีบ่ ุคคลรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของผูอ้ ่นื ด้วย
สรุปได้ว่าการสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนที่มผี ลต่อการปฏิบตั ขิ อง
ครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การสนับสนุ นด้านอารมณ์ การสนับสนุ นด้าน
คุณค่า การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุ นด้านวัสดุสงิ่ ของและการบริการ และการสนับสนุ น
ด้านเครือข่ายสังคม การปฏิบตั ทิ งั ้ 5 ประการดังกล่าวนี้ ทาให้บุคคลเกิดความสบายใจ อบอุ่นมันคง
่ ซึง่
เป็นกาลังใจให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและดาเนินชีวติ ได้อย่างปกติสุข
4.2 แหล่งแรงสนับสนุนทางสังคม
เฮ้าส์ (ปรียานุ ช เพียยุระ. 2550: 16; อ้างอิงจาก House. 1981) แบ่งแหล่งของการสนับสนุ น
ทางสังคมออกเป็น
1. การสนับสนุ นทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Informal source) ได้แก่ คู่สมรส ญาติ เพื่อน เพื่อน
บ้าน และบุคคลทีค่ ุน้ เคยกัน เป็นต้น
2. การสนับสนุ นทีเ่ ป็ นทางการ (Formal source) ได้แก่ เจ้าหน้าทีท่ างสุขภาพหรือวิชาชีพ
และกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยเน้ นแหล่งสนับสนุ นทางสังคมที่ไม่เป็ นทางการโดยให้เหตุผลว่าแหล่ง
ดังกล่าวเป็ นแหล่งทีบ่ ุคคลทัวไปนิ
่ ยมระบุว่าเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น จะมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในปจั จุบนั
และเป็นแหล่งทีช่ ่วยป้องกันบุคคลทีด่ ที ส่ี ุด ซึง่ ถ้าแหล่งดังกล่าวมีประสิทธิภาพ บุคคลจะไม่ต้องการความ
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ช่วยเหลือจากแหล่งทีเ่ ป็นทางการ และแหล่งสนับสนุ นทีไ่ ม่เป็ นทางการจะมีประสิทธิภาพมาก ในการลด
ภาวะเครียด ส่งเสริมภาวะสุขภาพ และดูดซับผลกระทบของภาวะเครียดทางสุขภาพ
4.3 หลักการของการสนับสนุนทางสังคม
4.3.1 ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั แรงสนับสนุน
4.3.2 ลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์นนั ้ จะต้องประกอบด้วย
1) ข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะทีผ่ รู้ บั เชื่อว่ามีคนสนใจ เอาใจใส่และมีความรักความหวังดี
ในตนอย่างจริงใจ
2) ข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะทีผ่ รู้ บั รูส้ กึ ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นทีย่ อมรับในสังคม
3) ข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะที่ผู้รบั เชื่อว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถทา
ประโยชน์แก่สงั คมได้
4.3.3 ปจั จัยนาเข้าของแรงสนับสนุ นอาจอยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร วัสดุสงิ่ ของ หรือ
ด้านจิตใจ
4.3.4 จะต้องช่วยให้ผรู้ บั ได้บรรลุถงึ จุดหมายทีเ่ ขาต้องการในทีน่ ้ี คือการมีสุขภาพ
ทีด่ ี
4.3.5. ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม
เฮ้าส์ (พลรพี ทุมมาพันธ์. 2554: 82; อ้างอิงจาก House. 1981) กล่าวว่าการสนับสนุ นทาง
สังคมมี 4 ชนิดคือ
1. การสนับสนุ นด้านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง การสนับสนุ นด้านการยก
ย่อง การให้ความรัก ความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใส่และความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
2. การสนับสนุ นด้านการประเมิน (Appraisal support) หมายถึง การเห็นพ้องรับรองและ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ เพื่อนาไปใช้ในการประเมินตนเองกับผูท้ อ่ี ยูร่ ว่ มในสังคม
3. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) หมายถึง การให้คาแนะนา
ข้อเสนอแนะ ทิศทาง และการให้ขอ้ มูลข่าวสารซึง่ สามารถนาไปใช้ในการแก้ปญั หาทีก่ าลังเผชิญอยูไ่ ด้
4. การสนับสนุ นทางด้านเครื่องมือ (Instrumental support) หมายถึง การช่วยเหลือ
โดยตรงต่อความจาเป็ นของบุคคลในเรื่องเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดล้อมจากทีก่ ล่าวมา
นัน้ จะเห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมนัน้ ได้มผี ศู้ กึ ษาไว้ และตัง้ ทฤษฎีรวมทัง้ หลักการไว้เป็ นจานวนมาก
ซึง่ แต่ละทฤษฎีจะมีลกั ษณะหลักๆ ทีค่ ล้ายคลึงกันมีเพิม่ หรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
เบอร์นาร์ด และครูพตั (ประณต เค้าฉิม. 2549: 53; อ้างอิงจาก Bernard; & Krupat. 1994)
แบ่งการสนับสนุนทางสังคมไว้เป็น 5 รูปแบบ คือ
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1. การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือการแสดงออกทัง้ ทางด้านวจน
วาจา (Verbal expression) อวจนภาษา (Non verbal expression) ซึง่ เป็ นการสนับสนุ นให้กาลังใจ
สร้างความมันใจ
่ ให้การปลอบโยน และให้การดูแลเอาใจใส่
2. การสนับสนุ นด้านคุณค่า (Esteem support) เป็ นการแสดงออกทัง้ ทางด้านวจนภาษา
และอวจนภาษา ทีช่ ่วยสร้างความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง รวมถึงความรูส้ ึ กถึงการมีคุณประโยชน์ และมี
ความสามารถ
3. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) คือการได้รบั คาแนะนา การ
แนะแนว หรือการชีน้ าจากคนอื่น ๆ
4. การสนับสนุ นด้านวัสดุส ิ่งของและบริการ (Tangible support) คือ การได้รบั การ
ช่วยเหลือโดยตรงด้านปจั จัยในรูปของการบริการและทรัพยากร
5. การสนับสนุ นด้านเครือข่าย (Network support) คือการเป็ นสมาชิกในกลุ่มที่มกี าร
แลกเปลีย่ นความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน
จากเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นทางสังคม สรุปได้ว่า การสนับสนุ นทางสังคม ช่วยให้
เด็กรูส้ กึ ได้รบั ความรัก มีสงั คมที่คอยให้ความช่วยเหลือ ได้รบั การยอมรับจากสังคมก่อให้เกิดความพึง
พอใจในชีวติ
4.4 การวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากการส ารวจงานวิจยั พบว่าการศึกษาการสนับสนุ ทางสังคมมักเป็ นการวัดการรับรู้ของ
บุ ค คล ในเรื่อ งการได้ ร ับ ความมัน่ ใจว่ า จะได้ ร ับ การช่ ว ยเหลือ อย่ า งแน่ น อนหากบุ ค คลต้ อ งการ
(Measures of perceived support) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเวททิงตัน้ และ เคสเลอร์ (ประณต
เค้าฉิม. 254: 55; อ้างอิงจาก Taylor; et al. 2004: 355; citing Wethington; & Kessler. 1986) ทีก่ ล่าว
ว่า การรับรูถ้ งึ การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวพยากรณ์ในเรื่องการปรับตัวต่อสถานการณ์ความเครียดใน
ชีวติ ได้ดกี ว่าการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมที่เป็ นอยู่จริง และสอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่า การรับรู้
การสนับสนุ นทางสังคมที่ส งั คมให้ (การรับรู้ว่าตนเป็ นที่รกั เป็ นที่ห่วงใย น่ าภาคภูมใิ จ มีคุ ณค่า) มี
ความสัมพันธ์กบั สุขภาพและความเป็นอยูท่ ผ่ี าสุกมากกว่าการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมทีเ่ ป็ นอยู่จริง
(ประณต เค้าฉิม. 2549: 55; อ้างอิงจาก Collins; & Feeney. 2004 : 263)
ด้วยเหตุน้ใี นงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับปรุงจากของ ประณต เค้าฉิม (2549) ทีส่ ร้าง
เครื่องมือตามทฤษฎีของ เบอร์นาดและครูปดั (Bernard & Krupat) โดยแบ่งออกเป็ นการสนับสนุ นทาง
สังคมจาก 3 แหล่ง ได้แก่ การสนับสนุ นจากครอบครัว การสนับสนุ นจากเพื่อน และการสนับสนุ นจาก
โรงเรียน
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4.5งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความคิ ดสร้างสรรค์
อัญชลี ภูมจิ นั ทึก และคณะ (2553) ได้ศกึ ษาศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ ใช้การสร้าง
เสริมทักษะชีวติ กับแรงสนับสนุ นทางสังคมในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อาเภ
อเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการทดลองจานวน 48 คน โดยได้รบั โปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์ทกั ษะชีวติ กับแรงสนับสนุ นทางสังคม ผลการวิจยั พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความตระหนักรูใ้ นตนและความเห็นใจผู้อ่นื การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ (p-value <0.01) การ
ตัดสินใจและการแก้ปญั หา สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value <0.05)
เรวดี นามทองดี (2555) ได้ศกึ ษาระดับความคิดสร้างสรรค์ การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
สัมพันธภาพกับเพื่อน และการได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 จาแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ระดับ
การศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้ กครอง การพักอาศัยกับครอบครัว และ
กิจกรรมทีน่ ักเรียนเข้าร่วมมากทีส่ ุด ศึกษาการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
สัมพันธภาพกับเพื่อน และการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็ นปจั จัยทีส่ ามารถทานายการ
คิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าความคิดสร้างสรรค์ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การ
อบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพกับเพื่อน และการได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 อยู่ในระดับมาก ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 เมื่อจาแนกตาม
เพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อจาแนกตามผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้ กครอง การพักอาศัยกับครอบครัว
และกิจกรรมทีน่ ักเรียนเข้าร่วมมากทีส่ ุดไม่พบความแตกต่าง และการได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมจาก
โรงเรียน สัมพันธภาพกับเพื่อน และการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ร้อยละ 76.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

