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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ปจจุบันประเทศตาง ๆ มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัฒน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบ

เศรษฐกิจดวยทรัพยากรของประเทศ หรือการแสวงหาความไดเปรียบในการแขงขันดวยการสราง   

สิ่งใหม จากสิ่งประดิษฐ การคิดคน รูปแบบธุรกิจ ท้ังสินคาและบริการ ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีเรียกวา 

นวัตกรรม ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Innovation-Driven 

Economy) (Porter, 1998 อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2552: 10) การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมขององคการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยองคการ

ไดลงทุนเพ่ือพัฒนาดานการคนควา วิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองใชทักษะการคิดคน ความคิดสรางสรรค 

เพ่ือสรางสินคาและบริการ ความคิดสรางสรรคจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการ

จัดการนวัตกรรม ตลอดจนขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย และความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน (นพดล เหลืองภิรมย, 2555) ความสําคัญของนวัตกรรมจึงเปนปจจัย

ใหบุคคลท่ีตองการสรางนวัตกรรมในองคการ ไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากข้ึน มีน้ําหนักมาก

ข้ึน เพ่ือหวังจะใหบุคลากรมีศักยภาพและถือเปนสินทรัพยทางปญญา ท่ีคอยคิดคนนวัตกรรมใหกับ

องคการ (พยัต วุฒิรงค, 2555) ความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนตอความอยูรอดในโลกของการ

แขงขันเสรีทางการคาเพราะตลาดเสรีนั้นมีการแขงขันสูง เทคโนโลยีในปจจุบันจึงมีการแขงขันกันใน

ดานความคิดสรางสรรคเพ่ือผลิตสิ่งใหมออกสูตลาด (คณะกรรมการวิชาการคิดสรางสรรคเพ่ือการ

จัดการคุณคา, 2555: 13)  

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชเศรษฐกิจเชิงความสรางสรรค (Creative 

Economy)  หรือ เศรษฐกิจสรางสรรค คือการสรางมูลคาท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย (Howkins, 

2001 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2552: 20)  ซ่ึงเปนการ

สรางสรรคสินคาและบริการโดยเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมปญญาของสังคมไทย 

ผนวกเขากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม นําเขาสูกระบวนการ “คิดอยางสรางสรรค” และสราง

แรงบัลดาลใจจากรากวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีสั่งสมของสังคม เพ่ือสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและ

ขยายไปถึงการสรางคุณคาทางสังคมดวย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2552) สําหรับประเทศไทย มีการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ดวยแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 คือการเพ่ิมคุณคาของสินคาและบริการ (Value Creation)
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โดยการใชองคความรูและนวัตกรรม (เสาวรภย กุสุมา ณ อยุธยา, 2552: 23) และการพัฒนา

เศรษฐกิจสรางสรรคในแผนฯ 11 มีนโยบายสงเสริมการศึกษา และการวิจัยและพัฒนา (The 

Research and Development) เชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสรางสรรคและทุนวัฒนธรรม รวมถึงการ

พัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) โดยพัฒนาทักษะความรูของผูประกอบการและบุคลากรในการ

สรางความคิดสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหม โดยสนองความตองการดานการผลิตและ

บริการ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) ถึงแมประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และมีหนวยงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสรางสรรค แตเม่ือเปรียบเทียบการเติบโตของ

อุตสาหกรรมสรางสรรคแลวยังอยูในอัตราท่ีต่ํา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 2552)  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสรางสรรค

ในปจจุบัน คือ การศึกษาเรียนรูและพัฒนาคน ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจสรางสรรค 

จากการศึกษาพบวาการเขาถึงวิชาการความรูของผูคนในแตละสังคมนั้น มีความสัมพันธอยาง     

แนนแฟนกับอิสรภาพทางความคิดและแสดงออกของสังคมนั้น เม่ือใดท่ีผูคนหยุดท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม 

เม่ือนั้นพวกเขาก็หยุดท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมเชนกัน (Howkins, 2551: 16 อางถึงใน ศูนยสรางสรรค

และออกแบบ) อุตสาหกรรมสรางสรรค จึงเปนการสรางสรรคระดับปจเจกบุคคล ทักษะและ

ความสามารถพิเศษท่ีสรางความม่ังค่ังและสรางสรรคงานจากทรัพยสินทางปญญา ประเภทของ

อุตสาหกรรมสรางสรรค เชน การโฆษณา สถาปตยกรรม งานศิลปะ งานปน งานออกแบบ ภาพยนตร 

ซอฟตแวร (Software) ดนตรี สื่อวิทยุและโทรทัศน เปนตน (Jones et al., 2004)   

ความคิดเชิงสรางสรรค เปนการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม    

ท่ีมีอยูสูความคิดใหมท่ีไมเคยมีมากอน เพ่ือคนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดใหกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  เปนการคิด

ดวยกระบวนการ (Process) การแกปญหาโดยความคิดสรางสรรค มี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกําหนด

เปาหมายการคิด กําหนดวัตถุประสงคของปญหาท่ีตองการแกไข ตั้งคําถามท่ีชัดเจน และถูกตอง 

ข้ันการแสวงหาแนวคิดใหม  วิธีการท่ีจะพาไปสูวัตถุประสงค หรือคิด คําตอบของคําถามใหมากท่ีสุด 

และตองปฏิบัติไดจริง ข้ันประเมินและคัดเลือกแนวคิด การกลั่นกรองดวยความคิดท่ีใชเหตุผล       

จนเหลือความคิดท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2556) กิลฟอรด 

(Guilford, 1957) ไดประเมินพฤติกรรมท่ีสรางสรรคจากคุณลักษณะ 4 ดานคือ ความไวตอปญหา 

(Sensitivity) ความคลองตัว (Fluency) ความยืดหยุน (Flexibility) และความแปลกใหม 

(Originality)  และอีลิส พอล ทอรแรนซ (Ellis Paul Torrance) ไดกําหนดองคประกอบทางความคิด

สรางสรรคเปน 4  ดาน คือ ความคลองตัว (Fluency) ความยืดหยุน (Flexibility) ความแปลกใหม 

(Originality) และความละเอียด (Elaboration) ซ่ึงเปนแนวทางของกระบวนการท่ีสรางความสําเร็จ

หรือไดผลลัพธท่ีดีจากปญหา ชองวางของสารสนเทศ สวนประกอบท่ีหายไป การปรับเปลี่ยนไปจาก

เดิม การคาดเดาหรือใชสมมติฐานภายใตขอจํากัด ดวยการประเมิน ทดสอบ คาดเดา สมมติฐานท่ี
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เปนไปได จากนั้นปรับแกและทดสอบ และสุดทายคือการสื่อสารผานผลงานในรูปแบบตาง ๆ 

(Torrance, 1993)  โดยมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ดานความเชี่ยวชาญ คือความรูทางดาน

เทคนิค ข้ันตอน และการใชเหตุผล  ภูมิปญญา ดานทักษะการคิดอยางสรางสรรค  เปนตัวกําหนดวา

คนนั้นจะเขาถึงปญหาอยางยืดหยุนและมีจินตนาการมากนอยแคไหน ทางแกปญหาเหลานั้นทําให

สภาพการปจจุบันพลิกผันไปเลยหรือไม พวกเขามีความมานะ บากบั่นหรือไม และ ดานแรงจูงใจ 

ทุกประเภทไมไดมีผลลัพธเทาเทียมกัน แรงปรารถนาภายในใจของคนในการแกปญหาท่ีอยูตรงหนาจะ

นําไปสูการแกปญหาท่ีมีความคิดสรางสรรคไดมากกวารางวัลท่ีมาจากภายนอก เชน เงิน องคประกอบ

นี้ถูกเรียกวา แรงจูงใจท่ีแทจริง (Intrinsic Motivation) เปนแรงจูงใจประเภทท่ีถูกกระตุนได

ทันทีทันใดมากท่ีสุดดวยสภาพแวดลอมในการทํางาน (คมสัน ขจรชีพพันธุงาม, 2555) การพัฒนา

ความคิดสรางสรรคนั้น ตองมีการดําเนินการขององคการ และสภาพแวดลอม และการบมเพาะองค

ความรู ทักษะ จากการเรียนรู ระดับบุคคล ประกอบกับองคการตองมี วิสัยทัศน พันธกิจ ลักษณะ

องคการ คุณคา ความเปนผูนํา ท่ีเปนลักษณะขององคการนวัตกรรม ท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการ

สรางสรรค และการสรางสรรคเฉพาะบุคคล ซ่ึงเปนสื่อกลางของความสรางสรรค เพ่ือใหเกิดความ

สรางสรรคระดับบุคคล กลุม และระดับองคการ (Mumford, 2012: 19) การสรางนวัตกรรมและ

ความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืนขององคการ จึงตองพัฒนาให พนักงาน (People) มีความสามารถ

ท่ีโดดเดน (Great Performance)  ตองเปนคนดีขององคการและสังคม (Good Governance) และ

สามารถทํางานเปนทีมและโตไปดวยกันกับองคการ (Growth to Gather) (บัญชา ชุญหสวัสดิกุล, 

2554) 

การพัฒนาความสามารถของพนักงานและการทํางานเปนทีมท่ีมีความสามารถดาน

ความคิดสรางสรรคจะสงผลใหองคการมีความสรางสรรค เปนการสรางความคิดเพ่ือพัฒนาสู

นวัตกรรม และสามารถสรางประสิทธิภาพ ผลิตภาพขององคการไดดีข้ึน (Chia His Lian, 2010) 

รวมถึงสรางความสามารถขององคการกับการแขงขันในโครงสรางอุตสาหกรรม (Jeou-Shyan Horng 

and Yi-Chun Lee, 2009) อีกท้ังยังสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค 

(Andriopoulos and Gotsi, 2000; Sun Shuqin, 2012; Vesela and Klimova, 2013) การ

พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาข้ันสูง และภาคเอกชนนั้นชวยสงเสริมการเรียนรูและ

ดานความคิดสรางสรรคดวยการวิจัยและพัฒนาท่ีตอยอดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม (Hung-Yi Wu and 

March, 2010; Kettunen, Mertanen, and Penttila, 2013)  

องคความรูท่ีสําคัญของพนักงาน เกิดจากการบมเพาะความรูและความคิดสรางสรรคจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือขยายผลและพัฒนาสูแรงงานท่ีคุณภาพและมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค จากทุนความคิด วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสรางสรรคใน
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สาขาวิชาตาง ๆ ซ่ึงตองใชกระบวนการเ พ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  อีกท้ังสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ มีนโยบายและแผน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2555 - 2564) ในการเสริมสรางศักยภาพ 

เครือขายและความเขมแข็งของหนวยผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบบเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และมีความคิดในเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน (Global 

Competitiveness Index) อยูอันดับท่ี 37 จาก 148 ประเทศ แตความสามารถดานการศึกษา

ระดับสูงและการฝกอบรม และความสามารถดานนวัตกรรม อยูในอันดับท่ี 66 อยูในอันดับกลาง และ

เม่ือเทียบกับในภูมิภาคเอเชีย ระดับการศึกษาข้ันสูงอยูในอันดับท่ี 5 จาก 10 ประเทศในภูมิภาค

อาเซียนอยูระดับกลางเชนกัน โดยดานการศึกษาข้ันสูงมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือ คุณภาพของระบบ

การศึกษา คุณภาพของการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คุณภาพของวิทยาลัยการ

จัดการ การวิจัย เปนตน (Schwab, 2013) 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารนวัตกรรมในองคการ เปนการบริหารท่ีเชื่อมโยง และ

ครอบคลุมสวนท่ีเก่ียวของโดยเชื่อมโยง วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายเชิงนวัตกรรมขององคการ 

รวมถึงการวางแผนท่ีดีและชัดเจน (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, 2554) การพัฒนาดัชนีชี้วัดนวัตกรรม

ของมหาวิทยาลัย ท่ีเปนแหลงความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาองคความรูมีความสัมพันธกับการ

วิจัย งานสรางสรรค และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังแนวความคิดของการประเมินดัชนีชี้วัดทุนดาน

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในไตหวัน เพ่ือวิเคราะหทุนทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Capital) 

ของมหาวิทยาลัย จากดัชนีชี้วัดทุนดานนวัตกรรม (Indicators of Innovation Capital) ไดแก ทุน

มนุษย (Human Capital) ทุนองคการ (Organizational Capital)  ทุนลูกคา (Customer Capital)  

ทุนโครงสราง (Structural Capital)  ทุนปจเจกบุคคล (Individual Capital), ทุนชาติฝายพลังรวม

หมู (Collective Capital), ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในและภายนอกองคการ (Relational 

Capital), ทุนนวัตกรรม (Innovation Capital), และทุนพันธมิตร (Strategic Alliances) เปนตน 

โดยจัดอันดับกลุมมหาวิทยาลัยตามดัชนีชี้วัดท่ีใหคาน้ําหนักโดยจากผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา (Hung-

Yi Wu, Jui-Kuei Chen, and I-Shuo Chen, 2010)   

ในปจจุบันยังไมมีการศึกษาถึงตัวบงชี้และปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะ ถึงแมหนวยงานท่ีเก่ียวของดานคุณภาพการศึกษาของประเทศได

กําหนดทิศทางดานคุณภาพการศึกษาจากเกณฑดัชนีชี้วัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาในมิติ

ตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสถาบันการศึกษาเทานั้น แตการพัฒนา

ตัวบงชี้กระบวนการสรางสรรคจะเปนเครื่องมือ หรือตัวบงชี้ดานนวัตกรรมขององคการ เพ่ือกําหนด
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ทิศทางและสถานะของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ท่ีตองปรับองคการภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม   

การพัฒนาความคิดสรางสรรค และตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จึง

เปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู

ตลาดแรงท่ีมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยความคิดสรางสรรคท่ีผานการ

เรียนรูในมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับสูยุคเศรษฐกิจสรางสรรค และยังสอดคลองกับกรอบแนวคิดใน

ศตวรรษท่ี 21 เก่ียวกับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  ท่ีประกอบดวย การคิดเชิงวิพากษและ

การแกปญหา (Critical Thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการทํางานรวมกัน 

(Collaboration) และทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creativity)  (Framework for 21st Century 

Learning, 2014) งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรคในประเทศไทย สวนใหญเปนการศึกษา

ผลลัพธเพ่ือวัดระดับความคิดสรางสรรคท่ีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการ 

เชน ความคิดสรางสรรคกับลักษณะผูนํา ความคิดสรางสรรคขององคการ ความคิดสรางสรรคกับ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความคิดสรางสรรค (ศิวพร โปรยานนท (2554), เดชา เดชะวัฒนไพศาล 

(2555)) แตงานวิจัยดานกระบวนการสรางสรรคในตางประเทศศึกษาถึงกระบวนการสรางสรรคและ

ข้ันตอนในการพัฒนานวัตกรรมท้ังกระบวนการและผลิตภัณฑ รวมถึงศึกษาแหลงของความสรางสรรค 

ท้ังในระดับสถาบันการศึกษา และระดับวิชาชีพ เชน ดานการออกแบบ ดานศิลปะ เปนตน รวมถึง

การศึกษากระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค (Guillaume, Ghisletta, and Lubart 

,2012; Howard, Culley, and Dekoninck ,2008; Mattingly, 2011) แตยังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษาถึง

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาผลงาน เพ่ือใชในการพัฒนาการบริหารจัดการท้ัง

ระดับบุคคล ระดับองคการ และระดับประเทศ  

ความคิดสรางสรรค มีท้ังในองคการภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการทํางานรวมกัน

ระหวางองคการเพ่ือพัฒนาและสรางสรรคผลงานท้ังดานผลิตภัณฑและกระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเปนองคการท่ีมีแหลงความรู และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญในศาสตรสาขาวิชา รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเปนแหลงพัฒนาองคความรูใหมจากความสรางสรรค 

และความรวมมือท้ังองคการภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคสูสังคม การ

พัฒนาการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญในการพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรคของนักศึกษาเพ่ือ

สรางความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะในแตละสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนสถาบันการศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแตละสาขาวิชา ใหมีทักษะ 

ความคิดสรางสรรค ความรูดานวิชาชีพในศาสตร เพ่ือเปนบุคลากรท่ีสําคัญขององคการในการ

ขับเคลื่อนศักยภาพ และความสามารถดานการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมขององคการ ซ่ึงปจจุบัน
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มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงไดปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาท่ีมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังถูกกํากับดานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

โดยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลดานกระบวนการ ปจจัยนําเขา ผลลัพธ และผลผลิต ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกท้ัง

ยังแบงกลุมสถาบันการศึกษาเปน 4 กลุม เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 

ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง ท่ีเปน

สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา หรือ สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการ

วิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาข้ันสูง คือการจัดการศึกษาดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แตดวยวัฒนธรรม

องคการ วัตถุประสงคดานการศึกษาและการกอตั้ ง ท่ีแตกตางกัน ทําใหมหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาข้ันสูง จึงกําหนดเอกลักษณและอัตลักษณของแตละสถาบันท่ีมุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพดานการศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เชน เนนดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนา

องคความรู ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานภาวะผูนําและคุณธรรมทางธุรกิจ 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสุขภาวะทางสังคม และดานจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

เปนตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีมีความสรางสรรค มีลักษณะการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริหารจัดการ บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอความสรางสรรค มีการกําหนด        

อัตลักษณ เปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการ

กําหนดอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีรากฐานดานศิลปะท่ีมีการเปดความคิดในการพัฒนา

ผลงานท่ีหลากหลาย มีการฝกฝนทักษะดานฝมือ และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ การพัฒนาความรูในศาสตรสาขาวิชาท่ียังคงวัฒนธรรมขององคการ ดานความคิด

สรางสรรคท่ีถูกถายทอดผานผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค ในกรอบและกระบวนทัศนของ

ศาสตรอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีรากฐานดานศิลปะ และขยาย

พัฒนาสูศาสตรสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ผูวิจัยจึงเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือศึกษาและพัฒนา    

ตัวบงชี้การพัฒนาความคิดสรางสรรคในสถาบันการศึกษาข้ันสูง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนดท้ังอัตลักษณและเอกลักษณท่ีเนนดานความคิด

สรางสรรค ดวยเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีรากฐานจากดานศิลปะ ในศาสตรสาขาวิชาท่ีตองเนนความคิด

สรางสรรคในการเรียนการสอน การพัฒนาความคิด และบมเพาะเพ่ือสรางบัณฑิตเพ่ือเปนศิลปนท่ี

สรางตัวตนผานการผลิตผลงานท่ีมีเอกลักษณและโดดเดน และพัฒนาสูสาขาวิชาดานศิลปะประยุกต 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และบริหารธุรกิจ ตามลําดับ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยของ
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รัฐ ท่ีเปดการเรียนการสอนมากกวา 70 ป โดยมีพ้ืนฐานศาสตรดานสาขาวิชาดานศิลปะ โดยเริ่มกอตั้ง

ท่ีวังทาพระ กรุงเทพฯ ขยายวิทยาเขตไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จัดการ

เรียนการสอนดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และดานวิทยาศาสตร และวิทยาเขตเพชรบุรี จัดการ

เรียนการสอนดานการจัดการและบริหารธุรกิจ สัตวศาสตร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ และคณะดุริยางคศาสตรท่ีเปดการเรียนการสอนท่ีตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    

ดวยการมีรากฐานในการบมเพาะองคความรูดานศิลปะท่ีเปนการสรางความคิดสรางสรรคในการ

พัฒนาองคความรู และถายทอดผานผลงานและตัวตนท่ีมีอัตลักษณท่ีโดดเดนผานการบมเพาะจาก

กระบวนการเรียนรูและผลงานดานศิลปะ และพัฒนาศาสตรและศิลปในหลายสาขาวิชาสูการสราง

บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานศิลปะ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทํีาใหแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชามีความหลากหลายตามอัตลักษณของแตละ

สาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญาดานความคิดสรางสรรค  คือ ศิลปและศาสตร สรางสรรค

ชาติยั่งยืน มีปณิธานดานการสรางสรรค คือ สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ และภูมิปญญาเพ่ือสังคม โดย

เนนเอกลักษณ อัตลักษณ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค และกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 9 ขอ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคและ

การคิดอยางเปนระบบของนักศึกษา จากกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรในสาขาวิชา รวมถึง

สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ตามปรัชญา วิสัยทัศน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) 

ความคิดสรางสรรคมีอยูในตัวบุคคลท่ีผานกระบวนการคิด ผานประสบการณ ความรูใน

ศาสตรสาขาวิชา บริบท ความเชี่ยวชาญ ท่ีมีอยูในพนักงานขององคการท่ีตองการพัฒนาผลิตภัณฑ 

กระบวนการ การวิจัยและพัฒนา การเขาถึงขอมูลเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการสรางสรรคนั้นทําไดยาก 

แตดวยมหาวิทยาลัยท่ีเปนแหลงพัฒนาองคความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และการฝกปฏิบัติ 

กอนเขาสูสังคมแหงการเรียนรูและใชความรูสรางสรรคเพ่ือใหเกิดประโยชนกับองคการนั้น สามารถ

ศึกษาขอมูลวิจัยเชิงประจักษในภาพกวางไดอยางครอบคลุม ทําใหผูวิจัยจึงเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือศึกษาถึงตัวบงชี้และปจจัยท่ีสัมพันธกับการพัฒนากระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

หลักสูตรท่ีเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณเชิงสรางสรรค สะทอนผานผลงานสรางสรรคงานวิจัย และ

ภาพลักษณขององคการอยางชัดเจน 

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาตัวบงชี้และ

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในหลักสูตรของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานการศึกษาในสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสรางสรรค การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของหลักสูตรในคณะวิชา

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิตของหลักสูตร ในคณะ

วิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของหลักสูตร ในคณะวิชาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. เพ่ือทดสอบความสัมพันธของความเปนองคการนวัตกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี    

ท่ีสงผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และระดับความคิดสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนในบัณฑิต

ของหลักสูตรในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานองคการนวัตกรรมสงผลตอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

สมมติฐานท่ี 2 องคการนวัตกรรมสงผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

สมมติฐานท่ี 3 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสงผลตอกระบวนการความคิดสรางสรรค 

สมมติฐานท่ี 4 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคสงผลตอความคิดสรางสรรค 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร ประชากรคือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ีเปดการเรียน

การสอนของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตแตละ

หลักสูตรท่ีจบปการศึกษา 2557 และคณาจารยในแตละหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 

ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

1. แหลงขอมูลปฐม

1.1 การสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ

พัฒนาตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

1.2 ขอมูลการตอบแบบสอบถามท่ีเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค ของบัณฑิตในหลักสูตรท้ังหมดของทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และขอมูลการตอบแบบสอบถามดานองคการนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี 

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของคณาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคการนวัตกรรม  นวัตกรรม

เทคโนโลยี กระบวนการสรางสรรค และความคิดสรางสรรค 
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3. ตัวแปรท่ีใชศึกษา ศึกษาจากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคการนวัตกรรม  

นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และความคิดสรางสรรค จาก

กระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงศึกษากรอบแนวคิดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน

แตละสาขาวิชา 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

องคการนวัตกรรม โดยศึกษาจากกรอบแนวคิด และการสังเคราะหตัวบงชี้องคการนวัตกรรม 

นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และความคิดสรางสรรค ไดบูรณาการ

กรอบแนวคิดในการวิจัยดังในภาพท่ี 1 
 

องคกรนวัตกรรม

(Innovative 

Organization)

นวัตกรรมเทคโนโลยี

(Technological 

Innovation)

กระบวนการพัฒนา   

ความคิดสรางสรรค

(Creative Thinking 

Development)

ความคิดสรางสรรค

(Creative Thinking)H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

H4 (+)

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอตกลงเบ้ืองตน  
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross Section) 

โดยวัดผลลัพธเพ่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในทุกหลักสูตร ของทุกคณะวิชา การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากระบวนการดําเนินการเรียน
การสอนของหลักสูตรในคณะวิชา โดยไมไดจําแนกหลักสูตรการเรียนการสอนใหมหรือปรับปรุง  
เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนอยางตอเนื่องของสาขาวิชา จึงใชหลักสูตรท่ีเปดสอนใน
ปจจุบัน ทําใหมีความแตกตางในรายวิชาและการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นป 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ

ของบัณฑิต ในการสรางสิ่งใหมหรือการปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีมีอยูเดิม เพ่ือใหเกิดผลงานท้ังในรูปแบบของ

กระบวนการทํางาน และผลงานท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน โดยวัดดวยเครื่องมือดาน

จิตวิทยาเพ่ือวัดลักษณะความสรางสรรคจากทัศคติและบุคลิกดานความคิดสรางสรรค 
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นวัตกรรมเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชเครื่องมือและ

กระบวนการเพ่ือผลลัพธเชิงการบริหาร การดําเนินงาน และเครื่องมือดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดย

เปนนวัตกรรมท่ีมีพ้ืนฐานหรือขอบเขตท่ีพัฒนามาจากเทคโนโลยี ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หรือรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือในสาขาวิชา และกระบวนการท่ีดีเพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 

องคการนวัตกรรม คือ องคการท่ีมีลักษณะยืดหยุนมีความคลองตัวในการทํางาน           

มีบรรยากาศท่ีสงเสริมและเอ้ือตอพัฒนาความคิดสรางสรรค และใหเกิดการพัฒนากระบวนการท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน  โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา 

องคการแหงการเรียนรู การทํางานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม 

ปจจัยดานเครือขายภายนอก  

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการพัฒนาความรู ความคิด 

ทักษะ ใหสามารถมีบุคลิกหรือความคิดท่ีสรางสรรคผานกระบวนการ พัฒนาความรู พัฒนาแนวคิด

ทักษะและทัศนคติ พัฒนาความสามารถเฉพาะทาง พัฒนาแนวคิดการมุงเนนท่ีประเด็นท่ีสนใจ และ

การสรางอัตลักษณ ในการพัฒนาผลงานดานการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา

องคความรูท่ีไดจากการเรียนการสอน ในรูปแบบชิ้นงาน หรือผลงานท่ีเปนท่ียอมรับของสาขาวิชา   

ท้ังกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคผลงาน วิธีคิด ท่ีมีลักษณะท่ีปรับปรุงตอยอดหรือแตกตางจากสิ่ง

ท่ีมีอยูเดิม โดยมีฐานคิด ฐานคติท่ีสนับสนุนความคิดหรือผลงานดวยการนําเสนอผลงานในรูปแบบ 

ตาง ๆ มีความสัมพันธกับการปรับทัศนคติในการเรียนรู และลักษณะบุคลิกท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรคในระดับบุคคล ดวยกระบวนการ 5 ข้ันตอน ไดแก การพัฒนาความรู การพัฒนาทักษะและ

ทัศนคติ การสรางความคิด การประยุกตใชความคิด และการสรางอัตลักษณ 

หลักสูตร คือ หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนในป 2552 – 2554 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในทุกคณะวิชา เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ดานกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของบัณฑิตท่ี

จบในปการศึกษา 2557 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณดานความคิด

สรางสรรค โดยผูวิจัยเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  

1. ไดตัวบงชี้ดานกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของการจัดการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือนําไปปรับใชกับสถาบันการศึกษาข้ันสูงในการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของบัณฑิต 

2. สามารถใชบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ท่ีพัฒนาสูนวัตกรรม

กระบวนการการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะจากการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 
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3. ตรวจสอบยืนยัน ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ซ่ึงจะเปน

ขอมูลในการปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรค และมีขอมูลท่ีจะใชในการพัฒนาองคการในระดับหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใหมีการพัฒนาองคการใหสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคใหบัณฑิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาหลักสูตร สามารถนําตัวบงชี้และปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือทําให

เกิดความคิดสรางสรรคของบัณฑิตในหลักสูตร และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการ 

ดวยการพัฒนาความคิดสรางสรรคและองคการนวัตกรรม  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์มีประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม  
2. แนวคิดกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคล 
3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
4. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 

1. แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับนวัตกรรม 
นวัตกรรม เป็นแนวคิดท่ีได้มาจากการทําสิ่งใหม่มีรากศัพท์มาจาก “Innovare” และ

ปัจจุบันใช้คําว่า Innovation โดยในเชิงเศรษฐศาสตร์คือการนําความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จาก

ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ปรับรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และถูกจํากัดความทั้งเชิงแคบคือผลผลิตทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม และความหมายเชิงกว้างหรือท่ีบุคคลทั่วไปรับรู้คือ การนํา

แนวคิด หรือสิ่งใหม่ ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงกิจกรรมท่ีนําความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ ตลาดใหม่ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการ และการบริการรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากคนอ่ืน เพ่ือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงโอกาส และประโยชน์แต่ตนเอง องคก์ารและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547) 
โดยเสน่ห์ จุ้ยโต (2548) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย

กระบวนการบริหารและความคิดทางสังคมเพ่ือรวบรวมให้เกิดการแก้ปัญหากลับไปใช้ภายในสังคม

ภายใต้สถานการณ์กําหนด และเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ (Rethinking) และนําไปใช้

ทางปฏิบัติมีผลทําให้วิธีการในการทําส่ิงต่าง ๆ ดีขึ้นกว่าเดิม    ตัวแบบของนวัตกรรม คือ นวัตกรรม 
(Innovation) เป็นการรวมกันของการคิดค้น (Invention) กับการประยุกต์ใช้ (Application) 
นวัตกรรมเป็นผลท่ีเกิดจากการคิดค้นเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาของบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์การในอนาคต และกีรติ ยศย่ิงยง (2552) ได้กล่าวถึง นวัตกรรม คือ กระบวนการสร้างสรรค์ 
คิดค้น พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชนในลักษณะเป็นของใหม่ ไม่เคย
มีมาก่อน หรือของเก่าท่ีมีอยู่แต่เดิมแต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่ง พัฒนาขึ้นใหม่ทําให้มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ สามารถนําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) กล่าวถึง 
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกดิประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและสังคม                         
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โดยสรุปนวัตกรรม หมายถึง การนําความคิดสร้างสรรค์ เ พ่ือพัฒนา ประยุกต์ 
ปรับเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ การบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดแนวทาง

ใหม่ที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
1.1 ประเภทของนวัตกรรม 

นวัตกรรม เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ทั้งในรูปแบบกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ 
ประเภทของนวัตกรรมมีดังน้ี Tidd, Bessant and Pavitt (2005) ได้จําแนกประเภทของนวัตกรรม 
(Types of Innovation) ไว้ 4 ประเภท (4Ps) ได้แก่ 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ ทั้งผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  2) นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการสร้างและการจัดส่งสินค้า 3) นวัตกรรม
การกําหนดตําแหน่ง (Position Innovation) เป็นการเปลี่ยนบริบทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4) 
นวัตกรรมกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามกรอบแนวคิดเดิม

ขององค์การ (Metal Model) โดยท้ังสี่ประเภทเป็นการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Increment Innovation) จนถึงการเปลี่ยนแบบทันที (Radical Innovation) เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
เป็นกระบวนการของฐานความรู้ในการสร้างหรือรวมองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน จากประการณ์หรือสิ่งท่ี

พบเห็นมาจากอดีต การคิดค้นจนถึงเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันกับคู่แข่งขัน ความสําเร็จ
ของการจัดการนวัตกรรม จึงสัมพันธ์กับองค์ความรู้ โดยแนวคิดของเบส และ คอตเลอร์ (2556) ได้

จําแนกระดับนวัตกรรม เป็น 4 ระดับ จากกลยุทธ์ระยะยาวท่ีสุด ไปถึงยุทธวิธีระยะส้ันที่สุด ได้แก่ 
ระดับที่ 1 เป็นการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ คือประเภทของนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการสร้างคุณค่าของบริษัท ดังนั้นจึงต้องมีการปรับโครงสร้างขนานใหญ่ 
หรือสร้างหน่วยงานหรือแผนกใหม่ ระดับที่ 2 เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทํางาน 
หมายถึงการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับระบบโลจิสติกส์ปัจจุบัน หรือการดําเนินการขายหรือการผลิตของ

องค์การ ระดับที่ 3 เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านการตลาด หมายถึง การกําหนดการตลาดใหม่ การ
สนองความต้องการใหม่ หรือการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือการเผชิญกับสถานการณ์การจัดซ้ือ

และการบริโภคอย่างใหม่ในสามมิติ คือผู้บริโภค ความต้องการ และสถานการณ์ ระดับที่ 4 เป็นการ

สร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การออกสินค้ารุ่น
ใหม่ หรือการขยายการกระจายสินค้า โดยมุ่งเป้าหมายที่ลูกค้ากลุ่มเดิม มีความต้องการ และ

สถานการณ์เหมือนเดิม ในประเทศไทยโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549: 5) ได้จําแนก

นวัตกรรมไว้ 2 ประเภท 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ประกอบไปด้วย นวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 2) นวัตกรรม

กระบวนการ  (Process Innovation) ประกอบด้วยนวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี 
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(Technological Process Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการทางองค์การ (Organization 
Process Innovation) 

โดยสรุป จึงจําแนกประเภทนวัตกรรมได้ 2 ประเภท คือ ด้านนวัตกรรมเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ จากการนําความรู้ ความสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือเข้าสู่

ตลาดในการแข่งขันต้องอาศัยนวัตกรรมด้านการตลาดและโมเดลทางธุรกิจ และนวัตกรรมด้าน

กระบวนการการดําเนินงานขององค์การ ทั้งด้านการจัดการ การดําเนินงาน เทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วย

สนับสนุนการทํางานขององค์การ 
1.2 หลักการของนวัตกรรม 

หลักการพัฒนานวัตกรรมเป็นแนวคิดในการพัฒนาทั้งกระบวนการ และการพัฒนา

แนวความคิดเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจใหม่ ด้วยเคร่ืองมือด้านการจัดการ และ
การพัฒนาแนวความคิด และการบริหารจัดการ หลักการของนวัตกรรม (Innovation Principles) 
ตามแนวคิดของเสน่ห์ จุ้ยโต (2548) มีดังนี้  นวัตกรรมเป็นเรื่องแนวคิด (Innovation is Mindset) 
การสร้างนวัตกรรมต้องมุ่งสู่ความคิดท่ีถูกต้อง (Right Thinking) การคิดปัจจุบันสู่การคิดชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การดําเนินกลยุทธ์ (Implementation) 
และการประเมินกลยุทธ์ (Evaluation Strategy) ด้วยเทคนิคการประเมินแบบดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard) นวัตกรรมเป็นกุญแจสําคัญเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Innovation is a 
key to gaining competitive advantage) การแข่งขันนํามาซ่ึงคุณภาพ (Quality) มาตรฐาน 
(Standard) และต้องมุ่งมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) 
ในทฤษฎีการร้ือปรับระบบ (Reengineering) ได้อธิบายว่าตัวแปรที่สําคัญท่ีมีผลต่อนวัตกรรมคือพลัง 
3’C ได้แก่ การแข่งขัน (Competition) ลูกค้า (Customer) และการเปลี่ยนแปลง (Change) 
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสามารถเพ่ิมราคาได้ (Effective Innovation can Boast Stock Price) 
พลังแห่งสติปัญญาหรือภูมิปัญญา (Wisdom) นํามาซ่ึงคุณค่าเพ่ิม (Value Added) และราคาเพ่ิมข้ึน 
ดังน้ันจึงมีผู้พยายามคิดค้นวิธีการสร้างคุณค่าเพ่ิมโดยพิจารณาใน 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายลดลง (Cost) เพ่ิมราคาให้สูงขึ้น (Price) และสร้างคุณค่าเหนือราคา ผู้บริหารสูงสุดต้องนํา

และมีความรับผิดชอบต่อนวัตกรรม (CEO must lead and be held accountable for 
innovation) ผู้บริหารสูงสูด (Chief Executive Officer) ต้องเป็นผู้นําในการสร้างนวัตกรรม ดังน้ีจึง
ต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้นําว่าต้องมีการเปล่ียนแปลง ต้องคิดริเริ่ม ต้องคิดสร้างสรรค์ และต้องมี
ภาวะผู้นํา (Leadership) โดยมีแบบอย่าง (Modeling) ของการสร้างนวัตกรรมที่ดีด้วย ในรายงาน

ของผู้ที่ประสบความสําเร็จ พบว่า ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ (Strategy) ทําให้

ประสบความสําเร็จสามารถนําองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ 5) ผู้บริหารสูงสุดต้องผูกพันและ

แพร่กระจายไปยังบุคคลอ่ืนเพ่ือนวัตกรรม (CEO must be committed to and instill in others 
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a passion for innovation) นอกจากคิดค้นให้มีนวัตกรรมแล้ว จําเป็นต้องสร้างความผูกพันให้

เกิดข้ึน (Right Commitment) และความเข้าใจท่ีถูกต้อง (Right Understanding) ในทีมงานและผู้ที่

เกี่ยวข้อง กระบวนการมีส่วนร่วมในนวัตกรรมจึงมีความสําคัญท่ีจะต้องสร้างขึ้นให้ได้ ผู้บริการสูงสุด

ต้องทําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กํากับตรวจสอบและเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้นวัตกรรมเกิดข้ึนใน

ทุกคนทุกฝ่ายและท่ัวท้ังองค์การ เทคนิคท่ีคุ้นเคยกันเรียกว่า จุดประกาย  
โดยสรุป หลักการนวัตกรรม เป็นการพัฒนาแนวความคิดของพนักงานต้ังแต่พนักงาน

ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง  และการใช้แนวคิดของการบริหาร ต้ังแต่ระดับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
จนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีมที่ต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนานวัตกรรม 
1.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนานวัตกรรมต้องใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยสภาขีดความสามารถในการแข่งขัน (The 
Competitiveness Council) ได้ให้คําจํากัดความของเทคนิคการจัดการนวัตกรรมหรือ Innovation 
Management Techniques (IMTs) หมายถึง เครื่องมือและวิธีการท่ีสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรมในองค์การและช่วยองค์การอย่างเป็นระบบในการเสาะแสวงหาช่องทางหรือโอกาสทาง

การตลาด โดย ปรีดา ยังสุขสถาพร (2548) ได้สรุปรูปแบบการจัดการนวัตกรรม 10 ประการ คือ 
เทคนิคการจัดการความรู้ (Knowledge Management Techniques) โดยมีเครื่องมือคือ 
Knowledge Mapping, Document Management, IPR Management, Knowledge Audits 
เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด (Market Intelligence Technique) โดยมีเครื่องมือคือ Technology 
Watch, Patents Analysis, Business Intelligence, CRM: Customer Relationship 
Management, Geo-Marketing เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Cooperative and 
Networking Techniques) โดยมีเคร่ืองมือคือ Groupware, Team-Building, Supply Chain 
Management, Industrial Clustering เทคนิคการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management Techniques) โดยมีเคร่ืองมือคือ Tele-Working, Corporate Intranet, Online 
Recruitment, E-Learning, Competencies Management เทคนิคการจัดการประสานงาน 
(Interface Management Techniques) โดยมีเครื่องมือคือ R&D Marketing, Interface 
Management, Concurrent Engineering เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity 
Development Technique) โดยมีเครื่องมือคือ Brainstorming, Lateral Thinking, TRIZ, 
Scamper Method, Mind Mapping เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement 
Techniques) โดยมีเครื่องมือคือ Benchmarking, Workflow, Business Process Reengineering, 
Just in Time 
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เทคนิคการจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Project Management 
Techniques) เครื่องมือคือ Project Management, Project Appraisal, Project Portfolio 
Management เทคนิคการจัดการออกแบบ (Design Management Techniques) เครื่องมือคือ 
CAD system, Rapid Prototyping, Usability Approaches, Value Analysis เทคนิคการจัดการ

ธุรกิจใหม่ (Business Creation Techniques) เคร่ืองมือคือ Business Simulation, Business 
Plan, Spin-off from Research to Market เครื่องมือดังกล่าวเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

หรือต้นแบบนวัตกรรม โดยการคัดสรรนวัตกรรมด้วยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบ Stage-Gate  
(คอตเลอร์ และ คอตเลอร์, 2556: 119 – 120, ลุกซ์, 2555: 128 – 132.) จากแนวทางคัดกรอง

แนวความคิดด้วย 8 ขั้นตอน คือ ค้นหาแนวความคิด (Idea Generation)  คัดเลือกแนวความคิด 
(Idea Screening) พัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept Development and Testing) 
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ต ล า ด  (Market Testing) ผ ลิ ต ข า ย ใ น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ 
(Commercialization) กระบวนการสร้างนวัตกรรมเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ และจึงคัดเลือก
แนวความคิด ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเพ่ือเลือกให้เหลือเฉพาะแนวคิดท่ีเหมาะสําหรับการพิจารณา

ขั้นต่อไป จากน้ันบริษัทจะกลั่นกรองแนวคิดและพัฒนาต่อไปสรุปแนวความคิด และทดสอบว่าความ

เหมาะสมของแนวความคิด นอกจากน้ีบริษัทยังต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับการวางตลาด

ผลิตภัณฑ์น้ัน เตรียมจัดทําบทวิเคราะห์ทางธุรกิจ ถ้าผลวิเคราะห์ออกมาใช้เชิงบวก บริษัทจะพัฒนา

แนวคิดเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่จะนําสู่ตลาด ทดสอบตลาดและ

วางตลาดผลิตภัณฑ์  
การพัฒนานวัตกรรมต้องมีคนและกลุ่มบุคคลในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม

ขององค์การดังงานวิจัยของ De bes and Kotler (2011) ที่ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

โดยจําแนกกลุ่มบุคคลท่ีขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์การ A-F Model เป็นกระบวนการสร้าง ระบบ

นวัตกรรมองค์การ ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์สําหรับการสร้างนวัตกรรม กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม (โมเดล A ถึง F) ด้านมาตรวัดนวัตกรรมและรางวัลแห่งการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้าง

วัฒนธรรมแห่งความสร้างสรรค์  โดยสร้างนวัตกรรม A-F Model คือ  
ผู้ริเริ่ม (Activator)  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
ผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง คนทํางาน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การ ได้แก่ ผู้จัดหา 

จัดส่งสินค้า (ซัพพายเออร์) ผู้วางและกระจายสินค้า และลูกค้า รองจากนั้นคือนักลงทุน และผู้ถือหุ้น 
ผู้เช่ียวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยประเภทของการริเริ่มดําเนินการ

สร้างนวัตกรรม มีการเร่ิมดําเนินการจากบนลงล่าง ซ่ึงเร่ิมจากผู้บริหารระดับสูง และขยายไปสู่
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พนักงานของบริษัท เริ่มจากในออกนอก เริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงและขยายสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้เช่ียวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์ การเริ่มจากล่างขึ้นบน คือเริ่มจากพนักงานและขยายไปสู่

ผู้บริหาร การเร่ิมดําเนินการจากนอกเข้าใน เริ่มต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เช่ียวชาญในแวดวง

วิทยาศาสตร์ และขยายสู่บริหารระดับสูง  
ผู้รวบรวมข้อมูล (Browsers) คือผู้ที่มีภารกิจในการเสาะหา เก็บเกี่ยวข้อมูลท่ีจะช่วย

ให้ความรู้ ให้แรงบัลดาลใจ และให้คําตอบว่าไอเดียใหม่ ๆ ควรอยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม

หรือไม่ วิธีการแบบเดิม คือการวิจัยทางการตลาด ขนาดและการเติบโตของตลาด และประเภทสินค้า

หรือบริการต่าง ๆ ที่บริษัทต้องมองหาโอกาส  การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการพยากรณ์เชิงปริมาณ เพ่ือ

บ่งช้ีความต้องการที่ยังไม่ได้การตอบสนองของลูกค้า  
ผู้สร้างสรรค์ไอเดีย (Creators)  คือผู้รับผิดชอบในการหาไอเดียใหม่ ๆ ตลอด

กระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยแต่ละไอเดียมีจุดหมายที่จะกลายเป็นนวัตกรรม โดยมีแนวทางคือ 
ฝึกอบรมพนักงานภายในเกี่ยวกับเทคนิคความสร้างสรรค์ต่าง ๆ จ้างพนักงานใหม่ที่มีความคิด

สร้างสรรค์ จ้างองค์การภายนอกมาช่วยเรื่องความสร้างสรรค์  
ผู้พัฒนา (Developers)  คือผู้ที่มีหน้าท่ีกรุยทางให้ไอเดียก้าวไปสู่สิ่งประดิษฐ์ น่ันคือ

การแปลงไอเดียให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้  
ผู้ดําเนินการ (Executors) คือผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อปฏิบัติการในการเคลื่อน

นวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดําเนินการได้แสดงบทนําในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการเริ่ม

ปฏิบัติ  
ผู้อํานวยความสะดวก (Facilitators)  มีหน้าท่ี อนุมัติการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เลือกตัวเลือกนวัตกรรมท่ีดีที่สุด ทําให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมมีความก้าวหน้า ปลุกขวัญกําลังใจ

ให้กับกลุ่มเม่ือเผชิญอุปสรรค เป็นผู้ออกคําสั่งให้เดินหน้าสําหรับการนํานวัตกรรมออกสู่ตลาด  
เครื่องมือมาตรวัดสามารถนวัตกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ มาตรที่ใช้วัดผลของ

นวัตกรรมจากมุมมองทางเศรษฐกิจ มาตรที่ใช้วัดความเข้มข้นของนวัตกรรมในฝ่ายหรือแผนกหน่ึงใน

หน่วยธุรกิจหรือในองค์การ มาตรท่ีใช้วัดประสิทธิผลของกิจกรรมที่มีความคิดริเริ่มและการลงทุน 
มาตรที่ใช้วัดว่าวัฒนธรรมแห่งความสร้างสรรค์แพร่หลายมากแค่ไหนในองค์การ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

มาตรวัดด้านเศรษฐกิจ จะวัดผลของนวัตกรรมเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยใช้ตัวแปรจาก

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ยอดขายของบริษัทจากสินค้าใหม่ที่วางตลาดผลกําไรจากการ

วางตลาดสินค้าใหม่ บริษัทมียอดขายจากนวัตกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินค้าใหม่ ผลกําไรจาก
นวัตกรรมที่ไม่ใช่สินค้าใหม่ การประหยัดต้นทุนจากการสร้างนวัตกรรม ผลตอบแทนการลงทุนท้ังหมด  
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มาตรวัดความเข้มข้นของของนวัตกรรม จํานวนของนวัตกรรมโดยไม่ต้องคํานึงถึงผล
รับ จํานวนการจดสิทธิบัตร จํานวนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ ประสบการณ์ของลูกค้า 
กระบวนการ หรือโมเดลธุรกิจ จํานวนของแบรนด์ จํานวนของไอเดียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี จํานวนของ

โครงการนวัตกรรมท่ีอยู่ในกระแสงาน จํานวนของโครงการนวัตกรรมที่กําลังดําเนินอยู่ การลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนา  
มาตรวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลกําไรเทียบกับการใช้ทรัพยากร โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรมมากท่ีสุด อัตราความสําเร็จของสินค้าใหม่ เวลาใน
การเข้าสู่ตลาด การลงทุนเฉล่ียสําหรับแต่ละโครงการ ผลกระทบโดยเฉลี่ยของการลงทุนต่อโครงการท่ี

ประสบความสําเร็จ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียสําหรับไอเดียหรือโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จํานวนปีที่เป็น

ผู้นําวงการ  
มาตรวัดวัฒนธรรม เป็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ขององค์การ 

จํานวนเปอร์เซ็นของพนักงานท่ีออกไอเดีย จํานวนเปอร์เซ็นของพนักงานที่ประเมินไอเดีย อัตราส่วน
การออกไอเดียของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปีเปอร์เซ็นของเวลาที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม จํานวน

ของแผนก/ฝ่ายที่สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และการชอบความเสี่ยง 
โดยสรุป การพัฒนานวัตกรรมต้องใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมโดยมีการระดมความคิด ความร่วมมือของกลุ่ม
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือสร้างแนวความคิด คัดเลือกแนวความคิด และทดสอบ

ตลาดเพื่อนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดต่อไป 
1.4 การพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย  

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) เป็นมิติแห่งการ

เรียนรู้ที่มีอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างกันในระบบสังคมนิเวศน์ (Sociology) ซ่ึงมีความ

เช่ือมโยงกันระหว่างสถาบันที่มีอยู่ในประเทศ องค์การเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ 
เป็นหน่วยงานย่อยในระบบนวัตกรรม  ระบบนวัตกรรมแห่งชาติในประเทศไทยควรมีลักษณะของการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Innovation) ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการผลิต ได้แก่ กลุ่มบริษัทเอกชน ภาคสนับสนุนเทคโนโลยี ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรม และภาคสถาบันการเงิน ซ่ึงแต่ละฝ่ายต่าง
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สามารถทํางานประสานร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ และเช่ือมโยงเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจ” (Cluster) เพ่ือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการสร้าง

นวัตกรรมท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดหรือสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (ปรีดา ยังสุขสถาพร, 
2548)  
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นวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากระบบที่อ่อนแอ 
และขาดการบูรณาการไปสู่ระบบท่ีเข้มแข็งและมีบูรณาการมากข้ึน คือ ภาครัฐ มีนโยบายที่เน้นการ

เสริมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน มีการกําหนดเป้าหมาย

อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ที่มีนโยบายและมาตรการที่เฉพาะเจาะจงรองรับ มีการปฏิรูประบบราชการท่ี

ทันสมัย ธุรกิจเอกชน บริษัทส่วนใหญ่มีความพยายามท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของตน  บริษัทขนาดใหญ่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากข้ึน บริษัทไทยท่ีเป็น

ผู้รับผิดชอบการผลิตได้รับความกดดันจากบริษัทผู้ซ้ือต่างชาติให้เร่ิม และพัฒนาความสามารถในการ

ออกแบบ นอกจากนั้นยังมีบริษัทเกิดใหม่จํานวนหน่ึงท่ีมีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาตรา

สินค้าของตนเอง มหาวิทยาลัย เร่ิมมีการปรับตัวในการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจะต้องออกนอกระบบราชการ และต้องเล้ียงดูตัวเองให้ได้ ในส่วนของส่ิงแวดล้อมใน

สถาบันนั้น การวิจัยได้ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการยอมรับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นของบริษัทในการลงทุนด้าน

นวัตกรรม รวมทั้งการยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการมีมากขึ้น ทั้งผู้ซ้ือ ภาครัฐ และ
ประชาชนทั่วไป (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547) 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยการสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดมนุษย์  (John Howkins 
2001, อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552: 20) ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) เป็นการใช้ความคิดเดิมหรือใหม่ในการสร้างความคิดใหม่ ๆ โดยความคิดนี้
เริ่มต้นจากจิตนาการและพรสวรรค์ของปัจเจกบุคคล เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการใช้ความคิด (Ideas) 
ผลิตสินค้าและบริการ ซ่ึงน่าสนใจและมีมูลค่า/คุณค่า วิธีการท่ีหลากหลายในการท่ีคน มีแบ่งปัน และ
ขายความคิด (Ideas) คือการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์น่ันเอง ผลท่ีตามมาคือ การเพ่ิมข้ึนของราคา 
สินค้า/บริการ GDP และค่าจ้างเฉลี่ย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2554) ได้จําแนกองค์ประกอบของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย Core Creative Industries เป็นกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสื่อความหมายใหม่ แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องวัฒนธรรมเท่าน้ัน Total Sector 
(Core Creative Industries ร่วมกับ Related and Supporting Industries) เป็นอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวข้องและสนับสนุนที่มีผลทางอ้อม หรือ Multiplier Effects ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์  โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้กําหนดของเขตของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในประเทศไทย คือการสืบทอดทางมรดกและวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได้แก่ งาน
ฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม / ความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย 
อาหารไทย ศิลปะ (Arts) ได้แก่ ศิลปะ ทัศนศิลป์ สื่อสมัยใหม่ (Media) ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
การพิมพ์ การกระจายเสียง ดนตรี งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) ได้แก่ การ
ออกแบบ แฟช่ัน สถาปัตยกรรม การโฆษณา ซอฟต์แวร์ 
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โดยสรุป การพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยน้ันต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ และ
และภาคเอกชน ในการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือช่วยพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยท่ีต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
1.5 การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและมหาวิทยาลัย 

1.5.1 การบริหารนวัตกรรมกับองค์การภาครฐั  
พยัต วุฒิรงค์ (2555) ได้นําเสนอการสร้างนวัตกรรมในองค์การภาครัฐจะต้อง

มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกันคือ การเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับการทํานวัตกรรมท่ีสามารถ

กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นประสิทธิผลได้ การสร้างระบบย่อยในการสนับสนุนนวัตกรรมหลังจาก

ที่ได้มีการเริ่มต้นโดยไม่ทําให้พนักงานรู้สึกว่าไม่มีระบบสนับสนุน ทําให้แน่ใจได้ว่าเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับผลประโยชน์จากการทํานวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมในความเป็นมิตร

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับระบบนวัตกรรม การมีระบบประเมินผลนวัตกรรมที่เกิดข้ึน (Osborn and 
Brown, 2005, อ้างถึงใน พยัต วุฒิรงค์, 2555: 55) และต้องไม่ทําให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐกลัวการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการสร้างนวัตกรรม องค์การจะต้องมีระบบการให้รางวัลท่ี

เหมาะสมเม่ือพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ ต้องได้รับ
การให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง  

พยัต วุฒิรงค์ (2555) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อความจําเป็นในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและศึกษาความเชื่อมโยงของภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาเพ่ือผลักดัน

ประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญในภาครัฐและภาคการศึกษา 
และผู้บริหารองค์การ ผลการศึกษาดังนี้ 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยองค์การ

ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ทุกองค์การ เห็นตรงกันด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านคู่แข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
เทคโนโลยี แนวทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีหัวข้อ

ประเมิน ได้แก่  
แนวทางของภาครัฐ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหัวข้อ ได้แก่ การ

กําหนดเรื่องนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ประเทศไทย/การกําหนดตําแหน่งของประเทศ ความมุ่งม่ันใน

การส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมจากภาครัฐ การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ และงบประมาณ 
การสนับสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมจากผู้นําประเทศ/นโยบายต้องนิ่งและต่อเนื่อง การสร้างบทบาทของ

ภาครัฐในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การปรับกระบวนทัศน์และค่านิยมของประเทศไทย 
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การปรับระบบการศึกษาระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา องค์การส่วนใหญ่เน้นประเด็นเรื่องการกําหนด

เรื่องนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ประเทศไทย/การกําหนดตําแหน่งของประเทศ 
แนวทางภาคการศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในมุมมองของภาคเอกชน

และภาครัฐ โดยมีหัวข้อ ได้แก่ การผลิตบุคลากรระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม/หลักสูตรด้าน

นวัตกรรม การส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและสร้างให้เกิดการนําไปปฏิบัติจริง/การต่อยอด

ผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้เป็นแบบ Learn How to Learn 
แนวทางของภาคเอกชน การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในมุมมองของภาครัฐ 

และภาคการศึกษา มีหัวข้อได้แก่ การมองหาโอกาสทางธุรกิจ การมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรมของ

องค์การท่ีมีความพร้อม การเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือของ
คนในองค์การ  

1.  บทบาทของการเปลี่ยนแปลงต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

หรือการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบทางอ้อมต่อองค์การ ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือเทคโนโลยี เม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากข้ึนองค์การต้อง

สร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากข้ึน 
2.  ความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเพ่ือสร้าง

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์การภาครัฐและภาคการศึกษาต้องเป็นรากฐานท่ีม่ันคง

เพ่ือสนับสนุนให้องค์การภาคเอกชนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปสู่ความสามารถในการ

แข่งขันขององค์การและของประเทศไทย โดยภาคการศึกษาต้องมีการดําเนินการได้แก่ การผลิต
บุคลากรที่เข้าใจนวัตกรรม การเพ่ิมหลักสูตรด้านนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็น Learn 
How to Learn การสนับสนุนเพ่ือสร้างให้เกิดการนําไปปฏิบัติจริง การต่อยอดผลงานวิจัยเป็น

นวัตกรรม 
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การเลือกเป้าหมายที่เห็นได้

ชัดเจนสําหรับการทํา

นวัตกรรม

การไม่ทําให้เจ้าหน้าที่

รู้สึกกลัว

การเปล่ียนแปลง

การแสดงให้เห็น

ประโยชน์จาก

การทํานวัตกรรม

การสร้างระบบ

ประเมินผล

นวัตกรรมที่เกิดขึ้น

การสร้างระบบย่อย ๆ 
ในการสนับสนุน

นวัตกรรม

ระบบการให้รางวัล

สําหรับผู้สร้างนวัตกรรม

การสร้างวัฒนธรรม

ในความเป็นมิตรระหว่าง

เจ้าหน้าที่กับระบบนวัตกรรม

การสร้างนวัตกรรม
ในองค์การภาครัฐ

ศักยภาพ

ของผู้นํา
ความชัดเจน

ของนโยบาย

การพิจารณา

ความพร้อมของบุคลากร

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ

โครงสร้างองค์การให้เหมาะสม

การส่ือสาร

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม

ปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์การภาครัฐ
 

ภาพที ่2 แสดงองค์ประกอบในการบริหารนวัตกรรมภาครัฐ 
ที่มา: พยัต วุฒิรงค,์ การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เปน็เลิศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 55. 
 

