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 การวิจยัครัง้น้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งดู กบัความคดิสรา้งสรรค ์ และ
เพื่อท านายความคดิสรา้งสรรค ์กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้เป็นนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ปีการศกึษา 
2555  ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบชัน้ภูม ิเครื่องมอืที่
ใช้ในการศกึษาเป็นแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์แบบวดัการสนับสนุน
ทางสงัคม และ แบบวดัการอบรมเลี้ยงดู วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ t-test, สมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และ การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู 
 ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทาง
สงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แต่การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค์ และการสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน และ แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ ์สามารถพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ โดยตัวแปรทัง้สองร่วมกันพยากรณ์ความคิด
สรา้งสรรคไ์ดร้อ้ยละ 19.80 
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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 co-
variable 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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บทท่ี  1 

บทน ำ 

ภมิูหลงั 
 ความคดิสรา้งสรรคน์ับเป็นความสามารถทางการคดิระดบัสูง และเป็นปจัจยัทีจ่ าเป็นอย่างยิง่

ในการส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าของประเทศชาติ กล่าวคอื ประเทศชาตใิดกต็ามทีแ่สวงหา พฒันา 
และดงึศกัยภาพเชงิสร้างสรรค์ของทรพัยากรคนในประเทศออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไร ก็ยิง่มี
โอกาสพฒันา และเจรญิก้าวหน้าได้มากเท่านัน้ และพบว่าบุคคลที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์จะสามารถ
สรา้งสรรคต์นเองและสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่หมาะสม พงึพอใจและมชีวีติทีเ่ป็นสุขได้ จากแรงดล
ใจ จนิตนาการที่ควบคู่กบัความอุตสาหะบากบัน่อย่างเต็มก าลังความสามารถก็จะช่วยให้เขาประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายได ้(เบญจพร อยูเ่จรญิ. 2551: 1) 
 โดยความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ หมายถงึ กระบวนการทางสมองของบุคคลทีแ่สดงออกในลกัษณะ
ของความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์มี
จนิตนาการ มกีารแสดงออกทางดา้นจติใจและบุคลกิภาพอนัจะน าไปสู่การคดิแก้ปญัหาทีแ่ปลกใหม่ หรอื
ประดษิฐค์ดิคน้สิง่ทีแ่ปลกใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคล่องแคล่วในการคดิ ดา้นการ
ยดืหยุ่นในการคดิ ด้านการคดิรเิริม่ และด้านการละเอียดลออในการคดิ ซึ่งความคดิสร้างสรรค์นัน้จะ
พฒันาใหเ้จรญิงอกงามไดโ้ดยทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนต่อเนื่องกนัมาตัง้แต่เยาวว์ยั เริม่จากการอบรมเลีย้งดู
ภายในครอบครวั จากบดิามารดา และเมือ่เดก็เริม่ศกึษาในโรงเรยีน ครจูะเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการ
ส่งเสรมิสนบัสนุนพฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ พรอ้ม ๆ กบัอบรมเลีย้งดูใหเ้ป็นพลเมอืงด ี
มบีุคลกิภาพทีด่ ีและสามารถหาความรูม้าปรบัปรุงใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดม้ากขึน้ การด าเนินชวีติร่วมใน
สงัคมกบัผูอ้ื่นจะเป็นไปด้วยความราบรื่น (เจษฏา  ศุภางคเสน. 2530: 4) ซึ่งจากการศกึษาความคดิ
สรา้งสรรคข์องเดก็ไทยทีผ่่านมาอธบิายว่าหากจะฝึกพฒันาเดก็ใหเ้ป็นผูท้ีค่วามคดิสรา้งสรรค ์ควรมกีาร
น าความคดิสรา้งสรรคไ์ปสอดแทรกในรายวชิาต่าง ๆ และพบว่า ลกัษณะของครผููส้อน บรรยากาศในชัน้
เรยีน เจตคตต่ิอการเรยีน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ เชาวน์ปญัญา และเชาวน์อารมณ์ลว้นส่งผลต่อความคดิ
สรา้งสรรค ์(เบญจพร อยูเ่จรญิ. 2551: 1) อยา่งไรกด็ ีปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ยงั
มอีีกหลายประการ ซึ่ง โฮเวริด์ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ด้านจติวทิยาที่
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ได้อธบิายว่า จติสรา้งสรรค ์(Creative Mind) เกดิจากปฏสิมัพนัธข์อง 3 ปจัจยั
เกื้อหนุน ได้แก่ ประการที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชีย่วชาญในวทิยาการเฉพาะด้าน โดยการ
ฝึกฝนพฒันาผลงานอยู่เสมอ ประการที่ 2 วฒันธรรมการท างานของบุคคลทีเ่อื้อต่อความคดิสรา้งสรรค ์
และ ประการที ่3 พืน้ทีส่รา้งสรรคท์างสงัคมทีส่นับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัทีจ่ะ
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ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์นัน้จะต้องได้รบัการปฏิสมัพนัธ์ทัง้ทางด้านจติและสงัคมควบคู่กันอย่าง
เหมาะสม (Gardner. 2006: 80-81) 

 ส าหรบัปจัจยัทางจติ ไรท ์(จรนิทพิย ์ศรทีบัทมิพ์. 2551: 48; อ้างองิจาก Wright. 1998: 239) 
ไดศ้กึษาพบว่านกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู มคีวามสามารถทางดา้นสรา้งสรรคส์ูงกว่าค่าเฉลีย่ และ
มลีกัษณะเป็นผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ เช่น มคีวามเป็นตวัของตวัเองสูง มคีวามฉลาดทางดา้นอารมณ์ 
เป็นต้น นอกจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ล้ว ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก็เป็นตวัแปรหน่ึงที่มผีลต่อความคดิ
สรา้งสรรคด์ว้ย ดงังานวจิยัของ ปารฉิัตร อัน๋ประเสรฐิ (2543) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกบัเชาวน์ปญัญา ความคดิสรา้งสรรค์ และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องนักเรยีน พบว่าเชาวน์
ปญัญา แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และความคิดสร้างสรรค์มคีวามสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีน นอกจากปจัจยัทางจติแล้วยงัมปีจัจยัทางสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค์ ดงัเช่น พร
เพ็ญ  ชยัมงคล (2537) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กบัความคดิสร้างสรรค์ ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับ
ความคดิสรา้งสรรค์ และผลการวจิยัยงัพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
ความคดิสรา้งสรรค์ ซึง่การอบรมเลีย้งดูเป็นกระบวนการที่เดก็ต้องพบตัง้แต่เกดิ เป็นสิง่ส าคญัต่อการ
พฒันาชวีติ และมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของทุกๆ ชวีติ การอบรมเลี้ยงดูช่วยใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูร้ะเบยีบ
ต่าง ๆ ในสงัคม รวมถงึความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อสรา้งพฤตกิรรมของบุคคลช่วยพฒันาบุคลกิภาพ 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของเรวด ี นามทองด ี(2555) พบว่าการได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก
โรงเรยีน สมัพนัธภาพกบัเพื่อน และการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล สามารถท านายความคดิสรา้งสรรค์
ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 รอ้ยละ 76.5 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งดู มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างไร โดย
ศกึษากบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 อายุ 9-12 ปี ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เนื่องจากตามทฤษฎขีอง
อรีคิสนั (Erik Erikson) ไดอ้ธบิายว่าช่วงอายุ 6–12 ปีหรอืช่วงวยัเดก็ตอนปลายเป็นระยะทีเ่ดก็มคีวาม
เจรญิเตบิโต เป็นวยัเรยีน และมคีวามอยากรู้อยากเหน็ในสิง่แวดลอ้ม การเสาะแสวงหาสิง่ต่างๆ ท าให้
เดก็มปีระสบการณ์กบัสิง่ใหม่ ๆ รอบตวัเขามากขึน้ เมื่อเขาคดิว่าสิง่ใดทีเ่ขาต้องการเขาจะต้องแสวงหา
ให้ได้ตามความปรารถนา เนื่องจากในวยัที่ผ่านมาเขาไม่สามารถท ากจิกรรมหลายอย่างได้ เพราะมี
ผูใ้หญ่คอยบงัคบัควบคุม เดก็ในวยัน้ีตอ้งการแสดงความคดิเหน็และแกป้ญัหา เพื่อแสดงความเป็นผูใ้หญ่ 
จดุส าคญัของพฒันาการระยะนี้ คอื การไดแ้สดงออกว่าเขามคีวามคดิ และมคีวามสามารถเหมอืนผูใ้หญ่
คนอื่นๆ เช่นกนั โดยในการวิจยัครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศึกษาความคดิสร้างสรรค์ 3 ด้าน คอื ด้านการ
คล่องแคล่วในการคดิ ดา้นการยดืหยุน่ในการคดิ และดา้นการคดิรเิริม่  
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักัด

กรงุเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดั

กรงุเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุน

ทางสงัคม และการอบรมเลีย้งด ูกบัความคดิสรา้งสรรค ์ 
 4. เพื่อท านายความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร

โดยใชแ้รงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนบัสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งด ู 
 

ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 1. เพื่อไดข้อ้มลูที่เป็นประโยชน์แก่สถาบนัการศกึษา และผูป้กครองน าใช้ในการพฒันาใหเ้ดก็

มคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้  
 2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการศึกษาและครอบครวั วางแผนในการด าเนินการจดัท า

กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิระดบัความคดิสรา้งสรรค์ของเดก็ รวมถงึป้องกนัปจัจยัที่กดีกนัต่อพฒันาการด้าน
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ 

 3. เพื่อน าผลของขอ้มูลการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นแนวทางการปฏบิตัิ และสร้างเสรมิการจดั
กจิกรรม รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มในครอบครวัใหม้คีวามเหมาะสมกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ในเดก็ 

 4. เพื่อน าผลขององค์ประกอบที่มีความสัมพนัธ์กับความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาร่วมกับ
กจิกรรม และแผนการพฒันาการความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์องคร์วม เช่น การท ากจิกรรมสรา้ง
เสรมิความคดิสรา้งสรรคร์ว่มกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นตน้ 

                                                                     
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมขีอบเขตการศกึษา ดงันี้ 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนช่วงชัน้ทีส่อง(ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่4 – 6) ใน
สงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่มโีรงเรยีนทัง้หมด 437 โรงเรยีนและจ านวนนกัเรยีน 221,190 คน 
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 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนช่วงชัน้ทีส่อง (ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่4 – 6) 

ในสงักดักรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน ตามตาราง ของ Yamane 
 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
 ตวัแปรทีศ่กึษา ประกอบดว้ย 
  1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ 
   1.1 ตวัแปรทางจติ คอื  
    1.1.1 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
    1.1.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
   1.2 ตวัแปรทางสงัคม 
    1.2.1 การสนบัสนุนทางสงัคม 
     1.2.1.1 การสนบัสนุนจากครอบครวั 
     1.2.1.2 การสนบัสนุนจากเพื่อน 
     1.2.1.3 การสนบัสนุนจากโรงเรยีน 
    1.2.2 การอบรมเลีย้งด ู
     1.2.2.1 การอบรมเลีย้งดแูบบสนบัสนุน 
     1.2.2.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 
     1.2.2.3 การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม 
   1.3 ปจัจยัทางชวีสงัคมไดแ้ก่  
    1.3.1 เพศ 
     1.3.1.1 ชาย 
     1.3.1.2 หญงิ 
  2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์

 
 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

  นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 หมายถงึ กลุ่มนักเรยีนทีศ่กึษาอยู่ระหว่างชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึ 
ชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 อายุระหว่าง 9 – 12 ปี ที่ศกึษาในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครจ านวน
นกัเรยีน 221,190 คน 
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 นิยำมปฏิบติักำร 
  1. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ หมายถงึ กระบวนการทางสมองของเดก็ทีแ่สดงออกในลกัษณะ
ของความสามารถในการคดิได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ มี
จนิตนาการ มกีารแสดงออกทางดา้นจติใจและบุคลกิภาพอนัจะน าไปสู่การคดิแก้ปญัหาทีแ่ปลกใหม่ หรอื
ประดษิฐค์ดิคน้สิง่ทีแ่ปลกใหม ่โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
   1.1 ความคล่องแคล่วในการคดิ (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลติ
ความคดิทีแ่ตกต่างและหลากหลายภายใต้กรอบจ ากดัของเวลา เป็นความสามารถเบือ้งต้นซึง่จะน าไปสู่
การคดิอย่างมคีุณภาพ โดยเฉพาะความคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (Expression fluency) เป็น
ความสามารถในการน าค ามาเรยีงกนัเป็นวลแีละประโยค เพื่อแสดงจดุหมายทีต่อ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   1.2 ความยดืหยุ่นในการคดิ (Flexibility) เป็นความสามารถในการคดินอกกรอบใน
การคดิค าตอบไดห้ลายแนวทางในเวลาทีก่ าหนด โดยไมต่กอยูภ่ายใต้กฏเกณฑ ์เป็นการช่วยใหม้องเหน็
ในแงม่มุใหม ่ในทศิทางทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
   1.3 ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นลกัษณะความคดิแปลกใหม่ เป็นความคดิทีไ่ม่ซ ้า
กบับุคลลอื่น ซึง่แตกต่างไปจากความคุน้เคย อาจจะแสดงในรปูลกัษณะทางผลผลติหรอืกระบวนการคดิ
กไ็ด ้
   1.4 ความละเอยีดลออในการคดิ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดเป็น
ขัน้ตอนสามารถอธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานทีส่มบูรณ์ขึน้ ความคดิละเอยีดลออจดัเป็น
รายละเอยีดทีน่ ามาตกแต่ง ขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ขึน้ 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัศกึษาความคดิสรา้งสรรค์ 3 ดา้น คอื ความคล่องแคล่วในการคดิ 
ความยดืหยุน่ในการคดิ และความคดิรเิริม่ โดยใชแ้บบวดัทีป่รบัปรงุจากแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ของ 
สุมาล ี ข าอนิ (2545) ซึง่สรา้งเครือ่งมอืโดยใชก้รอบความคดิเชงิทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคข์องทอแรนซ ์
(E. Paul Torrance) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น ซึง่เป็นดา้นทีม่คีวามเหมาะสมกบัพฒันาการของ
เดก็ในช่วงวยัระหว่าง 9-12 ปี มาสรา้งเป็นแบบวดัอตันยัใหเ้ขยีนตอบ  
  2. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  หมายถงึ  ความปรารถนาหรอืความต้องการของนักเรยีนที่จะ
ไดร้บัผลส าเรจ็ในสิง่ทีมุ่ง่หวงั แมจ้ะยุง่ยาก ล าบากกไ็มย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคทีข่ดัขวาง พยายามทุกวถิทีางที่
จะแกป้ญัหาเพื่อน าตนไปสู่ความส าเรจ็มุง่มัน่ทีจ่ะท าใหด้เีลศิ เพื่อบรรลุมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ มคีวามสบายใจ
เมือ่ประสบผลส าเรจ็ และมคีวามวติกกงัวลเมือ่ท าไมส่ าเรจ็ หรอืประสบความลม้เหลว 
  ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจยัวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิโ์ดยใช้แบบวัดที่ปรบัปรุงจากแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ของ พณิกาน ภทัเศรษฐ์ (2551) ซึ่งพฒันามาจากแมคเคลแลนด์ (McClelland. 
1961: 207-256) มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
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  3. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของผลการเรยีนใน 5 รายวชิา ไดแ้ก่ วชิา
ภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวิทยาศาสตร์ วชิาสงัคมศึกษา และวชิาศิลปศึกษา ผลการเรยีนใน
รายวชิาดงักล่าว ไดร้บัจากการรายงานของนกัเรยีน 
  4. กำรสนับสนุนทำงสงัคม  หมายถงึ  การรบัรูข้องนักเรยีนต่อการปฏบิตัขิองครอบครวั 
เพื่อน และโรงเรยีน ในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น คอื การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุนดา้นคุณค่า การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านวัสดุสิ่งของและการบริการ และการสนับสนุนด้าน
เครอืข่ายสงัคม การปฏบิตัทิัง้ 5 ประการดงักล่าวนี้ ท าใหบุ้คคลเกดิความสบายใจ อบอุ่นมัน่คง ซึง่เป็น
ก าลงัใจใหส้ามารถศกึษาเล่าเรยีนและด าเนินชวีติไดอ้ยา่งปกตสิุข 
  การสนบัสนุนทางสงัคม 5 ดา้น มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   4.1 การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) คอืการแสดงออกทัง้
ทางดา้นวจนวาจา (Verbal expression) อวจนภาษา (Nonverbal expression) ซึง่เป็นการสนับสนุนให้
ก าลงัใจ สรา้งความมัน่ใจ ใหก้ารปลอบโยน และใหก้ารดแูลเอาใจใส่ 
   4.2 การสนับสนุนดา้นคุณค่า (Esteem support) เป็นการแสดงออกทัง้ทางดา้นวจน
ภาษาและอวจนภาษา ที่ช่วยสรา้งความรูส้กึมคีุณค่าในตนเอง รวมถงึความรูส้กึถงึการมคีุณประโยชน์ 
และมคีวามสามารถ 
   4.3 การสนับสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Informational support) คอืการไดร้บัค าแนะน า 
การแนะแนว หรอืการชีน้ าจากคนอื่น ๆ  
   4.4 การสนับสนุนดา้นวสัดุสิง่ของและบรกิาร (Tangible support) คอืการไดร้บัการ
ช่วยเหลอืโดยตรงดา้นปจัจยัในรปูของการบรกิารและทรพัยากร 
   4.5 การสนบัสนุนดา้นเครอืขา่ย (Network support) คอืการเป็นสมาชกิในกลุ่มทีม่กีาร
แลกเปลีย่นความสนใจและกจิกรรมรว่มกนั 
  การสนับสนุนทางสงัคมไดจ้ากแบบวดัโดยใชแ้บบวดัทีป่รบัปรุงจากของ ประณต  เคา้ฉิม 
(2549) แบ่งออกเป็นการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุน
จากโรงเรยีน ซึง่มลีกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
  5. กำรอบรมเล้ียงด ู หมายถงึ กระบวนการที่ได้รบัการปลูกฝงัจากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวั
เดก็ เป็นการพฒันาทศันคติ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลกิภาพ เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องตลอดชวีติ โดย
ผ่านการเลีย้งดูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่จะส่งผลถงึพฤตกิรรมของเดก็ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต โดย
ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบวดัการอบรมเลี้ยงดูของศริอิร  นพกจิ (2545) มลีกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น 3 ชนิด  ไดแ้ก่ 
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   5.1 การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาแสดง 
ความรกัต่อบุตรอย่างเปิดเผย ใหบุ้ตรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั และมคีวามเขา้ใจ
ความรูส้กึของบุตรอยา่งด ี 
   5.2 การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดา แจกแจง 
เหตุผลต่าง ๆ แก่บุตร ใหท้ าหรอืหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็กระท าสิง่ใด  
   5.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บิดา มารดาคอย
ควบคุมบงัคบัและลงโทษบุตร เมือ่บุตรกระท าในสิง่ทีต่นไมต่้องการ 
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กรอบควำมคิดในกำรวิจยั 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

สมมติฐำนในกำรวิจยั  
 1. นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัแยกตามเพศ 

 2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์
 4. การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อนและการสนับสนุน

ทางสงัคมจากโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค์ 
 5. การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์แต่การอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
ความคดิสรา้งสรรค ์ 

 6. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งด ู
สามารถท านายความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ได ้

ปัจจยัทำงจิต 
- แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 

 

ความคดิสรา้งสรรค ์
ปัจจยัทำงสงัคม 
- การสนับสนุนทางสงัคม 
- การอบรมเลีย้งดู 
 

ปัจจยัทำงชีวสงัคม 
 เพศ 

- ชาย 
- หญงิ 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ
ต่อไปนี้ 

  1. ความคดิสรา้งสรรค ์
  2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
  3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  4. การสนบัสนุนทางสงัคม 
  5. การอบรมเลีย้งด ู
 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์
 1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคห์ลายท่าน ซึง่ผูว้จิยัขอเสนอ ดงันี้ 
 กรมวชิาการ (2534: 2) ไดใ้หค้วามหมายความคดิสรา้งสรรคว์่า หมายถงึความสามารถในการ
มองเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ โดยมสีิง่เรา้เป็นตวักระตุ้นท าใหเ้กดิความคดิใหม่ต่อเนื่องกนัไป และ
ความคดิสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย ความคล่องในการคดิ ความคดิยดืหยุ่น และความคดิทีเ่ป็นของตนเอง
โดยเฉพาะหรอืความคดิรเิริม่ 
 อาร ี พนัธม์ณี (2537: 9) ไดอ้ธบิายว่า ความคดิสรา้งสรรค์เป็นกระบวนการของสมองทีค่ดิใน
ลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิม 
ผสมผสานกนัใหเ้กดิสิง่ใหม่ ซึง่รวมถงึการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ต่าง ๆ ตลอดจนวธิกีารคดิทฤษฎ ีหลกัการ
ไดส้ าเรจ็ ความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดน้ัน้มใิช่เพียงแต่คดิในสิง่ที่เป็นไปได ้หรอืสิง่ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล
เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ หากแต่ความคดิจนิตนาการกเ็ป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีก่่อใหเ้กดิความแปลกใหม่แต่ต้อง
ควบคู่กันไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝนัหรือจินตนาการนัน้ให้เป็นได้ หรือที่เรียกว่า
จนิตนาการประยกุตน์ัน่เอง จงึจะท าใหเ้กดิผลงานจากความคดิสรา้งสรรค์ 
 อุษณีย ์ โพธสิุขและคนอื่น ๆ (2544: 29) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความคดิสรา้งสรรค์ เป็น
กระบวนการทางปญัญาระดบัสูงที่ใช้ในกระบวนการคดิหลายๆ อย่างมารวมกนัเพื่อสรา้งสรรค์สิง่ใหม่
หรอืแก้ปญัหาที่มอียู่ให้ดขี ึ้น ความคดิสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มอีิสรภาพทาง
ความคดิ 
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 กลิฟอรด์ (อาร ีพนัธม์ณี. 2546: 155; อ้างองิจาก Guilford. 1967: 61) ใหค้วามหมายของ
ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่คดิได้หลายทศิทาง หรอืแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) ซึง่ประกอบดว้ย ความคล่องแคล่วในการคดิ ความคดิยดืหยุ่น ความคดิรเิริม่ และ
ความคดิละเอยีดลออ 
 เมดมคิ (พวงผกา โกมุตกิานนท์. 2544: 10; อ้างองิจาก Medmick. 1962:196) ใหค้วามหมาย
ความคดิสรา้งสรรคไ์วว้่าหมายถงึ ความสามารถเชื่อมโยงองคป์ระกอบในแบบใหม่ๆไดโ้ดยการเชื่อมโยง
สมัพนัธน์ัน้ ตอบสนองต่อขอ้ก าหนดบางประการหรอืใหป้ระโยชน์บางอย่างได้ ถ้าสิง่ทีน่ ามาเชื่อมโยงกนั
นัน้มคีวามห่างไกลกนัมากเพยีงใด การเชื่อมโยงสมัพนัธก์ม็คีวามสรา้งสรรคม์ากขึน้เพยีงนัน้ 
 วอลแลซและโคแกน (อาร ีพนัธม์ณี. 2546: 155; อ้างองิจาก Wallach; & Kogan. 1965:34) 
ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรค์ หมายถงึ ความคดิโยงสมัพนัธ์ (Association) คนทีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค์ คอื คนทีส่ามารถคดิอะไรไดอ้ย่างสมัพนัธก์นัเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเหน็กระดาษกน็ึกถงึดนิสอ 
ปากกา พู่กนั ภาพวาด สมุด จดหมาย ฯลฯ ยิง่คดิไดม้ากเท่าไร ยิง่แสดงถงึปรมิาณความคดิสรา้งสรรค์
มากเท่านัน้ 
 จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์กระบวนการทางสมองของเด็กที่
แสดงออกในลกัษณะของความสามารถในการคดิไดอ้ย่างหลากหลาย มคีวามสามารถในการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ ์มจีนิตนาการ มกีารแสดงออกทางดา้นจติใจและบุคลกิภาพอนัจะน าไปสู่การคิดแก้ปญัหา
ที่แปลกใหม่ หรอืประดษิฐ์คดิค้นสิง่ที่แปลกใหม่ ที่ประกอบไปด้วย ความคล่องแคล่วในการคดิ ความ
ยดืหยุน่ในการคดิ การคดิรเิริม่ และความละเอยีดลออในการคดิ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัศกึษาความคดิ
สรา้งสรรค ์3 ดา้น คอื ดา้นความคล่องแคล่วในการคดิ ดา้นความยดืหยุน่ในการคดิ และดา้นการคดิรเิริม่ 

 1.2 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องทอรแ์รนซ ์
  ทอแรนซ ์ (หงสุนีย ์ เอื้อรตันรกัษา. 2538: 11; อ้างองิจาก Torrance. 1964: 125-14) ได้
น าเอาแนวคดิและองค์ประกอบของความคดิสรา้งสรรค์มาใช้ในการศกึษาวจิยัในรูปแบบการเรยีนการ
สอนไวม้าก ซึง่มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื 
   1. ความคล่องแคล่วในการคดิ (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิ
หาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ และมคี าตอบในปรมิาณมากในเวลาทีจ่ ากดั 

 2. ความยดึหยุ่นในการคดิ (Flexibility) หมายถงึ ลกัษณะของความคดิแปลกใหม่
แตกต่างจากความคดิธรรมดา และไมซ่ ้ากบัทีม่อียู่ 