5. การอบรมเลีย้ งดูกบั ความคิ ดสร้างสรรค์
5.1 ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู
เครก (สมคิด อิสระวัฒน์. 2542; อ้างอิงจาก Craig. Grace J.,1979: 91) ได้ให้ความหมายของ
การอบรมเลีย้ งดูไว้ว่า การอบรมเลีย้ งดูคอื กระบวนการทีบ่ ุคคลได้เรียนรูใ้ นการพัฒนา ทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยม ความรูแ้ ละความหวังของสังคม ตลอดจนการปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับบทบาทของงานใน
สังคม นัน้ ๆ ด้วย
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เซียร์ (นงนุช โรจนเลิศ. 2533; อ้างอิงจาก Sears. 1957) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลีย้ ง
ดูไว้ว่า เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวติ ของเด็ก และการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดา จะมีผลบาง
ประการต่อพฤติกรรมของเด็กในปจั จุบนั และศักยภาพของการกระทาในอนาคตของเขา ดังนัน้ พฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดา
สุรางค์ จันทน์เอม (2529: 89) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูไว้ว่า อบรมเลีย้ งดูเป็ น
กระบวนการทีบ่ ุคคลต้องพบตัง้ แต่เกิดจนตลอดชีวติ เป็ นสิง่ สาคัญต่อการพัฒนาชีวติ และมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมของทุกๆ ชีวติ การอบรมเลีย้ งดูช่วยให้บุคคลได้เรียนรูร้ ะเบียบต่าง ๆ ในสังคม สร้างสรรค์
พฤติกรรมของบุคคลช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
สังคม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528: 3) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูไว้ว่า หมายถึง การที่
ผูใ้ กล้ชดิ เด็กมีการติดต่อเกีย่ วข้องกับเด็กทัง้ ทางด้านคาพูด และการกระทา ซึง่ เป็นการสื่อความหมายต่อ
เด็กทัง้ ทางด้านความรูส้ กึ และอารมณ์ของผูก้ ระทา ตลอดจนเป็นหนทางให้ผเู้ ลีย้ งดูตนด้วย
สรุปได้ว่าการอบรมเลีย้ งดู กระบวนการที่ได้รบั การปลูกฝงั จากผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับตัวเด็ก เป็ น
การพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องตลอดชีวติ โดยผ่านการ
เลีย้ งดูทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ จะส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
5.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
ชาปิโร (อัจฉรา สุขารมณ์. 2542) ได้ทาการศึกษารูปแบบการอบรมเลีย้ งดูของพ่อแม่ทส่ี ่งผล
ต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็ก โดยแบ่งการอบรมเลีย้ งดูเป็น 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 แบบใช้อานาจ คือ บิดามารดาจะตัง้ กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับทีเ่ ข้มงวด เผด็จการ มีความ
คาดหวังในตัวลูกสูง ส่งผลให้บุตรมีอารมณ์กดดันสูงไม่ไว้วางใจใคร มองโลกในแง่รา้ ย ขาดการคิด
สร้างสรรค์ ไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้รอบด้าน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้
แบบที่ 2 แบบตามใจ คือ บิดามารดาจะทะนุ ถนอมจนเกินเหตุไม่มกี ารตัง้ กฎระเบียบใด ๆ
ทัง้ สิน้ ไม่มกี ารดุ หรือลงโทษเมื่อบุตรทาความผิด บิดา มารดาจะทุ่มเททุกสิง่ ทุกอย่างให้ตามทีเ่ ด็ก
ปรารถนา ส่งผลให้เด็กเป็ นคนเอาแต่ใจตนเอง ขาดการใช้เหตุผล ขาดการใช้ความคิดไตร่ตรองทาอะไร
จะใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีอารมณ์กา้ วร้าว อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมันคงทางอารมณ์
่
มีปญั หาด้านการ
ปรับตัว
แบบที่ 3 แบบให้เหตุผลในการเลีย้ งดู คือ พ่อแม่ รูจ้ กั การยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดหรือปล่อยเด็ก
จนเกินไปมีการชีแ้ จงเหตุผลเมือ่ เด็กทาผิด ไม่ควบคุมหรือออกคาสัง่ ให้คาแนะนาเมื่อเด็กมีปญั หา ส่งผล