1.5.2 มหาวิทยาลัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงแต่ละ
มหาวิทยาลัย   มีแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษา มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของระบบการศึกษา เพ่ือให้ได้
มาตรฐานตามพันธกิจ และปรัชญาการศึกษาและปณิธานของแต่ละมหาวิทยาลัย 

1.5.2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษากับมุมมองการศึกษา 
Orstein and Hunkins (2009, อ้างถึงใน อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ, 

2555) ได้กล่าวถึงมุมมองการศึกษากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนความเช่ือ ดังนี้  
1. มุมมองการศึกษาแนวพฤติกรรม มุมมองการศึกษาแนว

พฤติกรรมได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักทฤษฎีจิตวิทยาการการเรียนรู้แนวพฤติกรรมนิยม  
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2. มุมมองการศึกษาเชิงระบบและการจัดการ มุมมองการศึกษาเชิง

ระบบและการจัดการมีรากฐานจากแนวคิดการจัดการและการตัดสินใจด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ มุมมองการจัดการเชิงระบบสนับสนุนการกําหนดวัตถุประสงค์โดยการระบุประเด็น

ปัญหาและทางออกในการแก้ปัญหา (Problem Identification and Problem Resolution) โดย
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์  พันธกิจ (The Mission Analysis) วิเคราะห์ภารกิจ (Function Analysis) 
และวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษา จากนั้นจึงออกแบบการเรียน

การสอนและการประเมินผล วิธีการน้ีมีความสอดคล้องกับวิธีกําหนดวัตถุประสงค์และออกแบบการ

เรียนการสอนและการประเมินผลตามแนวพฤติกรรมนิยม 
3. มุมมองการศึกษาแนวมนุษยนิยม เป้าหมายของการศึกษาแนว

มนุษยนิยมคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตอย่างเป็นองค์รวม มีความซ่ือตรง (Integrity) เป็นตัวของ

ตัวเองและ/มีความเป็นอิสระ (Autonomy) และท่ีสําคัญคือการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 
(Self-Actualization) นักการศึกษาแนวมนุษยนิยมสนับสนุนให้ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้

อย่างกว้าง ๆ โดยไม่สนับสนุนการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและการกําหนดเกณฑ์ของผลการ

ปฏิบัติงาน ตัวอย่างของวัตถุประสงค์การเรียนของหลักสูตรแนวมนุษย์นิยมนําตนเอง ผู้เรียนมีความ

ม่ันใจในตนเองเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากขึ้น 
4. มุมมองการศึกษาเชิงวิพากษ์และหลังสมัยใหม่นิยม (หรือท่ี 

Orstein and Hunkins เรียกว่า Reconceptualism และ Radicalism) มุมมองการศึกษานี้

สนับสนุนการระบุวัตถุประสงค์การเรียนแบบเปิดกว้าง สนับสนุนให้ใช้คํากริยากว้าง ๆ ในการระบุ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น “ผู้เรียนมีความซาบซ้ึงกับเพลงลูกทุ่ง” เป็นต้น จะเห็นได้ว่านักการศึกษาแนวน้ี

สนับสนุนแนวคิดของมุมมองมนุษย์นิยมท่ีให้เขียนวัตถุประสงค์แบบเปิดกว้าง แต่สิ่งท่ีแตกต่างและเพ่ิม

ขึ้นมาคือมุมมองน้ีจะวิพากษ์วัตถุประสงค์และระบบการศึกษาในปัจจุบันโดยวิเคราะห์เช่ือมโยงถึง

อิทธิพลทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อการศึกษา โดยนักการศึกษาแนวน้ีมองว่า

วัตถุประสงค์การศึกษาควรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสํานึกเชิงวิพากษ์ ที่ช่วยผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะ

สัมพัทธ์ (Relative or Culture-Bound) ของความรู้ความจริงและอิทธิพลของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรมที่มีต่อการศึกษา รวมถึงวัตถุประสงค์การศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้

การศึกษาแนวน้ียังมองว่าการศึกษาควรมุ่งให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงความเ ก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
(Interdependent) ระหว่างสรรพสิ่งในโลก รวมถึงการเสริมอํานาจ (Empowerment) ให้ผู้เรียน

พัฒนาเป็นพลโลกที่มีจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ 
นอกจากนี้ นักการศึกษาแนวน้ีมักไม่สนับสนุนการกําหนด

วัตถุประสงค์ล่วงหน้า มองว่าวัตถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังซ่ึงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาในกระบวนการเรียนรู้โดยการสืบสอบและเสวนา (Inquiry and Dialogue) และมีนักการ
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ศึกษาในแนวน้ีบางกลุ่มท่ีไม่สนับสนุนให้มีการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนเลย อย่างไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่าการจัดการศึกษาในแนวน้ีจะไร้ทิศทาง ทั้งนี้เน่ืองจากนักการศึกษาในแนวนี้แนวหลัง

สมัยใหม่นิยมสนับสนุนให้ผู้สอนระบุเจตนารมณ์หรือเจตจํานง (Intention) ของการเรียนโดยเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเจตจํานงทางการศึกษารวมถึง สามารถต่อรองและตัดสินผล

การปฏิบัติงานของตนเองด้วย และมองว่านักการศึกษาเป็นคนนอก ดังน้ันจึงไม่มีสิทธิเป็นผู้กําหนดว่า

ผู้เรียนควรมีความรู้ทักษา หรือปฏิบัติตนได้อย่างไร เพราะนักการศึกษาเชิงวิพากษ์และหลังสมัยใหม่

นิยมไม่ได้กําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ต้ังแต่แรก โปรดสังเกตว่ามุมมอง

การศึกษาแนวพฤติกรรมนิยมและมุมมองการศึกษาเชิงระบบและการจัดการ สนับสนุนการกําหนด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในขณะที่มุมมองการศึกษาแนวมนุษยนิยมและ

แนววิพากษ์และหลังสมัยใหม่นิยมสนับสนุนการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังแบบกว้างๆ

หรือไม่กําหนดเลยและดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
ประสาท สืบค้า (2556, อ้างถึงใน ธเนศ ศรีสุข, วิทยา กิจชาญ

ไพบูลย์ และ กนกวรรณ ผาสุก, 2556) มีความเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในมุมมองของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี 

การเป็นผู้นํา ต้องมีภาวะผู้นํา และวิสัยทัศน์ของผู้นํา ผู้นําต้องมี
บารมี มีความกว้างขวางในวงการ “เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เจนจัดเรื่องวางแผน หนักแน่นกล้าตัดสินใจ    
ฉับไวเร่ืองแก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน มีประสบการณ์แห่งความสําเร็จ” ผู้นําในที่น้ีหมายรวมถึง 
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย 

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยสามารถ

ดึงดูดและรักษา คนดีและคนเก่ง จัดเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันช้ันนําของโลก 
ระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีอัตตาภิบาล 

(Autonomy or Self-Governance) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามีเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
มาตรการและแนวทางท่ีชัดเจน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันสร้าง S-curve ทุก ๆ 5 ปีหรือ 10 ปี 

งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานและสินทรัพย์ที่ เพียงพอ เช่น 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ ICT ห้องสมุด จุดอ่อนอย่างย่ิงของประเทศไทย คือขาดโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงควรแสวงหาความร่วมมือใช้

ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการนานาชาติ เช่นห้องปฏิบัติการแสงสยามของสถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาของสถาบันวิจัย



25 
 

 
 

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อลิซ องค์การเพ่ีอการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือ เซิร์น     
(A Large lon Collider Experiment, ALICE, CERN) เป็นต้น 

การธํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ทุกภารกิจ  
1.  การผลิตบัณฑิตต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ บัณฑิตได้รับ

ความพึงพอใจจากสถานประกอบการสูงขึ้น เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ มีจริยธรรม รู้จักคิด 
คือ คิดเป็น คิดได้ และคิดดี รู้จักทํา 

2.  การวิจัย พัฒนาและบัณฑิตศึกษา ต้องผลิตงานวิชาการ เป็น

แหล่งความรู้ ซ่ึงผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพดี และดีมากอย่างสมํ่าเสมอ ได้รับการตีพิมพ์และ          
จดสิทธิบัตร ร่วมใช้ห้องปฏิบัติการและร่วมสมทบทุนวิจัยกับองค์การอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ 

3.  การบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และนําปัญหาของ

ชาวบ้านมาวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย 
4.  ค ว า ม เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ  (International 

University)  มีความเป็นสากลท้ังหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา และภาษาท่ีใช้สอนเพ่ือให้บัณฑิต

สามารถทํางานได้ในทุกประเทศ 
5.  การประยุกต์เทคโนโลยีที่ เหมาะสม รวมทั้ ง เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
6.  มี วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร  (Corporate Culture) ทํ า ใ ห้

มหาวิทยาลัยมีเอกภาพสูงย่ิง 
7.  มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Auditing) ที่มี

ความแม่นยํา และได้มาตรฐาน 
 

1.5.2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนหลักสูตร 
Stark and Lattuca (2009, อ้างถึงใน อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ, 

2555) อธิบายข้ันตอนการวางแผนหลักสูตรว่าเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร 8 
ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจัดลําดับสาระการเรียนรู้ ผู้เรียน กระบวนการเรียนการ

สอน ทรัพยากรทางการเรียนการสอนและการประเมินผล และการวางแผนหลักสูตรประกอบด้วย 8 
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การกําหนดเป้าหมาย 2. การกําหนดเน้ือหา 3. การจัดลําดับเนื้อหา 4. การพิจารณา

คุณลักษณะเป้าหมายและความสามารถของผู้เรียน 5. การเลือกทรัพยากรการเรียนการสอน 6. การ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน 7.การประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน

ที่มีต่อหลักสูตร 8. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการวางแผนหลักสูตร และช้ีให้เห็นว่าการ

วางแผนหลักสูตรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่อไปน้ี  
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1. ปัจจัยภายนอก (External Influences) คือ สังคม หน่วยงาน

ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สมาคมทางวิชาชีพ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้จ้างงานตลาดแรงงาน สมาคมนิสิตเก่า 
เป็นต้น ในการวางแผนหลักสูตร ปัจจัยภายนอกมักมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของหลักสูตรด้านความ

มุ่งหมาย เน้ือหา ผู้เรียนและทรัพยากร 

2. ปัจจัยด้านองค์การ (Organizational Influences) คือ

โครงสร้างขององค์การด้านต่าง ๆ เช่น พันธกิจองสถาบัน ความม่ันคงทางการเงิน ระบบการบริหาร

จัดการ ปัจจัยเหล่าน้ีมิได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการวางแผนและ/การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร

แต่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม  

3. ปัจจัยภายใน (Internal Influences) ได้แก่ กลุ่มบุคคลใน

สถาบันที่มีบทบาทโดยในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น คณาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ดังจะเห็น

ได้ว่า ความเช่ือทางการศึกษาของผู้สอนรวมถึงภูมิหลัง สาขาวิชาที่ผู้สอนจบการศึกษามามีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตร ในทํานองเดียวกัน ภูมิหลังความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เป้าหมาย

การศึกษาของผู้เรียนก็เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคํานึงถึงในการวางแผนหลักสูตรดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 3 
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ภาพที ่3  แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร 
ที่มา: Stark and Lattuca, หลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา: พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ, 
แปลโดย อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 2555), 19. 

พิพัฒน์ ก้องกิจกุล และณัฐยา สินตระการผล (2549) ได้กล่าวถึง

การใช้ Balance Scored Card ในภาครัฐและองค์การที่ไม่ได้หวังผลกําไรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการเช่ือมโยง

ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการอยู่และผลกําไรระยะยาว โดยมีการแปลความหมายของมุมมอง

ใหม่ เพ่ือวัดการจัดการเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการพัฒนา คือ

แผนการศกึษา 

ปัจจัยภายนอก 
- สังคม 
- การปกครอง 
- สมาคมทาง

วิชาชีพ 
- ตลาดแรงงาน 
- ศิษย์เก่า

ปัจจัยด้าน

องค์การ 
- ความสัมพันธ์

ระหว่าง

หลักสตูร 
- ทรัพยากร

หลักสตูร 

- การบริหาร

จัดการ 
- ภาวะผู้นํา 

ปัจจัยภายใน 
- คณาจารย์ 
- สาขาวิชา 
- โปรแกรม

การศึกษา 
- ภาวะผู้นํา 

ผลลัพธ์การศึกษา 

กระบวนการ 

การปรบัเปลี่ยน 
ความมุ่ง

หมาย

ผู้เรียน 

เน้ือหา 

การ

จัดลําดับ 

ทรัพยากร

การเรียน 
การสอน 

กระบวนการ 

การ

ประเมินผล 

สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 

การประเมินและปรับสภาพแวดล้อม 

ปรับมุมมองและการตคีวามประสิทธิภาพของการศึกษา 
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ความสามารถใหม่ หุ้นส่วนใหม่ วิธีการทํางานแบบใหม่ มุมมองด้านกระบวนการ  ส่วนท่ีเป็นทุน 
(Capital) ของกระบวนการภายใน คือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การกําหนดตําแหน่ง การ
วางแผน ความสามารถและการติดต่อ เอกลักษณ์และภาพพจน์ การดึงนักศึกษาและหุ้นส่วน  การ
สร้างและรักษาเน้ือหา งานศิลปะและงานประจํา การจบการศึกษา มุมมองด้านลูกค้าเป็นมุมมองจาก

ภายนอก อธิบายถึงองค์การประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดในการเข้าถึง และการมีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในสังคม เป็นการเช่ือมโยงการศึกษาการวิจัยและชุมชน คุณภาพวิชาการ 
นักศึกษาพึงพอใจ และมุมมองด้านการเงิน แปลงเป็น มุมมองด้านเจ้าของ หรือผู้ปกครององค์การ 
โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างเต็มท่ีต่อความจําเป็นต่าง ๆ ที่องค์การต้องการ เป็นมุมมอง

ด้านบริหาร จุดยืนของมหาวิทยาลัยในสังคม การตรวจสอบ มุมมองด้านเศรษฐกิจ 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างแผนท่ีกลยุทธ์สําหรบัการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่มา: นิลส-์โกราน โอล์ฟม, Balance scorecard ภาคปฏิบัต:ิ วิธีสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์และ
การควบคุม, แปลจาก Making scorecards actionable: balancing strategy and control, แปล
โดย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล และ ณัฐยา สิมตระการผล (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549), 35. 

 
 
 

               
                                                                                                    มุมมองด้านบริหาร 
 
 
 

                                                                                            มุมมองด้านลกูค้า  
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                       
 
 
                                                                   
 
 
                                                                                                           มุมมองด้านการพัฒนา 
            

มุมมองด้าน

กระบวนการ   

   

การตรวจสอบ มุมมองด้าน

เศรษฐกิจ 

การเช่ือมโยง

ทางการศึกษา 

คุณภาพทาง

วิชาการ 
นักศึกษาพึง

พอใจ 

ดึงดูดนักศึกษาและ
หุ้นส่วน 

จุดยืนของ

มหาวิทยาลัย

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม         
การกําหนดตําแหน่ง การวางแผน 

การสร้างและ
รักษาเน้ือหา 

 

ความสามารถและการติดต่อ 

 

เอกลักษณ์และ
ภาพพจน์ 

งานศิลปะ
และงาน
ประจํา 

 
 
 
การจบ
การศึกษา 

 

การช่วย
นักศึกษา
หางาน 
และ
กิจกรรม
ศิษย์เก่า 

 

ความสามารถใหม่ 
หุ้นส่วนใหม่ 

ระบบใหม่ 

เทคโนโลยีใหม่ 

วิถีการทํางาน

แบบใหม่ 
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1.5.2.3 ดัชนช้ีีวัดด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงพัฒนาตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้าน

ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ ผลผลิต (Output) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 
ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน 
องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D (เป็นนโยบายของรฐับาล) 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D ) มี

ความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้พัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัด

การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานหรือบุคคลนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่ง

ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555) ดังน้ี 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์การภายนอก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น

สังกัด   
ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ผลการชี้นําป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีนําป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 18.2 ผลการช้ีนําป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้พัฒนา

เกณฑ์ ช้ีวัดคุณภาพเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติต่าง ๆ ตามกรอบอของสถาบันอุดมศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557) ดังน้ี 

มิติภายนอก 
1. การประเมินประสทิธิผล 

นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง 

ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา 
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1.2 การผลิตบัณฑติ 
1.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1.4 การวิจัย 
1.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2. การประเมินคุณภาพ 
คุณภาพการให้บริการ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑิต 
2.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

มิติภายใน 
1. การประเมินประสทิธิภาพ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
1.4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
การประหยัดพลังงาน 
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2. การพัฒนาสถาบัน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหาร

และการจัดการ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 
 

1.5.2.4 นวัตกรรมทางการศึกษา  
นวัตกรรมทางการศึกษา (มนสิช สิทธิสมบูรณ์) เป็นการ

กระทํา การสร้าง และการดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ประเภท  
1. ในวัตกรรมด้านสื่อการสอน เป็นการพัฒนาสื่อท่ีนํามา 

ใช้ในการเรียนการสอน  
2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การ

สอนแบบร่วมมือมือใจ แบบบูรณาการ แบบแบ่งกลุ่ม แบบโครงสร้างการเรียนรู้ เป็นต้น 
3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร  
4. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล เป็นการสร้าง

แบบวัดเคร่ืองมือ และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เช่นการวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหารเชิง

ระบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงบูรณาการ การบริหารเชิงวิจัยปฏิบัติการ ภาคีเครือข่าย 
และ เครือข่ายแบบร่วมทํา เป็นต้น 

1.5.2.5 การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (ไพทูรย์ สินลา

รัตน์ และคณะ, 2554) เป็นการศึกษาคุณลักษณะผู้เรียนและการสอนเชิงสร้างสรรค์ คือคุณลักษณะ 
CCPR ได้แก่  

1. การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ให้ผู้เรียนมีความคิด

วิเคราะห์ให้ได้ เพ่ือเข้าใจและเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีกระบวนการสอนท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม

ให้วิเคราะห์ตลอดเวลา (Critical-Based Instruction) 
2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) ให้ผู้เรียนมี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ให้กับตนเองและสังคม โดยจัดเงื่อนไขการเรียนรู้ให้ได้พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์อยู่เสมอ (Creativity-Based Instruction)  
3. การมีผลผลิต (Productive Mind) การนําเอา

ความคิดไปสู่รูปธรรม คือการมีผลผลิตใหม่ๆ โดยต้องมีการจัดสภาพการเรียนการสอนและเงื่อนไขให้

ผู้เรียน ผลิตหรือสร้างผลงานออกมาในรูปธรรมที่ชัดเจน (Productive –Based Instruction) 
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4. การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) คือการ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
และหล่อหลอมให้เกิดเป็นตัวตนของผู้เรียนเอง (Responsibility –Based Instruction) 

การบริหารจัดการดังกล่าว ควรมีลักษณะที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายคือ เป็นองค์การในลักษณะที่เรียกว่า “องค์การสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative and 
Productive Organization: CPO)” โดยอาจารย์จะต้องมีเป้าหมายเพ่ือสร้างผลงานใหม่ขึ้น 
(Product Emphasis) บริการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการเข้าใจ

วัฒนธรรมและบุคคลขององค์การอย่างดี ผู้บริหารต้องมี Creative and Productive Mind และ

กระตุ้นให้เกิดผลงานด้วย 
จากแนวคิดด้านนวัตกรรมภาครัฐ สรุปได้ว่า ระดับองค์การของมหาวิทยาลัยขับเคล่ือน

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนด้วยองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ เช่น  โครงสร้างองค์การ  
วัฒนธรรมองค์การ ผู้นํา วัฒนธรรมองค์การ และเครือข่ายกับหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนระบบย่อยของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรในแต่ละคณะวิชาที่มีวัตถุประสงค์

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอนและการออกแบบ

หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ ที่มีผู้สอนและผู้เรียนเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาจากสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 
1.6 องค์การนวัตกรรมและกระบวนการจัดการนวัตกรรม 
  องค์การนวัตกรรม  (Organizational Innovation) เป็นวิธีการขององค์การสําหรับ

รูปแบบ วิธีการใหม่ ๆ สําหรับการจัดการธุรกิจในท่ีทํางานและ/หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ

หน่วยงานภายนอก เช่น ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) การรักษาพนักงานของ

องค์การ ระบบการจัดการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ องค์การนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับในการ

จัดการทรัพยากรเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในบริบทของเฉพาะของธรรมชาติ  (OECD, 
2005) 

Tidd, Bessant and Pavitt (2005) ได้นําเสนอรูปแบบของนวัตกรรม (Types of 
Innovation) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือความชัดเจนของการเช่ือมโยงและการ
สร้างเป้าหมายร่วมกัน ผู้นําและการเปลี่ยนแปลง (Leadership and the will to Innovate) คือการ
นําเสนอกลยุทธ์ ในรูปแบบคําม่ันสัญญาของผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 
(Appropriate Structure) คือ การออกแบบองค์การท่ีเอ้ืออํานวยต่อความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ แต่ไม่ควรเป็นอิสระเกินไป ควรจัดองค์การให้เหมาะสมระหว่างองค์การแบบ Organic 
และองค์การแบบ Mechanistic การสร้างลักษณะเฉพาะหรือกลุ่มบุคคล (Key Individual)  คือ 
ผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่รักษาและมีบทบาทอ่ืนที่เป็นพลังขับเคล่ือนหรือการทําให้การ
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สร้างนวัตกรรมสะดวกขึ้นความมีประสิทธิภาพของการทํางานเป็นทีม (Effective Team Working) 
คือความเหมาะสมของทีม ทั้งในแผนก ข้ามแผนก หรือระหว่างองค์การ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
องค์การ การพัฒนาความสามารถระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง (Continuing and Stretching 
Individual Development)  คือการสร้างคําม่ันสัญญาระยะยาว เพ่ือศึกษาอบรมสู่ระดับที่สูงขึ้น 
ของสมรรถนะและทักษะเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
(Extensive Communication) คือ รูปแบบการติดต่อส่ือสารท้ังภายในและภายนอก ภายในมี 3 
ทิศทางคือ ล่างขึ้นบน บนลงล่าง และ ด้านข้าง การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  (High 
Involvement in Innovation) คือการมีส่วนรวมในองค์การ ความต่อเน่ืองของการปรับปรุงกิจกรรม

ต่าง ๆ การมุ่งเน้นภายนอก (External Focus) คือกําหนดเป้าหมายลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 
รวมถึงการสร้างเครือข่าย การสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Climate) คือ แนวทาง

เชิงบวก เพ่ือสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนระบบที่กระตุ้นเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) คือส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายใน

องค์การในการสร้างประสบการณ์เชิงรุก การค้นหาและแก้ปัญหา การสื่อสารและการสร้าง

ประสบการณ์ร่วม และการเก็บรวบรวมความรู้ รวมถึงการกระจายองค์ความรู้ขององค์การ 
Armbruster et al. (2008) ได้ให้นิยามองค์การนวัตกรรมว่า เป็นการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง กระบวนการขององค์การเพ่ือนําวิธีการทํางานและการจัดการแบบใหม่ในองค์การ เช่น การ
ทํางานเป็นทีม กระบวนการ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบจัดการคุณภาพ เป็นต้น 

ตรีเทศ เหล่าศิริหงส์ทอง (2551)  ได้กล่าวถึงการศึกษาความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรม พบว่า หากอุตสาหกรรมมีการจัดการที่ดี        
ที่ถูกต้อง สามารถใช้ประโยชน์ขององค์การในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ศึกษา

อุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมากกว่า 250 คน มีศักยภาพและความสนใจในการพัฒนา

และวิจัยสูง พ้ืนฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม มีปัจจัยด้าน

ความแตกต่างของวัฒนธรรม โดยกระบวนการจัดการต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามสภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์หรือทิศทางการดําเนิน

โครงการ  ปัจจัยด้านความไว้วางใจ คําม่ันสัญญา และความต่อเน่ือง เป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้โครงการ

ต่าง ๆ ประสบความสําเร็จ  ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและระดับรองลงมา ความต่อเนื่อง
ของตัวบุคคลท่ีดําเนินการโครงการ โดยหลักสําคัญกล่าวถึงประโยชน์จากองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากองค์การความรู้ภายในประเทศ โดยการนําองค์
ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคเอกชน ผลักดันการนําองค์ความรู้จากสิทธิบัตรไปต่อยอด สร้าง
ความตระหนักและต่ืนตัวในการพัฒนาและต่อยอด รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง 
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ปรีดา ยังสุขสถาพร (2552) ได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรม หมายถึง 
องค์การท่ีมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ภายในองค์การ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการ ซ่ึงมีพลวัต

ของความเป็นนวัตกรรมสูง หรือมีการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นนวัตกรรม องค์การต้องมีลักษณะของการ

แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สูง ควบคู่ไปกับระบบการจูงใจ ให้รางวัลในการคิด หรือการกระทํา

ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบางคร้ังก็รวมเอาประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมและบริบทรอบตัวเข้า

ไว้ด้วย โดยองค์การนวัตกรรมเป็นเหตุ เพ่ือสร้างให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมเป็นผล 
กีรติ ยศย่ิงยง (2552: 46) ได้นําเสนอแนวคิดการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม โดยมี

หลักการพ้ืนฐาน 8 องค์ประกอบสําคัญ ดังนี้ 
1. ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจอย่างดี (Business Knowledge) ความเข้าใจ

เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดขององค์การ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่องค์การจะต้องสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  เข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอุตสาหกรรม ตลาดและผลิตภัณฑ์ 
2. ต้องนําคุณค่า และพันธกิจขององค์การเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน นําคุณค่าหลักของ

องค์การรวมเข้าเป็นเรื่องเดียวกันกับพันธกิจ นํานวัตกรรมกับเป้าหมายธุรกิจผสมผสานกัน สื่อสารถึง
ความสําคัญธุรกิจของนวัตกรรม สร้างและประเมินนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารและการจัดการ (Leadership and Management) บทบาท ความ
รับผิดชอบ และเจตนารมณ์ในการผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่องค์การ 

4. การจูงใจพนักงานให้สร้างสรรค์นวัตกรรม (People Motivation) กระตุ้น
ธรรมชาติของพนักงานให้มีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม สร้างระบบการให้รางวัลและการจดจํา 

5. วัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางาน (Culture and Work Climate) 
พัฒนาการปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม 

6. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Capacity of Change) ใช้เทคนิคการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงอย่างจําเพาะเจาะจงและมีนวัตกรรม ใช้สมรรถนะขององค์การให้เกิดนวัตกรรม 
ปฐมนิเทศล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลง 

7. องค์การ และธรรมาภิบาล (Organization and Governance) มีกระบวนการ 
ระบบ รูปแบบ วิธีการ และการบริหารองค์การบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนให้เกิด

นวัตกรรม 
8. สมรรถนะของพนักงานแต่ละคน (Individual Capacity) สมรรถนะ คุณลักษณะ 

ทักษะ และพฤติกรรมท่ีสามารถคิดและปฏิบัติเชิงนวัตกรรม 
พยัต วุฒิรงค์ (2552) ได้ศึกษาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทย 

(มุมมองจาก Top Management องค์การในประเทศไทย) โดยศึกษา 453 องค์การ ใน 8 
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อุตสาหกรรมตามการแบ่งกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ ดังน้ี 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ ผู้บริหาร: ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ริเริ่มจะ

ทํา แต่เนื่องจากขาดการสื่อสารท่ีดีทําให้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่พยายามให้เกิดข้ึนดําเนินไปได้ไม่สมบูรณ์ 
และไม่ส่งผลต่อองค์การและพนักงาน  โครงสร้าง: ลําดับขั้นในการทํางานและอนุมัติโครงการมี

ขั้นตอนมาก ทรัพยากร: การจัดสรรเวลาการทํางานที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ งบประมาณมีไม่

เพียงพอให้ลองผิดลองถูก ขนาดขององค์การและงบประมาณท่ีจัดสรรให้ในแต่ละปีมีน้อย 
กระบวนการทํางาน : หากเป็นนวัตกรรมสินค้าต้องเข้าให้ถึงใจของลูกค้า ทําอย่างไรที่จะนํานวัตกรรม

เหล่าน้ันมาปรับให้เข้ากับองค์การได้อย่างลงตัวมากท่ีสุด เพราะในสิ่งท่ีสร้างสรรค์มาน้ันไม่สามารถ

นํามาปฏิบัติใช้ได้ทันที การพัฒนา กระตุ้นพนักงานเกิดการเรียนรู้ ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการทํางานและผลิตสินค้าใหม่ๆ การพัฒนาลูกค้าให้เกิดการเรียนรู้/เข้าใจในสินค้าใหม่ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ: พ้ืนฐานการศึกษาหรือ

ทักษะความสามารถของพนักงานไม่เพียงพอ ขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ พนักงาน

ขาดความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็น การไม่มีความคิดสร้างสรรค์  ทัศนคติ พฤติกรรม แรงจูงใจ: ความกลัว

ต่อความล้มเหลว EGO หรือทิฐิของแต่ละคน การยอมรับระหว่างวัยของคน การขาดผลตอบแทน

สําหรับผู้คิดสิ่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในงานน้ันนานเกินไป การไม่ยอมพัฒนาความคิดให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การสร้างวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังในระบบเดิม ไม่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ มักยึด
ติดกับแนวความคิดเดิม (ความเคยชินในการปฏิบัติงานของพนักงานและวัฒนธรรมองค์การ การยึด
ติดกับแนวความคิดเดิม สิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจํา) 

ด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ พนักงานไม่มีความรู้ความเข้าใจถึง

ประโยชน์ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม พฤติกรรมการเปิดรับการเปล่ียนแปลงต่อสิ่งใหม่  
การสื่อสารในองค์การที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากของพนักงาน จากการท่ี
บริษัทเปิดกว้างในการให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน

ด้วยกัน  
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังจาก

ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการสนับสนุนในการสร้างสรรค์พัฒนาจากภาครัฐ แหล่งความรู้ของ

ภาครัฐท่ีสามารถอ้างอิงได้มีน้อยมาก ขาดระบบงานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขาดสินค้าใหม่ ๆ  
ด้านอ่ืน ๆ วัฒนธรรมไทยไม่เอ้ือต่อการคิดนอกกรอบ ลักษณะธุรกิจไม่เอ้ือให้นํา

นวัตกรรมมาเป็นประโยชน์กับธุรกิจ 
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Battisti and Stoneman (2010) ได้นิยามองค์การนวัตกรรม คือ นวัตกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการใหม่ องค์การใหม่ การตลาดแนวคิดใหม่ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของ

องค์การแบบใหม่ 
Damanpour and Aravind (2011) ได้นิยามการจัดการนวัตกรรม เป็นวิธีการใหม่

ในการใช้ความรู้สําหรับดําเนินการ จัดการหน้าท่ีในองค์การ กระบวนการใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงการผลิต

ในองคก์าร กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้าง กระบวนการและระบบบริหารงาน  
Chutivongse and Gerdsri (2011) ได้ศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือหาปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์การนวัตกรรม โดยศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรมที่เป็น

องค์การอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาการเรียนรู้จากสารสนเทศหรือประสบการณ์หรือการสร้างส่ิงใหม่ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงได้
องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) โครงสร้างขององค์การทั้งแบบ 
Mechanistic และแบบ Organic 2) ขนาดขององค์การ 3) แหล่งนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก  
4) กระบวนการของนวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 5) การ

จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยทุนมนุษย์ การฝึกอบรม การสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ 6) การทํางาน

ร่วมกันในองค์การ 7) การสื่อสารท้ังแบบทางการและไม่เป็นทางการ 8) ความรู้ ความรู้โดยนัย (Tacit 
Knowledge)  ความรู้ฝังลึก (Implicit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) การ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในองค์การ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ 9) เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา สถานที่ สารสนเทศ ความรู้ การกระจายอํานาจ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
และการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 10) วัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์การ คุณค่า ค่านิยม ความ
เช่ือ ปรัชญา ทัศนคติ พฤติกรรม บรรทัดฐานที่ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา โดยศึกษาองค์การในประเทศ

ไทยและจัดองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมได้ 5 องค์ประกอบคือ 
1) วัฒนธรรมองค์การ 2) การสนับสนุนด้านกายภาพ 3) คําม่ันสัญญาจากฝ่ายบริหาร 4) การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 5) สร้างวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ร่วม 
ปรีดา ยังสุขสถาพร (2555) ได้กล่าวถึง การสร้างนวัตกรรมในองค์การด้วยบันได    

5 ขั้น สู่นวัตกรรมได้แก่ การหาไอเดียใหม่ การทดสอบแนวความคิด การการทําต้นแบบจาก

แนวความคิดหรือไอเดีย การทดสอบ การผลิตจริงโดยได้เสนอแนวคิด  
นวัตกรรมแนวต้ัง เป็นการสร้างนวัตกรรมโดยการต่อยอดจากฐานความรู้ 

ความสามารถเดิมท่ีมีเป็นทุน อาศัยการต่อยอดในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ฟังก์ชันการทํางาน หรือ

ประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมเติม โดยปรับวิธีคิดจากผู้บริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติการ เปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ทํางาน เปลี่ยนเป้าหมาย รักษาความเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน กระทําได้โดย  
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การพัฒนาในรูปแบบปิระมิด เลือกที่จะพัฒนานวัตกรรมสินค้าหรือบริการท่ีมี

ความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น ใช้ความสามารถเฉพาะเรื่องสูง เป็นแนวทางสะสมความสามารถด้าน

นวัตกรรมเชิงลึก  
การพัฒนาในรูปแบบปิระมิดควํ่า โดยเริ่มจากความสามารถเดิมท่ีจํากัดก่อน จากนั้น

ขยายทักษะ และความชํานาญของตนเองให้กว้างออกไปมากขึ้น รุกตลาดใหม่ นําเสนอสินค้าหรือ

บริการใหม่ 
การพัฒนาแบบโมดูล พัฒนานวัตกรรมทีละโมดูลและต่อยอดสินค้าและบริการใน

แนวต้ังไปเรื่อย ๆ โดยนวัตกรรมแนวต้ังยึดสินค้าหรือบริการเป็นหลักในการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมแนวนอน ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการเป็นหลัก  โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 1) การปรับปรุงกระบวนการของการผลิตสินค้าและบริการเดิม ซ่ึงเป็นการรักษาตลาด

และลูกค้าปัจจุบัน 2) การเพิ่มพ้ืนท่ียึดครอง ซ่ึงเป็นการพัฒนาและขยายตลาดเดิม เพ่ิมจํานวนลูกค้า  
3) การสร้างความสามารถใหม่ให้กับสินค้าและบริการเดิมของตัวเอง โดยการสร้างตลาดใหม่และ

ลูกค้าใหม่ 
นวัตกรรมแนวขวาง เป็นการทํางานข้ามสายงานระหว่างกันตามโครงสร้างของ

องค์การ การบูรณาการงานข้ามฝ่ายหรือแผนก เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ และการผสมผสาน
ทางความรู้ ความคิดและประสบการณ์ อันเป็นการร่วมรังสรรค์ (Co-Creation) ระหว่างคนท่ีทํางาน

ต่างแผนก ต่างความเช่ียวชาญ ต่างทัศนคติ ต่างพ้ืนฐาน ต่างวิธีคิด เป็นการสร้างระบบท่ีเอ้ือต่อการ

พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบเปิด (Open Innovation) โดยเริ่มจากวัฒนธรรมเปิด ผู้บริหารเปิด และ
พนักงานเปิด 

การใช้เครื่องมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในองค์การหรือ โอกาสของการพัฒนา

นวัตกรรม (Chance of Innovation) ต้องคํานึงถึง 3 องค์ประกอบ คือ 
1. บริบท (Context) ขององค์การในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทรัพยากรบุคคล แผน

กลยุทธ์ กระบวนการขับเคล่ือนแผนงาน โดยระบุเงื่อนไขข้อจํากัด ความสามารถขององค์การ เพ่ือ

นําสู่ขั้นตอนต่อไป 
2. เน้ือหาสาระและวิธีการ (Content) เครื่องมือที่ใช้ประกอบวิธีการ ความ

เหมาะสมของเครื่องมือ ปรับใช้ตามทฤษฎี 
3. การจุดวิกฤติ (Critical Point) ในการปรับใช้เครื่องมือนั้น โดยจุดเด่นหรือ

จุดสําคัญ ที่เป็นตัวแยกระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวในการใช้วิธีการตามเครื่องมือ  จุดวิกฤต
อาจเป็นเรื่องงบประมาณ ความสามารถในการผลิต ศักยภาพของบุคลากร ทิศทางการบริหาร กลยุทธ์

ทางธุรกิจ 
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ภาพที ่5 แสดงโอกาสการสร้างนวัตกรรม 
ที่มา: ปรีดา ยังสุขสถาพร, Innovation คิดจริง ทําได้ (กรุงเทพฯ: สมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 2555), 57. 
 

ภานุ ลิมมานนท์ (2556: 24-25) ได้จําแนกองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรม      
มี 5 ส่วนหลักดังต่อไปน้ี  

1. Structure โครงสร้างองค์การจะมีความเก่ียวข้องกับการทํานวัตกรรม เนื่องจาก
ในการจัดการจะต้องอาศัยความร่วมมือกันในองค์การ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจะกระทั่งถึงพนักงาน

ระดับล่างต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างแผนกต่าง ๆ มีการแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบกัน 
ซ่ึงถ้าโครงสร้างขององค์การที่มีอยู่นั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมก็จะเป็นส่วนท่ีจะเสริมให้

นวัตกรรมเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. People  การจัดการนวัตกรรมต้องอาศัยความรู้ (Knowledge) ใหม่ ๆ เพ่ือท่ีจะ

ผลิตเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ตามท่ีลูกค้าต้องการ ซ่ึงองค์ความรู้จะมาจาก ความรู้ ความคิดของ
คน ซ่ึงองค์การใดมีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอยู่มากแล้ว จะได้เปรียบองค์การอื่น ๆ โดยบุคลากร

จะมีความรู้ความสามารถต่างกัน ถ้าองค์การได้นําความรู้ของบุคลากรแต่ละคนมาประกอบกันก็ย่ิงจะ

ทําให้เกิดกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้รวดเร็วและสามารถนําไปแข่งขันได้ 
3. Process  กระบวนการขั้นตอนในการผลิต การตลาด หรือการเงินนั้น จะมีความ

เกี่ยวข้องกับการทํานวัตกรรม เพราะถ้าขั้นตอนมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเกินไป จะทําให้ไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนให้ทันกับที่เกิดข้ึนได้ทันเวลาดังน้ัน Process ต่าง ๆ ควรมีระบบการจัดการที่แตกต่างกัน  
4. Strategy  การจัดการนวัตกรรมจําเป็นต้องมีกลยุทธ์และยุทธวิธีในการจัดการ

ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดข้ึนได้เสมอ เม่ือมีกลยุทธ์การจัดการอย่างต่อเน่ือง 
5. Tool/ Information Technology การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ส่วนในการจัดการนวัตกรรมช่วยในการบูรณาการโครงสร้าง (Structure) กําลังคน (People) 

Content Context 
 

Chance of 
Innovation 

Critical Point 
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กระบวนการ (Process) และเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอัน

เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจ 
Chutivongse and Gerdsri (2014) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะขององค์การ

นวัตกรรม โดยการจัดองค์ประกอบจากลักษณะองค์การนวัตกรรม ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ

สนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาองค์การแห่งการ

เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 3) การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 4) วัฒนธรรมองค์การด้าน

การส่ือสาร 5) กระบวนการทํางาน 
Camison and Villar-Lopez (2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์การนวัตกรรม

ในการขับเคลื่อนความสามารถนวัตกรรมของเทคโนโลยีและสมรรถนะขององค์การ โดยองค์การ
นวัตกรรม 3 มิติ ได้แก่ นวัตกรรมองค์การในธุรกิจ คือ การใช้ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด นําแนว

ปฏิบัติงานไปใช้กับพนักงาน ใช้ระบบการจัดการที่มีคุณภาพและการรักษาพนักงานที่ดี นวัตกรรมด้าน
ที่ทํางานขององค์การ คือ การกระจายการตัดสินใจ การทํางานเป็นกลุ่ม ความยืดหยุ่นในการทํางาน

นวัตกรรมด้านวิธีการใหม่ขององค์การในการเช่ือมโยงกับองค์การภายนอก คือ การทํางานร่วมกันกับ

ลูกค้า วิธีการบูรณาการกับผู้จัดจําหน่าย การจ้างภายในบางกิจกรรมทางธุรกิจ   
จากแนวความคิดด้านองค์การนวัตกรรม ทําให้สรุปแนวคิดการดําเนินงานขององค์การ

ภาครัฐ ได้ว่า ปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนองค์การนวัตกรรม คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 

โครงสร้างองค์การ ที่เหมาะสม ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีมการพัฒนา

บุคลากร บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมปัจจัยด้านเครือข่ายภายนอกหรือการเชื่อมโยงกับองค์การ

ภายนอก ดังตารางที่ 1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1 สรุปองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

องค์การนวัตกรรม 
ผู้นํา โครงสร้าง/

นโยบาย 
ความรู้ บรรยากาศ ทรัพยากร ผล 

(Tidd, 
Bessant 
and 
Pavitt, 
2005) 

- ผู้นําและ
การ
เปล่ียน 
แปลง 
(leader- 
ship and 
the will to 
innovate) 

วิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared 
Vision) 
 

- องค์การแห่ง
การเรียนรู้ 
(Leaning 
Organization) 

- ประสิทธิภาพ
ของการ
ทํางานเป็นทีม 
(Effective 
Team 
Working) 

- การพัฒนา

การสร้าง
บรรยากาศ
แห่งการ
สร้างสรรค์ 
(Creative 
Climate)    

การพัฒนา
รูปแบบการ
ส่ือสาร 

นวัตกรรม 
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แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

องค์การนวัตกรรม 
ผู้นํา โครงสร้าง/

นโยบาย 
ความรู้ บรรยากาศ ทรัพยากร ผล 

ความสามารถ
ระดับบุคคล
อย่างต่อเน่ือง 

Richard 
Li-Hua, 
John 
Wilson, 
Ghassan 
Aouad 
and Xiang 
Li (2011) 

- ภาวะผู้นํา 
(Leader 
ship)  
 

โครงสร้างท่ี
เหมาะสม 
(Appropriate 
structure) 

- การแบ่งปัน
ความรู้และ
เรียนรู้ของ
องค์การ  

- การ
ปรับเปล่ียน 
กลยุทธ์สู่การ
เรียนรู้ของ
องค์การ 

- - นวัตกรรม 
ความเป็น
สากลสู่
องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 

พยัต วุฒิ
รงค์ (2552) 

- ผู้บริหาร 
 

- โครงสร้าง 
 

- ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 

 

ทัศนคติ 
พฤติกรรม 
แรงจูงใจ 

- ทรัพยากร  
 

ความ 
สามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

กีรติ      
ยศย่ิงยง
(2552:46)  

- ผู้บริหาร
และการ
จัดการ 
(Leadership 
and 
Manage- 
ment) 

- องค์การ 
และ    
ธรรมา     
ภิบาล 
(Organiza- 
tion and 
Gover-
nance) 

 

- ความ 
สามารถใน
การ
เปล่ียน 
แปลง 
(Capacity 
of Change) 

- ต้องนํา
คุณค่า 
และ   
พันธกิจ
ของ
องค์การ
เข้าเป็น
เร่ือง
เดียวกัน 

- สมรรถนะของ
พนักงานแต่ละ
คน (Individual 
Capacity) 
- ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจอย่างดี 
(Business 
Knowledge) 

- การจูงใจ
พนักงานให้
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
(People 
Motivation) 

- วัฒนธรรม
และ
บรรยากาศ
การทํางาน 
(Culture 
and Work 
Climate) 

- การสร้าง
องค์การ
แห่ง
นวัตกรรม 

Hai –ao 
Zheng et 
al. (2009) 

- ทุนมนุษย์  
 

- ทุน
โครงสร้าง  

 

- ทุนความรู้ - - ทุนการเงิน  
 

สมรรถนะ 
ด้าน
ความรู้  
ด้านธุรกิจ  
ด้านสังคม 

ตารางที่ 1 สรุปองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม (ต่อ)
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แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

องค์การนวัตกรรม 
ผู้นํา โครงสร้าง/

นโยบาย 
ความรู้ บรรยากาศ ทรัพยากร ผล 

สมนึก      
เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์ 
(2011) 

- ภาวะ
ความเป็น
ผู้นําของ
ผู้บริหาร
และในหมู่
บุคลากร  
 

- โครงสร้าง
และระบบ
การทํางาน  

- วิสัยทัศน์ท่ี
เป็น
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

 

- การทํางานเป็น
ทีม ภายใต้การ
เรียนรู้ร่วมกัน 
ด้วยการใช้
เคร่ืองมือการ
จัดการความรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

- บรรยากาศ
องค์การที่
เอื้อต่อการ
ทํางานท่ี
คล่องตัวและ
สร้างสรรค์ 

- การพัฒนา
หลักสูตร  
การเรียน
การสอน  
การ
ค้นคว้า 
วิจัยท่ีมี
นวัตกรรม 

Chutivong
se and 
Gerdsri 
(2011) 

- คํามั่น
สัญญาจาก
ฝ่าย
บริหาร 

- สร้าง
วิสัยทัศน์
และ
เป้าประสงค์
ร่วม 

- การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

- วัฒนธรรม
องค์การ 

การ
สนับสนุน
ด้าน
กายภาพ 

องค์การ
นวัตกรรม 

ภานุ  
ลิมมานนท์, 
(2556) 

- People 
 

- Structure 
- Process 
- Strategy 

- - Tool/ 
Information 
Technology 

 
 
 

ประสาท    
สืบค้า 
(2556) 

- การเป็น
ผู้นํา 

- แผนยุทธ 
ศาสตร์ 

- ความร่วมมือ
การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ธํารงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรม
คุณภาพทุก
ภารกิจ 

- ทรัพยากร
บุคคล 

- งบประมาณ 

มหาวิทยา
ลัยช้ันนํา 

Chutivong
se and 
Gerdsri 
(2014) 

-  - การสร้าง
วิสัยทัศน์
และ
เป้าหมาย
ร่วมกัน 

- การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร
มนุษย์ 
กระบวนการ
ทํางาน 

- การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการ
พัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้
และการพัฒนา
บุคลากร 

- วัฒนธรรม
องค์การด้าน
การส่ือสาร 

- องค์การ
นวัตกรรม 

Camison 
and Villar-
Lopez 
(2014) 

-  -  - นําแนว
ปฏิบัติงานไปใช้
กับพนักงาน 
- ใช้ระบบการ
จัดการท่ีมี
คุณภาพ และ
การรักษา
พนักงานที่ดี 

- นวัตกรรม
ด้านท่ีทํางาน
ขององค์การ 
- การเช่ือมโยง
กับองค์การ
ภายนอก 

- การใช้
ฐานข้อมูล
แนวปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุด 

- 

ตารางท่ี 1 สรุปองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิดทฤษฎีองค์การนวัตกรรม 

ปัจจัย 
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ผู้นําและการ
เปลี่ยนแปลง 
(leadership and 
the will to 
innovate) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

วิสัยทัศนร์่วม 
(Shared vision) 

 
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Leaning 
Organization) 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 

ประสิทธิภาพของ
การทํางานเป็นทีม 
(Effective team 
working) 

 
 
 

       
 
 

  

การพัฒนา
ความสามารถ
ระดับบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

การสร้าง
บรรยากาศแห่งการ
สร้างสรรค์ 
(Creative 
climate)    

 
 

   
 

  
 

    

การพัฒนารูปแบบ
การสือ่สาร 

 
 

        
 

 

โครงสร้างที่
เหมาะสม 
(Appropriate 
structure) 

  
 

 
 

  
 

 
 

    

ทรัพยากร           
วัฒนธรรมองคก์าร           
การเช่ือมโยงกับ
ภายนอก 
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2. แนวคิดกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
2.1 นิยาม ความหมายของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

 Howkins (2553) ได้ให้ความหมายของความสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง

การใช้ความคิดเพ่ือผลิต ความคิดใหม่ ความคิดแรกเริ่มท่ีป้อนเข้าไปในกระบวนการ อาจเป็นของใหม่

หรือสิ่งท่ีคุ้นเคยกันทั่วไปก็ได้ สิ่งสําคัญย่ิงกว่าอยู่ที่ว่าเราใช้พลังงานเพ่ือแปรสภาพมันออกเป็นผลลัพธ์

ใหม่ต่างหาก   ความสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งเดียวกับนวัตกรรม (Innovation) ความสร้างสรรค์เป็นเรื่อง

ภายใน (Internal) ส่วนบุคคล (Personal) และเป็นอัตวิสัย (Subjective) แต่นวัตกรรมเป็นเรื่อง

ภายนอก (External) และเป็นวัตถุวิสัย (Objective) ความสร้างสรรค์มักนําไปสู่นวัตกรรม และอีก
ความหมายของความสร้างสรรค์ (Creativity) (Howkins, 2552)  คือ ศักยภาพในการสร้างสิ่งแปลก

ใหม่ หมายถึง การผลิตโดยคนคนหนึ่งหรือคนมากกว่าหน่ึงคนที่มีความคิดและการประดิษฐ์คิดค้นที่

เป็นส่วนตัว  เป็นต้นแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีความหมายสําคัญ มันเป็นเรื่องของพรสวรรค์

และความถนัด มันจะเกิดข้ึนเม่ือใครคนน้ัน พูด ทํา หรือสร้างบางส่ิงท่ีแปลกใหม่ ความสร้างสรรค์จะ
เกิดข้ึน ไม่ว่ากระบวนการน้ีจะนําพาไป ณ ที่แห่งใดหรือไม่ มันอาจเป็นเพียงความคิดหรือการกระทําก็

ได้ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ทุกประเภทต้องอาศัยเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการ คือ ความเป็นส่วนตัว 
(Personality) ความเป็นสิ่งต้นแบบ (Originality) และความหมาย (Meaning) 

Dennard (2000) ได้ให้ความหมายของ ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถ
เพ่ือสร้างสิ่งใหม่หรือประยุกต์ใช้สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว ที่ไม่มีเคยมีการสร้างขึ้นมาก่อน หรือพัฒนาขยายองค์

ความรู้น้ัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ของการทํางานโดยสมองมนุษย์ 
บัญชา ชุญหสวัสดิกุล (2554) ได้กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ต้อง

มีการบ่มเพาะ (Cultivate) เพ่ือให้เกิดเป็นความสร้างสรรค์และความฉลาดในการสร้างสรรค์ 
(Creative Intelligence) โดยนักนวัตกรรมต้องถูกสร้างมาจากพ้ืนฐานหลายข้ันตอน  

1. ต้องเป็นคนช่างซัก ช่างถาม และจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์จาก

หลายด้าน สมองมนุษย์ไม่สามารถบรรจุคําต่าง ๆ เหมือนพจนานุกรม แต่สมองจะบรรจุความรู้และนํา

ประสบการณ์ เพ่ือนําไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้ (Creativity in 
Connecting Thing)  

2. ผู้ที่มีประสบการณ์จากการทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างอาจไม่สามารถ

ให้คําตอบที่ถูกต้องเสมอ แต่ประสบการเหล่าน้ี จะทําให้เราค้นหาคําถามที่ถูกต้อง และการสร้าง
นวัตกรรมต้องเพียรต้ังคําถามว่า เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างไร เราจะแก้ไขด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างได้อยา่งไร ตัวเราจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดอะไรขึ้น  

3. ข้อจํากัด หรือความจํากัด (Constrains) เป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์  
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4. นักนวัตกรรมจะเป็นนักสังเกต การเป็นนักสังเกตทําให้เกิดความคิดที่แตกต่าง  
5. วิจัยและทดลอง (Research and Development) นําความคิดสร้างสรรค์มา

ทําการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ  
6. เป็นผู้สร้างเครือข่าย (Network)  พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน เข้า

ร่วมสัมมนาวิชาการ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี และนําประสบการณ์มาสร้างความคิดสร้างสรรค์  
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2556) ได้ให้ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู่ สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมี

มาก่อน เพ่ือค้นหาคําตอบท่ีดีที่สุดให้กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  เป็นการคิดท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
(Process) การแก้ปัญหาโดยความคดิสร้างสรรค์ มี 3 ขั้นตอน คือ  

1. กําหนดเป้าหมายการคิด กําหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการแก้ไข ต้ัง
คําถามท่ีชัดเจนและถูกต้อง  

2. ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่  วิธีการที่จะพาไปสู่วัตถุประสงค์ หรือคิดคําตอบ

ของคําถามให้มากที่สุด และต้องปฏิบัติได้จริง  
3. ขั้นประเมินและคัดเลือกแนวคิด การกลั่นกรองด้วยความคิดท่ีใช้เหตุผล จน

เหลือความคิดที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง  
ลุกซ์ (2555) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ ได้แก่  
1. ความเช่ียวชาญ คือความรู้ทางด้านเทคนิค ขั้นตอนต่าง ๆ และการใช้เหตุผล 

ภูมิปัญญา  
2. ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  เป็นตัวกําหนดว่าคนคนนั้นจะเข้าถึงปัญหา

อย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการมากน้อยแค่ไหน ทางแก้ปัญหาเหล่านั้นทําให้สภาพการปัจจุบันพลิกผัน

ไปเลยหรือไม่ พวกเขามีความมานะบากบั่นหรือไม่ และ  
3. แรงจูงใจ  ทุกประเภทไม่ได้มีผลลัพธ์เท่าเทียมกัน แรงปรารถนาภายในใจของ

คนในการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่ารางวัลท่ีมา

จากภายในอก เช่นเงิน องค์ประกอบน้ีถูกเรียกว่า แรงจูงใจที่แท้จริง (Intrinsic Motivation) เป็น

แรงจูงใจประเภทที่ถูกกระตุ้นได้ทันทีทันใดมากที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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ภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
ที่มา: ริชาร์ด ลุกซ์, คัมภีร์นกันวัตกรรม, แปลจาก The Innovator’s Toolkit, แปลโดย คมสัน    
ขจรชีพพันธ์ุงาม (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ต, 2555), 251. 
 