 3. การคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะของความคดิแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคดิธรรมดา และไมซ่ ้ากบัทีม่อียู่ 
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  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องกิลฟอรด์ 
  กลิฟอรด์ และคณะ (อาร ีรงัสนิันท.์ 2532: 29; อ้างองิจาก Guilford; et al. 1971: 143) 
กล่าวถงึความคดิสรา้งสรรคค์อืความสามารถในการคดิไดอ้ย่างหลากหลาย ซึง่อาจเรยีกว่าความคดิแบบ
อเนกนยั (Divergent Thinking) โดย กลิฟอรด์ไดแ้จกแจงองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคไ์วด้งันี้ 
   1. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ความคดิแปลกใหม่ไม่ซ ้ากนักบัความคดิของ
คนอื่นและแตกต่างจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการคดิจากของเดมิที่มอียู่แล้วให้
แปลกแตกต่างจากทีเ่คยเหน็ หรอืสามารถพลกิแพลงใหก้ลายเป็นสิง่ทีไ่ม่เคยคาดคดิ ความคดิรเิริม่อาจ
เป็นการน าเอาความคดิเก่ามาปรุงแต่ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคดิรเิริม่มหีลายระดบั ซึง่อาจ
เป็นความคดิครัง้แรกทีเ่กดิขึน้โดยไมม่ใีครสอน แมค้วามคดินัน้จะมผีูอ้ื่นคดิไวก่้อนแลว้กต็าม 

 2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ปรมิาณความคดิที่ไม่ซ ้ากนัในเรื่อง
เดยีวกนั แบ่งเป็น 4 ประเภท 
     2.1 ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใน
การใชถ้อ้ยค า 
     2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสมัพนัธ์ (Associational     
Fluency) เป็นความสามารถที่จะคดิหาถ้อยค าที่เหมอืนกนัหรอืคล้ายกนัได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด 
     2.3 ความคดิคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใชว้ลหีรอืประโยคและน าค ามาเรยีงกนัอยา่งรวดเรว็เพื่อใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ 
     2.4 ความคล่องแคล่วในการคดิ (Ideational Fluency) เป็นความสามารถทีจ่ะคดิ
ในสิง่ทีต่อ้งการภายในเวลาทีก่ าหนด เช่น ใหค้ดิประโยชน์ของหนังสอืพมิพใ์หไ้ดม้ากทีสุ่ดภายในเวลาที่
ก าหนดให ้

 3. ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ประเภทหรอืแบบของการคดิโดยแบ่ง
ออกเป็น 
     3.1 ความคดิยดืหยุ่นที่เกดิขึ้นได้ในทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็น
ความสามารถที่พยายามคดิไดห้ลายทางอย่างอสิระ ตวัอย่างของผู้ทีม่คีวามยดืหยุ่นนี้ อาจไดแ้ก่ คดิ
ประโยชน์ของโทรทศัน์ว่ามอีะไรบา้ง ความคดิของผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุ่นสามารถจดักลุ่มไดห้ลายทศิทาง
หรอืหลายดา้น เช่น เพื่อรูข้่าวสาร เพื่อโฆษณาสนิคา้ เพื่อธุรกจิ เพื่อการพกัผ่อน ฯลฯ ในขณะทีค่นซึง่
ไมม่คีวามคดิยดืหยุน่จะคดิไดเ้พยีงทศิทางเดยีว คอื การพกัผ่อน 
     3.2 ความคดิยดืหยุ่นทางการดดัแปลง (Adapture Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดดัแปลงความรู ้หรอืประสบการณ์ใหเ้กดิประโยชน์หลาย ๆ ดา้น ซึง่มปีระโยชน์ต่อ
การแกป้ญัหา ผูท้ีม่คีวามยดืหยุน่จะคดิดดัแปลงไดไ้ม่ซ ้ากนั 
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   4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดเป็นขัน้ตอน
สามารถอธบิายให้เห็นภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึ้น ความคดิละเอียดลออจดัเป็น
รายละเอยีดทีน่ ามาตกแต่ง ขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ขึน้ 
  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องกิลฟอรด์ และฮอฟเนอร ์

  กลิฟอรด์ และฮอฟเนอร ์ (เพยีรจติ โรจน์ศุภรตัน์. 2531: 17; อ้างองิจาก Guilford; & 
Hoepfner. 1971: 125–143) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และพบว่าความคิด
สรา้งสรรคม์ ี4 องคป์ระกอบนอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ คอื 

 1. ความไวต่อปญัหา (Sensitivity to Problem) 
 2. ความสามารถในการใหน้ิยามใหม ่(Redefinition) 
 3. ความซมึซาบ (Penetration) 
 4. ความสามารถในการท านาย (Prediction) 

  อาร ีพนัธม์ณี (2540: 33-39) กล่าวว่าความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองที่
คดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทาง หรอืลกัษณะการคดิแบบอเนกนยั ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึลกัษณะความคดิแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคดิธรรมดาหรอืความคดิงา่ย ๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

 2. ความคดิคล่อง (Fluency) หมายถงึปรมิาณความคดิทีไ่มซ่ ้ากนัในเรือ่งเดยีวกนั 
 3. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถงึประเภทหรอืแบบของความคดิแบ่งออกเป็น 

     3.1 ความคดิยดืหยุ่นทีเ่กดิขึน้ทนัท ี(Spontaneous Flexibility) คอืความสามารถ
ในการคดิไดห้ลายประเภทอยา่งอสิระ 
     3.2 ความคดิยดืหยุ่นในการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) คอืความสามารถที่
คดิไดไ้มซ่ ้ากนั 
   4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึความคดิทีเ่ป็นขัน้ตอน สามารถ
อธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจนอย่างละเอยีด มคีวามสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่จดัเป็นความคดิทีม่คีวามส าคญัต่อ
สรา้งผลงานทีม่คีวามแปลก 
  จากการศกึษาทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรค ์สรุปไดว้่าองคป์ระกอบของความคดิสร้างสรรค ์
ไดแ้ก่ ความคล่องแคล่วในการคดิ ความยดืหยุ่นในการคดิ ความคดิรเิริม่ และความละเอยีดลออในการ
คดิ แต่ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษาแนวคดิของทอรแ์รนซ ์ซึง่ได้แบ่งความคดิสรา้งสรรคเ์ป็น 3 ดา้น 
คอื ความคล่องแคล่วในการคดิ ความยดืหยุน่ในการคดิ และความคดิรเิริม่ 
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 1.3 คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัสงู 
 ความคดิสรา้งสรรค์เป็นศกัยภาพของแต่ละบุคคล บุคคลที่มศีกัยภาพด้านนี้เมื่อได้รบัการ

พฒันาก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ โดยมนีักจติวทิยาและนักการศึกษาได้ศึกษา
คุณลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคไ์วพ้อสรปุไดด้งันี้ 

 ทอแรนช ์ (อาร ี พนัธม์ณี. 2545: 35-43; อ้างองิจาก Torrance. 1962: 81-82) ไดศ้กึษา
บุคลกิภาพของคนที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์สูงพบว่าคนที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์สูงเป็นคนที่มคีวามคดิผดิ
แปลกไปจากคนอื่น มผีลงานทีท่ าไมซ่ ้าแบบใคร 

 กลิฟอรด์ (กรมวชิาการ. 2534: 14; อ้างองิจาก Guilford. 1967) มคีวามคดิเหน็ว่าคนที่มี
ความคดิสร้างสรรค์จะต้องมคีวามฉับไวในการมองเห็นและรบัรูป้ญัหา สามารถเปลี่ยนแปลงความ
คดิเหน็ตลอดจนสรา้งหรอืแสดงความคดิเหน็ใหม่ ๆ และปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 

 มาสโล (อาร ี พนัธม์ณี. 2545: 14; อ้างองิจาก Maslow. 1954) ไดใ้หค้ าอธบิายว่า บุคคลทีม่ ี
ความคดิสรา้งสรรค์มคีวามแตกต่างไปจากบุคคลโดยทัว่ไปในลกัษณะเฉพาะอย่างยิง่คอืมคีวามเป็นตวั
ของตวัเองและไมข่ลาดกลวัต่อสิง่ทีเ่ขายงัไม่ทราบต่อสิง่ลกึลบัและน่าสงสยัหรอืประหลาดใจแต่กลบัรูส้กึ
พอใจและตื่นเตน้ทีจ่ะเผชญิกบัสิง่เหล่านัน้ 

 ฮลิการด์ และ แอทคนิสนั (อาร ี พนัธม์ณี. 2545: 14; อ้างองิจาก Hilgard; & Atkinson. 1976) 
ไดเ้พิม่เตมิคุณลกัษณะว่าผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นผูท้ีม่คีวามคดิอสิระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ชอบคดิ
หรอืท าสิง่ซบัซอ้น หรอืแปลกใหมแ่ละมอีารมณ์ขนั 

 แมคคนิสนั (อาร ี พนัธม์ณี. 2545: 14; Mackinson. 1959: 154) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะของผูท้ี่
มคีวามคดิสรา้งสรรค์ พบว่า ผูท้ี่มคีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะเป็นผู้ทีต่ื่นตวัตลอดเวลา มสีมาธ ิ มคีวาม
พยายาม สามารถพนิิจพเิคราะหค์วามคดิอย่างถี่ถ้วนในการแก้ปญัหา นอกจากนี้ยงัมลีกัษณะส าคญัอกี
ประการหน่ึง คอืเป็นผูเ้ปิดรบัประสบการณ์ ต่าง ๆ ชอบแสดงออกมากกว่าเกบ็กด 

 แกรสินั (อาร ี รงัสนิันท์. 2526: 14; อ้างองิจาก Garrison. 1954) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของ
บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคไ์วดัง้นี้ 
  1. สนใจปญัหา ยอมรบัความเปลีย่นแปลงกลา้ทีเ่ผชญิปญัหา กระตอืรอืรน้ทีจ่ะแก้ปญัหา
ตลอดจนหาทางปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
  2. มคีวามสนใจกวา้งขวาง ทนัต่อเหตุการณ์ เอาใจใส่หาความรูเ้พิม่เตมิรบัขอ้คดิ-เหน็จาก
ขอ้เขยีนต่าง ๆ และน าขอ้มลูเหล่านัน้มาประกอบการพจิารณาปรบัปรงุงานของตน 
  3. ชอบคดิหาหนทางแก้ปญัหาไวห้ลายทาง เตรยีมทางเลอืกส าหรบัแก้ปญัหาไวม้ากกว่า
หนึ่งวธิเีพื่อสะดวกในการเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ 
  4. มสีุขภาพสมบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจ 
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  5. ยอมรบัและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่า มผีลกระทบต่อความคดิสรา้งสรรค์ 
การจดับรรยากาศ สถานที่ และสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมจะสามารถขจดัสิง่รบกวน และช่วยใหก้ารพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นไปดว้ยด ี(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2530: 12-14) 
 แอนเดอรส์นั (วรีพล  แสงปญัญา. 2540: 29; อ้างองิจาก Anderson. 1970) ได้กล่าวถงึ
บุคลกิภาพของความคดิสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้ 
  1. พอใจทีจ่ะท างานยาก ๆ และชอบท างานหลายชนิด 
  2. มคีวามพยายามในการตดิตามปญัหา 
  3. มพีลงังานทีจ่ะใชไ้ปในเชงิวชิาการ 
  4. สนุกในการคดิ ยอมรบัในสิง่ทีท่า้ทายความสามารถ 
  5. พอใจทีจ่ะท างานฝีมอืเท่า ๆ กบัการใชค้วามคดิ 
  6. ตอ้งการขยายความคดิ 
  7. ชอบตัง้ค าถาม “อยา่งไร” และ “ท าไม” 
  8. ไมช่อบใหใ้ครแนะน ามากเกนิไป 

  9. ไมด่่วนสรปุเหตุการณ์ต่าง ๆ เรว็เกนิไป แต่ตอ้งการทีจ่ะส ารวจสิง่นัน้ใหแ้น่ใจเสยีก่อน 
  10. ตอ้งการตอบปญัหาในรปูแบบต่าง ๆ 

  11. ไม่กงัวลกบัความถูกต้องหรอืการผดิพลาด แต่ต้องการส ารวจสาเหตุของความ
ผดิพลาด 

 นันแนลล ี (เบญจพร อยู่เจรญิ.  2551: 14; อ้างองิจาก Nunnally.  1970: 338-341) ได้
กล่าวถงึคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ไวด้งันี้ 
   1. ความสามารถทัว่ไป ผู้มคีวามคดิสรา้งสรรคส์ูงจะมคีวามสามารถทางสตปิญัญา
ค่อนขา้งสูงดว้ยโดยไดค้ะแนนสูง ใน 10% หรอื 15% แรกของการทดสอบทางสตปิญัญา และยงัไม่เคย
ปรากฎเลยว่าผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูจะมคีวามสามารถทางสตปิญัญาทีร่ะดบัเกณฑเ์ฉลีย่หรอืต ่ากว่า
เกณฑเ์ฉลีย่ 

 2. ความส าเรจ็ในโรงเรยีน ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคม์กัจะไม่ชอบบรรยากาศทีซ่ ้าซาก
ของหอ้งเรยีนแต่กม็คีวามสามารถทีจ่ะสอบผ่านวชิาต่าง ๆ ไดน้้อย 

 3. ความช่างคดิ ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูชอบใชเ้วลาอยู่กบัความคดิของตวัเองมกัจะ
นัง่ใจลอย ไมส่นใจฟงัครสูอน และไมใ่ช่คนทีเ่พื่อน ๆ นิยมชมชอบมากทีสุ่ด 

 4. การปรบัตวั ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคส์ูงมกัเป็นคนขีอ้าย ไม่ชอบเขา้สงัคมปรบัตวั
ยาก แต่มลีกัษณะดอีย่างหนึ่งคอื มคีวามมัน่ใจในตวัเอง ไม่คลอ้ยตามคนอื่นง่าย ๆ แต่กจ็ะเปลีย่นใจได้
ถ้ามเีหตุผลพอเพยีงคนอื่น ๆ จะเหน็ว่าเขาเป็นคนแปลก ๆ น่าร าคาญไม่น่าคบ ดือ้ร ัน้ เพราะเชื่อมัน่ใน
ความคดิของตวัเองมากเกนิไป แต่ถา้ตอ้งท างานสิง่ใดกม็กัจะท าไดด้กีว่าคนอื่น ๆ 
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 5. สิง่แวดลอ้มในบา้น ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคส์ูงมกัมาจากบา้นทีไ่ม่ปกตไิม่มคีวามสุข
หรอืพ่อแมม่สีมัพนัธภาพทีไ่มด่ต่ีอกนั 
  รกัเจยีโร (เบญจพร   อยู่เจรญิ.  2551: 15; อ้างองิจาก Ruggiero.  1984: 82-92) ไดท้ า
การวจิยัพบว่าผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะมลีกัษณะดงั ต่อไปนี้ 

 1. เป็นผู้ไม่อยู่นิ่ง (Dynamic) มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ สนุกสนาน และชอบ
ประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม ่

 2. เป็นคนกล้าหาญ (Daring) ชอบผจญภยั Rogers เรยีกลกัษณะนี้ ว่าเป็น
ประสบการณ์เปิด (Opened Experience) เช่น กาลเิลโอ โคลมับสั เอดสินั 

 3. เป็นคนเจา้ความคดิ (Resourceful) มคีวามสามารถทีจ่ะคดิและแก้ปญัหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพไดด้ว้ยตนเอง 

 4. ท างานหนกั (Hard Working) มคีวามมานะพยายาม 
 5. เป็นอสิระ (Independent) มคีวามคดิแตกต่างจากคนอื่น 

  โลแกน และโลแกน (เบญจพร   อยู่เจรญิ.  2551: 15; อ้างองิจาก Logan; & Logan. 
1971: 6) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคว์่า มคีวามคดิหลายแนวทาง มสีตปิญัญา มี
อารมณ์ขนัเป็นตวัของตวัเอง มคีวามคดิแบบอเนกนัยช่างประดษิฐ์ ชอบทดลอง ชอบความยุ่งยาก
ซบัซอ้น ชอบเสีย่ง หวัรุนแรง มคีวามรูส้กึไวต่อปญัหา ท างานดอียากรูอ้ยากเหน็มคีวามสามารถในการ
คน้พบสิง่ใหม ่ๆ ไมช่อบเลยีนแบบ มอีสิระ มคีวามอุตสาหะและมจีนิตนาการ 

 
  1.4 การวดัความคิดสร้างสรรค ์

  การวดัความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นการวดัทีแ่ตกต่างไปจากการวดัดา้นสตปิญัญาโดยทัว่ ๆ ไป 
เช่น การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหรอืการวดัความถนัดทางการเรยีน และการวดั I.Q ฉะนัน้การวดั
ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลกัษณะที่วดัได้ค่อนข้างยาก เพราะมอีงค์ประกอบที่ไม่คงที่แน่นอน 
(Dynamic) และมหีลายองค์ประกอบย่อย (Multifaceted Function) อย่างไรกต็าม ไดม้ผีูพ้ยายามวดั
ความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาหลายท่าน เช่น 

  แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์องทอรแ์รนซ ์
  ทอรแ์รนซไ์ดส้รา้งแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์(Torrance. 1966)  The Torrance Tests 

of Creative Thinking (TTCT) ตามนิยามความคดิสรา้งสรรคท์ีว่่า “ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการ
ที่ไวต่อปญัหามองเห็นความแตกต่าง ข้อบกพร่องหรอืความไม่สอดคล้องกันในสิง่เร้าของบุคคล ” 
ลกัษณะของเครือ่งประกอบดว้ยแบบทดสอบทีเ่ป็นแบบภาษา (Verbal) ซึง่แบ่งออกเป็น 7 กจิกรรม และ
ทีเ่ป็นแบบรปูภาพ(Figural) ซึง่ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม ส าหรบัแบบทดสอบทีเ่ป็นภาษาประกอบดว้ย
กจิกรรมการตัง้ค าถามและคาดคะเน (ask-&-quess) 3 กจิกรรม คอื จะใหผู้ท้ดสอบดูภาพเทพยดาก าลงั
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มองภาพสะทอ้นของตนเองจากน ้าอยูแ่ลว้ จะใหผู้ท้ดสอบท ากจิกรรมที ่1 คอืใหต้ัง้ค าถามเกี่ยวกบัภาพที่
มองเหน็ในสิง่ทีต่นอยากจะรูใ้หม้ากทีสุ่ด กจิกรรมที ่ 2 จะใหผู้เ้ขา้สอบเขยีนเดาสาเหตุหรอืเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ดงัทีเ่หน็ในภาพ และกจิกรรมที ่3 จะใหผู้เ้ขา้สอบคาดคะเนเหตุการณ์ทีจ่ะ
เกดิขึน้ต่อจากเหตุการณ์ทีเ่หน็ในภาพกจิกรรมที่ 4 การปรบัปรุงผลผลติ (Product Improvement) 
กจิกรรมนี้จะใหผู้เ้ขา้ทดสอบคดิหาวธิใีชห้มอนรปูชา้งทีแ่ปลกใหม่และสนุกมาใหม้ากทีสุ่ด  กจิกรรมที ่ 5 
การใช้ประโยชน์อย่างพศิดาร (Unusual Uses) จะให้ผู้เขา้ทดสอบคดิว่าวธิใีช้ประโยชน์จากกล่อง
กระดาษแขง็ใหม้ากทีสุ่ด กจิกรรมที ่ 6 การตัง้ค าถามแปลกใหม่ (Unusual Questions) จะใหผู้เ้ขา้
ทดสอบตัง้ค าถามทีแ่ปลก ๆ ใหม่ ๆ เกี่ยวกบักล่องกระดาษแขง็มาใหม้ากทีสุ่ด และ กจิกรรมที่ 7 การ
คาดคะเนเหตุการณ์ (Just Suppose) เป็นการให้ผู้เขา้ทดสอบคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ได้จาก
เหตุการณ์สมมตุทิีก่ าหนดใหว้่าถา้สามารถใชเ้ชอืกผกูก้อนเมฆและดงึลงมาไดแ้ลว้จะเกดิเหตุการณ์อะไร
ขึน้บา้งใหเ้ขยีนบอกมาใหม้ากทีสุ่ด 

  ส่วนแบบทดสอบที่เป็นรูปภาพซึ่งมี 3 กจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมที่ 1 การสรา้งภาพ 
(Picture Construction) จะใหผู้เ้ขา้ทดสอบเขยีนภาพทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าสนใจมากทีสุ่ดจากแผ่นกระดาษ
รปูวงรทีีก่ าหนดให้ กจิกรรมที่ 2 ต่อเตมิภาพใหส้มบูรณ์ (Incomplete Figures) เป็นการต่อเตมิภาพที่
ก าหนดให ้ ใหไ้ดภ้าพทีแ่ปลกใหม่และน่าสนใจมากทีสุ่ด และกจิกรรมที่ 3 เสน้ขนาน (Parallel Lines) 
เป็นการใหต่้อเตมิภาพจากเสน้ขนานทีก่ าหนดให ้ใหไ้ดภ้าพทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าสนใจมากทีสุ่ด 

  การตรวจใหค้ะแนน แบบทดสอบของทอรแ์รนซจ์ะใหค้ะแนนเป็น 4 คุณลกัษณะ คอื ความ
คล่อง(Fluency) ซึง่หมายถงึ จ านวนค าตอบทีไ่ดท้ัง้หมด ความยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึจ านวน
กลุ่มของค าตอบทีแ่ตกต่างกนั ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ จ านวนค าตอบทีไ่ม่ซ ้ากนักบัค าตอบ
ของผูอ้ื่น และความละเอยีดประณีต (Elaboration) หมายถงึ จ านวนค าตอบทีแ่สดงถงึส่วนประกอบที่
เป็นรายละเอยีด 

  แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์องกลิฟอรด์ 
  กลิฟอรด์ได้สรา้งเครื่องมอืวดัความคดิสรา้งสรรค์ตามทฤษฎโีครงสรา้งเชาวน์ปญัญา ซึ่ง

กลิฟอรด์ไดส้รา้งแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ขึน้โดยวดัเพยีง 1 ใน 3 ของความสามารถ
ทัง้หมดเท่านัน้ แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ของกิลฟอร์ด แบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คอื ฉบบัภาษา 
(Verbal tasks) กบัฉบบัรปูภาพ (Nonverbal tasks) แต่ละฉบบัประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อ 5 ชุดดงันี้ 
(ประสาท  อศิรปรดีา. 2549: 155; อา้งองิจาก Guilford. 1967: 197) 

   1.ฉบบัภาษา (Verbal tasks) ประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 5 ชุด คอื 
     ชุดที ่1 แบบทดสอบวดัความสามารถ DM (Divergent – semantic – units) เป็น

แบบทดสอบใหค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นภาษาแลว้ตอบออกมาเป็นหน่วย 
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     ชุดที ่2 แบบทดสอบวดัความสามรถ DMC (Divergent – semantic – classes) 
เป็นแบบทดสอบทีใ่หค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นภาษาแลว้ตอบออกมาเป็นประเภทหรอื
เป็นกลุ่ม 

     ชุดที ่3 แบบทดสอบวดัความสามารถ DMR (Divergent – semantic – relation) 
เป็นแบบทดสอบที่ให้คิดหาค าตอบให้มากที่สุดจากเนื้อหาที่เป็นภาษาแล้วตอบออกมาในรูปของ
ความสมัพนัธ ์

     ชุดที ่4 แบบทดสอบวดัความสามารถ DMS (Divergent – semantic – systems) 
เป็นแบบทดสอบทีใ่หค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นภาษาแลว้ตอบออกมาในรปูของระบบ 

     ชุดที่ 5 แบบทดสอบวดัความสามารถ DMI (Divergent – semantic – 
implication) เป็นแบบทดสอบทีใ่หค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นภาษาแลว้ตอบมาในรปูการ
ประยกุต ์

   2.ฉบบัรปูภาพ (Nonverbal tasks) ประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 5 ชุด คอื 
     ชุดที ่1 แบบทดสอบวดัความสามารถ DVU (Divergent – visual – units) เป็น

แบบทดสอบใหค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นรปูภาพแลว้ตอบออกมาในรปูของหน่วย 
     ชุดที ่2 แบบทดสอบวดัความสามรถ DVC (Divergent – visual – classes) เป็น

แบบทดสอบที่ให้คดิหาค าตอบให้มากทีสุ่ดจากเนื้อหาที่เป็นรูปภาพแล้วตอบออกมาในรปูของประเภท
หรอืกลุ่ม 

     ชุดที ่3 แบบทดสอบวดัความสามารถ DVS (Divergent – visual – systems) 
เป็นแบบทดสอบทีใ่หค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นรปูภาพแลว้ตอบออกมาในรปูของระบบ 

     ชุดที่ 4 แบบทดสอบวดัความสามารถ DVT (Divergent – visual – 
transformation) เป็นแบบทดสอบที่ให้คิดหาค าตอบให้มากที่สุดจากเนื้อหาที่เป็นรูปภาพแล้วตอบ
ออกมาในรปูของการแปลงรปู 

     ชุดที ่5 แบบทดสอบวดัความสามารถ DVI (Divergent – visual – implication) 
เป็นแบบทดสอบทีใ่หค้ดิหาค าตอบใหม้ากทีสุ่ดจากเนื้อหาทีเ่ป็นรปูภาพแลว้ตอบมาในรปูการประยกุต์ 

  การให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดแต่ละฉบับจะวัดความคิด
สร้างสรรค์เพียงด้านเดียว หรือให้คะแนนแบบเดียว เช่น ถ้าจะวดัด้านความคล่องแคล่วในการคิด 
แบบทดสอบทีใ่ชว้ดักจ็ะใหค้ะแนนตามจ านวนค าตอบทีเ่ดก็ตอบได ้แต่ถ้จะวดัดา้นความยดืหยุ่นทางการ
คดิ ด้านความคดิรเิริม่ หรอืด้านความละเอยีดลออในการคดิ กจ็ะสรา้งแบบทดสอบขึน้ใหม่อกีต่างหาก 
แต่ถ้าจ าเป็นจะใช้แบบทดสอบเดมิ แต่ต้องการวดัด้านอื่นจะต้องมคี าชี้แจงไวช้ดัเจน เช่น ถ้าจะวดัดา้น
ความยดืหยุ่นทางการคดิ การให้คะแนนก็จะใหต้ามจ านวนค าตอบทีม่ทีศิทางที่แตกต่างกนัถ้ามทีศิทาง
เดยีวกนักจ็ะนบัเป็น 1 คะแนน เป็นตน้ 



18 
 

  นอกจากนัน้ในประเทศไทยมผีู้สนใจศึกษาและพฒันาแบบวดัความคดิสรา้งสรรค์ขึ้นมา
เพื่อใชก้บัเดก็ไทย เช่น 