40
ให้เด็กมีความมันคงทางอารมณ์
่
มีความหนักแน่ นควบคุมอารมณ์ได้ดี รูจ้ กั ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
เป็นผูน้ าและผูต้ ามได้ดสี ามารถปรับตัวได้ดี
จากการศึกษาเอกสารที่กล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดูดงั กล่าวข้างต้นพบว่า การอบรมเลี้ยงดูม ี
หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน แตกต่างกันออกไป ใน
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 3 แบบ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุ นว่าเป็ นการ
อบรมเลีย้ งดูเด็กตามแบบสังคมไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และอรพินทร์ ชูชม. 2545) คือ แบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผล-อารมณ์ แบบควบคุมมาก-น้อย
1. การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุ น หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดาแสดง ความ
รักต่อบุตรอย่างเปิดเผย ให้บุตรมีส่วนร่วมในกจกรรมต่ าง ๆ ของครอบครัว และมีความเข้าใจความรูส้ กึ
ของบุตรอย่างดี
2. การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดา แจกแจง เหตุ
ผลต่าง ๆ แก่บุตร ให้ทาหรือห้ามปรามไม่ให้เด็กกระทาสิง่ ใด
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูท่บี ดิ า มารดาคอบควบคุม
บังคับและลงโทษบุตร เมือ่ บุตรกระทาในสิง่ ทีต่ นไม่ตอ้ งการ
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกศึกษาการอบรมเลีย้ งดู 3 แบบ ตามแนวความคิดของ ดวงเดือน
พันธุมนาวิน เพราะการอบรมเลีย้ งดูแบบนี้เป็นลักษณะการอบรมเลีย้ งดูในสภาพสังคมไทย
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
เฮอร์ลอค (สัณห์หทัย วิทยารังษีพงษ์. 2550: 62; อ้างอิงจาก Hurlock. 1974: 224 ) กล่าวถึง
ลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามวิตกกังวลเนื่องจากขาดความอบอุ่น ว้าเหว่ หรือความรูส้ กึ ไม่มนคงทางจิ
ั่
ตใจ
ว่ามีแนวโน้มเกิดจาก
1. ได้รบั ความรักแบบปกป้องมากเกินไป จนขาดความสามารถในการแก้ปญั หาด้วย
ตนเอง
2. ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รบั การยอมรับจากบุคคลทีเ่ ขารูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อชีวติ ของเขา
อย่างยิง่
3. พ่อแม่ตงั ้ ความมุ่งหวังไว้สูงเกินความเป็ นจริง เมื่อเขาทาไม่ได้จะรูส้ กึ ผิดหวังและขาด
ความเชื่อมันในตนเอง
่
วราภรณ์ รักวิจยั (2529: 13) ได้สรุปเด็กทีไ่ ด้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบขาดความรักว่ามี
ลักษณะ ก้าวร้าว ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับผูอ้ ่นื บ่อย ๆ มีทศั นคติไม่ดตี ่อพ่อแม่ บางครัง้ ถึงกับเกลียดชัง
พ่อแม่ของตัวเอง ไม่เชื่อฟงั ผูใ้ หญ่ ปรับตัวยากมีความตึงเครียดทางอารมณ์ มีอารมณ์ไม่มนคง
ั่
ไม่ม ี
เหตุผล ชอบเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่นื เพราะเด็กขาดความรักความอบอุ่น มักจะเกิดปญั หา
สุขภาพจิต ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
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จากแนวคิดและการศึกษาที่รวบรวมได้การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุ น น่ าจะส่งผลทาให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
บัลด์วนิ (สัณห์หทัย วิทยารังษีพงษ์. 2550: 64 อ้างอิงจาก Baldwin. 1948: 127-136) ได้
ทาการศึกษาผลของการอบรมเลีย้ งดูทม่ี ตี ่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก 67 คน โดยใช้วธิ สี งั เกตพบว่า
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล และบรรยากาศของบ้านที่เป็ นประชาธิปไตย ทาให้เด็กเป็ นคนที่
กระฉับกระเฉง ไม่มคี วามหวาดกลัว ทาอะไรมีการวางแผน มีความอยากรูอ้ ยากเห็นส่วนเด็กทีม่ าจาก
ครอบครัวทีม่ กี ารอบรมเลีย้ งดูแบบไม่มเี หตุผล และบรรยากาศของบ้านเป็ นลักษณะทีพ่ ่อแม่ใช้อารมณ์
ของตนเป็ นส่วนใหญ่เด็กจะขาดความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่มคี วามอยากรูอ้ ยากเห็น ขาดทักษะในการ
แก้ปญั หาขาดความรับผิดชอบ และความคิดฝนั ต่าง ๆ อยูใ่ นวงจากัด
ฮอฟแมน (นงนุ ช โรจนเลิศ. 2533; อ้างอิงจาก Mussen. 1970: 286; citing Hoftman.1970)
ศึกษาพบว่า การทีพ่ อแม่ฝึกวินยั โดยใช้เหตุผล ทาให้เด็กมีวนิ ัยสูงกว่าการฝึกวินัยโดยใช้อานาจและการ
ยับยัง้ ความรัก นอกจากนี้การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยเป็ นการเลีย้ งดูทพ่ี ่อแม่ให้เสรีภาพแก่เด็ก
ให้เด็กทาสิง่ ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้เด็กมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกิจการต่างๆภายในบ้าน สามารถแก
สงดความเห็นในเรื่องต่างๆ ร่วมกับคนในบ้าน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเด็กซึง่ ทาให้เด็กเกิดความ
มันใจในตนเอง
่
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความร่วมมือ ได้รบั การยอมรับจากเพื่อน และมี
พฤติกรรมทางบวก
จากแนวคิดและการศึกษาทีร่ วบรวมได้ การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล เป็ นลักษณะการอบรม
เลีย้ งดูทม่ี แี นวโน้มจะส่งเสริมให้ นักเรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจั จนึก (2520: 26-27) กล่าวถึงลักษณะการอบรม
เลีย้ งดูเด็กแบบรักมากและควบคุมมาก ว่า ทาให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบพึง่ พาผูอ้ ่นื มีความอดทน
น้อย ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปญั หาทีเ่ ผชิญเฉพาะหน้าต่ า ชอบเพ้อฝนั ชอบตาม ขาด
ลักษณะผูน้ า แต่รกั ษาและเคารพกฏระเบียบ
แต่ถ้าเด็กได้รบั การอบรมเลี้ยงดูแบบรักน้อยและควบคุมน้อย จะทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ม ี
ปญั หามากมายและเป็ นลักษณะการอบรมเลี้ยงดูท่พี บมากในยุวอาชญากร ซึ่งเป็ นเด็กที่ไม่สามารถ
ควบคุมความประพฤติตนเองได้ มักพบกการอบรมเลีย้ งดูแบบนี้ในครอบครัวทีม่ สี ถานะทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างต่ า พ่อแม่ต้องทามาหาเลีย้ งชีพ ไม่มเี วลาเอาใจใส่ดูแลบุตร ประกอบกับพ่อแม่ทม่ี สี ถานะทาง
เศรษฐกิจต่ า มักได้รบั การศึกษาในระดับต่ าด้วย จึงขาดความรู้ ความเข้าใจในการอบรมเลีย้ งดูบุตรที่
เหมาะสม และขาดความรูเ้ กี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ทาให้เด็กได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบนี้มลี กั ษณะ
ความรับผิดชอบต่า ขาดความมีระเบียบแบบแผน มีลกั ษณะมุง่ อนาคตและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า
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จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลีย้ งดู สรุปได้ว่า เด็กทีไ่ ด้รบั การอบรมเลีย้ งดูแตกต่างกัน
3 แบบ คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล และแบบควบคุม จะมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านแตกต่างกัน
5.3 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู
ได้มนี กั การศึกษาไทยได้ทาการศึกษา และสร้างแบบวัดการอบรมเลีย้ งดู ดังนี้
แบบวัดการอบรมเลีย้ งดูของ พรเพ็ญ ชัยมงคล (2537)
แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดู เป็นลักษณะการอบรมเลีย้ งดูของผูป้ กครอง เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ แบ่งเนื้อหาเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. การอบรมเลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลย
2. การอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน
3. การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
แบบวัดการอบรมเลีย้ งดูของศิรอิ ร นพกิจ (2545) มีลกั ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยแบ่งการอบรมเลีย้ งดูออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
1.การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุ น หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดาแสดง ความ
รักต่อบุตรอย่างเปิดเผย ให้บุตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว และมีความเข้าใจความรูส้ กึ
ของบุตรอย่างดี
2. การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดา แจกแจง เหตุ
ผลต่าง ๆ แก่บุตร ให้ทาหรือห้ามปรามไม่ให้เด็กกระทาสิง่ ใด
3.การอบรมเลี้ยงดูแ บบควบคุ ม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูท่บี ิดา มารดาคอบควบคุ ม
บังคับและลงโทษบุตร เมือ่ บุตรกระทาในสิง่ ทีต่ นไม่ตอ้ งการ
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจยั ได้ปรับปรุงแบบวัดของศิรอิ ร นพกิจ มาดาเนินการวัดการ
อบรมเลีย้ งดูในงานวิจยั ครัง้ นี้
5.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูกบั ความคิ ดสร้างสรรค์
บอลด์วนิ และคนอื่น ๆ (วิเชียร ทองนุ ช. 2521: 111; อ้างอิงจาก Baldwin; & et al. 1941)
ศึกษาพบว่า เด็กทีม่ จี ากบ้านทีเ่ ป็ นประชาธิปไตยจะมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีเหตุผล กล้าแสดงออก
ส่วนเด็กทีม่ าจากบ้านทีเ่ ข้มงวดกวดขันมักเป็นคนทีข่ าดความคิดริเริม่ เงียบขรึม ขีอ้ าย ไม่กล้าแสดงออก
พรเพ็ญ ชัยมงคล (2537) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กับความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 514 คน พบว่าการ
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อบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ และผลการวิจยั ยังพบว่าการ
อบรมเลีย้ งดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์
บัลล์วนิ (ศิรอิ ร นพกิจ 2545: อ้างอิงจาก Baldwin. 1948) ศึกษาพบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบ
ใช้เหตุผลทาให้เด็กเป็ นคนวางแผนการในการทาอะไร มีการคิดไตร่ตรองมีความรับผิดชอบในตนเอง
ส่วนเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีเ่ ลีย้ งดูแบบไม่มเี หตุผลเด็กจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง ขาดทักษะในการ
แก้ปญั หาขาดความรับผิดชอบ ขาดความคิดสร้างสรรค์
เบคเคอร์ (ศิรอิ ร นพกิจ. 2545: 26; อ้างอิงจาก Backer. 1969: 17) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการ
อบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย พบว่า ทาให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั ใช้
เหตุผล และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง
ปทั มา ศิรเิ วช (2541: 218) พบว่าวัยรุ่นทีม่ คี วามสามารถในการแก้ไขปญั หา และปรับตัวเข้าสู่
วัยผูใ้ หญ่รบั ผิดชอบตัวเองได้ ส่วนมากมีครอบครัวทีม่ คี วามรัก ความอบอุ่น และผูกผันซึง่ กันและกัน
บิดามารดาอบรมเลีย้ งดูดว้ ยความเอาใจใส่เข้าใจยอมรับความคิดเห็นของวัยรุ่นอย่างมีเหตุผล ซึง่ เป็ น
ลักษณะการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจยั เรื่องปจั จัยทางจิตสังคมทีส่ ่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพเครือ่ งมือวัด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน

1. กำรกำหนดประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวนสถานศึกษา 437 โรงเรียนและจานวน
นักเรียน 221,190 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนระดับ ช่วงชัน้ ที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 6 ในพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยการสุ่มแบบ
ชัน้ ภูม ิ (Stratified sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554
แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับเล็ก มีนกั เรียนไม่เกิน 360 คน สถานศึกษาระดับกลาง มีนักเรียน ตัง้ แต่ 361
– 720 คน และ สถานศึกษาระดับใหญ่ มีนักเรียน ตัง้ แต่ 721 คนขึน้ ไป โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวน
188 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจานวน 153 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่จานวน 91 โรงเรียน
ต่อมาได้คดั เลือกโรงเรียนในแต่ละขนาดโดยการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามขนาด ๆ ละ 1
โรงเรียนรวมจานวน 3 โรงเรียน โดยผลที่ได้แบ่งเป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ระดับเล็ก
ตามลาดับ คือ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม และโรงเรียนวัดปริวาศ
ต่อมาได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง ตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียน รายละเอียดดังปรากฏใน
ภาพประกอบ 2
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กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี
6 ในพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร(จานวนรวม 432 โรงเรียน)
(400 คน)

โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
(200 คน)

เพศชาย
(100 คน)

เพศหญิง
(100 คน)

โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
ธรรรม
(150 คน)

เพศชาย
(75 คน)

เพศหญิง
(75 คน)

โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดปริวาศ
(50 คน)

เพศชาย
(25 คน)

เพศหญิง
(25 คน)

ภาพประกอบ 2 วิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling)

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
2.3 แบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
2.4 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
2.5 แบบวัดการอบรมเลีย้ งดู
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของเครื่อ งมือ แต่ ล ะฉบับ
ประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ และตัวอย่างของเครือ่ งมือ ดังนี้