ภานุ ลิมมานนท์ (2556) ได้กล่าวถึงผลระทบสภาพแวดล้อมต่อความคิด

สร้างสรรค์ องค์การท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จะนําไปสู่การเป็นองค์การที่มีนวัตกรรม  ซ่ึงมี
องค์ประกอบดังนี้ 

ทรัพยากร (Resource) การพัฒนาและรักษาทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ ของ
องค์การนั้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หรือทรัพยากรบุคคลขององค์การที่คัด

สรรมาอย่างดีทําให้องค์การที่มีทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีผลต่อความคิด

สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการภาคปฏิบัติ (Management Practices)  สําหรับการจัดการองค์การ 

การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการมีผู้บริหารที่ มี วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้ นํา (Visionary 
Leadership)  ทําให้องค์การมีการจัดการที่ดีพร้อมท้ังความเช่ียวชาญ ทักษะความชํานาญของ

พนักงานที่พร้อมจะเติบโตพัฒนาองค์การให้มีความแข็งแกร่งทางการแข่งขันสูงขึ้น 
การกระตุ้นภายในองค์การ (Organizational Motivation) ทําให้เกิดแรงจูงใจ

จากทุกคนในองค์การจนกระทั่งผลักดันให้เกิดนวัตกรรม สําหรับที่จะทําให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ร่วม
แรงร่วมใจจากทุกคนภายในองค์การได้ 

โดยสรุป ความคิดสร้างสรรค์ คือการพัฒนาความคิด การบ่มเพาะความรู้ การฝึกปฏิบัติ

ทักษะให้เกิดความเช่ียวชาญ สร้างทัศนคติหรือแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้

ความเช่ียวชาญการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยใช้เทคนิควิธีภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี เพ่ือพัฒนา

ความ

เช่ียวชาญ 

ทักษะใน
การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

แรงจูงใจ 
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คําตอบด้วยคําถามท่ีรอบด้านในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างแนวคิดและผลงานใหม่หรือพัฒนา ปรับปรุง 
ดัดแปลงหรือต่อขยายจากสิ่งท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ 

2.2 รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
2.2.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยตัวแบบ SCAMPER ของอเล็กซ์ ออ

สบอร์น และ บ็อบ เอเบอร์ลี เพ่ือหาแนวความคิดใหม่ SCAMPER มาจากตัวอักษรตัวแรกของคําว่า 
การทดแทน (Substitute) การผสมผสาน (Combine) ปรับให้เหมาะสม (Adapt) ขยาย (Magnify) 
หรือ ลด (Minimize)  หรือ การดัดแปลงแก้ไข (Modify) นําไปใช้ประโยชน์อ่ืน (Put to Other 
Uses)  ขจัดท้ิง (Eliminate) พลิกกลับ  (Reverse) หรือ จัดใหม่ (Rearrange) ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ

ที่กล่าวมาทั้งหมดในการคิดถึงปัญหา หรือโอกาสที่คุณกําลังคิดอยู่ในแง่มุมใหม่ วิธีน้ีจะเป็นประโยชน์

มากเป็นพิเศษเม่ือคุณกําลังออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการทํางานใหม่ ตัวอย่างวิธี 
SCAMPER ทิงเกอร์ทอยส์ ของ ไมเคิล ไมคาลโค (ไดเยอร์, 2556) ในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างของตัวแบบ SCAMPER  

SCAMPER การประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือแบบใหม่ 
การทดแทน (Substitute) ใช้ไม้หรือหินแทนโลหะ 
การผสมผสาน (Combine) มีพื้นท่ีสําหรับใส่ยาเพ่ือผู้ป่วยจะรับประทานยาได้ทันทีเมื่อส้ิน

เสียงนาฬิกาปลุกเตือน 
ปรับให้เหมาะ (Adapt) ใช้นาฬิกาข้อมือเป็นกระจกสะท้อนแสง เวลาหลงทาง 
ขยาย (Magnify) หรือ ลด (Minimize)   ให้หน้าปัดนาฬิกาใหญ่พอเป็นท่ีวางแก้วได้ 
นําไปใช้ประโยชน์อื่น  
(Put to Other uses)   

นํานาฬิกาใส่กรอบเป็นงานศิลปะ 

ขจัดท้ิง (Eliminate) เอากลไกภายในนาฬิกาออกและใช้นาฬิกาแดดแทน 
พลิกกลับ  (Reverse) หรือ  
จัดใหม่ (Rearrange) 

เปล่ียนวิธีการเดินของเข็มนาฬิกา เป็นการหมุนทวนแทน กลับ
หน้าปัดนาฬิกาให้อยู่ใต้สาย ออกแบบด้านหลังให้เป็นจุดเด่นและ
เป็นแฟช่ันแทน 

ที่มา: เจฟฟ์ ไดเยอร์, นวัตกรพลิกโลก, แปลจาก The Innovator’s DNA, แปลโดย นรา สุภัคโรจน์ 
(กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิต้ี, 2556), 85.  
 

2.2.2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยตัวแบบ TRIZ (ไตรสิทธิ เบญจบุญยสิทธ์ิ, 
พงศ์ศักด์ิ วิวรรธนะเดช และ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์, 2550) แปลว่า ทฤษฏีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์

คิดค้น (Theory of Inventive Problem Solving)  โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 6 ประการ  
2.2.2.1 การมองปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systems Approach) โดยระบบ

ประกอบด้วยส่วนบน (Super System) และประกอบขึ้นจากส่วนล่าง (Sub System) หลายระบบ

รวมกัน ดังน้ี จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องมองให้ออกว่า แก่นของสภาพปัญหาอยู่ในระดับไหน
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ของระบบ จึงสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด  มุมมองของระบบและฟังก์ชันมาพิจารณาปัญหา เรา
สามารถหามาตรการการแก้ปัญหาอย่างถึงแก่นได้ โดยมองจากความจริง   

2.2.2.2 วิวัฒนาการของระบบสู่ความเป็นอุดมคติ (Evolution to The 
Ideality) ระบบท่ีผ่านการแก้ปัญหาแล้วย่อมมีวิวัฒนาการมากกว่า จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงเป้าหมาย

สุดท้ายอันเป็นอุดมคติที่ระบบจะวิวัฒนาการไป สิ่งจําเป็นจึงไม่ใช่ตัวระบบแต่เป็นฟังก์ชัน วาดภาพ

ของความเป็นอุดมคติไว้ล่วงหน้าแล้วแยกองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของฟังก์ชัน

โดยตรง และองค์ประกอบอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือรองรับฟังก์ชันน้ันข้ึนมา จะทําให้เรามองเห็นหนทางที่จะ

นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างชัดข้ึน  
2.2.2.3 รูปแบบของวิวัฒนาการของระบบ (Patterns of Systems 

Evolution) เป็นรูปแบบ (Patterns) ของวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม (Trend) กฎ
ของวิวัฒนาการของระบบจะประกอบด้วย Pattern ของวิวัฒนาการและ Line ของวิวัฒนาการ 
วิวัฒนาการของระบบจะเกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง Pattern และ Lines ของวิวัฒนาการ

หลาย ๆ อัน  
2.2.2.4 การดําเนินการเพ่ือให้วิวัฒนาการของระบบเป็นจริง (Operations 

for Realization) เป็นการนําแนวความคิดต่าง ๆ มารวบรวมทําเป็นรายการไว้ จะสามารถช่วยคน
ค้นหาคําตอบได้เร็วข้ึน แนวความคิดแต่ละอันที่ทําให้ระบบวิวัฒนาการไปนี้ว่า ตัวดําเนินการ 
(Operator)  

2 .2 .2 .5 ทรัพยากรท่ีใ ช้สํ าหรับวิ วัฒนาการของระบบ  (Evolutional 
Resources) วิวัฒนาการของระบบจะถูกสร้างขึ้นมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีแต่เดิมนั้นไม่

ถูกนํามาใช้ (อย่างเพียงพอ)  การค้นหาทรัพยากรจะทําให้เป็นกลไกการเกิดปัญหาหรือสาเหตุของ

ข้อบกพร่อง (Failure) ที่เกิดข้ึนในระบบอย่างชัดเจนมากข้ึน   
2.2.2.6 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของระบบ (Conflicts in 

Systems Evolution) ทรัพยากรในระบบมีอยู่อย่างจํากัด แต่ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อฟังก์ชัน

ของระบบน้ันมีไม่จํากัด ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม เม่ือวิวัฒนาการมาถึงขั้นหนึ่งแล้ว จะเกิด
ปัญหาการย้ือย่างทรัพยากรกันเอง ในระหว่างฟังก์ชันการทํางานหลาย ๆ อย่าง TRIZ เรียกสภาพน้ีว่า

ความขัดแย้ง 
ปัญหาทางเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามประเภทของประสบการณ์ที่

จําเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา  
ปัญหาระดับที่ 1 โดย 68.3 %  เป็นปัญหาที่สามารถได้ด้วยทฤษฎีและความรู้ทั่วไป 

หรือใช้ประสบการณ์เฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น โดยท่ัวไปไม่นับว่าเป็นปัญหาระดับที่

ต้องใช้การประดิษฐ์ คิดค้น (inventive)  
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ปัญหาระดับที่ 2 โดย 27.1 % เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ประสบการณ์

จากสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงพัฒนาระดับหน่ึง นับว่าเป็นปัญหาระดับที่ต้องใช้การ

ประดิษฐ์คิดค้นในระดับหนึ่ง  
ปัญหาระดับที่ 3 โดย 4.3 % เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้จากสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนที่

อยู่นอกจากสาขาอุตสาหกรรมของตนเอง มีการปรับปรุงระดับพ้ืนฐาน นับว่าเป็นปัญหาระดับที่ต้องใช้

การประดิษฐ์คิดค้นในระดับสูง   
ปัญหาระดับที่ 4 โดย 0.24 % เป็นปัญหาในการสร้างระบบแบบใหม่ที่ต้องใช้

หลักการใหม่ ๆ เพ่ือทําให้ระบบมีฟังก์ชันในการทํางานตามต้องการ วิธีการแก้ปัญหาโดยมากจะเป็น

การค้นพบโดยการนําความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ มากกว่าจะใช้วิชาการในอุตสาหกรรม

สาขาน้ัน  
ปัญหาระดับที่ 5 โดย 0.06 % การค้นพบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 

ตารางท่ี 4 ระดับของปัญหาเทคนิคและแหล่งความรู้ในการแก้ปัญหา 

ระดับ ระดับของการประดิษฐ์คิดค้น % ของปัญหา แหล่งความรู้ 
1 ปัญหาท่ีสามารถแก้ได้ด้วยทฤษฏีและ

ความรู้ท่ัวไป 
68.3% ใช้ประสบการณ์เฉพาะในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้อง 
2 มีการปรับปรุงพัฒนาในระดับหน่ึง 27.1% ใช้ประสบการณ์จากสาขา

อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
3 มีการปรับปรุงพัฒนาในระดับพื้นฐาน 4.3 % ใช้ความรู้จากสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนท่ี

อยู่นอกจากอุตสาหกรรมของตนเอง 
4 สร้างระบบแบบใหม่ท่ีต้องใช้หลักการใหม่  0.24% นําความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์มา

ใช้มากกว่าจะใช้วิชาการใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ 

5 สร้างระบบแบบใหม่โดยการค้นพบ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

0.06 % ค้นพบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ที่มา: ไตรสิทธิ เบญจบุญยสิทธ์ิ, พงศ์ศักด์ิ วิวรรธนะเดช และ พันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท,์ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดย TRIZ: กุญแจสู่ความสําเร็จในการสร้างนวัตกรรม (กรุงเทพฯ: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น),2550), 21. 
 

2.2.3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการระดมสมอง (Brain Storming) 
เทคนิคการระดมสมองมีหลัก 5 ประการ (ลุกซ์, 2555) คือ  

2.2.3.1 จดจ่อเฉพาะเร่ือง การระดมสมองควรมุ่งเน้นอยู่กับปัญหาหรือโอกาส

ใดเป็นพิเศษ และต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของโลกแห่งความจริง  
2.2.3.2 อย่าด่วนตัดสิน การตัดสินทุกคร้ัง ควรจะหยุดไว้ก่อนในขณะ

แนวความคิดกําลังเกิด แม้แต่แนวคิดที่ผาดโผนที่สุดก็ควรจะได้รับการส่งเสริม  



51 
 

 
 

2.2.3.3 แต่ละคนต้องปลอดภัย ผู้มีส่วนในกระบวนการนี้ ควรจะได้การ

รับรองว่าแนวความคิดที่ไม่ได้รับความนิยม หรือแนวความคิดท่ีคุกคามสถานะในปัจจุบันจะไม่เป็น

สาเหตุให้ผู้เสนอแนวความคิดต้องถูกตําหนิติเตียน  
2.2.3.4 หารืออย่างต่อเนื่อง จํากัดการหารือกันโดยให้แต่ละคนได้ดูดคนละ

ครั้ง และต้องอยู่ในประเด็นเท่าน้ัน  
2.2.3.5 สร้างแนวความคิด พยายามสร้างแนวความคิดจากความคิดท่ีคน    

อ่ืน ๆ ให้มามากที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ 
2.2.4 การคิดแบบเทียบแข่ง (Benchmarking) เสน่ห์ จุ้ยโต (2548:75)           

ได้นําเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่เป็นการคิดโดยดัดแปลง ต่อเติม หรือพัฒนา

มาจากผู้อ่ืน มิใช่เป็นการคิดเจ้าแรก คนแรก แต่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่าเจ้าแรกคนแรก 
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ได้อ่าน ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นมากข้ึนก็จะทําให้มีการ

คิดสร้างสรรค์ได้มากข้ึน การคิดสร้างสรรค์ที่ดีใช้ในการคิดแบบเทียบแข่ง (Benchmarking) ดังน้ี 
Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการ และวิธี

ปฏิบัติกับองค์การที่สามารถทําได้ดีกว่าเพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์การ

ของตนเองเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ เป็นกระบวนการวัดหรือค้นหา Benchmark เพ่ือนําไปสู่

การได้มาซ่ึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่จะนํากลับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์การของ

ตนเอง ผลท่ีได้รับการ Benchmarking คือ ทําให้รู้ว่าใครที่เป็นผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุดและเข้ามีวิธีปฏิบัติ

อย่างไร 
Best Practice คือวิธีการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จหรือ การปฏิบัติ

ที่นําให้องค์การสู่ความเป็นเลิศ การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดย

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง เลียนแบบ ดัดแปลง  ประยุกต์ให้เหมาะกับองค์การของตน 
การคิดสร้างสรรค์นอกจากต้องมีการฝึกฝนและเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการ

เย่ียมชมดูงาน การลอกเลียนแบบแล้ว การคิดสร้างสรรค์ด้วย Benchmarking เป็นกระบวนการ

เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานจากผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นการกระทําอย่างเปิดเผย เป็นระบบ ได้เรียนรู้มาประยุกต์ให้

เหมาะสมกับตัวเราเอง การทํา Benchmarking มี 8 วิธี ดังน้ี 
  1. Performance Benchmarking หรือ Result Benchmarking เป็นการ

เปรียบเทียบเฉพาะผลปฏิบัติงาน 
  2. Process Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงาน 
  3. Product Benchmarking หรือ Customer Satisfaction Benchmarking เป็น

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า มีความพึงพอใจสูงสุดในคุณลักษณะใดของสินค้า เช่น 
คุณภาพ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ 
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  4. Strategy Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างเรากับองค์การท่ี

ประสบความสําเร็จในการวางแผนกลยุทธ์ 
  5. Internal Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกับผู้ที่

อยู่ภายในองค์การเดียวกันหรือภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน 
  6. Competitive Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เป็นการศึกษา

คู่แข่งขันมากกว่าค้นหาวิธีการท่ีดีเลิศ เนื่องจากคู่แข่งย่อมไม่ให้ข้อมูลง่าย ๆ 
  7. Industry Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบในผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งโดยตรง 
  8. Generic Benchmarking หรือ Functional Benchmarking เป็นการ

เปรียบเทียบกระบวนการทํางาน ซ่ึงมีการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิง เป็นการมุ่งหวังที่จะ

ค้นหา ผู้ที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) 
โดยสรุป รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นการหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

(Problem Solving) โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง ทดลอง การ
เทียบเคียง และประยุกต์ให้เหมาะสม โดยมองปัญหาเป็นระบบของกระบวนการและฟังก์ชันภายใต้

ข้อจํากัด ซ่ึงต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ในการมองปัญหาเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ทั้งใน

ระดับบุคคล และกลุ่ม และองค์การ 
2.5 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน จากการวิจัยและการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สามารถดําเนินการได้ 
(เนาวนิตย์ สงคราม, 2556) ดังน้ี 

2.5.1 ด้านการเรียนการสอน 
2.5.1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนถามและผู้สอนควรใช้คําถามให้มากด้วย  และ

ผู้สอนไม่ควรมุ่งเน้นที่คําตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ผู้เรียนอาจจะเดาก็ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียน

ได้วิเคราะห์ ค้นคว้า หาคําตอบด้วยตนเอง ผู้สอนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ถึงแม้ผู้เรียนจะตอบช้าแต่

ย่อมดีกว่าไม่ตอบอะไรเลย ผู้สอนบางท่านเม่ือรอคําตอบผู้เรียนไม่ไหวก็มักจะใช้วิธีที่จะตอบเสียเอง 
ผู้เรียนก็จะไม่เกิดทักษะการคิด วิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนคิดหาคําตอบ  เช่น ให้ผู้เรียนคิดคู่หรือเขียน

ตอบลงในกระดาษ  แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกให้ผู้เรียนตอบออกมาดัง ๆ เป็นการดีเช่นกัน เพราะ

ผู้สอนสามารถให้ผลป้อนกลับผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที และยังฝึกปฏิภาณไหวพริบในการคิดและตอบ

ให้กับผู้เรียนได้ดีเช่นกันอีกด้วย 
2.5.1.2 ผู้สอนควรต้ังใจฟังและเอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของผู้เรียนด้วยใจที่

ไม่มีอคติ และเป็นกลาง เม่ือผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมาในเร่ืองใด  ผู้สอนก็ควรจะรับฟังไว้และ

ตัดสินถึงคําตอบน้ัน 
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2.5.1.3 ผู้สอนต้องแสดงให้เห็นว่า ความคิดของผู้เรียนน้ันมีคุณค่า  ไม่ควร
หัวเราะเยาะหรือดูถูกในคําตอบของผู้เรียนถึงแม้ว่าคําตอบนั้นจะเป็นคําตอบที่ดูไม่น่าเป็นไปได้ เพราะ

ในบางครั้งผู้เรียนท่ีมีจินตนาการสูงมักจะมีการตอบที่มองในอีกมุมหน่ึงที่แตกต่างจากผู้อ่ืน 
2.5.1.4 ผู้สอนควรฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้ถามเพ่ือเป็นผู้ตอบ  เพราะการคิด

คําถามย่อมหมายความว่าผู้เรียนอาจมีคําตอบอยู่แล้วในใจ การคิดคําถามเป็นการกระตุ้นความสนใจ

และความกระตือรือร้นในส่ิงท่ีกําลังเรียนรู้ในการต้ังคําถามท่ีช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
2.5.1.5 แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า  ความคิดของผู้เรียนน่ันมีคุณค่าและนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น จากภาพท่ีผู้เรียนวาดอาจนําไปเป็นลวดลายถ้วยชาม ภาชนะ เป็นภาพปฏิทิน 
บัตร ส.ค.ส. เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจและมีกําลังใจที่จะคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

2.5.1.6 กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและ

เตรียมการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนอาจเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะ ลดการอธิบายและการ

บรรยายลงบ้าง  แต่เพ่ิมการให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น 
2.5.1.7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่ต้อง

ใช้วิธีขู่ด้วยคะแนน หรือการสอบ หรือการตรวจสอบเป็นต้น 
2.5.1.8 พ่ึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียนจะใช้เวลาพัฒนา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
2.5.1.9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการของตนเอง  และยกย่องชมเชยเม่ือ

ผู้เรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 
2.5.2 การพัฒนาเจตคติเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน 

 ความคิดสร้างสรรค์จะถูกสร้างขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ความคิดสร้างสรรค์ในตัวผู้เรียนนั้นได้ถูกขจัดออกไป  องค์ประกอบสําคัญที่ควรพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาเจตคติ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความคิด

สร้างสรรค์  ผู้สอนจึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติดังน้ี 
2.5.2.1 มองในแง่บวก  ผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนมองในแง่บวกให้มาก  โดยให้

ผู้เรียนม่ันใจว่าพวกเขาทําได้โดยการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้เรียน เช่น เม่ือผู้เรียนพบปัญหาท่ี

ยากลําบากต่อการแก้ไข  ผู้สอนต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถคิดทางแก้ได้ไม่ล้มเลิกไปง่ายๆ และ
ต้องให้ผู้เรียนไม่เห็นปัญหาใหญ่เกินจริง  เพราะในบางครั้งเม่ือมีปัญหาเข้ามา  ผู้เรียนอาจรีบปฏิเสธท่ี

จะแก้ไข แต่ผู้สินต้องให้เวลาและโอกาสโดยปล่อยให้ผู้เรียนมีเวลาคิด พิจารณา และไม่รีบด่วนปฏิเสธ

ว่าทําไม่ได้ 
2.5.2.2 กล้าที่จะเห็นต่าง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสร้างสรรค์ได้ ผู้สอน

ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดที่แตกต่าง แต่มิได้หมายความว่าความคิดของผู้เรียนจะดีและ
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ถูกต้องเสมอไป เพราะถ้าผู้เรียนให้ความคิดท่ีผิดข้อเท็จจริงมากไป ผู้สอนต้องแนะนําแก้ไข ทั้งน้ีต้อง

แสดงให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยว่าผู้สอนเคารพในความคิดของผู้เรียนเช่นกัน  ในที่น้ีเม่ือผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็นที่แตกต่าง  ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนในช้ันช่วยกันต้ังเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล และในบางครั้งท้ังผู้เรียน

และผู้สอนอาจได้ความคิดบางอย่างที่ดีกว่าความคิดท่ีผ่านมาและเป็นท่ียอมรับของช้ันเรียนด้วย  สิ่งท่ี
สําคัญท่ีควรเน้นคือ ผู้สอนต้องเคารพในความคิดเห็นของผู้เรียนไม่ว่าความคิดน้ันจะดีหรือไม่ก็ตาม 
เพราะลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่สําคัญของการส่งเสริมผู้เรียนให้มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ 

2.5.2.3 เปิดการรับรู้ให้กว้าง  ความอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
การเปิดรับข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นลักษณะนิสัยของนักคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนท่ีต้องการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว รับฟัง

ข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสือพิมพ์ เล่นอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่

เกิดข้ึนรอบตัวท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา แฟช่ัน บันเทิง ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นฐานความรู้ในการ

สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ สําหรับบางโรงเรียนหรือบางสถาบันก่อนการเร่ิมต้นช้ันเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้

ผู้เรียน 1-2 คนต่อช่ัวโมงเรียน ได้มาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจประมาณ 5 นาที โดยหมุนเวียน

หัวข้อไปตามที่ผู้สอนและผู้เรียนได้ช่วยกันตั้งไว้ 
2.5.2.4 กล้าเส่ียง  ผู้เรียนท่ีมีลักษณะของนักคิดสร้างสรรค์มักมีพฤติกรรมที่

กล้าเสี่ยงร่วมด้วย เพราะการสร้างสรรค์หมายถึงการเลือกสันทางใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิม ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้

อาจประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวก็ย่อมได้ หรืออาจนํามาซ่ึงความเดือดร้อนหรือสะดวกสบายกว่าก็

ย่อมได้เช่นกัน ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงต้องกล้าพอท่ีจะเสี่ยงโดยการเสนอ

แนวคิดแปลกใหม่ ผู้สอนจึงต้องพยายามท้าทาย (Challenge) ผู้เรียน เช่น เม่ือผู้เรียนเสนอสิ่งที่แปลก

ใหม่มา ผู้สอนอาจให้เพ่ือนร่วมช้ันสอบถามว่าหากจะพัฒนาส่ิงน้ีให้ดีขึ้นกว่าน้ีจะทําอย่างไร และ
ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร 

2.5.2.5 ไม่ด่วนตัดสินใจ เช่น ผู้สอนต้องเตือนผู้เรียนให้คิดเสมอว่าความ

คิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เรียนคิดข้ึนเองหรือที่ได้มาจากคนอ่ืน มิอาจจะไม่ได้ใช้ในขณะนี้ แต่อาจนําไปใช้ใน

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนๆได้ ทุกอย่างที่คิดข้ึนน้ันมีประโยชน์และอย่าตัดสินว่าได้หรือไม่ได้ ถูก
หรือผิดจนกว่าจะได้พิสูจน์ ดังนั้น ในขั้นตอนการพัฒนาสู่การคิดสร้างสรรค์จึงต้องไม่ด่วนตัดสินใดๆ ที่

เกิดข้ึน โดยควรยึดหลัก ดังน้ี เม่ือพบว่าความคิดหนึ่งผิดอย่างเห็นได้ชัด ต้องไม่คิดว่าทําไมจึงผิด แต่ให้
คิดว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากความคิดนั้น ไม่ด่วนสรุปว่าความคิดใดดีหรือไม่ดีจนกว่าจะได้รับการ

พิสูจน์หรือสํารวจแล้วอย่างแน่นอน ถึงแม้ความคิดหนึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะถูกปฏิเสธ  แต่อย่าพ่ึงรีบ

ตัดท้ิง ขอให้ชะลอไว้ก่อน และพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์จากความคิดนั้นให้มากที่สุดอย่างไร เจตคติ
จะเป็นตัวบอกเบ้ืองต้นว่า ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มากน้อยอย่างไร เจตคติที่ไม่ถูกต้องจะเป็น
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อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ ผู้สอนจึงควรปรับปรุงแก้ไขและฝึกผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดี

ต่อความคิดสร้างสรรค์ 
2.5.3 คําวิจารณ์ที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

  ผู้สอนควรให้คําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์แก่ผู้เรียน การวิจารณ์ทําได้หลายวิธี และ
คําวิจารณ์บางคร้ังสามารถหยุดความคิดสร้างสรรค์ได้เม่ือจะวิจารณ์ ผู้สอนควรพิจารณาดังนี้ คํา
วิจารณ์เป็นการสร้างสรรค์หรือทําลาย คําวิจารณ์ที่ให้ผู้เรียนเพ่ือการปรับปรุงผลงานหรือการปฏิเสธ 
คําวิจารณ์ที่ให้เป็นคํากัลยาณมิตรพ่ึงให้หรือเป็นการวิจารณ์แบบการจับผิด ผู้สอนสามารถวิจารณ์

ผลงานและพิจารณาความพยายามในการสร้างผลงานด้วย ต้องไม่วิจารณ์ในเร่ืองส่วนตัว เม่ือวิจารณ์

ว่าถูกหรือผิดต้องบอกเหตุผลด้วย การวิจารณ์อย่างมีวัตถุประสงค์จะเน้นที่ผลงาน และใน

ขณะเดียวกันผู้สอนก็ควรชมเชยในเรื่องความพยายามของผู้เรียนในการสร้างผลงานด้วย คําวิจารณ์ที่

ให้ควรเช่ือมโยงให้ผู้เรียนได้สํารวจตัวเองและนําไปสู่การปรับปรุงผลงานท่ีดีขึ้น 
2.5.4 บรรยากาศในช้ันเรียนเพ่ือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศในช้ัน

เรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์  บรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แบ่ง

ออกได้เป็น 
2.5.4.1 บรรยากาศด้านกายภาพ  เป็นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทาง

กายภาพ เช่น การจัดห้องเรียน ที่น่ัง  การจัดมุมกิจกรรมต่างๆ จึงขอยกตัวอย่าง ดังน้ี การจัดท่ีน่ังให้

ผู้เรียนได้นั่งเป็นกลุ่มทีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมกลุ่มหรือการระดมความคิดจะช่วยส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ในห้องอาจมีมุมท่ีผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขว้าง เช่น มีมุมคอมพิวเตอร์ที่

เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายในขณะท่ีผู้เรียนทํากิจกรรมกลุ่มและผู้เรียนต้องการหาข้อมูลเพ่ิมเติมก็

สามารถสืบค้นได้ทันที การจัดป้ายนิเทศที่นําเสนอผลงานของผู้เรียน 
2.5.4.2 บรรยากาศด้านสมอง เป็นบรรยากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม การคิดมี
เหตุผล การคิดจินตนาการ Guilford (1967, อ้างถึงใน เนาวนิตย์ สงคราม, 2556) ได้แบ่งความคิด

สร้างสรรค์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังน้ี  

1.  ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มเป็นความคิดที่เกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและ

ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มจึงเป็นงานที่แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมา

ก่อน  มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ผลงานที่ออกมาเป็นการแสดง

ความคิดอย่างอิสระซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจของตนเองที่ทําเพ่ือสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยใน
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ระยะแรกอาจไม่ค่อยคํานึงถึงผลงานของตนเองเท่าไหร่ แต่หลังจากนั้นจะค่อยๆพัฒนาข้ึนโดยเพิ่ม

ลักษณะความแปลกใหม่เข้าไปจนถึงขั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบใหม่ ไม่ซํ้าแบบใคร   
2.  ความคิดคล่องแคล่ว ได้แก่ การคิดหาคําตอบได้อย่างคล่องแคล่ว

รวดเร็วในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซ่ึงคําตอบท่ีได้จะมีความหลากหลาย สามารถแตกแยกได้
เป็นหลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภท หรือหลายรูปแบบในเวลาท่ีกํากัด  

3.  ความยืดหยุ่น ได้แก่ ความมีอิสระในการคิดได้หลากหลายซ่ึง

สามารถปรับสภาพความคิดในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ ความคิดยืดหยุดมักจะเน้นเรื่องของ

ปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่มากกว่าประเภทย่อย และช่วยความคิดคล่องแคล่วให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นโดยการคิดเป็นหมวดหมู่หรือให้มีหลักเกณฑ์มากขึ้นกว่าเดิม  
4.  ความคิดละเอียดลออ ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงหรือ

มองเห็นในรายละเอียดปลีกย่อยท่ียากต่อการท่ีผู้อ่ืนจะสังเกตเห็น และสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์

กับสิ่งต่างๆได้อย่างมีความหมาย 
2.5.4.3 บรรยากาศด้านอารมณ์ เป็นบรรยากาศท่ีให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง 

มีความม่ันคงในอารมณ์ ผู้สอนต้องทําให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นใจ ไว้วางใจ บรรยากาศการเรียนการสอน

ต้องไม่เข้มงวดจนเกินไป มีลักษณะยืดหยุดไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปผู้สอนมักชอบช้ันเรียนที่เป็น

ระเบียบเพราะปกครองง่าย แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วช้ันเรียนในลักษณะดังกล่าวจะมีลักษณะเป็น

ทางการและทําให้ผู้เรียนไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือทําสิ่งท่ีแปลกใหม่ วิธีการที่จะช่วยให้เกิด

บรรยากาศในช้ันเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ ผู้สอนอาจใช้เวลาสั้นๆ ในช่ัวโมงเรียนจัด

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่าข่าวที่กําลังได้รับความสนใจและลองให้ผู้เรียนในช้ัน

ร่วมกันแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือให้ผู้เรียนจินตนาการมากๆในการแก้ปัญหา ผู้สอนอาจไม่ต้องเอา

จริงเอาจังในคําตอบมากนัก หลังจากน้ันแล้วจึงค่อยเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนเนื้อหารายวิชา 
โดยสรุป การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นการบ่มเพาะความรู้ แนวคิด ทฤษฎีในการ

เรียนการสอน ฝึกและสร้างทักษะในการคิดแก้ปัญหาและต้ังคําถามเพ่ือให้เกิดการแตกความคิด การ
แสดงความเห็น การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการพัฒนาความคิด บรรยากาศในการเรียนการ

สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และผู้สอนต้องมีทักษะ

ในการถ่ายทอดฝึกทักษะ และการวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 
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3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ 

Wallach and Kogan (1965, อ้างถึงใน ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2542) และ 
ลุกซ์ (2555) ได้อธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าเกิดจากความคิดใหม่ โดยการลองผิด
ลองถูก (Trial and Error) แบ่งได้เป็น 4 ขั้น ได้แก่  

1. ขั้นเตรียมตัว (Preparation) หมายถึง การเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหา 
เป็นการเร่ิมต้นที่จิตของบุคคลซ่ึงได้รับรู้ปัญหาและสํารวจตรวจสอบมิติต่าง ๆ ของปัญหาน้ัน  

2. ขั้นฟักตัวหรือการบ่มเพาะ (Incubation) เป็นขั้นที่ผู้คิดมีข้อมูลท้ังใหม่และ

เก่าอย่างสะเปะสะปะ ยังไม่สามารถจะขมวดความคิดให้เป็นระบบได้จึงปล่อยทิ้งความคิดไว้เงียบๆ  
เป็นช่วงที่ปัญหากําลังเข้าสู่จิตใต้สํานึก จิตจะประกอบและรวบรวมช้ันส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของปัญหา

โดยยังไม่มีความสงสัยอยู่ในขั้นตอนนี้  
3. ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination) เป็นขั้นที่ใช้ความคิดในการเรียบเรียง

และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัดเจนย่ิงขึ้น ช่ัวขณะที่มีความคิดใหม่

หรือคําตอบเกิดข้ึน   
4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขั้นที่นํา

ความคิดจากสามขั้นข้างต้น มาตรวจพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม ขั้นตอนที่ความคิดสร้างสรรค์ถูกตรวจสอบอย่างมีสติ ถูกขยายความ ตลอดจนถูกนําไป

ประยุกต์ใช้ในที่สุด 
Stein (1967) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ 4 ขั้นตอน (Creative 

Process) คือค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) การสร้างสมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
การตรวจสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) และการสื่อสาร (Communication) 

Edward de Bono (1973, อ้างถึงใน ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2542) จําแนกการ
คิดเป็น 2 ประเภทคือ การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) หมายถึง การคิดเชิงตรรกะ การคิดด้วย
วิจารณญาณ และการคิดตามครรลองของวิธีการวิทยาศาสตร์ และการคิดนอกกรอบ (Lateral 
Thinking) หมายถึง การคิดท่ีแตกต่างออกไปจากแนวความคิดเดิมที่เคยครอบงําอยู่ ซ่ึงจะทําให้เกิด

แนวคิดใหม่ที่เป็นทางเลือกหลายทางข้ึน การคิดนอกกรอบน้ีทําให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหา ตลอดจน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นได้ 

Parnes, Noller and Biondi (1977) ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการ

สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) การค้นหาปัญหา 
(Problem Finding) การค้นหากําหนด/นิยามความคิด (Defining Idea Finding) การค้นหาคําตอบ 
(Solution Finding) และการค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)  
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Hogarth (1980) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ 4 ขั้น คือ การเตรียมตัว 
(Preparation) การผลิ ต  (Production) และการประ เ มิน  (Evaluation) และการ นํ า ไป ใ ช้ 
(Implementation) 

Amabile (1983) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process) มี 5 
ขั้น คือ การนําเสนอ (Presentation) การเตรียมตัว (Preparation) การสร้างความคิด (Idea 
Generation) การตรวจสอบความคิด (Idea Validation) และประเมินผลลัพธ์ (Outcome 
Assessment) 

Couger et al. (1993) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ 
โอกาส อธิบายหรือโครงร่าง การวิเคราะห์หรือบรรยาย กําหนดปัญหา (Opportunity, Delineation, 
Problem Definition) ประเมินข้อมูลข่าวสาร (Compiling Information) สร้างความคิด 
(Generating Ideas) ประเมินแนวคิด (Evaluation Prioritizing Ideas) พัฒนาแผนการนําไปใช้ 
(Developing an Implementation Plan) 

Isaken et al. (1994) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ 8 ขั้นตอน ได้แก่  การ
สร้างโอกาส (Construction Opportunities) การค้นหาข้อมูล (Exploring Data) การกําหนดกรอบ

ของปัญหา (Framing Problem) การสร้างแนวคิด (Generation Ideas) การพัฒนาหรือสร้างคําตอบ 
(Developing Solutions) การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) การประเมินทางเลือก 
(Appraising Tasks) และการออกแบบกระบวนการ (Designing Process) 

Basadur et al. (2000) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ 8 ขั้นตอน ได้แก่ การ
ค้นหาปัญหา (Problem Finding) การหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) การกําหนดปัญหา (Problem 
Definition) การหาแนวคิด (Idea Finding: Diverge-Converge at Each Stage) การประเมินและ

เลือก (Evaluate and Select) การวางแผน (Plan) การยอมรับ (Acceptance) และการปฏิบัติ 
(Action) 

Shneideman (2000) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
รวบรวม (Collect) การสร้างความคิดริเริ่มกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง (Create: Relate) และการมอบหมาย 
การส่ือสาร (Donate: Communicate) 

Kryssaov et al. (2001) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ความต้องการการใช้งาน (Functional Requirements) ความต้องการด้านโครงสร้าง (Structural 
Requirements) คําตอบของการใช้งาน (Functional Solutions) การใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบ 
(Analogies, Metaphors) และการตีความหมาย (Reinterpretation) 

Harris (2002) ได้ศึกษากระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหา (Problem Solving 
Model) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างสรรค์ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสํารวจปัญหา 
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(Exploring The Problem) การกําหนดเป้าหมาย (Establishing Goals) สร้างแนวคิด (Generating 
Ideas) เลือกคําตอบ (Choosing a Solution) การนําคําตอบไปใช้ในการแก้ปัญหา (Implementing 
a Solution) การประเมินคําตอบ (Evaluating the Solution) 

Krueger and Cross (2006) ได้ศึกษาแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหา           
ในกระบวนการออกแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า กระบวนการในการวิเคราะห์มี        
8 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล (Gather Data) การประเมินค่า (Assess Value) การกําหนด

ข้อจํากัด (Identification of Constraints) การพัฒนารูปแบบพฤติกรรม (Model Behaviors)        
การกําหนดปัญหา (Define Problem) การสร้างคําตอบ (Generate Solutions) การประเมิน 
(Evaluate) และ การรวบรวมคําตอบ (Assemble Solutions) 

Best and Thomas (2007) ได้ศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์ 8 ขั้นตอนได้แก่ 
วิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์(Vision/Purpose), การสร้างความคิด (Idea Generation), การเลือก

แนวความคิด (Idea Selection), การวางแผนปฏิบัติการ (Planning for Action), การปฏิบัติการ 
(Action for Creativity), ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Outcome),  ผลสะท้อนของ

ความคิดสร้างสร้างสรรค์ (Reflection), การปรับเปลี่ยนหรือประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ

วัตถุประสงค์ (Modification/Re-invention) 
Howard, Culley and Dekoninck (2008) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์

ด้านการออกแบบวิศวกรรมและการรู้จําด้านจิตวิทยา ซ่ึงจําแนกกระบวนการสร้างสรรค์เป็น 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis Phase) การสร้าง (Generate Phase) การประเมิน 
(Functional Solutions) และการสื่อสารหรือการนําไปใช้ (Communication/Implementation 
Phase)  

Poldma (2009) ได้ศึกษา กระบวนการออกแบบของการออกแบบภายใน โดย
การสํารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1. ขั้นตอนออกแบบปัญหา (Design Problem) คือการศึกษาตัวแปร คําถาม
ของปัญหาการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร   

2. ขั้นตอนออกแบบ (Design Itself) พัฒนาแนวคิดท้ังด้านความสร้างสรรค์และ

ด้านเทคนิคเพ่ือพัฒนาและสร้างแนวความคิดในการออกแบบ เพ่ือวางแผน ภาพร่าง และรูปแบบ ที่

กําหนดถึงความเหมาะสมของปัญหากับบริบท โดยอาจย้อนกลับเพ่ือไปวิเคราะห์ กําหนดคําตอบที่ตรง

กับความต้องการของปัญหา  
3. การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเกณฑ์การประเมิน (Decisions Based on 

Judgments) คือการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และเลือกทางท่ีดีที่สุด 
โดยสรุป 3 ขั้นตอน คือ การิเคราะห์ การออกแบบหรือสร้าง และการสรุปเพ่ือตัดสินใจ 
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Brown (2009) ได้ศึกษารูปแบบกระบวนคิดการออกแบบ 5 ขั้นตอนได้แก่  
1. ความเข้าใจ (Empathize) การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ ผลกระทบต่อ

การออกแบบ การกําหนดปัญหาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความคิด คุณค่า เป้าหมาย 
อารมณ์ของผู้ได้รับการออกแบบ  

2. กําหนดปัญหา (Define the Problem) มุ่งเน้นที่ปัญหา เพ่ือตีกรอบปัญหา

ให้แคบลงเพ่ือหาคําตอบ เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญและสร้างแรงกระตุ้นจากผู้ออกแบบด้วยกัน การประเมิน

แนวคิด การหารือแนวร่วมเพ่ือการตัดสินใจอย่างอิสระ จากการระดมสมอง  
3. การคิด (Ideation) การสร้างแนวคิดท่ีกว้างด้วยความคิดท่ีหลากหลาย จาก

มุมมอง การคิดนอกจากเหนือจากท่ีสํารวจ สร้างแนวคิดทั้งมีปริมาณมากในเวลาจํากัด (Fluency: 
Volume) และความหลากหลายยืดหยุ่น (Flexibility: Variety)  

4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) ในรูปแบบต่างๆทั้งการจดบันทึกย่อ รูปแบบ 
การแสดงตามบทบาท และแผ่นป้ายที่เขียนเรียบเรียงเรื่องราว  

5. การสร้างความคิดและทดสอบ (Idea Generation and Testing) เป็นการ

ตรวจสอบโมเดล 
Howkins (2009)  ได้เสนอกระบวนการสร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

เป็นส่วนผสมระหว่างความฝันกับการวิเคราะห์ การหย่ังรู้ที่เกิดข้ึนในใจ และการคํานวณแบบง่าย ๆ 
ซ่ึงย่อตามอักษรตัวหน้าออกมาเป็นคําว่า RIDER ประกอบด้วย  

 การทบทวน (Review) กระบวนการตรวจสอบคลังของสิ่งต่าง ๆ ดูว่ามีอะไร
น่าสนใจ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ ถามว่าน่ันอะไร และ ทําไม การทบทวนเป็นการ

ประมวลเร่ืองวัตถุดิบ (ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “ปัจจัยการผลิต”) รวมทั้งคุณลักษณะในจิตใจของ

เรา มันครอบคลุมท้ังความคิดและวัตถุ  
การบ่มเพาะ (Incubation) การปล่อยให้ความคิดจัดเรียงตัวเอง ผู้สร้างสรรค์

ต้องรู้ว่าควรบ่มเพาะเม่ือไร รวมถึงมีทรัพยากร (เงิน เวลา และอ่ืน ๆ) มากพอสําหรับการบ่มเพาะ  
ความฝัน (Dreams) การท่องไปโดยจิตไร้สํานึก เป็นการสํารวจและทดสอบ

ความเช่ือ สัญลักษณ์ อํานาจวิเศษ และเรื่องราวต่าง ๆ ฟรานซิส เบคอน เรียกว่า “การล่องลอย” 
ปล่อยให้จิตของเราเปิดกว้างต่ออิทธิพลภายนอกและพลังงาน  

ความต่ืนเต้น (Excitement) ฮอร์โมนกระตุ้นซ่ึงขับเคลื่อนการก้าวกระโดดของ

การหย่ังรู้ที่เกิดข้ึนในจิตใจและการเคลื่อนที่ได้ด้านข้างท่ีผ่านการคํานวณมาคร่ึง ๆ กลาง ๆ คล้ายกับ
ส่ิงทีคาร์ล ยุง เรียกว่า “ความตึงเครียดทางอารมณ์ขั้นสูง” ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปเพ่ือต้ังคําถาม

ว่า “จะเป็นอย่างไรถ้า...” โดยไม่ต้องต้ังข้อสงสัยก่อนเลยว่าคําตอบที่ออกมาจะสมเหตุสมผลหรือหลุด

โลกเพียงใด คือจงอย่างมองก่อนกระโดด 
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 การตรวจสอบความเป็นไปได้จริง (Reality checks) วิเคราะห์จุดที่เราอยู่ ย้อน
ไปตรวจสอบปัญหาและค้นหาคําตอบที่เป็นไปได้ ความเข้มงวดกวดขันและการเลือกช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบเหล่านี้ รวมถึงการดูว่าเราต้องเข้มงวดกับมันเพียงไรจําต้องอาศัยการจัดการอย่างพิถีพิถัน 
Asplelund (2010) ได้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยบันดาลใจจากแหลง่

ต่าง ๆ ด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่  
1. ขั้นแรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นแรงจูงใจที่มาจากหลายๆแหล่ง  
2. ขั้นการระบุหรือพิสูจน์ (Identification) เป็นการระบุความต้องการของการ

ออกแบบและข้อจํากัดต่าง ๆ  
3. ขั้นกําหนดแนวความคิด (Conceptualization)  โดยใช้เครื่องมือ เช่น การ

ระดมสมอง (Brainstorming) การรับรู้โครงสร้างทั้งหมด (Gestalt Perception), การอ้างอิงจากการ
เปรียบเทียบ (Analogies), คําเปรียบเทียบ (Metaphors), การเปรียบเทียบ (Similes), และ 
(Intuitive Thinking)  เพ่ือหาคําตอบที่สามารถอธิบายการออกแบบได้  

4. ขั้นสํารวจและกลั่นกรอง (Exploration and Refinement) การตรวจสอบ
ข้อจํากัด ทดสอบความเป็นไปได้จากขั้นตอนก่อนหน้า  

5. ขั้นกําหนดและโมเดล (Definition and Modeling) รูปแบบท่ีจับต้องได้  
6. ขั้นการสื่อสาร (Communication) เป็นการนําเสนอแนวคิดสู่ผู้ฟัง 
7. ขั้นการผลิตหรือสร้างผลงาน (Production) 
Mattingly (2011) ได้ศึกษาความคิดและวิธีการในการทดสอบการรู้จําของ

กิจกรรมในกระบวนการออกแบบ ได้เสนอกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process Model) ของ
นักออกแบบ แต่ละขั้นตอนไม่ได้เป็นแบบเชิงเส้น โดยแต่ละขั้นสามารถย้อนกลับมาขั้นก่อนหน้า โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการค้นหาปัญหา (Problem Seeking) เป็นแรงจูงใจส่วนบุคคลเพ่ือ

ค้นหาปัญหาจากประสบการณ์หรือการทดลอง   
ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา ตัว

แปร และข้อจํากัด โดยการวิจัย หรือรูปแบบการออกแบบ หรือสังเกตสิ่งที่เก่ียวข้องกับการศึกษา   
ขั้นตอนการสร้าง (Generation) เพ่ือค้นหาคําตอบหรือสร้างแนวทางที่เป็นไป

ได้ทั้งหมด  
ขั้นตอนการทดสอบ (Testing) การสร้างต้นแบบ บทบาท และรูปแบบ และการ

ไตร่ตรอง (Reflection) ใช้ประสบการณ์เพ่ือตัดสินใจผลลัพธ์สุดท้ายหรือการสรุปงาน รวมถึงสามารถ
ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเพ่ือปรับรูปแบบและไตร่ตรองอีกครั้ง 
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Guillaume, Ghisletta, and Lubart (2012) ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์

ในสาขาทัศนศิลป์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาด้านศิลปประยุกต์ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 41 
คน พบว่ากระบวนการสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 กระบวนการย่อย คือ  

1. การสร้างแนวความคิด (Generation (Idea Production)) 
2. การเลือก (Selection) ที่เป็นรูปแบบ U-shape กลับหัว ลักษณะส่วน

บุคคลมีความสําคัญต่อกระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งลักษณะส่วนบุคคล (Personality) การรู้จํา 
(Cognition) และ แรงบันดาลใจ (Affect)  

Goodman and Dingli (2012) ได้นําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ ได้แก่ การ 
หาแนวคิด (Generate Idea) การสร้างแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยนได้ และทดลอง และหาแนวทางท่ี

หลากหลาย (Are Flexible in Their Thinking, Experiment and Seek Variation) การค้นหา

ความเป็นต้นแบบ (Strive for Originality) การพัฒนาตัวอย่างและการทํางาน (Provide Examples 
of Their Work) 

Mumford (2012)  ได้เสนอกระบวนการสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา มี 9 
ขั้นตอนคือ การนิยามปัญหา (Problem Definition) การรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
การเลือกแนวความคิด (Concept Selection) การผสมผสานแนวความคิด (Conceptual 
Combination) การสร้างความคิด (Idea Generation) การประเมินแนวความคิด (Idea 
Evaluation) การวางแผนนําไปใช้ (Implementation Planning) การตรวจสอบติดตาม 
(Monitoring) 

Botella et al. (2013) ได้ศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปิน: กระบวนการ

สร้างสรรค์และการวิเคราะห์ปัจจัยแบบพหุ โดยศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญของศิลปินในการสร้างสรรค์

ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และสู่การปรับโครงสร้าง จากการสัมภาษณ์ ขั้นตอนของกิจกรรม

สร้างสรรค์ จากศิลปินผู้เช่ียวชาญจํานวน 27 คน โดยข้ันตอนแรกเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย

แบบสอบถามประเมินตนเอง และใช้วิธีคุณภาพในการสัมภาษณ์ขั้นตอนกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

รายละเอียดแต่ละข้ันตอน  ทั้งการสร้างสรรค์ วัตถุดิบ และสังคมโลก โดยใช้ Propositional 
Discursive Analysis (PDA) และ Cognitive Discourse Analysis แล้วใช้ Principal Component 
Analysis (PCA) เพ่ือจัดกลุ่มศิลปินที่มีความแตกต่างกัน และใช้การวิเคราะห์เชิงพหุเพ่ือหาปัจจัย

กระบวนการสร้างสรรค์และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนเชิงสร้างสรรค์และงานศิลปะ ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางของศิลปินประกอบด้วย 9 แหล่งอ้างอิงในสายงาน ได้แก่  

ปัจจัยด้านส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilitating Factors) คือ องค์ประกอบ

ด้านการรู้จํา (Cognitive Components) ได้แก่ ความฉลาด (Intelligence) ความรู้หรือความจํา 
(Knowledge or Memory) เป็นต้น องค์ประกอบด้าน Conative Components ได้แก่ Curiosity 
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Derry Law et al. (2013) ได้ศึกษาถึง การเพ่ิมกระบวนการพัฒนาความคิด

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Hong Kong Chinese โดยความสําเร็จข้ึนอยู่กับวิธีการสอน  และ
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงใช้วิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ใน 4 รูปแบบคือ การ
ค้นหาเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุประสงค์ (Search for Objective Standard) กระบวนการเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ (The Creative Learning Process) ค้นหากลุ่มท่ีเหมาะสม (Group Congruity) 
และการปรับตามความต้องการท่ีเหมาะสม (Diverting The Need for Congruity) 