  สมคดิ  กอมณี (2544: 50-54) ได้ท าการศึกษาความคดิสร้างสรรค์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายมธัยม) โดยใช้แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ฉบบัภาษา ซึ่งได้ปรบัปรุงแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ กลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 272 คน โดยใชว้ธิกีารพฒันาแบบการระดมพลงั
สมอง ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค์ทางภาษา องคป์ระกอบดา้นความคล่องแคล่ว
ทางการคดิ ด้านความคดิรเิริม่ และความยดืหยุ่นทางการคดิ เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01 

  สุมาล ี ข าอิน (2545) ไดท้ าการศกึษาความคดิสรา้งสรรค์ของนักเรยีนชัน้ประถมปีที่ 4 
โดยใช้แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างมาจากทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ ซึ่ง
แบบทดสอบดงักล่าวมลีกัษณะเป็น แบบวดัอตันัยให้เขยีนตอบจ านวน 3 ตอน แบ่งเป็น ด้านความ
คล่องแคล่วทางการคดิ ดา้นความยดืหยุน่ทางการคดิ และดา้นการคดิรเิริม่ ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีน
มคีวามคดิสรา้งสรรค์ องค์ประกอบดา้นความคล่องแคล่วในการคดิ ความยดืหยุ่นทางการคดิ และด้าน
ความคดิรเิริม่ เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  จากการศกึษาเครื่องมอืวดัความคดิสรา้งสรรคพ์บว่า แบบวดัความคดิสรา้งสรรคข์องทอร์
แรนซ ์เป็นแบบทดสอบทีน่ิยมใชใ้นการวดัความคดิสรา้งสรรคใ์นประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดจ้ากมงีานวจิยั 
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ และได้มี
การศกึษาพฒันาปรบัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ของทอรแ์รนซ์ใหเ้หมาะสมและมกีารหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบดงักล่าว ดงันัน้ ในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึวดัความคดิสร้างสรรค์ตามทฤษฎขีองทอ
แรนซ์และได้ปรบัปรุงแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ของสุมาล ี ข าอิน (2545) ที่ได้สร้างเครื่องมอืวดั
ความคดิสรา้งสรรค์จากทฤษฎขีองทอรแ์รนซ์ มเีนื้อหาครอบคลุมด้านความคดิสรา้งสรรค์ทัง้ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความคล่องแคล่วในการคดิ ความยดืหยุ่นในการคดิ และด้านความคดิรเิริม่ รวมถึง
กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัของสุมาล ี ข าอนิศกึษากเ็ป็นกลุ่มนกัเรยีนทีม่ชี่วงอายเุดยีวกนักบังานวจิยันี้ 

   
2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัความคิดสร้างสรรค ์
 2.1 ความหมายของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2523: 17) ใหค้วามหมายแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิไ์วว้่า เป็นความต้องการ
ของบุคคลที่จะฟนัฝ่าอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ และต้องการท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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 โยธนิ ศนัสนยุทธ (2531: 155) ใหค้วามหมายแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิไ์ว ้คอื ความปรารถนาทีจ่ะ
กระท าให้ได้ดทีี่สุดและประสบความส าเรจ็ ถ้าเราสามารถตกลงกนัได้ว่าใครเป็นคนที่มแีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์งูเรายอ่มรบัรูบ้างสิง่บางอย่างเกีย่วกบัคนๆ นัน้ได ้
 สุรางค ์โคว้ตระกูล (2533: 123) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิว์่า หมายถงึ แรงจงูใจที่

เป็นแรงขบั ใหบุ้คคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบสมัฤทธิผ์ลตามมาตรฐานความเป็นเลศิ 
(Statement of Excellent) ทีต่นเองตัง้ไว ้

 เฮอรแ์มน (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 29; อ้างองิจาก Herman. 1970: 353) ไดใ้หค้วามหมาย 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นความตอ้งการไดร้บัผลส าเรจ็จากการกระท าในสิง่ทีย่าก ต้องการเอาชนะอุปสรรค 
และบรรลุถงึมาตรฐานอนัดเีลศิต้องการเป็นคนเก่ง มคีวามสามารถในการแข่งขนัและเอาชนะคนอื่นๆ 
ตอ้งการเพิม่การยอมรบัตนเองโดยการบรรลุความส าเรจ็ในกจิกรรมทีเ่ป็นอจัฉรยิะ 

 แมคเคลแลนด์ และคณะ (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 29; อ้างองิจาก McClelland; & et al. 
1953: 110 – 111) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สรุปไดว้่า เป็นความปรารถนาทีจ่ะท าสิง่ใด
สิง่หนึ่งใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีแข่งกบัมาตรฐานทีด่เียีย่ม หรอืท าไดด้กีว่าบุคคลอื่น ความพยายามชนะ
อุปสรรคต่างๆ มคีวามรูส้กึสบายใจเมื่อประสบความส าเรจ็และมคีวามวติกกงัวล เมื่อท าไม่ส าเรจ็ หรอื
ประสบความลม้เหลว 

 แอทคนิสนั (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 29; อ้างองิจาก Atkinson. 1966: 240 – 241) ให้
ความหมายว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ เป็นแรงผลกัดนัที่เกิดขึน้เมื่อบุคคลรู้ตวัว่าการกระท าของตนเอง
จะต้องไดร้บัการประเมนิจากตนเองหรอืบุคคลอื่น โดยเทยีบกบัมาตรฐานอนัดเีลศิ ผลจากการประเมนิ
อาจเป็นสิง่ทีพ่อใจเมือ่กระท าส าเรจ็ หรอืไมน่่าพอใจเมือ่กระท าไมส่ าเรจ็ 

 คารเ์ตอร ์ว ีกูด (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 29; อ้างองิจาก Carter V. Good. 1973: 375) ให้
ความหมายของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์เป็นความปรารถนาและความพยายามอย่าง
สูงของนักเรยีนที่จะศกึษาให้บรรลุสมัฤทธิผ์ลตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ และเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทัว่ไปของ
การศกึษา 

 ฮลิการด์ (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 29; อ้างองิจาก Hilgard. 1976: 153) ใหค้วามหมายว่า 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ เป็นแรงจงูใจชนิดหน่ึงทีท่ าใหบุ้คคลมกีารกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Goal) ดว้ย
มาตรฐานทีด่เีลศิ (Standard of Excellence) 

 จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์หมายถงึ ความปรารถนาหรอื
ความตอ้งการของนกัเรยีนทีจ่ะไดร้บัผลส าเรจ็ในสิง่ทีมุ่่งหวงั แมจ้ะยุ่งยาก ล าบากกไ็ม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค
ทีข่ดัขวาง พยายามทุกวถิทีางทีจ่ะแก้ปญัหาเพื่อน าตนไปสู่ความส าเรจ็มุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหด้เีลศิ เพื่อบรรลุ
มาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้มคีวามสบายใจเมือ่ประสบผลส าเรจ็ และมคีวามวติกกงัวลเมื่อท าไม่ส าเรจ็ หรอืประสบ
ความลม้เหลว 
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 2.2 ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มนีกัจติวทิยาหลายท่านใหแ้นวคดิและทฤษฎไีวด้งันี้ 

 ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของเมอรเ์รย ์(Murray’s Achievement Motivation Theory) 
 เมอรเ์รย ์ (ทศพร ประเสรฐิสุข. 2525: 26; อ้างองิจาก Murray. 1938) ไดร้วบรวมความ

ต้องการทางจติของมนุษยไ์ว้ 28 ชนิด และในจ านวนนี้มคีวามต้องการเอาชนะและประสบความส าเรจ็
รวมอยู่ดว้ย เขาจงึเป็นบุคคลแรกทีไ่ดก้ล่าวถงึความต้องการผลสมัฤทธิ ์(N-Achievement) ว่าเป็นความ
ต้องการทางจติที่มอียู่ในมนุษยท์ุกคน เพราะมนุษยต์้องการเป็นผู้ทีม่คีวามสามารถ มพีลงัจติ (Will 
Power) ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค มุง่มัน่ทีจ่ะกระท าในสิง่ทีย่ากใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคเคลแลนด ์(McClelland’s Achievement Motivation 
Theory) 

 แมคเคลแลนด์ และคนอื่น ๆ (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 35; อ้างองิจาก McClelland; & et al. 
1953: 110–111) กล่าวถงึทฤษฎขีองตนเองในแง่คดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของมนุษยว์่า มนุษยท์ุกคน
ต้องการได้มาซึง่ความส าเรจ็ ทุกครัง้ก่อนการตดัสนิใจเขา้ร่วมท างานสิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้ต้องมัน่ใจว่าจะ
ได้รบัผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะเราไม่
สามารถแก้ไขหรอืคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าเราจะได้รบัผลตอบแทนอย่างไรในสถานการณ์ที่จะท าให้
สามารถก้าวไปสู่ความส าเรจ็ได้นัน้ ไม่ได้เกดิขึน้ในทุกคน มเีฉพาะบางคนเท่านัน้ที่ปฏบิตัติามแล้ว
ประสบความส าเรจ็ ซึง่จะตรงกนัขา้มกบัคนทีท่ าแลว้เกดิความผดิพลาด จะท าใหเ้ขาเกดิความกลวัใน
ความลม้เหลว แต่กส็ามารถทีจ่ะพฒันาแรงจงูใจในความกลวัเหล่านัน้ มาเป็นแรงผลกัดนัเพื่อใหเ้กดิการ
หลกีเลี่ยงความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอกีในอนาคตได้ ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิก์บั
พืน้ฐานทางวฒันธรรมของสงัคมและการอบรมเลีย้งดู รวมทัง้ผลของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์ีม่ต่ีอสงัคมดว้ย 
ซึง่มทีศันะว่าการอบรมเลีย้งดูและวฒันธรรมของสงัคมที่เน้นความส าเรจ็หรอืสมัฤทธผิล  คอืที่มาของ
สงัคมทีป่ระสบความส าเรจ็ (Achieving Society) ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมในสงัคมสมัฤทธิห์รอืสงัคมทีเ่น้น
ความสมัฤทธิ ์ (Achievement - motivated Society) จะท าให้พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกโดยเน้นความ
สมัฤทธผิลตามบรรทดัฐานของสงัคมดว้ย ดงันัน้พ่อแมก่จ็ะฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัช่วยตวัเอง ฝึกการคดิแก้ปญัหา
และใหก้ารเสรมิแรงพฤตกิรรมที่มุ่งความสมัฤทธผิลในการเรยีนและการท างาน ฯลฯ การอบรมเลี้ยงดู
ดงักล่าวจะพฒันาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ต้องการความส าเรจ็มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงและแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์ีเ่ขามอียู่นัน้กจ็ะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเขา ท าใหเ้ขาเป็นผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าสงัคม หรอืเป็นผู้
ปฏบิตัทิีม่คีวามมานะพยายามและมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นผลท าใหเ้กดิสมัฤทธผิลขึน้ในกลุ่มหรอืสงัคม
ที่เขาเป็นผู้น าหรอืสมาชกิอยู่ ดงันัน้ สงัคมที่มสีมาชกิที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงก็ย่อมพฒันาไปได้
มากกว่าในสงัคมทีม่สีมาชกิทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า 
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 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแอทคินสนั (Atkinson’s Achievement Motivation 
Theory) 

 แอทคนิสนั (พชัราภรณ์ เชยีงแก้ว. 2540: 12 – 13; อ้างองิจาก Atkinson. 1964: 240 – 268) 
ได้เสนอทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ เป็นโมเดลเชงิคณิตศาสตร์ โดยอาศยัพืน้ฐานทฤษฎกีารตดัสนิใจ 
(Theory of Decision Making) เพื่อท านายแนวโน้มของพฤตกิรรมมุ่งผลสมัฤทธิ ์แอทคนิสนัเชื่อว่าสิง่ที่
กระตุ้นใหบุ้คคลมแีนวโน้มทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรม (Tendency To Perform an Activity: TA) นัน้ขึน้อยู่กบั
ผลบวกขององคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี้ 
  1. แนวโน้มทีจ่ะประสบความส าเรจ็ (Tendency To Approach Success: s T ) ซึง่ไดม้า
จากการคณูขององคป์ระกอบ 3 ตวั ดงันี้ 

Ts = Ms ×  Ps ×  Is 
เมือ่  Ms คอื แรงจงูใจทีจ่ะมุง่ความส าเรจ็ (A Motive To Achieve Sucess) 

Ps คอื ความคาดหวงัหรอืโอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ (Expectancy or Probability 
of Success) 

Is คอื ค่าของสิง่ล่อใจจากความส าเรจ็ในกจิกรรมนัน้ ๆ (Incentive Value of Success 
at a Particular Active) 

ซึง่ Is = 1 - Ps 
 แรงจงูใจทีจ่ะมุง่สู่ความส าเรจ็นัน้เป็นคุณลกัษณะทางบุคลกิภาพของบุคคลซึง่มกัมคี่าค่อนขา้ง
คงที ่แต่ตวัแปรอกี 2 ตวั คอื การคาดหวงัหรอืโอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ และค่าของสิง่ล่อใจจาก
ความส าเรจ็ในกจิกรรมนัน้ ๆ จะมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะผกผนั กล่าวคอืถ้าการคาดหวงัหรอืโอกาส
ทีจ่ะประสบความส าเรจ็มคี่าน้อย (งานยาก) เมื่อท างานนัน้ส าเรจ็ค่าของสิง่ล่อใจจากความส าเรจ็ใน
กจิกรรมนัน้ๆ (ความภาคภูมใิจในความส าเรจ็) ย่อมมคี่าสูง ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าหากโอกาสทีจ่ะ
ประสบความส าเรจ็มคี่ามาก(งานง่าย) เมื่อท างานนัน้ส าเรจ็ ค่าของสิง่ล่อใจจากความส าเรจ็ในกจิกรรม
นัน้ ๆ (ความภาคภมูใิจในความส าเรจ็) ยอ่มมคี่าน้อย 
  2. แนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งความลม้เหลว (Tendency To Avoid failure: f T ) ซึง่ไดม้าจาก
ผลคณูขององคป์ระกอบ 3 ตวั  
 ค่าของสิง่ล่อใจจากความลม้เหลวในกจิกรรมนัน้ๆ (ความรูส้กึละอายหรอืเสยีหน้า) จะมมีากถ้า
งานนัน้เป็นงานง่าย หรอืโอกาสทีป่ระสบความส าเรจ็มมีาก ในทางตรงขา้มค่าของสิง่ล่อใจจากความ
ลม้เหลวในกจิกรรมนัน้ๆ (ความรูส้กึละอายหรอืเสยีหน้า) จะมน้ีอย ถ้าหากงานทีท่ านัน้เป็นงานทีย่าก
หรอืโอกาสที่จะประสบความส าเรจ็มน้ีอยและโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวกบัโอกาสที่จะประสบ
ความส าเรจ็จะมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะผกผนั คอื Pf = 1 - Ps การหลกีเลีย่งความล้มเหลวจะมคี่า
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มากทีสุ่ดเมื่องานทีท่ านัน้มคีวามยากระดบักลาง หรอืมโีอกาสทีจ่ะประสบความลม้เหลว 50% ( f P = 
.50) 
  3. การจงูใจภายนอกทีจ่ะปฏบิตังิาน (Extrinsic Motivation To Perform The Task: Text) 
ซึง่ท าใหบุ้คคลปรารถนาทีจ่ะกระท ากจิกรรมนัน้หรอืไม่ อนัไดแ้ก่ แรงจงูใจภายนอกและรางวลัทีเ่ป็นสิง่
ล่อใจ (Extrinsic Motivatives & Incentives) 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะเป็นตวัก าหนดทีส่ าคญัของความมุง่หวงั ความพยายาม ความอดทนเมื่อ
บุคคลคาดว่าจะมกีารประเมนิการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานอนัดเีลศิ  การแสดงพฤตกิรรมที่เกดิจาก
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์เรยีกว่า พฤตกิรรมมุ่งสมัฤทธิ ์(Achievement oriented behavior) ในทีน่ี้ความกลวั
ความล้มเหลว หมายถงึ ความวติกกงัวลว่าผลของการกระท านัน้จะประสบความล้มเหลวท าใหไ้ดร้บั
ความอบัอาย พฤตกิรรมของผูท้ีก่ลวัความลม้เหลวจงึออกมาในลกัษณะของการหลกีเลีย่งความลม้เหลว
คอื ไมย่อมกระท าพฤตกิรรมหรอืกระท าพฤตกิรรมทีย่ากมากๆ ทีไ่มม่โีอกาสส าเรจ็ไดก้ารรบัรูโ้อกาสทีจ่ะ
ประสบความส าเรจ็ หมายถงึ การทีบุ่คคลมองเหน็ว่าการกระท านัน้ ๆ มคีวามเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะ
ประสบความส าเรจ็มมีากน้อยเพยีงใด หรอืมคีวามยากง่ายทีจ่ะประสบความส าเรจ็เพยีงใดแนวโน้มทีจ่ะ
กระท าพฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลจากภายนอก (Text) หมายถงึ สิง่ชกัจงูหรอืผลประโยชน์ทีเ่ป็นผลพลอยได้
จากการกระท าพฤตกิรรมทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์เช่น การไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม เงนิทอง การไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น เป็นตน้ 

 จากสมการข้างต้นจะพบว่าแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมผลสมัฤทธิน์ัน้จะเกิดขึ้นหรอืไม่
ขึน้อยูก่บัผลต่างของแรงจงูใจใฝ่ผลสมัฤทธิก์บัความกลวัความลม้เหลว ถ้าแรงจงูใจใฝ่ผลสมัฤทธิม์คี่าสูง
กว่าก็สามารถท านายได้ว่าจะแสดงพฤตกิรรมมุ่งผลสมัฤทธิ ์ แต่ถ้าแรงจูงใจใฝ่ผลสมัฤทธิต์ ่ากว่าก็จะ
สามารถท านายไดว้่าไม่แสดงพฤตกิรรมมุ่งผลสมัฤทธิ ์นอกจากนัน้พฤตกิรรมมุ่งผลสมัฤทธิย์งัเกี่ยวขอ้ง
กบัการรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็และอทิธพิลภายนอกหรอืผลประโยชน์ต่าง ๆ อกีดว้ย 

 
2.3 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู 
เฮอรแ์มน (จนัทจริา  เสถยีร. 2551: 40; อ้างองิจาก Herman. 1970: 354-355) ไดส้รุปลกัษณะ

ของผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิไ์วด้งัน้ี 
  1. มคีวามทะเยอทะยาน 
  2. มคีวามหวงัอย่างมากว่าตนจะประสบผลส าเรจ็ ถงึแมว้่าผลจากการกระท านัน้จะขึน้อยู่
กบัโอกาส 
  3. มคีวามพยายามไต่เตา้ไปสู่สถานภาพทางสงัคมทีส่งูขึน้ 
  4. มคีวามอดทนท างานยากๆ ไดเ้ป็นเวลานาน 
  5. เมือ่งานทีก่ าลงัท าอยูถู่กขดัจงัหวะ หรอืถูกรบกวน กจ็ะพยายามท าต่อไปจนส าเรจ็ 
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  6. มคีวามรูส้กึว่าเวลาเป็นสิง่ทีไ่ม่หยุดนิ่งและสิง่ต่างๆ จะผ่านพน้ไปอย่างรวดเรว็ จงึควร
รบีท าสิง่ต่างๆ ใหท้นัเวลา 
  7. ค านึงถงึเหตุการณ์ในอนาคตมาก 
  8. ในการเลอืกเพื่อนรว่มงานกจ็ะเลอืกเพื่อนทีม่คีวามสามารถเป็นอนัดบัแรก 
  9. ตอ้งการใหต้นเองเป็นทีรู่จ้กัแก่ผูอ้ื่น โดยพยายามท างานของตนใหด้ ี
  10. พยายามปฏบิตังิานใหด้อียูเ่สมอ 
 จริาภรณ์ ตัง้กติตภิาภรณ์ (2532: 106-107) ไดก้ล่าวถงึ คนทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงจะมี
ลกัษณะดงันี้ 
  1. กลา้เสีย่ง (Moderate Risk Taking) มคีวามตอ้งการใชค้วามสามารถมากกว่าอาศยัโชค
ช่วย มกีารตดัสนิใจเดด็เดีย่ว เชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง ชอบท าสิง่แปลกๆ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
สิง่ทีท่า้ทายและยัว่ยคุวามสามารถของตน 
  2. ขยนัขนัแขง็ (Energetic) มคีวามมานะบากบัน่ขยนัขนัแขง็ในการคดิคน้ควา้และปฏบิตัิ
ตลอดเวลา มคีวามตัง้ใจจรงิและจรงิใจกบัการท างาน โดยจะสงัเกตไดจ้ากพวกนี้จะทุ่มเวลาส่วนใหญ่ของ
ชวีติใหก้บัการท างานมากกว่าสิง่อื่น 
  3. ระดบัความคาดหวงัสูง (High Level of Expectation) การกระท าของตนไวสู้งและมี
ความละเอยีดอ่อนในการท างาน ผลงานทีป่รากฏออกมาจะตอ้งสมบรูณ์ และดเีลศิเสมอ 
  4. รบัผดิชอบตนเอง (Individual Responsibility) ผูน้ี้มกัจะมวีนิัยในตนเอง รูจ้กัรบัผดิชอบ 
พยายามท างานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการพึง่ตนเองมากกว่าทีจ่ะคอยพึง่คนอื่น มี
เสรภีาพในการทีจ่ะคดิท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองไมช่อบใหค้นอื่นบงการ 
  5. ต้องการทราบผลการตดัสนิใจของตนเอง (Knowledge of Results of Decision) เมื่อมี
การท างานไปแล้ว จะต้องมกีารตดิตามผลงานของตนเอง และเมื่อทราบผลแล้วจะพยายามแก้ไข
ปรบัปรงุผลงานใหด้ขีึน้เรือ่ยๆ 
  6. คาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) ในการท าสิง่ต่างๆ มกัจะมี
การวางแผนระยะยาว โดยมกีารคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเป็นไปไดห้รอืแนวโน้มของผลกระทบต่างๆ 
ทีจ่ะเกดิตามทหีลงัตลอดจนหาทางป้องกนัไวล้่วงหน้าก่อน 

 พรรณ ีชทูยั เจนจติ (2538: 513-514) ไดก้ล่าวถงึแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิว์่าเป็นความต้องการทีจ่ะ
ท าสิง่ต่างๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วง ซึง่บางคนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู บางคนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า ไวด้งันี้ 
  1. ลกัษณะของผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
   1.1 เป็นผูม้คีวามมานะบากบัน่ พยายามทีจ่ะเอาชนะความลม้เหลวต่างๆ พยายามที่
จะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง 
   1.2 เป็นผูท้ างานมแีผน 
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   1.3 เป็นผูต้ ัง้ระดบัความคาดหวงัไวส้งู 
  2. ลกัษณะของผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า 
   2.1 เป็นผูท้ีท่ างานแบบไมม่เีป้าหมาย 
   2.2 ตัง้เป้าหมายไปในวถิทีางทีจ่ะหลกีเลีย่งความลม้เหลว อาจจะตัง้เป้าหมายง่ายหรอื
ยากเกนิไป ตัง้เป้าหมายไวง้่ายๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้ผดิหวงั ส่วนพวกที่ตัง้ไวย้ากเกนิไปนัน้เพราะรูว้่า
อาจจะตอ้งลม้เหลวอกี แต่ลม้เหลวเพราะการท างานยากรกัษาหน้าตวัเองไดด้กีว่า 
   2.3 ตัง้ระดบัความคาดหวงัไวต้ ่า 
 เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ (2542: 325-326) ได้กล่าวถงึผูท้ี่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงว่าควรมี
ลกัษณะดงันี้ 
  1. ลกัษณะนิสยัเป็นผูท้ีแ่สดงความกลา้เสีย่งทีจ่ะท าสิง่ต่างๆ ต้องการเอาชนะอุปสรรค มี
ความทะเยอทะยาน มคีวามพยายาม และสรา้งก าลงัใจทีจ่ะเอาชนะความเบื่อหน่าย และความเหนื่อย 
  2. ลกัษณะทางสงัคม คอื ตอ้งการมชีื่อเสยีงในสงัคม 
  3. ด้านความต้องการมคีวามต้องการความสุขสบายทางกาย ความมัง่คัง่สมบูรณ์และ
ครอบครองสิง่ต่างๆ มากกว่าผูอ้ื่น 
  4. เป็นผูท้ีต่อ้งการท ากจิกรรมใหม้มีาตรฐานสูงสุด ต้องการท าสิง่ต่างๆ ใหไ้ดด้แีละการท า
กจิกรรมต่างๆ ใหไ้ดด้นีัน้ เพื่อใหม้มีาตรฐานสงูส่ง 
  5. ทศันคตเิกีย่วกบัความส าเรจ็ พยายามท าสิง่ยาก ๆ ใหส้ าเรจ็อยา่งด ี
  6. ความเป็นอสิระ เช่น ต้องการความเป็นอสิระในการท ากจิกรรมต่างๆ อย่างรวดเรว็เป็น
ตวัของตวัเอง ด าเนินการตามการตดัสนิใจของตนเอง ต้องการเป็นคนทีแ่ปลกไปจากคนอื่น หรอืมสีิง่
ต่างๆ ทีไ่มเ่หมอืนผูอ้ื่น 
  7. ความรูส้กึผดิ (Guilt) จะรูส้กึไม่สบายใจ เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คอื ท าสิง่ใด
ไมไ่ดด้อียา่งทีต่ ัง้ใจ และท าผดิ (ถา้เป็นความรูส้กึผดิดา้นอื่น จะพจิารณาว่ามแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า) 
  8. ความตอ้งการความรู ้อยากไดค้วามรู ้อยากมคีวามเขา้ใจ และสามารถท าสิง่ต่างๆ ไดด้ ี
  9. จุดมุ่งหมายในชวีติ เป็นผูม้คีวามหวงั ต้องการความส าเรจ็ในชวีติ ต้องการรางวลั
ยิง่ใหญ่ในอนาคตมากกว่ารางวลัเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ดร้บัในปจัจบุนั 
  10. เป็นผูท้ี่ใหค้วามใส่ใจ กบัความเป็นไปได้ของความส าเรจ็ในงานที่ท าอยู่ สามารถ
ท านายสถานการณ์ไดอ้ยา่งเฉียบแหลม เป็นผูไ้ดร้บัความส าเรจ็มากกว่าลม้เหลว 
 จากลกัษณะของผู้ที่มแีรงจูใจใฝ่สมัฤทธิส์ามารถสรุปได้ว่า พฤตกิรรมของผู้ที่มแีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์ูงจะมลีกัษณะชอบท างานทีท่้าทายความสามารถ มคีวามมุ่งมัน่ พยายามทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็
โดยจะรูส้กึภาคภมูใิจเมือ่ท างานไดส้ าเรจ็ลุล่วงอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะตรงกนัขา้มกบัผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิต์ ่าทีพ่ยายามจะหลกีเลีย่งความลม้เหลว โดยการก าหนดเป้าหมาย หรอืระดบัความคาดหวงัทีต่ ่า 
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ในการจะพฒันาใหบุ้คคลมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ โดยการสรา้งใหเ้กดิความเป็นตวัของตวัเอง โดยมาไป
บงัคบัหรอืกดดนั 