การให้ค ะแนน

การหา
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2.1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับตัวแปร เพศ และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ลักษณะของแบบวัด มีลกั ษณะเป็นแบบให้เลือกตอบและเขียนตอบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็ นค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรายวิชา 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาศิลปศึกษา
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ผลการเรียน 5 รายวิชา ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
แปลว่า อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.00 แต่ไม่ถงึ 3.50 แปลว่า อยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.50 แต่ไม่ถงึ 3.00 แปลว่า อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.00 แต่ไม่ถงึ 2.50 แปลว่า อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.00 ลงมา
แปลว่า อยูใ่ นระดับไม่ดี
2.2 แบบวัดควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือโดย
ปรับปรุงจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของ สุมาลี ขาอิน (2554) ทีพ่ ฒ
ั นาจากความคิดสร้างสรรค์ของ
ทอแรนซ์ซง่ึ ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ซึง่ เครือ่ งมือ ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการคิด
ด้านการยืดหยุน่ ในการคิด และด้านความคิดริเริม่ มาสร้างเป็นแบบวัดอัตนัยให้เขียนตอบ มี 3 ตอน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคล่องแคล่ว ในการคิด ตอนนี้กาหนดข้อความ
มาให้ และขีดเส้นใต้คาทีต่ อ้ งการให้คดิ ไว้ และให้นกั เรียนบอกถึงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับคาทีข่ ดี เส้นใต้ให้
ได้มากทีส่ ุดในเวลาทีก่ าหนด
ตัวอย่างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคล่องแคล่วในการคิด
1. การออกกาลังกาย
2. การใช้เวลาว่าง
3. ยาเสพติด
ตอนที่ 2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น ในการคิด ตอนนี้กาหนด
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ แล้วให้นกั เรียนคาดคะเนถึงสิง่ ทีบ่ ุคคลในสถานการณ์จะกระทา โดยให้บอกมาให้
ได้หลายมุมมากทีส่ ุดในเวลาทีก่ าหนดให้
ตัวอย่างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความยืดหยุน่ ในการคิด
สันติไ ด้รบั เลือ กให้เ ป็ ยนหัวหน้ าห้อง ซึ่งสร้างความล าบากใจให้กับสันติเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากเขาไม่เคยได้รบั เลือกให้เป็ นหัวหน้ าห้องเลย นักเรียนคิดว่าสันติจะทาอย่างไรเพื่อให้เขาทา
หน้าทีไ่ ด้ดที ส่ี ุด
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ตอนที่ 3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดริเริม่ ตอนนี้กาหนดสภาพปญั หาหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนคิดหาวิธแี ก้ปญั หาที่แปลกใหม่และคิดไม่ซ้ากับคนอื่นให้มากที่สุดใน
เวลาทีก่ าหนด
ตัวอย่างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดริเริม่
เนื่อ งจากโรงเรียนเรามีแก้วพลาสติกที่ใ ช้แล้ว เป็ นจานวนมาก ทาให้ขยะในโรงเรียนมี
มากมาย เพื่อลดปริมาณขยะ นักเรียนสามารถนาแก้วพลาสติกมาดัดแปลงเป็ นอะไรได้บา้ ง
เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิ ดสร้ำงสรรค์
การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ยึดหลักการให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ต าม
วิธกี ารของทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962 : 244-253) ดังนี้
1. ความคล่องแคล่วในการคิด
ตรวจให้คะแนนความคล่องแคล่วในการคิดจะตรวจในตอนที่ 1 เท่านัน้ คะแนนให้นบั
จากจานวนคาตอบทีแ่ ตกต่างกัน โดยให้คาตอบละ 1 คะแนน แต่ก่อนทีจ่ ะเริม่ ตรวจ จะตรวจสอบดูว่า
คาตอบนัน้ เป็ นไปตามเงือ่ นไขของคาถามหรือไม่ หรือถ้าคาตอบซ้ากันก็ให้คะแนนเพียงคาตอบเดียว
คะแนนแต่ละข้อของตอนที่ 1 ให้เขียนลงช่องว่างข้างหลังความคล่องแคล่วในการคิด ตอนที่ 1 ข้อที่ 1,2
และ 3 ในแบบกรอกให้คะแนน คะแนนรวมของความคล่องแคล่วในการคิดได้จากผลรวมของคะแนนทัง้
3 ข้อ
2. ความยืดหยุ่นในการคิด
ตรวจให้คะแนนโดยนาจากคาตอบทีเ่ ป็ นไปได้ มาจัดกลุ่มหรือประเภทคาตอบของแต่
ละคน ตามวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันของสิง่ เร้าหรือเงื่อนไขทีก่ าหนดให้ ให้คาตอบเป็ นกลุ่มหรือประเภทละ 1
คะแนน
3. ความคิดริเริม่
ตรวจให้คะแนนโดยดูจากความถี่ทางสถิตขิ องคาตอบทีแ่ ตกต่างกันไปจากธรรมดาใน
ค าตอบของกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยให้ค ะแนนตามสัด ส่ ว นความถี่ข องค าตอบตามวิธ ีการของครอพเลย์
(Cropley. 1966 : 261-262) คือคาตอบใดทีก่ ลุ่มตัวอย่างตอบซ้ากันมาก ๆ จะได้คะแนนน้อยหรือไม่ได้
เลย ถ้าคาตอบยิง่ ซ้ากับคนอื่นน้อยหรือไม่ซ้าเลยจะได้คะแนนมากขึน้ เกณฑ์การให้คะแนนยึดหลักดังนี้
คาตอบซ้าร้อยละ 12 ขึน้ ไป
ให้
0
คะแนน
คาตอบซ้าร้อยละ 6-11
ให้
1
คะแนน
คาตอบซ้าร้อยละ 3-5
ให้
2
คะแนน
คาตอบซ้าร้อยละ 2
ให้
3
คะแนน
คาตอบซ้ากันไม่เกินร้อยละ 1
ให้
4
คะแนน
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กำรหำคุณภำพเครื่องมือแบบวัดควำมคิ ดสร้ำงสรรค์
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของสุมาลี ขาอินทร์ (2554) มาปรับปรุงและให้
ผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ ค าถามกับนิยามปฏิบตั ิการ และดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ด โดยเก็บ ข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อลั ฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ได้ค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .6252
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ ของคาตอบของ
มาตรวัดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การกาหนดแบบอิงเกณฑ์จากค่ามัธยฐานที่ 44 คะแนน ดังนี้
คะแนนตัง้ แต่ 118 ขึน้ ไป
แปลว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สงู มาก
คะแนนตัง้ แต่ 82 - 118
แปลว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สงู
คะแนนตัง้ แต่ 45 - 81
แปลว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ปานกลาง
คะแนนตัง้ แต่ 8 - 44
แปลว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ต่า
คะแนนตัง้ แต่ 8 คะแนนลงไป แปลว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ต่ามาก
2.3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่องมือโดยปรับปรุงจากของ พิณกาน
ภัทเศรษฐ์ (2551) ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของแมคเคลแลนด์ สร้างเป็ นแบบวัดวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์จานวน 13 ข้อ
ตัวอย่ำง แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
มำก
ข้อ
ข้อคำถำม
มำก ปำนกลำง น้ อย น้ อยที่สดุ
ที่สดุ
1 ข้าพเจ้ามุ่งมันที
่ ่จะให้ตนประสบ
ความสาเร็จทางการเรียน
2 ข้าพเจ้าคาดหวังกับความสาเร็จ
ทางการเรียน
3 ข้าพเจ้าตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นระดับ
ทีส่ งู ขึน้
4 ข้า พเจ้าใฝ่ ฝ นั ที่จ ะศึก ษาต่ อ ใน
ระดับสูง
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เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
เกณฑ์การให้คะแนน ในการตอบแบบวัดนี้ ผูต้ อบแต่ละคนจะได้คะแนนแต่ละข้อจาก 1-5
คะแนน และคะแนนรวม จาก 13 ถึง 65 คะแนน ในแต่ละแบบของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ คะแนนทีไ่ ด้เป็ น
คะแนนรวมของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดไว้ 2 กรณีคอื
กรณีท่ี 1 ข้อคาถามทีม่ คี วามหมายทางบวก กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบมากทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
ตอบมาก
ให้
4
คะแนน
ตอบปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ตอบน้อย
ให้
2
คะแนน
ตอบน้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน
กรณีท่ี 2 ข้อคาถามที่มคี วามหมายทางลบกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนกลับกันกับ
กรณีท่ี 1
วิ ธีกำรหำคุณภำพเครื่องมือแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของพิณกาน ภัทเศรษฐ์ (2551) มาปรับและให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการและดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ด โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อลั ฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ
เท่ากับ .8523
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ ของคาตอบของ
มาตรวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ดังนี้
คะแนนตัง้ แต่ 55 - 65
แปลว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงมาก
คะแนนตัง้ แต่ 45 - 55
แปลว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง
คะแนนตัง้ แต่ 35 - 44
แปลว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ปานกลาง
คะแนนตัง้ แต่ 24 - 34
แปลว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่า
คะแนนตัง้ แต่ 13- 23
แปลว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่ามาก
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2.4 แบบวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับการได้รบั การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว เพื่อ น และโรงเรียน ในด้านอารมณ์ ด้านคุณค่ า ด้านข้อ มูล ข่าวสาร ด้านวัส ดุส ิ่งของและ
บริการ และด้านเครือข่ายสังคม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจากของ ประณต เค้าฉิม (2549) ซึง่ สร้างขึน้ โดยใช้
นิยามของเบอร์นาร์ด และครูปดั (Bernard ; & Krupat . 1994)
ลักษณะของแบบวัด
แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยประโยคข้อความทางบวกและทางลบ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นของพ่อแม่หรือผูป้ กครอง 20 ข้อ การปฏิบตั ติ นของเพื่อน จานวน 20 ข้อ และการ
ปฏิบตั ติ นของครู หรือของโรงเรียน 20 ข้อ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
จำนวนข้อคำถำมกำรสนับสนุนทำงสังคม
กำรสนับสนุนทำงสังคม

ครอบครัว

เพื่อน

โรงเรียน

1.ด้านอารมณ์

5 ข้อ ข้อ 1-5

5 ข้อ ข้อ 1-5

5 ข้อ ข้อ 1-5

2.ด้านคุณค่า

3 ข้อ ข้อ 6-8

4 ข้อ ข้อ 6-9

4 ข้อ ข้อ 6-9

3.ด้านข้อมูลข่าวสาร

5 ข้อ ข้อ 9-13

5 ข้อ ข้อ 10-14

3 ข้อ ข้อ 10-12

4.ด้านวัสดุสงิ่ ของและบริการ

3 ข้อ ข้อ 14-16

4 ข้อ ข้อ 15-18

5 ข้อ ข้อ 13-17

5.ด้านเครือข่ายสังคม

4 ข้อ ข้อ 17-20

2 ข้อ ข้อ 19-20

3 ข้อ ข้อ 18-20

ในแต่ละประโยคจะมีคาตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบ 5 คาตอบ ตามความคิดและความรูส้ กึ ของ
ผูต้ อบทีม่ ตี ่อข้อความเหล่านัน้ ระหว่าง “มากทีส่ ุด” “มาก” “ปานกลาง” “น้อย” หรือ “น้อยทีส่ ุด”
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ตัวอย่ำงแบบวัด
กำรสนับสนุน
ด้ำน
1.อารมณ์

ตัวอย่ำงข้อคำถำมแบบวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม
ครอบครัว

เพื่อน

โรงเรียน

ค น ใ น ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น
ก าลังใจให้ ยามที่ฉันพบ
อุ ป สรรคด้ า นการเรีย น
หรือ อุ ป สรรคอื่น ๆ ของ
ชีวติ
พ่ อ แม่ห รือ ผู้ปกครองพูด
หรื อ แสดงให้ รู้ ว่ า ท่ า น
ภูมใิ จในตัวฉัน

