
25 
 

  

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย 2) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
รูปแบบการส ารวจมีแบบประเมินประกอบด้วย แบบประเมินการรับรู้การสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น (IOC> .50, alpha 
> .70) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 440 คน สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงแปรผั นตาม
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  2) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์  การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  
 
Abstract 
 This research investigates 1) the relationships between creative self-efficacy, 
perceived university support for creativity and individual creativity. Also considered are 
2) creative self-efficacy and university support for creativity influencing individual 
creativity. In this inquiry, the researcher utilized quantitative methods in carrying out a 
survey research approach. The quality of the inventory ( IOC> .50, alpha > .70)  (i.e. 
university support for creativity, creative self-efficacy and Individual Creativity 
Inventory) used by the researcher in conjunction with an evaluation form was 
established to be a reliable instrument of research for collecting data from 440 officers 
of Silpakorn University. Data were analyzed, formulate and tabulated in the forms of 
Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. 
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 Findings are as follows: 1) The researcher found that were positively correlated 
with creative self-efficacy and perceived university support for creativity by statistical 
significance at .001 level, 2) Factoring influencing individual creativity was creative self-
efficacy by statistical significance at .001 level. 
Keywords: creativity, perceived university support for creativity, creative self-efficacy  
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันทุกบริบทของสังคมล้วนแต่กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในความอยู่รอดและการเติบโตในยุคโลกาภิวัตน์ (Andriopoulos and 
Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 
1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994) รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเริ่มต้น
จากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Trompenaars and Hampden-Turner, 2010) 
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและสมรรถนะแก่ผู้เรียน
โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะส าคัญทักษะหนึ่งหนึ่งเพ่ือนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 (Blašková, 2014)  ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้อง
ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดแก่นักศึกษา (Craft, 2006; McWilliam & Dawson, 2008; Marquis & 
Vajoczki, 2012; Bayram et al., 2013) มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์ท่ีมุ่งตอบสนองเป้าหมายของสังคมและประเทศเพราะ ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งของความส าเร็จในการพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Howkins,2008; 
Powell, 2008) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 
(มหาวิทยาลัย) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์  (Amabile, 
1983,1988; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; Mumford and 
Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554ก) ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัย
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างไร ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์
และอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์หรือไม่อย่างไร เพราะผลการวิจัย จักเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ผู้เปี่ยม
ด้วยความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (individual creativity) 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าทั้งสองค ามีการใช้สลับกันไป

มาหรือใช้ในความหมายเดียวกันก็ตาม แต่มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นและชัดเจน
แตกต่างจากแนวความคิดของนวัตกรรม(innovation)  โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
ระดับบุคคลหรือทีม ในขณะที่นวัตกรรมคือ กระบวนการระดับองค์การเป็นความส าเร็จของการน า
ความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ (Amabile, 1983; Stein, 1974; Woodman et al., 1993) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) มีผู้นิยามความหมายไว้แตกต่างหลากหลาย Guilford (1980) อธิบายว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของความคิดของมนุษย์ที่หลากหลาย กล่าวคือ บุคคลสามารถคิดเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งได้หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความคิดเชิงบวก 
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เช่น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น ซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นทักษะขั้นสูงและกระบวนการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอนของสมองประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว (คิดอย่างคล่องแคล่ว) การคิดอย่าง
ยืดหยุ่นและการคิดอย่างรอบคอบ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหาความคิดใหม่จากข้อมูลที่มี
เดิมและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ส่วน Kirton (1994) อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพัฒนาการของ
บุคคลตั้งแต่ในวัยเด็กภายใต้สภาพแวดล้อมพัฒนาจนกลายเป็นบุคลิกภาพ  