 
 2.4 การสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 วารนิทร ์สายโอบเอื้อ และสุณีย ์ธรีดากร (2522: 68) ไดก้ล่าวถงึ วธิสีรา้งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

ไวห้ลายวธิ ีดงันี้ 
  1. การเรา้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ อาจท าโดย 
   1.1 การเรา้ใหเ้กดิความอยากรูอ้ยากเหน็ 

 1.2 ใหห้ลกีความกงัวลในระดบัทีเ่หมาะสมท าใหเ้กดิการเสาะแสวงหาความรู้ 
  2. การแขง่ขนัและรว่มมอื 
  3. การชมเชยและต าหนิ 
  4. การใหน้กัเรยีนรูค้วามกา้วหน้าของตนเอง 
  5. การตัง้ระดบัความมุง่หวงัใหใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ 
  6. การใหร้างวลัและการลงโทษ 

 พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา (2544: 149-150) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนการสอน
ไวด้งันี้ 
  1. ควรศกึษาความตอ้งการของเดก็แต่ละวยั และควรจดัเนื้อหาวชิาใหส้นองความต้องการ
ของเดก็ เนื้อหาทีส่อนควรเกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิ และมคีวามหมายส าหรบัเดก็ 
  2. ก่อนเริม่เขา้สู่บทเรยีนควรมวีธิกีารน าเขา้สู่บทเรยีน เพื่อดงึความสนใจ และบอกใหเ้ดก็
ทราบถงึจดุมุง่หมายของบทเรยีน 
  3. ควรแนะน าใหเ้ดก็เริม่หดัวางเป้าหมายในการเรยีนส าหรบัตนเอง เพราะคนทีเ่รยีนหรอื
ท างานอยา่งมเีป้าหมายจะกระท าดว้ยความตัง้ใจ 
  4. บรรยากาศในการเรยีนการสอนควรมกีารไต่ถาม มกีารอภปิราย และท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มยอ่ย เพื่อใหเ้ดก็เกดิความกระตอืรอืรน้ มกีารรบัฟงั และท าความเขา้ใจ ตลอดถงึมกีารยอมรบัซึง่กนั
และกนั 
  5. ใชว้ธิกีารเสรมิแรง ตามความเหมาะสมตามความจ าเป็น เพื่อใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีพ่งึ
ปรารถนาและบางครัง้อาจลบพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ ทัง้นี้เพราะรางวลั ค าชมเชย การยิม้การพยกั
หน้า การใหค้วามเอาใจใส่ นบัว่าเป็นตวัเสรมิแรงทีม่อีทิธพิลต่อเดก็เป็นอยา่งมาก 
  6. ใหก้ารทดสอบ การทดสอบจะเป็นเครื่องมอืกระตุ้นใหเ้ดก็เอาใจใส่ต่อบทเรยีน และมี
ความตื่นตวัในการเรยีนอยูต่ลอดเวลา 
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  7. ใหท้ราบผลการทดสอบอย่างทนัท่วงที การใหเ้ดก็ทราบผลการทดสอบอย่างทนัท่วงที
ว่าสิง่ทีต่นไดเ้รยีนรูไ้ปแลว้นัน้ มคีวามเขา้ใจถ่องแทเ้พยีงใด มสีิง่ใดจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแก้ไข ซึง่วธิกีารนี้
จะท าใหเ้ดก็ตอ้งเอาใจใส่ตดิตามเนื้อหาวชิาอยูต่ลอดเวลา 
  8. การพานักเรยีนออกไปทศันศกึษา หรอืการเชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ จะเป็น
แนวทางหน่ึงทีก่ระตุน้ความสนใจเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  9. การสอนหรอืการมอบหมายกจิกรรมใหเ้ดก็ปฏบิตัิ และตดิตามผล จนเดก็ท างานนัน้
ส าเรจ็ นบัว่าเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการเรยีนการสอน เพราะความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ในครัง้หนึ่งจะเป็น
แรงกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิก าลงัใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นคราวต่อไป 

 จะเหน็ว่าในการสรา้งแรงจูงใจให้เกดิขึ้นกบัผู้เรยีนนัน้ ครูผูส้อนมสี่วนที่จะช่วยเสรมิสรา้งให้
เดก็เกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู้ ดว้ยการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนค้นควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง และมคีวาม
ตื่นตวัในการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ทัง้ในดา้นการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน เพื่อทีจ่ะให้
เดก็เกดิความอยากรู ้อยากเหน็ มแีรงกระตุน้ และมกี าลงัใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรือ่งต่างๆ ไดด้ ี

 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สรุปไดว้่า เดก็ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
สงูจะมลีกัษณะชอบท างานทีท่า้ทายความสามารถ มคีวามมุง่มัน่พยายามทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็โดยจะรู้สกึ
ภาคภมูใิจเมือ่ท างานไดส้ าเรจ็ลุล่วงอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะตรงกนัขา้มกบัผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิต์ ่า
ทีพ่ยายามจะหลกีเลีย่งความลม้เหลว โดยการก าหนดเป้าหมาย หรอืระดบัความคาดหวงัทีต่ ่า การจะ
พฒันาใหบุ้คคลมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน์ัน้ ควรสรา้งใหเ้ดก็มคีวามเป็นตวัของตวัเอง อย่าใหรู้ส้กึว่าถูกบบี
บงัคบัหรอืกดดนั 
 

2.5 การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 เมอรเ์รย ์ (จารุวรรณ  นาคคูบวั.  2552: 59; อ้างองิจาก Murray. 1938: 80 – 81) เป็นนัก

ทฤษฎจีติวทิยาบุคลกิภาพที่นิยมการท าจติวเิคราะห์บวกกบัประสบการณ์ในคลนิิก  ท าให้เขามคีวาม
สนใจและความต้องการ เขาเชื่อว่าหากผู้ให้ความช่วยเหลอืบุคคลที่มปีญัหาทางจติ อารมณ์ และ
บุคลกิภาพ สามารถเขา้ใจความต้องการของผูเ้ขา้มาขอการบ าบดั ก็จะช่วยใหผู้้นัน้สามารถลดความ
กดดนัทางอารมณ์และปรบัปรุงบุคลกิภาพได้ แต่การที่จะเขา้ใจแรงจูงใจและความต้องการของบุคคล
ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องมเีครื่องมอืทางจติวทิยาทีเ่ป็นรปูธรรมเพื่อช่วยในการวเิคราะห์ ดงันัน้เขาจงึสรา้ง
เครื่องมอืเป็นแบบทดสอบวดัแรงจูงใจและความต้องการของบุคคลที่ชื่อว่า  TAT (Thematic 
Apperception Test) ซึง่ในแบบทดสอบ TAT นี้ประกอบดว้ยรปูภาพ 20 รปู ทีส่ามารถตคีวามหมายได้
หลายอยา่ง (Ambiguous) มชีุดส าหรบัผูช้าย ผูห้ญงิ เดก็ชายและเดก็หญงิ ผูถู้กทดสอบจะดูภาพเหล่านี้
แลว้จะบอกผูท้ดสอบว่าเหน็อะไรจากรปูทีใ่หดู้ ค าบอกเล่าของผูร้บัการทดสอบจะถูกน าไปวเิคราะหแ์ละ
ตคีวามว่าจติใต้ส านึกของผูท้ดสอบเป็นอย่างไรเขาก าลงัมปีญัหาทางจติหรอืทางอารมณ์ในดา้นใด TAT 
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เป็นแบบทดสอบชนิด Projective Test วธิกีารใชแ้บบทดสอบ การใหค้ะแนน และการตคีวามต้องไดร้บั
การเรยีนและฝึกฝนจงึจะใชไ้ดอ้ยา่งไมผ่ดิพลาด 

 แมคเคลแลนด์ และคนอื่น ๆ (จารุวรรณ  นาคคูบวั.  2552: 59; อ้างองิจาก McClelland; et 
al. 1961: 36 – 62) ไดป้รบัปรุงแบบทดสอบ TAT ซึง่ เมอรเ์รย ์ (Murray. 1938) เป็นผูส้รา้งขึน้และได้
พฒันาความถูกต้องของวธิกีารโดยละเอยีดส าหรบัการใหค้ะแนนของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ซึง่ตวัเลขของ
จ านวนนักเรยีนแสดงการประเมนิความเทีย่งตรงของแบบทดสอบTAT จากการวดัแนวความคดิ โดย
แบบทดสอบมลีกัษณะเป็นภาพทีม่สีถานการณ์ทีค่ลุมเครอื พมิพล์งในกระดาษแขง็ขนาด 9 x 11 นิ้ว 
แผ่นละ 1 ภาพ ซึง่เป็นภาพขาวด า จ านวนทัง้หมด 31 ภาพ ซึง่เป็นภาพวาดเหตุการณ์ต่างๆจ านวน 30 
แผ่น และเป็นกระดาษเปล่า 1 แผ่น โดยจดัท าเป็นชุดได้ 4 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ยแผ่นภาพจ านวน 
20 แผ่น และในแต่ละชุดกจ็ะมภีาพทีซ่ ้ากนั โดยการน าไปทดสอบกบัเดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิทีม่อีายุ
มากกว่า 14 ปี ผูไ้ดร้บัการทดสอบจะตอ้งบรรยายเรือ่งราวในแต่ละภาพ โดยกล่าวถงึสถานการณ์ทีแ่สดง
ในภาพนัน้ ทัง้เหตุการณ์ก่อนหน้าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิของบุคคลในภาพนัน้ ซึง่
ในแบบทดสอบ TAT จะเป็นการเรยีบเรยีงเรือ่งราวเกีย่วกบัภาพทีค่ลุมเครอืทีน่ ามาเป็นสิง่เรา้ โดยบุคคล
จะน าเอาประสบการณ์ของตนเองมาผูกเป็นเนื้อเรื่อง ในบางส่วนของประสบการณ์เป็นการรบัรูส้ ิง่เรา้ใน
ขณะนัน้และในบางส่วนเป็นการรบัรูใ้นอดตีทัง้ทีอ่ยู่ในจิตส านึกและจติใต้ส านึก ซึง่ในการคดิฝนัเหล่าน้ี
บุคคลยอ่มแสดงสภาพจติใจของตนออกมาอย่างเด่นชดั ตลอดจนวธิกีารป้องกนัตนเองและความขดัแยง้
ต่าง ๆ ของตน จากลกัษณะดงักล่าวผู้ที่มคีวามช านาญเท่านัน้จงึจะสามารถทราบรายละเอยีดของ
บุคลกิภาพทีแ่สดงออกมา 
 จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ จดัเป็นการวดัทางดา้นบุคลกิภาพในการ
แสดงออกโดยมคีวามปรารถนาหรอืความต้องการของนักเรยีนที่จะได้รบัผลส าเรจ็ในสิง่ที่มุ่งหวงัหรอื
ตัง้เป้าหมายไว ้ซึง่สามารถกระท าไดห้ลายวธิตีามความเหมาะสมของจดุมุง่หมายในการวดัทีแ่ตกต่างกนั 
ส าหรบัการศกึษาในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์อง พณิกาน ภทัเศรษฐ ์(2551) 
ซึง่พฒันามาจากแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1961: 207-256) มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ซึง่เป็นแบบวดัทีไ่ดม้กีารหาคุณภาพเครือ่งมอืเพื่อวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิใ์นนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ใน
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่มวียัและสภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างทีด่ าเนินการวจิยัใน
ครัง้นี้ 

 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัความคิดสร้างสรรค ์

 ปารฉิัตร อัน๋ประเสรฐิ (2543) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบั
เชาวน์ปญัญา ความคดิสรา้งสรรค์ และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีน
ศกึษานาร ีกรงุเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีน
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ศกึษานาร ีกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2542 จ านวน 474 คนทีไ่ดม้าจากการสุ่มประชากร เครื่องมอืที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปญัญาแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ และ
แบบสอบถามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เพยีรส์นั และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศกึษาพบว่าเชาวน์ปญัญาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละ
ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
.587, .316 และ .243 ตามล าดบั ส่วนตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 ไดด้ทีีสุ่ด คอื เชาวน์ปญัญารองลงมาคอืแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความคดิสรา้งสรรค ์ตามล าดบั  

 อลั-ไครซ ีและ เทอรค์ ิ(Al-Qaisy; & Turki. 2011) ไดศ้กึษาจากกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นในเมอืง
อมัมนัจ านวน 800 คน พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัระดบัความคดิสรา้งสรรค ์
โดยพบว่ามคี่าความสมัพนัธอ์ยูท่ี ่.70 และมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 

 ไรท ์ (จรนิทพิย ์ศรทีบัทมิพ.์ 2551: 48; อ้างองิจาก Wright. 1998: 239) ไดศ้กึษาความคดิ
สรา้งสรรค์ แรงจงูใจ และพฤตกิรรมต่อต้านทีม่ต่ีอการรบัรูข้องเดก็วยัรุ่น ต่อประสบการณ์ในโรงเรยีน
มธัยมตน้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจทางวชิาการต่าและมพีฤตกิรรมต่อต้าน เปรยีบเทยีบกบั
กลุ่มทีม่แีรงจงูใจ มตีใินการแก้ปญัหา และฉลาด การรวบรวมขอ้มลูใชท้ัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ ไดแ้ก่ 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ แบบทดสอบ ความคดิสรา้งสรรค์ การท างานเป็นกลุ่มและการทดลอง
ภาคสนาม ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนที่มแีรงจูงใจสูง มคีวามสามารถทางด้านสรา้งสรรค์สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ และมลีกัษณะเป็นผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ เช่น มคีวามเป็นตวัของตวัเองสูง มคีวามฉลาด
ทางดา้นอารมณ์ 
  
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัความคิดสร้างสรรค ์

 3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 อจัฉรา สุขารมณ์ และ อรพนิทร ์ ชูชม (2530: 10) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิ(์Achievement) 
หมายถงึ ความส าเรจ็ทีไ่ดจ้าการท างานทีต่้องอาศยัความพยายามจ านวนหนึ่งซึง่อาจเป็นผลมาจากการ
กระท าทีอ่าศยัความสามารถทางร่างกายหรอืสมอง ดงันัน้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จงึเป็นขนาดของ
ความส าเรจ็ทีไ่ดจ้าการเรยีนทีอ่าศยัการทดสอบ (Contesting Procedures) เช่น จากการสงัเกตหรอืจาก
การตรวจการบา้น หรอือาจอยู่ในรูปของเกรดที่ได้มาจากโรงเรยีน (School Grade) ซึ่งต้องอาศยั
กรรมวธิทีี่ซบัซอ้น และช่วงเวลาในการประเมนิอนัยาวนาน หรอือกีวธิหีน่ึงอาจวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัว่ไป (Published Achievement) 
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 วรรณี โสมประยรู (2537: 262) ไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า หมายถงึ 
ความสามารถหรอืพฤตกิรรมของนักเรยีนทีเ่กดิจากการเรยีนรู้ ซึง่พฒันาขึน้หลงัจากไดร้บัการอบรมสัง่
สอนและฝึกฝนโดยตรง 

 ภพ เลาหไพบลูย ์(2537: 295) ไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื พฤตกิรรมที่
แสดงออกถงึความสามารถในการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ไดจ้ากทีไ่ม่เคยกระท าไดห้รอืกระท าไดน้้อยกว่าที่
จะมกีารเรยีนรูซ้ึง่เป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัได้ 

 บงัอร ภทัรโกมล (2541: 31) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การวดัการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สมรรถภาพทางสมองและสตปิญัญา เช่น ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องต่างๆ ที่
เรยีนไปแลว้มากน้อยเพยีงใด โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ซึง่วดัภายหลงัการเรยีน และต้องวดัตาม
จดุประสงคข์องวชิาและเนื้อหาทีส่อนซึง่วดัจากคะแนนทีน่กัเรยีนตอบแบบทดสอบ 

 ไพรตัน์ ค าปา (2541: 34) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสามารถของ
บุคคลทีเ่กดิจากการเรยีนการสอน ทัง้ดา้นความรู ้ และทกัษะทีเ่กดิหลงัจากไดร้บัการฝึกอบรมหรอืการ
สอน 

 ประหยดั แสงวชิยั (2544: 19) ไดใ้ห้ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ ความรูค้วามสามารถทีว่ดัได้ 4 ด้านประกอบดว้ย ด้านความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ การ
น าไปใชแ้ละทกัษะกระบวนการ 

 จนิตนา ช่วยด้วง (2547: 29) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า คอื
ความสามารถในการที่จะพยายามเขา้ถงึความรู้ ซึ่งเกดิจากการกระท าทีป่ระสานกนั และอาศยัความ
พยายามอย่างมาก ทัง้องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตปิญัญา และองคป์ระกอบทีใ่ชส้ตปิญัญาแสดงออก
ในรูปของความส าเร็จ ซึ่งสามารถวดัได้ด้วยเครื่องมอืทางจติวทิยา หรอืแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทัว่ไป 

 ปรวิตั ิสงิหาเวช (2548: 5) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสามารถในการ
เรยีนรูใ้นรายวชิา ซึง่พจิารณาจากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 ศุภพงศ์ คลา้ยคลงึ (2548: 27) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลส าเรจ็ทีเ่กดิ
จากพฤตกิรรมการกระท ากจิกรรมของแต่ละบุคคล ทีต่อ้งอาศยัความพยายามอย่างมาก ทัง้องคป์ระกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตปิญัญา และองคป์ระกอบทีไ่มใ่ช่สตปิญัญา ซึง่สามารถสงัเกต ทีว่ดัไดด้ว้ยเครื่องมอืทาง
จติวทิยา หรอืแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิด์า้นต่างๆ 

 อรสา เอีย่มสอาด (2548: 5) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสามารถในการ
เรยีนรูใ้นสาระการเรยีน ซึง่พจิารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 

 กูด (ณภทัร  พุทธสรณ์. 2551: 22; อ้างองิจาก Good. 1973: 7) ไดใ้หค้วามหมายของ
ผลสมัฤทธิ ์ (Achievement) ว่าหมายถงึ ความส าเรจ็ (Accomplishment) ความคล่องแคล่ว ความ
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ช านาญในการใช้ทกัษะหรอืการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ  ส่วนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (Academic 
Achievement) หมายถงึ ความรูห้รอืทกัษะอนัเกดิจากการเรยีนรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ ซึง่ไดม้า
จากผลการทดสอบของครผููส้อน หรอืผูร้บัผดิชอบในการสอน หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั 

 ฮูเซ็น และ โพสเทลิธ์เวท (ณภทัร  พุทธสรณ์. 2551: 22; อ้างองิจาก Husen; & 
Postlethwaite. 1985: 35) ใหค้วามเหน็ว่าผลสมัฤทธิเ์ป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้งขวาง ซึง่พอจะประมวล
ไดว้่า เป็นผลสะทอ้นของความรอบรู้ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างทีท่กัษะและความรู้
ก าลงัพฒันา 

สรปุไดว้่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความรู ้ความสามารถในการเรยีนรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ 
และวดัได้จากแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึ่งมาจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการเรยีน การ
ฝึกอบรม และเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
  

3.2 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ในการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพื่อวดัความรูเ้นื้อหา ผูป้ระเมนิต้องมกีารวางแผนการ

ด าเนินการสรา้งที่เป็นระบบ มคีวามรูใ้นด้านเนื้อหา เขยีนขอ้ค าถามทีต่รงประเดน็ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพแต่ละขอ้ได ้ดงัที ่อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กล่าวถงึการสรา้งขอ้สอบทีเ่ป็นระบบ
นัน้มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
  1. การระบุจดุมุง่หมายในการทดสอบ 
  2. การระบุเนื้อหาใหช้ดัเจน 
  3. การท าตารางเนื้อหากบัจดุมุง่หมายในการทดสอบ 
  4. การท าน ้าหนกั 
  5. การก าหนดเวลาสอบ 
  6. การก าหนดจ านวนขอ้หรอืคะแนน 
  7. การเขยีนขอ้สอบ 
  8. การตรวจสอบขอ้สอบทีเ่ขยีนขึน้ 
  9. การทดลองใช ้แกไ้ข ปรบัปรงุ 

 ในการก าหนดจุดประสงค์ เพื่อเขยีนขอ้ค าถามวดัพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ที่ต้องการให้เกิด
ขึน้กบันกัเรยีนนัน้ ไดม้นีกัวชิาการกล่าวไว ้ดงันี้ 

 บลูม (บุญญฤทธิ ์ เมธปิญัญา. 2552: 14; อ้างองิจาก Bloom. 1956: 201) ไดก้ล่าวถงึล าดบั
ขัน้ตอนของความรูใ้ชใ้นการเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามคดิไว้ 6 ขัน้ ดงันี้ คอื 
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  1. ความรูค้วามจ า หมายถงึ การระลกึหรอืท่องจ าความรูต่้างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้โดยตรง
ในขัน้นี้รวมถงึ การระลกึถงึขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไปจนถงึกฎเกณฑ ์ทฤษฎจีากต ารา ดงันัน้ ขัน้ตอน
ความรูค้วามจ าจงึจดัไวว้่าเป็นขัน้ต ่าสุด 
  2. ความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะจบัใจความส าคญัของเนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนหรอือาจ
แปลความจากตวัเลข การสรุป การย่อความต่างๆ การเรยีนรูใ้นขัน้นี้ถอืว่าเป็นขัน้ทีสู่งกว่าการท่องจ า
ตามปกตอิกีขัน้หน่ึง 
  3. การน าไปใช้ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะน าความรูท้ีน่ักเรยีนไดเ้รยีนมาแลว้ไปใชใ้น
สถานการณ์ใหม่ ดงันัน้ ในขัน้นี้จงึรวมถงึความสามารถในการเอากฎ มโนทศัน์ หลกัส าคญั วธิกีาร
น าไปใช ้ การเรยีนรูใ้นขัน้นี้ถอืว่า นักเรยีนจะต้องมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาเป็นอย่างดเีสยีก่อน จงึจะน า
ความรูไ้ปใชไ้ด ้ดงันัน้ จงึจดัอนัดบัใหส้งูกว่าความเขา้ใจ 
  4. การวเิคราะห์ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะแยกแยะเนื้อหาวชิา ลงไปเป็นองคป์ระกอบ
ย่อยๆ เหล่านัน้ เพื่อทีจ่ะไดม้องเหน็หรอืเขา้ใจความเกี่ยวโยงต่างๆ ในขัน้นี้จงึรวมถงึการแยกแยะหา
ส่วนประกอบย่อยๆ หากความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนย่อยๆ เหล่านัน้ตลอดจนหลกัส าคญัต่างๆ ทีเ่ขา้มา
เกีย่วขอ้ง การเรยีนรูน้ี้ถอืว่าสงูกว่าการน าเอาไปใช้ และตอ้งเขา้ใจทัง้เนื้อหาและโครงสรา้งของบทเรยีน 
  5. การสงัเคราะห์ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบกนัเป็นสิง่ใหม่ 
การสงัเคราะหจ์งึเกี่ยวกบัการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตัง้สมมตฐิานการแก้ปญัหาทีย่ากๆ 
การเรยีนรูใ้นระดบันี้ เป็นการเน้นพฤตกิรรมที่สรา้งสรรค์ ในอนัที่จะสรา้งแนวคดิหรอืแบบแผนใหม่ๆ 
ขึน้มา ดงันัน้ การสงัเคราะหเ์ป็นสิง่ทีส่งูกว่าการวเิคราะหอ์กีขัน้หนึ่ง 
  6. การประเมนิค่า หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะตดัสอนใจเกี่ยวกบัคุณค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค าพูด นวนิยาย บทกว ีหรอืรายงานการวจิยั การตดัสนิใจดงักล่าว จะต้องวางแผนอยู่บนเกณฑท์ี่
แน่นอน เกณฑด์งักล่าวอาจจะเป็นสิง่ทีน่ักเรยีนคดิขึน้มาเอง หรอืน ามาจากทีอ่ื่นกไ็ด้ การเรยีนรูใ้นขัน้นี้ 
ถอืว่าเป็นการเรยีนรูข้ ัน้สงูสุดของความรูค้วามจ า 
 คลอพเฟอร ์ (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2537: 295 – 304; อ้างองิจาก Klopfer) ไดก้ล่าวถงึ การ
ประเมนิผลการเรยีนดา้นสตปิญัญา หรอืความรูค้วามคดิเป็น 4 พฤตกิรรม ดงันี้ 
  1. ความรู ้ความจ า 
  2. ความเขา้ใจ 
  3. กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
  4. การน าความรูแ้ละวธิกีารไปใช ้

 ประวติร ชูศลิป์ (2524: 21-31) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บั
เนื้อหาความรู ้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ จะต้องวดัทัง้สองลกัษณะ และเพื่อความสะดวกในการ
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ประเมนิผลจงึได้จ าแนกพฤตกิรรมในการวดัผล ในการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ส าหรบัเป็นเกณฑว์ดัความสามารถดา้นต่างๆ 4 ดา้น คอื 
  1. ความรูค้วามจ า หมายถงึ ความสามารถในการระลกึสิง่ที่เคยเรยีนมาแล้วเกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิรวบยอด กฎและทฤษฎ ี
  2. ความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการจ าแนกความรู้ เมื่อปรากฏอยู่ในรปูแบบใหม่ 
และความสามารถในการแปรความรูจ้ากสญัลกัษณ์หนึ่งไปยงัอกีสญัลกัษณ์หนึ่ง 
  3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรูแ้ละวธิกีารต่างๆไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรอืที่แตกต่างไปจากที่เคยเรยีนมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่คอื การน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนั 
  4. ทกัษะกระบวนการ หมายถึง ความสามารถในการสบืเสาะหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการดา้นการสงัเกต การจ าแนกประเภทการจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู การลงความ
คดิเหน็จากขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
การทดลอง การตคีวามหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรปุ 

 จากแนวทางการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ มาตรา 23 วรรค 2 
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และวตัถุประสงคท์ัว่ไปของจดัการเรยีนการสอน พอสรุปไดว้่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ควรจะประกอบดว้ยผลสมัฤทธิด์า้นต่างๆ ดงันี้ 
  1. ดา้นความรู ้หมายถงึ ความคดิรวบยอด เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2. ดา้นทกัษะ แบ่งเป็น 
   2.1 ทกัษะด้านการสรา้งองค์กรความรู้ หมายถงึ การใช้ทกัษากระบวนการเพื่อ
แสวงหาความรู ้ซึง่ประกอบดว้ยทกัษะกระบวกการ 13 ทกัษะ คอื การสงัเกต การวดั การค านวณ การ
จ าแนกประเภท การหาความสมัพนัธ ์สเปสกบัเวลา การจดักระท าและสื่อความหมายขอ้มลู การลงความ
คดิเหน็จากขอ้มลู การพยากรณ์ การตัง้สมมตฐิาน การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร การก าหนดและ
ควบคุมตวัแปรและการทดลอง 
   2.2 ทกัษะดา้นการคดิ ซึง่ประกอบดว้ย การคดิตดัสนิใจ การคดิแก้ปญัหาการคดิอย่าง
มเีหตุผล และการคดิสรา้งสรรค ์
   2.3 ทกัษะด้านการจดัการ หมายถงึ การสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ และจดัระบบการท างานเพื่อปรบัปรุงหรอืพฒันาสภาพแวดลอ้มให้ดี
ขึน้ 
  3. ดา้นเจตคต ิแบ่งเป็น 
   3.1 มคีวามตระหนักต่อปญัหาสิง่แวดลอ้ม ซึง่หมายถงึ มคีวามรูส้กึ การรบัรูแ้ละเหน็
ความส าคญัของปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
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   3.2 มคี่านิยมทางสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความรูส้กึพงึพอใจ การเหน็คุณค่าและการมี
อุดมการณ์ต่อการน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
   3.3 มจีติส านึกในการมสี่วนรว่ม และรบัผดิชอบการอนุรกัษ์ และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

 
 3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัความคิดสร้างสรรค ์
 จนัทรจ์รสั ตณัฑสุทธิ ์ (2528: 77) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคดิสรา้งสรรค์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ และการ
สอนตามคู่มอืครู ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคดิสรา้งสรรคม์คีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 พงษ์ทอง ค าแท่ง (2531: 68-69) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคดิสรา้งสรรค์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษาโดยใชเ้ทคนิคควิซ ีและเรยีนตามคู่มอืการสอน
ของหน่วยศกึษานิเทศก์ การมสามญัศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา
และความคดิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีเ่รยีนโดยใชเ้ทคนิคควิซ ีและเรยีนตามคู่มอื
ครมูคีวามแตกต่างกนั และสู่กว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 วชัร ี เลีย่นบรรจง (2539) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละความคดิ
สรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมปีที่ 1 ที่ได้รบัการสอน โดยใช้ชุดฝึกกจิกรรม
แก้ปญัหาทางวทิยาศาสตรเ์ป็นกบัการสอนตามคู่มอืคร ูกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ปีการศกึษา 2539 โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ เขตดุสติ กรุงเทพมหานครจ านวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน ผลการศกึษา พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์
และความคดิสรา้งสรรคท์างของของวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทัง้สองกลุ่ม แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 เฟลดฮ์เูซน และคนอื่นๆ (บุญญฤทธิ ์ เมธปิญัญา. 2552: 44; อ้างองิจาก Feldhusen; & et al. 
1965: 40-45) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิสรา้งสรรค์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคม
ศกึษา และการอ่านของนักเรยีนเกรด 7 และกรด 8 จ านวน 273 คน ผลการศกึษาพบว่า ความยดืหยุ่น
ในการคดิ และความคดิรเิริม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของวชิาสงัคมศกึษะและการอ่าน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนความคล่องในการคดิไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 
 แอนเดอสนั (บุญญฤทธิ ์ เมธปิญัญา. 2552: 44; อ้างองิจาก Anderson. 1970: 185-A) ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างกิรยิาร่วมกนัแก้ปญัหาในห้องเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความคดิ
สรา้งสรรค์ของเด็กนักเรยีนระดบั 6 ผลการศึกษาพบว่าการแก้ปญัหามคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิ
สรา้งสรรค์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ความสามารถทางการสรา้งสรรค์ สามารถพจิารณา
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ผลผลติ และกระบวนการในการแก้ปญัหาซึ่งความสามารถทางการสรา้งสรรคน้ี์ไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 พรรณี  พฒันผลไพบูลย ์(2515) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิสร้างสรรค์ และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาปีที่ 1 
และ 2 จ านวน 238 คน  ใชแ้บบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์ีด่ดัแปลงมาจากแบบทดสอบความคดิ
สรา้งสรรคข์องมนิเนโซต้า จ านวน 3 ฉบบั และใหค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคแ์ยกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้น
ความคล่องตัวในความคดิ ความยดืหยุ่นในการคดิ และความคดิรเิริม่ ส่วนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ถอืเอาเกรดเฉลี่ยที่ไดจ้าการสอบวดัผลของวทิยาลยัเป็นเกณฑ ์ผลปรากฏว่า ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนมี
ความสมัพนัธ์กบัความคดิสร้างสรรค์ในด้านความคล่องในการคดิ และความยดืหยุ่นในการคดิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั .38 และ .40 ตามล าดบั แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความคดิรเิริม่ เพราะมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีง .12 เท่านัน้ พรรณี  พฒันผล
ไพบูลย ์ไดอ้ภปิรายผลการวจิยัว่า ทีเ่ป็นดงักล่าวอาจเป็นเพราะว่าในการเรยีนการสอน นักเรยีนจะต้อง
เชื่อฟงัครทุูกอย่าง ไม่ไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่โดยเฉพาะใชแ้ต่ความคล่องในการคดิและความยดืหยุ่นในการ
คิดเท่านัน้ นัน่คือ ครูยงัขาดเทคนิคการส่งเสรมิความคิดริเริ่มของนักเรยีน ท าให้นักเรียนไม่ได้ใช้
ความคดิรเิริม่ของตนเองอยา่งเตม็ที ่ 
 มาลนิี  เหมะธุลนิทร ์(2517) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิสรา้งสรรค ์กบัผลสมัฤทธิ ์
ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 โรงเรยีนเพาะช่าง จ านวน 184 คน พบว่า ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธก์บั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหมวดวชิาศลิปะอย่างมนีัยส าคญั แต่ความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษากลุ่มที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูและต ่า ไมแ่ตกต่างกนั โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์ีพ่รรณา  เดช
ก าแหง ดดัแปลงมาจาก ทอรแ์รนซ์ (The Minnasota Test Of Creative Thinking) 3 ฉบบั ซึง่มคี่าความ
เชื่อมัน่ตัง้แต่ .70 ถงึ .40 ดงันี้คอื 1) แบบทดสอบชุดการสรา้งภาพจากวงกลมและสีเ่หลีย่มโดยมกีาร
ก าหนดวงกลม 40 วง และสีเ่หลีย่ม 42 รปู ใหเ้วลาชุดละ 10 นาท ีในการสรา้งภาพแบบสอบถามนี้มคี่า
ความเชื่อมัน่ .70 ถงึ .40 2) แบบสอบถามชุดประโยชน์ของสิง่ของ ใหบ้อกประโยชน์ของหนังสอืพมิพ ์
ดนิเหนียว ไมไ้ผ่ และเศษผา้ ใหเ้วลา 10 นาท ีมคี่าความเชื่อมัน่เป็น .68 ถงึ .52 และ 3.แบบสอบถาม
ชุดสิง่ที่จะเกดิขึน้มคี าถามว่า อะไรจะเกดิขึน้ไดถ้้าคนรูแ้ละเขา้ใจภาษาสตัวไ์ด ้ถ้าคนไม่ตายถ้ารปูคนที่
วาดมชีวีติขึน้มาจรงิ ๆ และถา้โลกนี้ไมม่ดีวงอาทติย ์แบบสอบถามนี้มมีคี่าความเทีย่งเป็น .63 ถงึ .50 
 จากที่ได้อธบิายจะเหน็ได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร ์
วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาสงัคมศกึษา และวชิาศลิปศกึษา มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์ดงันัน้ใน
งานวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัจงึศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน 5 รายวชิาดงักล่าวโดยน าผลการเรยีนใน
รายวชิาเหล่านี้มาหาค่าเฉลีย่เพื่อน าไปวเิคราะหต่์อไป 
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4. การสนับสนุนทางสงัคมกบัความคิดสร้างสรรค ์
 4.1 ความหมายการสนับสนุนทางสงัคม 
 เฮา้ส ์ (ปรยีานุช เพยียุระ. 2550: 16; อ้างองิจาก House. 1981) กล่าวว่าการสนับสนุนทาง

สงัคมเป็นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประกอบด้วย ความรกัใคร่ ความห่วงใยความไว้วางใจ ความ
ช่วยเหลอืดา้นการเงนิ สิง่ของ แรงงาน การใหข้อ้มลู ข่าวสาร ตลอดจนการใหข้อ้มลูป้อนกลบัและขอ้มลู
เพื่อการเรยีนรูแ้ละประเมนิตนเอง 

 คอบบ ์ (ชลกุีล วงษ์ถาวร. 2548: 16; อ้างองิจาก Cobb. 1976) ใหค้วามหมายของแรง
สนับสนุนทางสงัคม โดยกล่าวว่าเป็นขอ้มลูหรอืข่าวสารทีท่ าใหบุ้คคลเชื่อว่ามคีนรกัและสนใจ มคีนยก
ยอ่งมองเหน็คุณค่า ความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมมคีวามผกูพนัซึง่กนัและกนั 

 คาหน์ (ชลกุีล วงษ์ถาวร. 2548: 16; อ้างองิจาก Kahn. 1979) กล่าวว่าเป็นปฏสิมัพนัธอ์ย่างมี
จุดหมายระหว่างบุคคล ซึง่ท าใหเ้กดิความผูกพนัในแง่ดจีากคนหนึ่งไปยงัอกีคนหนึ่ง การยนืยนัรบัรอง
หรอืเหน็พรอ้มกบัพฤตกิรรมของผูอ้ื่น การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทางดา้นเงนิหรอืสิง่ของ 

 พลิสิุค (ปรยีานุช เพยียุระ. 2550: 16; อ้างองิจาก Pilisuk. 1982) กล่าวว่าแรงสนับสนุนทาง
สงัคม หมายถงึ ความสมัพนัธ์ระหว่างคนไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลอืทางด้านวตัถุความมัน่คงทาง
อารมณ์เท่านัน้ แต่รวมไปถงึการทีบุ่คคลรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการยอมรบัเป็นส่วนหน่ึงของผูอ้ื่นดว้ย 

 สรุปได้ว่าการสนับสนุนทางสงัคม หมายถงึ การรบัรูข้องนักเรยีนที่มผีลต่อการปฏบิตัขิอง
ครอบครวั เพื่อน และโรงเรยีน ในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น คอื การสนับสนุนดา้นอารมณ์ การสนับสนุนดา้น
คุณค่า การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร การสนับสนุนดา้นวสัดุสิง่ของและการบรกิาร และการสนับสนุน
ดา้นเครอืข่ายสงัคม การปฏบิตัทิัง้ 5 ประการดงักล่าวนี้ ท าใหบุ้คคลเกดิความสบายใจ อบอุ่นมัน่คง ซึง่
เป็นก าลงัใจใหส้ามารถศกึษาเล่าเรยีนและด าเนินชวีติไดอ้ยา่งปกตสิุข 
 

 4.2 แหล่งแรงสนับสนุนทางสงัคม 
 เฮา้ส ์(ปรยีานุช เพยียุระ. 2550: 16; อ้างองิจาก House. 1981) แบ่งแหล่งของการสนับสนุน

ทางสงัคมออกเป็น 
  1. การสนับสนุนทีไ่ม่เป็นทางการ (Informal source) ไดแ้ก่ คู่สมรส ญาต ิเพื่อน เพื่อน
บา้น และบุคคลทีคุ่น้เคยกนั เป็นตน้ 
  2. การสนบัสนุนทีเ่ป็นทางการ (Formal source) ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่างสุขภาพหรอืวชิาชพี
และกลุ่มช่วยเหลอืตนเอง โดยเน้นแหล่งสนับสนุนทางสงัคมที่ไม่เป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าแหล่ง
ดงักล่าวเป็นแหล่งทีบุ่คคลทัว่ไปนิยมระบุว่าเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน จะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในปจัจุบนั 
และเป็นแหล่งทีช่่วยป้องกนับุคคลทีด่ทีีสุ่ด ซึง่ถา้แหล่งดงักล่าวมปีระสทิธภิาพ บุคคลจะไม่ต้องการความ
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ช่วยเหลอืจากแหล่งทีเ่ป็นทางการ และแหล่งสนับสนุนทีไ่ม่เป็นทางการจะมปีระสทิธภิาพมาก ในการลด
ภาวะเครยีด ส่งเสรมิภาวะสุขภาพ และดดูซบัผลกระทบของภาวะเครยีดทางสุขภาพ 

 
4.3 หลกัการของการสนับสนุนทางสงัคม 

  4.3.1 ตอ้งมกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บัแรงสนบัสนุน 
  4.3.2 ลกัษณะของการตดิต่อสมัพนัธน์ัน้จะตอ้งประกอบดว้ย 
   1) ขอ้มลูข่าวสารมลีกัษณะทีผู่ร้บัเชื่อว่ามคีนสนใจ เอาใจใส่และมคีวามรกัความหวงัดี
ในตนอยา่งจรงิใจ 
   2) ขอ้มลูขา่วสารมลีกัษณะทีผู่ร้บัรูส้กึว่าตวัเองมคีุณค่าและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 
   3) ขอ้มูลข่าวสารมลีกัษณะที่ผู้รบัเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและสามารถท า
ประโยชน์แก่สงัคมได ้

   4.3.3 ปจัจยัน าเขา้ของแรงสนับสนุนอาจอยู่ในรปูขอ้มลูข่าวสาร วสัดุสิง่ของ หรอื
ดา้นจติใจ 

   4.3.4 จะตอ้งช่วยใหผู้ร้บัไดบ้รรลุถงึจดุหมายทีเ่ขาต้องการในทีน่ี้ คอืการมสีุขภาพ
ทีด่ ี

   4.3.5. ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
 เฮา้ส ์ (พลรพ ี ทุมมาพนัธ์. 2554: 82; อ้างองิจาก House. 1981) กล่าวว่าการสนับสนุนทาง
สงัคมม ี4 ชนิดคอื 
  1. การสนับสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional support) หมายถงึ การสนับสนุนดา้นการยก
ยอ่ง การใหค้วามรกั ความผกูพนั ความจรงิใจ ความเอาใจใส่และความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ 
  2. การสนับสนุนดา้นการประเมนิ (Appraisal support) หมายถงึ การเหน็พอ้งรบัรองและ
การใหข้อ้มลูป้อนกลบั เพื่อน าไปใชใ้นการประเมนิตนเองกบัผูท้ีอ่ยูร่ว่มในสงัคม 
  3. การสนับสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Information support) หมายถงึ การใหค้ าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะ ทศิทาง และการใหข้อ้มลูขา่วสารซึง่สามารถน าไปใชใ้นการแก้ปญัหาทีก่ าลงัเผชญิอยูไ่ด ้
  4. การสนับสนุนทางดา้นเครื่องมอื (Instrumental support) หมายถงึ การช่วยเหลอื
โดยตรงต่อความจ าเป็นของบุคคลในเรื่องเงนิ เวลา แรงงาน และการปรบัสภาพแวดลอ้มจากทีก่ล่าวมา
นัน้จะเหน็ว่า การสนบัสนุนทางสงัคมนัน้ไดม้ผีูศ้กึษาไว้ และตัง้ทฤษฎรีวมทัง้หลกัการไวเ้ป็นจ านวนมาก 
ซึง่แต่ละทฤษฎจีะมลีกัษณะหลกัๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัมเีพิม่หรอืแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย  
 เบอรน์ารด์ และครพูตั (ประณต  เคา้ฉิม. 2549: 53; อ้างองิจาก Bernard; & Krupat. 1994) 
แบ่งการสนบัสนุนทางสงัคมไวเ้ป็น 5 รปูแบบ คอื 
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  1. การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ (Emotional Support) คอืการแสดงออกทัง้ทางดา้นวจน
วาจา (Verbal expression) อวจนภาษา (Non verbal expression) ซึง่เป็นการสนับสนุนใหก้ าลงัใจ 
สรา้งความมัน่ใจ ใหก้ารปลอบโยน และใหก้ารดแูลเอาใจใส่ 
  2. การสนับสนุนดา้นคุณค่า (Esteem support) เป็นการแสดงออกทัง้ทางดา้นวจนภาษา
และอวจนภาษา ทีช่่วยสรา้งความรูส้กึมคีุณค่าในตนเอง รวมถงึความรูส้ ึกถงึการมคีุณประโยชน์ และมี
ความสามารถ 
  3. การสนับสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Informational support) คอืการไดร้บัค าแนะน า การ
แนะแนว หรอืการชีน้ าจากคนอื่น ๆ  
  4. การสนับสนุนด้านวสัดุสิ่งของและบรกิาร (Tangible support) คอืการได้รบัการ
ช่วยเหลอืโดยตรงดา้นปจัจยัในรปูของการบรกิารและทรพัยากร 
  5. การสนับสนุนด้านเครอืข่าย (Network support) คอืการเป็นสมาชกิในกลุ่มที่มกีาร
แลกเปลีย่นความสนใจและกจิกรรมรว่มกนั 

 จากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนทางสงัคม สรุปไดว้่า การสนับสนุนทางสงัคม ช่วยให้
เดก็รูส้กึไดร้บัความรกั มสีงัคมที่คอยใหค้วามช่วยเหลอื ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมก่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจในชวีติ  

 
 4.4 การวดัการสนับสนุนทางสงัคม 
 จากการส ารวจงานวิจยั พบว่าการศึกษาการสนับสนุทางสงัคมมกัเป็นการวดัการรบัรู้ของ

บุคคล ในเรื่องการได้ร ับความมัน่ใจว่าจะได้ร ับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนหากบุค คลต้องการ 
(Measures of perceived support) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวททงิตัน้ และ เคสเลอร ์(ประณต  
เคา้ฉิม. 254: 55; อ้างองิจาก Taylor; et al. 2004: 355; citing Wethington; & Kessler. 1986) ทีก่ล่าว
ว่า การรบัรูถ้งึการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัพยากรณ์ในเรื่องการปรบัตวัต่อสถานการณ์ความเครยีดใน
ชวีติไดด้กีว่าการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมที่เป็นอยู่จรงิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีพ่บว่า การรบัรู้
การสนับสนุนทางสงัคมที่สงัคมให้ (การรบัรู้ว่าตนเป็นที่รกั เป็นที่ห่วงใย น่าภาคภูมใิจ มคีุณค่า) มี
ความสมัพนัธก์บัสุขภาพและความเป็นอยูท่ีผ่าสุกมากกว่าการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมทีเ่ป็นอยู่จรงิ 
(ประณต  เคา้ฉิม. 2549: 55; อา้งองิจาก Collins; & Feeney. 2004 : 263)  

 ดว้ยเหตุนี้ในงานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใช้แบบวดัทีป่รบัปรงุจากของ ประณต  เคา้ฉิม (2549) ทีส่รา้ง
เครื่องมอืตามทฤษฎขีอง เบอรน์าดและครปูดั (Bernard & Krupat) โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุนทาง
สงัคมจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากครอบครวั การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจาก
โรงเรยีน  
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 4.5งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างการสนับสนุนทางสงัคมกบัความคิดสร้างสรรค ์
 อญัชล ี ภมูจินัทกึ และคณะ (2553) ไดศ้กึษาศกึษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ ใชก้ารสรา้ง

เสรมิทกัษะชวีติกบัแรงสนับสนุนทางสงัคมในนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนแห่งหนึ่ง อาเภ
อเมอืง จงัหวดันครราชสมีา กลุ่มตวัอย่างในการทดลองจ านวน 48 คน โดยไดร้บัโปรแกรมการพฒันา
พฤตกิรรมสุขภาพโดยการประยุกต์ทกัษะชวีติกบัแรงสนับสนุนทางสงัคม  ผลการวจิยัพบว่า ความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ความตระหนักรูใ้นตนและความเหน็ใจผู้อื่น การจดัการกบั
อารมณ์และความเครยีด การเห็นคุณค่าในตนเองและความรบัผดิชอบต่อสงัคม การสื่อสารและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั (p-value <0.01) การ
ตดัสนิใจและการแกป้ญัหา สงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value <0.05)  
  เรวด ี นามทองด ี(2555) ไดศ้กึษาระดบัความคดิสรา้งสรรค์ การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล 
สมัพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดร้บัแรงสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน  เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของความคดิสรา้งสรรค์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 จ าแนกตามเพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระดบั
การศกึษาของบดิา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชพีของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครวั และ
กจิกรรมทีน่ักเรยีนเขา้ร่วมมากทีสุ่ด ศกึษาการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล 
สมัพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีนเป็นปจัจยัทีส่ามารถท านายการ
คดิอย่างมเีหตุผลของนักเรยีน ซึง่ผลการวจิยัพบว่าความคดิสรา้งสรรค์ การเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร การ
อบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล สมัพนัธภาพกบัเพื่อน และการได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน
ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 อยู่ในระดบัมาก ความคดิสรา้งสรรค์ ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 เมื่อจ าแนกตาม
เพศ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อจ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ระดบัการศกึษาของบดิา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชพีของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครวั 
และกจิกรรมทีน่ักเรยีนเขา้ร่วมมากทีสุ่ดไม่พบความแตกต่าง และการไดร้บัแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก
โรงเรยีน สมัพนัธภาพกบัเพื่อน และการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล สามารถท านายความคดิสรา้งสรรค์
ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 รอ้ยละ 76.5 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 
5. การอบรมเลีย้งดกูบัความคิดสร้างสรรค ์

 5.1 ความหมายของการอบรมเล้ียงด ู 
 เครก (สมคดิ อสิระวฒัน์. 2542; อา้งองิจาก Craig. Grace J.,1979: 91) ไดใ้หค้วามหมายของ

การอบรมเลีย้งดูไว้ว่า การอบรมเลีย้งดูคอื กระบวนการทีบุ่คคลไดเ้รยีนรูใ้นการพฒันา ทศันคต ิความ
เชื่อ ค่านิยม ความรูแ้ละความหวงัของสงัคม ตลอดจนการปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบับทบาทของงานใน
สงัคม นัน้ ๆ ดว้ย  
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 เซยีร ์(นงนุช โรจนเลศิ. 2533; อา้งองิจาก Sears. 1957) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลีย้ง
ดูไวว้่า เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชวีติของเดก็ และการอบรมเลีย้งดูของบดิามารดา จะมผีลบาง
ประการต่อพฤตกิรรมของเดก็ในปจัจบุนัและศกัยภาพของการกระท าในอนาคตของเขา ดงันัน้พฤตกิรรม
ทีแ่สดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ส่วนหนึ่งเป็นผลสบืเนื่องมาจากการอบรมเลีย้งดูของบดิามารดา  

 สุรางค ์จนัทน์เอม (2529: 89) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดูไวว้่า อบรมเลีย้งดูเป็น
กระบวนการทีบุ่คคลต้องพบตัง้แต่เกดิจนตลอดชวีติ เป็นสิง่ส าคญัต่อการพฒันาชวีติ และมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมของทุกๆ ชวีติ การอบรมเลีย้งดูช่วยใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูร้ะเบียบต่าง ๆ ในสงัคม สรา้งสรรค์
พฤตกิรรมของบุคคลช่วยพฒันาบุคลกิภาพของบุคคลภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของ
สงัคม  

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2528: 3) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดูไวว้่า หมายถงึ การที่
ผูใ้กลช้ดิเดก็มกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกบัเดก็ทัง้ทางดา้นค าพดู และการกระท า ซึง่เป็นการสื่อความหมายต่อ
เดก็ทัง้ทางดา้นความรูส้กึ และอารมณ์ของผูก้ระท า ตลอดจนเป็นหนทางใหผู้เ้ลีย้งดตูนดว้ย  

 สรุปได้ว่าการอบรมเลีย้งดู กระบวนการที่ไดร้บัการปลูกฝงัจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัเดก็ เป็น
การพฒันาทศันคต ิความเชื่อ ค่านิยม บุคลกิภาพ เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องตลอดชวีติ โดยผ่านการ
เลีย้งดทูัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่จะส่งผลถงึพฤตกิรรมของเดก็ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 
 

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงด ู
 ชาปิโร (อจัฉรา สุขารมณ์. 2542) ไดท้ าการศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ทีส่่งผล

ต่อการคดิอยา่งมเีหตุผลของเดก็ โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดเูป็น 3 แบบ คอื  
 แบบที ่1 แบบใชอ้ านาจ คอื บดิามารดาจะตัง้กฎเกณฑข์อ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด เผดจ็การ มคีวาม

คาดหวงัในตวัลูกสูง ส่งผลใหบุ้ตรมอีารมณ์กดดนัสูงไม่ไว้วางใจใคร มองโลกในแง่รา้ย ขาดการคดิ
สรา้งสรรค ์ไมส่ามารถคดิอย่างมเีหตุผลไดร้อบดา้น ไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สงัคมได ้ 