ฉันได้รบั กาลังใจจากเพื่อน ฉันได้รบั กาลังใจจากครู
ยามที่ฉันพบอุปสรรคด้าน ในด้านการเรียน
การเรียนหรือ อุ ปสรรคอื่น
ๆ ของชีวติ

พ่ อ แม่ห รือ ผู้ป กครองมัก
น า เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ม าบอกเล่ ากับ
ฉัน
4.วัส ดุ ส ิ่ง ของและ พ่ อ แม่ ห รือ ผู้ ป กครองมี
บริการ
เวลาให้ฉนั เสมอ เมื่อฉันมี
ข้อปรึกษาหารือด้วย

เพื่อ นมัก มีข้อ มูล เกี่ย วกับ โรงเรียนมีประกาศหรือ
การเรียนมาบอกเล่าแก่ฉนั ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับแหล่ ง
ทุนเพื่อการศึกษา

5.เครือข่ายสังคม

เพื่ อ นมั ก ให้ ฉั น เข้ า ร่ ว ม ฉันเข้าร่วมในชมรมหรือ
กิจกรรมที่เป็ นความสนใจ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
ร่ ว มกั น เช่ น ทั ศ นาจร โรงเรียน
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เป็นต้น

2.คุณค่า

3.ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิก ในครอบครัว เหิน
ห่างกับฉัน จนฉันรู้สกึ ไม่
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ครอบครัว

เพื่อนแสดงออกให้ฉันรับรู้ ฉันได้รบั ค าชมเชยจาก
ว่าฉันเป็ นคนสาคัญในกลุ่ม ครูใ นด้า นการเอาใจใส่
เพื่อน
ด้านการเรียน

เ พื่ อ น เ ต็ ม ใ จ ใ ห้ ฉั น ยื ม ฉั น ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
อุ ป กรณ์ ก ารเรีย น ต ารา สะดวกสบายเกี่ยวกับที่
หรือสมุดจดคาบรรยาย
นังท
่ างานหรือทีพ่ กั ผ่อน
ซึง่ โรงเรียนจัดให้
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดไว้ 2 กรณีคอื
กรณีท่ี 1 ข้อคาถามทีม่ คี วามหมายทางบวก กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ถ้าตอบ มากทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
มาก
ให้
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
2
คะแนน
น้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน
กรณีท่ี 2 ข้อคาถามที่มคี วามหมายทางลบกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนกลับกันกับ
กรณีท่ี 1
วิ ธีกำรหำคุณภำพเครื่องมือแบบกำรสนับสนุนทำงสังคม
ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมของประณต เค้าฉิม (2549) มาปรับและให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการและดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ด โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อลั ฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ
เท่ากับ .9420
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ ของคาตอบของ
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในแต่ละแหล่งการสนบสนุน ดังนี้
คะแนนตัง้ แต่ 80 ขึน้ ไป แปลว่า นักเรียนได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงมาก
คะแนนตัง้ แต่ 60 แต่ไม่ถงึ 80 แปลว่า นักเรียนได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูง
คะแนนตัง้ แต่ 40 แต่ไม่ถงึ 60 แปลว่า นักเรียนได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมปานกลาง
คะแนนตัง้ แต่ 20 แต่ไม่ถงึ 40 แปลว่า นักเรียนได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมน้อย
คะแนนตัง้ แต่ 20 ลงม
แปลว่า นักเรียนได้รบั การสนับสนุนทางสังคมน้อยมาก
2.5 แบบวัดกำรอบรมเลี้ยงดู ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือโดยปรับปรุงการอบรมเลีย้ ง
ดูของ ศิรอิ ร นพกิจ (2545) ทีแ่ บ่งการอบรมเลีย้ งดูออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบ
สนับสนุ น การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แต่ละประเภทจะมีข้อ
คาถามประเภทละ 10 ข้อ รวมทัง้ สิน้ จานวน 30 ข้อ
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ตัวอย่ำงแบบวัดกำรอบรมเลี้ยงดู
ตัวอย่างแบบวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน
ข้อ

ข้อคำถำม

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

น้ อย

น้ อยที่สดุ

1 พ่อแม่แสดงให้ฉนั รูว้ ่าท่านรัก
ฉันมาก
2 พ่อแม่ชอบพูดคุยหยอกล้อ
กับฉันเหมือนเพื่อน
3 พ่อแม่ตอ้ งการให้ฉนั มีส่วน
ร่วมกับครอบครัว

ตัวอย่างแบบวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
ข้อ

ข้อคำถำม

1 พ่อแม่จะอธิบายถึงเหตุผลใน
การทีล่ งโทษฉันทุกครัง้
2 พ่อแม่จะลงโทษฉันรุนแรงแค่
ไหนขึน้ อยูก่ บั อารมณ์ของ
ท่าน
3 พ่อแม่สนับสนุนให้ฉนั ทาสิง่
ต่าง ๆ โดยไม่อธิบายเหตุผล

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง
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ตัวอย่างแบบวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม
ข้อ

ข้อคำถำม

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

1 พ่อแม่คอยสอดส่องดูแล
ความประพฤติของฉันอย่าง
ใกล้ชดิ
2 พ่อแม่ปล่อยให้ฉนั ตัดสินใจ
เองในเรือ่ งส่วนตัวของฉัน
3 พ่อแม่ไม่ชอบให้ฉันออกจาก
บ้านโดยไม่มผี ใู้ หญ่ควบคุม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดไว้ 2 กรณีคอื
กรณีท่ี 1 ข้อคาถามทีม่ คี วามหมายทางบวก กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบมากทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
ตอบมาก
ให้
4
คะแนน
ตอบปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ตอบน้อย
ให้
2
คะแนน
ตอบน้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน
กรณีท่ี 2 ข้อคาถามที่มคี วามหมายทางลบกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนกลับกันกับ
กรณีท่ี 1
วิ ธีกำรหำคุณภำพเครื่องมือแบบวัดกำรอบรมเลี้ยงดู
ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูของ ศิรอิ ร นพกิจ (2545) มาปรับและให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการและดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้หาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ด โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน และค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์อลั ฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .7814
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ ของคาตอบของแบบ
วัดการสนับสนุนทางสังคมในแต่ละแหล่งการสนบสนุ น ดังนี้
คะแนนตัง้ แต่ 40 ขึน้ ไป
แปลว่า นักเรียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูสงู มาก
คะแนนตัง้ แต่ 30 แต่ไม่ถงึ 40
แปลว่า นักเรียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูสงู
คะแนนตัง้ แต่ 20 แต่ไม่ถงึ 30
แปลว่า นักเรียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูปานกลาง
คะแนนตัง้ แต่ 10 แต่ไม่ถงึ 20
แปลว่า นักเรียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูน้อย
คะแนนตัง้ แต่ 10 ลงมา
แปลว่า นักเรียนได้รบั การอบรมเลีย้ งดูน้อยมาก

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีขนั ้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ติดต่อหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ติดต่อโรงเรียนทีเ่ ลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ขออนุ ญาตผูบ้ ริหารโรงเรียน นัดหมายวันเวลา
ทีจ่ ะนาเครือ่ งมือไปใช้ทดสอบ และสอบถาม
3. จัดเตรียมแบบวัด และแบบวัดให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนทีจ่ ะเก็บข้อมูล
4. วางแผนดาเนินการเก็บข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
5. ชีแ้ จงให้นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั และขอ
ความร่วมมือในการทาแบบวัด
6. นาแบบวัดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละทดสอบสมมติฐานต่อไป

4. สถิ ติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติ ฐำน
4.1 สถิตพิ น้ื ฐานในการวิจยั
4.1.1 ร้อยละ ( Percentage )
4.1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean )
4.1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
4.2 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ขี อง ยามาเน่ (Taro Yamane)
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4.3 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
4.3.1 หาค่าความเทีย่ งตรง
4.3.2 หาค่าความเชื่อมันแบบวั
่
ดทัง้ ฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา (Alpha-Cofficient)
ตามวิธขี อง ครอนบาค (Crobach)
4.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4.1 หาค่า t-test (T-test for statistical analysis)
4.4.2 หาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson Correlation)
4.4.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
̅

แทน
S.D. แทน
t
แทน
SE est แทน
a
แทน
b
แทน
β
แทน

ค่าเฉลีย่
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่ากระจายแบบ t (t distribution)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
ค่าคงทีข่ องสมการในรูปแบบของคะแนนดิบ
ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta

Weight)
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
2
R
แทน กาลังสองของสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู หรือร้อยละของค่าความแปร
ผันร่วมกันของตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรเกณฑ์
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
*** แทน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์แยกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบั ตัวแปรผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ การสนับสนุนทางสังคมและการอบรมเลีย้ งดู
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ตอนที่ 1 ค่าสถิ ติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา
ตาราง 1 แสดงค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีศ่ กึ ษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
การสนับสนุ นจากครอบครัว
การสนับสนุ นจากเพื่อน
การสนับสนุ นจากโรงเรียน
การเลีย้ งดูแบบสนับสนุ น
การเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
การเลีย้ งดูแบบควบคุม
ความคิดสร้างสรรค์