Pera (2013) ได้ศึกษาบทบาทของปัจจัยทางสังคมต่อกระบวนการสร้างสรรค์ 
ทั้งลักษณะส่วนบุคคล องค์การ และสังคม โดยขั้นตอนกระบวนการสร้างแบ่ง เป็น 3 ขั้นตอน คือ การ
ค้นหาปัญหา (Problem Finding) การพัฒนาความคิด (Ideation) และการประเมินค่า (Evaluation) 
กระบวนการสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปน้ีได้แก่ 

ลักษณะส่วนบุคคล (Individuals) ได้แก่ ประสบการณ์ (Experiences) การ
ปฏิบัติตัว (Action) และเหตุการณ์ต่าง ๆ (Events) ซ่ึงเป็นลักษณะภายในตัวบุคคลในการตัดสินและ

วิเคราะห์สําหรับรูปแบบความสร้างสรรค์  
องค์การ (Organization) เป็นการสร้างประสิทธิภาพและความสามารถของ

องค์การ  
สังคม (Societies) ที่สัมพันธ์กับความสร้างสรรค์ จากการทํางานร่วมกันใน

ลักษณะกลุ่ม และการปฏิสัมพันธ์กัน และเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทั้งนี้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นการ

ผสมผสานระหว่างความเป็นต้นแบบ (Originality) และความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยน (Feasibility) การ

สร้างความคิดเป็นลักษณะที่มีเกณฑ์เฉพาะ ในการเลือกแนวความคิดตามความเช่ือเพ่ือพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ลักษณะส่วนบุคคลมีความสําคัญต่อข้อมูลสารสนเทศ สําหรับสร้างทัศนคติและความ

สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการรวมกันระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและสภาพโครงสร้างทาง

สังคมที่แวดล้อมผ่านวัฒนธรรมต่าง ๆ 
Lassing (2013) ได้ศึกษาถึงการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ

สร้างสรรค์ของวัยรุ่น โดยใช้ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
จํานวน 20 คน จากโรงเรียนทางศิลปะและโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ใช้การสนทนากลุ่ม (focus group) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมออนไลน์ 
และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) พบว่ากระบวนการสร้างสรรค์ 4 แนวทาง คือ การปรับตัว 
(Adaptation) การถ่ายโอน (Transfer) การสังเคราะห์ (Synthesis) และต้นกําเนิด (Genesis)  

Laisema  and Wannapiroon (2014) ได้ศึกษาถึง การออกแบบการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมด้วย กิจกรรมกระบวนการเรียนแบบการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ ในสภาพแวดล้อม

แบบการเรียนรู้แบบหน่ึงเดียวเพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ U-
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CCPS มี 3 องค์ประกอบคือ การเรียนรู้เน้ือหา การเรียบเรียงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือทํางานร่วมกัน

โดยใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นคือ การกําหนดประเด็น

ปัญหา (Identify task/Problem issues) การวางแผนงานโครงการ (Plan for The Project/Job) 
การออกแบบโครงการ (Create The Project/Job) การนําเสนอโครงการ (Present The Project) 
การประเมินโครงการ (An Evaluation of The Project)  

โดยสรุป กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นการกําหนดประเด็นปัญหา เป้าหมาย และใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้าง  ปรับเปล่ียน โครงร่างความคิด ทดสอบประเมินแนวคิด สร้างโมเดล
ตัวอย่าง รวบรวมคําตอบ การตรวจสอบติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปได้  และการนําเสนอแนวคิด 
การสื่อสาร และการนําไปใช้ ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยสรุป
แนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์และข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 
แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge) 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 
(Attitude and Skill) 

การสร้างความคิด 
(Idea Generation) 

การประยุกต์ใช้ความคิด 
(Idea Implementation ) 

การสร้างอัตลักษณ์ 
(Identity) 

 
Wallach and 
Kogan, 1965 

ขั้นเตรียมตัว (preparation) ขั้นฟักตัวหรือการบ่มเพาะ (incubation) ขั้นความคิดกระจ่าง 
(illumination) 

ขั้นทดสอบความคิดและ
พิสูจน์ให้เห็นจริง 
(verification) 

Stein (1967) ค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-finding)     การสร้างสมมติฐาน 
(Hypothesis formulation) 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis testing) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

Parnes, Noller 
and Biondi 
(1977) 

การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact finding) การค้นหาปัญหา (Problem 
finding) 

การค้นหากําหนด/นิยาม
ความคิด( Defining Idea 
finding) 

การค้นหาคําตอบ (Solution 
finding) 

การค้นหาการยอมรับ 
(Acceptance finding) 

Hogarth (1980) การเตรียมตัว (Preparation) การผลิต (Production) การประเมิน (Evaluation) การนําไปใช้ 
(Implementation) 

Amabile (1983) การนําเสนอ (Presentation ) การเตรียมตัว (Preparation) การสร้างความคิด (Idea 
generation) 

การตรวจสอบความคิด (Idea 
validation) 

ประเมินผลลัพธ์  
(Outcome assessment) 

Couger et al. 
(1993) 

โอกาส อธิบาย บรรยาย กําหนดปัญหา 
(Opportunity, delineation, 
Problem definition) 

ประเมินข้อมูลข่าวสาร 
(Compiling information) 

สร้างความคิด (Generating 
ideas) 

ประเมินแนวคิด (Evaluation 
prioritizing ideas) 

พัฒนาแผนการนําไปใช้ 
(Developing an 
implementation plan) 

Isaken et al. 
(1994) 

การสร้างโอกาส 
(Construction 
opportunities) 

การค้นหาข้อมูล 
(Exploring data) 

การกําหนดกรอบของปัญหา 
(Framing problem) 

การสร้าง
แนวคิด 
(Generation 
ideas) 

การพัฒนาหรือ
สร้างคําตอบ 
(Developing 
solutions) 

การสร้างการ
ยอมรับ 
(Building 
acceptance) 

การประเมิน
ทางเลือก 
(Appraising 
tasks) 

การออกแบบกระบวนการ 
(Designing process) 
 
 

Basadur et al. 
(2000) 

การค้นหาปัญหา 
(Problem 
finding) 

การหาข้อเท็จจริง 
(fact finding) 

การกําหนด
ปัญหา 
(Problem 
definition) 

การหาแนวคิด 
(Idea finding: 
Diverge 
Converge at 
each stage) 

การประเมิน
และเลือก 
(Evaluate 
and select) 

การวางแผน 
(Plan) 

การยอมรับ (Acceptance) การปฏิบัติ (Action) 
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แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge) 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 
(Attitude and Skill) 

การสร้างความคิด 
(Idea Generation) 

การประยุกต์ใช้ความคิด 
(Idea Implementation ) 

การสร้างอัตลักษณ์ 
(Identity) 

 
Shneideman 
(2000) 

การรวบรวม (Collect)  สร้างความคิดริเริ่มกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
(Create: Relate) 

การมอบหมาย การสื่อสาร 
(Donate: 
Communicate) 

Kryssaov et al 
(2001) 

ความต้องการการใช้งาน      
(Functional requirements) 

ความต้องการด้านโครงสร้าง 
(Structural requirements) 

คําตอบของการใช้งาน 
(Functional solutions) 

การใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบ 
(Analogies, metaphors) 

ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย 
(Reinterpretation) 
 

Harris (2002) การสํารวจปัญหา              
(Exploring the problem) 

การกําหนด
เป้าหมาย
(Establishin
g goals) 

สร้างแนวคิด
(Generating 
Ideas) 

เลือกคําตอบ(Choosing a 
solution) 

การนําคําตอบไปใช้ในการแก้ปัญหา 
(Implementing a solution) 

การประเมินคําตอบ
(Evaluating the 
solution) 

Krueger and 
Cross (2006) 

การรวบรวม
ข้อมูล   
(Gather Data) 

การประเมิน
คุณค่า  
(Assess Value) 

การกําหนด
ข้อจํากัด 
(Identificati
on of 
constraints) 

การพัฒนา
รูปแบบ
พฤติกรรม
(Model 
Behaviors) 

การกําหนด
ปัญหา
(Define 
Problem) 

การสร้าง
คําตอบ
(Generate 
Solutions) 

การประเมิน (Evaluate) การรวบรวมคําตอบ
(Assemble Solutions) 
 
 
 
 
 

Best and 
Thomas (2007) 

วิสัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์
(Vision/purpose) 

การสร้างความคิด(Idea 
Generation) 

การเลือกแนว
ความ คิด 
(Idea 
Selection) 

การวางแผน
ปฏิบัติการ
(Planning for 
action), 

การปฏิบัติการ
(Action for 
creativity) 

ผลลัพธ์
(Creative 
Outcome) 

ผลสะท้อน
ของความคิด
(Reflection) 

การปรับ 
เปลี่ยนที่
สอด 
คล้องกับ
วิสัยทัศน์ 
(Modific
ation/ 
Reinven
tion) 
 

ตารางที่ 5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์และข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge) 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 
(Attitude and Skill) 

การสร้างความคิด 
(Idea Generation) 

การประยุกต์ใช้ความคิด 
(Idea Implementation ) 

การสร้างอัตลักษณ์ 
(Identity) 

 
Howard, Culley 
and Dekoninck 
(2008) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis phase) ขั้นการสร้าง (Generate phase) ขั้นการประเมิน          
(Functional solutions) 

การสื่อสารและนําไปใช้ 
(Communication/imple
mentation phase) 

Poldma (2009)  ขั้นตอนออกแบบปญัหา (design problem) ขั้นตอนออกแบบ (design itself) การตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของเกณฑ์การตัดสินใจ 
(decisions based on 
judgments) 

Brown (2009) ความเข้าใจ (Empathize) กําหนดปัญหา  
(define the problem) 

การคิด (Ideation) การสร้างต้นแบบ (Prototype) การสร้างความคิดและ
ทดสอบ (Idea 
Generation and 
Testing) 

Howkins (2009) การทบทวน (Review)   การบ่มเพาะ (Incubation)   ความฝัน (Dreams) ความตื่นเต้น (Excitement) การตรวจสอบความเป็นไป
ได้จริง (Reality checks) 

Asplelund 
(2010) 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) การระบุหรือ
พิสูจน์ 
(Identificati
on) 

กําหนด
แนวความคิด 
(Conceptuali
zation) 

การสํารวจและกลั่นกรอง
(Exploration & Refinement) 

การกําหนดและโมเดล (Definition 
& Modeling) 

การสื่อสาร 
(Communic
ation) 

การผลิต 
(Produc
tion) 

Mattingly (2011) การค้นหาปัญหา (Problem Seeking) การวิเคราะห์ (Analysis) การสร้าง (Generation) การทดสอบ (Testing) การไตร่ตรอง(Reflection) 
Guillaume, 
Ghisletta and 
Lubart. (2012) 

การสร้างแนวความคิด (generation (idea production)) การเลือก (Selection) 

Goodman and 
Dingli (2012) 

หาแนวคิด(Generate idea)  สร้างแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนได้ 
และทดลอง และหาแนวทางที่
หลากหลาย(Are flexible in 
their thinking ,experiment 
and seek variation) 

ค้นหาความเป็นต้นแบบ (Strive for 
originality)   

พัฒนาตัวอย่างและการ
ทํางาน (Provide 
examples of their 
work) 
 
 

ตารางที่ 5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์และข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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แนวคิด 
(ผู้เสนอ) 

ข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge) 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 
(Attitude and Skill) 

การสร้างความคิด 
(Idea Generation) 

การประยุกต์ใช้ความคิด 
(Idea Implementation ) 

การสร้างอัตลักษณ์ 
(Identity) 

 
Mumford 
(2012)   

การนิยามปัญหา 
(problem 
definition) 

การรวบรวมข้อมูล 
(information 
gathering) 

การเลือก
แนวความคิด 
(concept 
selection) 

การผสมผสาน
แนวความคิด 
(conceptual 
combination) 

การสร้างความคิด (idea 
generation) 

การประเมินแนวความคิด (idea 
evaluation) 

การวางแผน
นําไปใช้ 
(implemen
tation 
planning) 

การ
ตรวจสอบ
ติดตาม 
(monitor
ing) 

Botella et al 
(2013) 

สร้างแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ (General 
Idea or Vision) 

ศึกษาเอกสาร ผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง 
(Documentation/Reflection) 

โครงร่างแนวคิด (First 
sketches) 

ทดสอบแนวคิด 
(Testing form 
or ideas) 

ข้อกําหนดและ
ร่าง 
(Provisional 
object/Draft) 

ผลงาน                  
(Final work/ Series) 

Derry Law et 
al. (2013) 

การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุประสงค์ (search for objective 
standard) 

กระบวนการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (the creative 
learning process) 

ค้นหากลุ่มที่เหมาะสม (group 
congruity) 

ปรับตามความต้องการที่
เหมาะสม (diverting the 
need for congruity) 

Pera (2013) การค้นหาปัญหา (Problem finding) พัฒนาความคิด (ideation) การประเมินค่า 
(evaluation) 

Lassing (2013) การปรับตัว (adaptation) การถ่ายโอน (transfer) การสังเคราะห์ (Synthesis) ต้นกําเนิด (genesis) 
 

Laisema  and 
Wannapiroon 
(2014) 

การกําหนดประเด็นปัญหา (identify 
task/problem issues) 

การวางแผนงานโครงการ (plan 
for the project/job) 

การออกแบบโครงการ (create 
the project/job) 

การนําเสนอโครงการ (present 
the project) 

การประเมินโครงการ   
(an evaluation of the 
project) 

 
 
 
 

ตารางที่ 5 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์และข้อเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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3.2 นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Innovation) 
นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานหรือขอบเขตที่พัฒนามาจาก

เทคโนโลยี ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมลักษณะเฉียบพลัน และ
นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ, 2553) ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้น
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนสมรรถนะการดําเนินการขององค์การ (Yam (2011), Suurs (2010), Cruz-Cázares 
(2013)) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค์การ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน บทบาทสําคัญประการหนึ่งคือ การปรับกระบวนการขององค์การ (Business Process 
Reengineering: BPR) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการและความสามารถขององค์การท่ีตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม โครงสร้าง เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายขององค์การ ทั้งยังช่วยลดระดับการ

บริหารงาน สร้างจุดติดต่อกับลูกค้า การเปล่ียนแปลงกิจกรรม การทํางาน วัฒนธรรมในองค์การของ

พนักงาน รวมถึงนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) (Nesrine and Habib, 2012)  นอกจาก
องค์การธุรกิจแล้ว องค์การภาครัฐ รวมถึงระดับมหาวิทยาลัยได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากดัชนีช้ีวัดคุณภาพ มีเกณฑ์ของจํานวน

คอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษาท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ หรือจากกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะหน่ึงที่ต้องมีคือ ความรู้พ้ืนฐานทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซ่ึง บ็อบ เพิร์ลแมน ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การค้นคว้าบนอินเตอร์เน็ต การนําเสนอผ่านสื่อ

ดิจิตอล การประชุมวางแผนทําเว็บไซต์ รวมถึงห้องพิเศษสําหรับผลิตสื่อต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงแล็บทาง

ศิลปะ วิศวกรรม สื่อและการออกแบบ (แบลันกา และ แบรนต์, 2554)  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงมี

ความสําคัญกับองค์การ ดังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
Remenyi and Money (1991, อ้างถึงใน นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2551)     

ได้ศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา MBA จํานวน 76 คน 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านประโยชน์ของระบบ (Effective Benefits)  ได้แก่ ความสามารถ
ของระบบในการปรับปรุงผลผลิตของบุคคล ความสามารถของระบบในการส่งเสริมประสบการณ์การ

เรียนของนักศึกษา ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ ความม่ันใจของผู้ใช้ต่อระบบ และการ
ฝึกอบรม ปัจจัยด้านความทันสมัย (Modernness) ได้แก่ ความรับผิดชอบของระบบต่อการตอบสนอง

ของผู้ใช้ ระดับที่ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบ ความทันสมัยของฮาร์ดแวร์ และมาตรฐานของฮาร์ดแวร์ 
ปัจจัยการเข้าถึงระบบ (System Access) ได้แก่ ความยืดหยุ่นของระบบในการสร้างรายงาน ความ
เข้าใจระบบของผู้ใช้ เอกสารการสนับสนุนการฝึกอบรม อัตราความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และ
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ซอฟต์แวร์  และปัจจัยด้านคุณภาพของบริการ (Quality of Service) ได้แก่ ทัศนคติที่เป็นบวกของ

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศต่อผู้ใช้ในด้านบวก และระยะเวลาการให้การสนับสนุนท่ีสั้น 
Gloet and Terziovski (2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การด้านการผลิต โดยศึกษาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ (Soft HRM Practice) ได้แก่ ผลกระทบของการจัดทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การเรียนรู้ขององค์การ การจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Hard IT Practices) ได้แก่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมุ่งเน้นด้านการขับเคลื่อนพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านคุณภาพและผลิตภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าท้ังสองปัจจัยส่งผลต่อ

ความสามารถด้านนวัตกรรมท้ังด้านปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการ ด้านนวัตกรรมการผลิต 
คุณภาพ ระยะเวลาในการตอบสนองลูกค้า 

Suurs, et al. (2010) ได้ศึกษาแนวทางของระบบหน้าที่ของนวัตกรรม

เทคโนโลยี (Technological Innovation System: TIS) ประกอบด้วย 7 หน้าท่ี ได้แก่ การดําเนิน
กิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยโครงการท่ีมุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ การพัฒนาความรู้ด้วยการวิจัย

และพัฒนา การกระจายความรู้ด้วยโครงสร้างขององค์การ เครือข่ายความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร การช้ีแนะด้านการค้นหา ด้วยการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนา กําหนดตลาดที่เหมาะสม การระดมทรัพยากรด้วยปัจจัยนําเข้า ด้านการเงิน บุคลากร และ
วัตถุดิบ การสนับสนุนการทํางานร่วมกัน  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนและขับเคล่ือนนวัตกรรม 

Jui-Kuei Chen and I-Shuo Chen (2010)  ได้ศึกษาแนวทางการประเมิน

ด้วย MCDM บนพ้ืนฐานของ DEMATEL, fuzzy ANP และ TOPSIS ในการศึกษาระบบสนับสนุน

นวัตกรรมของสถาบันการศึกษาขั้นสูงของไต้หวัน โดยมีปัจจัยท่ีสนับสนุนได้แก่ ด้านวิจัยเชิงวิชาการ 
เช่น สิทธิบัตรด้านการวิจัย ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษานานาชาติ จํานวนบุคลากรด้านวิจัยและ

พัฒนา งบประมาณที่สนับสนุนจากหน่วยงานด้านวิจัยของภาครัฐ ด้านกระบวนการบริหาร ได้แก่ การ
จ้างภายนอก การปรับเปล่ียนงาน ด้านคณะวิชาและพนักงาน ด้านการพัฒนาด้านการตลาดเชิง

วิชาการ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผู้นํา 
Yam, et al. (2011). ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์แหล่งนวัตกรรม ความสามารถ

ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และสมรรถนะ การศึกษาเชิงประจักษ์อุตสาหกรรมการผลิตในฮ่องกง โดย
นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นกระบวนการเรียนรู้จาก ความรู้ ทักษะขององค์การ ที่ต้องเลือก ติดต้ัง 
ดําเนินการ บํารุงรักษา ดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยี ในส่วนของความสามารถด้าน

เทคโนโลยี (Technological Innovation Capabilities) ครอบคลุมลักษณะขององค์การท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์การ โดยประเมิน 3 ด้าน คือ  
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ด้านสินทรัพย์ (Asset Approach) ได้แก่ สินทรัพย์ด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
สินทรัพย์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์ด้านสุนทรียศาสตร์จากความสร้างสรรค์และการออกแบบ 
(Christensen, 1995)  

ด้านกระบวนการ (Process Approach) ความสามารถขององค์การ ทรัพยากร

และการจัดสรรท่ีเหมาะสม เข้าใจกลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขัน เข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

องค์การ โครงสร้างและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมนวัตกรรมในองค์การ ความสามารถในการ

เช่ือมโยงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมภายในองค์การ (Burgelman et al., 2004)  
ความสามารถในการพัฒนาแนวความคิด ความสามารถด้านนวัตกรรม

กระบวนการ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ความสามารถด้าน
ภาวะผู้นํา ความสามารถในการจัดการทรัพยากร  ความสามารถด้านระบบและเครื่องมือ (Chiesa et 
al., 1996)  

ด้านหน้าท่ีงาน (Functional Approach) ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถขององค์การ ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ (Yam 
et al., 2004) โดยศึกษาแหล่งนวัตกรรมจากสารสนเทศภายนอกองค์การ (External Information) 
ด้วยการหาข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับรายงานเชิงเทคนิค ฐานข้อมูลสิทธิบัตร การประชุม และ
วารสารท่ีผ่านการตีพิมพ์ และการเช่ือมโยงความรู้กับองค์การภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัย ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย และบริษัทให้คําปรึกษา ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สมรรถนะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี พบว่า แหล่งข้อมูลภายนอกส่งผลทางบวกต่อความสามารถด้าน

นวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านความสามารถในการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร การ
ผลิต การตลาด องค์การ และกลยุทธ์ ในส่วนขององค์การภายนอกส่งผลต่อความสามารถด้านวิจัย

และพัฒนา และด้านการจัดสรรทรัพยากร และด้านแหล่งข้อมูลภายนอกมีความสัมพันธ์กับแหล่ง

นวัตกรรมจากองค์การภายนอก 
Turker (2012) ได้ศึกษาความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์การ

ธุร กิจกรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์  ซ่ึ ง วัดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโล ยี 
(Technological Innovation Capability: TIC) ที่พัฒนาจากตัวช้ีวัดระดับมหภาค (Macro 
Indicators) จาก The European Innovation Scoreboard (EIS) ประกอบด้วย 

การขับเคลื่อนนวัตกรรม ในมิติปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต)  

การสร้างความรู้ ในมิติด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิจัยและ

พัฒนา การวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีระดับกลาง-สูง เงินทุนด้านนวัตกรรม  
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นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ในมิติด้านปัจจัยนําเข้าได้แก่ นวัตกรรม 
SMEs นวัตกรรม SMEs ที่ร่วมกับองค์การอ่ืน ค่าใช้จ่ายนวัตกรรม ทุนร่วม ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้นวัตกรรมองค์การของ SMEs   
แอบพลิเคช่ัน ในมิติปัจจัยด้านผลลัพธ์ ได้แก่ การจ้างในบริการเทคโนโลยีขั้นสูง 

การส่งออกด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด การจ้างในอุตสาหกรรมข้ันกลาง-สูง  
ทรัพย์สินทางปัญญา ในมิติด้านผลลัพธ์ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การ

ส่ือสารด้านการออกแบบ  
โดยการปรับตัวช้ีวัดให้เป็นระบบจุลภาค (Micro Indicators) ในระดับองค์การ

ธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัย 3 องค์ประกอบได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Factors) คือ ทรัพยากร

มนุษย์ การสร้างความรู้ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ ด้านปัจจัยกระบวนการ 
(Process Factor) คือ วัฒนธรรมด้านองค์การนวัตกรรม (ความกระตือรือร้นของผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลางและระดับล่าง และพนักงาน การสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ) 
การควบคุม กระบวนการอ่ืน ๆ และ ด้านปัจจัยด้านผลลัพธ์ (Output Factor) คือ ทุนด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาและด้านผลกําไร 
YI-LI Cheng and YUAN-HSU Lin (2012) ได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพ

ของความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน โดยใช้ตัวช้ีวัด

ความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความสามารถในการจัดการวางแผนและคําม่ัน
สัญญาด้วยกลยุทธ์ด้านบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนา งบประมาณ ด้านความสามารถด้านการตลาดคือ
ระดับการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ใหม่ การติดกตามแรงกดดันทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า 
การอ้างอิงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ของทีม ด้านความสามารถด้านนวัตกรรมคือการ
สนับสนุนหรือลดความเสี่ยงด้านนวัตกรรม การประเมินด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และความเป็นไปได้เชิง

พาณิชย์ของความคิดด้านนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาโปรแกรมและทรัพยากรที่เหมาะสม ด้าน

ความสามารถด้านทักษะและความรู้คือระบบป้องกันองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม รอบประเมินการ

ปฏิบัติงานและงานประจําและการดําเนินงานตามกระบวนการทักษะท่ีต้องการ ด้านความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือเกณฑ์ในการอ้างถึงการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
และกระแสของสารสนเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ การจัดการเอกสารท่ีดี การควบคุมดูแล

ระบบและการถ่ายโอนเทคโนโลยี ด้านความสามารถด้านสภาพแวดล้อมภายนอกคือ โครงการ
นวัตกรรมที่เป็นความร่วมมือกับศูนย์หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือยืนยันเปรียบเทียบเทคโนโลยีของคู่แข่งขัน

และสร้างความม่ันใจในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านความสามารถในการดําเนินงาน คือ 
คุณภาพโดยรวมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยความสําเร็จ
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ในการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทําให้เป็นเชิงพาณิชย์ ความสามารถใน
การเพ่ิมกองทุนที่สอดคล้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

Cruz-Cázares, Bayona-Sáez, and García-Marco (2013) ได้ศึกษา

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์การ โดยศึกษา

ถึงวิธีการ ปัจจัยนําเข้าได้แก่ จํานวนนักวิจัยและพนักงานด้านเทคนิค ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา และผลลัพธ์ ได้แก่ จํานวนบทความตีพิมพ์ สิทธิบัตร นวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านกระบวน  ซ่ึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทั้ งนวัตกรรมนําเข้า  
(Innovation Input: ทุนวิจัยและพัฒนา และ พนักงานท่ีมีความรู้) และนวัตกรรมผลลัพธ์ 
(Innovation Outputs: ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิบัตร) ส่งผลต่อสมรรถนะขององค์การ 

โดยสรุป นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นความสามารถขององค์การทั้งด้านเทคโนโลยีด้าน

เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีด้านกระบวนการ การวิจัยและพัฒนา และสินทรัพย์ในการดําเนินการของ

องค์การ โดยมีทรัพยากรที่เหมาะสมกับการเช่ือมโยงกับองค์การภายนอก ซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปและจําแนก

นวัตกรรมเทคโนโลยี ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 สรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมเทคโนโลยี  
 

แนวคิด  
(ผู้เสนอ) 

ความสามารถนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 

จําแนกนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านเครื่องมือ ด้านกระบวนการ 

Yam et al., 
2004 
ตามหน้าท่ีงาน 

- ความสามารถในการเรียนรู้  
- ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนา  
- ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร  
- ความสามารถในการผลิต  
- ความสามารถด้านการตลาด  
- ความสามารถขององค์การ  
- ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

-ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
องค์การ 
- ความสามารถใน
การจัดสรรทรัพยากร  
 

- การวิจัยและพัฒนา 
- ความสามารถของ
องค์การ  
- ความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ 

Suurs, Roald 
A.A., et al. 
(2010) 
ตามหน้าท่ีงาน 

- การเป็นผู้ประกอบการ 
- กําหนดตลาดท่ีเหมาะสม 
- การพัฒนาความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนา 
- สนับสนุนการทํางานร่วมกัน   
- การกระจายความรู้ด้วยโครงสร้างของ
องค์การ เครือข่ายความรู้ การแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร   
- การช้ีแนะด้านการค้นหา ด้วยการเลือก
กระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนา 
- ทรัพยากรขององค์การ 

- ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
องค์การ 
- การพัฒนาความรู้
ด้ ว ย ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 
 

การกระจายความรู้
ด้วยโครงสร้างของ
องค์การ เครือข่าย
ความรู้ การ
แลกเปล่ียน ข้อมูล
ข่าวสาร   
- การช้ีแนะ การ
ค้นหา การเลือก
กระบวนการท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิด
การพัฒนา 
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แนวคิด  
(ผู้เสนอ) 

ความสามารถนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 

จําแนกนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านเครื่องมือ ด้านกระบวนการ 

(Christensen, 
1995) 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  สินทรัพย์
ด้านสุนทรียศาสตร์จากความสร้างสรรค์และ
การออกแบบ 

สินทรัพย์นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์  
สินทรัพย์ด้าน
สุนทรียศาสตร์จาก
ความสร้างสรรค์และ
การออกแบบ 

 

(Burgelman et 
al., 2004) 
ด้านกระบวนการ 

ความสามารถขององค์การ  
ทรัพยากรและการจัดสรรท่ีเหมาะสม  
เข้าใจกลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขัน  
เข้าใจเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ  
โครงสร้างและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อกิจกรรม
นวัตกรรมในองค์การ  
ความสามารถในการเช่ือมโยงกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนวัตกรรมภายในองค์การ 

ทรัพยากรและการ
จัดสรรท่ีเหมาะสม  
 

ความสามารถของ
องค์การ  
เข้ า ใจเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์การ  
ความสามารถ
เช่ือมโยงกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับ
นวัตกรรมภายใน
องค์การ 

(Chiesa et al., 
1996) 

ความสามารถในการพัฒนาแนวความคิด  
ความสามารถด้านนวัตกรรมกระบวนการ  
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
ความสามารถด้านภาวะผู้นํา  
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร   
ความสามารถด้านระบบและเครื่องมือ 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร   
ความสามารถด้าน
ระบบและเคร่ืองมือ 
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี  
 

ความสามารถในการ
พัฒนาแนวความคิด 
ความสามารถด้าน
นวัตกรรม
กระบวนการ  
 

Yam, Richard 
C.M., et al. 
(2011) 
แหล่งนวัตกรรม
ภายนอก 

- แหล่งนวัตกรรมจากสารสนเทศภายนอก
องค์การ (External Information) ด้วยการ
หาข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวกับรายงานเชิง
เทคนิค ฐานข้อมูลสิทธิบัตร การประชุม และ
วารสารท่ีผ่านการตีพิมพ์ 
- การเช่ือมโยงความรู้กับองค์การภายนอก 
ได้แก่ สถาบันวิจัย ความรู้จากมหาวิทยาลัย 
และบริษัทให้คําปรึกษา 

แหล่งนวัตกรรมจาก
สารสนเทศภายนอก
องค์การ (External 
Information) ด้วย
การหาข้อมูล
สารสนเทศ ท่ี
เก่ียวกับรายงานเชิง
เทคนิค ฐานข้อมูล
สิทธิบัตร การประชุม 
และวารสารท่ีผ่าน
การตีพิมพ์ 

การเช่ือมโยงความรู้
กับองค์การภายนอก 

Turker (2012) - ปัจจัยนําเข้า (Input Factors) คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความรู้ วิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ  
- ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process Factor) 

ทุนด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ 
(Process Factor) 
 

ตารางท่ี 6 สรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมเทคโนโลยี (ต่อ) 
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แนวคิด  
(ผู้เสนอ) 

ความสามารถนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 

จําแนกนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านเครื่องมือ ด้านกระบวนการ 

คือ วัฒนธรรมด้านองค์การนวัตกรรม(ความ
กระตือรือร้นของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง
และระดับล่าง และพนักงาน การสนับสนุน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ) 
การควบคุม กระบวนการอื่น ๆ  
- ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (Output Factor) คือ  
ทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและด้านผลกําไร 

YI-LI Cheng, 
and YUAN-
HSU Lin. 
(2012) 

- ความสามารถในการจัดการวางแผนและ
คํามั่นสัญญา 
- ความสามารถด้านการตลาด  
- ความสามารถด้านนวัตกรรม 
- ความสามารถด้านทักษะและความรู้ 
- ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
- ความสามารถด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  
- ความสามารถในการดําเนินงาน  

- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 
- ความร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานภาคเอกชน 

ความสามารถด้าน
ทักษะและความรู้ 
- ความสามารถใน
การดําเนินงาน 

Cruz-Cázares, 
Bayona-Sáez 
and García-
Marco (2013) 

นวัตกรรมนําเข้า (ทุนวิจัยและพัฒนา และ 
พนักงานท่ีมีความรู)้  
นวัตกรรมผลลัพธ์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
สิทธิบัตร) ส่งผลต่อสมรรถนะขององค์การ 
 

- งบประมาณ/
ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 

- จํานวนสิทธิบัตร 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
ผลงานสร้างสรรค์ 

 

3.3 ความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคล 
3.3.1 ลักษณะผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์   

กิลฟอร์ด (Guilford, 1957) ได้กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความคิดที่คิดได้หลากหลาย หรือ ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ประกอบด้วย 
ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration)  และความคิดท่ีเป็นเอกนัย (Convergence Thinking) เป็นความคิดท่ี

รวบรวมให้เหลือเพียงแนวความคิดเดียว 
กิลดา ไวน์สเบิร์ด (อ้างถึงใน ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, 2556) อธิบายว่า

บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มีอุปนิสัยดังต่อไปน้ี  ยืดหยุ่น (สามารถคิดและทําได้กว้างไกลกว่าสิ่งท่ี

ปรากฏให้เห็น) ไหลลื่น (ช่างคิด คิดแก้ปัญหาได้หลายทาง) ละเอียดลออ (ลงลึกถึงรายละเอียด) 
ยอมรับความกํากวมได้ (อดกลั้นต่อความขัดแย้งได้ดี) มองภาพรวมออก (มีแนวการคิดและการทํางาน

แบบองค์รวม) ช่างซักถาม (มีความสนใจหลากหลาย) เอาใจเขามาใส่ใจเรา (เข้าใจความต้องการของ

ตารางท่ี 6 สรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ผู้อ่ืน) อยากรู้อยากเห็น (สนใจและอยาก เล่น กับสิ่งต่าง ๆ) เป็นตัวของตัวเอง (คิดไอเดียต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง) ไตร่ตรอง (คิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน) เน้นการลงมือทํา (ไม่เพียงแค่คิด ไม่หยุดอยู่

แค่ไอเดียเท่าน้ัน) รวบรวมสมาธิ (ทํางานได้เสมอต้นเสมอปลาย) มุ่งม่ัน (ไม่ยอมแพ้ง่าย) ยึดม่ันเช่ือม่ัน 
(มีส่วนร่วมกับสิ่งต่าง ๆ) มีอารมณ์ขัน (หัวเราะเป็น ใช้อารมณ์ขันเป็นส่วนหน่ึงในการคิดพิจารณาเร่ือง

ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน) 
3.3.2 ลักษณะของผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ (Creative Product)   

เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ได้กล่าวถึงลักษณะของผลผลิตความคิด

สร้างสรรค์จากนักวิชาการ และนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงหลายท่านได้แบ่งความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น

ระดับหรือข้ันต่างๆ ซ่ึงในที่นี้ความคิดสร้างสรรค์ไม่จําเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุด และไม่จําเป็นต้องค้นคว้า

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ทฤษฏีใหม่ โดยไม่มีผู้ใดเคยคิด หรือทํามาก่อน แต่ความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นขั้น

หรือระดับใดระดับหน่ึงต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 7 แนวความคิดระดับของความคิดสร้างสรรค ์
 

แนวคิดของ Taylor 
(1986) 

แนวคิดของ Newell และ Simon 
(1962) 

ขั้นท่ี 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ข้ันต้นสุด หรือเป็นส่ิงธรรมดาสามัญ 
โดยออกมาจากความคิดริเริ่ม และแสดงผลงานออกมาอย่างเป็น
อิสระ โดยอาจไม่คํานึงถึงการใช้งาน 

1. ความคิดสร้างสรรค์ระดับต้น เป็นความคิดท่ีมี
อิสระ แปลกใหม่ ยังไม่คํานึงถึงคุณภาพและการ
นําไปประยุกต์ใช้ 

ขั้นท่ี 2 เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีการสร้างผลงานโดยใช้ทักษะ
เฉพาะทาง ไม่จําเป็นต้องเป็นส่ิงใหม่ๆ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ใน
บ้านจากเศษวัสดุหรือของเหลือใช้ 
ขั้นท่ี 3 เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีการสร้างผลงานใส่แนวคิด
สร้างสรรค์ของตัวเองลงไป 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลาง เป็น
ความคิดที่คํานึงถึงผลผลิตทางคุณภาพนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้ ขั้นท่ี 4 เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีการประดิษฐ์โดยไม่ได้เลียนแบบ

ใคร และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแตกต่างไปจากส่ิงท่ีเคยพบเห็น 
ขั้นท่ี 5 เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้มาจากในขั้นท่ี 4 และพัฒนาให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
ขั้นท่ี 6 เป็นความคิดสร้างสรรค์ข้ันสูงท่ีสุดซ่ึงผลงานที่ค้นพบเกิด
เป็นทฤษฏีหลักการ ส่ิงประดิษฐ์ กระบวนการ วิธีการแบบใหม่ๆ ท่ี
ไม่เคยพบมาก่อน หรือไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 

3. ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง สรุปส่ิงท่ีค้นพบ
เป็นรูปธรรมนําไปใช้ในการสร้างหลักการ ทฤษฏี
ท่ีเป็นสากลยอมรับโดยท่ัวไป 

 

ที่มา: เนาวนิตย์ สงคราม, การสร้างนวัตกรรม: เปล่ียนผู้เรียนให้เปน็ผู้สร้างนวัตกรรม (กรุงเทพฯ: วี. 
พริ้น (1991),2556), 36 – 37. 
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3.3.3 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมด้วยการออกแบบ  
ปรีดา ยังสุขสถาพร (2552) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมการออกแบบ คือ  
Hard Design คือการออกแบบที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาช่วย

ค่อนข้างมาก เรียกว่าเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทําข้ึนมาเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
กระบวนการผลิต และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม 70 - 80 
% และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ 20 – 30 % 

Soft Design คือการออกแบบเชิงศิลป์เป็นหลักใหญ่ ซ่ึงต้องใช้ความรู้ 
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์มาประกอบเป็นหลัก การออกแบบในมิตินี้ส่วนใหญ่จะเป็น

รูปลักษณ์ภายนอกที่ปรากฏแก่สายตา ซ่ึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 80 % ใช้ความรู้เชิงเทคนิค 20 % ซ่ึงในสินค้าหรือบริการอาจมี

ทั้ง Hard Design และ Soft Design ผสมอยู่ในตัวเดียวกัน 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1957 อ้างถึงใน ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์, 2542) อธิบายได้

ว่าระบบการคิดของมนุษย์น้ันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 มิติว่าด้วยเน้ือหา (หรือสิ่งเร้า) มิติว่าด้วยวิธี
คิด และมิติว่าด้วยผลของการคิด (หรือลักษณะของคําตอบ) แต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านเน้ือหา (Content) หมายถึงเน้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อให้

สมองรับเข้าไปคิดเนื้อหา โดยนัยดังกล่าวอาจเกิดจากสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
ภาพ หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงสามารถบอกได้โดยตรงว่าเป็น

อะไร 
สัญลักษณ์ (Symbolic) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย 

ซ่ึงจะบอกว่าเป็นอะไรโดยตรงยังไม่ได้ แต่จะบอกว่าเป็นอะไรได้ก็ต่อเม่ือรู้ว่าสิ่งน้ันหมายถึงอะไร 
ภาษา (Semantic)  หมายถึงข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีมีลักษณะเป็นถ้อยคําที่มี

ความหมาย   ต่าง ๆ และใช้สื่อสารกันได้  
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ข้อมูลเชิงการแสดงออก ซ่ึงเม่ือพบเห็นแล้ว

สามารถรู้ได้ว่ากริยาอาการเป็นอะไร 
มิติที่ 2 วิธีคิด (Operation) หมายถึงกระบวนการคิดอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี

เกิดข้ึนในสมองของมนุษย์ ดังนี้ 
การรู้การเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการตีความ กล่าวคือ 

เม่ือเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจในสิ่งนี้ และระบุได้ว่าเป็นอะไร 
การจํา (Memory) หมายถึงความสามารถในการย้อยระลึกได้ถึงข้อมูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ที่เก็บสะสมไว้ในสมองมาก่อนหน้าน้ันได้ 
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ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แตกต่างกันหลายแง่หลายมุม ประกอบด้วย  

ความคิดคล่อง (Fluency)  หมายถึงปริมาณของความคิดท่ีคิดได้ในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงโดยไม่ซํ้ากัน ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง กลุ่ม
หรือประเภทของความคิดท่ีคิดได้ 

ความคิดริเร่ิม (Originality)  หมายถึง ความคิดท่ีมีลักษณะแปลกใหม่แตกต่าง

ไปจากความคิดพ้ืน ๆ โดยท่ัวไปเป็นความคิดท่ีเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมมาดัดแปลงให้เกิดเป็น

ความคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
และความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในเชิงรายละเอียดท่ีมีลักษณะ

เกาะติดและต่อเนื่องที่นําไปสู่ความลุ่มลึก แล้วสามารถสร้างผลงานหรือช้ินงานข้ึนมาได้สําเร็จ 
ความคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึงความสามารถในการ

คิดหาคําตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้โดยคําตอบที่ดีที่สุดนั้นมีเพียงคําตอบเดียว 
การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การคิดในเชิงสรุปเป็นคุณค่าโดยใช้

เกณฑ์ที่เหมาะสม  
มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) หมายถึง ผลลัพธ์หรือคําตอบท่ีได้จาก

กระบวนการคิดซ่ึงเกิดข้ึนภายหลักจากได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้าจากกรณีต่างๆ และเกิดการตอบสนอง

ต่อข้อมูลหรือสิ่งเร้าเหล่าน้ัน 
หน่วย (Units) หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากสิ่งอ่ืน  
จําพวก (Classes) หมายถึงประเภทหรือกลุ่มของหน่วยหลาย ๆ หน่วยท่ีมี

ลักษณะ ร่วมกัน  
ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึงความเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ โดย

มีลักษณะร่วมบางประการเป็นเกณฑ์ ความสัมพันธ์น้ีอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกับหน่วย 
จําพวกกับจําพวก หรือระบบกับระบบก็ได้ 

ระบบ (System) หมายถึง การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มของสิ่งเร้าโดยอาศัย

กฎเกณฑ์หรือแบบแผนบางประการ 
การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การปรับปรุง ดัดแปลง ขยายความ 

ตีความ กําหนดความหมายใหม่ หรือจัดองค์ประกอบของข้อมูลออกมาในรูปแบบใหม่ 
การแสดงนัย (Implication) หมายถึงการคาดคะเน หรือ ทํานายจากข้อมูล   

(ที่ยังไม่ชัดเจน) ว่าเป็นอะไร 
โดยสรุป ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดทั้งด้านเน้ือหา วิธีคิด และผลลัพธ์  

โดยวิธีคิดเป็นทั้งตามกรอบแนวคิดและทฤษฏี และการขยายความคิดท่ีสร้างสรรค์ ด้วยระดับขั้นต้ังแต่
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ขั้นต้น การใช้ทักษะ การใช้แนวคิด การสร้างความแตกต่าง และการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ความ

แตกต่างที่สมบูรณ์ 
3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการความคิดสร้างสรรค์ 

Amabile (1996) ได้พัฒนาเคร่ืองมือ Amabile’s Componential Model of 
Creativity ที่พัฒนาข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับทักษะ กระบวนการสร้างสรรค์และแรงกระตุ้น โดย
วิเคราะห์ผลตอบกลับรายบุคคลในรูปแบบรายงานออนไลน์ โดยความสร้างสรรค์เกิดจากการกระต้น 
ทักษะ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนามาอย่างเพียงพอ ซ่ึงได้ประยุกต์ใช้

สําหรับการศึกษาด้านการออกแบบ การวิเคราะห์ความสร้างสรรค์โดยใช้คําถามท้ังหมด 105 คําถามท่ี
เกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญ แรงกระตุ้น และ ความสร้างสรรค์หรือทักษะการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา 
(Problem Solving Skills) จําแนกเป็นองค์ประกอบละ 35 ข้อคําถาม 

Styhre and Sundgren (2005) ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือประเมินความคิด

สร้างสรรค์ของ Guilford (1967) คือ Structure of the Intellect (SOI) เครื่องมือของ Wallach 
และ Kogan (1965) Torrance test of Creative Thinking (TTCT) ซ่ึงใช้ประเมินกระบวนการ

สร้างสรรค์โดยใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของ ความยืดหยุ่น (Flexibility), ความคิดคล่อง 
(Fluency), การปรับเปลี่ยนแนวใหม่ (Redefinition) และ ความไว้ต่อความคิดสร้างสรรค์ (Sensitive 
of  Creative Thinking) สําหรับเคร่ืองมือสําหรับการวัดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Creative Product) 
หรือ ผลท่ีได้จากความสร้างสรรค์ (Creative Output) คือ ความเป็นต้นแบบ (Originality), ความ

เกี่ยวข้อง (Relevance), การใช้ประโยชน์ (Usefulness), ความซับซ้อน (Complexity) และผลลัพธ์

ที่น่าพอใจ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินคือ Consensual Assessment Technique (CAT) 
Jeffries (2007) ได้ศึกษาเพ่ือวินิจฉัยความสร้างสรรค์ของนักออกแบบ จากผล

สะท้อนส่วนบุคคลจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงทั่วไป โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผ่านเครือข่ายเว็บ 
(Web Based Diagnostic Tool)  ของ Amabile’s Componential Model of Creativity จาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คน เป็นเพศชาย 22 คน เพศหญิง 10 คน ของ
มหาวิทยาลัยทางเหนือในประเทศอังกฤษโดยเริ่มจากให้เรียนรู้และตระหนักถึงทักษะการออกแบบท่ี

ต้องการพัฒนา ลําดับถัดมาคือให้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลของทักษะการออกแบบ และลําดับสุดท้าย 
การสร้างแรงจูงใจอย่างไรเพื่อปรับปรุงทักษะการออกแบบ  แบบสอบถามเป็นแบบลิเคิร์ทสเกล 5 
ระดับ ต้ังแต่ ไม่ชัดเจน (Unclear) และ ระดับสูง (Very High) จนถึงระดับตํ่า (Very Low)  ซ่ึง
นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ใน 3 มิติ และใช้แบบสอบถามใน 3 มิติอย่างละ 35 
ข้อ คือ ทักษะด้านสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา แรงจูงใจ และความเช่ียวชาญ ซ่ึงวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของทักษะท่ีเก่ียวข้อง ความสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และแรงจูงใจ เป็น

การศึกษาผลท่ีได้จากแบบสอบถาม และสร้างความตระหนักด้านทักษะท่ีวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมความคิด
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สร้างสรรค์จากปัจจัยท้ังสามด้าน ได้แก่ ความเช่ียวชาญ แรงจูงใจ ความสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
พบว่า การวินิจฉัยกระบวนการช่วยเพ่ิมความตระหนักในตนเอง โดยเฉพาะด้านความสร้างสรรค์ แต่
ผลการศึกษายังไม่สนับสนุนว่าหากนักศึกษาได้ ประเมินตนเองด้านความสร้างสรรค์แล้วจะส่งผลต่อ

ความคิดสรา้งสรรค์จากมิติของกระบวนการสร้างสรรค์ทั้ง 3 มิติ 
อรสา จูภัทรธนากุล (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพมิติ

สร้างสรรค์ พฤติกรรมการเผชิญปัญหา กับผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
โดยใช้เครื่องมือที่ปรับจากแบบประเมินลักษณะของบุคคลสร้างสรรค์ (How Creative Are You?) 
ของ Raudsepp (1999) และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และทดสอบประสิทธิภาพ

และความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ความสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาและมุ่งเน้นอารมณ์สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างมีนัยสําคัญ 
เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (2554) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ 
 เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) มี 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักรู้

อารมณ์ของตนเอง (Knowing One’s Emotions) ด้านการจัดการอารมณ์ของตนเอง (Managing 
One’s Emotions) ด้านการสร้างแรงจูงใจตนเอง (Motivating Oneself)  ด้านตระหนักรู้อารมณ์

ของผู้อ่ืน (Recogning Emotion in Other) ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
เชาวน์ทางจิต (Spiritual Quotient: SQ) มี 4 ด้านคือ ความคิดเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิต (Critical Existential Thinking) ด้านการตระหนักรู้ภาวะเหนือธรรมชาติ 
(Transcendental Awareness) ด้านภาวการณ์มีสติ (Conscious State Expansion)  การรับรู้การ

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล ของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเชาวน์อารมณ์ เชาวน์ทางจิต ประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ 
ลุกซ์ (2012) ได้กล่าวถึง เมตริกซ์ทักษะการค้นพบและส่งมอบ  การวัดทักษะ

ผู้ประกอบการท่ีสร้างสรรค์ มี 5 ทักษะการค้นพบ (เช่ือมโยงความคิด ต้ังคําถาม สังเกต ปฏิสัมพันธ์ 
และทดลอง) และสี่ทักษะส่งมอบ (วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามรายละเอียดปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วง

ตามแผน) โดยได้เปอร์เซ็นไทล์รวมของทักษะการค้นพบทั้ง 5 ว่า ความฉลาดในการค้นพบ 
(Discovery Quotient หรือ DQ) การทดสอบความเฉลียวฉลาดทางปัญญา (Intellectual Quotient 
หรือ IQ) ได้รับการออกแบบเพ่ือวัดความฉลาดทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient 
หรือ EQ) ใช้วัดความฉลาดทางอารมณ์ (ความสามารถในการบ่งช้ี ประเมินและควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองและผู้อ่ืน) และความฉลาดทางการค้นพบ (Discovery Quotient หรือ DQ) ได้ออกแบบเพ่ือ
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วัดความสามารถในการค้นพบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ คือ
แบบทดสอบทักษะการค้นพบ-ส่งมอบ ไว้ 20 ข้อ และแบบประเมินออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จาก 
www.InnomatorsDNA.com 

Lee and Therrriault (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่เกื้อหนุน

ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาตัวแปรแฝงจาการวิเคราะห์สํารวจบทบาทของเชาว์ปัญญาและการจํา 
ของงานในสามมุมมองของกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ ความคล่องในการเชื่อมโยง 
(Associative Fluency) ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคิดแบบเอกนัย 
(Convergent Thinking) ผลการศึกษาพบว่า การเช่ือมโยง (Association) เป็นพ้ืนฐานของ

กระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งแบบเอกนัยและอเนกนัย 
Ersoy and Nes’e (2014) ได้ศึกษาถึง วิธีการเรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem-

Based Learning Method) ในสถาบันการศึกษาขั้นสูงท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance Creative Thinking Test Oral A-B Form เป็น

เครื่องมือทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้แบบ problem based 
learning ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบมิติของความคิดสร้างสรรค์  พบว่า การ
เรียนรู้แบบปัญหา ส่งผลต่อ ด้านความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และด้านความคิดริเริ่ม (Originality)  
แต่ไม่ส่งผลต่อด้านความคิดคล่องและหาคําตอบได้อย่างรวดเร็ว (Fluency) 

 โดยสรุป งานวิจัยและเคร่ืองมือการวัดความคิดสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบทั้งการวัดด้วย

ผลงาน โดยการใช้ผู้เช่ียวชาญหลายท่านในการวัดผลงาน การวัดด้วยความคิดเชิงตรรกะและรูปแบบ    
ซ่ึงในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยเลือกเครื่องมือในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของอรสา จูภัทรธนากุล (2551) 
เน่ืองจากเป็นการวัดเชิงจิตวิทยาทั้งด้านทัศนคติและบุคลิกส่วนบุคลิกส่วนบุคคลที่มีการแปลเป็น

ภาษาไทยโดยมีทดสอบเคร่ืองมือและมีงานวิจัยหลายงานท่ีใช้เครื่องมือในการการวัดความคิดสร้าง

สร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับการบ่มเพาะความรู้ในมหาวิทยาลัยเพ่ือฝึกความคิดในการมองโลก ทั้งด้าน

ทัศคติและบุคลิกภาพระดับบุคคล 
4. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

4.1 องค์การนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
Constantine Andriopoulos และ Manto Gotsi (2000) ได้ศึกษาเรื่อง การ

จัดการเทียบเคียงตราสินค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 
แห่งเพ่ือศึกษาลักษณะของพนักงานและทีมท่ีมีผลต่อองค์การสร้างสรรค์โดยสร้างกรอบแนวคิดว่า 
ลักษณะอัตลักษณ์ของพฤติกรรมของสมาชิกองค์การแต่ละคนส่งผลต่อวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนความ

สร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การส่ือสารของผู้นําท่ีสร้างคุณค่าความสร้างสรรค์ ความ
ยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ของกลุ่ม ผลตอบกลับของกลไก ความเพียงพอของทรัพยากรและการ
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ฝึกอบรม การกระตุ้นหรือแรงจูงใจ การสนับสนุนทางการเงิน ทั้งหมดส่งผลต่อความสามารถของ

องค์การสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลักสาม

ประการท่ีสัมพันธ์กันได้แก่ การจัดการกับพนักงานภาคปฏิบัติ คือ ให้ถือความสร้างสรรค์เป็นสําคัญ 
การสร้างต้นแบบ การทําสิ่งที่แตกต่าง การสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ และความปลอดภัย ซ่ึง
ส่งผลต่อความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของบุคคลและกลุ่ม และความสร้างสรรค์จะส่งผลต่อตรา
สินค้าขององค์การ ซ่ึงจะส่งผลต่อการจัดการกับพนักงานภาคปฏิบัติเป็นเหมือนวงจร 

Chia-His Lian (2010) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จด้านนวัตกรรมของ

การศึกษาของอุตสาหกรรมการสอนพิเศษ (Supplementary Education Industry) ในไต้หวัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโรงเรียนสอนพิเศษท่ีมีการนํานวัตกรรมไปใช้ส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะการ

ทํางานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และสามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันได้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือสร้างข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสําเร็จของโรงเรียนสอนพิเศษที่นํานวัตกรรมมาใช้ในองค์การ และศึกษาและเปรียบเทียบ

สมรรถนะของพนักงานท่ีมีการนํานวัตกรรมมาปรับใช้กับองค์การ กับพนักงานท่ีไม่มีนวัตกรรมใน

องค์การ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถด้านนวัตกรรมของพนักงานกับประสิทธิภาพใน

การทํางาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีได้รับการสร้างนวัตกรรมในการทํางาน จะมีความสามารถ
ประสิทธิภาพและผลิตภาพมากกว่าจากสมรรถนะการทํางาน และส่งผลต่อความสามารถ เพ่ือ

ปรับปรุงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้ด้วย 
Mumford (2012) ได้เสนอความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา  มี 9 ขั้นตอน

คือ การนิยามปัญหา (Problem Definition) การรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) การ

เลือกแนวความคิด (Concept Selection) การผสมผสานแนวความคิด (Conceptual 
Combination) การสร้างความคิด (Idea Generation) การประเมินแนวความคิด (Idea 
Evaluation) การวางแผนนําไปใช้ (Implementation Planning) การตรวจสอบติดตาม 
(Monitoring) และได้นําเสนอระดับความสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์กันระดับบุคคล กลุ่ม และ
องค์การ และการเช่ือมโยงกับองค์การภายนอก ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 แสดงโมเดลของระดับความคิดสร้างสรรคใ์นองคก์าร 
ที่มา: Michael D. Mumford, Handbook of Organizational Creativity (Boston: Elsevier, 
2012), 19. 
 