 แบบที ่ 2 แบบตามใจ คอื บดิามารดาจะทะนุถนอมจนเกนิเหตุไม่มกีารตัง้กฎระเบยีบใด ๆ 
ทัง้สิน้ ไม่มกีารดุ หรอืลงโทษเมื่อบุตรท าความผดิ บดิา มารดาจะทุ่มเททุกสิง่ทุกอย่างใหต้ามทีเ่ดก็
ปรารถนา ส่งผลใหเ้ดก็เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขาดการใชเ้หตุผล ขาดการใชค้วามคดิไตร่ตรองท าอะไร
จะใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่ มอีารมณ์กา้วรา้ว อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ มปีญัหาดา้นการ
ปรบัตวั  

 แบบที ่ 3 แบบใหเ้หตุผลในการเลีย้งดู คอื พ่อแม่ รูจ้กัการยดืหยุ่น ไม่เขม้งวดหรอืปล่อยเดก็
จนเกนิไปมกีารชีแ้จงเหตุผลเมือ่เดก็ท าผดิ ไมค่วบคุมหรอืออกค าสัง่ ใหค้ าแนะน าเมื่อเดก็มปีญัหา ส่งผล
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ใหเ้ดก็มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มคีวามหนักแน่นควบคุมอารมณ์ได้ดี รูจ้กัใชค้วามคดิอย่างมเีหตุผล 
เป็นผูน้ าและผูต้ามไดด้สีามารถปรบัตวัไดด้ ี 

 จากการศกึษาเอกสารที่กล่าวถงึการอบรมเลี้ยงดูดงักล่าวขา้งต้นพบว่า การอบรมเลี้ยงดูมี
หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อการคดิอย่างมเีหตุผลรอบด้าน แตกต่างกนัออกไป ใน
การศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศกึษารปูแบบการอบรมเลี้ยงดู 3 แบบ ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนว่าเป็นการ
อบรมเลีย้งดูเดก็ตามแบบสงัคมไทย (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; และอรพนิทร ์ชูชม. 2545) คอื แบบรกั
สนบัสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผล-อารมณ์ แบบควบคุมมาก-น้อย  
  1. การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาแสดง ความ
รกัต่อบุตรอยา่งเปิดเผย ใหบุ้ตรมสี่วนร่วมในกจกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั และมคีวามเขา้ใจความรูส้กึ
ของบุตรอยา่งด ี 
  2. การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดา แจกแจง เหตุ
ผลต่าง ๆ แก่บุตร ใหท้ าหรอืหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็กระท าสิง่ใด  
  3. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บดิา มารดาคอบควบคุม
บงัคบัและลงโทษบุตร เมือ่บุตรกระท าในสิง่ทีต่นไมต่อ้งการ 

 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกศกึษาการอบรมเลีย้งดู 3 แบบ ตามแนวความคดิของ ดวงเดอืน 
พนัธุมนาวนิ เพราะการอบรมเลีย้งดแูบบน้ีเป็นลกัษณะการอบรมเลีย้งดูในสภาพสงัคมไทย 

 การอบรมเล้ียงดแูบบรกัสนับสนุน 
 เฮอรล์อค (สณัหห์ทยั  วทิยารงัษพีงษ์. 2550: 62; อ้างองิจาก Hurlock. 1974: 224 ) กล่าวถงึ

ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามวติกกงัวลเนื่องจากขาดความอบอุ่น วา้เหว่ หรอืความรูส้กึไม่มัน่คงทางจติใจ 
ว่ามแีนวโน้มเกดิจาก  

  1. ได้รบัความรกัแบบปกป้องมากเกนิไป จนขาดความสามารถในการแก้ปญัหาด้วย
ตนเอง  
  2. ถูกปฏเิสธหรอืไม่ไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลทีเ่ขารูส้กึว่ามคีวามส าคญัต่อชวีติของเขา
อยา่งยิง่  
  3. พ่อแม่ตัง้ความมุ่งหวงัไวสู้งเกนิความเป็นจรงิ เมื่อเขาท าไม่ไดจ้ะรูส้กึผดิหวงัและขาด
ความเชื่อมัน่ในตนเอง  

 วราภรณ์ รกัวจิยั (2529: 13) ได้สรุปเดก็ทีไ่ด้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบขาดความรกัว่ามี
ลกัษณะ กา้วรา้ว ชอบทะเลาะเบาะแวง้กบัผูอ้ื่นบ่อย ๆ มทีศันคตไิม่ดต่ีอพ่อแม่ บางครัง้ถงึกบัเกลยีดชงั
พ่อแม่ของตวัเอง ไม่เชื่อฟงัผูใ้หญ่ ปรบัตวัยากมคีวามตงึเครยีดทางอารมณ์ มอีารมณ์ไม่มัน่คง ไม่มี
เหตุผล ชอบเรยีกร้องความสนใจจากผู้อื่น เพราะเดก็ขาดความรกัความอบอุ่น มกัจะเกดิปญัหา
สุขภาพจติ ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ได ้ 
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 จากแนวคดิและการศกึษาที่รวบรวมได้การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  น่าจะส่งผลท าให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั 
 การอบรมเล้ียงดแูบบใช้เหตุผล  

 บลัดว์นิ (สณัหห์ทยั  วทิยารงัษพีงษ์. 2550: 64 อ้างองิจาก Baldwin. 1948: 127-136) ได้
ท าการศกึษาผลของการอบรมเลีย้งดทูีม่ต่ีอการพฒันาบุคลกิภาพของเดก็ 67 คน โดยใชว้ธิสีงัเกตพบว่า
การอบรมเลี้ยงดูแบบมเีหตุผล และบรรยากาศของบ้านที่เป็นประชาธปิไตย ท าให้เด็กเป็นคนที่
กระฉับกระเฉง ไม่มคีวามหวาดกลวั ท าอะไรมกีารวางแผน มคีวามอยากรูอ้ยากเห็นส่วนเดก็ทีม่าจาก
ครอบครวัทีม่กีารอบรมเลีย้งดูแบบไม่มเีหตุผล และบรรยากาศของบา้นเป็นลกัษณะทีพ่่อแม่ใชอ้ารมณ์
ของตนเป็นส่วนใหญ่เดก็จะขาดความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ ขาดทกัษะในการ
แกป้ญัหาขาดความรบัผดิชอบ และความคดิฝนัต่าง ๆ อยูใ่นวงจ ากดั  

 ฮอฟแมน (นงนุช โรจนเลศิ. 2533; อ้างองิจาก Mussen. 1970: 286; citing Hoftman.1970) 
ศกึษาพบว่า การทีพ่อแมฝึ่กวนิยัโดยใชเ้หตุผล ท าใหเ้ดก็มวีนิัยสูงกว่าการฝึกวนิัยโดยใชอ้ านาจและการ
ยบัยัง้ความรกั นอกจากนี้การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธปิไตยเป็นการเลีย้งดูทีพ่่อแม่ใหเ้สรภีาพแก่เดก็ 
ใหเ้ดก็ท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ใหเ้ดก็มสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบกจิการต่างๆภายในบา้น สามารถแก
สงดความเหน็ในเรื่องต่างๆ ร่วมกบัคนในบา้น แสดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัเดก็ซึง่ท าใหเ้ดก็เกดิความ
มัน่ใจในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิัย มคีวามร่วมมอื ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน และมี
พฤตกิรรมทางบวก  

 จากแนวคดิและการศกึษาทีร่วบรวมได ้การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล เป็นลกัษณะการอบรม
เลีย้งดทูีม่แีนวโน้มจะส่งเสรมิให ้นกัเรยีน มคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั  

 การอบรมเล้ียงดแูบบควบคมุ  
 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520: 26-27) กล่าวถงึลกัษณะการอบรม

เลีย้งดเูดก็แบบรกัมากและควบคุมมาก ว่า ท าใหเ้ดก็ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ชอบพึง่พาผูอ้ื่น มคีวามอดทน
น้อย ความสามารถในการตดัสนิใจหรอืแก้ปญัหาทีเ่ผชญิเฉพาะหน้าต ่า ชอบเพอ้ฝนั ชอบตาม ขาด
ลกัษณะผูน้ า แต่รกัษาและเคารพกฏระเบยีบ  

 แต่ถ้าเดก็ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัน้อยและควบคุมน้อย จะท าให้เดก็มพีฤตกิรรมที่มี
ปญัหามากมายและเป็นลกัษณะการอบรมเลี้ยงดูที่พบมากในยุวอาชญากร ซึ่งเป็นเดก็ที่ไม่สามารถ
ควบคุมความประพฤตตินเองได้ มกัพบกการอบรมเลีย้งดูแบบนี้ในครอบครวัทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิ
ค่อนขา้งต ่า พ่อแม่ต้องท ามาหาเลีย้งชพี ไม่มเีวลาเอาใจใส่ดูแลบุตร ประกอบกบัพ่อแม่ทีม่สีถานะทาง
เศรษฐกจิต ่า มกัไดร้บัการศกึษาในระดบัต ่าดว้ย จงึขาดความรู ้ ความเขา้ใจในการอบรมเลีย้งดูบุตรที่
เหมาะสม และขาดความรูเ้กี่ยวกบัพฒันาการของเดก็ ท าใหเ้ดก็ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบนี้มลีกัษณะ
ความรบัผดิชอบต ่า ขาดความมรีะเบยีบแบบแผน มลีกัษณะมุง่อนาคตและมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมต ่า  
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 จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมเลีย้งดู สรปุไดว้่า เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแตกต่างกนั 
3 แบบ คอื การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน แบบใชเ้หตุผล และแบบควบคุม จะมคีวามสามารถในการ
คดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้นแตกต่างกนั 

 
 5.3 แบบวดัการอบรมเล้ียงด ู 
 ไดม้นีกัการศกึษาไทยไดท้ าการศกึษา และสรา้งแบบวดัการอบรมเลีย้งด ูดงันี้ 
 แบบวดัการอบรมเลีย้งดขูอง พรเพญ็  ชยัมงคล (2537) 
 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดู เป็นลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครอง เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 3 ระดบั แบ่งเนื้อหาเป็น 3 รปูแบบ คอื  
  1. การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย  
  2. การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั  
  3. การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย 

 แบบวดัการอบรมเลีย้งดูของศริอิร  นพกจิ (2545) มลีกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น 3 ชนิด  ไดแ้ก่ 
  1.การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาแสดง ความ
รกัต่อบุตรอยา่งเปิดเผย ใหบุ้ตรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั และมคีวามเขา้ใจความรูส้กึ
ของบุตรอยา่งด ี 
  2. การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดา แจกแจง เหตุ
ผลต่าง ๆ แก่บุตร ใหท้ าหรอืหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็กระท าสิง่ใด  
  3.การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บิดา มารดาคอบควบคุม
บงัคบัและลงโทษบุตร เมือ่บุตรกระท าในสิง่ทีต่นไมต่อ้งการ 
  โดยในการวจิยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ปรบัปรุงแบบวดัของศิรอิร  นพกิจ มาด าเนินการวดัการ
อบรมเลีย้งดใูนงานวจิยัครัง้นี้  
 

 5.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมเลี้ยงดกูบัความคิดสร้างสรรค ์
 บอลดว์นิ และคนอื่น ๆ (วเิชยีร ทองนุช. 2521: 111; อ้างองิจาก Baldwin; & et al. 1941) 

ศกึษาพบว่า เดก็ทีม่จีากบา้นทีเ่ป็นประชาธปิไตยจะมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มเีหตุผล กลา้แสดงออก 
ส่วนเดก็ทีม่าจากบา้นทีเ่ขม้งวดกวดขนัมกัเป็นคนทีข่าดความคดิรเิริม่ เงยีบขรมึ ขีอ้าย ไมก่ลา้แสดงออก 

 พรเพ็ญ  ชยัมงคล (2537) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กบัความคิด
สรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 514 คน พบว่าการ
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อบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์และผลการวจิยัยงัพบว่าการ
อบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความคดิสรา้งสรรค์ 

 บลัลว์นิ (ศริอิร นพกจิ 2545: อ้างองิจาก Baldwin. 1948) ศกึษาพบว่า การอบรมเลีย้งดูแบบ
ใช้เหตุผลท าให้เดก็เป็นคนวางแผนการในการท าอะไร มกีารคดิไตร่ตรองมคีวามรบัผิดชอบในตนเอง 
ส่วนเดก็ทีม่าจากครอบครวัทีเ่ลีย้งดแูบบไมม่เีหตุผลเดก็จะขาดความเป็นตวัของตวัเอง ขาดทกัษะในการ
แกป้ญัหาขาดความรบัผดิชอบ ขาดความคดิสรา้งสรรค ์

 เบคเคอร ์ (ศริอิร นพกจิ. 2545: 26; อ้างองิจาก Backer. 1969: 17) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการ
อบรมเลีย้งดูแบบประชาธปิไตย พบว่า ท าใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ รูจ้กัใช้
เหตุผล และมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมในระดบัสงู  

 ปทัมา ศริเิวช (2541: 218) พบว่าวยัรุ่นทีม่คีวามสามารถในการแก้ไขปญัหา และปรบัตวัเขา้สู่
วยัผูใ้หญ่รบัผดิชอบตวัเองได้ ส่วนมากมคีรอบครวัทีม่คีวามรกั ความอบอุ่น และผูกผนัซึง่กนัและกนั 
บดิามารดาอบรมเลีย้งดูดว้ยความเอาใจใส่เขา้ใจยอมรบัความคดิเหน็ของวยัรุ่นอย่างมเีหตุผล  ซึง่เป็น
ลกัษณะการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย  



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 ในการวจิยั เรื่องปจัจยัทางจติสงัคมทีส่่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ใน
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

  1. การก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การหาคุณภาพเครือ่งมอืวดั 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มตวัอย่ำง 

 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที่ 4 ถงึระดบัชัน้

ประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวนสถานศกึษา 437 โรงเรยีนและจ านวน
นกัเรยีน 221,190 คน  

 กลุ่มตวัอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนักเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่2 ชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่4 

ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 ในพืน้ทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบ
ชัน้ภูม ิ(Stratified sampling) ตามขนาดของโรงเรยีน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ปี 2554 
แบ่งเป็น สถานศกึษาระดบัเลก็ มนีกัเรยีนไมเ่กนิ 360 คน สถานศกึษาระดบักลาง มนีักเรยีน ตัง้แต่ 361 
– 720 คน และ สถานศกึษาระดบัใหญ่ มนีักเรยีน ตัง้แต่ 721 คนขึน้ไป โดยโรงเรยีนขนาดเลก็มจี านวน 
188 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลางจ านวน 153 โรงเรยีน และโรงเรยีนขนาดใหญ่จ านวน 91 โรงเรยีน 
ต่อมาได้คดัเลอืกโรงเรยีนในแต่ละขนาดโดยการจบัฉลากเลอืกกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามขนาด ๆ ละ 1 
โรงเรยีนรวมจ านวน 3 โรงเรยีน โดยผลที่ไดแ้บ่งเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ระดบัเลก็ 
ตามล าดบั คอื โรงเรยีนวดัไผ่เงนิโชตนาราม โรงเรยีนวดัราษฏร์ศรทัธาธรรม และโรงเรยีนวดัปรวิาศ 
ต่อมาได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งตามสดัส่วนของขนาดโรงเรยีน รายละเอยีดดงัปรากฏใน
ภาพประกอบ 2 
 



45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 วธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling) 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวจิยัครัง้นี้ มดีงัต่อไปนี้ 
   2.1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนตวัของนกัเรยีน 
   2.2 แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ 

 2.3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 
   2.4 แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม  

 2.5 แบบวดัการอบรมเลีย้งด ู 
 โดยมรีายละเอียดเกี่ยวกับลกัษณะของเครื่องมือแต่ละฉบบั  การให้คะแนน การหา

ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื และตวัอยา่งของเครือ่งมอื ดงันี้ 
 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่4 ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่

6 ในพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร(จ านวนรวม 432 โรงเรยีน) 
(400 คน) 

 

โรงเรยีนขนาดใหญ่ 
โรงเรยีนวดัไผ่เงนิโชตนาราม 

(200 คน) 
 

โรงเรยีนขนาดเลก็ 
โรงเรยีนวดัปรวิาศ 

(50 คน) 
 

โรงเรยีนขนาดกลาง 
โรงเรยีนวดัราษฏรศ์รทัธา

ธรรรม 
(150 คน) 

 

เพศชาย 
(100 คน) 

เพศชาย 
(25 คน) เพศชาย 

(75 คน) 

เพศหญงิ 
(100 คน) เพศหญงิ 

(75 คน) 

เพศหญงิ 
(25 คน) 
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 2.1 แบบสอบถำมข้อมลูส่วนตวัของนักเรียน เพื่อรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัตวัแปร เพศ และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ลกัษณะของแบบวดั มลีกัษณะเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบและเขยีนตอบ  
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นค่าเฉลี่ยของผลการเรยีนรายวชิา 5 รายวชิา ได้แก่ วชิาวชิา
ภาษาไทย วชิาคณติศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาสงัคมศกึษา และวชิาศลิปศกึษา  

 เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ผลการเรยีน 5 รายวชิา ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  แปลว่า อยูใ่นระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 แต่ไมถ่งึ 3.50 แปลว่า  อยูใ่นระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.50 แต่ไมถ่งึ 3.00 แปลว่า อยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี  
คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.00 แต่ไมถ่งึ 2.50 แปลว่า อยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.00 ลงมา  แปลว่า อยูใ่นระดบัไมด่ ี

 
 2.2 แบบวดัควำมคิดสร้ำงสรรค ์โดยในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืโดย
ปรบัปรงุจากแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ของ สุมาล ี ข าอนิ (2554) ทีพ่ฒันาจากความคดิสรา้งสรรคข์อง
ทอแรนซซ์ึง่ประกอบดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์3 ดา้น ซึง่เครือ่งมอื ไดแ้ก่ ดา้นความคล่องแคล่วในการคดิ 
ดา้นการยดืหยุน่ในการคดิ และดา้นความคดิรเิริม่ มาสรา้งเป็นแบบวดัอตันัยใหเ้ขยีนตอบ ม ี3 ตอน โดย
มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 ตอนที ่1 แบบวดัความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคล่องแคล่วในการคดิ ตอนนี้ก าหนดขอ้ความ
มาให ้และขดีเสน้ใตค้ าทีต่อ้งการใหค้ดิไว ้และใหน้กัเรยีนบอกถงึเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าทีข่ดีเสน้ใต้ให้
ไดม้ากทีสุ่ดในเวลาทีก่ าหนด 
 ตวัอยา่งแบบวดัความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคล่องแคล่วในการคดิ 
  1. การออกก าลงักาย 
  2. การใชเ้วลาว่าง 
  3. ยาเสพตดิ 
  ตอนที่ 2 แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ด้านความคิดยดืหยุ่นในการคิด ตอนนี้ก าหนด
สถานการณ์ต่าง ๆ ให ้แลว้ใหน้กัเรยีนคาดคะเนถงึสิง่ทีบุ่คคลในสถานการณ์จะกระท า โดยใหบ้อกมาให้
ไดห้ลายมมุมากทีสุ่ดในเวลาทีก่ าหนดให ้
  ตวัอยา่งแบบวดัความคดิสรา้งสรรคด์า้นความยดืหยุน่ในการคดิ 
  สนัติได้รบัเลอืกให้เป็ยนหวัหน้าห้อง ซึ่งสร้างความล าบากใจให้กับสนัติเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเขาไม่เคยได้รบัเลอืกให้เป็นหวัหน้าห้องเลย นักเรยีนคดิว่าสนัติจะท าอย่างไรเพื่อให้เขาท า
หน้าทีไ่ดด้ทีีสุ่ด 
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  ตอนที ่3 แบบวดัความคดิสรา้งสรรค์ดา้นความคดิรเิริม่ ตอนน้ีก าหนดสภาพปญัหาหรอื
เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วให้นักเรยีนคดิหาวธิแีก้ปญัหาที่แปลกใหม่และคดิไม่ซ ้ากบัคนอื่นให้มากที่สุดใน
เวลาทีก่ าหนด 
  ตวัอยา่งแบบวดัความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิรเิริม่ 
  เนื่องจากโรงเรยีนเรามแีก้วพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นจ านวนมาก ท าให้ขยะในโรงเรยีนมี
มากมาย เพื่อลดปรมิาณขยะ นกัเรยีนสามารถน าแกว้พลาสตกิมาดดัแปลงเป็นอะไรไดบ้า้ง 
 เกณฑก์ำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค ์

  การตรวจให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ ยดึหลกัการให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์ตาม
วธิกีารของทอรแ์รนซ ์(Torrance. 1962 : 244-253) ดงันี้ 

  1. ความคล่องแคล่วในการคดิ 
   ตรวจใหค้ะแนนความคล่องแคล่วในการคดิจะตรวจในตอนที ่ 1 เท่านัน้ คะแนนใหน้บั
จากจ านวนค าตอบทีแ่ตกต่างกนั โดยใหค้ าตอบละ 1 คะแนน แต่ก่อนทีจ่ะเริม่ตรวจ จะตรวจสอบดวู่า
ค าตอบนัน้เป็นไปตามเงือ่นไขของค าถามหรอืไม ่ หรอืถา้ค าตอบซ ้ากนักใ็หค้ะแนนเพยีงค าตอบเดยีว
คะแนนแต่ละขอ้ของตอนที ่ 1 ใหเ้ขยีนลงช่องว่างขา้งหลงัความคล่องแคล่วในการคดิ ตอนที ่1 ขอ้ที ่1,2 
และ 3 ในแบบกรอกใหค้ะแนน คะแนนรวมของความคล่องแคล่วในการคดิไดจ้ากผลรวมของคะแนนทัง้ 
3 ขอ้ 

  2. ความยดืหยุ่นในการคดิ 
   ตรวจใหค้ะแนนโดยน าจากค าตอบทีเ่ป็นไปได ้มาจดักลุ่มหรอืประเภทค าตอบของแต่
ละคน ตามวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัของสิง่เรา้หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดให ้ใหค้ าตอบเป็นกลุ่มหรอืประเภทละ 1 
คะแนน  

  3. ความคดิรเิริม่ 
   ตรวจใหค้ะแนนโดยดูจากความถี่ทางสถติขิองค าตอบทีแ่ตกต่างกนัไปจากธรรมดาใน
ค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้คะแนนตามสัดส่วนความถี่ของค าตอบตามวิธีการของครอพเลย ์
(Cropley. 1966 : 261-262) คอืค าตอบใดทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบซ ้ากนัมาก ๆ จะไดค้ะแนนน้อยหรอืไม่ได้
เลย ถา้ค าตอบยิง่ซ ้ากบัคนอื่นน้อยหรอืไมซ่ ้าเลยจะไดค้ะแนนมากขึน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนยดึหลกัดงันี้ 

   ค าตอบซ ้ารอ้ยละ 12 ขึน้ไป  ให ้ 0 คะแนน 
 ค าตอบซ ้ารอ้ยละ 6-11   ให ้ 1 คะแนน 
 ค าตอบซ ้ารอ้ยละ 3-5   ให ้ 2 คะแนน 
 ค าตอบซ ้ารอ้ยละ 2   ให ้ 3 คะแนน 
 ค าตอบซ ้ากนัไมเ่กนิรอ้ยละ 1  ให ้ 4 คะแนน 

 



48 
 

กำรหำคณุภำพเครื่องมือแบบวดัควำมคิดสร้ำงสรรค ์
  ผูว้จิยัได้น าแบบวดัความคดิสรา้งสรรค์ของสุมาล ี ข าอนิทร ์(2554) มาปรบัปรุงและให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามปฏิบตัิการ และด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้ผู้วจิยัได้หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั โดยเก็บข้อมูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 50 คน และค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ลัฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .6252 

 เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
  ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ของค าตอบของ

มาตรวดัความคดิสรา้งสรรค์โดยใชก้ารก าหนดแบบองิเกณฑจ์ากค่ามธัยฐานที ่44 คะแนน ดงันี้ 
 คะแนนตัง้แต่ 118 ขึน้ไป  แปลว่า นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูมาก 
 คะแนนตัง้แต่ 82 - 118  แปลว่า นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งู 
 คะแนนตัง้แต่ 45 - 81   แปลว่า นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคป์านกลาง 
 คะแนนตัง้แต่ 8 - 44   แปลว่า นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ ่า 
 คะแนนตัง้แต่ 8 คะแนนลงไป  แปลว่า นกัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ ่ามาก 

2.3 แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืโดยปรบัปรุงจากของ พณิกาน  
ภทัเศรษฐ์ (2551) ใช้ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องแมคเคลแลนด์ สรา้งเป็นแบบวดัวดัแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิจ์ านวน 13 ขอ้ 
 ตวัอย่ำง แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ข้อ ข้อค ำถำม 
มำก
ท่ีสดุ 

มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1 ขา้พเจา้มุ่งมัน่ที่จะให้ตนประสบ
ความส าเรจ็ทางการเรยีน 

          

2 ขา้พเจา้คาดหวงักบัความส าเรจ็
ทางการเรยีน 

          

3 ขา้พเจา้ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นระดบั
ทีส่งูขึน้ 

          

4 ข้าพเจ้าใฝ่ฝนัที่จะศึกษาต่อใน
ระดบัสงู 
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 เกณฑก์ำรให้คะแนนแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ในการตอบแบบวดันี้ ผูต้อบแต่ละคนจะได้คะแนนแต่ละขอ้จาก 1-5 

คะแนน และคะแนนรวม จาก 13 ถงึ 65 คะแนน ในแต่ละแบบของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์คะแนนทีไ่ดเ้ป็น
คะแนนรวมของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 

 เกณฑก์ำรให้คะแนน 
 ก าหนดไว ้2 กรณคีอื 

 กรณทีี ่1 ขอ้ค าถามทีม่คีวามหมายทางบวก ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
  ตอบมากทีสุ่ด   ให ้ 5 คะแนน  
  ตอบมาก    ให ้ 4  คะแนน  
  ตอบปานกลาง   ให ้ 3  คะแนน  
  ตอบน้อย    ให ้ 2  คะแนน  
  ตอบน้อยทีสุ่ด   ให ้ 1  คะแนน  
 กรณีที่ 2 ขอ้ค าถามที่มคีวามหมายทางลบก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนกลบักนักบั

กรณทีี ่ 1 
 
 วิธีกำรหำคณุภำพเคร่ืองมือแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
  ผู้วจิยัได้น าแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องพณิกาน  ภทัเศรษฐ์ (2551) มาปรบัและให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกบันิยามปฏบิตัิการและด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้ผู้วจิยัได้หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั โดยเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 
คน และค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ์อลัฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั .8523 

 เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
  ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ของค าตอบของ

มาตรวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดงันี้ 
 คะแนนตัง้แต่ 55 - 65   แปลว่า นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูมาก 
 คะแนนตัง้แต่ 45 - 55  แปลว่า นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
 คะแนนตัง้แต่ 35 - 44   แปลว่า นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิป์านกลาง 
 คะแนนตัง้แต่ 24 - 34   แปลว่า นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า 
 คะแนนตัง้แต่ 13- 23   แปลว่า นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่ามาก 
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 2.4 แบบวดักำรสนับสนุนทำงสงัคม เป็นแบบวดัเกี่ยวกบัการได้รบัการสนับสนุนจาก
ครอบครวั เพื่อน และโรงเรยีน ในด้านอารมณ์ ด้านคุณค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวสัดุสิ่งของและ
บรกิาร และดา้นเครอืขา่ยสงัคม ซึง่ผูว้จิยัได้ปรบัปรงุจากของ ประณต  เคา้ฉิม (2549) ซึง่สรา้งขึน้โดยใช้
นิยามของเบอรน์ารด์ และครปูดั (Bernard ; & Krupat . 1994)  

 ลกัษณะของแบบวดั 
 แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั เพื่อน และโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบลเิคริ์ท (Likert) ประกอบด้วยประโยคขอ้ความทางบวกและทางลบ
เกีย่วกบัการปฏบิตัตินของพ่อแมห่รอืผูป้กครอง 20 ขอ้ การปฏบิตัตินของเพื่อน จ านวน 20 ขอ้ และการ
ปฏบิตัตินของคร ูหรอืของโรงเรยีน 20 ขอ้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
 

กำรสนับสนุนทำงสงัคม 
จ ำนวนข้อค ำถำมกำรสนับสนุนทำงสงัคม 

ครอบครวั เพ่ือน โรงเรียน 

1.ดา้นอารมณ์ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 

2.ดา้นคุณค่า 3 ขอ้ ขอ้ 6-8 4 ขอ้ ขอ้ 6-9 4 ขอ้ ขอ้ 6-9 

3.ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 5 ขอ้ ขอ้ 9-13 5 ขอ้ ขอ้ 10-14 3 ขอ้ ขอ้ 10-12 

4.ดา้นวสัดุสิง่ของและบรกิาร 3 ขอ้ ขอ้ 14-16 4 ขอ้ ขอ้ 15-18 5 ขอ้ ขอ้ 13-17 

5.ดา้นเครอืขา่ยสงัคม 4 ขอ้ ขอ้ 17-20 2 ขอ้ ขอ้ 19-20 3 ขอ้ ขอ้ 18-20 

 
ในแต่ละประโยคจะมคี าตอบให้ผู้ตอบเลอืกตอบ 5 ค าตอบ ตามความคดิและความรูส้กึของ

ผูต้อบทีม่ต่ีอขอ้ความเหล่านัน้ ระหว่าง “มากทีสุ่ด”  “มาก” “ปานกลาง” “น้อย” หรอื “น้อยทีสุ่ด” 
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ตวัอย่ำงแบบวดั 

กำรสนับสนุน
ด้ำน 

ตวัอย่ำงข้อค ำถำมแบบวดักำรสนับสนุนทำงสงัคม 

ครอบครวั เพ่ือน โรงเรียน 

1.อารมณ์ คน ใ นค ร อบ ค รัว เ ป็ น
ก าลังใจให้ ยามที่ฉันพบ
อุปสรรคด้านการเรียน
หรืออุปสรรคอื่น ๆ ของ
ชวีติ 

ฉันไดร้บัก าลงัใจจากเพื่อน 
ยามที่ฉันพบอุปสรรคด้าน
การเรยีนหรอือุปสรรคอื่น 
ๆ ของชวีติ 

ฉันได้รบัก าลงัใจจากครู
ในดา้นการเรยีน 

2.คุณค่า พ่อแม่หรอืผู้ปกครองพูด
หรือแสดง ให้ รู้ ว่ าท่ าน
ภมูใิจในตวัฉนั 

เพื่อนแสดงออกให้ฉันรบัรู้
ว่าฉนัเป็นคนส าคญัในกลุ่ม
เพื่อน 

ฉันได้รบัค าชมเชยจาก
ครูในด้านการเอาใจใส่
ดา้นการเรยีน 

3.ขอ้มลูขา่วสาร พ่อแม่หรอืผู้ปกครองมกั
น า เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ ป็ น
ประโยชน์มาบอกเล่ากับ
ฉนั 

เพื่อนมกัมีข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรยีนมาบอกเล่าแก่ฉนั 

โรงเรยีนมปีระกาศหรอื
ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่ง
ทุนเพื่อการศกึษา 

4.วัสดุสิ่งของและ
บรกิาร 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองมี
เวลาใหฉ้นัเสมอ เมื่อฉันมี
ขอ้ปรกึษาหารอืดว้ย 

เ พื่ อ น เ ต็ ม ใ จ ใ ห้ ฉั น ยืม
อุปกรณ์การเรียน ต ารา
หรอืสมดุจดค าบรรยาย 

ฉั น ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ค ว า ม
สะดวกสบายเกี่ยวกบัที่
นัง่ท างานหรอืทีพ่กัผ่อน
ซึง่โรงเรยีนจดัให ้

5.เครอืขา่ยสงัคม สมาชิกในครอบครวัเหิน
ห่างกบัฉัน จนฉันรู้สกึไม่
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ครอบครวั 

เพื่ อนมักให้ฉัน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นความสนใจ
ร่ วมกัน  เช่ น  ทัศนาจร 
กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นตน้ 

ฉันเขา้ร่วมในชมรมหรอื
กิจกรรมต่าง  ๆ ของ
โรงเรยีน 
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 เกณฑก์ำรให้คะแนน 
 ก าหนดไว ้2 กรณคีอื 

 กรณทีี ่1 ขอ้ค าถามทีม่คีวามหมายทางบวก ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
  ถา้ตอบ มากทีสุ่ด  ให ้ 5  คะแนน 
     มาก  ให ้ 4 คะแนน 
     ปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 
     น้อย  ให ้ 2 คะแนน 
     น้อยทีสุ่ด  ให ้ 1 คะแนน 
 กรณีที่ 2 ขอ้ค าถามที่มคีวามหมายทางลบก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนกลบักนักบั

กรณทีี ่ 1 
 วิธีกำรหำคณุภำพเคร่ืองมือแบบกำรสนับสนุนทำงสงัคม 
  ผู้วจิยัได้น าแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมของประณต  เค้าฉิม (2549) มาปรบัและให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกบันิยามปฏบิตัิการและด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้ผู้วจิยัได้หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั โดยเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 
คน และค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ์อลัฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั .9420 

 เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
  ผูว้จิยัได้ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ของค าตอบของ

แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมในแต่ละแหล่งการสนบสนุน ดงันี้ 
  คะแนนตัง้แต่ 80 ขึน้ไป แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสงูมาก 
  คะแนนตัง้แต่ 60 แต่ไมถ่งึ 80  แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสงู 
  คะแนนตัง้แต่ 40 แต่ไม่ถงึ 60  แปลว่า นักเรยีนไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมปานกลาง

  
  คะแนนตัง้แต่ 20 แต่ไมถ่งึ 40 แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมน้อย 
  คะแนนตัง้แต่ 20 ลงม         แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมน้อยมาก 

 
 2.5  แบบวดักำรอบรมเล้ียงด ูผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืโดยปรบัปรุงการอบรมเลีย้ง
ดูของ ศริอิร  นพกจิ (2545) ทีแ่บ่งการอบรมเลีย้งดูออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดูแบบ
สนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แต่ละประเภทจะมขี้อ
ค าถามประเภทละ 10 ขอ้ รวมทัง้สิน้จ านวน 30 ขอ้ 
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ตวัอย่ำงแบบวดักำรอบรมเล้ียงด ู
 ตวัอยา่งแบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบสนบัสนุน 

ข้อ ข้อค ำถำม มำกท่ีสดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1 พ่อแมแ่สดงใหฉ้นัรูว้่าท่านรกั

ฉนัมาก 
          

2 พ่อแมช่อบพดูคุยหยอกลอ้

กบัฉนัเหมอืนเพื่อน 
          

3 พ่อแมต่อ้งการใหฉ้นัมสี่วน

รว่มกบัครอบครวั 
          

 
 

 ตวัอยา่งแบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 

ข้อ ข้อค ำถำม มำกท่ีสดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1 พ่อแมจ่ะอธบิายถงึเหตุผลใน

การทีล่งโทษฉนัทุกครัง้ 
          

2 พ่อแมจ่ะลงโทษฉนัรุนแรงแค่

ไหนขึน้อยูก่บัอารมณ์ของ

ท่าน 
          

3 พ่อแมส่นบัสนุนใหฉ้นัท าสิง่

ต่าง ๆ โดยไมอ่ธบิายเหตุผล 
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ตวัอยา่งแบบวดัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม 

ข้อ ข้อค ำถำม มำกท่ีสดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1 พ่อแมค่อยสอดส่องดแูล

ความประพฤตขิองฉนัอย่าง

ใกลช้ดิ 

          

2 พ่อแมป่ล่อยใหฉ้นัตดัสนิใจ

เองในเรือ่งส่วนตวัของฉนั 
          

3 พ่อแมไ่มช่อบใหฉ้ันออกจาก

บา้นโดยไมม่ผีูใ้หญ่ควบคุม 
          

 
 เกณฑก์ำรให้คะแนน 

 ก าหนดไว ้2 กรณคีอื 
 กรณทีี ่1 ขอ้ค าถามทีม่คีวามหมายทางบวก ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 ตอบมากทีสุ่ด   ให ้ 5 คะแนน  
 ตอบมาก    ให ้ 4  คะแนน  
 ตอบปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน  
 ตอบน้อย    ให ้ 2  คะแนน  
 ตอบน้อยทีสุ่ด   ให ้ 1  คะแนน  
 กรณีที่ 2 ขอ้ค าถามที่มคีวามหมายทางลบก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนกลบักนักบั

กรณทีี ่ 1 
 วิธีกำรหำคณุภำพเคร่ืองมือแบบวดักำรอบรมเล้ียงดู 
 ผู้วจิยัได้น าแบบวดัการอบรมเลี้ยงดูของ ศิรอิร  นพกจิ (2545) มาปรบัและให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความสอดคล้องกบันิยามปฏบิตัิการและด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ 
จากนัน้ผูว้จิยัไดห้าค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดั โดยเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน และค่าสมั
ประสทิธส์หสมัพนัธอ์ลัฟาของครอนบาด (Cronbach Alfa) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .7814 
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เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนจากคะแนนเฉลีย่ของค าตอบของแบบ

วดัการสนบัสนุนทางสงัคมในแต่ละแหล่งการสนบสนุน ดงันี้ 
  คะแนนตัง้แต่ 40 ขึน้ไป   แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดสูงูมาก 
  คะแนนตัง้แต่ 30 แต่ไมถ่งึ 40  แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดสูงู 
  คะแนนตัง้แต่ 20 แต่ไมถ่งึ 30  แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดปูานกลาง  
  คะแนนตัง้แต่ 10 แต่ไมถ่งึ 20 แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดูน้อย 
  คะแนนตัง้แต่ 10 ลงมา   แปลว่า นกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดูน้อยมาก 
 
3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรวิจยั 

 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยมขีัน้ตอนการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
  1. ตดิต่อหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความร่วมมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2. ตดิต่อโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ขออนุญาตผูบ้รหิารโรงเรยีน นัดหมายวนัเวลา
ทีจ่ะน าเครือ่งมอืไปใชท้ดสอบ และสอบถาม 
  3. จดัเตรยีมแบบวดั และแบบวดัใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีนทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู 
  4. วางแผนด าเนินการเกบ็ขอ้มลู โดยผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
  5. ชีแ้จงใหน้ักเรยีนในกลุ่มตวัอย่างเขา้ใจและทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั และขอ
ความรว่มมอืในการท าแบบวดั  
  6. น าแบบวดัที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และน าขอ้มลูมาท าการวเิคราะหท์างสถติแิละทดสอบสมมตฐิานต่อไป 

 
4. สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
 4.1 สถติพิืน้ฐานในการวจิยั 
  4.1.1 รอ้ยละ   ( Percentage )   
  4.1.2  ค่าเฉลีย่    (Mean )     
  4.1.3  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation )  
 4.2 สถติทิีใ่ชใ้นการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิขีอง ยามาเน่ (Taro Yamane) 
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 4.3 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิ     
  4.3.1 หาค่าความเทีย่งตรง  
  4.3.2 หาค่าความเชื่อมัน่แบบวดัทัง้ฉบบั โดยใชค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha-Cofficient) 
ตามวธิขีอง ครอนบาค (Crobach)   
 4.4 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.4.1 หาค่า t-test (T-test for statistical analysis) 
  4.4.2 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูโดยใชก้ารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
(Pearson Correlation) 
  4.4.3 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 เพื่อความเขา้ใจในการแปลความหมาย ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ 

และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 
  ̅  แทน ค่าเฉลีย่ 
 S.D.  แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t  แทน  ค่ากระจายแบบ t (t distribution) 
 SE est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
 a  แทน ค่าคงทีข่องสมการในรปูแบบของคะแนนดบิ 
 b   แทน ค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
 β  แทน ค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน (Beta 

Weight) 
 R  แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 
 R 2  แทน ก าลงัสองของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูหรอืรอ้ยละของค่าความแปร

ผนัรว่มกนัของตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์ 
 *         แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 **  แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ***  แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้  
 ตอนท่ี 1 ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา  
 ตอนท่ี 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคแ์ยกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิสรา้งสรรค์กบัตวัแปรผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์การสนบัสนุนทางสงัคมและการอบรมเลีย้งด ู 
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ตอนท่ี 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีศึกษา 
 
ตาราง 1 แสดงค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา 

 
ตวัแปร  ̅ S.D. การแปลผล 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
3. การสนับสนุนจากครอบครวั 
4. การสนับสนุนจากเพื่อน 
5. การสนับสนุนจากโรงเรยีน 
6. การเลีย้งดแูบบสนับสนุน 
7. การเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 
8. การเลีย้งดแูบบควบคุม 
9. ความคดิสรา้งสรรค ์

3.12 
47.79 
75.79 
65.56 
75.75 
38.60 
33.93 
28.97 
47.11 

.031 

.331 

.587 

.666 

.536 

.319 

.318 

.213 

.924 

 ด ี
สงู 
สงู 
สงู 
สงู 
สงู 
สงู 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในเกณฑด์ ีและมี

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน การ
สนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน การเลีย้งดแูบบสนบัสนุน และการเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล ในระดบัสูง 
ส่วนการเลีย้งดแูบบควบคุม และความคดิสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
 ตอนท่ี 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความคดิสร้างสรรค์ด้านความคล่องแคล่วในการคดิ 
ดา้นความยดืหยุ่นในการคดิ และความคดิรเิริม่ แยกตามเพศของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มนักเรยีนช่วง
ชัน้ที ่2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1 ทีต่ัง้ไวว้่า “นักเรยีนช่วงชัน้ที ่
2 มรีะดบัความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัแยกตามเพศ” 
  2.1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค ์แยกตามเพศของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานที ่1 ทีต่ ัง้ไวว้่า “นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 มคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั
แยกตามเพศ” โดยใชก้ารทดสอบ t-test ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตารางที ่2 
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรค ์แยกตามเพศ 
 

ความคดิสรา้งสรรค ์ นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิ 
t 

p-
value  ̅ SD  ̅ SD 

ความคล่องแคล่วในการคดิ 24.13 8.697 25.38 8.148 1.483 .139 
ความยดืหยุน่ในการคดิ 8.01 3.103 9.79 3.356 5.508 .000*** 
ความคดิรเิริม่ 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 แสดงให้เห็นว่านักเรยีนหญิงและนักเรยีนชายมีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรา้งสรรค์แตกต่างกนัโดยนักเรยีนหญงิมคีะแนนเฉลี่ยความคดิสรา้งสรรค์โดยรวมสูงกว่านักเรยีน
ชายอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่1 และเมื่อวเิคราะห์รายดา้น
พบว่า นักเรยีนหญงิและนักเรยีนชายมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นความยืดหยุ่นในการ
คดิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .001 และด้านความคดิรเิริม่ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ .05 ส่วนด้านความคล่องแคล่วในการคดิไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิทัง้นี้นกัเรยีนหญงิมคีะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคใ์นรายดา้นสงูกว่านกัเรยีนชายทุกดา้น 
 ตอนท่ี 3  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความคดิสรา้งสรรคก์บัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลี้ยงดูในกลุ่มนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 
ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 2-5  ที่ตัง้ไว้ว่า “แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน 
การสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์  ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัความคดิสรา้งสรรค”์ 

 3.1 จากสมมตฐิานขอ้ที ่2-5 ทีต่ัง้ไวว้่า “แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความคดิสรา้งสรรค”์ “ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค”์ “การ
สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อนและการสนับสนุนทางสงัคมจาก
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความคดิสรา้งสรรค์” และ “การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุนกบั
การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค์ แต่การอบรมเลีย้งดู
แบบควบคุมมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความคดิสรา้งสรรค์” ใชก้ารทดสอบสหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั 
(Pearson Correlation) ผลการวเิคราะหป์รากฏตามตาราง 3 
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ตาราง 3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความคดิสรา้งสรรค ์กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน การ
สนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน การอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 
และการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม 
 
ตวัแปร ความคดิสรา้งสรรค ์
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ .244** 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน .183** 
การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั .160** 
การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน .214** 
การสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน .317** 
การอบรมเลีย้งดแูบบสนับสนุน .193** 
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล .131** 
การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม -0.41 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความคดิ
สรา้งสรรค์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 หมายความว่านักเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง จะมี
ความคิดสร้างสรรค์สูง หรอืถ้านักเรยีนมแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ ่า จะมคีวามคิดสร้างสรรค์ต ่า  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความคดิ
สรา้งสรรค ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 หมายความว่านักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง จะ
มคีวามคดิสร้างสรรค์สูง หรอืถ้านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า จะมคีวามคดิสรา้งสรรค์ต ่า 
สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ที ่3 และการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคม
จากเพื่อน และการสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 หมายความว่า นักเรยีนทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 
จากเพื่อน และจากโรงเรยีนมาก จะมคีวามคดิสรา้งสรรค์สูง หรอืถ้านักเรยีนที่มกีารสนับสนุนทาง
สงัคมจากครอบครวั การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และการสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีนน้อย 
จะมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ ่า สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่4 และจากตารางยงัแสดงใหเ้หน็ว่าความคดิ
สรา้งสรรค์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 ซึ่งหมายความว่า นักเรยีนที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบ
สนับสนุนมาก และได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง หรือ
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบสนับสนุนต ่า และไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลน้อย จะ
มีความคิดสร้างสรรค์ต ่ าซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 ส่วนความคิดสร้างสรรค์ ไม่มี
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ความสมัพนัธก์บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม แต่มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความคดิ
สรา้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่5  

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิม่ตวัแปรทลีะขัน้ในการท านายความคดิ
สรา้งสรรค ์ในกลุ่มนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่
6  ทีต่ัง้ไวว้่า “แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรม
เลีย้งด ูสามารถท านายความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ ” 

  4.1 วเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบเพิม่ตวัแปรทลีะขัน้ในการท านายความคดิสรา้งสรรค ์
ในกลุ่มนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่6  ทีต่ัง้ไวว้่า 
“แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งดู สามารถ
ท านายความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ” โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบเพิม่ตวัแปรทลีะขัน้ในการท านายความคดิสรา้งสรรค ์
 
เพศ ตวัแปร

พยากรณ์ 
R R2 Adjusted 

R2 b S.E.est β t Sig 

เพศ
ชาย 

การ
สนบัสนุน
จากเพื่อน 

.291 .085 .080 .354 .085 .281 4.185** .000 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการ
เรยีน 

.336 .113 .104 .4556 1.830 .167 2.490** .014 

เพศ
หญงิ 

การ
สนบัสนุน
จาก
โรงเรยีน 

.305 .093 .088 .561 .124 .305 4.507** .000 
 
 

 
รวม 

 
 

การ
สนบัสนุน 
ทางสงัคม
จาก
โรงเรยีน 

0.317 0.101 0.098 0.448 0.092 0.260 4.860** 0.000 
 
 
 

 แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์

0.335 0.113 0.108 0.345 0.149 0.124 2.316** 0.021 
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a  =   3.319    S.E.est Y  =   17.46069 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 
 จากตาราง 4 แสดงผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณในการท านายความคดิสรา้งสรรค ์ใน

กลุ่มนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่6  ทีต่ัง้ไวว้่า 
“แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสนับสนุนทางสงัคม และการอบรมเลีย้งดู สามารถ
ท านายความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็ ” ปรากฏว่าการสนับสนุนทางสงัคมจากโรงเรยีน และ แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์สามารถพยากรณ์ความคดิสรา้งสรรค ์ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปร
ทัง้สองร่วมกนัพยากรณ์ความคดิสร้างสรรค์ได้รอ้ยละ 10.80 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที่ 6 
บางส่วน หากวเิคราะห์แยกตามเพศปรากฏว่าในเพศชาย การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สามารถพยากรณ์ความคดิสรา้งสรรค ์ได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยตวัแปรทัง้สองร่วมกนัพยากรณ์ความคดิสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 10.40 ส่วนในเพศหญิง 
ปรากฏว่าการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นตัวแปรเดียวที่สามารถพยากรณ์ความคิด
สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพยากรณ์ความคดิสรา้งสรรคไ์ดร้อ้ยละ 8.80 
 

ตาราง 4 (ต่อ) 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ผูว้จิยัน ำเสนอภำพรวมของกำรวจิยั โดยแบ่งออกเป็น บทสรปุย่อกำรวจิยั ซึง่ประกอบดว้ย 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิยั สมมติฐำนของกำรวจิยั วิธดี ำเนินกำรวจิยั สรุปผลกำรวจิยั  และกำร
อภปิรำยผลกำรวจิยั และผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะจำกผลกำรวจิยั รำยละเอยีดมดีงันี้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษำระดบัควำมคดิสร้ำงสรรค์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักัด
กรงุเทพมหำนคร 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ควำมคดิสรำ้งสรรคข์องนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหำนคร จ ำแนกตำมเพศ 

 3. เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน กำร
สนบัสนุนทำงสงัคม และกำรอบรมเลีย้งด ูกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 

 4. เพื่อท ำนำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักัด
กรุงเทพมหำนครโดยใช้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน กำรสนับสนุนทำงสงัคม และ
กำรอบรมเลีย้งด ู 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

 1. นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 มคีะแนนเฉลีย่ควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ตกต่ำงกนัแยกตำมเพศ 
 2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์
 3. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์
 4. กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อนและกำร

สนบัสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีนมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ 
 5. กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุนมคีวำมสมัพนัธ์ และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมี

ควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ แต่กำรอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมคีวำมสมัพนัธท์ำง
ลบกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 

 6. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน กำรสนับสนุนทำงสงัคม และกำรอบรม
เลีย้งด ูสำมำรถท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นเดก็นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ได ้
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. กลุ่มตวัอยำ่ง 

 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนช่วงชัน้ทีส่อง (ระดบัประถมศกึษำชัน้ปี
ที ่4 – 6 ในสงักดักรงุเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ตำมตำรำง ของ Yamane 

  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวจิยัครัง้นี้ 
    2.1 แบบสอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบัตวันกัเรยีน เพื่อรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัแปรเพศ 
และ ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน  ลกัษณะของแบบสอบถำม มลีกัษณะเป็นแบบให้เลอืกตอบและ
เขยีนตอบ  

  2.2 แบบวดัตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรวจิยั รำยละเอยีดมดีงันี้ 
 2.2.1 แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรค ์โดยในกำรวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้วดัระดบัควำมคดิ

สร้ำงสรรค์ 3 ด้ำน โดยใช้แบบวดัควำมคดิสร้ำงสรรค์ที่ปรบัปรุงจำก สุมำล ี ข ำอิน (2554)ได้แก่ 
ควำมคล่องแคล่วในกำรคดิ ควำมยดืหยุ่นในกำรคดิ และควำมคดิรเิริม่ เป็นแบบอตันัยใหเ้ขยีนตอบ 
ม ี3 ตอน โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

 ตอนที ่1 แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นควำมคล่องแคล่วในกำรคดิ  
 ตอนที ่2 แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นควำมคดิยดืหยุน่ในกำรคดิ  
 ตอนที ่3 แบบวดัควำมคดิสรำ้งสรรคด์ำ้นควำมคดิรเิริม่ 

 2.2.2 ผูแ้บบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์โดยใชแ้บบวดัทีป่รบัปรุงจำกแบบวดัแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิ ์ของ พณิกำน ภทัเศรษฐ ์(2551) ซึง่พฒันำมำจำกแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1961: 
207-256) จ ำนวน 13 ขอ้ 

 2.2.3 แบบวดักำรสนับสนุนทำงสงัคม โดยแบบสอบถำมกำรสนับสนุนทำงสงัคม
จำกครอบครวั เพื่อน และโรงเรยีน ในด้ำนอำรมณ์ ด้ำนคุณค่ำ ดำ้นขอ้มลูข่ำวสำร ดำ้นวสัดุสิง่ของ
และบรกิำร และดำ้นเครอืข่ำยสงัคม ซึง่ผูว้จิยัได้ปรบัปรุงจำก ประณต  เคำ้ฉิม (2549) ซึง่สรำ้งขึน้
โดยใชท้ฤษฎขีองเบอรน์ำรด์ และครปูดั (Bernard; & Krupat. 1994) จ ำนวน 60 ขอ้ 