̅
3.12
47.79
75.79
65.56
75.75
38.60
33.93
28.97
47.11

S.D.
.031
.331
.587
.666
.536
.319
.318
.213
.924

การแปลผล
ดี
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมี
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน การ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การเลีย้ งดูแบบสนับสนุ น และการเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล ในระดับสูง
ส่วนการเลีย้ งดูแบบควบคุม และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ด้านความคล่องแคล่วในการคิด
ด้านความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดริเริม่ แยกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า “นักเรียนช่วงชัน้ ที่
2 มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันแยกตามเพศ”
2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ แยกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า “นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
แยกตามเพศ” โดยใช้การทดสอบ t-test ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ แยกตามเพศ
ความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
pt
SD
SD
value
̅
̅
ความคล่องแคล่วในการคิด 24.13 8.697
25.38
8.148 1.483 .139
ความยืดหยุน่ ในการคิด
8.01
3.103
9.79
3.356 5.508 .000***
ความคิดริเริม่
12.14 8.882
14.67
11.455 2.371 .018*
รวม
44.38 17.588
49.84
19.001 2.982 .003**
*p-value < .05
**p-value < .01
***p-value < .001
จากตาราง 2 แสดงให้เ ห็นว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายมี คะแนนเฉลี่ย ความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกันโดยนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์โดยรวมสูงกว่านักเรียน
ชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน
พบว่า นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ในด้านความยื ดหยุ่นในการ
คิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 และด้านความคิดริเริม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ส่วนด้านความคล่องแคล่วในการคิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทัง้ นี้นกั เรียนหญิงมีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ในรายด้านสูงกว่านักเรียนชายทุกด้าน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูในกลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2-5 ที่ตงั ้ ไว้ว่า “แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน
การสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ น และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุ ผ ลมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความคิด สร้า งสรรค์ ส่ ว นการอบรมเลี้ย งดู แ บบควบคุ ม มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์”
3.1 จากสมมติฐานข้อที่ 2-5 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า “แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์” “ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์” “การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและการสนับสนุ นทางสังคมจาก
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ ” และ “การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ นกับ
การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ แต่การอบรมเลีย้ งดู
แบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ ” ใช้การทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Correlation) ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง 3
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ กับ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย น การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครัว การสนับ สนุ น ทางสัง คมจากเพื่ อ น การ
สนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ น การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
และการอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
.244**
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
.183**
การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
.160**
การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน
.214**
การสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน
.317**
การอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน
.193**
การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
.131**
การอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม
-0.41
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 หมายความว่านักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูง จะมี
ความคิด สร้างสรรค์สูง หรือ ถ้านัก เรียนมีแ รงจูงใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์ต่ า จะมีความคิดสร้างสรรค์ต่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 หมายความว่านักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง จะ
มีความคิดสร้างสรรค์สูง หรือถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า จะมีความคิดสร้างสรรค์ต่ า
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 และการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคม
จากเพื่อน และการสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 หมายความว่า นักเรียนทีม่ กี ารสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
จากเพื่อน และจากโรงเรียนมาก จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง หรือถ้า นักเรียนที่มกี ารสนับสนุ นทาง
สังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนน้อย
จะมีความคิดสร้างสรรค์ต่า สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4 และจากตารางยังแสดงให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ น และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่ได้รบั การอบรมเลี้ยงดูแบบ
สนับ สนุ น มาก และได้ร บั การอบรมเลี้ย งดูแ บบใช้เ หตุ ผ ลมาก จะมีค วามคิด สร้า งสรรค์สูง หรือ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุ นต่ า และได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลน้อย จะ
มีค วามคิด สร้า งสรรค์ต่ า ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สมมติฐ านข้อ ที่ 5 ส่ ว นความคิด สร้า งสรรค์ ไม่ ม ี
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ความสัมพันธ์กบั การอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะมีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิด
สร้างสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิม่ ตัวแปรทีละขัน้ ในการทานายความคิด
สร้างสรรค์ ในกลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
6 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า “แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรม
เลีย้ งดู สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ”
4.1 วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปรทีละขัน้ ในการทานายความคิดสร้างสรรค์
ในกลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 6 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า
“แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู สามารถ
ทานายความคิดสร้างสรรค์ใ นเด็ก ” โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุคูณ Multiple
Regression ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปรทีละขัน้ ในการทานายความคิดสร้างสรรค์
เพศ
เพศ
ชาย

เพศ
หญิง

รวม

ตัวแปร
พยากรณ์
การ
สนับสนุ น
จากเพื่อน
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการ
เรียน
การ
สนับสนุ น
จาก
โรงเรียน
การ
สนับสนุ น
ทางสังคม
จาก
โรงเรียน
แรงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์

.291

Adjusted
R2
.085
.080

.336

.113

.104

.4556 1.830 .167 2.490** .014

.305

.093

.088

.561

0.317 0.101

0.098

0.448 0.092 0.260 4.860** 0.000

0.335 0.113

0.108

0.345 0.149 0.124 2.316** 0.021

R

R2

b
.354

S.E.est
.085

.124

β

t

Sig

.281 4.185** .000

.305 4.507** .000
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ตาราง 4 (ต่อ)

a = 3.319 S.E.est Y = 17.46069
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในการทานายความคิดสร้างสรรค์ ใน
กลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 6 ทีต่ งั ้ ไว้ว่า
“แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสนับสนุ นทางสังคม และการอบรมเลีย้ งดู สามารถ
ทานายความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ” ปรากฏว่าการสนับสนุ นทางสังคมจากโรงเรียน และ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ สามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยตัวแปร
ทัง้ สองร่วมกันพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ ได้รอ้ ยละ 10.80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 6
บางส่วน หากวิเคราะห์แยกตามเพศปรากฏว่าในเพศชาย การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 โดยตัว แปรทัง้ สองร่ว มกันพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อ ยละ 10.40 ส่วนในเพศหญิง
ปรากฏว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากโรงเรีย นเป็ น ตัว แปรเดีย วที่ส ามารถพยากรณ์ ค วามคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ได้รอ้ ยละ 8.80

บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั นำเสนอภำพรวมของกำรวิจยั โดยแบ่งออกเป็น บทสรุปย่อกำรวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั สมมติฐำนของกำรวิจยั วิธดี ำเนินกำรวิจยั สรุปผลกำรวิจยั และกำร
อภิปรำยผลกำรวิจยั และผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะจำกผลกำรวิจยั รำยละเอียดมีดงั นี้
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษำระดับ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช่ว งชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร จำแนกตำมเพศ
3. เพื่อ ศึก ษำควำมสัม พัน ธ์ระหว่ำ งแรงจูงใจใฝ่ ส มั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน กำร
สนับสนุนทำงสังคม และกำรอบรมเลีย้ งดู กับควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. เพื่อ ทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช่ว งชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนครโดยใช้แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน กำรสนับสนุ นทำงสังคม และ
กำรอบรมเลีย้ งดู
สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์แตกต่ำงกันแยกตำมเพศ
2. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อนและกำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกโรงเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
5. กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ นมีควำมสัมพันธ์ และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่กำรอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีควำมสัมพันธ์ทำง
ลบกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
6. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน กำรสนับสนุ นทำงสังคม และกำรอบรม
เลีย้ งดู สำมำรถทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเด็กนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ได้
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ทีส่ อง (ระดับประถมศึกษำชัน้ ปี
ที่ 4 – 6 ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน 400 คน ตำมตำรำง ของ Yamane
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้
2.1 แบบสอบถำมข้อมูลเกีย่ วกับตัวนักเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเพศ
และ ข้อมูลผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน ลักษณะของแบบสอบถำม มีลกั ษณะเป็ นแบบให้เลือกตอบและ
เขียนตอบ
2.2 แบบวัดตัวแปรทีใ่ ช้ในกำรวิจยั รำยละเอียดมีดงั นี้
2.2.1 แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยในกำรวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้วดั ระดับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 3 ด้ำน โดยใช้แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ปี รับปรุงจำก สุมำลี ขำอิน (2554)ได้แก่
ควำมคล่องแคล่วในกำรคิด ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด และควำมคิดริเริม่ เป็ นแบบอัตนัยให้เขียนตอบ
มี 3 ตอน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นควำมคล่องแคล่วในกำรคิด
ตอนที่ 2 แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นควำมคิดยืดหยุน่ ในกำรคิด
ตอนที่ 3 แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นควำมคิดริเริม่
2.2.2 ผูแ้ บบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ โดยใช้แบบวัดทีป่ รับปรุงจำกแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ ์ ของ พิณกำน ภัทเศรษฐ์ (2551) ซึง่ พัฒนำมำจำกแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1961:
207-256) จำนวน 13 ข้อ
2.2.3 แบบวัดกำรสนับสนุ นทำงสังคม โดยแบบสอบถำมกำรสนับสนุ นทำงสังคม
จำกครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน ในด้ำนอำรมณ์ ด้ำนคุณค่ำ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนวัสดุสงิ่ ของ
และบริกำร และด้ำนเครือข่ำยสังคม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ ปรับปรุงจำก ประณต เค้ำฉิม (2549) ซึง่ สร้ำงขึน้
โดยใช้ทฤษฎีของเบอร์นำร์ด และครูปดั (Bernard; & Krupat. 1994) จำนวน 60 ข้อ
2.2.4 แบบวัดกำรอบรมเลีย้ งดู ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจำกแบบวัดของ
ศิรพิ ร นพกิจ (2545) โดยใช้องค์ประกอบของกำรอบรมเลีย้ งดู 3 ชนิด ได้แก่ กำรอบรมเลีย้ งดูแบบ
สนับสนุน กำรอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล และกำรอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม จำนวน 30 ข้อ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรจัดกระทำข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
สำหรับกำรวิจยั ทำงสังคมศำสตร์ ในกำรคำนวณและวิเครำะห์ค่ำต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐำนในกำรวิจยั
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่ำเฉลีย่ (Mean)
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1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
2.1 หำค่ำ t-test (t-test for statistical analysis)
2.2 หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Correlation)
2.3 กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธ ี Step
Wise
สรุปผลการวิ จยั
1. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีค ะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์แตกต่ างกันโดย
นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนชายในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ี .01 ยกเว้นด้านความคล่องแคล่วในการคิดนัน้ นักเรียนหญิงและนักเรียนชายไม่มคี วาม
แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี .01 ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูง จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง หรือถ้า
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ต่ า จะมีความคิดสร้างสรรค์ต่า
3. ผลสัม ฤทธิท์ ำงกำรเรีย นมีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงบวกกับ ควำมคิด สร้ำ งสรรค์ อย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนสูง จะมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์สงู หรือถ้ำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนต่ำ จะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำ
4. กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อน และกำร
สนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียน มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิตทิ ่ี .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรียนทีม่ กี ำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ น
ทำงสังคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียนมำก จะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูง หรือ
ถ้ำนักเรียนที่มกี ำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อน และกำร
สนับสนุนทำงสังคมจำกโรงเรียนน้อย จะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำ
5. กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ น และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เ หตุผล มีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรียนทีม่ กี ำร
อบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน และกำรอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลมำก จะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูง หรือ
ถ้ำนักเรียนทีม่ กี ำรอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน และกำรอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลน้อย จะมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ต่ำ ส่วนกำรอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั ควำมคิดสร้ำงสรรค์
6. ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณในกำรทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกลุ่มนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อ วัดสมมติฐำนที่ 6 ที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน กำรสนับสนุ นทำงสังคม และกำรอบรมเลี้ยงดู สำมำรถทำนำยควำมคิด
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สร้ำงสรรค์ในเด็ก” ปรำกฏว่ำกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียน และ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ สำมำรถ
พยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ สองร่วมกัน
พยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้รอ้ ยละ 10.80 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐำนบำงส่วน โดยหำกแยกตำม
เพศปรำกฏว่ำในเพศชำย กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อน และ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน สำมำรถ
พยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรทัง้ สองร่วมกัน
พยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้รอ้ ยละ 10.40 ส่วนในเพศหญิง ปรำกฏว่ำ กำรสนับสนุ นทำงสังคม
จำกโรงเรียนเป็ นตัวแปรเดียวที่สำมำรถพยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยตัวแปรพยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้รอ้ ยละ 8.80