Amabile (1999, pp.3-7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 ประการประกอบด้วยองค์ประกอบแรกคือ ความเชี่ยวชาญ (expertise) เป็นความรู้ทั้งด้านเทคนิค
และการปฏิบัติหรือกระบวนการ รวมทั้งความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของบุคคล  
องค์ประกอบที่สองคือทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking skills) เป็นทักษะของบุคคล
ต่อการแก้ปัญหาต่างๆอย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ องค์ประกอบสุดท้ายคือแรงจูงใจ (motivation) 
ซึ่ง Amabile กล่าวว่าแรงจูงใจแต่ละแบบมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ไม่เท่ากัน กล่าวคือแรงจูงใจจาก
ภายในต่อความต้องการแก้ไขปัญหามีผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากกว่ารางวัลผลตอบแทนที่เป็น
แรงจูงใจภายนอก เช่น การให้เงินเป็นรางวัล เป็นต้น  องค์ประกอบด้านนี้ Amabile เรียกว่า แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าภายในใจของ
บุคคล  หากพิจารณานิยามในมิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของสิ่งแปลกใหม่
หรือความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสมเพ่ือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิผล ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล (individual creativity) เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ(Amabile et al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings 
and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 1983; Tushman and 
O’Reilly, 1997; Utterback, 1994)  

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ (DuBrin, 2010, pp.349-351) มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 
โอกาสหรือการตระหนักในปัญหา (opportunity or problem recognition) การที่บุคคลค้นหา
โอกาสใหม่หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ขั้นตอนที่ 2 การทุ่มเท (immersion) การที่
บุคคลมุ่งมั่นหรือสนใจต่อปัญหาและทุ่มเทหรือจดจ่อต่อสิ่งนั้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างทางเลือกหรือประเมินทางเลือก  ขั้นที่ 3 การบ่มเพาะ (incubation) เป็นขั้นตอนที่บุคคล
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่น าไปปฏิบัติจนกว่าข้อมูลสารสนเทศจะสมบูรณ์หรือความคิดตก
ผลึกน าไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ขั้นที่ 4 การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง (insight) แนวทางการ
แก้ไขเพ่ือพิชิตปัญหาของบุคคลเป็นการปรากฏขึ้นชั่วแวบหนึ่งหรือเกิดขึ้นในชั่วพริบตาโดยไม่สามารถ
ระบุเวลาได้  ขั้นที่ 5 การพิสูจน์และการน าไปปฏิบัติ (verification and application)  บุคคลท าการ
ตรวจสอบแนวทางสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นการพิสูจน์ประกอบด้วย การรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความมั่นใจด้วยการใช้ตรรกะและการทดลองกับแนวความคิดใหม่  
ส าหรับขั้นการน าไปปฏิบัติต้องการความใส่ใจติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะความล้มเหลวของความคิด
ใหม่ๆมีสาเหตุจากการไม่จริงจังกับการปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ (creative self-efficacy) 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ (creative self-efficacy) เป็นสิ่งส าคัญในการท า

ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
(Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002) โ ด ย เ ฉพ า ะ ใ น
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สถานการณ์ที่ยากล าบากหรือท้าทาย(Tierney and Farmer, 2002)  หรือก็คือการรับรู้ประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ เป็นความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองถูก
มองว่าแตกต่างจากมุมมองภายในตนเองด้านอ่ืนๆ เช่น ความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ความ
เชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่กว้างและมีความหลากหลายกว่า 
ในทางกลับกันความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการตัดสินใจที่
น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  กล่าวคือ บุคคลยิ่งมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์มากเท่าใด บุคคลนั้นก็จะยิ่งรับรู้โอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางความคิดสร้ างสรรค์ได้
มากเท่านั้น ถึงแม้ว่าปัจจัยบางอย่างจะท าให้ความสัมพันธ์นี้ลดลงเนื่องจากความไม่เหมาะสมระหว่าง
บุคคลกับงาน (Cummings and Oldham, 1997;Farmer et al., 2003; O’Reilly et al., 1991) 
หรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ไม่สนับสนุนต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Amabile et al., 
1996; Cummings et al., 1975; Oldham and Cummings, 1996; Woodman et al., 1993) 
งานวิจัยแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกของปัจจัยนี้คือ บุคคลมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์สูงจะส่งผลเชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Tierney and Farmer, 2002; 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554ก,ค,ง)  

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (Perceived university 
support for creativity) 