  2.2.4  แบบวดักำรอบรมเลีย้งด ูในกำรวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้ปรบัปรุงจำกแบบวดัของ
ศริพิร  นพกจิ (2545) โดยใชอ้งคป์ระกอบของกำรอบรมเลีย้งดู 3 ชนิด ไดแ้ก่ กำรอบรมเลีย้งดูแบบ
สนบัสนุน กำรอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล และกำรอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม จ ำนวน 30 ขอ้ 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัไดท้ ำกำรจดักระท ำขอ้มูลและวเิครำะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเรจ็รูป
ส ำหรบักำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร ์ในกำรค ำนวณและวเิครำะหค์่ำต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้  
  1. สถติพิืน้ฐำนในกำรวจิยั 
    1.1 รอ้ยละ (Percentage)   
    1.2 ค่ำเฉลีย่ (Mean)     
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    1.3 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  
  2. สถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลู 

 2.1 หำค่ำ t-test (t-test for statistical analysis) 
    2.2 หำควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูโดยใชก้ำรหำค่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนั  (Pearson Correlation) 

 2.3 กำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวธิ ีStep 
Wise 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. นักเรยีนหญิงและนักเรยีนชายมคีะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันโดย
นักเรยีนหญงิมคีะแนนเฉลี่ยความคดิสรา้งสรรค์สูงกว่านักเรยีนชายในทุกด้านอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ .01 ยกเว้นด้านความคล่องแคล่วในการคดินัน้นักเรยีนหญิงและนักเรยีนชายไม่มคีวาม
แตกต่างกนั  

 2. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความคดิสรา้งสรรค ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่.01 ซึ่งหมายความว่านักเรยีนที่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง จะมคีวามคดิสรา้งสรรคส์ูง หรอืถ้า
นกัเรยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า จะมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ ่า 

 3. ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถติทิี่ .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนสูง จะมคีวำมคดิ
สรำ้งสรรคส์งู หรอืถำ้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนต ่ำ จะมคีวำมคดิสรำ้งสรรคต์ ่ำ 

 4. กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน และกำร
สนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีน มคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์อย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิี่ .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรยีนทีม่กีำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุน
ทำงสงัคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีนมำก จะมคีวำมคดิสรำ้งสรรคส์ูง หรอื
ถ้ำนักเรยีนที่มกีำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน และกำร
สนบัสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีนน้อย จะมคีวำมคดิสรำ้งสรรคต์ ่ำ 

 5. กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล มคีวำมสมัพนัธ์
ทำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ .01 ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรยีนทีม่กีำร
อบรมเลีย้งดแูบบสนบัสนุน และกำรอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมำก จะมคีวำมคดิสรำ้งสรรคส์ูง หรอื
ถำ้นกัเรยีนทีม่กีำรอบรมเลีย้งดแูบบสนบัสนุน และกำรอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลน้อย จะมคีวำมคดิ
สรำ้งสรรคต์ ่ำ ส่วนกำรอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม ไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัควำมคดิสรำ้งสรรค ์

 6. ผลกำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคูณในกำรท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรค ์ในกลุ่มนักเรยีนช่วง
ชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหำนคร เพื่อวดัสมมตฐิำนที่ 6  ที่ตัง้ไว้ว่ำ “แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน กำรสนับสนุนทำงสงัคม และกำรอบรมเลี้ยงดู สำมำรถท ำนำยควำมคดิ
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สรำ้งสรรคใ์นเดก็” ปรำกฏว่ำกำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีน และ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สำมำรถ
พยำกรณ์ควำมคดิสร้ำงสรรค์ ได้อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ระดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองร่วมกนั
พยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรคไ์ดร้อ้ยละ 10.80 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนบำงส่วน โดยหำกแยกตำม
เพศปรำกฏว่ำในเพศชำย กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน และ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน สำมำรถ
พยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรค์ ได้อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ระดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองร่วมกนั
พยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรค์ไดร้อ้ยละ 10.40 ส่วนในเพศหญงิ ปรำกฏว่ำ กำรสนับสนุนทำงสงัคม
จำกโรงเรยีนเป็นตวัแปรเดียวที่สำมำรถพยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรค์ได้อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่
ระดบั .01 โดยตวัแปรพยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรคไ์ดร้อ้ยละ 8.80 
 

 อภิปรายผลการวิจยั 
 จำกผลกำรวจิยั อภปิรำยผลตำมสมมตฐิำนดงันี้ 

 1. กำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลีย่ควำมคดิสรำ้งสรรคข์องนักเรยีนช่วงชัน้
ที ่2 โดยจ ำแนกตำมเพศ ผลกำรวจิยัพบว่ำ นักเรยีนหญงิและนักเรยีนชำยมคีวำมคดิสรำ้งสรรค์
แตกต่ำงกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิำนขอ้ที่ 1  ที่ตัง้ไว้ว่ำ “นักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 มคีะแนนเฉลี่ย
ควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ตกต่ำงกนัแยกตำมเพศ” ทัง้นี้ เนื่องจำกในช่วงวยัเดก็จะยงัมกีำรพฒันำรปูแบบ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรเล่นเกม เล่นเลยีนแบบสมมติตำมจนิตนำกำร ซึ่งเป็นวิธกีำรพฒันำ
ควำมคดิสรำ้งสรรค ์ซึง่ในเดก็หญงิจะมกีจิกรรมดงักล่ำวมำกกว่ำเดก็ชำย ซึง่จะส่งผลท ำใหเ้พศหญงิ
มรีะดบัควำมคดิสรำ้งสรรคส์ูงกว่ำเพศชำย (นูรลูกลิซำน กอแระ. 2555) สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 
อรรถพล  กงวไิล และคนอื่น ๆ  (2540) ได้ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะภูมหิลงัต่ำง ๆ ที่
ส่งผลต่อควำมคดิสรำ้งสรรค ์ในเดก็ทีอ่ำยุ 10-12 ปี ในโรงเรยีนเซนต์จอหน์ และ โรงเรยีนสตรเีซนต์
จอหน์ จ ำนวน 400 คน พบว่ำ เดก็ชำยและเดก็หญงิมคีวำมคดิสรำ้งสรรคแ์ตกต่ำงกนั และสอดคลอ้ง
กบังำนวจิยัของบำรำนและเออรโ์ดกำน (Baran; & Erdogan. 2009) ซึ่งพบว่ำ ระดบัควำมคดิ
สรำ้งสรรคม์คีวำมแตกต่ำงกนัระหว่ำงเพศ อย่ำงมนีัยทำงสถติทิี ่.01 โดยเพศหญงิมรีะดบัควำมคดิ
สรำ้งสรรคส์งูกว่ำเพศชำย  

 2. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ผล
กำรศกึษำพบว่ำ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิำนขอ้ที่ 2 ที่ตัง้ไว้ว่ำ “แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์” 
ทัง้นี้เนื่องจำก ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู โดยปกตนิัน้จะมลีกัษณะทีม่คีวำมกลำ้เสีย่ง ต้องกำรท ำสิง่
ต่ำง ๆ ให้ด ีต้องกำรควำมเป็นอสิระในกำรกระท ำในสิง่ต่ำง ๆ รวมถงึควำมต้องกำรแปลกแตกต่ำง
จำกบุคคลอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของควำมคดิสรำ้งสรรค ์ในดำ้นกำรมคีวำมคดิรเิริม่ กำร
สรำ้งควำมคดิแปลกใหม่ซึง่ไม่ซ ้ำกบัควำมคดิของบุคคลอื่น อกีทัง้ ลกัษณะดงักล่ำวยงัสอดคลอ้งกบั
กำรท ำใหบุ้คคลมคีวำมคดิคล่องแคล่วและยดืหยุ่น ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
สูงมกัจะมคีวำมต้องกำรอสิระในกำรคดิและกำรกระท ำสูงเช่นกนั    ดงังำนวจิยัของ อลั-ไครซ ีและ 
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เทอรค์ ิ(Al-Qaisy; & Turki. 2011) ไดศ้กึษำจำกกลุ่มตวัอย่ำงวยัรุ่นในเมอืงอมัมนัจ ำนวน 800 คน 
พบว่ำ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัระดบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำง
สถติสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัอยูท่ี ่.70  

 3. กำรศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคดิสร้ำงสรรค์ กบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐำนข้อที่ 3 ที่ตัง้ไว้ว่ำ “ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบั
ควำมคดิสรำ้งสรรค์” ควำมคดิสรำ้งสรรคเ์ป็นควำมสำมำรถทำงสมองอย่ำงหนึ่งดงัเช่น ทฤษฎพีหุ
ปญัญำของกลิฟอรด์(J.P. Guilford)ทีก่ล่ำวถงึควำมคดิแบบเอนกอนัย (Divergent Thinking) หรอื
ทฤษฎเีชำวน์ปญัญำสำมองคป์ระกอบของสเตริน์เบริก์ (Sternberg Triarchic of Intelligence) ทีไ่ด้
อธบิำยว่ำ เชำวน์ปญัญำด้ำนประสบกำรณ์ (Experiential Intelligence) ซึ่งเป็นเชำวน์ปญัญำที่
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปญัหำโดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ แสดงว่ำควำมสำมำรถทำงสมองมี
ควำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิสร้ำงสรรค์ ซึ่งผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนเป็นผลมำจำกควำมสำมรถทำง
สมองเช่นกนั ดงันัน้ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนจงึมคีวำมสมัพนัธค์วำมคดิสรำ้งสรรค ์ดงังำนวจิยัของ 
เกตเซล และแจคสนั (Getzels; & Jackson. 1962) พบว่ำค่ำสหสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมคดิสรำ้งสรรค์
และผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนมคี่ำ 0.71 และมนียัส ำคญัทำงสถติ ิและ อนัวำร ์และคณะ (Anwar; & et 
al. 2012) ศึกษำควำมสมัพนัธ์ของควำมคดิสร้ำงสรรค์กับผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนพบว่ำ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 ลัดดำ อุตสำหะ (2519) ได้ศึกษำ
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง ควำมคดิสรำ้งสรรคเ์ชงิวทิยำศำสตรก์บัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนวทิยำศำสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำชัน้ปีที ่3 โรงเรยีนสำธติจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยัจ ำนวน 100 คน ผล
ปรำกฏว่ำ ควำมคดิสรำ้งสรรคเ์ชงิวทิยำศำสตรใ์นดำ้นควำมคล่องในกำรคดิ ควำมยดืหยุ่นในกำรคดิ 
มคีวำมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนวิทยำศำสตร์ และงำนวิจยัของปำรฉิัตร อัน๋ประเสรฐิ 
(2543) ไดศ้กึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนกบัเชำวน์ปญัญำ ควำมคดิสรำ้งสรรค ์
และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรยีนศกึษำนำร ีกรุงเทพมหำนคร 
กรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนศึกษำนำร ี
กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศกึษำ 2542 จ ำนวน 474 คนทีไ่ดม้ำจำกกำรสุ่มประชำกร เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดเชำวน์ปญัญำแบบวัดควำมสร้ำงสรรค์ และแบบสอบถำม
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สถติทิีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหข์อ้มลูคอื กำรหำค่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั และ
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ ผลกำรศึกษำพบว่ำเชำวน์ปญัญำแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละควำมคิด
สรำ้งสรรค์มคีวำมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 2 อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมคีวำมสมัพนัธ์ในทำงบวก และมคี่ำสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ำกบั .587, .316 และ .243 ตำมล ำดบั  

 4. กำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคดิสรำ้งสรรค์ กบักำรสนับสนุนทำงสงัคมจำก
ครอบครวั กำรสนบัสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีน ผลกำรศกึษำ
พบว่ำกำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน และกำรสนับสนุน
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ทำงสงัคมจำกโรงเรยีน มคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิำน
ขอ้ที่ 4 ที่ตัง้ไว้ว่ำ “กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกครอบครวั กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกเพื่อน กำร
สนบัสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีนมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์” ซึง่จำกผลกำรวจิยั
ดงักล่ำวสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรที่บุคคลจะสำมำรถพฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์ของตนเองได้อย่ำง
เต็มที่นัน้ต้องได้รบักำรสนับสนุนทำงสงัคม อย่ำงเหมำะสม ดงังำนวจิยัของสมศกัดิ ์ภู่วภิำดำวรรธ์ 
(2537) ไดส้รุปว่ำผูป้กครองมบีทบำททีส่ ำคญัต่อกำรส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรคข์องเดก็ กำรอบรม
เลีย้งดทูีเ่หมำะสมและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของเดก็ตำมวยัทัง้ดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ สงัคม และ
สตปิญัญำ ให้เจรญิงอกงำมอย่ำงต่อเนื่องพรอ้มกนัไป ถ้ำเดก็ไม่ได้รบักำรกระตุ้นที่ดแีล้ว ลกัษณะ
ควำมสำมำรถที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิดก็จะไม่เจรญิงอกงำมอีกต่อไป นอกจำกนัน้แล้วกำรส่งเสริม
บรรยำกำศในห้องเรยีน และพฤตกิรรมกำรสอนของครู ยงัมคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
ควำมคดิสรำ้งสรรคข์องนักเรยีนดว้ย ห้องเรยีนทีม่บีรรยำกำศในกำรเรยีนมอีสิระในกำรเรยีนรู ้โดย
ครผููส้อนมกีำรเสรมิแรง กระตุ้นใหน้ักเรยีนแสดงควำมสำมรถ ใหค้วำมรกัควำมอบอุ่นเป็นกนัเองกบั
นักเรยีน มแีนวโน้มทีจ่ะท ำให้นักเรยีนมคีวำมคดิสรำ้งสรรคส์ูงไปดว้ย ซึง่สมธิ (กรมวชิำกำร. 2534: 
24-26; อ้ำงองิจำก Smith. 1972) ได้กล่ำวว่ำบรรยำกำศที่ก่อให้เกดิควำมคดิสรำ้งสรรค์ ได้แก่ 
บรรยำกำศทีเ่ตม็ไปดว้ยกำรยอมรบั และกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงควำมคดิเหน็อยำ่งอสิระ   

 5. กำรศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมคิดสรำ้งสรรค ์กบักำรอบรมเลีย้งดูแบบสนับสนุน 
กำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรอบรม
เลี้ยงดูแบบสนับสนุน และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล มคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับควำมคิด
สรำ้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนขอ้ที ่5 ทีต่ ัง้ไวว้่ำ “กำรอบรมเลีย้งดูแบบสนับสนุน กำรอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และกำรอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมคิด
สรำ้งสรรค”์ แต่กำรอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ต่มแีนวโน้ม
ทีจ่ะมคีวำมสมัพนัธท์ำงลบ  จำกผลกำรวจิยัสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุนสูง 
และ กำรอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลนัน้เป็นกำรส่งเสรมิในอสิระทำงกำรคดิ อสิระทำงกำรกระท ำ 
และอสิระในกำรแสดงออก ดงันัน้ เดก็ทีไ่ดร้บักำรอบรมเลีย้งดูแบบสนับสนุนสูง และ กำรอบรมเลีย้ง
ดูแบบใช้เหตุผลสูงจะช่วยให้เด็กมรีะดบัควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงไปด้วย แต่กำรอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคุมนัน้เป็นกำรอบรมเลีย้งดูที่อำจปิดกัน้ควำมคดิสรำ้งสรรค์ ดงังำนวจิยัของพรเพญ็  ชยัมงคล 
(2537) ได้ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรอบรมเลี้ยงดู กบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษำปีที ่4 อ ำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ ำนวน 514 คน พบว่ำกำรอบรมเลีย้งดูแบบใช้
เหตุผลมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัควำมคดิสร้ำงสรรค์ และผลกำรวจิยัยงัพบว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุมมคีวำมสมัพนัธท์ำงลบกบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ 

 6. กำรวเิครำะหถ์ดถอยพหุคูณแบบเพิม่ตวัแปรทลีะขัน้ในกำรท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรค ์
ในกลุ่มนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหำนคร ผลกำรศกึษำพบว่ำ กำรสนับสนุน
ทำงสังคมจำกโรงเรียน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์สำมำรถพยำกรณ์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งตำมสมมตฐิำนที ่6 บำงส่วนที่ตัง้ไวว้่ำ “แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน กำร
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สนบัสนุนทำงสงัคม และกำรอบรมเลีย้งดู สำมำรถท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นเดก็ ” ผลกำรวจิยันี้
แสดงใหเ้หน็ว่ำกำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์เป็นตวัแปรส ำคญักจ็ะ
ท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรค์ได้ ทัง้นี้ เนื่องจำกเดก็ในช่วงของวยัที่ก ำลงัศกึษำนัน้มคีวำมสนใจและ
ใกล้ชดิกบัสิง่แวดล้อม และมจีุดมุ่งหมำยที่ชดัเจน ดงันัน้กำรที่เด็กจะมีควำมคดิสร้ำงสรรค์ไปใน
ทศิทำงใด  กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีนจะมสี่วนช่วยในดำ้นกจิกรรมกำรแสดงออกต่ำง ๆ 
ของเดก็ สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของวฒันำ ระงบัทุกข ์(2545: 17-18) ไดก้ล่ำวถงึแนวทำงกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั คอื กำรเลอืกใช้วธิกีำรจดักำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย ตรงกบั 
ควำมต้องกำร และควำมสนใจของผูเ้รยีนเป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรพฒันำผูเ้รยีน โดยเฉพำะกำรพฒันำ
ใหผู้เ้รยีนมคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์และสอดคลอ้งกบัทอแรนซ ์(อำร ีพนัธม์ณี. 2546: 91-92; อ้ำงองิจำก 
Torrance. 1959: Unpage) ทีว่่ำ “กำรพฒันำควำมคดิสรำ้งสรรคน์ัน้ต้องใชเ้วลำ ควรใหม้กีำรพฒันำ
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป กระตุ้นส่งเสรมิให้นักเรยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง และส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ใช้
จนิตนำกำรของตนเองอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ เปิดโอกำสใหน้ักเรยีนเรยีนรูค้น้ควำ้อย่ำงต่อเนื่องอยู่
เสมอ ครเูปลีย่นบทบำทเป็นผู้ชีแ้นะ ลดกำรอธบิำยและบรรยำยลงบ้ำง เพื่อใหน้ักเรยีนมสี่วนรเิริม่
กจิกรรมดว้ยตนเองมำก” รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั งำนวจิยัของ อลั-ไครซ ีและ เทอรค์ ิ(Al-Qaisy; & 
Turki.2011) ได้ศกึษำจำกกลุ่มตวัอย่ำงวยัรุ่นในเมอืงอมัมนัจ ำนวน 800 คน พบว่ำ แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิม์คีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัระดบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์โดยพบว่ำมคี่ำควำมสมัพนัธ์อยู่ที ่ .70 
และมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ 
 
ข้อเสนอแนะ 

  1. จำกตวัแปรท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรค์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 ในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำกโรงเรยีน และ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ร่วมกัน
ท ำนำยควำมคดิสรำ้งสรรค์ ดงันัน้ ในกำรพฒันำควำมคดิสรำ้งสรรค์ โรงเรยีนควรจดักจิกรรมใน
โรงเรยีนที่สำมำรถน ำไปฝึกทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น ฝึกเสนอแนะควำมคิดเห็นและแนว
ทำงกำรแก้ไขหลำยแนวทำง ฝึกกำรท ำกจิกรรมวเิครำะห์มุมมองขอ้เสนอของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 
และฝึกเสนอควำมคดิเหน็เพิม่เตมิจำกผู้อื่น รวมถงึกำรกระตุ้นให้เดก็สรำ้งเป้ำหมำยในชวีติ และ
เสรมิสรำ้งก ำลงัใจเพื่อใหเ้ดก็เกดิควำมเชื่อมัน่ และภำคภมูใิจ 

  2. จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์กำรเลี้ยงดูแบบสนับสนุน และแบบใช้เหตุผลมี
ควำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์ดงันัน้กำรส่งเสรมิให ้พ่อแม่และผู้ปกครอง เลี้ยงดูลูก
ดว้ยควำมรกั ควำมสมัพนัธท์ีด่ ีใหล้กูไดแ้สดงควำมคดิเหน็ ตลอดจนใหค้วำมช่วยเหลอื และใหค้วำม
อบอุ่นกบัเดก็ เพื่อใหเ้ดก็มคีวำมพรอ้มทีจ่ะพฒันำควำมคดิสรำ้งสรรคข์องตนเองต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรมกีำรศกึษำควำมคดิสรำ้งสรรค์ ของนักเรยีนในระดบัชัน้กำรศกึษำช่วงชัน้อื่น 
และศกึษำควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ยกยอ่ยลงไปในรำยดำ้นใหม้ำกขึน้ 
  2. ควรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปจัจยัต่ำง ๆ กบัควำมคดิสรำ้งสรรค์ ซึ่งจำก
ผลกำรวจิยัครัง้นี้  มตีวัแปรที่สำมำรถร่วมกนัพยำกรณ์ได้ 2 ตวั คอื กำรสนับสนุนทำงสงัคมจำก
โรงเรยีน และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ซึง่รว่มกนัพยำกรณ์ไดร้อ้ยละ 10.8 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ำยงัมตีวัแปรที่
อื่นทีจ่ะสำมำรถพยำกรณ์ควำมคดิสรำ้งสรรคไ์ดอ้กี  เช่น ดำ้นนโยบำยของโรงเรยีนในกำรจดักำร
เรยีนกำรสอน ดำ้นบุคลกิภำพของนกัเรยีน  เป็นตน้ 
  3. ควรมกีำรวจิยัเพื่อพฒันำชุกฝึกอบรมส่งเสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค ์โดยบูรณำกำรไป
กบักำรพฒันำแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องนกัเรยีน 
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ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถาม 

ตาราง 5 แบบสอบถามความคดิสรา้งสรรค ์  

ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ 
1 .6156 
2 .6563 
3 .5617 
4 .5915 
5 .6299 
6 .5296 
7 .5598 
8 .6183 
9 .5938 

ค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั = .6252 

ตาราง 6 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ 
1 .8473 
2 .8598 
3 .8463 
4 .8440 
5 .8339 
6 .8327 
7 .8264 
8 .8263 
9 .8342 
10 .8560 
11 .8433 
12 .8437 
13 .8447 

ค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั = .8523 

 



82 
 

ตาราง 7 แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคม 

ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ 
1 .9407 
2 .9407 

3 .9415 

4 .9409 

5 .9415 

6 .9408 

7 .9407 

8 .9424 
9 .9417 
10 .9409 

11 .9407 

12 .9414 

13 .9411 

14 .9415 

15 .9400 

16 .9407 

17 .9405 

18 .9416 

19 .9417 

20 .9411 

21 .9410 

22 .9397 

23 .9415 

24 .9405 

25 .9409 

26 .9406 

27 .9415 

28 .9407 

29 .9410 

30 .9419 

31 .9406 
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32 .9415 

33 .9407 

34 .9410 

35 .9419 

36 .9406 

37 .9414 

38 .9404 

39 .9415 

40 .9407 

41 .9412 

42 .9405 

43 .9405 

44 .9397 

45 .9399 

46 9417 

47 .9403 

48 .9418 

49 .9418 

50 .9411 

51 .9412 

52 .9418 

53 .9418 

54 .9414 

55 .9397 

56 .9433 

57 .9423 

58 .9419 

59 .9414 

  60 .9406 

ค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั = .9420 

 

 

ตาราง 7 (ต่อ) 
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ตาราง 8 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดู 

ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ 
1 .7696 
2 .7674 

3 .7610 

4 .7613 

5 .7618 

6 .7678 

7 .7697 

8 .7661 
9 .7780 
10 .7872 

11 .7666 

12 .7642 

13 .7678 

14 .7713 

15 .7563 

16 .7742 

17 .7620 

18 .7848 

19 .7725 

20 .7763 

21 .8050 

22 .7817 

23 .7935 

24 .7724 

25 .7807 

26 .7804 

27 .8014 

28 .7995 

29 .7776 

30 .7718 
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ค่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั = .7814 

ค่าความเท่ียงตรงแบบสอบถาม 

ตาราง 9 แบบสอบถามความคดิสรา้งสรรค ์

ขอ้ ค่าความเทีย่งตรง 
1 1.0 
2 1.0 
3 1.0 
4 1.0 
5 1.0 
6 1.0 
7 1.0 
8 1.0 
9 1.0 

 

ตาราง 10 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

ขอ้ ค่าความเทีย่งตรง 
1 1.0 
2 0.7 
3 0.7 

4 0.7 

5 0.7 

6 0.7 

7 0.7 
8 1.0 
9 1.0 
10 1.0 

11 1.0 

12 1.0 

13 1.0 

 



86 
 

ตาราง 11 แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคม 

ขอ้ ค่าความเทีย่งตรง 
1 1.0 
2 1.0 

3 1.0 

4 0.7 

5 1.0 

6 1.0 

7 1.0 

8 1.0 
9 1.0 
10 1.0 

11 1.0 

12 1.0 

13 1.0 

14 1.0 

15 1.0 

16 1.0 

17 1.0 

18 1.0 

19 1.0 

20 1.0 

21 1.0 

22 1.0 

23 1.0 

24 1.0 

25 1.0 

26 1.0 

27 1.0 

28 1.0 

29 1.0 

30 1.0 

31 1.0 
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32 1.0 

33 1.0 

34 1.0 

35 1.0 

36 1.0 

37 1.0 

38 1.0 

39 1.0 

40 1.0 

41 1.0 

42 1.0 

43 1.0 

44 1.0 

45 1.0 

46 1.0 

47 1.0 

48 0.7 

49 1.0 

50 1.0 

51 1.0 

52 1.0 

53 1.0 

54 1.0 

55 1.0 

56 1.0 

57 1.0 

58 1.0 

59 1.0 

60 1.0 

 

 

 

 

ตาราง 11 (ต่อ) 



88 
 

ตาราง 12 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดู 

ขอ้ ค่าความเทีย่งตรง 
1 1.0 
2 1.0 

3 1.0 

4 1.0 

5 0.7 

6 1.0 

7 1.0 

8 1.0 
9 1.0 
10 1.0 

11 1.0 

12 1.0 

13 1.0 

14 1.0 

15 1.0 

16 1.0 

17 1.0 

18 1.0 

19 1.0 

20 1.0 

21 1.0 

22 1.0 

23 1.0 

24 1.0 

25 1.0 

26 1.0 

27 1.0 

28 1.0 

29 1.0 

30 1.0 
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