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จำกผลกำรวิจยั อภิปรำยผลตำมสมมติฐำนดังนี้
1. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลีย่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้
ที่ 2 โดยจำแนกตำมเพศ ผลกำรวิจยั พบว่ำ นักเรียนหญิงและนักเรียนชำยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนข้อที่ 1 ที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์แตกต่ำงกันแยกตำมเพศ” ทัง้ นี้ เนื่องจำกในช่วงวัยเด็กจะยังมีกำรพัฒนำรูปแบบ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรเล่ นเกม เล่ นเลียนแบบสมมติตำมจินตนำกำร ซึ่งเป็ นวิธกี ำรพัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึง่ ในเด็กหญิงจะมีกจิ กรรมดังกล่ำวมำกกว่ำ เด็กชำย ซึง่ จะส่งผลทำให้เพศหญิง
มีระดับควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงกว่ำเพศชำย (นูรลู กิลซำน กอแระ. 2555) สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ
อรรถพล กงวิไล และคนอื่น ๆ (2540) ได้ศกึ ษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะภูมหิ ลังต่ำง ๆ ที่
ส่งผลต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในเด็กทีอ่ ำยุ 10-12 ปี ในโรงเรียนเซนต์จอห์น และ โรงเรียนสตรีเซนต์
จอห์น จำนวน 400 คน พบว่ำ เด็กชำยและเด็กหญิงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์แตกต่ำงกัน และสอดคล้อง
กับงำนวิจยั ของบำรำนและเออร์โดกำน (Baran; & Erdogan. 2009) ซึ่งพบว่ำ ระดับควำมคิด
สร้ำงสรรค์มคี วำมแตกต่ำงกันระหว่ำงเพศ อย่ำงมีนัยทำงสถิตทิ ่ี .01 โดยเพศหญิงมีระดับควำมคิด
สร้ำงสรรค์สงู กว่ำเพศชำย
2. กำรศึก ษำควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งควำมคิด สร้ำ งสรรค์ กับ แรงจูง ใจใฝ่ ส ัม ฤทธิ ์ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐำนข้อที่ 2 ที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์”
ทัง้ นี้เนื่องจำก ผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง โดยปกตินนั ้ จะมีลกั ษณะทีม่ คี วำมกล้ำเสีย่ ง ต้องกำรทำสิง่
ต่ำง ๆ ให้ดี ต้องกำรควำมเป็ นอิสระในกำรกระทำในสิง่ ต่ำง ๆ รวมถึงควำมต้องกำรแปลกแตกต่ำง
จำกบุคคลอื่น ซึง่ สอดคล้องกับองค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในด้ำนกำรมีควำมคิดริเริม่ กำร
สร้ำงควำมคิดแปลกใหม่ซง่ึ ไม่ซ้ำกับควำมคิดของบุคคลอื่น อีกทัง้ ลักษณะดังกล่ ำวยังสอดคล้องกับ
กำรทำให้บุคคลมีควำมคิดคล่องแคล่วและยืดหยุ่น ซึง่ สอดคล้องกับลักษณะผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
สูงมักจะมีควำมต้องกำรอิสระในกำรคิดและกำรกระทำสูงเช่นกัน ดังงำนวิจยั ของ อัล-ไครซี และ
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เทอร์ค ิ (Al-Qaisy; & Turki. 2011) ได้ศกึ ษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงวัยรุ่นในเมืองอัมมันจำนวน 800 คน
พบว่ำ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับระดับควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั อยูท่ ่ี .70
3. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน ผล
กำรศึก ษำพบว่ ำ ผลสัม ฤทธิท์ ำงกำรเรีย นมีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงบวกกับ ควำมคิด สร้ำ งสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐำนข้อที่ 3 ที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์” ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็ นควำมสำมำรถทำงสมองอย่ำงหนึ่งดังเช่น ทฤษฎีพหุ
ปญั ญำของกิลฟอร์ด(J.P. Guilford)ทีก่ ล่ำวถึงควำมคิดแบบเอนกอนัย (Divergent Thinking) หรือ
ทฤษฎีเชำวน์ปญั ญำสำมองค์ประกอบของสเติรน์ เบิรก์ (Sternberg Triarchic of Intelligence) ทีไ่ ด้
อธิบำยว่ำ เชำวน์ ปญั ญำด้ำนประสบกำรณ์ (Experiential Intelligence) ซึ่งเป็ นเชำวน์ ปญั ญำที่
ั หำโดยใช้ ค วำมคิด สร้ำ งสรรค์ แสดงว่ ำ ควำมสำมำรถทำงสมองมี
เกี่ย วข้อ งกับ กำรแก้ ป ญ
ควำมสัมพันธ์กบั ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนเป็ นผลมำจำกควำมสำมรถทำง
สมองเช่นกัน ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนจึงมีควำมสัมพันธ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังงำนวิจยั ของ
เกตเซล และแจคสัน (Getzels; & Jackson. 1962) พบว่ำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
และผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนมีค่ำ 0.71 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ และ อันวำร์ และคณะ (Anwar; & et
al. 2012) ศึกษำควำมสัมพันธ์ของควำมคิดสร้ำงสรรค์ก ับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนพบว่ำ มี
ควำมสัม พัน ธ์ท ำงบวก อย่ ำ งมีนัย ส ำคัญ ทำงสถิติท่ี .05 ลัด ดำ อุ ต สำหะ (2519) ได้ศึก ษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงวิทยำศำสตร์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำชัน้ ปีท่ี 3 โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจำนวน 100 คน ผล
ปรำกฏว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงวิทยำศำสตร์ในด้ำนควำมคล่องในกำรคิด ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด
มีค วำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ และงำนวิจยั ของปำริฉัต ร อั ๋นประเสริฐ
(2543) ได้ศกึ ษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนกับเชำวน์ปญั ญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรียนศึกษำนำรี กรุงเทพมหำนคร
กรุ ง เทพมหำนคร กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งเป็ น นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษำปี ท่ี 2
โรงเรีย นศึก ษำนำรี
กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2542 จำนวน 474 คนทีไ่ ด้มำจำกกำรสุ่มประชำกร เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
ั ญำแบบวัด ควำมสร้ำ งสรรค์ และแบบสอบถำม
กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล เป็ น แบบวัด เชำวน์ ป ญ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลคือ กำรหำค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั และ
กำรวิเครำะห์ถ ดถอยพหุ คูณ ผลกำรศึก ษำพบว่ำเชำวน์ ปญั ญำแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์และควำมคิด
สร้ำงสรรค์มคี วำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยมีควำมสัมพันธ์ในทำงบวก และมีค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เท่ำกับ .587, .316 และ .243 ตำมลำดับ
4. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กับกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำก
ครอบครัว กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียน ผลกำรศึกษำ
พบว่ำกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุ น
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ทำงสังคมจำกโรงเรียน มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน
ข้อที่ 4 ที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกครอบครัว กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกเพื่อน กำร
สนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์” ซึง่ จำกผลกำรวิจยั
ดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรที่บุคคลจะสำมำรถพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองได้อย่ำง
เต็มที่นัน้ ต้องได้รบั กำรสนับสนุ นทำงสังคม อย่ำงเหมำะสม ดังงำนวิจยั ของสมศักดิ ์ ภู่วภิ ำดำวรรธ์
(2537) ได้สรุปว่ำผูป้ กครองมีบทบำททีส่ ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก กำรอบรม
เลีย้ งดูทเ่ี หมำะสมและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเด็กตำมวัยทัง้ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และ
สติปญั ญำ ให้เจริญงอกงำมอย่ำงต่อเนื่องพร้อมกันไป ถ้ำเด็กไม่ได้รบั กำรกระตุ้นที่ดแี ล้ว ลักษณะ
ควำมสำมำรถที่ติดตัว มำแต่ ก ำเนิดก็จะไม่เ จริญ งอกงำมอีกต่ อ ไป นอกจำกนัน้ แล้ว กำรส่ งเสริม
บรรยำกำศในห้องเรียน และพฤติกรรมกำรสอนของครู ยังมีควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรพัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนด้วย ห้องเรียนทีม่ บี รรยำกำศในกำรเรียนมีอสิ ระในกำรเรียนรู้ โดย
ครูผสู้ อนมีกำรเสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนแสดงควำมสำมรถ ให้ควำมรักควำมอบอุ่นเป็ นกันเองกับ
นักเรียน มีแนวโน้มทีจ่ ะทำให้นักเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงไปด้วย ซึง่ สมิธ (กรมวิชำกำร. 2534:
24-26; อ้ำงอิงจำก Smith. 1972) ได้กล่ำวว่ำบรรยำกำศที่ก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้แก่
บรรยำกำศทีเ่ ต็มไปด้วยกำรยอมรับ และกระตุน้ ให้นกั เรียนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ
5. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กับกำรอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุ น
กำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรอบรม
เลี้ยงดูแ บบสนับสนุ น และกำรอบรมเลี้ยงดู แบบใช้เ หตุ ผ ล มีค วำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐำนข้อที่ 5 ทีต่ งั ้ ไว้ว่ำ “กำรอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุ น กำรอบรม
เลี้ย งดูแ บบใช้เ หตุ ผ ล และกำรอบรมเลี้ย งดูแ บบควบคุ ม มีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงบวกกับ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์” แต่กำรอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั ควำมคิดสร้ำงสรรค์แต่มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะมีควำมสัมพันธ์ทำงลบ จำกผลกำรวิจยั สำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุ นสูง
และ กำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลนัน้ เป็ นกำรส่งเสริมในอิสระทำงกำรคิด อิสระทำงกำรกระทำ
และอิสระในกำรแสดงออก ดังนัน้ เด็กทีไ่ ด้รบั กำรอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุ นสูง และ กำรอบรมเลีย้ ง
ดูแ บบใช้เ หตุ ผ ลสูงจะช่ว ยให้เ ด็ก มีระดับควำมคิดสร้ำงสรรค์ สูงไปด้วย แต่ กำรอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคุมนัน้ เป็ นกำรอบรมเลีย้ งดูท่ีอำจปิ ดกัน้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังงำนวิจยั ของพรเพ็ญ ชัยมงคล
(2537) ได้ศกึ ษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรอบรมเลี้ยงดู กับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปีท่ี 4 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 514 คน พบว่ำกำรอบรมเลีย้ งดูแบบใช้
เหตุผลมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ และผลกำรวิจยั ยังพบว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุมมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
6. กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิม่ ตัวแปรทีละขัน้ ในกำรทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกลุ่มนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรสนับสนุ น
ทำงสัง คมจำกโรงเรีย น และ แรงจูง ใจใฝ่ ส ัมฤทธิ ์ สำมำรถพยำกรณ์ ค วำมคิด สร้ำ งสรรค์ไ ด้ ซึ่ง
สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ 6 บำงส่วนที่ตงั ้ ไว้ว่ำ “แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน กำร
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สนับสนุ นทำงสังคม และกำรอบรมเลีย้ งดู สำมำรถทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเด็ก ” ผลกำรวิจยั นี้
แสดงให้เห็นว่ำกำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ เป็ นตัวแปรสำคัญก็จะ
ทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ ทัง้ นี้ เนื่องจำกเด็กในช่วงของวัยที่กำลังศึกษำนัน้ มีควำมสนใจและ
ใกล้ชดิ กับสิง่ แวดล้อ ม และมีจุดมุ่งหมำยที่ชดั เจน ดังนัน้ กำรที่เ ด็กจะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใน
ทิศทำงใด กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียนจะมีส่วนช่วยในด้ำนกิจกรรมกำรแสดงออกต่ำง ๆ
ของเด็ก สอดคล้องกับงำนวิจยั ของวัฒนำ ระงับทุกข์ (2545: 17-18) ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ คือ กำรเลือกใช้วธิ กี ำรจัดกำรเรียนรูท้ ห่ี ลำกหลำย ตรงกับ
ควำมต้องกำร และควำมสนใจของผูเ้ รียนเป็ นสิง่ จำเป็ นต่อกำรพัฒนำผูเ้ รียน โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ให้ผเู้ รียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสอดคล้องกับทอแรนซ์ (อำรี พันธ์มณี. 2546: 91-92; อ้ำงอิงจำก
Torrance. 1959: Unpage) ทีว่ ่ำ “กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์นนั ้ ต้องใช้เวลำ ควรให้มกี ำรพัฒนำ
อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูด้ ้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
จินตนำกำรของตนเองอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ เปิดโอกำสให้นักเรียนเรียนรูค้ น้ คว้ำอย่ำงต่อเนื่องอยู่
เสมอ ครูเปลีย่ นบทบำทเป็ นผู้ชแ้ี นะ ลดกำรอธิบำยและบรรยำยลงบ้ำง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนริเริม่
กิจกรรมด้วยตนเองมำก” รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับ งำนวิจยั ของ อัล-ไครซี และ เทอร์ค ิ (Al-Qaisy; &
Turki.2011) ได้ศกึ ษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงวัยรุ่นในเมืองอัมมันจำนวน 800 คน พบว่ำ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับระดับควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยพบว่ำมีค่ำควำมสัมพันธ์อยู่ท่ี .70
และมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. จำกตัวแปรทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 ในโรงเรียนสังกัด
กรุง เทพมหำนคร พบว่ำ กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำกโรงเรียน และ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ร่ว มกัน
ทำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังนัน้ ในกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนที่ส ำมำรถนำไปฝึ ก ทัก ษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น ฝึ กเสนอแนะควำมคิดเห็นและแนว
ทำงกำรแก้ไขหลำยแนวทำง ฝึกกำรทำกิจกรรมวิเครำะห์มุมมองข้อเสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
และฝึ กเสนอควำมคิดเห็นเพิม่ เติมจำกผู้อ่นื รวมถึงกำรกระตุ้นให้เด็กสร้ำงเป้ำหมำยในชีวติ และ
เสริมสร้ำงกำลังใจเพื่อให้เด็กเกิดควำมเชื่อมัน่ และภำคภูมใิ จ
2. จำกกำรศึก ษำควำมสัม พัน ธ์ก ำรเลี้ย งดู แ บบสนั บ สนุ น และแบบใช้ เ หตุ ผ ลมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังนัน้ กำรส่งเสริมให้ พ่อแม่และผู้ปกครอง เลี้ยงดูลูก
ด้วยควำมรัก ควำมสัมพันธ์ทด่ี ี ให้ลกู ได้แสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือ และให้ควำม
อบอุ่นกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีควำมพร้อมทีจ่ ะพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองต่อไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ของนักเรียนในระดับชัน้ กำรศึกษำช่วงชัน้ อื่น
และศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์แยกย่อยลงไปในรำยด้ำนให้มำกขึน้
2. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปจั จัยต่ำง ๆ กับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งจำก
ผลกำรวิจยั ครัง้ นี้ มีตวั แปรที่สำมำรถร่วมกันพยำกรณ์ได้ 2 ตัว คือ กำรสนับสนุ นทำงสังคมจำก
โรงเรียน และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ซึง่ ร่วมกันพยำกรณ์ได้รอ้ ยละ 10.8 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำยังมีตวั แปรที่
อื่นทีจ่ ะสำมำรถพยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้อกี เช่น ด้ำนนโยบำยของโรงเรียนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ด้ำนบุคลิกภำพของนักเรียน เป็นต้น
3. ควรมีกำรวิจยั เพื่อพัฒนำชุกฝึกอบรมส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยบูรณำกำรไป
กับกำรพัฒนำแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของนักเรียน
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ภาคผนวก