ศิวพร โปรยานนท์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้นําและสภาพแวดล้อมการ

ทํางานที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมยอด

เย่ียมปี 2552  โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จํานวน 388 คน 
และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 780 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา โดยการ
วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์และความแปรปรวนทางเดียว ผลงานวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมการทํางาน 

ความสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

(Individual Creativity) 

ความสร้างสรรค์กลุ่มบุคคล   
(Team Creativity) 

ความสร้างสรรค์ระดับองค์การ 
(Organizational Creativity) 

ส่ือกลางของความสร้างสรรค์ (Mediators of Creativity)        
วัตถุดิบ ท่ีเกิดการกระบวนการคิดการรับรู้ และ เป็นรูปธรรม      

(Raw Materials (Concrete& Cognitive)) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision/Mission)                    

ลักษณะขององค์การ (Organizational Characteristics) 
ความเป็นผู้นํา (Leadership)  

คุณค่า/เป้าหมายการสร้างสรรค์ (Value/Goals for Creativity)  
ลักษณะเฉพาะและการรวบรวมกระบวนการสร้างสรรค์  

(Individual & Collective Creative Process)  
ประสิทธิภาพของความสร้างสรรค์ (Creativity Efficacy) 
ลักษณะเฉพาะบุคคล (Individual Characteristics) 

วัฒนธรรมและระบบนอกองค์การ                   
(Extra-Organizational Culture & Systems) 

วัฒนธรรมและระบบขององค์การ                   
(Organizational Culture & Systems) 

วัฒนธรรมและระบบของทีม                      
(Team Culture & Systems) 

ผลตอบกลับ 
(feedback) 



 85 
 

 
 

พฤติกรรมของผู้นํา และความสร้างสรรค์ในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก พฤติกรรมของผู้นําและ

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสร้างสรรค์ของบุคลากร 
สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2011) ได้ศึกษาตัวแบบการบริหารนวัตกรรมสําหรับ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยได้ศึกษา 2 ประเด็นคือ พันธกิจและลักษณะของความเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแนวความคิดเก่ียวกับการบริหารนวัตกรรม โดยศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฏีจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  และสังเคราะห์ เช่ือมโยงอย่างบูรณาการ ทําให้ได้ตัวแบบดังนี้ 
ความสามารถของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดโดยปัจจัยสภาพแวดล้อม คือการให้การสนับสนุนจากรัฐ 
และชุมชน ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร และเครือข่าย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องใช้

ความสามารถที่ มีอยู่ในการพัฒนาองค์การให้มีลักษณะเป็นองค์การนวัตกรรม (Innovation 
Organization) ซ่ึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน ภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร

และในหมู่บุคลากร โครงสร้างและระบบการทํางาน และบรรยากาศองค์การท่ีเอ้ือต่อการทํางานท่ี

คล่องตัวและสร้างสรรค์ รวมถึงการทํางานเป็นทีม ภายใต้ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการใช้
เครื่องมือการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เม่ือองค์การมีความเป็นองค์การนวัตกรรมก็จะทําให้

เกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการค้นว้าวิจัยที่มีนวัตกรรมมากข้ึน  
Li-Hua, et al. (2011) ได้ศึกษากลยุทธ์ในมุมมองของนวัตกรรมและความเป็น

สากลของสถาบันการศึกษาขั้นสูง ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัฒน์กับสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดย
ศึกษาโครงการ Salford PMI2  จากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ขององค์การด้านความเป็น

สากลในมิติของการสอน การวิจัยและการให้บริการของสถาบัน โดยสถาบันการศึกษาขั้นสูงของ

อังกฤษได้ใช้กลยุทธ์สู่ความเป็นสากลด้วยการเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยกับ พันธมิตรด้านการวิจัย การ
ทํางานร่วมกัน ด้านวิชาการและนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการให้คําปรึกษา University of Salford 
นํารูปแบบการแบ่งปันองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Multi-cultural) การแลกเปลี่ยนทีม

ระหว่างมหาวิทยาลัย (Cross University Team) ทั้งระดับพนักงาน หัวหน้า สมาชิกรวมถึงสาย
วิชาการโดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในการนําไปใช้ คือ ภาวะผู้นํา (Leadership) การ

แบ่งปันความรู้และเรียนรู้ขององค์การ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์สู่การเรียนรู้ขององค์การ ซ่ึง

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมและความเป็นสากลสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในบริบท ดังแสดงในภาพที่ 9 
Kongkiti Phusavat and Suphattra Ketsarapongl (2012) ได้ศึกษาการ

ปรับรูปแบบการศึกษาขั้นสูง ด้านความรู้และการนํานโยบายไปใช้ของประเทศไทย โดยศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีอยู่ในความดูแลและการปรับรูปแบบ

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าระดับความได้เปรียบในการ

แข่งขันมีความสัมพันธ์กับการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม และนวัตกรรม การปรับรูปแบบการศึกษา

ของการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทยประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 
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และมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว โดยใช้รูปแบบของ Times Higher Education 
QS World Universities Ranking (THE-QS) และ Shanghai Jiao Tong University Global 
Ranking (SJTU) เป็นแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพด้านนโยบายและการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นสูง

กับนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัยท่ีสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัย โดยใช้งบประมาณหรือ

ด้านการเงินเป็นการขับเคล่ือนความสามารถ ซ่ึงมีอุปสรรคจากรายได้ของนักศึกษาจากประชากรที่

น้อยลง ไม่สามารถเพ่ิมค่าธรรมเนียม การจัดการด้านการเงิน โดยแนวทางการจัดการโครงสร้าง

พ้ืนฐานมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hard) และ โครงสร้างทางสังคม (Soft) 
Jeffrey B. Lovelace and Samuel T. Hunter (2013) ได้ศึกษาบทบาทของ

ผู้นําม่ีมีผลต่อความสามารถด้านการสร้างสรรค์จากกระบวนการสร้างสรรค์ โดยศึกษารูปแบบผู้นําใน

รูปแบบ CIP (Charismatic, Ideological, Pragmatic) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 336 คน ผลการศึกษา

พบว่า ผู้นําแบบ charismatic ส่งผลต่อความสามารถด้านความสร้างสรรค์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วน
ผู้นําแบบ Pragmatic และ Ideological ส่งผลต่อความสามารถด้านการสร้างสรรค์ระดับปานกลาง 
และความเครียดท่ีสูงส่งผลต่อการลดความสามารถในการสร้างสรรค์ระดับบุคคล 

 

Core business
- Teaching and 
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Research
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Determination
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Organization
-Culture
-Structure
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Learning
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Individual
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Internationalization
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ภาพที่ 9 แสดงนวัตกรรมและความเป็นสากลในบริบทขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
ที่มา: Richard Li-Hua, et al, “Strategic Aspects of Innovation and Internationalization in 
Higher Education.” Journal of Chinese Entrepreneurship 3, 1 (2011), 20.  
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จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์การนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ ทําให้สรุปได้ว่า  
H1: องค์การนวัตกรรมส่งผลกระทบทางบวกต่อกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ 
4.2 องค์การนวัตกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี 

Flor and Oltra. (2004) ได้ศึกษาถึงการกําหนดนวัตกรรมองค์การด้วยตัวบ่งช้ี

ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเซรามิกในสเปน โดยใช้ตัวช้ีวัดด้านนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า คือ งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนา ระเบียบแบบแผนด้านวิจัย

และพัฒนา  การทํางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์การอ่ืน ให้พนักงานรับรู้การสนับสนุนเงินทุนด้าน

นวัตกรรม การศึกษาของพนักงาน ด้านผลลัพธ์ คือ จํานวนสิทธิบัตร  จํานวนนวัตกรรม จํานวน

ผลงานตีพิมพ์ 
นพดล เหลืองภิรมย์ (2550) ได้ศึกษาการจัดการนวัตกรรม โดยการพัฒนาตัว

แบบความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักวิจัย พบว่า แนวคิดการจัดการนวัตกรรมมี 5 
แนวทางดังต่อไปน้ี แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการการประดิษฐ์คิดค้น แนวคิดการจัดการ
นวัตกรรมเป็นการจัดการเทคโนโลยี แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการการตลาด แนวคิด

การจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการความรู้ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการห่วงโซ่

ความสัมพันธ์ แนวคิดต่างๆเหล่าน้ีให้ความสําคัญกับทรัพยากรนวัตกรรม (ทุนทางการเงิน ทุนทาง

ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคม) และองค์ประกอบในการจัดการนวัตกรรมท่ี

แตกต่างกัน โดยทรัพยากรนวัตกรรมและองค์ประกอบในการจัดการนวัตกรรมทุกปัจจัยส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักวิจัย ผลจากการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ แสดงให้เห็นว่าการจัดการนวัตกรรมไม่ควรที่จะพิจารณานวัตกรรมในลักษณะปรากฏการณ์

แยกส่วนท่ีเกิดจากปัจเจกบุคคลเท่านั้น(แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการการประดิษฐ์

คิดค้น) แต่ควรท่ีจะพิจารณานวัตกรรมในลักษณะท่ีเป็นขบวนการปฏิสัมพันธ์ (แนวคิดการจัดการ

นวัตกรรมเป็นการจัดการเทคโนโลยี แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการการตลาด แนวคิด

การจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการความรู้ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเป็นการจัดการห่วงโซ่

ความสัมพันธ์) ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่ทุนท่ีจับต้องได้เท่าน้ัน (ทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรมนุษย์ 
และทุนทางกายภาพ) เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับทุนที่จับต้องไม่ได้ที่เรียกว่า ทุนทางสังคม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ทุนทางสังคมเช่ือมโยง (Bridging Social Capital) ที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและ

กระตุ้นความสามารถของนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความรู้แฝงเร้น ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฏี

นวัตกรรมก่อนหน้านี้ การวิจัยในแนวน้ียังมีอยู่น้อยมากและมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือ

ความก้าวหน้าในการจัดการนวัตกรรมทั้งในทางทฤษฏีและการนําไปปฏิบัติทั้งในแง่ของการจัดการ

นวัตกรรมทั่ว ๆ ไป และการกําหนดนโยบาย 
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Hung-Yi Wu, Jui-Kuei Chen and I-Shuo Chen. (2010) ได้ศึกษาการ

ประเมินตัวช้ีวัดด้านทุนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไต้หวัน โดยใช้การตัดสินใจด้วยวิธีลําดับช้ันแบบฟัช

ช่ี (Fuzzy) กับ ตัวช้ีวัดหลักนวัตกรรม (Innovation Capital Indicator) ที่ประเมินและกําหนด

นํ้าหนักด้วย FAHP จากผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา และจัดประเภทของมหาวิทยาลัยโดยใช้ 
VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) ทุนทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual capital) เป็นแหล่งขององค์ความรู้ในรูปแบบของพนักงาน ลูกค้า กระบวนการ และ
เทคโนโลยี โดยในงานวิจัยนี้ได้จําแนกประเภทเป็น ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนองค์การ 
(Organizational Capital) ทุนลูกค้า (Customer Capital) ทุนโครงสร้าง (Structural Capital) ทุน

ปัจเจกบุคคล (Individual Capital), Collective Capital, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกองค์การ (Relational Capital), ทุนนวัตกรรม (Innovation Capital), และทุนพันธมิตร 
(Strategic Alliances) 

Baoliang Hu (2013) ได้ศึกษาการเช่ือมโยงรูปแบบธุรกิจด้วยความสามารถ

ด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบลําดับ

ช้ัน (Hierarchical Regression Analysis) ขององค์การด้านการผลิตในประเทศจีน จํานวน 173 
องค์การ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพและความแปลกใหม่ของรูปแบบธุรกิจส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

องค์การ และการเรียนรู้ขององค์การเป็นตัวแปรกลางที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยี 
Camison and Villar-Lopez  (2014) ได้ศึกษาถึงองค์การนวัตกรรมที่เป็นตัว

ขับเคลื่อนความสามารถของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะขององค์การ โดยศึกษา

ความสัมพันธ์ขององค์การนวัตกรรมและความสามารถของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิเคราะห์
สมรรถนะขององค์การโดยใช้กรอบทฤษฎี Resource Based View จาก 144 อุตสาหกรรมในสเปน 
และใช้สมการโครงสร้างแบบ Partial Lest Squares พบว่าองค์การนวัตกรรมช่วยพัฒนา

ความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ที่สามารถสร้าง

ความสามารถขององค์การได้ 
จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี ทําให้

สรุปได้ว่า  
H2: องค์การนวัตกรรมส่งผลกระทบทางบวกต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 

1.6 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
Sun Shuqin (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ โดยได้กล่าวถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม จาก
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เทคโนโลยีการสื่อสารและการดําเนินการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิง ซ่ึงเป็นสาขาหนึ่งของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นปัจจัยหลักใน

การขับเคลื่อนนวัตกรรมวัฒนธรรม (Cultural Innovation) ทั้งการออกแบบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล ในการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงส่ือ รวมถึงลด

ข้อจํากัดด้านวัฒนธรรมและศิลปะท่ีเช่ือมโยงเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม 
ความได้เปรียบในการแข่งขันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคือ การลดต้นทุนและการสร้าง

ความแตกต่าง ทั้งการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การสร้างรูปแบบสินค้าเพ่ือสร้างความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปแบบสามมิติ (3D Modeling) ภาพ และสื่อมัลติมีเดีย ความสามารถ
ของบุคคลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงมีความสําคัญ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่าน
เครือข่าย ทรัพยากรด้านการสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ เช่น ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) 
ส่ิงพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publishing)  ทีวีดิจิตอล (Digital Television) และแอนนิเมช่ัน 
(Animation) เป็นต้น ดังน้ันรูปแบบการศึกษาศิลปะในปัจจุบันจึงแตกแขนงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ

ประยุกต์ใช้รูปแบบการศึกษาท่ีรวมทั้งการศึกษาและการวิจัย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันต่อไป 
Hai - ao Zheng et al. (2009) ได้ศึกษาการออกแบบระบบตัวช้ีวัดสมรรถนะ

สําหรับการตรวจสอบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของระดับองค์การ โดยใช้การวิจัยแบบสํารวจ เพ่ือวัด

ความสามารถของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological Innovation) ขององค์การด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแบง่เป็นสามระดับ คือ  
ปัจจัยนําเข้า เป็นการวัดนวัตกรรม ได้แก่ ทุนการเงิน ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 

และทุนความรู้  
สิ่งที่องค์การดําเนินการ หรือกระบวนการ ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และ

เวลา  
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการหรือผลลัพธ์ขององค์การ ได้แก่ สมรรถนะด้าน

ความรู้ สมรรถนะด้านธุรกิจ และสมรรถนะด้านสังคม  
ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความสามารถของ

องค์การ รวมถึงประสิทธิภาพด้านนวัตกรรม เพ่ือจัดสรรทรัพยากร แรงจูงใจให้กับพนักงาน เพ่ิมช่อง

ทางการสื่อสาร การประสานงานและการเรียนรู้ ลดความเส่ียงด้านการวิจัยและพัฒนา และปรับปรุง

ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ ทั้งทุนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital)  
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ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และระยะเวลา รวมถึงความสามารถด้านความรู้ 
ความสามารถทางธุรกิจและสังคม 

Chin - Huat Ong, David Wan, and Seong-Huat Chng (2003) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อนวัตกรรมระดับบุคคล ซ่ึงเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา และพัฒนาความคิดใหม่

หรือการประยุกต์แนวความคิดในระดับบุคคล โดยศึกษา 9 ปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างการสื่อสาร 
โครงสร้างด้านความรู้ การปฏิสัมพันธ์ระดับบุคคล การทํางานร่วมกัน การกําหนดข้อเสนอโครงการ 
การสนับสนุนโครงการ ผู้นํา การสนับสนุนจากองค์การ และงาน โดยมีเพียงโครงสร้างด้านความรู้ที่

ส่งผลต่อนวัตกรรมระดับบุคคล 
จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และกระบวนการ

สร้างสรรค์ ทําให้สรุปได้ว่า  
H3: นวัตกรรมทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบทางบวกกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ 
 

1.7 กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคล 

Vesela and Klimova (2013) ได้ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย โดยศึกษานวัตกรรมโปรแกรมการศึกษาด้วยการ

วางแผนเพ่ือนําไปใช้กับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย Matej Bel ใน Banska Bystrica, 
สโลวาเกีย โดยได้ศึกษารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ได้แก่  

นวัตกรรมโปรแกรมการศึกษาด้านการแปลซ่ึงเป็นรูปแบบการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมต่างชาติภาษาท่ีสอง และภาษาท่ีสามในอนาคต  
รูปแบบโปรแกรมการศึกษาระหว่างสาขาวิชา ทั้งการเรียนระดับสาขาวิชาใน

คณะวิชาเดียวกัน ระหว่างคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบ

การศึกษาเดียวกัน โดยเฉพาะด้านศิลปะซ่ึงเป็นแหล่งนวัตกรรมและสร้างความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด 

Kettunen, Kairisto-Mertanen and Penttila (2013) ได้ศึกษาเรื่อง

นวัตกรรมทางการศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการในสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดยศึกษา Turku 
University ในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยศึกษานวัตกรรม

การศึกษาตั้งแต่การเรียนรู้ระดับบุคคล  การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ระดับเครือข่าย เพ่ือสร้าง

การเรียนรู้จากระดับพ้ืนฐาน จากข้อเท็จจริง ข้อมูล แนวความคิดและสารสนเทศในระดับการรู้จํา 

พัฒนาสู่ระดับการเรียนรู้เพ่ือปฏิสัมพันธ์ในสังคมผ่านการสนทนา พูดคุย การอภิปราย การถกเถียงเพ่ือ

พัฒนาประเด็นหรือความคิดเพ่ือการเรียนรู้ระดับกลุ่ม ในระดับเชิงลึกเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

ประสบการณ์ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายการเรียนรู้ ซ่ึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เรียน
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คือ ทักษะด้านความรู้เฉพาะ และทัศนคติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมที่สามารถใช้เพ่ือสร้างการ

ทํางานในอนาคต โดยศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน 3 ระดับคือ 
ระดับบุคคล เป็นการเรียนรู้ผ่านภูมิหลังทางการศึกษาของแต่ละคน โดยการ

เรียนรู้ผ่านการฟังบรรยาย การอ่าน รายงาน และการทดสอบ ในเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง 
ระดับกลุ่ม เป็นการอภิปราย สนทนา การฝึกหัดด้วยตนเอง การเรียนรู้การ

โต้แย้ง การตอบสนอง การเจรจาหรือโต้แย้ง  การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้โดยนักศึกษาต่าง

สาขาวิชาจากการมอบหมายโครงการ การเรียนรู้เพ่ือเป็นผู้ประกอบดาร การอภิปรายทั้งในห้องเรียน

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับเครือข่าย เป็นการศึกษาแบบบูรณาการด้านการศึกษา โครงการวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ การเป็นผู้ประกอบการจากสถานประกอบการโดยการเรียนรู้

จากพนักงานในสถาบันต่าง ๆ โดยสร้างโครงการร่วมกัน 
นวัตกรรมทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับองค์การด้านการการศึกษา นักศึกษา 

สภาพแวดล้อม และสังคม ซ่ึงท้ัง 3 ระดับเป็นการประยุกต์การสอนและการเรียนรู้ เ พ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้จากความรู้โดยนัยเม่ือต้องไปทํางานในชีวิตจริง  โดยได้สรุปการเรียนรู้ระดับบุคคล 

กลุ่มและเครือข่ายได้ดังตารางที่ 8   
ซ่ึงนวัตกรรมด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาเพ่ือลดช่องว่างระหว่างการทํางาน

กับบริบทของการศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษารูปแบบกรอบของการศึกษาได้แก่ European 
Qualifications Framework (EQF), Assessment of Higher Education Learning Outcome 
(AHELO) โดยทดสอบทักษะท่ีนักศึกษาควรมีทั้งการคิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical thinking), การ

วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Analytic Reasoning Problem Solving) และ การสื่อสาร
ผ่านการเขียน (Written Communication) 

 

ตารางท่ี 8 การเรียนรู้ระดับบุคคล กลุ่ม และเครือข่ายในมหาวิทยาลัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

 Individual learning Group based learning Network learning 
Education Lectures 

Report 
Examination 

Group work in 
Classrooms 
Practice 
entrepreneurship 
Collaboration in 
learning platforms 

Student mobility 
Internships 
Entrepreneurship  
Learning tasks in work life  
Use of the intranet 

Professional 
growth 

Supervision 
Guidance 

Group work in 
classrooms 

Learning tasks in working 
life 

R&D Report 
Theses 

Collaborative R&D 
projects 

Networked R&D project 
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 Individual learning Group based learning Network learning 
Artistic work Fine arts Performing arts Roadshows 
Adult 
Education 

Lectures 
Report 

Learning from others Roadshows 
Theses written for work 
life 

ที่มา: Juha Kettunen, Liisa Kairisto – Mertanen, and Taru Penttila, “Innovation 
Pedagogy and Desired Learning Outcomes in Higher Education.” On the Horizon 21, 
4 (2000), 336.  
   

Sun Shuqin (2012) ได้ศึกษาวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 
การศึกษาด้านศิลปะ โดยศึกษาความสําคัญของการศึกษาด้านศิลปะเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรมและ

ความสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาด้านทางปัญญาและความสามารถพิเศษ เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ในการสร้างแนวความคิดใหม่กับวิทยาลัยด้านการศึกษาศิลปะ ปัจจัยที่มีความสําคัญในการ

พัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 ประเด็น คือ  
การพัฒนาบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ นอกจากเปิดโอกาสให้นักนวัตกรสร้าง

ความสามารถจากแรงจูงใจจากรางวัลแล้ว ต้องสนับสนุนการสร้างสรรค์ระดับชาติ โดยแสดงผลงานใน
ระดับชนช้ันสร้างสรรค์ (Creativity Class) ในประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสร้างในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเกาหลีใต้จัดให้มีการฝึกอบรมระหว่าง

ผู้บริหารระดับสูงด้านสร้างสรรค์และกระตุ้นนักสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลงานที่เป็นต้นแบบที่ใหม่และ

เป็นต้นฉบับ ในประเทศจีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมมีแนวทางสองประการ

คือผู้จัดการท่ีมีความสามารถที่กําหนดทิศทางและจัดการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้าน

วัฒนธรรม และการกระตุ้นให้นักสร้างสรรค์สร้างผลงานต้นแบบอย่างต่อเน่ือง  
การสร้างพ้ืนฐานที่เข้มแข็งสําหรับวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก

การศึกษาด้านศิลปะท่ีสมบูรณ์แบบ จากการฝึกฝนและเตรียมความพร้อม สําหรับการพัฒนา

ความสามารถด้านความสร้างสรรค์จากการศึกษาระดับปริญญาตรี และหลังปริญญาตรี ซ่ึงเป็นการ

ปรับปรัชญาและวิธีการของการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ตลาดที่ฝึกฝนมากว่าการสร้างความสร้างสรรค์ 
ผลิตมากกว่าวัฒนธรรมในการทํางานศิลปะท่ีต้องสามารถเข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

อย่างมีคุณภาพ ทั้งการสร้างตลาดที่เกิดจากการศึกษาศิลปะท่ีต้องมีการสร้างตลาดวัฒนธรรมและผล

กําไรด้านเศรษฐกิจ การศึกษาด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างบัณฑิตที่

สามารถเช่ือมโยงด้านจิตวิทยาและสุนทรียศาสตร์ตามความต้องการของผู้บริโภค และอีกประการหนึ่ง

คือการสร้างการศึกษาศิลปะท่ีเกี่ยวกับความคิดพ้ืนฐานด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จากวัฒนธรรม

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือช้ีนําสังคมจากแนวความคิด และผลงานท่ีสร้างสรรค์ ทั้งพ้ืนฐานด้าน

ตารางท่ี 8 การเรียนรู้ระดับบุคคล กลุ่ม และเครือข่ายในมหาวิทยาลัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ต่อ) 
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ศิลปะ จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ช่วยคนให้มองข้ามผ่านความจริงสู่โลกที่สวยงามด้วยศิลปะ การ
สร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาด้านศิลปะควรมีมาตรฐานที่สูงสําหรับนักสร้างสรรค์ที่มี

หลากหลายศาสตร์ ซ่ึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และระบบการค้าขาย สร้างจากการวางแผน การผลิต 
การกระจายสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จึงต้องการนักสร้างสรรค์ ผู้ผลิต 
ตัวแทน พนักงานขาย ผู้จัดการ ที่มีหลากหลายศาสตร์และสาขาวิชา ที่ต้องใช้ทักษะด้านต่าง ๆ  
รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มาตรฐานท่ีแตกต่างกันจึงส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
การสร้างกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จึงมี
ความสําคัญ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานการสร้างสรรค์

วัฒนธรรมของอุตสาหกรรมสื่อรูปแบบใหม่แห่งชาติ เป็นต้น การศึกษาด้านศิลปะจึงควรสร้าง

ความก้าวหน้าทางสังคมและสวัสดิการของมนุษย์ รวมถึงระบบประชาธิปไตย และการศึกษาด้าน

ศิลปะควรเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมด้ังเดิม เป้าหมายของการศึกษาด้านศิลปะคือ

ช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่รอบด้าน การวิจัยและฝึกฝน ในสภาพเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต และสร้างการศึกษาด้านศิลปะท่ี

สะท้อนความหมายแห่งชีวิตสําหรับการฝึกฝน บ่มเพาะ ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์

ความสามารถพิเศษ 
Vila, Perez and Morillas (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาขั้นสูงและการ

พัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมในสถานที่ทํางาน โดยศึกษาโปรแกรมการสอนและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านบุคคลและสาขาท่ีเรียนท่ีมีผลต่อสมรรถนะด้านนวัตกรรม พบว่า 
กิจกรรมท่ีสร้างประสิทธิภาพการทํางานมี 4 กิจกรรมได้แก่  

การรับรู้ที่เหมาะสมและตระหนักถึงโอกาสหรือรู้ถึงความต้องการจําเป็นที่ต้อง

ปรับปรุง (การตรวจสอบ)  
ความจําเป็นในการสร้าง พัฒนา หรือการค้นพบ ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ที่ช่วย

ในการแก้ปัญหา (ข้อเสนอ)  
ความจําเป็นในการประเมินความคิดใหม่ที่เป็นคําตอบท่ีดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบ

กับวิธีการเดิม (การประเมินค่า)  
การประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ และการสร้างผลผลิตที่เพ่ิม

มากข้ึน (การจัดสรรปันส่วน) โดยวิธีการเรียนการสอนท่ีใช้ในการศึกษาขั้นสูง ได้แก่ ทฤษฏีและ

กระบวนทัศน์ (Theories and Paradigms), ผู้สอนเป็นหลัก (Teacher as the main source of 
information), การมอบหมายงานเขียน (Written Assignments), การบรรยาย (Lectures), 
ข้อเท็จจริงและความรู้เชิงปฏิบัติ (Facts and Practical Knowledge), การมอบหมายงานกลุ่ม 
(Group Assignments), การทดสอบแบบปรนัย (Multiple Choice Exams), โครงการหรือการ
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เรียนรู้จากประเด็นปัญหา (Project and/or Problem-Based Learning), การนําเสนอโดยการ

บรรยาย (Oral Presentations), การฝึกงาน (Internships, Work Placement), การมีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัย (Participation in Research Projects) โดยวัดสมรรถนะ ด้านนวัตกรรมด้วย 
Stochastic Frontier Analysis (SFA) พบว่า สมรรถนะด้านความต่ืนตัวในการสร้างโอกาสและ

นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้จากประเด็นปัญหา การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย การ
ฝึกปฏิบัติงานระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการมอบหมายงานกลุ่ม ข้อเท็จจริงและ

ความรู้เชิงปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านน้ีน้อยกับการพัฒนาสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ 
Jeou-Shyan Horng and Yi-Chun Lee (2009) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านสภาพ 

แวดล้อมท่ีมีผลต่อความสร้างสรรค์ของการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหาร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

การวิเคราะห์เน้ือหา โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้มีช่ือเสียงและผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะการ

ออกแบบอาหารทั้งในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงบวกของ

สภาพแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์ ได้แก่  
การสนับสนุนจากครอบครัว คือ การสืบทอดจากครอบครัวหรือผู้ที่มีภูมิหลัง

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม การเปิดใจและการให้อิสระในทัศนคติ การสนับสนุนและ

ให้กําลังใจจากครอบครัว  
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คือ ความรู้ความชํานาญท่ีชัดแจ้ง

จากการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ สภาพแวดล้อมที่เปิดมุมมองของการเรียนรู้ 
โรงเรียนสนับสนุนการแข่งขันและการฝึกหัดด้านอาหาร ผู้ให้คําปรึกษาท่ีคอยให้การสนับสนุนและ

ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี  
แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมขององค์การ คือ การเรียนการสอนจาก

สภาพแวดล้อมขององค์การ อาชีพที่ต้องมีความก้าวหน้าตามลําดับ ความเพียงพอของทรัพยากรของ

องค์การ การเปิดใจของผู้นํา ทรัพยากรและการตอบสนองจากเพ่ือนร่วมงาน  
การเปิดรับสังคมและวัฒนธรรม คือ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

การแข่งขันทางการตลาด โอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน การยกระดับ
ผู้สร้างศิลปะอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ปัจจัยเชิงลบของสภาพแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบลําดับช้ันที่มีข้อจํากัด

ในการพัฒนาศิลปะอาหารในอนาคต ข้อจํากัดด้ังเดิม ข้อจํากัดท่ียึดติดกับระบบการให้คําปรึกษารูป

แบบเดิม วัฒนธรรมท่ีปิดก้ันเทคนิคต่าง ๆ 
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จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 
ความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลทําให้สรุปได้ว่า  

H4: กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งผลกระทบทางบวกความคิด

สร้างสรรค์ระดับบุคคล 
1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยสรุปแนวความคิดเพ่ือพัฒนา

รูปแบบวิธีการวิ จัยและเครื่องมือวิจัยตามวัตถุประสงค์ ด้วยกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แสดงสรุปข้อเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

ความมุงหมายงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรคของบัณฑิตใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชทฤษฏีดาน

นวัตกรรม อุตสาหกรรมสรางสรรค ตัวบงช้ีนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และการศึกษาขอมูลเชิง

คุณภาพเพ่ือสรางกรอบแนวคิดทฤษฎีดวยทฤษฏีฐานรากจากผู เ ช่ียวชาญในคณะวิชา ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของบัณฑิต โดยมีวิธีการศึกษาดังตอไปน้ี 
 

วิธีการที่ใชศึกษาวิจัย 

1. ศึกษา ทบทวนทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีดาน

ความคิดสรางสรรค และศึกษากระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยวิธีการเชิงคุณภาพดวย

ทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทุกศาสตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดังรายช่ือในภาคผนวก ก 

2. ใชวิธีการเชิงปริมาณ โดยการศึกษาตัวแปรจากกรอบแนวคิดทฤษฏีและขอมูลปฐมภูมิ

ที่ผานการสังเคราะหตัวแปร และสรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคของหลักสูตร ของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. วิเคราะหเกณฑการวัดคุณภาพตัวบงช้ีดวยการประเมินเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ ดวย

การประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) โดยแนบเอกสารสรุปกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค นิยามกระบวนการ

แตละขั้นตอน และตัวบงช้ีที่เปนตัวแปรสังเกตได 

4. นําแบบสอบถามไปสํารวจหลักสูตร ในคณะวิชา โดยวัดระดับความคิดสรางสรรคของ

บัณฑิตที่ผานกระบวนการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรจนเสร็จสิ้นกระบวนการเปนบัณฑิตที่จบ

การศึกษาโดยใชเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรค การวิเคราะหกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

องคกรนวัตกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรมจากอาจารยในหลักสูตร และคํานวณเพ่ือหาคาเฉลี่ยหนวย

วิเคราะหในระดับหลักสูตร และหาคาความสัมพันธของตัวบงช้ีดานการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

บัณฑิต ในหลักสูตรแตละคณะวิชา  

5. วิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รวมถึงตัวแปรแฝง ดวย

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร คือหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 90 

หลักสูตร โดยวัดระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบปการศึกษา และวัด

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคกรนวัตกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรม จากคณาจารยใน

หลักสูตร จํานวน 90 หลักสูตร โดยการแจกแบบสอบถามใหฝายวิชาการของแตละคณะวิชาชวย

ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับบัณฑิตและคณาจารยในคณะ ซึ่งผูวิจัยเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากร

เปนตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่มีอัตลักษณเชิงสรางสรรค  

ใชวิธีการสุมแบบอยางงาย เพ่ือเลือกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรีที่จบ

การศึกษาปการศึกษา 2557 จํานวน 4,920 คน (ขอมูลออนไลนจากระบบทะเบียนนักศึกษาของกอง

บริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม 2558) คํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 

(Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 % ความคลาดเคลื่อน 5% โดยใชขนาดประชากร 5,000 

คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน  

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิตามจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 90 หลักสูตร ในคณะวิชา

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหไดตัวแทนหลักสูตรละ 3 - 5 คน เปนจํานวน 450 คน และได

แบบสอบถามกลับคืนมา 693 คน สําหรับอาจารยในแตละหลักสูตรใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

โดยเลือกผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร โดยมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1,154 คน (งานวิจัย

สถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557)  ไดแก ประธานหลักสูตร อาจารย และผูบริหาร 

โดยเลือกสาขาวิชาละ 3-5 คนตอหลักสูตร ไดจํานวน 270 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 

295 คน  โดยแจกแบบสอบถามไปตามคณะวิชาในหนวยงานที่เกี่ยวของและใชชองทางขอมูล

แบบสอบถามแบบออนไลนเพ่ิมเติม จากการขอความอนุเคราะหขอมูลอีเมล (E-mail) บัณฑิตของแต

ละคณะวิชา รวมถึงชองทางออนไลนอ่ืน เชน เว็บไซต (Website) ของคณะ เฟซบุค  (Facebook) 

ของคณะ และประสานงานผานประธานรุนของบัณฑิตแตละคณะวิชาที่จบการศึกษาในป 2557 เพ่ือ

ชวยประสานงานแจกแบบสอบถามออนไลน   

เมื่อไดขอมูลทั้งหมดจึงนําขอมูลมาตรวจสอบและคัดกรองขอมูลดวยคาผิดปกติและ

แบบสอบถามที่ตอบคําถามไมครบถวน ทําใหไดขอมูลหนวยวิเคราะหจํานวน 70 หลักสูตร ในการ

วิเคราะหขอมูลตอไป 

หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) คือ หลักสูตร โดยการเก็บขอมูลจากตัวแทนบัณฑิต

และคณาจารยในหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถามเปนหนวยยอย ตัวแทนหนวยละ 3-5 คน เพ่ือเปน

ตัวแทนของหลักสูตรทั้งกระบวนการและผลลัพธ หลังจากไดขอมูลจากบัณฑิตและอาจารยแตละ

หลักสูตรแลว จึงนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือเปนตัวแทนของหลักสูตรในการวิเคราะหตามหนวยวิเคราะห

หลักสูตร ดังน้ี 
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คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย ทฤษฏีศิลป สื่อผสม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สถาปตยกรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมไทย 

คณะโบราณคดี จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก โบราณคดี ภาษาไทย ประวัติศาสตรศิลปะ 

มานุษยวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

คณะมัณฑนศิลป จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป 

ออกแบบผลิตภัณฑ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่อง  

แตงกาย 

คณะอักษรศาสตร จํานวน 15 สาขาวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร ภูมิ สังคมศาสตรการพัฒนา ปรัชญา สังคีตศิลปไทย สารสนเทศศาสตร

และบรรณารักษศาสตร เอเชียศึกษา การละคร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 10 สาขาวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

จิตวิทยา การประถมศึกษา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตรการกีฬา 

เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาปฐมวัย 

คณะวิทยาศาสตร จํานวน 9 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตรชีววิทยา เคมี ฟสิกส สถิติ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาการคอมพิวเตอร จุลชีววิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเภสัชศาสตร จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก เภสัชศาสตร วิทยาการทางเภสัชศาสตร 

การบริบาลทางเภสัชกรรม สารสนเทศทางสุขภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 11 สาขาวิชา ไดแก ปโตรเคมี

และวัสดุพอลิเมอร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวะเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม

การจัดการและโลจิสติก วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ธุรกิจวิศวกรรม เทคโนโลยีอาหาร 

คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 3  สาขาวิชา ไดแก การแสดงดนตรี ดนตรีแจส ดนตรีเชิง

พาณิชย 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า เทคโนโลยีการผลิตพืช 

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก การจัดการธุรกิจทั่วไป การจัดการการ

ทองเที่ยว การจัดการชุมชน การตลาด ธุรกิจโรงแรมและที่พัก การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ        

รัฐประศาสนศาสตร 
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วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก  การจัดการโรงแรม การออกแบบ

มัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ นิเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเว็บ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การออกแบบ เว็บและสื่อโตตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเกม 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวยตัวแปรแฝง (Latent Variable) จํานวน 4     

ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได (Observed Variable)  จํานวน 17 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดตัวแปร

และช่ือตัวแปร ไดแก  

องคการนวัตกรรม (Innovative Organization: ช่ือตัวแปร IN_ORG) วัดจากตัวแปร

สังเกตได 8 ตัว ไดแก วิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน (Shared Vision: ช่ือตัวแปร VISION) 

โครงสรางองคกร (Appropriate Structure: ช่ือตัวแปร STRUC) ภาวะผูนํา (Leadership: ช่ือตัว

แปร LEADER) องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: ช่ือตัวแปร LO) การทํางานเปนทีม 

(Effective Team Working: ช่ือตัวแปร TEAM) การพัฒนาบุคลากร (Personal Development: ช่ือ

ตัวแปร HR) บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม (Work Climate: ช่ือตัวแปร CLIMATE) ปจจัยดาน

เครือขายภายนอก (Co-Creation: ช่ือตัวแปร NETWORK) ซึ่งไดจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับองคการนวัตกรรมดังแสดงในบทที่ 2 

นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Innovation: ช่ือตัวแปร TECH_IN) วัดดวยตัว

แปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก เทคโนโลยีนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation: ช่ือตัวแปร 

PRODUCT) และเทคโนโลยีนวัตกรรมดานกระบวนการ (Process Innovation: ช่ือตัวแปร Process) 

ซึ่งไดจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดังแสดงในบทที่ 2 

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค (Creative Development Process: ช่ือตัวแปร 

CP) วัดดวยตัวแปรสังเกตได 5 กระบวนการ ไดแก การพัฒนาความรู (Knowledge: ช่ือตัวแปร CP1) 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ (Skill and Attitude: ช่ือตัวแปร CP2) การสรางความคิด (Idea 

Generation: ช่ือตัวแปร CP3) การประยุกตใชความคิด (Idea Implementation: ช่ือตัวแปร CP4) 

และการสรางอัตลักษณ (Identity: ช่ือตัวแปร CP5)   ซึ่งไดจาการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่

เก่ียวของกับกระบวนการสรางสรรค และศึกษาจากทฤษฎีฐานรากของผูวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคมีนอยมาก 

ระดับความคิดสรางสรรค (Creative Thinking: ช่ือตัวแปร CT) วัดดวยตัวแปรสังเกตได 

2 โดยใชเครื่องมือที่มีการตรวจสอบแลวเพ่ือวัดบุคลิกดานความคิดสรางสรรค ดานทัศนคติ (Attitude: 

ช่ือตัวแปร ATT) และดานบุคลิกภาพ (Characteristics : ช่ือตัวแปร CHAR) ดานความคิดสรางสรรค 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดแก เครื่องบันทึกเสียง สมุดสําหรับบันทึก

สัมภาษณ ปากกา เครื่องคอมพิวเตอร  และตัวผูวิจัยที่ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ความคิดสรางสรรค เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกคือ

แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured interview)  เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

โดยใชทฤษฎีฐานราก 

2. แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือวัดบุคลิกดานความคิดสรางสรรค  โดยใช

เครื่องมือของอรสา จูภัทรธนากุล (2551) ในการวัดระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิตในทุกคณะ

วิชา สําหรับประเมินดานความคิดสรางสรรคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอคําถาม 44 ขอ 

ประกอบดวย  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 8 ขอ ประกอบดวยเพศ สาขาวิชา คณะวิชา หลักสูตร เกรดเฉลี่ย

สะสม สาขาวิชาที่จบกอนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพครอบครัว สาเหตุที่เลือกเรียนใน

สาขาวิชา และประเมินระดับความคิดสรางสรรคของตัวเอง  

สวนที่สองแบบประเมินตนเองดานบุคลิกภาพมิติสรางสรรคโดยใชเคร่ืองมือของอรสา จู

ภัทรธนากุล (2551)  ที่ปรับจากแบบประเมินลักษณะของบุคคลสรางสรรค (How Creative Are 

You?) ของ Raudsepp (1999) และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และทดสอบ

ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของเคร่ืองมือ จํานวนทั้งหมด 80 ขอ แบงเปนจํานวน 35 ขอ เปน

แบบใหเลือกตอบ 3 ระดับคือ เห็นดวย เห็นดวยกับไมเห็นดวยพอ ๆ กัน และไมเห็นดวย ซึ่งแตละขอ

จะมีคะแนน 3 ระดับแตกตางกันไปต้ังแต -1 ถึง 4 และหาผลรวมเพ่ือวัดคะแนนดานทัศนคติของ

ความคิดสรางสรรค  การตอบคําถามแบบเลือกตอบลักษณะบุคลิกดานความสรางสรรค โดยใหเลือก

จาก 45 ขอความ ซึ่งแตละขอมูลมีคะแนนต้ังแต 0 - 2 คะแนน โดยใหเลือกคําตอบเพียง 10 ขอ

เทาน้ัน โดยคะแนน 2 สวนมารวมกัน และแปลความหมายคะแนนดังน้ี 

 คะแนน 86 – 123 หมายความวา มีบุคลิกภาพมิติสรางสรรคระดับยอดเย่ียม 

 คะแนน 66 – 85  หมายความวา มีบุคลิกภาพมิติสรางสรรคระดับดีเลิศ 

 คะแนน 46 – 65  หมายความวา มีบุคลิกภาพมิติสรางสรรคระดับดี 

 คะแนน 26 – 45  หมายความวา มีบุคลิกภาพมิติสรางสรรคระดับปานกลาง 

 คะแนน 6 – 25    หมายความวา มีบุคลิกภาพมิติสรางสรรคระดับตํ่า 

 ตํ่ากวา 5 คะแนน หมายความวา ไมมีบุคลิกภาพมิติสรางสรรค 

3. แบบสอบถามชุดที่  2 แบบสอบถามเพ่ือวัดองคกรนวัตกรรม นวัตกรรมดาน

เทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จาก

กรอบแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยเชิงคุณเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

แบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured interview) ที่สรางขึ้นจากการทบทวนทฤษฏีและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ (ดูภาคผนวก ก)  โดยใช

การสังเคราะหเน้ือหา (Content Synthesis) จากกรอบมโนทัศนสูตัวแปรเพ่ือพัฒนาบงช้ีในมิติตาง ๆ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหาดวย IOC จากผูเช่ียวชาญเพ่ือคัดเลือกตัวบงช้ีที่เหมาะสมไดคาอยู

ระหวาง 0.64 - 1.00 และมีคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.963 ซึ่งคามีความเที่ยงสูง (คาใกล 1) โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ ไดแก หลักสูตรทีส่อน 

สาขาวิชา คณะวิชา ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาที่สอน สถานภาพใน

หลักสูตร รายวิชาที่ไดรับมอบหมาย ผลงานหรือโครงการที่รวมมือกับภายนอก 

สวนที่ 2 มี 2 สวน 

องคการนวัตกรรม จํานวน 23 ขอ โดยใชขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของและวัดดวยตัวแปรสังเกตได วัดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัว ไดแก วิสัยทัศนและ

เปาหมายรวมกัน โครงสรางองคกร ภาวะผูนํา องคกรแหงการเรียนรู การทํางานเปนทีม การพัฒนา

บุคลากร บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม ปจจัยดานเครือขายภายนอก โดยใชขอคําถามเปนระดับ

ความคิดเห็นในการดําเนินงานของหลักสูตร 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ที่สุด 

 นวัตกรรมเทคโนโลยี วัดดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก เทคโนโลยีนวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีนวัตกรรมดานกระบวนการ โดยใชขอคําถามเปนระดับความคิดเห็นในการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

สวนที่ 3 กระบวนการสรางสรรค 5 กระบวนการ ซึ่งไดจากขอมูลสัมภาษณเชิงลึก

ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา และจากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Botella, M. et al, 2013; Vila and 

Morillas, 2012; Kettunen and Penttila, 2013; Munro,2011; เนาวนิตย สงคราม, 2556) 

ประกอบดวยขอคําถามเพ่ือวัดระดับการปฏิบัติในแตละกระบวนการ 5 ระดับ คือ  

ทุกครั้ง หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความน้ัน ทุกครั้ง 

บอยครั้ง หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความน้ัน บอยครั้ง 

บางครั้ง หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความน้ัน บางครั้ง 

นาน ๆ ครั้ง หมายถึง หลักสตูร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความน้ัน นาน ๆ ครั้ง 

ไมเคยกระทํา หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไมไดดําเนินการขอความน้ัน 

โดยศึกษาถึงการดําเนินกิจกรรมของหลักสตูรหรือคณะวิชาใน 5 กระบวนการการ

เรียนการสอนของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สรางขึ้นจากทฤษฏีฐานรากและเครื่องมือที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
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ไดแก การพัฒนาความรู การพัฒนาทักษะและทัศนคติ การสรางความคิด การประยุกตใชความคิด 

และการสรางอัตลักษณ ทั้งหมด 26 ขอคาํถาม ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 แสดงขอคําถามตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

สรุปกระบวนการ 
พัฒนาความคิด

สรางสรรค 

กลุมสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนาความ
สรางสรรค 

ขอคําถาม 
ศิลปะ ศิลปะ 

ประยุกต 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มนุ ษย ศ าสตร 
สังคมศาสตร 

1. ความรูในศาสตร ความรูพ้ืนฐาน 
 
 
องคประกอบ 
ทฤษฏีศิลปะ 

การปรับพ้ืน
ฐานความรู 
 
ความงามและ
ความจริง 

เรียนพ้ืนฐานของ
วิชา 
 
พ้ืนฐานความ
จริง และ
ธรรมชาติ 

ความรูพ้ืนฐาน 
ทฤษฏี 
 
มนุษย สังคม 
ภาษา 
วัฒนธรรม 

1.1 จุดมุงหมาย เปาหมาย 
วัตถุประสงคของแตละศาสตร
สาขาวิชา 
1.2 ความรู ปรัชญาพ้ืนฐานของ
สาขาวิชา 
1.3 หลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐาน
พัฒนาและสรางความรูพ้ืนฐาน
ในแตละกลุมสาขาวิชา  
1.4 การบรรยาย เรียนรูจาก
การทํางาน เรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง 
 

1. หลักสูตรของทานไดชี้แจงวัตถุประสงค
และเปาหมายของการเรียนรูกับนักศึกษาได
อยางชัดเจน 
2. หลักสูตรของทานไดสรางความสนใจ 
แรงจูงใจ ความซาบซ้ึงในการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีศึกษา 
3. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษาใชการ
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบใน
การแกปญหา รวมถึงการพัฒนาประเด็นและ
ขอเท็จจริง 
4. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษาใช
ทักษะกระบวนการสรางโจทยปญหาท่ีดี 
5. หลักสูตรของทานไดกระตุนใหเกิดการ
เชื่อมโยงท้ังแบบอุปนัย(จากปรากฏการณหรือ
แนวคิดไปสูทฤษฏ)ีและนิรนัย (จากทฤษฏีสู
ปรากฏการณ) 
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สรุปกระบวนการ 
พัฒนาความคิด

สรางสรรค 

กลุมสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนาความ
สรางสรรค 

ขอคําถาม 
ศิลปะ ศิลปะ 

ประยุกต 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มนุ ษย ศ าสตร 
สังคมศาสตร 

2. ทักษะ 
กระบวนการคิด 

พัฒนาทักษะ
และศึกษา
แนวทางดาน
ศิลปะ 

การประยุกตใช
ความรูในการ
ออกแบบและ
การแสดงออก
ผานผลงาน 

ความเขาใจใน
ศาสตร: ฝก
ทักษะ
กระบวนการคิด 
การแกปญหา   

พัฒนา
กระบวนการคิด 
โดยการฝก
ทักษะ 

2.1 การวาดเสน การแสดงออก
พูด เขียน การนําเสนอผาน
ผลงาน การฝกปฏิบัติ โดยมีวิชา
เลือกท่ีหลากหลายตามความ
สนใจของนักศึกษา วิธีการเรียน 
2.2 การฝกทักษะกระบวนการ
สรางโจทยปญหา 
2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห
แรงจูงใจ วิธีคิด 
2.4 ฝกทักษะกระบวนการการ
คิด จากการฝกปฏิบัติ และการ
ฝกการทําโครงการ  
2.5 การคิดแบบมีตรรกะและ
เหตุผล  
2.6 การเขาถึงความรู และ
เทคนิคในแตละสาขาวิชา 

6. หลักสูตรของทานไดกระตุนความสามารถ
ของนักศึกษาในการสรางประเด็นจาก
ประสบการณท่ีสนใจเฉพาะบุคคลได 
7. หลักสูตรของทานไดกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูเชิงลึก และครอบคลุมประเด็น
ท่ีสนใจศึกษา 
8. หลักสูตรของทานไดชี้ใหเห็นคุณคา ความ
งาม ปรัชญาและวัตถุประสงคท่ีไดจากความ
เชี่ยวชาญในศาสตรของสาขาวิชา 
9. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษา
ประเมิน พัฒนาทักษะ วิธีการเรียนรูดวย
ตนเอง 
10. หลักสูตรของทานไดมอบหมายให
นักศึกษาไดเรียนรูจากโครงการหรือการวิจัย
เพ่ือสรางการรับรูเงื่อนไขของสังคมกับการบูร
ณาการความรูของสาขาวิชาดวยตนเอง 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 แสดงขอคําถามตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค (ตอ) 
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สรุปกระบวนการ 
พัฒนาความคิด

สรางสรรค 

กลุมสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนาความ
สรางสรรค 

ขอคําถาม 
ศิลปะ ศิลปะ 

ประยุกต 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มนุ ษย ศ าสตร 
สังคมศาสตร 

3. สรางความคิด สรางความคิด/
ตรวจสอบ
ความคิด 

โครงรางความ
เปนเอกลักษณ   

พัฒนาความคิด:
หลักการ และ
ทฤษฏีท่ี
ครอบคลุมใน
ศาสตร 

การทดลอง
ปฏิบัติจริง 

3.1 ติดตามกระบวนการคิด 
การเรียนการสอน Problem 
Base Learning, Research base 
Learning, Area Base Learning, 
Case Study Base Learning, Field 
work study 
3.2 ฝกทักษะกระบวนการคิด 
จากการฝกปฏิบตัิ และการ
ถายทอดผลงาน มีฐานคิดใน
การสนับสนุนผลงาน 
3.3 สื่อสารความคิดตามหลัก
วิชาการ 
3.4 กลาแสดงความคดิเห็น 
กลาเลาความคิด ขอเท็จจริง 
3.5 กลาเผชิญปญหา 
3.6 กระบวนการแกปญหา 
(Problem Solving) 
3.7 การฝกตั้งคําถามคิด
วิเคราะห 
3.8 พัฒนาความคิด หลักการ 
สรางเครื่องมือทางความคิด
ใหกับนักศึกษา 

11. หลักสูตรของทานไดพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาในการสื่อสารความคิดดวย
หลักการเชิงวิชาการ 
12. หลักสูตรของทานไดใหความรูในระเบียบ
วิธีเชิงวิชาการ หรือเทคนิค หรือกระบวนการ
ท่ีใชในสาขาวิชา และตองปฏิบัติตามนั้นจึงจะ
ไดผลด ี
13. หลักสูตรของทานไดกระตุนใหนักศึกษา
กลาแสดงความคดิเห็น เปดความคิด และ
ขอเท็จจริง 
14. หลักสูตรของทานมีการฝกใหมองโลกใน
แงบวก เม่ือพบปญหาท่ียากลําบากตอการ
แกไข ทานชวยเหลือใหสามารถแกปญหาได 
และใหมีกระบวนการแกปญหาอยางอดทน 
และกลาเผชิญปญหาโดยไมเลิกลมงาย ๆ 
15. หลักสูตรของทานใหอาจารยมีสวนรวมใน
การแสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู 
และกระตุนใหนักศึกษาติดตามการเรียนรู
ประเด็นท่ีสนใจ 
16. หลักสูตรของทานยอมรับวิธีการหรือ
กระบวนการท่ีหลากหลายของนักศึกษาใน
การสรางผลงานใหสําเร็จตามมอบหมาย 

ตารางที่ 9 แสดงขอคําถามตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค (ตอ) 
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สรุปกระบวนการ 
พัฒนาความคิด

สรางสรรค 

กลุมสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนาความ
สรางสรรค 

ขอคําถาม 
ศิลปะ ศิลปะ 

ประยุกต 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มนุ ษย ศ าสตร 
สังคมศาสตร 