การรับรู้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการวิจัยนี้ ศึกษาตามแนวคิดการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การที่มีการศึกษาจ านวนมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ โดยทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social exchange theory) และบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เสนอว่า หาก
ฝ่ายหนึ่งกระท าดีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับรางวัลก็จะท าดีตอบ ตามทฤษฏีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การจะเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในการปฏิบัติ การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา  สภาพ
การท างานที่ดี และการให้รางวัล การรับรู้การสนับสนุนขององค์การของบุคลากรส่งผลดีต่อองค์การ
คือ การขาดงานและลาออกจากงานลดลง ความผูกพันกับองค์การและผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
นอกจากนี้นักทฤษฏีบางคนยังกล่าวไว้ว่าการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนขององค์การ นักวิชาการหลายท่านเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการ
สนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและนวัตกรรม  อาทิ Mumford and 
Gustafson (1998) ที่กล่าวว่า เงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่มีมากพอ รวมถึงการให้รางวัลที่มีคุณค่า การ
ให้อิสระในการท างานและการเผชิญความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
เช่นเดียวกับ Woodman et al. (1993) เสนอว่า สิ่งแวดล้อมในองค์การเป็นสิ่งที่สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อผู้น ามีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างองค์การแบบ
ยืดหยุ่น กลุ่มทีมงานประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลาย และการฝึกอบรมที่เน้นการเสนอความคิดใหม่ๆ 
และทักษะการแก้ปัญหาส าหรับความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของ Amabile (1988) เสนอปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
คือ แรงจูงใจขององค์การเป็นการส่งเสริมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการปฏิบัติงานที่มีความท้า
ทาย ประการที่สองคือ ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การประกอบด้วยบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ การ
ฝึกอบรมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ สุดท้ายคือ การปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนการบริหารรวมถึงการ
ให้อิสระในการท างานและการประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ  ส าหรับบริบทของไทยงานวิจัยของเฉลิม
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ชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2554ก,ค,ง) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลหรืออ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความ
คิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
 2. ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการวิจัยนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1,841 คน ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane (1967) ซึ่งก าหนดขนาดของตัวอย่างสูงสุดไม่น้อย
กว่า 400 คน ณ ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างของการวิจัยนี้ จ านวน 440 คน การเก็บข้อมูล
โดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (multi-stages 
random sampling) พบว่า ตัวอย่างจ าแนกตามเพศมีเพศชาย จ านวน 118 คน (28.3%) และเพศ
หญิงจ านวน 299 คน (71.7%) จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 98 คน 
(23.5%) และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 319 คน (76.5%) จ าแนกตามวิทยาเขต มีส านักงาน
อธิการบดีตลิ่งชัน จ านวน 79 คน (18.2%) วังท่าพระ จ านวน 60 คน (13.8%) วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จ านวน 202 คน (46.5%)  และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจ านวน 93 คน (21.4%) 

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 
 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรา้งสรรค ์
 

การรับรู้การสนับสนุนความคิดสรา้งสรรค์ของ
มหาวิทยาลยั 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพคือความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยการหาค่า IOC และความเชื่อมั่น (reliability) แล้ว ประกอบด้วย
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท 
ผู้วิจัยปรับปรุงจาก Houghtton & DiLeillo (2009) พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า .80 และ
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.815  
 แบบประเมินประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ใช้มาตรวัด  
5 ระดับของลิเคิร์ท ผู้วิจัยปรับปรุงจาก Tierney & Farmer (2002) และ Houghtton & DiLeillo 
(2009) พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า .80 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.756  
 แบบประเมินการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ข้อค าถามจ านวน  
5 ข้อใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินของศูนย์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
(Center of Creative Leadership) (Amabile et al.,1999) พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า 
.80 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.738  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ด้วย 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอยู่ในระดับสูง (mean = 
3.856, SD = .459) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.632, 
SD = .577) และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง 
(mean = 3.337, SD = .730)  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .430 และ .162 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  

ตัวแปร mean SD CSE COS 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ (CSE) 3.632 .577   
การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (COS) 3.337 .730 .498***  
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (IC) 3.856 .459 .430*** .162*** 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลจากปัจจัยต่างๆ 
คือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
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มหาวิทยาลัย  ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่า
ความคลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.884 มีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 
ถือว่ายอมรับได้กล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิขย์บัญชา , 2546, น.340-
341) และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเกิด multicollinearity หรือไม่ โดย
พิจารณาค่า tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปร พบว่า มีค่าtolerance 
เท่ากับ .754 มีค่าไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 1.326 มีค่าไม่มาก แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็น
อิสระต่อกัน (กัลยา วาณิขย์บัญชา, 2546, น.377-378) ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลคือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น (ตารางที่ 2)  สามารถ
อธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ร้อยละ 18.5 หรือมีค่า R2 
เท่ากับ .185 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล ได้ดังนี้ 
 