81
ค่าความเชื่อมันแบบสอบถาม
่
ตาราง 5 แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ = .6252

ค่าความเชื่อมัน่
.6156
.6563
.5617
.5915
.6299
.5296
.5598
.6183
.5938

ตาราง 6 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ = .8523

ค่าความเชื่อมัน่
.8473
.8598
.8463
.8440
.8339
.8327
.8264
.8263
.8342
.8560
.8433
.8437
.8447

82
ตาราง 7 แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ค่าความเชื่อมัน่
.9407
.9407
.9415
.9409
.9415
.9408
.9407
.9424
.9417
.9409
.9407
.9414
.9411
.9415
.9400
.9407
.9405
.9416
.9417
.9411
.9410
.9397
.9415
.9405
.9409
.9406
.9415
.9407
.9410
.9419
.9406
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ตาราง 7 (ต่อ)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ = .9420

.9415
.9407
.9410
.9419
.9406
.9414
.9404
.9415
.9407
.9412
.9405
.9405
.9397
.9399
9417
.9403
.9418
.9418
.9411
.9412
.9418
.9418
.9414
.9397
.9433
.9423
.9419
.9414
.9406
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ตาราง 8 แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดู
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าความเชื่อมัน่
.7696
.7674
.7610
.7613
.7618
.7678
.7697
.7661
.7780
.7872
.7666
.7642
.7678
.7713
.7563
.7742
.7620
.7848
.7725
.7763
.8050
.7817
.7935
.7724
.7807
.7804
.8014
.7995
.7776
.7718
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ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ = .7814
ค่าความเที่ยงตรงแบบสอบถาม
ตาราง 9 แบบสอบถามความคิดสร้างสรรค์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าความเทีย่ งตรง
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ตาราง 10 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ค่าความเทีย่ งตรง
1.0
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 11 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ค่าความเทีย่ งตรง
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 11 (ต่อ)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง 12 แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดู
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่าความเทีย่ งตรง
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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90

91

92

93

รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
ดร.กัมปนาท บริบรู ณ์
อาจารย์สุเมษย์ หนกหลัง

อาจารย์ประจาคณะจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสานักยวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

94

ประวัติย่อผูท้ ำสำรนิ พนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556

นายวรวุธ มัสพันธ์
7 ธันวาคม 2528
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
439 ซอย สมเด็จเจ้าพระยา 5 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา
แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การศึกษาบัณฑิต (จิตวิทยา)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