 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล    =  2.606 + .344 (ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์)  
 
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล  

ตัวแปร B Beta t R2 change 
ค่าคงที ่ 2.606  20.307***  
ประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ (CSE) 

.344 .430 9.860*** .185 

Multiple R = .430 R2 =.185 Adj. R2=.183 F=97.215***  

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลกับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย   ผลการวิจัยนี้แสดงข้อมูลยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย  มีความสัมพันธ์แปรผันตามระหว่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ ผ่ านมา  
(Amabile,1988; Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; Amabile, 1983; 
Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554ก,ค,ง; 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2555ก,ข; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2556; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และรัช
นิภา สายอุบล, 2556) 
 วัตถุประสงค์ถัดไปเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยนี้พบว่า ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
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สร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนๆ 
(Amabile,1988; Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; Amabile, 1983; 
Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554ก,ค,ง;
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2555ก,ข; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2556; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และรัช
นิภา สายอุบล, 2556) ส าหรับการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยไม่มีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  ซึ่ งโต้แย้งกับแนวคิดและงานวิจัยที่ทบทวนวรรณกรรม 
(Amabile,1988; Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; Amabile, 1983; 
Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน,2554 ก,ค,ง) 
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ทบทวนวรรณกรรมบางงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากองค์การภาครัฐ  (เฉลิมชัย 
กิตติศักดิ์นาวิน, 2555ก,ข; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2556; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวินและรัชนิภา สาย
อุบล, 2556) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2554ง) 
 ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตามกับความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์นั้น 
ผลการวิจัยนี้น่าสนใจมากว่ามีทั้งสอดคล้องและโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมา  หากพิจารณาผลงานวิจัย
ที่สอดคล้องกันจะพบว่างานวิจัยกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดเป็นการวิจัยจากองค์การภาครัฐ  (เฉลิมชัย  
กิตติศักดิ์นาวิน, 2555ก,ข; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2556; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวินและรัชนิภา สาย
อุบล, 2556) และมีเพียงหนึ่งงานวิจัยที่เป็นการวิจัยจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลิมชัย 
กิตติศักดิ์นาวิน ,2554ง)  รวมทั้งผลงงานวิจัยของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2557) ที่เก็บข้อมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานในลักษณะเดียวกัน จึงเป็นข้อมูลน่าสนใจที่สะท้อนให้เห็นว่า 
องค์การภาครัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เน้นการท างานตามกฎระเบียบท าให้ละเลยหรือ
มองข้ามความส าคัญของปัจจัยนี้ ทั้งๆที่มีงานวิจัยจ านวนมากแสดงให้เห็นว่า การรับรู้การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดต่อความคิดสร้างสรรค์ แม้บางท่าน
อาจจะแย้งว่าองค์การภาครัฐหลายแห่งให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้  ก็ท าให้เกิดค าถามว่า ท าไมปัจจัยนี้
จึงไม่สัมฤทธิ์ผลอาจจะเป็นเพราะว่า การจัดปัจจัยนี้ไม่เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจเพียงพอต่อความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เก่ียวข้องพึงสนใจหาแนวทางหรือวิธีการ
ในการส่งเสริมหรือพัฒนาปัจจัยนี้ให้เกิดส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับปัจจัย
ต่างๆมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตามกัน แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
มีเพียงประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เพียงปัจจัยเดียว ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่
ส าคัญมากที่ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต้องส่งเสริมและค้นหาแนวทางในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป เนื่องจากการศึกษานี้ พบว่า การรับรู้การ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยไม่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลซึ่งมี
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องและโต้แย้งกับแนวคิดและงานวิจัยที่ทบทวนวรรณกรรมเป็นข้อมูลที่น่าสนใจใน
การวิจัยในครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการวิจัยเชิงยืนยันว่า ท าไมปัจจัยนี้จึงไม่สัมฤทธิ์ผลและจะท าอย่างไรให้
สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเสนอให้มีการวิจัยปัจจัยอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ เช่น วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้น า บุคลิกภาพ แรงจูงใจภายใน ฯลฯ และขยายการวิจัยให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย
ต่างๆในระดับประเทศเพ่ือเป็นการยืนยันผลการวิจัยและให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทของไทย อัน
จักเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อันจักน าไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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