4. การประยุกตใช
ความคิด 

การเลือก
แนวทางความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะตน 

การเลือก
แนวทางความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะตน 

พัฒนา
กระบวนการคิด
เพ่ือรูกระบวน 
การคิด         
มุงสาขาวิชาหรือ
เนื้อหา
เฉพาะเจาะจงท่ี
สนใจ 

เลอืกความถนัด
เฉพาะทาง   

4.1 การปฏิบัติซํ้า จาการลอง
ผิดลองถูก เพ่ือใหเกิด
ความสามารถและศักยภาพใน
แนวทางของสาขาวิชาท่ีสนใจ 
สรางความม่ันใจ กลาแสดงออก 
และมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ 
4.2 เปดความคิด จินตนาการ 
กลาคิดนอกกรอบ 
4.3 ตรวจสอบกระบวนการฐาน
คิดอยางมีเหตุผล 
4.4 ประยุกตใช ภายใตกรอบ
เงื่อนไข ขอจํากัด 
4.5 แตกประเด็นความคิด
ตกตะกอนความคิด 
4.6 ตรวจสอบกระบวนการคิด
ในความลึกของความรู 
4.7 พิจารณาคําตอบกอนตอบ
คําถาม 

17. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษามี
ความสามารถในการแตกประเด็นความคิดได 
และสามารถแสดงแนวความคิดท่ีเปนรูปธรรม
ไดชัดเจน 
18. หลักสูตรของทานสนับสนุนความคิด และ
ความอยากรูของนักศึกษา ท่ีมีความคิดแปลก
แตกตางจากผูอ่ืน ท่ีสามารถแกไขหรือโตแยง
แนวความคิดดวยความรูในศาสตรสาขาวิชา 
19. หลักสูตรของทานสามารถสรางความ
สมดุลระหวางแผนการสอนท่ีตองปรับเปลี่ยน
ตามความสนใจของนักศึกษา 
20. หลักสูตรของทานสามารถกระตุนให
นักศึกษาเกิดความสามารถในการสะทอน
ปญหาดวยตัวเอง 
21. หลักสูตรของทานสอนใหนักศึกษารูวา
แนวความคิดท่ีไมรอบดาน และไมครอบคลุม
จะสรางความเสีย่งในการดําเนินงานหรือการ
ทํางาน 
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สรุปกระบวนการ 
พัฒนาความคิด

สรางสรรค 

กลุมสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนาความ
สรางสรรค 

ขอคําถาม 
ศิลปะ ศิลปะ 

ประยุกต 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มนุ ษย ศ าสตร 
สังคมศาสตร 

5. สรางอัตลักษณ นําเสนอ
ความคิดและ
ผลงาน 

มีอัตลักษณ 
(Identity) 

นําเสนอแนวคิด 
และวิธีการ
แกปญหา 

ความเฉพาะทาง
ท่ีเฉพาะเจาะจง 

5.1 ผลงาน แนวคิด 
กระบวนการ 
5.2 มุมมอง โจทยปญหาท่ี
เหมาะสม และวิธีการแสวงหา
คําตอบ โดยผานการวิภาค 
วิจารณ จากผูเชีย่วชาญและ
อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 
5.3 ความเฉพาะทางผานการ
เสนอประเด็น 
5.4 ประเด็นเฉพาะบุคคล 
ประเด็นใหมจากการสังเกต 
5.5 ความเฉพาะทางผานการ
เสนอประเด็น 
5.6 ชุดความคิดท่ีเอาหลัก
วิชาการมาสนับสนุน 
5.7 ทักษะการตั้งโจทย วิธี
แกปญหา 

 

22. หลักสูตรของทานฝกใหนักศึกษาสามารถ
สรางโจทยปญหาไดหลายระดับและหาวิธีการ
แกไขไดอยางมีเหตุและผล 
23. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษา
สามารถสรางชุดความคิด (mind set) ความ
ไวตอปญหา และเห็นคุณคาปญหาตาง ๆ จาก
ประเด็นการตั้งคําถามท่ีหลากหลาย โดยนํา
หลักวิชาการมาสนับสนุนแนวความคิด 
24. หลักสูตรของทานไดฝกใหนักศึกษามี
ความสามารถในการสรางประเด็นท่ี
หลากหลาย ท่ีแสดงถึงคุณคาแนวความคิดเชิง
บวกจากทุกมุมมอง เพ่ือใหไดผลงานได
สอดคลองกับบริบทปจจุบัน 
25. หลักสูตรของทานไดพัฒนาความสามารถ
ในการสรางประเด็นการนําเสนอท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวของนักศึกษา 
26. หลักสูตรของทานไดเปดโอกาสให
นักศึกษาคนหาความคิดดวยรูปแบบวิธีและ
สภาพแวดลอมท่ีหลากหลายเพ่ือปรับเปลี่ยน
มุมมองในการคนพบแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม 

(จากการสรุปขอมูลเชิงทฤษฎีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูวิจัย)

ตารางที่ 9 แสดงขอคําถามตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค (ตอ) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมดานความคิดสรางสรรค 

2. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดวยทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) ดวยการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง โดยผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เปนผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการพัฒนาความความคิดสรางสรรค โดยเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจงและแบบลูกโซ 

(Snowball) เพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก ดังรายช่ือผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูล

สัมภาษณในภาคผนวก ก และสังเคราะหขอมูลแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาแนวความคิดที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคจากการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะวิชา ใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดขอสรุปเชิงทฤษฏี นําไปสูการพัฒนาตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรค ดังแสดงในตารางที่ 9 

3. พัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และปจจัยที่

สงผลตอกระบวนการความคิดสรางสรรคและความคิดสรางสรรคของบัณฑิต จากทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของประเมินประสิทธิภาพของตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยทดลองใชกับ

คณะวิชา ดวยการประเมินดวย IOC และสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค หลังจากน้ันเก็บขอมูล

แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคสําหรับบัณฑิต และเก็บขอมูลแบบสอบถามเพ่ือวัด

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคและปจจัยที่เกี่ยวของสําหรับอาจารย โดยนําสงแบบสอบถาม

ทั้งสองชุดใหกับทุกคณะวิชาเพ่ือขอความอนุเคราะหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งบัณฑิตและ

อาจารย แตไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนนอย ผูวิจัยจึงใชแบบสอบถามออนไลน โดยการ

สรางผานเว็บไซต www.surveycan.com และสงลิงค (Link) ไปยังอีเมลลของบัณฑิตและของ

อาจารยแตละหลักสูตร ในทุกคณะวิชา รวมถึงแชรผานกลุมเครือขายสื่อสังคมออนไลน (Facebook) 

และเว็บไซตของคณะวิชาอีกชองทางหน่ึงดวย ทั้งน้ีผูวิจัยไดประสานงานตัวแทนบุคคลากรฝาย

วิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา และเลขานุการคณะวิชาเพ่ือชวยดําเนินการเก็บขอมูลและประสานงาน

ขอมูลบัณฑิตและอาจารย ขอความอนุเคราะหศูนยคอมพิวเตอรในการสงขอมูลผานอีเมลสําหรับ

บัณฑิต รวมถึงการประสานงานกับตัวแทนประธานรุนของบัณฑิตแตละคณะวิชาในการสง

แบบสอบถามใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในป 2557 จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหความสัมพันธของตัว

บงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ หลักสูตรแตละคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

และ  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือหา

ประสิทธิภาพที่ดีของตัวบงช้ีจากการประเมินกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของคณะวิชาและ

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย การจัดหมวดหมูของเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึก ดวยวิธีการวิเคราะหแบบขอมูลการสรางทฤษฎีฐานราก ดวยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยอาศัยหลักการตีความ (Interpret) กําหนดรหัสเพ่ือจําแนกขอมูล (Open Coding) และเช่ือมโยง

ขอมูลที่ใหรหัสแลว (Axial Coding) และบูรณาการขอมูลที่จัดกลุมแลวใหเปนเรื่องราวที่มีความหมาย 

(Selective Coding) (ชาย โพธิสิตา, 2550) เพ่ือสรางแนวคิดเกี่ยวกับกับกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรค และพยายามลดทอนขอมูลใหเหลือเพียงมโนทัศนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

ควบคูกับการหาประเด็นในการเช่ือมโยงมโนทัศนทั้งหมด ใหมีลักษณะเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีและเปน

สมมติฐานช่ัวคราวโดยวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางกรอบมโนทัศนจากขอมูลที่ไดจากสัมภาษณชุดแรก 

(ชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557) เพ่ือเปนแนวทางเลือกผูสัมภาษณหลักรายตอไปและสรุปขอมูลที่

ไดจากผูเช่ียวชาญชุดที่สอง (ชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2558) จนคําตอบที่ไดใหมไมมีความ

แตกตางจากคําตอบเดิมที่มีอยู การดําเนินเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กัน จากน้ันจึงจัด

กลุมของมโนทัศนโดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ที่ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ดวยการเช่ือมโยงขอมูลที่ใหรหัสเพ่ือจําแนกกลุม

ขอความที่มีความหมายของกระบวนการสรางสรรคแบบเดียวกัน และจัดกลุมประเภทของ

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเปนเรื่องราวที่มีความหมาย สรางความสัมพันธและ

เช่ือมโยงขอมูลจนนําไปสูการสรางมโนทัศนและสรุปเปนทฤษฎีฐานราก   

2. พัฒนาตัวบงช้ี จากกรอบมโนทัศสูตัวแปรในมิติตาง ๆ และสรางแบบสอบถามดวย

การวิเคราะหขอคําถามเพ่ือเปนเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content 

Validity) เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) จาก

ผูเช่ียวชาญ 

3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวในขอ 2. แจกเพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นดวย

สัมประสิทธ์ิ Cornbarch โดยแจกกับประชากรที่ไมใชกลุมประชากรเปาหมาย จํานวน 30 ชุด 

4. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ของประชากรเปาหมาย โดยใชวิธีการสุมแบงช้ัน

ภูมิกลุมตัวอยางบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2557 ในสาขาวิชาตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. วิเคราะหขอมูลดวยหาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวย

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือยืนยันวาตัวแปร

สังเกตไดเหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝงกระบวนการความคิดสรางสรรค โดยตรวจสอบการ

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบ KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) เพ่ือทดสอบวาตัวแปรสังเกตไดเปน

อิสระกันหรือเปนเมตริกซเอกลักษณหรือไม ถาคา KMO มีคามาก (เขาใกล 1) แสดงวาสามารถใช

เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันได แตถาคา KMO มีคานอย (เขาใกล 0) แสดงวา ไมควร

ใชการวิเคราะหปจจัย และพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝงดวยคา loading 
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ที่แสดงคานํ้าหนักของตัวแปรสังเกตที่อธิบายตัวแปรแฝง และใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

(SEM) เพ่ือประเมินตัวแบบเพ่ือหาความสัมพันธดานนวัตกรรม เทคโนโลยี องคกรนวัตกรรม และ

ความคิดสรางสรรค จากการดําเนินงานขององคกร เพ่ือแสดงความสัมพันธของตัวแปรคุณลักษณะ

แฝงที่เปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพ่ือแสดงอิทธิพลของตัวแปรแฝงดวยสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน ทั้งอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม 
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เก็บขอมูลจากปรากฏการณ โดยการสัมภาษณ

เชิงลึกดวยคําถามแบบกึ่งโครงสราง

(ครั้งที่ 1)

- องคการนวัตกรรม (Innovative Organization)

- นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological Innovation)

- ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking Development)

- ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ Grounded Theory

ทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เก็บขอมูลจากปรากฏการณ โดยการสัมภาษณ

เชิงลึกดวยคําถามแบบกึ่งโครงสราง

(ครั้งที่ 2)

สรางสมมติฐานชั่วคราวเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จาก

ขอมูลดวยเทคนิคการกําหนดรหัส เปรียบเทียบ

จําแนก และหาความสัมพันธระหวางมโนทัศน

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ Grounded Theory

ปรับสมมติฐานกับขอมูลใหม จนถึงจุดอิ่มตัว

ตรวจสอบขอมูล สรางกรอบแนวคิด

รางเครื่องมือตัวบงชี้จากกรอบมโนทัศนที่ได

และประเมินเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ

IOC

โดยผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอง

ดานเนื้อหาและมโนทัศน

โดยผูเชี่ยวชาญ

ทดสอบความนาเชื่อถือ

กับผูที่ไมใชกลุมตัวอยาง
Cronbach’s Alpha 

เครื่องมือตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคที่ผานการทดสอบ

เพิ่มเครื่องมือดานองคการ

นวัตกรรม และนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่ไดจากการ

ทบทวนทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

คณาจารยกลุมประชากรเปาหมาย
Stratified Sampling

เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

จากบัณฑิตกลุมประชากรเปาหมาย

ศึกษาเครื่องมือเพื่อวัด

ระดับความคิดสรางสรรค

จากการทบทวนทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของ

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค

และองคการนวัตกรรม

วิเคราะหปจจัยที่ผลตอความคิด

สรางสรรค และระดับความคิด

สรางสรรค

Structural Equation 

Model: SEM

วิเคราะหความสัมพันธ องคกรนวัตกรรม 

นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค ที่สงผลตอ

ดานความคิดสรางสรรค

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของบัณฑิตใน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

 

ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
หาความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุขององค์การนวัตกรรม  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ส่ งผลต่อ

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

และหาค่าเฉลี่ยตามหน่วยวิเคราะห์ในระดับหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์และเสนอผลวิเคราะห์  ทั้งรูปแบบการบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 

ขั้นตอนดังนี้ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ องค์การนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ และความสร้างสรรค์ระดับบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

นวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น

แนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 26 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับคณะวิชาทั้งอดีตและปัจจุบัน อาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาชาวิชาต่าง ๆ 
3. สรุปผลการสัมภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารแล้วนํามาสร้าง   

ตัวแปร 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบัณฑิตในมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ 
 วิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  และวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตด้วยสถิติ T- Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว การเปรียบเทียบเชิงซ้อน และกลุ่มของปัจจัยท่ีมีผลต่อกความคิดสร้างสรรค์ด้วยการวิเคราะห์

สมการสมนัยอย่างง่าย 
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์องค์การนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

 วิเคราะห์องค์การนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากข้อมูลท่ีได้รับที่ได้รับจากคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม ด้านองค์การนวัตกรรม 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และกระบวนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล และสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยจําแนกการวิเคราะห์ ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อสรุปเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบความ

เหมาะสมของตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบายตัวแปรแฝง เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่สําคัญ และยืนยันความตรงเชิง

โครงสร้าง (Construct Validity) ของเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้น 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบด้วยสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) เพ่ือตรวจสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร้างที่สร้างขึ้นตามหลักการทางทฤษฎี มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างกรอบมโนทัศน์ด้านกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้กําหนดการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการดังน้ี การวิเคราะห์เอกสาร และผลงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์การนวัตกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี ดังแสดงสรุปผล

การวิเคราะห์ในบทที่ 2 ในส่วนของผลการสรุปผลการสร้างกรอบมโนทัศน์กระบวนการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฏีฐานรากเพ่ือสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของบัณฑิต ได้
ข้อสรุปดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีก่อต้ัง

เป็นลําดับที่ 5 ของประเทศไทยโดยมีจุดเร่ิมต้นจากมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเฉพาะทางด้านศิลปะด้วยการ    
บ่มเพาะความรู้ ความเช่ียวชาญ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะในรูปแบบผลงานต่าง ๆ ให้กับ
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สังคม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการท้ังศิลปะประยุกต์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลําดับ ทําให้บัณฑิตของมหาลัยศิลปากร  คือมีความคิดสร้างสรรค์ มี
เหตุผล มีอัตลักษณ์เฉพาะตนสูง  สามารถทํางานภายใต้ข้อจํากัด ทํางานด้วยความอดทน กล้าแสดง
ความคิดเห็น  มีมนุษย์-สัมพันธ์ มีจิตอาสา และสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม

เป้าหมายของนายจ้างได้เป็นอย่างดี และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างดี 
จากการบ่มเพาะทั้งด้านวิชาการ และความสามารถด้านการคิด จากวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกที่

เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น ศิลปะวิจักษ์ ดนตรีวิจักษ์ มนุษย์และการสร้างสรรค์ การวาดเส้นเบ้ืองต้น เป็น 
ทําให้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการบวนการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดังนี้  
1. ด้านกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญ จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่ลักษณะเฉพาะศาสตร์ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  
1.1 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ ที่เป็นสาขาวิชาแรกในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่สร้างความ   

โดดเด่นและสะท้อนลักษณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ด้านศิลปะที่สร้างความเป็นตัวตน จากการบ่มเพาะด้านวิชาความรู้ศิลปะต้ังแต่

เบ้ืองต้นจนสามารถผลิตบัณฑิตที่สร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน ผ่าน
แนวคิด ตัวตน บริบทของสังคมในมุมมองของผู้สร้างผลงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น การป้ัน ภาพพิมพ์ 
ภาพวาด และการประยุกต์วัสดุที่ใช้สรา้งสรรค์ผลงาน ศิลปะ เป็นต้น ที่ต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะ

ความคิด ฝีมือ ทักษะและมุมมองการสะท้อนสังคมออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ ทั้งสื่อแบบด้ังเดิม 
ส่ือสมัยใหม่ และรูปแบบการวิเคราะห์ผลงานและตัวตนของศิลปิน กลุ่มสาขาวิชาจึงเน้นด้าน

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.1.1 ขั้นความรู้พ้ืนฐาน นักศึกษาต้องศึกษาความรู้พ้ืนฐานศิลปะ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ด้านการวาดเส้นที่เป็นเหมือนวิชาพ้ืนฐานของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ 
ทั้งศิลปะแบบด้ังเดิม และศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ต้องฝึกการวาดภาพด้วยมือเพ่ือให้เกิดทักษะ ความเช่ียวชาญของพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะเบ้ืองต้น 
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฏีด้านศิลปะ เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้และทักษะของนักศึกษา 

1.1.2 ขั้นพัฒนาทักษะและศึกษาแนวทางด้านศิลปะ เป็นการฝึกความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางมากขึ้น จํานวนนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ทักษะมี 2 รูปแบบ คือ ผลงาน 
และการถ่ายทอดกระบวนการความคิด การแสดงออกด้วยการใช้ฐานคิด เหตุและผลหรือตรรกะด้าน

ความคิดในการสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและผลงานด้านศิลปะ การศึกษาดูงานผลงานศิลปะ       
ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน เช่น พิพิธภัณฑ์ แกลอรี่ (Gallery) โบราณสถาน วัด เป็นต้น เพ่ือ

เรียนรู้ผลงานศิลปะในสังคมโดยรอบ 
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1.1.3 ขั้นสร้างความคิด ตรวจสอบความคิด เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการ

ฝึกฝน และสร้างผลงานด้านศิลปะ โดยการแนะนํารายบุคคล ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะมี

ความสนิทสนมกันเพ่ือเปิดความคิดและแสดงลักษณะส่วนบุคคล อาจารย์ผู้สอนจะสังเกตและดึง

ความสามารถผ่านมุมมองของนักศึกษา โดยติดตามและตรวจสอบความคิด การเก็บข้อมูล การ
นําเสนอที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้านความคิดเพ่ือเป็นโครงร่างด้านความคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์  
ความครอบคลุมของข้อมูล (ความกว้าง) รายละเอียดของข้อมูล (ความลึก)  การเปรียบเทียบ เพ่ือ

สร้างความคิดท่ีหลากหลายให้กับแต่ละบุคคล การหาความหมายของบริบทรอบตัว ได้แก่ การแนะนํา 
ช้ีแนะในภาคปฏิบัติ แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม การส่ือความหมายท่ีสอดคล้องกับแนวคิด โดยผ่านการ

ตรวจสอบการเรียนการสอนโดยอาจารย์เป็นกลุ่ม ทําให้มีความคิดท่ีหลากหลายตามความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางของอาจารย์แต่ละท่าน การเก็บข้อมูลของนักศึกษา การสัมภาษณ์ สังเกต กล้าเล่าความคิด 
เสนอความคิด และข้อเท็จจริง ความสนิทสนม รวมถึงฝึกการแก้ปัญหาโดยให้โจทย์หรือหัวข้อตาม

ความสนใจและไม่เปลี่ยนหัวข้อเพ่ือฝึกกระบวนการแก้ปัญหาต่ออุปสรรคต่าง ๆ ของนักศึกษา การลด
ช่องว่างระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนทีให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน  
1.1.4 ขั้นสร้างความคิดใหม่ ผสมผสานทักษะด้านความคิดกับ บริบทสังคม 

แนวโน้มปัจจุบัน จัดกรอบความคิด จากรูปแบบแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การช้ีนําจากผู้สอน 
ให้เรียนรู้จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง เลือกในสิ่งท่ีชอบ ผ่านการ

ค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นนําเสนอ แสดงทัศนะ มีการอ้างอิง เป็นการกลั่นกรองความเป็นตัวตน ตาม
ความชอบและความสนใจ สร้างความสามารถเฉพาะทางของนักศึกษาตามความชอบและความสนใจ

ของแต่ละบุคคล 
1.1.5 ขั้นการนําเสนอความคิดและผลงานท่ีมีอัตลักษณ์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา

สามารถนําเสนอมุมมองกับบริบทปัจจุบันอย่างเป็นเหตุเป็นผล การเป็นคนช่างสังเกต สนใจสังคมและ
สภาพแวดล้อม การสร้างผลงานที่จูงใจผู้พบเห็นหรือผู้ รับสื่อ วิธีการนําเสนอท่ีโดดเด่น  ความ

สอดคล้องกับกระบวนการความคิด การนําเสนอมี 2 รูปแบบคือ การนําเสนอที่เน้นเชิงความคิด 
นําไปสู่การสร้างงาน การสร้างรูปแบบ เน้นเร่ืองราว และการนําเสนอที่ไม่เน้นเชิงความคิด เป็นการ

สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก รูปแบบการสร้างสรรค์เปลี่ยนไปตามแนวคิดของศิลปินกับการนําเสนอ  ทั้ง

สองรูปแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์ ที่พิจารณาจากการนําเสนอเน้ือหา วิธีการ รูปแบบ เทคนิค เช่น 
เน้ือหาใหม่ เทคนิคใหม่ วิธีเขียน การวางองค์ประกอบ รูปแบบต่าง ๆ ของผลงานศิลปะท่ีถูก

ตรวจสอบความคิดโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
1.2 ศิลปะประยุกต์ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะ  

ดุริยางคศาสตร์ ซ่ึงเป็นการท่ีเน้นการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ และประยุกต์กับการนําไปใช้
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ในชีวิตจริง โดยคํานึงถึงการใช้งานจริงท่ีผสมผสานแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย

แนวความคิดด้านศิลปะท่ีมีอัตลักษณ์ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้งาน สภาพแวดล้อม 
งบประมาณ วัสดุที่เหมาะสมเป็นต้น โดยในสาขาวิชาท่ีเป็นวิชาชีพมีกรอบของวิชาชีพที่กําหนดให้มี

การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่ควบคุมโดยสภาวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม แต่ด้วยสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการเรียนการสอนและการเน้นเนื้อหาวิชาด้านการออกแบบและกระบวนการคิด รวมถึงการ
ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ทําให้เกิดความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต ที่มี

รากฐานวิชาความรู้ของวัฒนธรรมด้านศิลปะ โดยมีกระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

บัณฑิตดังน้ี 
1.2.1 การปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะ เน่ืองจากนักศึกษามีความสามารถ

ด้านศิลปะและการประยุกต์เป็นพ้ืนฐานในการสอบคัดเลือก ทั้งด้านการวาดเส้น วาดภาพ จึงต้องสร้าง
ความคุ้นเคยกับนักศึกษา ปรับทัศนคติด้านการเรียนและวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้รู้จุดมุ่งหมายของการ

เรียน รู้เป้าหมาย หลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐาน ของวิชาชีพ 
1.2.2 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบและการแสดงออกด้านผลงาน 

โดยใช้จินตนาการเพ่ือสร้างแนวความคิด สร้างแรงบัลดาลใจในการสร้างผลงานท่ีถูกถ่ายทอดผ่านด้วย

แนวความคิดทฤษฏีและหลักการออกแบบที่ถูกต้อง ทําให้นักศึกษาต้องเข้าใจหลักการของศาสตร์ด้าน

วิชาการ อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนาและสร้างให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิด  รับรู้เงื่อนไขทาง

สังคมสามารถสร้างความคิดของตัวเอง โดยเริ่มพัฒนาศักยภาพในการออกแบบด้วยการเรียนการสอน

แบบการมอบหมายงานโครงการ (Project Base Learning) ที่พัฒนาการเรียนรู้จากง่าย คือการ
ออกแบบบ้าน ที่ต้องรวมถึงโครงสร้างและรูปแบบที่มีความซับซ้อนไม่มาก และการพัฒนาการเรียนรู้

ด้วยการออกแบบที่มีความซับซ้อนและขนาดของพ้ืนที่ (Scale) ที่ใหญ่และมีความซับซ้อนมากข้ึนใน

ช้ันปีสูง ๆ คือระดับห้างสรรรพสินค้า ชุมชน และเมือง ตามลําดับ 
1.2.3 โครงร่างความเป็นเอกลักษณ์  เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะ การ

ทํางานอย่างเป็นขั้นตอน การวางแผน การเรียนรู้กระบวนการของแต่ละสาขาวิชาที่ถูกต้อง พัฒนา

กระบวนการคิดโดยใช้ตรรกะ (Logical Thinking) การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking)  มีการเรียนปฏิบัติและการดูงานทั้งที่เป็นแบบ

ทางการโดยมีอาจารย์ผู้สอนพาไปดูงานและอย่างไม่เป็นทางการโดยการซึมซับผ่านสถานท่ีที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบ เช่น วัดพระแก้ว ตึก อาคาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยศิลปกรที่ต้ังอยู่กรุงเทพฯ จึงมีความสําคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษา รวมถึง
คณะวิชาด้านศิลปะท่ีต้ังอยู่ทีเดียวกัน ทําให้นักศึกษาได้ซึมซับความงามและแนวความคิดด้านศิลปะ

จากคณะวิชาต่าง ๆ และต้องมีการฝึกฝนพัฒนาแนวความคิดด้วยการนําเสนอผลงานอย่างต่อเน่ือง  
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1.2.4 การเลือกแนวทางความเช่ียวชาญเฉพาะตน พัฒนาความคิด ความถนัด

เฉพาะทาง การสร้างความสามารถหรือกรองเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ดึงความสามารถเฉพาะบุคคล 
โดยการตรวจสอบแนวคิด การประเมินแนวคิด  วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด  การเช่ือมโยง
แนวความคิดกับความเป็นไปได้เชิงทฤษฏี วิเคราะห์ปัญหา ความเป็นไปได้ในการนําเสนอโดยต้อง

วิเคราะห์แบบรอบด้าน (360 องศา) ความละเอียดรอบคอบ จัดลําดับความสําคัญ มีความชัดเจน การ
ทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคมสภาพแวดล้อมต้องแบบให้ถูกที่และเหมาะสมกับช่วงเวลา (Time 
and Space) ในบริบทของสังคม โดยพิจารณาผลงานจากแนวความคิด ปรัชญา การนําใช้งาน สังคม 
เศรษฐกิจ เป็นต้น  อาจารย์ผู้สอนมีการติดตามความคิดจากการพัฒนาผลงานเป็นระยะ นักศึกษาต้อง

มีความสามารถในการนําเสนอทั้งด้วยตนเองและผลงานท่ีสะท้อนแนวความคิด โดยเป็นการเรียนรู้ทั้ง

แบบปัญหา (Problem Base Learning) แบบวิจัย (Research Base Learning) และแบบพ้ืนที่ 
(Area Base Learning) 

1.2.5 อัตลักษณ์ (Identity) ความเป็นตัวตน  ที่มีความเฉพาะทางผ่านการ

นําเสนอแนวคิด จากการเรียนการสอน ที่มีอาจารย์ที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีวิภาควิจารณ์ผลงานของ

นักศึกษา อาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคม อาจารย์ที่รู้บริบทการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม สามารถใช้วิชาความรู้นอกเหนือจากการสอนที่เป็นสภาพแวดล้อมของสังคมและการ

ดําเนินการธุรกิจรวมถึงด้านวิชาความรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือสอนให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถ

มองเห็นแนวโน้มของการใช้วิชาความรู้ในอนาคต เป็นต้นน้ําแห่งปัญญาคือพัฒนาองค์ความรู้นําสังคม

ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ในคณะ ผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์พิเศษ เป็นต้นแบบและแนวทางในการสร้าง

ความคิด การใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาในชีวิตจริง การดูงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีทั้งวัฒนธรรมและ

ความทันสมัย และการประยุกต์ใช้ความคิดท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่ต้องถูกเวลาและสถานที่ 
บัณฑิตส่วนใหญ่มีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองสูง มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ

สร้างสรรค์ผลงานโดยข้อจํากัดและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีความคิดท่ีละมุน ละเอียดอ่อน ความ
สร้างสรรค์ สามารถแสดงออก ผ่านผลงาน ความคิด ที่มีการตรวจสอบจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

แต่ละด้าน 
ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสาขาศิลปะประยุกต์ คือ ผลงานที่แสดงออกด้าน

แนวความคิดท่ีผ่านการวิเคราะห์ ตีความ ที่มีความละเอียดรอบคอบและความลุ่มลึกในด้านศิลปะโดย

ใช้หลักการเหตุและผลท่ีสะท้อนถึงความงามที่ผ่านกระบวนการท่ีมีการกลั่นกรองความคิดที่สอดคล้อง

กับบริบทของสังคมอย่างถูกต้อง และสามารถนําสังคมด้วยต้นน้ําทางปัญญา 
1.3 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะโบราณคดี อักษรศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านสังคม มนุษยศาสตร์ สภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณคดี และประวัติศาสตร์ รวมถึงการจัดการ การเรียนการสอนจึงเป็นทั้งการ
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บรรยาย การศึกษาดูงาน การใช้ชีวิตหรือวิชาความรู้ร่วมกับสังคม การมองปัญหา และการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือมองเห็นปัญหาและประเด็นสําคัญของสังคม โดยมีกระบวนการในการบ่มเพาะความรู้และ

สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการคิด ค้นคว้า วิจัย และทักษะในการนําเสนอ ทั้งทักษะ

การพูดการนําเสนอ ทักษะการค้นคว้าเพ่ือศึกษาข้อมูลที่มีเน้ือหาสดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ ทักษะ

การเขียนทั้งรูปแบบราย บทความ รายงานวิจัย บทโฆษณา บทบรรยาย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านอักษรศาสตร์สามารถสร้างอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์จากผลงานเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ 
และทักษะในการนําเสนอทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถทํางานเชิงพัฒนา

และสร้างสํานึกต่อสังคม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
1.3.1 ความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเรียนรู้ ทฤษฏีและแนวคิดพ้ืนฐาน โดยสอดแทรก

วิชาด้านความสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะวิจักษ์ ดนตรีวิจักษ์ การวาดเส้น เป็นต้น เพ่ือนักศึกษาได้ซาบซ้ึง 
รู้คุณค่าของความงาม และต้องมีความรู้พ้ืนฐานท่ีเพียงพอและรู้ถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในแต่ละ

ศาสตร์ของสาขาวิชา 
1.3.2 พัฒนากระบวนการคิด โดยการฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้น

ข้อมูลจากความอยากรู้ ช่องว่างทางความคิด  สร้างแรงจูงใจในการเรียนและความสําคัญของวิชา 
ทัศนคติ เจตคติที่ดี กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการคิด ให้นักศึกษากล้าแสดงออก มีการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา (Peer to Peer) และระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (Master to peer) 
ให้นักศึกษาได้รู้ถึงแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชา กระตุ้นเพ่ือสร้างวิธีคิดและ

วิธีการในการเข้าถึงความรู้ของแต่ละศาสตร์ เทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
สร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การออกภาคสนาม และการเข้าถึงชุมชน ฝึกกระบวนการ

เขียน สร้างโจทย์ปัญหา เพ่ือฝึกกระบวนการคิด โดยมีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายวิชาให้

นักศึกษาเลือกตามความถนัดและ ความสนใจ 
1.3.3 การทดลองปฏิบัติจริง พัฒนาความความสามารถฝึกการนําไปใช้ เช่น 

ศิลปะการพูด ศิลปะการเขียน เป็นต้น โดยการนําความรู้ที่มีอยู่กับกระบวนการเรียนการสอนมา

สังเคราะห์เพ่ือสร้างผลงาน ฝึกหาตั้งคําถามการคิดเชิงวิเคราะห์ ตรรกะการคิด การแสดงความคิดเห็น 
โดยสังเกตจากคุณภาพของการต้ังคําถาม และโจทย์ปัญหา ลงภาคสนามและปฏิบัติจริง เช่ือมโยง
ความรู้ทฤษฏีกับสถานการณ์จริงและเป็นประเด็นที่ร่วมสมัยเพ่ือให้นักศึกษาได้เช่ือมโยงแนวคิดได้ 
เรียนรู้ถึงเทคนิคและเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ การจัดการความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง สร้างสมมติฐาน 
และข้อมูลเบื้องต้น มีการเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาและเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ เพ่ือ

สร้างแนวคิดเชิงลึกและสร้างแรงจูงใจทางวิชาการให้กับนักศึกษา  
1.3.4 ความถนัดเฉพาะทาง กลั่นกรองความคิด การปฏิบัติซํ้า การลองผิดลอง

ถูก เอาใจใส่และขยันทุ่มเท ทํางานหนักกับสิ่งที่สนใจ เพ่ือให้เกิดความสามารถและศักยภาพใน
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แนวทางของสาขาวิชาท่ีสนใจ การเปิดความคิดและจิตนาการตามความสนใจและศึกษาถึงความ

เป็นไปได้ของโจทย์ปัญหาโดยกล้าท่ีจะคิดนอกกรอบ ตรวจสอบกระบวนการคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล

โดยใช้วิธีการหาความรู้มาสนับสนุนแนวความคิด กลั่นกรองความคิด คิดแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน

ภายใต้ข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น การเลือกประเด็นที่สนใจ กับเน้ือหา รูปแบบวิธี ระยะเวลา งบประมาณ 
เป็นต้น  ฝึกกระบวนการแตกประเด็นความคิด การคัดเลือกประเด็น การนําเสนอและการอภิปราย

สามารถแสดงข้อโต้แย้งทางวิชาการ โดยการใช้เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ของ
นักศึกษา  

1.3.5 ความสามารถเฉพาะทางหรือลักษณะเฉพาะบุคคล  เป็นการสร้าง

ความสามารถของนักศึกษาตามความเฉพาะเจาะจงในประเด็นท่ีสนใจเพ่ือสร้างชุดความคิดของตัวเอง 
(Mind Set) ที่ใช้หลักวิชาการมาสนับสนุนชุดความคิดอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกกาลเทศะ (Time 
and Space) และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผ่านการนําเสนอผลงานด้านวิจัยและการสร้างสรรค์ 
โดยคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ความสร้างสรรค์ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือการที่นักศึกษา

สามารถสร้างเนื้อหา ข้อมูล ผลการวิจัย หรือวิธีการใหม่ ผ่านงานเขียน ภาษา ผ่านการนําเสนอ

ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ ผลงานที่ไม่ซํ้ากับผู้ที่เคยทํา

ไว้แล้ว มีกระบวนการคิดและขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านกระบวนการวิจัย  
1.4 ก ลุ่ม วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโล ยี  ไ ด้ แก่  คณะ วิทยาศาสต ร์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะที่กรอบแนวคิดด้านความความรู้ระเบียบ

วิธีที่ชัดเจน ตามลําดับ คือ คณะวิทยาศาสตร์เรียนพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความจําเป็นต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ด้าน
คณะเภสัชศาสตร์มีกรอบความรู้ที่ถูกควบคุมโดยสภาวิชาชีพทีเน้นความรู้ที่เที่ยงตรงแม่นยํา เพราะ

เป็นการนําความรู้ไปใช้กับชีวิตคน โดยกลุ่มวิชาน้ีมีการเรียนการสอนที่ต้องมีทั้งภาคบรรยาย 
ภาคปฏิบัติจากการทดลองท่ีสอดคล้องกับภาคทฤษฏี และการนําไปความรู้ประยุกต์ใช้ตามหลักการ

ของแต่ละศาสตร์ที่มีความอ่อนและแข็ง รวมถึงการประยุกต์ใช้แตกต่างกัน โดยวิทยาศาสตร์เน้นให้รู้

ทฤษฏีหลักการเพ่ือนําเคร่ืองมือไปประยุกต์ในในศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ โดยมีการเรียนรู้แบบการต้ังคําถาม 
ให้โจทย์ปัญหาเพื่อใช้แนวคิดทฤษฏีในการแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้

เครื่องมือท้ังที่เป็นเครื่องมือจากการปฏิบัติการ  และเครื่องมือทางความคิด เช่น การใช้ความรู้ทฤษฏี

ทางคณิตศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้กับโจทย์ชีวิตจริง เป็นต้น การเรียนการสอนท่ีเน้นบรรยาย การ
อภิปราย ประยุกต์แนวคิดทฤษฏี มองปัญหาและหาแนวทางแก้ไข โดยอธิบายด้วยเหตุผล ใช้ความรู้
และทักษะการคิด พัฒนาจนเกิดความเช่ียวชาญให้สามารถมองปัญหาและสร้างรูปแบบปัญหาได้อย่าง
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อัตโนมัติ เน้นการศึกษาถึงกระบวนการคิด ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี โดยมีกระบวนการเรียน   
การสอน ดังนี้ 

1.4.1 เรียนรู้พ้ืนฐานของวิชา ศึกษาถึงความรู้ของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด ในบางสาขาวิชามีการเรียนพ้ืนฐานด้านศิลปะการวาดเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา เช่น สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียนทุกสาขาวิชา เพ่ือ

นําไปใช้ในการพัฒนากระบวนการออกแบบ สาขาชีววิทยานําไปใช้ในการทําภาพร่างสิ่งมีชีวิต สาขา
เภสัชศาสตร์ในไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดร้านยา เป็นต้น  

1.4.2 ความเข้าใจในศาสตร์ของสาขาวิชา ฝึกกระบวนการคิด ทักษะการแก้

โจทย์ปัญหา การใช้เหตุผล รู้ถึงกระบวนการในการสร้างความรู้ของแต่ละศาสตร์สาขาวิชา  สร้าง
ความเช่ียวชาญในการมองปัญหาและแปลปัญหาในรูปของสัญลักษณ์ หรือสร้างรูปแบบความคิดได้  
สร้างความใกล้ชิดกับนักศึกษาเพ่ือลดช่องว่างในการนําเสนอความคิด และช่วยให้นักศึกษามีความกล้า

แสดงออกมากข้ึน กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการของแต่ละสาขาวิชา 
1.4.3 การพัฒนาความคิด รู้ถึงหลักการ และทฤษฏีที่ครอบคลุมในศาสตร์ให้รู้

ถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือนําไปใช้ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เทคนิคในแต่ละศาสตร์ การ
เช่ือมโยงผลการทดลองกับทฤษฎี ระเบียบวิธีขั้นตอน มีการวางแผนเพื่อสร้างความคิดก่อนลงมือ

ปฏิบัติจริง เรียนรู้การเผชิญกับปัญหาที่มีข้อจํากัดและใช้วิธีในการแก้ปัญหาโดยไม่หลีกเลี่ยงปัญหา 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบแนวความคิดเป็นระยะ นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยความกล้า

แสดงความคิดเห็น ในการวิภาควิจารณ์  
1.4.4 การพัฒนากระบวนการคิด มุ่งสาขาวิชาหรือเน้ือหาเฉพาะเจาะจงที่

สนใจ สร้างความท้าทายในการแก้ปัญหา บ่มเพาะความคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยอ่านบทความ

วิจัย และนําเสนอความคิดวิเคราะห์  ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การแตกความคิดและเอกแนวความคิดที่เป็นไปได้ มีส่วนรวมในการทําจริง มีความละเอียด
รอบคอบ ทักษะการต้ังโจทย์ปัญหาเป็นการแสดงถึงการตรวจสอบกระบวนการคิดในความลึกของ

ความรู้ การตกตะกอนความคิด พิจารณาคําตอบก่อนตอบคําถาม สามารถเข้าใจเหตุผลในการตอบ

คําถาม สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสามารถแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
1.4.5 การนําเสนอแนวคิด จากการพัฒนาโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา โดย

ใช้หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลความรู้ทั้งหมด มีการเชิญผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา

เพ่ือบรรยายเปิดความคิดให้รู้ถึงแนวโน้มและสภาพปัจจุบันของแต่ละศาสตร์ มีการบูรณาการ

ภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนและนําองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไป

ประยุกต์ใช้ โดยนักศึกษาเป็นผู้นําเสนอแนวความคิด 
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ความสร้างสรรค์ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การปรับ

กระบวนการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานท่ีจับต้องได้ที่แตกต่างโดยมีการนําเสนอ

แนวคิดโดยดูที่กระบวนการคิด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยการนําเสนอที่มีแหล่งท่ีมีของฐานคิด 
เหตุผลในการสนับสนนุแนวคิด การออกแบบความคิดโดยใช้วิชาความรู้ในสาขาวิชาเพ่ือแตกความคิด

และจินตนาการภายใต้เงื่อนไขและกรอบทฤษฎีที่แต่ละสาขาวิชา 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาท่ีมี     

อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
2.1 ผู้บริหาร เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ  ใน

การวางนโยบาย จัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และถ่ายทอดนโยบายไปยังหลักสูตร

ต่าง ๆ 
2.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เป็นผู้สร้างแรงจูงใจท่ีสําคัญในการเรียนการสอน การ

วางแผนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การที่อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู ความทุ่มเท เอาใจใส่และดูแลและตรวจสอบการพัฒนาความคิดนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา และสามารถสร้างความสามารถให้นักศึกษาได้ อาจารย์ผู้สอนจึงมี

ความสําคัญในการตรวจสอบกระบวนการคิด การสร้างวัฒนธรรมและทิศทางด้านการเรียนการสอนให้

ไปในแนวทางเดียวกัน กระตุ้นให้เกิดทักษะ ความอยากรู้ในเนื้อหาวิชาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สร้าง
ทัศนคติที่ดีในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ สําหรับนักศึกษา ติดตามความคิดผ่านรูปแบบการเรียนการสอน 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงมีส่วนสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ถึงแม้หลักสูตรมีความสําคัญแต่อาจารย์ไม่

สามารถปรับใช้กระบวนการในการถ่ายทอดและการฝึกฝนความสามารถ ทักษะ ทําให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2.3 นโยบายการบริหารด้านการศึกษา และ โครงสร้างการบริหารงาน คือการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จํานวนรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษาตามความสามารถ 
การจําแนกกลุ่มนักศึกษา การจัดตารางเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จํานวนหน่วยกิต และช่ัวโมงการ
เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการ

ดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
2.4 หลักสูตรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ หลักสูตรเป็นการกําหนดทิศทางในการเรียนการ

สอนของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ทุกหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ต้องสอดแทรก

ลักษณะเฉพาะเพ่ือสร้างความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

การเพ่ิมความรู้ในวิชาด้านความคิดและความสร้างสรรค์ 
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2.5 งบประมาณ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การส่งเสริม

ประสบการณ์ การพัฒนาเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ของ

กลุ่มสาขาวิชา 
2.6 การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน   
2.7 พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

ลดภาระงานด้านเอกสารและงานประจํา (Routine) เช่น งานเอกสาร การประสานงาน อาคาร
สถานท่ี เป็นต้น ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

อย่างประสิทธิภาพ 
2.8 วัฒนธรรมองค์การ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การกําหนดทิศทางของ

หลักสูตรร่วมกัน การประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการ การสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกัน 
2.9 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะ

และศิลปะประยุกต์ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะท้ังศิลปะตะวันตกและศิลปะ

ตะวันออก ในรูปแบบของแกลอรี่  พิพิธภัณฑ์ โบราณสถานต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ และแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ สภาพแวดล้อมท่ีมีศาสตร์

วิชาใกล้เคียงกัน ทําให้อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เช่ียวชาญที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

และเป็นแบบอย่างในวิชาชีพ สําหรับกลุ่มสาขาวิชาอ่ืน ๆ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีความ

ใกล้ชิดและซึมซับความรู้ด้านศิลปะ นักศึกษาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยทําให้มีเวลาในการฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการได้อย่างเต็มท่ี 
2.10 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศ) เครื่องมือสําหรับสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งข้อมูล ห้องสําหรับค้นข้อมูล เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูลท่ีต้องเน้นความใหม่และความสดของข้อมูล เครื่องมือด้านเทคโนโลยี

มีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.11 นักศึกษา ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการพัฒนา กล้าคิด กล้าถาม 
กล้าแสดงออก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในช้ันเรียน (Peer to Peer)  จากอาจารย์และ

ผู้เช่ียวชาญ (Master to Peer) ความชอบ ความถนัด ความสนใจและใส่ในการเรียนรู้ พ้ืนฐานของ

ครอบครัว จุดมุ่งหมาย ความม่ันใจในศักยภาพ ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์จริง ทั้งการดูงานในรายวิชา การดูงานนอกรายวิชา  
2.12 เครือข่ายภาคเอกชน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง  
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ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา มีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันตามความเฉพาะเจาะจงของกลุ่ม

สาขาวิชา หลักการ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านความคิด ด้านบริบทของสังคม ด้านเครื่องมือ
ที่เป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้อง

กับสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับทิศทางของสังคมในอนาคต ดังแสดงข้อสรุปในตารางท่ี 10 และ
ภาพที่ 12 

 

ตารางท่ี 10 ข้อสรุปกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี 
กระบวนการ

พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนา     
ความสร้างสรรค์ ศิลปะ ศิลปะประยุกต์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
มนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

1. การพัฒนา
ความรู้ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

การปรับพื้น
ฐานความรู้ 

เรียนพื้นฐาน
ของวิชา 

ความรู้พื้นฐาน 
ทฤษฏี 

พัฒนาและสร้างความรู้
พื้นฐานในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา และวิชาด้าน
ศิลปะ การรับรู้ถึง
ความงาม 

2. การพัฒนา
ทักษะและ
ทัศนคติ 

พัฒนาทักษะ
และศึกษา
แนวทางด้าน
ศิลปะ 

การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการ
ออกแบบและ
การแสดงออก
ผ่านผลงาน 

ความเข้าใจใน
ศาสตร์: ฝึก
ทักษะ
กระบวนการ
คิด การ
แก้ปัญหา   

พัฒนา
กระบวนการ
คิด โดยการ
ฝึกทักษะ 

การวาดเส้น การ
แสดงออกพูด เขียน 
การนําเสนอผ่าน
ผลงาน การฝึกปฏิบัติ 
โดยมีวิชาเลือกท่ี
หลากหลายตามความ
สนใจของนักศึกษา 

3. การสร้าง
ความคิด 

สร้าง
ความคิด/
ตรวจสอบ
ความคิด 

โครงร่างความ
เป็นเอกลักษณ์   

พัฒนา
ความคิด:
หลักการ และ
ทฤษฏีท่ี
ครอบคลุมใน
ศาสตร์ 

การทดลอง
ปฏิบัติจริง 

ติดตามกระบวนการคิด 
การเรียนการสอน 
Problem base 
learning, Research 
base learning, Area 
Base learning, Case 
Study Base 
learning, Field work 
study 

4. การ
ประยุกต์ใช้
ความคิด 

การเลือก
แนวทาง
ความ
เช่ียวชาญ
เฉพาะตน 

การเลือก
แนวทางความ
เช่ียวชาญ
เฉพาะตน 

พัฒนา
กระบวนการ
คิด:รู้กระบวน- 
การคิด มุ่ง
สาขาวิชาหรือ
เน้ือหา

เลือกความ
ถนัดเฉพาะ
ทาง   

การปฏิบัติซํ้า จาการ
ลองผิดลองถูก เพ่ือให้
เกิดความสามารถและ
ศักยภาพในแนวทาง
ของสาขาวิชาท่ีสนใจ 
สร้างความมั่นใจ กล้า
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กระบวนการ
พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาขาวิชา รูปแบบการพัฒนา     
ความสร้างสรรค์ ศิลปะ ศิลปะประยุกต์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
มนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

เฉพาะเจาะจงที่
สนใจ 

แสดงออก และมีการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
สม่ําเสมอ 

5. สร้าง     
อัตลักษณ์ 

นําเสนอ
ความคิดและ
ผลงาน 

มีอัตลักษณ์ 
(Identity) 

นําเสนอแนวคิด 
และวิธีการ
แก้ปัญหา 

ความเฉพาะ
ทางที่
เฉพาะเจาะจง 

ผลงาน แนวคิด 
กระบวนการมุมมอง 
โจทย์ปัญหาที่
เหมาะสม และวิธีการ
แสวงหาคําตอบ โดย
ผ่านการวิภาค วิจารณ์ 
จากผู้เช่ียวชาญและ
อาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ปัจจัยที่
สนับสนุนการ
พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์ 

หลักสูตร 
ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร นโยบายทางการศึกษา 
งบประมาณ 
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการศึกษา 
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 
เครือข่ายเอกชน ศิษย์เก่า และผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 
วัฒนธรรมองค์การ 

 

3. ข้อสรุปเชิงทฤษฎี จากการศึกษาข้อมูลด้วยทฤษฎีฐานราก ทําให้ได้ข้อสรุป
ดังนี ้

3.1 เม่ือใดก็ตามท่ีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรท่ีสอดแทรกกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ การสร้าง
ทักษะและทัศนคติ การสร้างความคิด การประยุกต์ใช้ความคิด และการสร้างอัตลักษณ์แล้ว เม่ือน้ันจะ
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตได้ 

3.2 สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เครือข่ายเอกชน และผู้เช่ียวชาญจาก

ภายนอก ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต 

ตารางที ่10 ข้อสรุปกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎ ี(ต่อ)  
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3.3 ปัจจัยด้านการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ผู้บริหาร โครงสร้างองค์การ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ 
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และวัฒนธรรมองค์การ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต 

3.4 ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับฐานคิดของแต่ละศาสตร์สาขาวิชาท่ี

ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต 

กร
ะบ

วน
กา

รพ
ฒั
นา

คว
าม

คดิ
สร้

าง
สร

รค์

 

ภาพที่ 12 ข้อสรุปเชิงทฤษฏกีระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ์เชิง
สร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์บุคลิกด้านความคิด

สร้างสรรค์ของอรสา จูภัทรธนากุล (2551) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีวัดระดับความคิดสร้างสรรค์จาก
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ทัศนคติและบุคลิกภาพ โดยเก็บข้อมูลจากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาท้ังสิ้น 693 คน จํานวน 84 สาขาวิชา ทั้งหมด 14 คณะวิชา  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย จํานวน 203 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 29.3  เพศหญิง จํานวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และไม่ระบุจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.3  บัณฑิตส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามคือคณะอักษรศาสตร์ จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 คณะวิทยาการจัดการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

มัณฑนศิลป์ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามลําดับ บัณฑิตส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 – 
3.49 จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.9  เกรดเฉลี่ย 3.50 – 4.00 จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ เกรดเฉลี่ย 2.00 -2.49 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
จํานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ศิลป์คํานวณ จํานวน 128 คิดเป็นร้อยละ 18.5 ศิลป์ภาษา 
จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 198 และจบ ปวช. และอ่ืนๆ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามลําดับ 

 สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน จํานวน 550 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.4 หย่าร้าง จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  บิดาหรือมารดาเสียชีวิต จํานวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.2 แยกกันอยู่ จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  ด้านวุฒิการศึกษา รายได้และ
อาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 11 – 13 

 

ตารางท่ี 11 วุฒิการศึกษาของบิดามารดาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
วุฒิการศึกษา บิดา มารดา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 340 49.1 344 49.6 
ปริญญาตรี 265 38.2 284 41.0 
ปริญญาโท 63 9.1 38 5.5 
ปริญญาเอก 3 0.4 2 0.3 
อ่ืน ๆ 20 2.8 22 3.2 
ไม่ระบุ 2 0.3 3 0.4 
   

 จากตารางท่ี 11 พบว่า วุฒิการศึกษาของบิดาของบัณฑิตส่วนใหญ่ อยู่ในระดับตํ่ากว่า

ปริญญาตรี จํานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 265 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.2 และปริญญาโท จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลําดับ สําหรับวุฒิการศึกษาของ

มารดา อยู่ในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรี จํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และ ปริญญาโท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 รายได้ของบิดามารดาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
รายได้ของผู้ปกครอง บิดา มารดา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15,000 บาท 109 15.7 184 26.6 
15,000 - 30,000 บาท 241 34.8 227 32.8 
30,001 - 45,000 บาท 122 17.6 118 17.0 
45,000 - 50,000 บาท 56 8.1 48 6.9 
50,001 - 100,000 บาท 69 10.0 46 6.6 
มากกว่า 100,000 บาท 51 7.4 33 4.8 
อื่น ๆ 39 5.6 34 4.9 
ไม่ระบุ 6 0.8 3 0.4 

 จากตารางที่ 12 พบว่า รายได้ของบิดาของบัณฑิต ส่วนใหญ่ มีรายได้ 15,000 – 30,000 
บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ 30,001 - 45,000 บาท จํานวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.6 และน้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7   รายได้ของ
มารดาส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาท จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  รองลงมาคือ 
น้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และ 30,001 - 45,000 บาท จํานวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

ตารางท่ี 13 อาชีพของบิดามารดาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
อาชีพ บิดา มารดา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 103 14.9 118 17.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 5.2 25 3.6 
ข้าราชการ 164 23.7 139 20.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 284 41.0 254 36.7 
เกษตรกรรม 70 10.1 44 6.3 
อื่น ๆ 28 4.0 107 15.4 
ไม่ระบุ 9 1.3 6 0.9 

  

 จากตารางที่ 13 พบว่า อาชีพบิดาของบัณฑิต ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและ

ค้าขาย จํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือข้าราชการ จํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.7 และพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 สําหรับอาชีพของ

มารดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าชาย จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อาชีพ
ข้าราชการ จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 แลละอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง 
จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 เหตุผลในการเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เหตุผลในการเลือกเรียน จํานวน ร้อยละ 

สาขาวิชาอยู่ในความสนใจของบัณฑิต 587 84.7 
เลือกตามความต้องการของผู้ปกครอง 82 11.8 
สาขาได้รับความนิยม 66 9.5 
เลือกตามเพื่อน 16 2.3 
อื่น ๆ  39 5.6 

 จากตารางที่ 14 พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยเหตุผลเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจมากที่สุด จํานวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 รองลงมา
คือ เลือกตามความต้องการของผู้ปกครอง จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ เป็นสาขาวิชาที่

ได้รับความนิยม จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 15 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองของบัณฑิต 
ระดับความคิดสร้างสรรค์ด้วยตวัเอง จํานวน ร้อยละ 

น้อยท่ีสุด 1 0.1 
น้อย 11 1.6 

ปานกลาง 223 32.2 
มาก 352 50.8 

มากท่ีสุด 103 14.9 
ไม่ระบุ 3 0.4 

 จากตารางที่ 15 พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองใน

ระดับมาก จํานวน 352 คน ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือปานกลาง จํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.2 และมากที่สุดจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 โดยมีค่าเฉล่ียของการประเมินระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  3.79  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.711 

 ด้านการประเมินบุคลิกด้านระดับความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตพบว่า ระดับความคิด

สร้างสรรค์มีค่ามากที่สุดที่ 71 คะแนน น้อยท่ีสุดที่ 16 คะแนน มีค่าเฉล่ียท่ี 41.15 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.80  ซ่ึงเม่ือจําแนกตามระดับความคิดสร้างสรรค์ได้ผลดังตารางที่ 16  
 

ตารางท่ี 16 การประเมินผลคะแนนเป็นระดับความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต 
ระดับบุคลิกความคิดสร้างสรรค์ จํานวน ร้อยละ 

ระดับต่ํา 29 4.2 
ระดับปานกลาง 444 64.1 

ระดับดี 207 29.9 
ระดับดีเลิศ 11 1.6 
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จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปาน

กลาง 444 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ ระดับดี  จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และ
ระดับตํ่า จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลําดับ 
 ด้านการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ เม่ือจําแนกตามคณะวิชา โดยจําแนกระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนคติ และ บุคลกิภาพ  ได้ผลดังตารางที่ 17  
 

ตารางท่ี 17 การประเมินระดับความคิดสร้างสรรคจํ์าแนกตามทัศนคติและบุคลิกภาพ                     
ด้านความสร้างสรรค์ และคณะวิชา 

คณะวิชา ทัศนคติ บุคลิกภาพ รวมความคิด
สร้างสรรค์ 

จํานวน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

 
32 35.16 8.33 9.03 3.01 44.19 8.69 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 27 32.56 8.71 9.22 4.98 41.78 11.77 
โบราณคดี 53 30.36 7.77 7.68 3.36 38.04 8.71 
มัณฑนศิลป์ 66 34.21 7.81 9.52 4.64 43.73 10.20 
อักษรศาสตร์ 125 34.08 9.04 8.45 3.12 42.53 10.46 
ศึกษาศาสตร์ 17 32.06 9.32 8.24 3.13 40.29 10.54 
วิทยาศาสตร์ 104 29.22 7.38 7.31 3.66 36.53 8.55 
เภสัชศาสตร์ 51 35.92 8.32 8.14 3.14 44.06 9.92 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

38 31.47 7.64 8.34 2.33 39.82 8.34 

ดุริยางคศาสตร์ 2 36.50 0.71 8.00 5.66 44.50 6.36 
สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

18 33.28 7.29 7.78 2.90 41.06 8.10 

วิทยาการจัดการ 109 33.32 7.80 8.11 3.21 41.43 8.55 
วิทยาลัยนานาชาติ 21 31.62 9.34 8.95 2.91 40.57  10.67 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

28 34.18 8.68 10.04 3.94 44.21 11.33 

รวม 691 32.80 8.35 8.35 3.53 41.15 9.80 
  จากตารางท่ี 17 พบว่าความคิดสร้างสรรค์ ของคณะดุริยางคศาสตร ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 44.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.36 รองลงมาคือ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ค่าเฉลี่ย 44.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 และคณะเภสัชศาสตร์ คา่เฉลี่ย 44.06 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 9.92 ด้านการประเมินทัศนคติด้านสร้างสรรค์ พบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 36.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร์ ค่าเฉล่ีย 35.92 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.32 และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 35.16 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.33 และ  ด้านการประเมินบุคลิกภาพด้านสร้างสรรค์ พบว่า คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่ 10.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.94 รองลงมาคือ
คณะมัณฑนศลิป์ ค่าเฉลี่ย 9.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.46 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 9.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.98 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 18 ระดับความคิดสร้างสรรคข์องบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามคณะวิชา 
คณะวิชา ระดับความคิดสร้างสรรค์  

(จํานวน ร้อยละ) 
ระดับความคิด
สร้างสรรค์ 

ระดับต่ํา ระดับ
ปาน
กลาง 

ระดับดี ระดับ   
ดีเลิศ 

รวม ค่าเฉล่ีย S.D. 

จิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

1 
(0.1) 

17 
(2.5) 

14 
(2.0) 

0 
(0.0) 

32 
(4.6) 

3.41 0.56 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 
(0.3) 

15 
(2.2) 

8 
(1.2) 

2 
(0.3) 

27 
(3.9) 

3.37 0.74 

โบราณคดี 
 
 

4 
(0.6) 

39 
(5.6) 

10 
(1.4) 

0 
(0.0) 

53 
(7.7) 

3.11 0.51 

มัณฑนศิลป์ 0 
(0.0) 

42 
(6.1) 

20 
(2.9) 

4 
(0.6) 

66 
(9.6) 

3.42 0.61 

อักษรศาสตร์ 6 
(0.9) 

70 
(10.1) 

46 
(6.7) 

3 
(0.4) 

125 
(18.1) 

3.37 0.62 

ศึกษาศาสตร์ 2 
(0.3) 

10 
(1.4) 

5 
(0.7) 

0 
(0.0) 

17 
(2.5) 

3.18 0.64 

วิทยาศาสตร์ 7 
(1.0) 

80 
(11.6) 

17 
(2.5) 

0 
(0.0) 

104 
(15.1) 

3.10 0.47 

เภสัชศาสตร์ 0 
(0.0) 

29 
(4.2) 

22 
(3.2) 

0 
(0.0) 

51 
(7.4) 

3.43 0.50 

วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 
(0.1) 

27 
(3.9) 

10 
(1.4) 

0 
(0.0) 

38 
(5.5) 

3.24 0.49 

ดุริยางคศาสตร์ 0 
(0.0) 

1 
(0.1) 

1 
(0.1) 

0 
(0.0) 

2 
(0.3) 

3.50 0.71 

สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0 
(0.0) 

13 
(1.9) 

5 
(0.7) 

0 
(0.0) 

18 
(2.6) 

3.28 0.46 

วิทยาการจัดการ 
 

3 
(0.4) 

74 
(10.7) 

32 
(4.6) 

0 
(0.0) 

109 
(15.8) 

3.27 0.50 

วิทยาลัยนานาชาติ 1 
(0.1) 

14 
(2.0) 

6 
(0.9) 

0 
(0.0) 

21 
(3.0) 

3.24 0.54 
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คณะวิชา ระดับความคิดสร้างสรรค์  
(จํานวน ร้อยละ) 

ระดับความคิด
สร้างสรรค์ 

ระดับต่ํา ระดับ
ปาน
กลาง 

ระดับดี ระดับ   
ดีเลิศ 

รวม ค่าเฉล่ีย S.D. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

2 
(0.3) 

13 
(1.9) 

11 
(1.6) 

2 
(0.3) 

28 
(4.1) 

3.46 0.74 

รวม 29 
(4.2) 

444 
(64.3) 

207 
(30.0) 

11 
(1.6) 

691 
(100) 

3.29 0.57 

หมายเหตุ : เม่ือนําข้อมูลชุดน้ีมาหาค่าความแปรปรวนแต่ละคณะวิชาแล้วพบว่า มีค่าความแปรปรวน

ใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ อีกท้ังเม่ือจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนท่ี

แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านศิลปะ ศิลปะประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ แต่ละกลุ่มมีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า F = 
1.475 ค่า Sig.=0.220) จึงใช้การทดสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานให้อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกัน โดยพิจารณา

จากหน่วยวิเคราะห์ระดับหลักสูตร 
 จากตารางที่ 18 พบว่าระดับความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  จํานวน 444 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

บัณฑิตในคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามลําดับ ระดับความคิด

สร้างสรรค์ระดับดี จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และคณะ

มัณฑนศิลป์ จํานวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.9 บัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีเลิศ จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6      ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.6  คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คิด
เป็นร้อยละ 0.3 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ตามลําดับ 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีผลต่อบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ ที่มีผลต่อบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยสถิติ t-test 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (ค่า t = 0.670 ค่า Sig = 0.503)  
เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านเกรดเฉล่ีย สาขาวิชาที่จบก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี

ผลต่อบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
เกรดเฉลี่ย (ค่า F = 0.751 ค่า Sig = 0.522)  สาขาท่ีจบก่อนศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่า F = 0.721 
ค่า Sig.=0.608)  

ตารางท่ี 18 ระดับความคิดสร้างสรรคข์องบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามคณะวิชา (ต่อ) 
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การเปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัวมีผลต่อบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ได้ผลการศึกษาดังนี้  
สถานภาพของบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 (ค่า F = 1.420 ค่า Sig = 0.236) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ของบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์     

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (บิดา: ค่า F = 1.145 ค่า Sig. = 0.336 มารดา: ค่า F = 1.449 ค่า Sig = 
0.217) 

ด้านรายได้ของบิดา ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า F= 1.527 ค่า Sig.=0.155)  แต่ด้านรายได้ของมารดามีผลต่อบุคลิกด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า F = 2.395 ค่า Sig = 0.020) เม่ือเปรียบเทียบรายคู่

ด้วย LSD พบว่า ระดับรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท และระดับรายได้ 15,000 -30,000 บาท มีค่า
แตกต่างกับรายได้มากกว่า 100,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดสร้างสรรค์แล้วพบว่า ถ้ามีรายได้มาก ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดสร้างสรรค์มีค่ามาก 
ด้านอาชีพของบิดามีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่า F=3.626 ค่า 

Sig = 0.002) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วย LSD พบว่า อาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการ

เสียชีวิตของบิดา มีความแตกต่างกับทุกอาชีพซ่ึงมีระดับความคิดสร้างสรรค์ตํ่ากว่าการประกอบอาชีพ

ของบิดาประเภทอ่ืน ๆ แต่อาชีพของมารดาไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่า 
F= 1.304    ค่า Sig = 0.261) 

ด้านแรงจูงใจในการเรียนในมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยด้านความสนใจเลือกสาขาวิชาที่

เรียน ความนิยมของสาขาวิชา การเลือกตามเพ่ือน การเลือกตามความต้องการของผู้ปกครอง และอ่ืน 
ๆ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่า F = 0.997 ค่า Sig = 0.445) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 
ด้านการเรียนการสอน พบว่า  เม่ือจําแนกตามสาขาวิชาของผู้สําเร็จการศึกษาพบว่า 

สาขาวิชาที่แตกต่างกันในแต่ละคณะวิชา มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05     
(ค่า F = 1.633 ค่า Sig = 0.002) เม่ือจําแนกตามคณะวิชาพบว่า คณะวิชาทั้ง 14 คณะวิชาที่แตกต่าง

กันมีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า F = 3.278  ค่า Sig = 0.000)       
เม่ือจําแนกตามหลักสูตรปริญญาท่ีจบการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า    
F = 1.907 ค่า Sig = 0.031)  และเม่ือผู้วิจัยได้จําแนกคณะวิชาเป็นกลุ่มสาขาวิชา 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ศิลปะ กลุ่มศิลปะประยุกต์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า แต่ละกลุ่มมีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (ค่า F = 1.475 
ค่า Sig.=0.220) โดยสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต ดังตารางที่ 19 
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ตารางท่ี 19  สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ปัจจัย ค่า F ค่า Sig. 

รายได้ของมารดา 2.395 0.020 
อาชีพของบิดา 3.626 0.002 

สาขาวิชา 1.633 0.002 
คณะวิชา 3.278 0.000 

หลักสูตรปริญญาที่จบการศึกษา 1.907 0.031 
 

การวิเคราะห์ความสัมพันธข์องปัจจัยท่ีมผีลต่อระดับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์  
เม่ือผู้วิจัยจําแนกคะแนนตามระดับความคิดสร้างสรรค์ตามผลประเมินระดับบุคลิกด้าน

ความสร้างสรรค์ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับปานกลาง จํานวน 344 
คน    คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมาคือมีระดับความคิดสร้างสรรค์ดี จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.0      มีระดับความคิดสร้างสรรค์ตํ่า 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และมีระดับความคิดสร้างสรรค์ดี

เลิศ 8 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.5  ซ่ึงเม่ือทดสอบความแตกต่างของการประเมินความคิดสร้างสรรค์

ด้วยตนเองและผลของการประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือท่ีทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดย
การเปรียบเทียบรายคู่ ด้วย t-test พบว่า  มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05  (ค่า t = 15.566 
df = 689 Sig = 0.000) 

การวิเคราะห์การสมนัยอย่างง่าย (simple correspondence analysis) เพ่ือสํารวจ

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของมารดา และ ระดับบุคลิกด้านความสร้างสรรค์ พบว่า รายได้
ของมารดาและระดับบุคลิกด้านความสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กันในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (x2 = 32.85, df = 21, p = 0.048) และเม่ือใช้ผลการวิเคราะห์แบบ 2 มิติสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตารางการจรณ์ระหว่างรายได้ของมารดา และระดับบุคคลด้านความ

สร้างสรรค์ ได้ร้อยละ 92.7 พบว่ารายได้มารดาน้อยจะมีความสัมพันธ์กับระดับบุคลิกด้านสร้างสรรค์

ปานกลาง และระดับผู้มีรายได้มากจะมีระดับความคิดสร้างสรรค์ระดับดี ยกเว้นในช่วงรายได้ 15,000 
– 30,000 บาท จะมีค่าใกล้กับระดับความคิดสร้างสรรค์ระดับตํ่า  ดังภาพที่ 13 
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 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.9 ระดับปรญิญาเอก จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน    
คิดเป็นร้อยละ 3.4 มีตําแหน่งทางวิชาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 
ผู้ช่วย-ศาสตราจารย์ จํานวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 23.4 รองศาสตราจารย์ จํานวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.1  มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรต้ังแต่ 1 – 32 ปี โดยเฉลี่ยท่ี 8.68 ปี 
ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน 6.72  มีตําแหน่งเป็นประธานหลกัสูตร จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ประธานสาขาวิชา 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ผู้บริหารในคณะวิชา จํานวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.4 อ่ืนๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  
 สอนวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 -2 จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 สอน
วิชาหลักสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 – 4 จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 สอนวิชาหลักในช้ันปีที่ 
5-6 จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยเฉลี่ยเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 3.6 เรือ่ง        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.83 เป็นที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ โดยเฉลี่ย 3.97 เรื่อง ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 3.37ด้านผลงานวิชาการ อาจารย์ที่ผลิตผลงานทางวิชาจํานวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 
46.1 ผลงานด้านสาธารณประโยชน์ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ผลงานเชิงนโยบาย จํานวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ผลงานเชิงพาณิชย์ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ผลงานเชิง

สร้างสรรค์ จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 บริการวิชาการ จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 
   

ตารางท่ี 20 ผลปัจจัยด้านองค์การนวัตกรรมจําแนกตามคณะวิชา 
คณะวิชา องค์การนวัตกรรม (ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

จํานวน วิสัยทัศน์ โครงสร้าง
องค์การ 

ภาวะ
ผู้นํา 

องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 

ทีม การ
พัฒนา
บุคลากร 

บรรยากาศ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

เครือ 
ข่ายภาย 
นอก 

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

 
13 

4.21 
(0.80 

4.05 
0.89) 

3.88 
(1.28) 

3.94 
(0.94) 

3.81 
(1.13) 

4.11 
(0.83) 

4.08 
(0.83) 

3.86 
(1.09) 

สถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ 

15 3.82 
(0.69) 

3.64 
(0.76) 

3.63 
(0.83) 

3.73 
(0.57) 

3.69 
(0.70) 

3.89 
(0.56) 

3.67 
(0.62) 

3.67 
(0.55) 

โบราณคดี 
 

16 3.63 
(0.72) 

3.54 
(0.62) 

3.63 
(0.67) 

3.73  
(0.40) 

3.54 
(0.75) 

3.90 
(0.66) 

3.63 
(0.56) 

3.27 
(0.75) 

มัณฑนศิลป์ 18 4.17 
(0.47) 

3.78 
(0.62) 

4.00 
(0.66) 

3.63 
(0.65) 

3.48 
(0.73) 

3.81 
(0.72) 

3.70 
(0.73) 

3.76 
(0.77) 

อักษรศาสตร์ 42 3.76 
(0.56) 

3.75 
(0.57) 

3.76 
(0.85) 

3.94 
(0.54) 

3.87 
(0.62) 

4.03 
(0.53) 

3.85 
(0.59) 

3.60 
(0.65) 

ศึกษาศาสตร์ 8 3.83 
(0.56) 

3.79 
(0.43) 

3.38 
(0.88) 

3.79 
(0.62) 

4.17 
(0.50) 

4.50 
(0.53) 

4.38 
(0.55) 

3.83 
(0.73) 
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คณะวิชา องค์การนวัตกรรม (ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
จํานวน วิสัยทัศน์ โครงสร้าง

องค์การ 
ภาวะ
ผู้นํา 

องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 

ทีม การ
พัฒนา
บุคลากร 

บรรยากาศ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

เครือ 
ข่ายภาย 
นอก 

วิทยาศาสตร์ 34 3.83 
(0.52) 

3.49 
(0.69) 

3.68 
(0.77) 

3.70 
(0.62) 

3.52 
(0.64) 

4.10 
(0.60) 

3.83 
(0.65) 

3.40 
(0.65) 

เภสัชศาสตร์ 11 3.06 
(0.80) 

3.27 
(0.87) 

3.27 
(0.96) 

3.58 
(0.88) 

3.18 
(1.08) 

3.97 
(0.66) 

3.06 
(0.79) 

3.12 
(1.00) 

วิศวกรรม 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 
3.85 
(0.73) 

3.62 
(0.74) 

3.85 
(0.71) 

3.85 
(0.70) 

3.62 
(1.08) 

4.32 
(0.74) 

3.75 
(0.85) 

3.55 
(0.95) 

ดุริยางคศาสตร์ 10 4.10 
(0.39) 

4.07 
(0.38) 

4.40 
(0.57) 

3.77 
(0.50) 

3.53 
(0.65) 

4.20 
(0.61) 

3.97 
(0.60) 

3.87 
(0.45) 

สัตวศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

20 
3.62 
(0.52) 

3.50 
(0.60) 

3.25 
(0.77) 

3.27 
(0.64) 

3.28 
(0.61) 

3.38 
(0.69) 

3.38 
(0.69) 

3.35 
(0.69) 

วิทยาการ
จัดการ 

56 3.62 
(0.78) 

3.49 
(0.71) 

3.45 
(1.07) 

3.48 
(0.92) 

3.20 
(0.90) 

4.16 
(0.68) 

3.76 
(0.76) 

3.15 
(0.81) 

วิทยาลัย
นานาชาติ 

3 4.56 
(0.19) 

4.11 
(0.19) 

4.17 
(0.29) 

4.11 
(0.69) 

4.11 
(0.19) 

4.89 
(0.19) 

3.78 
(0.19) 

4.11 
(0.19) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

29 
4.29 
(0.46) 

4.45 
(0.47) 

4.34 
(0.46) 

4.34 
(0.45) 

4.37 
(0.47) 

4.43 
(0.46) 

4.36 
(0.48) 

4.18 
(0.53) 

รวม 295 3.83 
(0.68) 

3.71 
(0.71) 

3.72 
(0.89) 

3.75 
(0.72) 

3.62 
(0.83) 

4.08 
(0.67) 

3.81 
(0.72) 

3.54 
(0.79) 

 ด้านองค์การนวัตกรรม เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดท่ี 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 รองลงมาคือด้านวิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และด้านด้านบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน พบว่า วิทยาลัยนานาชาติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดท่ี 4.56    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 4.29   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ค่าเฉล่ีย 4.21           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามลําดับ  
 ด้านโครงสร้างองค์การพบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19  และคณะดุริยางคศาสตร์ 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38   

ตารางที่ 20 ผลปัจจัยด้านองค์การนวัตกรรมจําแนกตามคณะวิชา (ต่อ) 
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 ด้านภาวะผู้นํา พบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.40 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.57 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.46 และวิทยาลัยนานาชาติ 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29  ตามลําดับ  
 ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดที่ 4.34    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาคือ วิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.69 และ อักษรศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และคณะจิตกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 ตามลําดับ  
 ด้านการทํางานเป็นทีม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.50 และวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19   
 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า วิทยาลัยนานาชาติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.89 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.19 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ีย 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
 ด้านบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 4.08 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ตามลําดับ 
 ด้านเครือข่ายภายนอก พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.19 และคณะดุริยางคศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 21 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี จําแนกตามคณะวิชา 
คณะวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี 

จํานวน ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

13.00 3.42 1.21 3.69 1.17 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15.00 3.09 0.74 3.62 0.54 
โบราณคดี 16.00 3.30 0.83 3.45 0.76 
มัณฑนศิลป์ 18.00 3.44 0.70 3.76 0.76 
อักษรศาสตร์ 42.00 3.40 0.65 3.61 0.57 
ศึกษาศาสตร์ 7.00 3.38 0.81 3.85 0.72 
วิทยาศาสตร์ 34.00 3.58 0.54 3.52 0.57 
เภสัชศาสตร์ 11.00 3.18 0.84 3.24 0.91 
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คณะวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี 
จํานวน ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ด้านกระบวนการ 

วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20.00 3.69 0.65 3.65 0.70 

ดุริยางคศาสตร์ 10.00 3.63 0.56 3.93 0.49 
สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

20.00 3.07 0.64 3.30 0.63 

วิทยาการจัดการ 56.00 3.36 0.69 3.40 0.77 
วิทยาลัยนานาชาติ 3.00 3.56 0.25 4.28 0.25 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

29.00 4.35 0.51 4.43 0.46 

รวม 294.00 3.49 0.75 3.64 0.74 
 ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านเครื่องมืออุปกรณ์ คือมี
ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.49 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.75 เม่ือจําแนกตามคณะพบว่า  
 นวัตกรรมเทคโนโลยีกระบวนการ พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ที่ 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย 
4.28       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.25 และคณะดุริยางคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.49 ตามลําดับ 
 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเครื่องมืออุปกรณ์ พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่ 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 และคณะดุริยางคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 22 กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จําแนกตามคณะวิชา 
คณะวิชา กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนา
ความรู้ 

พัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ 

การสร้าง
ความคิด 

ประยุกต์ใช้
ความคิด 

สร้างอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
จิตรกรรม

ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

4.38 0.65 4.45 0.50 4.49 0.47 4.62 0.39 4.58 0.54 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

4.08 0.60 3.93 0.61 4.09 0.53 3.99 0.49 3.97 0.47 

โบราณคดี 4.13 0.60 3.91 0.64 4.11 0.48 3.91 0.62 3.84 0.62 
มัณฑนศิลป์ 4.26 0.47 4.12 0.58 4.07 0.58 4.19 0.65 4.08 0.62 
อักษรศาสตร์ 4.21 0.52 3.99 0.53 4.10 0.45 3.98 0.58 3.83 0.65 

ตารางที่ 21 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี จําแนกตามคณะวิชา (ต่อ) 
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คณะวิชา กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
การพัฒนา
ความรู้ 

พัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ 

การสร้าง
ความคิด 

ประยุกต์ใช้
ความคิด 

สร้างอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
ศึกษาศาสตร์ 4.08 0.63 4.28 0.71 4.42 0.53 4.33 0.47 4.35 0.50 
วิทยาศาสตร์ 3.96 0.58 3.81 0.56 3.96 0.49 3.62 0.64 3.71 0.53 
เภสัชศาสตร์ 3.73 0.68 3.55 0.81 3.70 0.60 3.51 0.78 3.18 0.68 
วิศวกรรม 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.86 0.59 3.69 0.69 4.05 0.58 3.73 0.61 3.59 0.78 

ดุริยางค
ศาสตร์ 

3.96 0.53 4.12 0.48 4.10 0.41 3.90 0.56 3.96 0.48 

สัตวศาสตร์
และ

เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

3.79 0.60 3.60 0.83 3.63 0.61 3.47 0.79 3.36 0.95 

วิทยาการ
จัดการ 

3.68 0.61 3.52 0.66 3.88 0.48 3.52 0.63 3.45 0.71 

วิทยาลัย
นานาชาติ 

4.33 0.58 4.07 0.12 4.44 0.10 4.27 0.12 4.00 0.20 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

3.98 0.26 3.92 0.26 4.10 0.31 4.04 0.38 4.03 0.23 

รวม 3.98 0.59 3.84 0.64 4.02 0.52 3.83 0.66 3.77 0.70 
 ด้านกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ด้านสร้างความคิดมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด

ที่ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความรู้มีค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และด้านพัฒนาทักษะและทัศนคติ มีค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.64 ตามลําดับ เม่ือจําแนกกระบวนการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ตามคณะวิชา ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาความรู้ พบว่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด 4.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาคือ วิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 และคณะมัณฑนศิลป์ ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
ตามลําดับ 
 ด้านพัฒนาทักษะและทัศคติ พบว่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และคณะดุริยางคศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 คณะ

มัณฑนศิลป์ ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ 

ตารางที่ 22 กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จําแนกตามคณะวิชา (ต่อ) 
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 ด้านการสร้างความคิด พบว่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด 4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.10 และคณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 ตามลําดับ 
 ด้านการประยุกต์ใช้ความคิด พบว่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 4.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.47 และวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 ตามลําดับ 
 ด้านการสร้างอัตลักษณ์ พบว่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด 4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์มีค่าเฉล่ีย 4.35 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และคณะมัณฑนศิลป์ ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 
ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล และสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ 

1. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์การนวัตกรรม 
การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์การนวัตกรรม ด้วยการศึกษาถึง

ความสามารถในการอธิบายตัวแปรแฝงขององค์การนวัตกรรม จากตัวแปรสังเกตได้จํานวน 8 ตัวแปร 
ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ผลดังน้ี 

 

ตารางท่ี 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 
ตัวแปร VISION STRUC LEADER LO TEAM HR CLIMATE NET 

WORK 
VISION 
STRUC 
LEADER 
LO 
TEAM 
HR 
CLIMATE 
NETWORK 

1 
0.382** 
0.458** 
0.312** 
0.340** 
0.218**
0.352** 
0.381** 

 
1 
0.383** 
0.619**
0.574** 
0.418**
0.575**
0.668** 

 
 
1 
0.351** 
0.429** 
0.095* 
0.329** 
0.251** 

 
 
 
1 
0.676** 
0.558**
0.645**
0.561** 

 
 
 
 
1 
0.513** 
0.716** 
0.594** 

 
 
 
 
 
1 
0.630** 
0.541** 

 
 
 
 
 
 
1 
0.582** 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Mean 
S.D. 

3.9352     3.7515      3.7910    3.8061      3.6866  4.1443      3.8310       3.6070 
0.4277     0.5073      0.6522    0.4717      0.6462      0.5363      0.5868       0.6170 

Bartlett’s Test of Sphericity = 253.570 df = 28 p = 0.000 
KMO=0.865 

หมายเหตุ **p<0.01 *<0.05 
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 จากตารางที่ 23 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์

สัน พบว่า ตัวแปรที่บ่งช้ีขององค์การนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01, 
0.05) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่  0.251 ถึง 0.716  โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ

การทํางานเป็นทีม (TEAM) และบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม (CLIMATE)  มีค่าเท่ากับ 0.716 
รองลงมาคือ  โครงสร้างองค์การ (STRUC) และ เครือข่ายภายนอก (NETWORK)  มีค่า 0.668 
ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุดคือ ภาวะผู้นํา (LEADER) และการพัฒนาบุคลากร (HR) มีค่า 
0.095 เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์

สหสัมพันธ์น้ันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ พบว่า มีค่าเท่ากับ 253.570 (p < 
0.000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ 0.865 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปร

สังเกตได้ในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันมากและเหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 

ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์การนวัตกรรม 
ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค์ประกอบ b(SE) B 
VISION 
STRUC 
LEADER 
LO 
TEAM 
HR 
CLIMATE 
NETWORK 

0.18 (0.05) 
0.38 (0.05) 
0.27 (0.08) 
0.38 (0.05) 
0.53 (0.07) 
0.36 (0.06) 
0.49 (0.06) 
0.46 (0.07) 

0.43 
0.74 
0.42 
0.80 
0.82 
0.67 
0.83 
0.75 

3.58** 
6.97** 
3.47** 
7.76** 
8.14** 
6.05** 
8.19** 
7.04** 

0.19 
0.55 
0.17 
0.64 
0.68 
0.45 
0.69 
0.56 

0.09 
0.30 
0.05 
0.44 
0.37 
0.21 
0.42 
0.26 

Chi-square = 25.58          df= 19    P=0.14 
GFI = 0.92            RMR=0.017 

หมายเหตุ **p<0.01  
 จากตารางที่ 24 พบว่าการตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์การนวัตกรรม โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square)  มีค่าเท่ากับ 25.58  มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.14 ที่

องศาอิสระเท่ากับ 19 (df=19)  น่ันคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  เท่ากับ 0.92 และค่าดัชนีรากของกลังสองเฉลี่ย
ของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.017 



โ

ไ

 

 

 เม

โมเดลองค์กา

นัยสําคัญทาง

องค์การนวัต

ได้แก่ บรรยา

มีค่านํ้าหนัก 
มีค่าน้ําหนัก 
น้ําหนัก 0.67
มีค่าน้ําหนัก 
อย่างมีนัยสําค

ภาพที่ 15 ผล
 

ม่ือพิจารณาค

ารนวัตกรรม 
งสถิติที่ระดับ 
กรรม ประม
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ารแห่งการเรีย

ร้างองค์การ 
ละเป้าหมายร่ว

ําดับ แสดงว่า
ในภาพที่ 15 

บความตรงขอ

 

ค์ประกอบในรู

นักทั้งหมดมีค่

05) และมีสั

7 ถึงร้อยละ 
ม (CLIMATE) 
ยนรู้ (LO) มีค
(STRUC) มีค

วมกัน (VISIO
าตัวแปรทั้ง 8
 

องโมเดลวัดอ

รูปคะแนนมาต

ค่าเป็นบวก ข
ัดส่วนความแ

 69 โดยตัวแป
 มีค่านํ้าหนัก

ค่านํ้าหนัก 0.8
ค่าน้ําหนัก 0.

ON) มีค่านํ้าหน

 ตัว เป็นตัวบ่

งค์การนวัตกร

ตรฐานของแต

นาดตั้งแต่  0
ปรปรวนที่อธิ

ปรที่มีนํ้าหนัก

ก 0.83  การท
80 เครือข่ายภ
.74 การพัฒน

นัก 0.43 และ
บ่งช้ีผลลัพธ์ขอ

รรม 

ต่ละตัวแปรสัง

0.42 ถึง 0.83
ธิบายด้วยองค์

กความสําคัญ

ทํางานเป็นทีม

ภายนอก (NE
นาบุคลากร (H
ะ ภาวะผู้นํา (
ององค์การนวั
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งเกตได้ใน

3 ทุกตัวมี

ค์ประกอบ

ญมากท่ีสุด

ม (TEAM) 
ETWORK) 
HR) มีค่า

LEADER) 
ัตกรรมได้
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2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่

เป็นตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร คือระดับของกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอนที่ได้จาก

การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัย ที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์
ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
ตัวแปร CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
CP1 
CP2 
CP3 
CP4 
CP5 

1 
0.765** 
0.687** 
0.676** 
0.597** 

 
1 

0.741** 
0.795** 
0.776** 

 
 
1 

0.816** 
0.770** 

 
 
 
1 

0.910** 

 
 
 
 
1 

Mean 
S.D. 

     4.1433               4.0060        4.1367         3.9493       3.8866 
     0.42896               0.47733        0.42316         0.49768       0.55183 

Bartlett’s Test of Sphericity = 316.518 df= 10 p=0.000   KMO = 0.844 
หมายเหตุ **p<0.01 

 จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยใช้ค่า

สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ตัวแปรที่บ่งช้ีของกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ 0.597 ถึง 0.910  โดยคู่ที่มี

ความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดคือการประยุกต์ใช้ความคิด (CP4) และการสร้างอัตลักษณ์ (CP5)  มีค่า

เท่ากับ 0.910 รองลงมาคือการสร้างความคิด (CP3) และ การประยุกต์ใช้ความคิด (CP4) มีค่า 0.816 
ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุดคือการพัฒนาความรู้ (CP1) และการสร้างอัตลักษณ์ (CP5) มีค่า 
0.597 เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์

สหสัมพันธ์น้ันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ พบว่า มีค่าเท่ากับ 316.518 
(p<0.000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) มีค่าเท่ากับ 0.844 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัว
แปรสังเกตได้ในข้อมูลชุดน้ีมีความสัมพันธ์กันมากและเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค์ประกอบ b(SE) B 
CP1 
CP2 
CP3 
CP4 
CP5 

0.31 
0.45 (0.06) 
0.40 (0.06) 
0.54 (0.08) 
0.58 (0.09) 

0.65 
0.83 
0.84 
0.97 
0.94 

 
7.76** 
6.70** 
6.93** 
6.43** 

0.42 
0.69 
0.71 
0.94 
0.88 

0.25 
0.31 
0.28 
1.08 
0.36 

Chi-square= 2.34       df=2     P=0.311 
GFI =  0.99       AGFI=0.90        RMR= 0.016  RMSEA=0.049 

หมายเหตุ **p<0.01  
 การตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

พิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 2.34  มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.311 ที่

องศาอิสระเท่ากับ 2  (df = 2)  นั่นคือค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้

แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 และค่าดัชนีรากของกลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.016 
 เม่ือพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตได้

ในโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พบว่า นํ้าหนักท้ังหมดมีค่าเป็นบวก ขนาดตั้งแต่ 
0.65 ถึง 0.94 ทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) และมีสัดส่วนความแปรปรวนท่ี

อธิบายด้วยองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประมาณร้อยละ 42 ถึงร้อยละ 94 
โดยตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิด (CP4) มีค่าน้ําหนัก 0.97 
การสร้างอัตลักษณ์ (CP5) มีค่าน้ําหนัก 0.94 การสร้างความคิด (CP3) มีค่านํ้าหนัก 0.84 การพัฒนา

ทักษะและทัศนคติ (CP2) มีค่าน้ําหนัก 0.83 และการพัฒนาความรู้ (CP1) มีค่านํ้าหนัก 0.65 
ตามลําดับ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัว เป็นตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ขององค์การนวัตกรรมได้อย่างมีนัยสําคัญ ดัง
แสดงในภาพที่ 16 
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Innovation: TECH_IN) และกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Development 
Process: CP) สําหรับตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ที่เป็นตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต (Creative Thinking: CT) 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต โดยใช้
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเลล 
พบว่า โมเดลตามกรอบแนวคิดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงปรับโมเดล โดยผ่อน
คลายข้อตกลงเบื้องต้น (Relax Assumption) ให้ความคลาดเคล่ือนในการวัดตัวแปรสังเกตได้มี

ความสัมพันธ์กัน ทําให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดังแสดงใน

ภาพที่ 14 และเสนอผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในตารางที่ 26 พร้อมท้ังผลการวิเคราะห์แยกค่า

สหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม และค่าสถิติอ่ืน ๆ ดังแสดงในตารางที่ 27 
 จากตารางที่ 26 - 27 และภาพที่ 14 แสดงว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
พิจารณาได้จากค่าไคสแควร์ ( =111.35, df=99, p=0.19) ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า 0.05 
แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI = 0.84) ดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับแก้ (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI =  0.75) มีค่าใกล้ 1 เน่ืองจากค่า GFI 
และ AGFI มีความสัมพันธ์กับขนาดของตัวอย่างที่ใหญ่ ทําให้ผลค่าท่ีได้ ไม่เกิน 0.90 เน่ืองจากขนาด
ตัวอย่างเพียง 70 ตัวอย่าง (หลักสูตร) ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA = 0.043) มีค่าน้อยกว่า 0.05 และเข้าใกล้ 0 
แสดงถึงโมเดลมีความกลมกลืนดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่า Normed Fit Index มีค่า 0.93  ซ่ึงมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.90 และ 0.95 แสดงว่ายอมรับว่ามีความกลมกลืน และมีค่า Comparative Fit Index 
(CFI) เท่ากับ 0.98 ซ่ึงใกล้ 1 และมากกว่า 0.90 แสดงว่า เกิดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ มีค่า Incremental Fit Index (IFI) มีค่า 0.98 มีค่ามากว่า 0.90 และมีค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าโมเดลที่ผู้วิจัยคาดไว้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Largest Standardized Residual = 1.826) มี
ค่าไม่เกิน 2.000 เส้นกราฟในคิวพล็อตมีความชันกว่าเส้นแนวทแยง 
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ตารางท่ี 27 ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าสถิติที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบความตรงของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวแปรเหตุตัวแปรผล ค่าประมาณพารามิเตอร์ SE t 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 
โมเดลการวัด Matrix LX  
(น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตได้ภายนอก) 
IN_ORG 
   VISION 
   STRUCT 
   LEADER 
   LO 
   TEAM 
   HR 
   CLIMATE 
   NETWORK 

 
 
 
 

0.21 
0.40 
0.34 
0.35 
0.49 
0.37 
0.46 
0.49 

 
 
 
 

0.50 
0.78 
0.52 
0.75 
0.76 
0.69 
0.78 
0.79 

 
 
 
 

0.05 
0.05 
0.08 
0.05 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 

 
 
 
 

4.25** 
7.63** 
4.44** 
7.15** 
7.33** 
6.27** 
7.43** 
7.76** 

Matrix LY (น้ําหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตได้ภายใน) 
TI 
   PRODUCT 
   PROCESS 
CP 
   CP1 
   CP2 
   CP3 
   CP4 
   CP5 
CT 
   AttCT 
   CharCT 

 
 
 

0.43 
0.52 

 
0.31 
0.36 
0.32 
0.44 
0.47 

 
0.26 
0.76 

 
 
 

0.73 
0.99 

 
0.80 
0.83 
0.84 
0.97 
0.94 

 
0.45 
0.92 

 
 
 

<--> 
0.07 

 
<--> 
0.04 
0.04 
0.05 
0.07 

 
<--> 
0.09 

 
 
 
 

7.43** 
 
 

8.53** 
7.21** 
8.01** 
7.20** 

 
 

6.56** 
โมเดลสมการโครงสร้าง 
Matrix GA (Gramma) 
IN_ORG -> TECH_IN 
IN_ORG ->CP 
IN_ORG ->CT 

 
 

0.88 
0.93 
0.66 

 
 

0.89 
0.85 
0.64 

 
 

0.15 
0.35 
0.59 

 
 

5.86** 
2.66** 
4.11** 

Matrix BE (Beta) 
TECH_IN->CP 
TECH_IN ->CT 
CP->CT 

 
-0.32 
-0.45 
0.13 

 
-0.29 
-0.42 
0.13 

 
0.33 
0.48 
0.18 

 
      -0.97 
      -0.94 

2.73** 
หมายเหตุ **p<0.01, <--> ไม่รายงานค่า SE และ t, --- หมายถึงไม่มีเส้นอิทธิพล 



 

 

 จ
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0.21 ถึง 0.47

ภาพที่ 17 แส
กร
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ตารางที่  28 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิต 
ตัวแปรผล TECH_IN CP CT 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

IN_ORG 0.88 
(0.15) 
0.89 

 0.88 
(0.15) 
0.89 

0.65 
(0.14) 
0.59 

-0.28 
(0.30) 
-0.26 

0.93 
(0.35) 
0.85 

0.35 
(0.25) 
0.34 

-0.31 
(0.44) 
-0.30 

0.66 
(0.59) 
0.64 

TECH_IN  
 
 

  -0.32 
(0.33) 
-0.29 

 -0.32 
0.33 
-0.32 

-0.49 
(0.49) 
-0.46 

-0.04 
(0.07) 
-0.04 

-0.45 
0.48 
-0.42 

CP  
 
 

     0.13 
(0.18) 
0.31 

 0.13 
(0.18) 
0.31 

ค่าสถิติ 
ไค-แสควร์ = 111.35     df = 99 P = 0.19 CFI = 0.98 IFI = 0.98 RMR = 0.019 RMSEA = 0.043 
ตัวแปร        VISION   STRUC    LEADER   LO       TEAM     HR       CLIMATE  NETWORK 
ความเท่ียง     0.25      0.61        0.27     0.56       0.58      0.47      0.60     0.63 
ตัวแปร      PRODUCT PROCESS  CP1      CP2      CP3      CP4      CP5    AttCT   ChaCT   
ความเท่ียง       0.53       0.98       0.64     0.69      0.70     0.94    0.87     0.21       0.84 
สมการโครงสร้างของตัวแปร TECH_IN   CP    CT 
R SQUARE                      0.79      0.37  0.17 
เมตริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  TECH_IN    CP        CT        IN_ORG    
                           TECH_IN   1.00         
                           CP           0.47         1.00      
                           CT           0.20         0.31       1.00 
                           IN_ORG    0.89         0.59       0.34     1.00 

หมายเหตุ: อิทธิพลรวม (TE) อิทธิพลอ้อม (IE) และอิทธิพลทางตรง (DE) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี 0.01 
(P<0.01) ตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

 จากตารางท่ี 28 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-Square) ของสมการ

โครงสร้างของตัวแปรภายในที่เป็นตัวแปรตามและตัวแปรส่งผ่าน ซ่ึงได้แก่ นวัตกรรมเทคโนโลยี (R2 = 
0.79) กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (R2 = 0.37) และระดับความคิดสร้างสรรค์ (R2 = 
0.17) พบว่าตัวแปรทํานายหรือปัจจัยเชิงสาเหตุด้านองค์การนวัตกรรม (IN_ORG) ร่วมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของ    ตัวแปรนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ร้อยละ 79  อธิบายกระบวนการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 37 และอธิบายระดับความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 17 สําหรับการแปล

ความหมายผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปร 
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 ผลการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ขององค์การนวัตกรรม 
นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ ผลการ
วิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างดังในภาพที่ 17 ด้วยการเปรียบเทียบกับสมมติฐานการวิจัยสามารถ

สรุปได้ ดังแสดงในภาพที่ 18  

ภาพที่ 18 แสดงสมมติฐานและผลของการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 (H1) ปัจจัยด้านองค์การนวัตกรรมส่งผลต่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน เพราะ การเป็นองค์การนวัตกรรม

ของหลักสูตรหรือสาขาวิชาส่งผลให้เกิดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทั้ง

กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ด้าน

การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และมีกระบวนการและแนวคิดในการบริหารจัดการแนวใหม่ เม่ือ

พิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็นตัวแปรทํานายหรือตัวแปรเชิง

สาเหตุของนวัตกรรมเทคโนโลยี พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมเทคโนโลยี คือ 
องค์การนวัตกรรมโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.88 แสดงว่าคณะวิชาที่มีองค์การนวัตกรรมท่ีดีได้แก่ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน โครงสร้างองค์การที่ดี ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรียนรู้ การทํางาน

เป็นทีม การพัฒนาบุคลากร บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยด้านเครือข่ายภายนอก เป็น

สาเหตุให้มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ทั้งด้านกระบวนการดําเนินงาน และด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) องค์การนวัตกรรมส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน เพราะการดําเนินการด้านเรียน

การสอนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องขับเคล่ือนด้วยศักยภาพขององค์การ และการ
ทํางานร่วมกับของผู้บริหาร บุคลากร วิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็นตัวแปรทํานายหรือตัวแปร

เชิงสาเหตุของกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ตัวแปรที่ มีอิทธิพลทางตรงต่อ

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มากท่ีสุด คือ องค์การนวัตกรรมโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.93 
แสดงว่าคณะวิชาท่ีมีองค์การนวัตกรรมที่ดีได้แก่ วิสัยทัศและเป้าหมายร่วมกัน โครงสร้างองค์การท่ีดี 
ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร บรรยากาศในการสร้าง

นวัตกรรม ปัจจัยด้านเครือข่ายภายนอก เป็นสาเหตุให้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี 
ได้แก่ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะและทัศนคติ การสร้างความคิด การประยุกต์ใช้ความคิด  
และการสร้างอัตลักษณ์ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุสําคัญท่ีทําให้บัณฑิตมีความสามารถด้านความคิด

สร้างสรรค์ 
สมมติฐานที่ 3 (H3) นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรค์  

ผลการตรวจสอบสมมติฐานไม่เป็นไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ์เชิงลบ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีมี

อิทธิพลเชิงลบคือ มีค่าอิทธิพล -0.28 เน่ืองจากเครื่องมือและกระบวนการส่วนใหญ่มีการดําเนินการ

สูงในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคณะวิชาดังกล่าวเป็นศาสตร์ต้องศึกษา

ภายใต้กรอบ กฎ ระเบียบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือและความจริง

มากกว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแตกความคิดในเชิงสร้างสรรค์  เพราะนวัตกรรมเทคโนโลยี

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์

ไม่มีความสัมพันธ์   เชิงบวกกับใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงหรือการลงทุนด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยีทั้งเครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัย ทั้งน้ีเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นการพัฒนาเชิงความคิด ไม่อิงกับเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือสร้างความสร้างสรรค์มากกว่าเทคโนโลยี ทั้งด้านจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านมัณฑนศิลป์ และด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการ

เรียนการสอนอยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานด้านศิลปะ การออกแบบ ไม่อิงกับเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรมี อัตลักษณ์ในเชิงการใช้ศิลปะในกระบวนการเรียนรู้ทําให้ข้อมีนวัตกรรม

เทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน เพราะ จากการทดสอบความตรง

ของโมเดลกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องและเหมาะสมในการวัด

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ และการมี

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะส่งผลให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่ดี 
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีค่าอิทธิพล 0.13 การมีกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ที่ดีได้แก่ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะและทัศนคติ การสร้างความคิด การ
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ประยุกต์ใช้ความคิด  และการสร้างอัตลักษณ์ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุสําคัญท่ีทําให้บัณฑิตมี

ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงมีรายละเอียดตัวบ่งช้ีในเครื่องมือที่ใช้วัดกระบวนการ

สร้างสรรค์ที่ มีการดําเนินกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรด้วยรูปแบบวิธีการแต่ละขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 เม่ือพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของตัวแปรแฝงองค์การนวัตกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี 
พบว่าค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลท่ีเป็นตัวแปรทํานายหรือตัวแปรเชิง

สาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ มากที่สุด คือ 
องค์การนวัตกรรมโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.66 แสดงว่าคณะวิชาที่มีองค์การนวัตกรรมที่ดีได้แก่ วิสัย
ทัศและเป้าหมายร่วมกัน โครงสร้างองค์การท่ีดี ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม 
การพัฒนาบุคลากร บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยด้านเครือข่ายภายนอก เป็นสาเหตุให้

บัณฑิตมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูง และ ส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงลบคือ มีค่าอิทธิพล -
0.45 เนื่องจากเครื่องมือและกระบวนการส่วนใหญ่มีการดําเนินการสูงในคณะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคณะวิชาดังกล่าวเป็นศาสตร์ต้องศึกษาภายใต้กรอบ กฎ ระเบียบ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน    
  

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรค และความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยคือ เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของหลักสูตรในคณะวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเมินกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของหลักสูตร ศึกษาระดับความคิดสรางสรรคของ

บัณฑิตแตละหลักสูตร และทดสอบความสัมพันธของความเปนองคการนวัตกรรมและนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีสงผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และระดับความคิดสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

นักศึกษาของหลักสูตรในคณะวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 94 หลักสูตร โดยวัดระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิตท่ีจบปการศึกษา 2557 และ            

วัดกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคการนวัตกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรม จาก

คณาจารยในหลักสูตร โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือใหฝายวิชาการของแตละคณะวิชาชวย

ดําเนินการแจกสอบถามใหกับบัณฑิตและคณาจารยในคณะ ท้ังนี้ไดรับแบบสอบถามของบัณฑิต

กลับคืนมา 84  สาขาวิชา และของคณาจารย จํานวน 70 สาขาวิชา  

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝงท้ังหมด 4 ตัว คือ องคการ

นวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และความคิดสรางสรรค 

เครื่องมือท่ีใชในการการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดแก เครื่องบันทึกเสียง I-pad สมุดสําหรับ

การบันทึกสัมภาษณ ปากกา และตัวผูวิจัยท่ีศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิด

สรางสรรค  

2. แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดสรางสรรค โดยใชเครื่องมือของอรสา จูภัทรธนากุล 

(2551) ในการวัดระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิตในทุคณะวิชา 

3. แบบสอบถามเพ่ือวัดความเปนองคการนวัตกรรม นวัตกรรมดานเทคโนโลยี 

4. กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จากกรอบ

แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค มีความตรง

เชิงเนื้อหา พิจารณาจากคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.64 - 1.00 และมีคาความเท่ียงแบบความ

สอดคลองภายในดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยู

ระหวาง 0.963 

155 
 



156 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถาม

ดวยตนเองใหกับคณะวิชาตาง ๆ บัณฑิตท่ีตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 693 ชุด  จาก 84 

สาขาวิชา อาจารยตอบกลับ จํานวน 295 ชุด จากจํานวน 70 สาขาวิชา   

  การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

พ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหดานความคิดสรางสรรคของ

บัณฑิต และปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคดวยสถิติ T-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว สมการสมนัยอยางงายจากบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

พ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากขอมูลท่ีไดรับท่ีไดรับจากคณาจารย

ท่ีตอบแบบสอบถาม ดานองคการนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี และกระบวนพัฒนาความคิด

สรางสรรคดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหสถิติ และตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลในระดับหลักสูตร

โดยวิเคราะหองคประกอบยืนยันของตัวแปรแฝง และวิเคราะหสมการเชิงโครงสรางเพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค และระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิต  
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสรางกรอบแนวคิดทฤษฎีดวยการสัมภาษณเชิงลึก

ผูเชี่ยวชาญในศาสตร โดยใชทฤษฎีฐานรากในการวิเคราะหและถอดความจากการสัมภาษณเพ่ือสรุป

เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการพัฒนาความคิด พบวา รูปแบบการพัฒนากระบวนการ

สรางสรรคมีอยูในทุกสาขาวิชา โดยสัมพันธกับข้ันตอน วิธีการ กรอบความรูเชิงทฤษฎีของแตละ

ศาสตรมีวิธีการสรางและพัฒนาความคิดสรางสรรคในรูปแบบท่ีแตกตางกันท้ังศาสตรดานศิลปะ 

ศิลปะประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เม่ือสรุปขอมูล

สามารถตอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนากระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคได 5 ข้ันตอน ไดแก 

การพัฒนาความรู เปนการพัฒนาและสรางความรู ทฤษฎีพ้ืนฐานในศาสตรของแตละ

สาขาวิชา โดยมีตัวบงชี้ท่ีไดจากการสรางขอคําถามเพ่ือวัดระดับการพัฒนาความรูไดแก วัตถุประสงค 

เปาหมายของการเรียนรู การเขาใจในศาสตร การวิเคราะหสังเคราะหอยางเปนระบบ การสรางโจทย

ปญหาของความรู 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ เปนการพัฒนาทักษะ นําเสนอผลงานผานการฝก

ปฏิบัติ ทําโครงการ วิธีการเขาถึงความรู และเทคนิคในแตละสาขาวิชา  โดยมีตังบงชี้ท่ีไดจากขอ

คําถามเพ่ือวัดระดับทักษะและทัศนคติ ไดแก การสรางประเด็นท่ีสนใจ ความรูเชิงลึก เห็นถึง

ความสําคัญในศาสตร คิด คิดควาดวยตนเอง 
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การสรางความคิด เปนการฝกกระบวนการคิด สรางฐานคิดของแตละศาสตร กลา

แสดงความคิดเห็น หลักการเนนการฝกเครื่องมือทางความคิด  โดยมีตังบงชี้ท่ีไดจากขอคําถามเพ่ือวัด

ระดับการสรางความคิดดวยการสื่อสารตามหลักวิชาการ รูระเบียบวิธีและเทคนิคในสาขาวิชา มุมมอง

การมองโลก การมีสวนรวมในการเรียนรู สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได 

การประยุกตใชความคิด การนําความรูไปประยุกตใชดวยการเปดความคิด ตรวจสอบ

กระบวนการคิด พิจารณาคําตอบจากคําถามท่ีรอบดาน การลองผิดลองถูกและฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิด

ความม่ันใจในความสามารถเฉพาะตน โดยมีตังบงชี้ท่ีไดจากขอคําถามเพ่ือวัดระดับการประยุกตใช

ความคิด ไดแก การแตกประเด็นความคิด ความรอบดานของศาสตร การสะทอนปญหาดวยตนเอง 

การแตกประเด็นความคิด 

การสรางอัตลักษณ พัฒนามุมมองการนําเสนอผลงาน แนวคิดกระบวนการ ท่ีมาของ

แนวคิดผานการวิพากษวิจารณจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร สรางประเด็นท่ีเปนความสนใจเฉพาะ

บุคคล โดยสามารถนําชุดความคิดมาสนับสนุนวิธีการแกปญหาเพ่ือแสดงถึงวิธีการในการตั้งโจทย

ปญหาท่ีสอดคลองกับบริบทปจจุบัน โดยมีตังบงชี้ท่ีไดจากขอคําถามเพ่ือวัดระดับการสรางอัตลักษณ

ไดแก การสรางโจทยและหาวิธีการแกไขอยางมีเหตุผล สรางชุดความคิดของตัวเอง สรางประเด็นท่ี

หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะบุคคล และสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองไดสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคของบัณฑิต 

ผลการวิเคราะหระดับความคิดสรางสรรคของบัณฑิต ผลการประเมินอยูในระดับปาน

กลางและระดับดี  บัณฑิตท่ีมีระดับความคิดสรางสรรคในระดับดีคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป เภสัชศาสตร ดุริยางศาสตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ตามลําดับ สวนใหญมีเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 เลือกเรียนในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดวยความสนใจในสาขาวิชาของผูศึกษาเอง ผูปกครองของบัณฑิตสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และต่ํากวาปริญญาตรี มีรายไดระดับปานกลางคือ 15,000 – 30,000 บาท  และประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  บัณฑิตสวนใหญมีบุคลิกดานความคิดสรางสรรคระดับดีและปานกลาง ปจจัยท่ี

มีผลตอความคิดสรางสรรค คือ รายไดของมารดา อาชีพของบิดา หลักสูตร สาขาวิชาท่ีเรียน และ

คณะวิชาท่ีแตกตางกันสงผลตอความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

3. การประเมินกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และความสัมพันธของ

องคการนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี ท่ีสงผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และ

ความคิดสรางสรรค 

 ผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวา มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเนนกระบวนการสรางความคิด รองลงมาคือการพัฒนาความรู การพัฒนาทักษะและทัศนคติ 

การประยุกตใชความคิด และการสรางตัวตนตามลําดับ  ดานการพัฒนาความรู พบวา คณะจิตรกรรม
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ประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะ

มัณฑนศิลป ตามลําดับ ดานพัฒนาทักษะและทัศนคติ พบวา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร คณะมัณฑนศิลป 

ตามลําดับ ดานการสรางความคิด พบวา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือวิทยาลัยนานาชาติ และคณะศึกษาศาสตร ตามลําดับ ดานการประยุกตใชความคิด 

พบวาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร 

และวิทยาลัยนานาชาติ ตามลําดับ ดานการสรางอัตลักษณ พบวา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร และคณะมัณฑนศิลป ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานดานองคการนวัตกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยี และ

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท มี

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยและผูชวยศาสตราจารย ระยะเวลาท่ีในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเฉลี่ย 

8.68 ป สวนใหญเปนประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เฉลี่ย 3.6 

เรื่องตอป สวนใหญผลิตผลงานวิชาการ และการบริการวิชาการ  ดานองคการนวัตกรรม มีคาเฉลี่ย

ตามลําดับดังนี้ การพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม 

องคการแหงการเรียนรู ภาวะผูนํา โครงสรางองคการ การทํางานเปนทีม และดานเครือขายกับ

องคการภายนอกตามลําดับ ดานเทคโนโลยีนวัตกรรม มีคาเฉลี่ยดานนวัตกรรมกระบวนการมากกวา

ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ ดานเครื่องมือสวนใหญเปนคณะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  ดานนวัตกรรมกระบวนสวนใหญคือ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสาร  วิทยาลั ยนานาชาติ  ศึกษาศาสตร  และมัณฑนศิลป   ด าน

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคสวนใหญใหความสําคัญกับการสรางความคิด รองลงมาคือดาน

การพัฒนาความรู ดานการพัฒนาทักษะและทัศนคติ การประยุกตใชความคิด และการสรางอัตลักษณ

ตามลําดับ ซ่ึงคณะท่ีเนนดานการพัฒนาความรูคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

วิทยาลัยนานาชาติและมัณฑนศิลปตามลําดับ คณะท่ีเนนดานการพัฒนาทักษะและทัศนคติคือคณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร คณะมัณฑนศิลปและคณะดุริยางคศาสตร

ตามลําดับ คณะท่ีเนนดานการสรางความคิดคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ วิทยาลัย

นานาชาติ และศึกษาศาสตรตามลําดับ คณะท่ีเนนดานการประยุกตใชความคิดคือ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนานาชาติตามลําดับ คณะท่ีเนนดานการ

สรางอัตลักษณคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร และคณะ

มัณฑนศิลปตามลําดับ 
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 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบยืนยันเชิงทฤษฎีพบวา ตัวแปรท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรแฝง (Latent Variable) จํานวน 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได 

(Observed Variable)  จํานวน 17 ตัวแปร คือ  

องคการนวัตกรรม วัดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัว ไดแก วิสัยทัศนและเปาหมาย

รวมกัน โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา องคการแหงการเรียนรู การทํางานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร 

บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม ปจจัยดานเครือขายภายนอก  

นวัตกรรมเทคโนโลยี วัดดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก เทคโนโลยีนวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีนวัตกรรมดานกระบวนการ  

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค วัดดวยตัวแปรสังเกตได 5 กระบวนการ 

ไดแก การพัฒนาความรู การพัฒนาทักษะและทัศนคติ การสรางความคิด การประยุกตใชความคิด 

และการสราง   อัตลักษณ   

ระดับความคิดสรางสรรค วัดดวยตัวแปรสังเกตได 2 โดยใชเครื่องมือท่ีมีการ

ตรวจสอบแลวเพ่ือวัดบุคลิกดานความคิดสรางสรรค ดานทัศนคติและดานบุคลิกภาพดานความคิด

สรางสรรค  

ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้กระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไคสแควร (Chi-

square) เทากับ 111.35 มีความนาจะเปนเทากับ 0.19 ท่ีองศาอิสระ (df) เทากับ 99 มีคาดัชนีราก

ของกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน เทากับ 0.043 และเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 

เทากับ 1.826 ซ่ึงสนับสนุนวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  เม่ือพิจารณาสมการ

โครงสรางพบวา ตัวแปรทํานายหรือปจจัยเชิงสาเหตุดานองคการนวัตกรรม  รวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรนวัตกรรมเทคโนโลยีไดรอยละ 79  อธิบายกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคไดรอยละ 37 และอธิบายระดับความคิดสรางสรรคได   รอยละ 17 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงตอความคิดสรางสรรคมากท่ีสุด คือ องคการนวัตกรรมโดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.66 รองลงมา

คือ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค มีคาอิทธิพล 0.13 สวนนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิง

ลบคือ มีคาอิทธิพล -0.45 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค มาก

ท่ีสุด คือ องคการนวัตกรรมโดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.93 สวนนวัตกรรมเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงลบคือ 

มีคาอิทธิพล -0.28 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรมเทคโนโลยี คือ องคการนวัตกรรมโดยมีคา

อิทธิพลเทากับ 0.88 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีนําเสนอขางตน โดยภาพรวมแลวสอดคลองกับกรอบแนวคิดและ

สมมติฐานการวิจัย โดยสรุปประเด็นไดดังนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

การพัฒนากระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค เปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพและสรางกรอบแนวคิดทฤษฎี สวนหนึ่งไดจากการศึกษางานทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กระบวนการดังกลาวเปนการศึกษาแบบองครวมท่ีเปนลักษณะกระบวนการท่ีเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีท่ี

เปนท่ัวไป (Generalization) สอดคลองกับทฤษฎีกระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดทฤษฎีท่ีผูวิจัย

ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและจําแนกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก  

1.1 การพัฒนาความรู เปนกําหนดเปาหมายการเรียนรูเพ่ือกําหนดทิศทางของแตละ

ศาสตร กําหนดวัตถุประสงคดานการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานของ Best and Thomas (2007) 

ข้ันตอนแรกของกระบวนการสรางสรรคคือแนวทางและวัตถุประสงค และแนวคิดของ Botella et al 

(2013) เริ่มกระบวนการสรางสรรคดวย สรางแนวคิดหรือวิสัยทัศน Derry Law et al. (2013) การ

คนหาเกณฑมาตรฐานของวัตถุประสงค  และตองสรางความสนใจในการเรียนรู เปนข้ันตอนของการ

เตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐาน ตามแนวความคิดของ Wallach and Kogan (1965) และ 

Hogarth (1980) ในกระบวนการสรางสรรคซ่ึงเปนข้ันตอนของการเตรียมตัว  เพ่ือการรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในแตละศาสตร ดังแนวคิดของ Krueger and Cross (2006) และแนวคิดของ 

Brown (2009) เปนข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลขาวสาร  และกระตุนใหเกิดทักษะกระบวนการตาม

แนวคิดของ Lassing (2013 ) เปนข้ันตอนของการปรับตัว (adaptation)   

1.2 การพัฒนาทักษะและทัศนคติ  เปนการฝกสรางประเด็นท่ีสนใจและกระตุน

ความสามารถของนักศึกษาเปนการบมเพาะทักษะและแนวคิด เห็นความสําคัญและคุณคาของ

สาขาวิชา ประเมินทักษะวิธีการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับแนวความคิดของ Amabile (1983) 

ในข้ันการเตรียมตัว (Preparation) และประเมินขอมูลขาวสาร (Compiling Information) การรับรู

เง่ือนไขของสังคม การพัฒนา โครงการและวิจัยของนักศึกษา ตามแนวคิดของ Kryssaov et al 

(2001)  ดานความตองการดานโครงสราง (Structural Requirements) และแนวคิดของ Krueger 

and Cross (2006) ในการกําหนดขอจํากัด (Identification of Constraints) และการพัฒนารูปแบบ

พฤติกรรม (Model Behaviors) และการพัฒนานักศึกษาใหเกิดความรูเชิงลึกในประเด็นท่ีสนใจ

สอดคลองกับแนวคิดของ Asplelund (2010) ในข้ันตอนการระบุหรือพิสูจนและกําหนดแนวความคิด 

และแนวคิดของ Mumford (2012)   การเลือกแนวความคิด การผสมผสานแนวความคิด  

1.3 การสรางความคิด  เปนการติดตามกระบวนการคิดสอดคลองกับงานของ 

Parnes, Noller and Biondi (1977)ในข้ันตอนการคนหากําหนด/นิยาม เพ่ือสรางความคิด 
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สอดคลองกับแนวคิดของ Couger et al. (1993) และแนวคิด Isaken et al. (1994) ในการสราง

แนวคิดและการพัฒนาหรือสรางคําตอบ Basadur et al. (2000) และในข้ันนี้เปนการฝกใหนักศึกษา

ไดรูระเบียบวิธี แสดงออกดานความคิดเห็นและการติดตามการเรียนรู และการแกปญหา สอดคลอง

กับแนวคิดของ Krueger and Cross (2006) ในการกําหนดปญหาและการสรางคําตอบ  และแนวคิด

ของ Best and Thomas (2007) ในการเลือกแนวความคิด และ การวางแผนปฏิบัติการ แนวคิดของ 

Howard, Culley and Dekoninck (2008) แนวคิดของ Mumford (2012)  แนวคิดของ Botella 

et al (2013) และแนวคิดของ Mattingly (2011) ในการสรางและรางความคิด แนวคิดของ

Asplelund (2010) ในการสํารวจและกลั่นกรอง ในการสรางความคิด  แนวคิดของ Goodman and 

Dingli (2012) ในข้ันของการสรางแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยนได ทดลองและหาแนวทางท่ีหลากหลาย 

แนวคิดของ Derry Law et al. (2013) ในกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค แนวคิดของ Lassing 

(2013) ในการสังเคราะหปญหาและขอมูลตาง ๆ   

1.4 การประยุกตใชความคิด เปนการฝกความสามารถในการแตกประเด็นความคิด 

ความสามารถในการสะทอนปญหา ความครอบคลุมรอบดาน และความเชี่ยวชาญในศาสตร ซ่ึง

สอดคลองกับแนวความคิดของ  Stein (1967) ในข้ันการตรวจสอบสมมติฐาน แนวคิดของ Hogarth 

(1980) ในข้ันตอนการประเมิน  แนวคิดชอง Amabile (1983) ในข้ันตอนการตรวจสอบความคิด  

แนวคิดของ Couger et al. (1993) ในข้ันตอนการประเมินแนวคิด และแนวคิดของ Isaken et al. 

(1994) การสรางการยอมรับ การประเมินทางเลือก  แนวคิดของ Shneideman (2000) ในการสราง

ความคิดริเริ่มกับสิ่งท่ีเก่ียวของ แนวคิดของ Kryssaov et al (2001) การใชเหตุผลในการเปรียบเทียบ 

แนวคิดของHarris (2002) การนําคําตอบไปใชในการแกปญหา แนวคิดของ Poldma (2009) ใน

ข้ันตอนออกแบบ (design itself) แนวคิดของ Brown (2009) ในการสรางตนแบบ  แนวคิดของ 

Asplelund (2010) การกําหนดและโมเดล แนวคิดของ Goodman and Dingli (2012) คนหาความ

เปนตนแบบ (Strive for originality)  แนวคิดของ Mumford (2012)   ในการประเมินแนวความคิด 

(idea evaluation) และแนวคิดของ Botella et al (2013) ทดสอบแนวคิด ขอกําหนดและราง 

(Provisional object/Draft)  

1.5 การสรางอัตลักษณ เปนการสรางความเปนลักษณะเฉพาะตัวในการแสดงออก

เชิงวิชาการ ดวยการนําเสนอผานผลงาน การศึกษาในประเด็นท่ีสนใจเฉพาะตัว โดยพัฒนาชุด

ความคิด การตั้งโจทยปญหาท่ีรอบดาน ตรวจสอบความคิด เพ่ือคนหาประเด็นใหมในศาสตรท่ีสนใจ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Wallach and Kogan, 1965 ในข้ันทดสอบความคิดและพิสูจนให

เห็นจริง แนวความคิดของ Parnes, Noller and Biondi (1977) ในการคนหาการยอมรับ 

(Acceptance finding) แนวคิดของ Amabile (1983) ในการประเมินผลลัพธ แนวคิดของ Isaken 

et al. (1994) ในการออกแบบกระบวนการ (Designing process) แนวคิดของ Shneideman 
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(2000) การมอบหมายและการสื่อสารเชิงความคิด แนวความคิดของ Harris (2002) ในการประเมิน

คําตอบ แนวคิดของ Krueger and Cross (2006) ในการรวบรวมคําตอบ(Assemble Solutions) 

แนวคิดของ Best and Thomas (2007) ในดานผลสะทอนของความคิด(Reflection) การปรับ 

เปลี่ยนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน (Modification/re-invention)  แนวคิดของ Howard, Culley and 

Dekoninck (2008) การสื่อสารและนําไปใช (Communication/Implementation Phase) แนวคิด

ของ Poldma (2009) การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเกณฑการตัดสินใจ (decisions based on 

judgments) แนวคิดของ Brown (2009) การสรางความคิดและทดสอบ (Idea Generation and 

Testing) แนวความคิดของ Howkins (2009) และแนวความคิดของ Goodman and Dingli (2012) 

พัฒนาตัวอยางและการทํางาน (Provide examples of their work)  แนวคิดของ Botella et al 

(2013) ในการสะทอนความคิดดวยผลงาน (Final work/ Series)  แนวคิดของ Derry Law et al. 

(2013) ในการปรับตามความตองการท่ีเหมาะสม (diverting the need for congruity) ซ่ึงไดรับการ

วิภาควิจารณจากผูเชี่ยวชาญในแตละศาสตร แนวคิดของ Pera (2013) และแนวคิดของ Laisema  

and Wannapiroon (2014) ในการประเมินคา (Evaluation) ของแนวความคิด และการประเมิน

โครงการ (an evaluation of the project) 

การนําตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคไปปรับใชกับกระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาความสรางสรรคของนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดตาม 5 ข้ันตอน ไดแก 

การพัฒนาความรู ดวยการแสดงใหผูเรียนไดรับรูถึงเปาหมายของการศึกษา สราง

แรงจูงใจ และกระตุนความอยากรู การตั้งประเด็นคําถามเพ่ือสรางขอเสนอในการเรียนรูของศาสตรใน

สาขาวิชา การแตกประเด็นปญหาดวยการคิดวิเคราะห การสรุปประเด็นปญหาดวยการสังเคราะห

ขอมูลและสารสนเทศท่ีได และสามารถเชื่อมโยง  องคความรูเพ่ืออธิบายปรากฏการณดวยศาสตรใน

สาขาวิชาท่ีเรียนได ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการสรางความรูในศาสตรสาขาวิชา 

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ เม่ือผูเรียนมีความรู การพัฒนาทักษะและทัศนคติ ดวย

การกระตุนประเด็นท่ีสนใจเฉพาะบุคคล พัฒนาทักษะในการคนควาการเรียนรูเชิงลึก เพ่ือสรางความ

เชี่ยวชาญรอบดาน คิด คน วิเคราะหและเชื่อมโยงกับบริบทสังคมในปจจุบัน เปนการพัฒนาทักษะ

และทัศนคติมุมมองศาสตรสาขาวิชา เชน ดานศิลปะทักษะดานฝมือ ดานวิทยาศาสตรทักษะการคิด

วิเคราะห ทดลอง เพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีคาดไว ทักษะการนําเสนอในการสรุปเนื้อหา เปนตน 

การสรางความคิด เปนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการสื่อสารดวยหลัก

วิชาการ รูถึงระเบียบ ข้ันตอนในการดําเนินงานตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง เหมาะสม กับการนําไป

ประยุกตใช ดวยการเปดความคิดและกลาแสดงออกของนักศึกษา การมองปญหาและแตกความคิด

จากประเด็นปญหาท่ีพบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสรางมุมมองในประเด็นท่ีสนใจในมุมมอง 

สามารถปรับเปลี่ยน ลด เพ่ิมกระบวนการ เพ่ือสรางผลงานหรือกระบวนการท่ีสรางสรรคได 
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การประยุกตใชความคิด เปนการแตกประเด็นและนําเสนอแนวคิดอยางเปนรูปธรรม 

ความอยากรูในประเด็นท่ีสนใจ สามารถสรางความแตกตาง ดวยการสะทอนปญหาและมองปญหา

อยางรอบดานเพ่ือยืนยันแนวความคิดของนักศึกษา เรียนรูระเบียบวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือนํามา

ปรับเปลี่ยนและประยุกตใชในศาสตรสาขาวิชา สรางความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัติซํ้า สามารถ

ประยุกตใชแนวคิดดวยหลักวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรางอัตลักษณ เปนการสรางความสามารถเฉพาะบุคคล หรือ กลุมของนักศึกษา ท่ี

สามารถสรางชุดความคิดไดดวยตนเอง จากกระบวนการท่ีผานมาท้ัง 4 ข้ันตอน สามารถตอบสนอง

ตอปญหาไดอยางรวดเร็ว สามารถสรางประเด็นท่ีสนใจเฉพาะบุคคลพัฒนารูปแบบวิธีเฉพาะบุคคลท่ี

สะทอนมุมมองดานวิชาการกับบริบทของสังคมปจจุบัน 

การนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช ตองสรางแรงจูงใจ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในสาขาวิชา และ

สรางความสามารถเฉพาะบุคคล โดยชองวางระหวางผูเรียนกับผูสอนใหสามารถกลาสะทอนความคิด 

มุมมอง ดวยการใชหลักวิชาการ สามารถโตแยงประเด็นปญหาดวยหลักวิชาการ แสดงความคิดท่ี

แตกตางดวยหลักการและเหตุผล และตองสรางประเด็นปญหาเพ่ือการเรียนรูท่ีรอบดาน ดังนั้นกลุม

ผูเรียน ขนาดหองเรียนจึงมีความสําคัญในการท่ีผูสอนจะสามารถเขาถึงความคิดของนักศึกษา เพ่ือ

สรางศักยภาพในระดับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายกันท่ีตองการการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

เพ่ือประสิทธิภาพของกระบวนการสรางความสรางสรรคของบัณฑิต ตามกรอบแนวคิด ทฤษฏี และ

ธรรมชาติของแตศาสตรสาขาวิชา 

2. ระดับความคิดสรางสรรค 

บัณฑิตสวนใหญมีระดับความคิดสรางสรรคปานกลางถึงระดับดี และปจจัยท่ีมีผลตอ

บุคลิกดานความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางกัน คือ รายไดของมารดา อาชีพของบิดา เม่ือนํามาวิเคราะห

เพ่ือจําแนกกลุมผูมีระดับความคิดสรางสรรคบุคลิกสรางสรรคของกลุมอยูระดับปานกลางและมาก 

สวนใหญมารดามีรายไดปานกลางถึงสูง  อาชีพของบิดามีผลตอความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่ง

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัณฑิตมีบุคลิกสรางสรรคระดับดีถึงดีเลิศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Hung-Yi Wu, et al. (2014) ท่ีกลาวถึงปจจัยดานสถานภาพครอบครัว (Family background) 

สงผลตอความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ในสวนของสาขาวิชา คณะวิชา และหลักสูตรท่ีแตกตางกัน

สงผลตอความคิดสรางสรรคตางกัน เนื่องจากแตละคณะวิชามีแผนการสอน สภาพแวดลอมดาน

การศึกษาและสภาพแวดลอมดานวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของแตละสาขาวิชา ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Hung-Yi Wu, et al.(2014) อาจารยผูสอนและวัฒนธรรมการเรียนรูระหวางผูเรียน 

(peer and advisor social capital)ท่ีแตกตางกัน แนวคิดของ Jibao Gu, Yanbing Zhang and 

Hefu Liu (2013) และแนวคิดของ Daskolia, Maria, Athanasios Dimos and Panagiotis G. 

Kampylis. (2012) ท่ีศึกษาสภาพแวดลอมทางการศึกษา (Environmental Education) ท้ัง
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กระบวนการ (Process) บุคคล (Person) ผลงาน (Product) และบริบท (Context) ท่ีสงผลตอ

ความคิดสรางสรรค และแนวคิดของ Jeou-Shyan Horng and Yi-Chun Lee. (2009) ท่ีศึกษาดาน

กายภาพ (Physical) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และสภาพแวดลอมทางการศึกษา 

(Education Environment) ท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค ทําใหความคิดสรางสรรคของบัณฑิตท่ี

แตกตางกันตามกรอบของศาสตรในแตละสาขาวิชา ทําใหระดับหลักสูตรของแตละคณะวิชาจึงมีความ

แตกตางกันดวย ดังผลการวิจัยท่ีระดับความคิดสรางสรรคสวนใหญมีคาเฉลี่ยสูงในคณะวิชาดานศิลปะ

คือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ศิลปะประยุกตคือคณะมัณฑนศิลป  และดาน

วิทยาศาสตรประยุกตในคณะเภสัชศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีการเรียน

การสอนท่ีใชกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคท้ังดานพัฒนาทักษะและทัศนคติ และการสราง

ความคิดท่ีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาความคิดสรางสรรค นอกจากการคํานึงถึงนักศึกษาและศักยภาพของผูสอน

แลว ปจจัยดานสภาพแวดลอมและภูมิหลังของนักศึกษามีผลตอความคิดสรางสรรค ดังผลการวิจัย

ดานรายไดของมารดาและอาชีพบิดา ท่ีทําใหความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสัมพันธกับสถานะ

การเงินและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดตั้งแตวัยเด็ก มีหลาย

งานวิจัยไดศึกษา และวิจัยการเรียนรูและพัฒนากระบวนการสรางสรรคในปฐมวัยเพ่ือสรางการเรียนรู

และความสรางสรรค รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสรางสรรคของ

สถาบันการศึกษาข้ันสูงการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาดวยการสรางความสนิทสนมของ

อาจารยกับนักศึกษา ทําใหรูถึงภูมิหลังของผูเรียนทําใหสามารถสะทอนความรู ความคิด และสราง

ตัวตนของนักศึกษาได โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาดานศิลปะท่ีตองสรางมุมมองจากประสบการณเพ่ือ

สะทอนตัวตนของผูเรียนไดอยางโดดเดน ดานสาขาวิชา หลักสูตร และคณะวิชาท่ีแตกตางกันดาน

ความคิดสรางสรรค ดวยเหตุผลดานวิธีการสอน และสรางการเรียนรู กรอบทฤษฎีวิธีการของแตละ

ศาสตร ท่ีมีกฎเกณฑมากนอยตางกัน ความคิดสรางสรรคตองอาศัยฐานคิดท่ีนําเสนอผลงานหรือ

วิธีการภายใตกรอบทฤษฎีและปรัชญาของแตละศาสตร การบมเพาะความรู ความคิด ความ

สรางสรรคจึงมีความแตกตางกันในแตละศาสตร เชน ดานศิลปะสะทอนมุมมองของนักศึกษาผาน

ผลงานดานศิลปะท่ีถายทอดดวยผลงานดานศิลปะ ดานสถาปตยกรรมศาสตรสะทอนความสรางสรรค

ดวยความสวยงามและความสามารถในการใชงาน ดานวิทยาศาสตรสะทอนความสรางสรรคดวยนก

ระบวนการวิธี เทคนิคเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูในสาขาวิชา ดานวิศวกรรมศาสตรสะทอนความคิด

สรางสรรคภายใตทรัพยากรและความคุมคา เปนตน 
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3. องคการนวัตกรรม นวัตกรรมดานเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรค ท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค 

ดานองคการนวัตกรรม พบวาตัวแปรสังเกตไดทุกตัวสามารถอธิบายลักษณะของตัว

แปรแฝงได และองคการนวัตกรรมสงผลตอกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค และระดับ

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Constantine Andriopoulos และ Manto Gotsi 

(2000) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเทียบเคียงตราสินคาในอุตสาหกรรมสรางสรรควัฒนธรรมท่ีสนับสนุน

ความสรางสรรค การกระตุนใหเกิดนวัตกรรม การสื่อสารของผูนําท่ีสรางคุณคาความสรางสรรค ความ

ยืดหยุนและความสัมพันธของกลุม ผลตอบกลับของกลไก ความเพียงพอของทรัพยากรและการ

ฝกอบรม การกระตุนหรือแรงจูงใจ การสนับสนุนทางการเงิน ท้ังหมดสงผลตอความสามารถของ

องคการสรางสรรค และสอดคลองกับงานวิจัยของ Chia-His Lian (2010) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จดานนวัตกรรมของการศึกษาของอุตสาหกรรมการสอนพิเศษ (Supplementary 

Education Industry) ในไตหวันวา พนักงานท่ีไดรับการสรางนวัตกรรมในการทํางาน จะมี

ความสามารถประสิทธิภาพและผลิตภาพมากกวาจากสมรรถนะการทํางานและสงผลตอความสามารถ 

เพ่ือปรับปรุงและสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคการไดดวย และสอดคลองกับงานวิจัย

ของศิวพร โปรยานนท (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูนําและสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสงผลตอ

ความสรางสรรคในงานของบุคลากร พบวา สภาพแวดลอมการทํางาน พฤติกรรมของผูนํา และความ

สรางสรรคในงาน มีความสัมพันธเชิงบวก วาพฤติกรรมของผูนําและสภาพแวดลอมมีอิทธิพลโดยตรง

ตอความสรางสรรคของบุคลากร และสอดคลองกับงานวิจัยของ Richard Li-Hua, John Wilson, 

Ghassan Aouad and Xiang Li (2011). กลยุทธในมุมมองของนวัตกรรมและความเปนสากลของ

สถาบันการศึกษาข้ันสูงภาวะผูนํา (Leadership) การแบงปนความรูและเรียนรูขององคการ การ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธสูการเรียนรูขององคการ 

องคการนวัตกรรมสงผลตอนวัตกรรมเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Baoliang Hu (2013) ท่ีไดศึกษาการเชื่อมโยงรูปแบบธุรกิจดวยความสามารถดานนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีโดยผานองคการแหงการเรียนรู การเรียนรูขององคการเปนตัวแปรกลางท่ีสงผลตอตอ

ความสามารถดานนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และงานวิจัยของ Camison and Villar-Lopez  (2014) 

ท่ีไดศึกษาถึงองคการนวัตกรรมท่ีเปนตัวขับเคลื่อนความสามารถของนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและ

สมรรถนะขององคการ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี  พบวา นวัตกรรมเทคโนโลยีสงผลดานกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคเชิงลบ และสงผลตอระดับความคิดสรางสรรคเชิงลบ ท้ังกระบวนการพัฒนาและ

ความคิดสรางสรรค ดวยสาขาวิชาท่ีมีระดับความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูงถึงดีเลิศ เปนสาขาวิชาท่ี

ดานศิลปะ ศิลปะประยุกต เนนการเรียนการสอนท่ีฝกฝมือ ทักษะ วิธีคิดเชิงอารมณและจินตนาการ  
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โดยมีกรอบของศาสตรท่ีเนนการแตกแขนงความคิด ซ่ึงแตกตางจากสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรท่ีเนน

ความคิดดานตรรกะมากกวา และตองใชเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนความคิดอิงตรรกะวิธีคิดท่ีใชกรอบ

แนวคิดทฤษฎีของศาสตร ทําใหผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีสงผลเชิงลบดานกระบวนการและ

ความคิดสรางสรรค 

การนําตัวบงชี้ดานองคการนวัตกรรมไปใชในกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพดานความคิดสรางสรรคของบัณฑิตนั้น จากผลการวิเคราะหสมการเชิงโครงสรางในสวน

ขององคการนวัตกรรม เม่ือจําแนกตามคาประมาณพารามิเตอรท่ีมีความสําคัญแตกตางกัน พบวา การ

จัดการเรียนการสอนดวยการดําเนินงานขององคการท่ีสงเสริมและพัฒนาความมคิดสรางสรรคของ

บัณฑิตนั้น ผูบริหารองคการควรใหความสําคัญกับการดําเนินการขององคการระดับคณะวิชา

ตามลําดับดังนี้ การพัฒนาความรวมมือกับองคการภายนอกท้ังภาคเอกชนและผูเชี่ยวชาญจาก

ภายนอกรวมถึงการบูรณาการศาสตรตางสาขาวิชา การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสรางนวัตกรรม

และการเรียนรู พัฒนาโครงสรางขององคการท่ีเหมาะสม สรางการทํางานเปนทีม พัฒนาองคการแหง

การเรียนรู พัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปและเสนอความสําคัญของ

องคการนวัตกรรมตามลําดับความสําคัญดวยประมิดหัวกลับในการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวย

องคการนวัตกรรม คือการพัฒนาจากภายนอกองคการสูภายในองคการ  และจากระดับองคการสู

ระดับบุคคล และนโยบาย ดังภาพท่ี 19 
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ภาพท่ี 19 แสดงขอสรุปขององคการนวัตกรรมท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค 
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กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวาตัวแปรสังเกตไดสามารถอธิบายลักษณะ

ของตัวแปรแฝงได สงผลตอความคิดสรางสรรคของบัณฑิต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Vesela and 

Klimova (2013) ไดศึกษาเรื่องการสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคดวยนวัตกรรมการเรียนรูใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปนแหลงสรางนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค  และงานวิจัยของ Juha Kettunen, Liisa Kairisto-Mertanen and Taru Penttila 

(2013) ไดศึกษาเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาและผลลัพธการเรียนรูท่ีตองการในสถาบันการศึกษาข้ัน

สูง โดยศึกษา Turku University ในสาขาวิทยาศาสตรประยุกต เปนรูปแบบการเรียนการสอนดวย

นวัตกรรมทางการศึกษาผานกระบวนการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาอยางมีเหตุผล การเขียน การคิดเชิง

วิพากษท่ีสงผลตอความสามารถในการทํางานของบัณฑิต สอดคลองกับงานวิจัยของ Sun Shuqin 

(2012) ไดศึกษาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสรางสรรคและการศึกษาดานศิลปะท่ีเปนการปรับปรัชญา

และวิธีการของการศึกษาและบริบทของสังคมเพ่ือการพัฒนาสูตลาดดานศิลปะ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ Luis E. Vila, Pedro j. Perez และ Francisco G. Morillas (2012) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาข้ัน

สูงและการพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมในสถานท่ีทํางาน ท้ังการรับรู ความจํา การประเมิน

ความคิด และการประยุกตใช  

การนําตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคไปใชเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ควรใหความสําคัญในข้ันตอนกระบวนการประยุกตใชความคิดและการสรางอัตลักษณ ท่ีมีระดับ

ความสําคัญใกลเคียงกันเนื่องจากเปนการใชความรูในศาสตรสาขาวิชาเพ่ือประยุกตใชในบริบทของ

สังคมท่ีตองใชหลักการและเหตุผลเพ่ือสรางกระบวนการคิดและลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีมีความไวตอ

ปญหาดวยหลักวิชาการ เพ่ือนําเสนอความรูและความสรางสรรคผานผลงาน งานวิจัย กระบวนการ

การคิด ข้ันตอนวิธี ในแตศาสตรสาขาวิชา ซ่ึงท้ังสองข้ันตอนผานข้ันตอนการสรางความคิด การพัฒนา

ทักษะและทัศนคติ และการพัฒนาความรูในศาสตรแตละสาขาวิชาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางความรู 

ความคิด ตรรกะและเหตุผลในพัฒนาระดับความคิดสรางสรรคข้ันตอนท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับ ซ่ึงแตละ

ข้ันตอนมีความสัมพันธกันแตละกระบวนการมากนอยตางกัน โดยพ้ืนฐานของความสรางสรรคตองมี

ความรู ทักษะ มีฐานคิด การประยุกต และตัวตนท่ีมีลักษณะเฉพาะดวยกรอบของศาสตรแตละวิชา 

ดังความสําคัญและความสัมพันธของกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคแตละข้ันตอนท่ี

เปรียบเสมือนกรวยท่ีพัฒนาและบมเพาะความคิดสรางสรรค แสดงในภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20 แสดงขอสรุปความสําคัญของข้ันตอนกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีสงผลตอ

ความคิดสรางสรรค 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช 

1. ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค สามารถแนวทางในการพัฒนาการ

เรียนการสอนของหลักสูตรท่ีเสริมสรางสรางและพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรค โดยมีปจจัย

ดานองคการนวัตกรรมมีความสําคัญในการชวยขับเคลื่อนความสามารถของกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของบัณฑิต โดยการดําเนินงานองคการใหมี

ประสิทธิภาพดวย วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน การพัฒนาโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม การสราง

องคการแหงการเรียนรู  การทํางานเปนทีม การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การสราง

บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม และการสรางเครือขายกับภายนอก  

2. การนําตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคไปใชเพ่ือความคิดสรางสรรค 

เพ่ือเปนแนวนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแตการพัฒนาความรูและรากฐานของสาขาวิชาท่ี

เขมแขง การพัฒนาทักษะและทัศคติของผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนและความสนใจการรูใน

ศาสตรของสาขาวิชา การสรางความคิดโดยท่ีสรางความสามารถระดับบุคคลเพ่ือหาแนวทางท่ี
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เหมาะสมของแตละบุคคล การประยุกตใชความคิดเพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานตรรกะวิธีคิดท่ี

สามารถประยุกตใชหลักวิชาการเพ่ือตอบโจทยปญหาและตอบสนองตอปญหาในรูปแบบตาง ๆ และ

การสรางความโดดเดนท่ีเปนลักษณะเฉพาะบุคคลดวยความลึกของศาสตรในสาขาวิชาท่ีสามารถตอบ

สรางโจทยและคําถามเพ่ือความลุมลึกและความเขมขนจากความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับบุคคล  

3. ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคมีความเหมาะสมในการนําไปใชใน

สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถดานความคิดสรางสรรคของบัณฑิต ในการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาโดยใชตัวบงชี้แตละกระบวนการของการพัฒนาความคิด

สรางสรรคเปนแนวทางทางในการชี้นําทิศทางของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแตละระดับ

ดวยรูปแบบ วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและสรางสรรค การพัฒนา

ความสามารถในการคิด ความกลาแสดงความคิดเห็น ตัวตน โดยอาจารยเปนผูพัฒนาศักยภาพระดับ

บุคคลของบัณฑิต สาขาวิชาและหลักสูตรขับเคลื่อนหลักสูตรท่ีสอดแทรกกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคแตละข้ันตอนตามความลุมลึกของแตศาสตรสาขาวิชาตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตร แตละ

ระดับชั้นป นั่นคือเม่ือผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติ มีทักษะ มีความคิด มีการประยุกตใช

ความคิด และมีลักษณะอัตลักษณเฉพาะบุคคลท่ีสะทอนถึงความคิดสรางสรรคในศาสตรสาขาวิชา 

และแนวทางพัฒนาความคิดสรางสรรคขององคการระดับคณะวิชาสําหรับผูบริหารในการบริหารดวย

องคการนวัตกรรมท่ีสงเสริมตอกระบวนการพัฒนาและความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ของบัณฑิต พัฒนาการเรียนรูจากแหลงภายนอกองคการจนถึงระดับในองคการท่ีเปนสภาพแวดลอม

ของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ท้ังงบประมาณ เครื่องมือ พนักงานสายสนับสนุน สภาพแวดลอมท่ี   

เอ้ือตอการเรียนรู การพัฒนาบุคลาการท้ังสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน

การประกอบอาชีพของบัณฑิตสูบุคลากรในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับบุคคล องคการ สังคม และประเทศตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุมระดับกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาข้ันสูง เพ่ือ

ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรคของมหาวิทยาลัยท่ีเนนความเปนเฉพาะทาง ภารกิจดาน

การผลิตบัณฑิต วิจัย เทคโนโลยี เปนตน เพ่ือหาขอสรุปนัยท่ัวไป (Generalizations) และยืนยันเชิง

ทฤษฎี  

2. ควรศึกษาเชิงลึกในกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละศาสตร ซ่ึงแต

ละศาสตรมีการสอดแทรกความคิดสรางสรรคในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามกรอบของศาสตรในแตละ

สาขาวิชา 
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3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรคในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุด

ศึกษา ดวยปจจัยหรือองคประกอบดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

4. การศึกษาโมเดลเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค ควรศึกษาวิธีการวัดความคิด

สรางสรรคดวยเครื่องมือท่ีมีลักษณะเฉพาะทางของแตละศาสตรท่ีมีรูปแบบวิธีการท่ีแตกตางกันในการ

นําเสนอความคิดสรางสรรค และปจจัยหรือตัวแปรท่ีเก่ียวของท่ีไมสามารถควบคุมได 
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รายชื่อผูทรงคณุวุฒิเพื่อสัมภาษณและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่องตัวบงชี้กระบวนพัฒนาความคิดสรางสรรคในสถาบนัการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณเชิงสรางสรรค 

ลําดับ ชื่อ คณะวิชา วันที่สัมภาษณ เวลา รวมเวลา สถานทีส่ัมภาษณ 
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6. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร 

31 มี.ค. 2558 17.45 น. 1 ชม. 30 นาที สํานักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร 
ตลิ่งชัน 
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ลําดับ ชื่อ คณะวิชา วันที่สัมภาษณ เวลา รวมเวลา สถานทีส่ัมภาษณ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข คณะสถาปตย 

กรรมศาสตร 
20 ก.พ. 2558 10.44 1 ชม. 20 นาที คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

8. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง คณะมัณฑนศลิป 19 ก.พ. 2558 13.30 น. 30 นาท ี คณะมัณฑนศลิป 
9. อาจารยกศิตินกร ชุมวรานนท คณะมัณฑนศลิป 20 ก.พ. 2558/ 14.00 1 ชม. คณะมัณฑนศลิป 
10. รศ.ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพงเกษร คณะมัณฑนศลิป 20 ก.พ. 2558 11.59 45 นาท ี คณะมัณฑนศลิป 
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วิทยาการจัดการ 
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13. รองศาสตราจารย ดร. รัศม ีชูทรงเดช คณะโบราณคดี 18 ก.พ. 2558 15.45 1 ชม. 6 นาท ี คณะโบราณคดี 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย สําเนียงงาม คณะอักษร
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วิทยาศาสตร ม.ศิลปากร 

18. รองศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน ไกรลาส คณะ
วิทยาศาสตร 

10 ก.พ. 2558 14.55 45 นาท ี ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
ม.ศิลปากร 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท คณะเภสัช
ศาสตร 

1 ธ.ค. 2557 17.42 1 ชม. 15 นาที สํานักงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
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ลําดับ ชื่อ คณะวิชา วันที่สัมภาษณ เวลา รวมเวลา สถานทีส่ัมภาษณ 
20. ศาสตราจารย ดร. พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ คณะเภสัช

ศาสตร 
4 ก.พ. 2558 17.20 1 ชม. คณะเภสัชศาสตร 

21. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน คณะเภสัช
ศาสตร 

4 ก.พ. 2558 11.45 น. 2 ชม. 6 นาท ี ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร 
นครปฐม 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

17 ก.พ. 2558 11.17 1 ชม. 5 นาท ี คณะวิศวกรรมศาสตร ม.
ศิลปากร 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัณฑิต อินณวงศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

10 ก.พ. 2558 12.27 1 ชม. 16 นาที ภาคเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.ศิลปากร 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6 ก.พ. 2558 14.33 1 ชม. 35 นาที คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ม.
ศิลปากร 

25. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณะวิทยาการ
จัดการ 

24 พ.ย. 2557 17.27 1 ชม. 8 นาท ี สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี คณะวิทยาการ
จัดการ 

9 ก.พ. 2558 14.30 1 ชม. คณะวิทยาการจัดการ ม.
ศิลปากร 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รูปผูทรงคณุวุฒิที่สัมภาษณและตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
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ภาพผูทรงคณุวุฒิที่สัมภาษณและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณ ี       อาจารยจักรพันธ วิลาสินีกุล        ผศ.ญาณวิทย กญุแจทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช              อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร     

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   ศ. ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห            รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช                    ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข 
 

อาจารยโอชนา พูลทองดีวัฒนา            

 

 

http://www.finearts.su.ac.th/aboutus/instructor/view/51
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   รศ.ดร.ร.ต.อ. อนุชา แพงเกสร        ผศ.เอกพงษ ตรีตรง             อาจารยกศิตินกร ชุมวรานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     ผศ.ดร. อนิรุทธ สติมั่น                 รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย            ผศ.ดร. สมชาย สําเนียงงาม 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาส             ศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ      ศ.ดร. พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 
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ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท              ผศ. ฉตัรชัย เผาทองจีน                ผศ.ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ                   ผศ.ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร        ผศ.ดร. บัณฑติ อินณวงศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ. ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนญุาตใชเครื่องมือในการวัดระดับความคิดสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในสถาบนัการศึกษา  

ระดับอุดมศกึษาท่ีมีอัตลักษณเชิงสรางสรรค 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการทําดุษฎีนิพนธ
เรื่องตัวบงช้ีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ
เชิงสรางสรรค วัตถุประสงค เ พ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยระดับบุคคล ระดับองคกร และ
กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่มีผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค ขอมูลที่ทานตอบจะเปนความลับและนํามาใชใน
การวิเคราะหทางสถิติเทาน้ัน 
 

แบบสอบถามชุดนี้ มี  8  หนา รวมทั้งหมด 3  สวน จํานวน 69 ขอ ดังนี ้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล         จํานวน   8 ขอ 

สวนที่ 2 องคกรนวัตกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี   จํานวน 35  ขอ 

สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษา  จํานวน 26  ขอ 
นิยามศัพทที่เก่ียวของ 
หลักสูตร คือ การดําเนินระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชาในดานเนื้อหา บุคลากร กระบวนการดําเนินงานท้ังเรียนการ
สอนท้ังภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะตาง จนเสร็จสิ้นกระบวนการคือการผลิตบัณฑิต
ในแตละปการศึกษา 
องคกรนวัตกรรม คือ ลักษณะองคกรท่ีสงเสริมตอการพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑท่ีชวยเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพขององคกร ท้ังดานบริหารจัดการ โครงการสราง และการจัดการทรัพยากรมนุษย องคกรท่ีมีลักษณะ
ยืดหยุนมีความคลองตัวในการทํางาน  มีบรรยากาศท่ีสามารถสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมเทคโนโลยี  คือนวัตกรรมท่ีมีพ้ืนฐานจากเทคโนโลยี ท้ังดานการกายภาพและดานกระบวนการ เชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงดําเนินงานของหลักสูตรท่ี
มีการนําแนวคิดการจัดการสมัยใหม และการเลือกแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ สําหรับการใหขอมูลของทาน 
นายสิริชัย ดีเลิศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาสงคืนแบบสอบถามที่งานสารบรรณของคณะวิชา  
เพ่ือรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดสงที ่อาจารยสิริชัย ดีเลิศ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเพชรบุรี 
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คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับระดับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมาก
ที่สุด  

1. หลักสูตรท่ีสอน…………………………………  สาขาวิชา..................................................................... 

2. คณะวิชา……………………………….............................. 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบการศกึษา 

 ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อ่ืน ๆ............................................... 

สาขาวิชาท่ีจบ.............................................................................................................................. 

4. ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย     ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย   

 อ่ืนๆ............................................... 

5. ระยะเวลาท่ีสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา........................ป 

6. สถานภาพของในหลักสูตร/คณะวิชา 

 ประธานหลักสูตร   หัวหนาสาขาวิชา   รองคณบดีฝายวิชาการ 

 อาจารยประจําหลักสูตร   อาจารยประจําสาขาวิชา  ผูบริหารใน
คณะวิชา 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................ 
7. รายวิชาท่ีทานไดรับมอบหมายตอป (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 พ้ืนฐานในชั้นปท่ี 1-2  วิชาหลักในชั้นป 3- 4   วิชาหลักในชั้นป 5- 6 

 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/จุลนิพนธ  จํานวน..............ชิ้นงาน/ป 

 การคนควาอิสระ จํานวน..............ชิ้นงาน/ป 

8. ผลงานหรือโครงการท่ีรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 ผลงานวิชาการ   ผลงานดานประโยชนเชิงสาธารณะ   ผลงานเชิงนโยบาย 

 ผลงานเชิงพาณิชย   ผลงานเชิงสรางสรรค     บริการ

วิชาการ 

 อ่ืน ๆ..................................................................... 
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สวนที่ 2 องคกรนวัตกรรมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความเปนจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ของคณะวิชาทานท่ีเกี่ยวของการเรียนการสอนของทานมากท่ีสุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียวในแตละขอคําถาม 

มากท่ีสุด หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด   
มาก   หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมาก    
ปานกลาง  หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง   
นอย   หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอย    
นอยท่ีสุด  หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด  

 
องคกรนวัตกรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน 

1. นวัตกรรมหรือความสรางสรรคเปนสวนหนึ่งของ
วิสัยทัศนและกลยุทธของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติได 

     

2. บุคลากรมีเปาหมายรวมกันและยอมรับวิสัยทัศนการ
พัฒนาความสรางสรรคและนวัตกรรมของหลักสูตร/
สาขาวิชา 

     

3. บุคลากรทุกระดับมองเห็นศักยภาพของตนเองในการ
เปนสวนหนึ่งของการสรางสรรคและกระบวนการนวัตกรรม 

     

โครงสราง 

4. หลักสูตร/สาขาวิชามีโครงสรางและกลไกท่ีเอ้ือตอความ
สรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 

     

5. หลักสูตร/สาขาวิชามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานท่ีคลองตวัและรวดเร็ว ลดเวลาท่ีไมกอใหเกิดคุณคา 
สงผลใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน 

     

6. หลักสูตร/สาขาวิชามีการทํางานท่ีสามารถติดตอ
หนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

ภาวะผูนํา 

7. ผูบริหารระดับสูงมีความกระตือรือรนและใหความสนใจ
ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ
หลักสูตร/สาขาวิชา 

     

8. ผูบริหารระดับสูงมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและความสรางสรรคขององคกร 

     

องคกรแหงการเรียนรู 

9. หลักสูตร/สาขาวิชาใหความสําคัญกับทุกกิจกรรมดาน
การเรียนการสอน กระตุนการมีสวนรวม การตอบสนอง 
และการวิพากษวิจารณ หรือประเมินผลงาน ทางวิชาการ
และงานสรางสรรค 

     

 



213 
 

 

 

 
องคกรนวัตกรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

10. หลักสูตร/สาขาวิชามีกระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู ทักษะของคณาจารยอยางเปนระบบ 

     

11. หลักสูตร/สาขาวิชามีตํารา เอกสาร สิ่งพิมพทาง
วิชาการ/วิจัยตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลากรไดเพ่ิมพูน
ความรูไดตลอดเวลา 

     

การทํางานเปนทีม 

12. หลักสูตร/สาขาวิชาสนับสนุนการทํางานเปนทีมเพ่ือ
บูรณาการทํางานรวมกันเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 

     

13. หลักสูตร/สาขาวิชามีการบูรณาการความรูระหวาง
สาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกัน 

     

14. หลักสูตร/สาขาวิชามีวิธีการแกปญหา ขอขัดแยงใน
กลุมไดอยางมีประสิทธิผล 

     

การพัฒนาบุคลากร 

15. หลักสูตร/สาขาวิชาสนับสนุนการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการและการสรางสรรคของนกัศึกษาและคณาจารย 

     

16. หลักสูตร/สาขาวิชาสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ฝกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนาอยางตอเนื่อง 

     

17. หลักสูตร/สาขาวิชามีการการสรางแรงจูงใจหรือให
รางวัลในการสนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการหรือ
ความสรางสรรค (นวัตกรรม)ท้ังคาตอบแทนและดานอ่ืน ๆ 

     

บรรยากาศในการสรางนวัตกรรม 

18. หลักสูตร/สาขาวิชามีสภาพแวดลอมเพ่ือสราง
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานแบบไมเปนทางการ 

     

19. หลักสูตร/สาขาวิชาสนับสนุนใหอาจารยสามารถ
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีโอกาสสราง
ความคิดหรือเสนอโครงการใหเปนจริง 

     

20. หลักสูตร/สาขาวิชาเปดโอกาสหรือสนับสนุนการ
แขงขันเชิงวิชาการ  ของนักศึกษาและคณาจารย 

     

ปจจัยดานเครือขายภายนอก 

21. หลักสูตร/สาขาวิชามีการบูรณาการกับองคกรภาครัฐ
และภาคเอกชนภายนอกดานความรูเชิงวิชาการ 

     

22. หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานท่ีเกี่ยว 
ของเพ่ือสรางนวัตกรรมและความสรางสรรคตอหลักสูตร 

     

23. หลักสูตร/สาขาวิชามีการนําผลการประเมินผูใชบัณฑิต
มาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับ
บริบทปจจุบัน 
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เทคโนโลยนีวัตกรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

24. หลักสูตร/สาขาวิชามีเครื่องมือและอุปกรณเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา เชน 
แทนพิมพ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร เครื่องมือศิลปะ 
อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน เปนตน 

     

25. หลักสูตร/สาขาวิชา มีหองปฏิบัติการ หรือ 
แบบจําลองสถานการณเฉพาะของสาขาวิชา ท่ีสนับสนุน
การฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในสาขาวิชา 

     

26. หลักสูตร/สาขาวิชามีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนของสาขาวิชา เพ่ือการสืบคนสารสนเทศ
ทางวิชาการ การคนควา หาความรู ท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ 

     

27. หลักสูตร/สาขาวิชามีซอฟตแวรเฉพาะดาน ท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือการสืบคนสารสนเทศทาง
วิชาการ การคนควาหาความรู เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ 

     

28. หลักสูตร/สาขาวิชา มีฐานขอมูลดานการวิจัยและ
สรางสรรค ท่ีสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

     

29. หลักสูตร/สาขาวิชา มีการประยุกตใชสื่ออินเทอรเน็ต 
เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือการเรียนการสอน 

     

30. หลักสูตร/สาขาวิชา สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ผลงานดานความคิดสรางสรางสรรค หรือการวิจัย 

     

31. หลักสูตร/สาขาวิชา มีการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และวิธีการสอนรูปแบบใหมท่ีสงเสริมเรียนรูและการพัฒนา
ทักษะ ความคิดสรางสรรคของนกัศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

32. หลักสูตร/สาขาวิชาเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพ่ือ
สรางแรงกระตุน และแรงจูงใจในการเรียนของสาขาวิชา 

     

33. หลักสูตร/สาขาวิชานําความตองการของผูใชบัณฑิต 
ปญหาการจัดการเรียนการสอน ขาวสารและแหลงความรู 
มาบูรณาการ และสังเคราะหใหเกิดกระบวนการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

     

34. หลักสูตร/สาขาวิชา เลือกความคิดหรือแนวปฏิบัติใหม 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง 

     

35. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานมีการนําแนวคิด ระบบการ
บริหารงานสมัยใหมมาประยุกตใชในการดําเนินงานของ
องคกร เชน ระบบประเมินบุคลากรรูปแบบใหม ระบบ
บริหารท้ังองคกร (TQM) 5ส การประเมินสมรรถนะ
บุคลากรแบบใหม PDCA, Best Practice เปนตน 
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สวนที่ 3 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับระดับความเปนจริงเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคในการเรียนการสอนของทานมากท่ีสุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว 

ทุกครั้ง   หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความนั้น ทุกครั้ง 
บอยครั้ง  หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความนั้น บอยครั้ง 
บางครั้ง  หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความนั้น บางครั้ง 
นาน ๆ ครั้ง  หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไดดําเนินการตามขอความนั้น นาน ๆ ครั้ง 
ไมเคยกระทํา  หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาไมไดดําเนินการขอความนั้น 

 
กระบวนการพัฒนาความคดิสรางสรรค 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 
ทุก
ครั้ง 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน 
ๆ 

ครั้ง 

ไม
เคย
กระ
ทํา 

การพัฒนาความรู      
1. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดชี้แจงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการเรียนรูกับนักศึกษาไดอยางชัดเจน 

     

2. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดสรางความสนใจ 
แรงจูงใจ ความซาบซ้ึงในการเรียนรูของรายวิชาท่ีศึกษา 

     

3. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษาใชการ
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบในการแกปญหา 
รวมถึงการพัฒนาประเด็นและขอเท็จจริง 

     

4. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษาใชทักษะ
กระบวนการสรางโจทยปญหาท่ีดี (การตั้งคําถามเพ่ือการ
เรียนรู) 

     

5. หลักสูตร/สาขาวิชา ของทานไดกระตุนใหเกิดการ
เชื่อมโยงท้ังแบบอุปนัย (จากปรากฏการณหรือแนวคิดไปสู
ทฤษฏี) และนิรนัย(จากทฤษฏีสูปรากฏการณ) 

     

การพัฒนาทักษะและทัศนคติ      

6. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดกระตุนความสามารถของ
นักศึกษา ในการสรางประเด็นท่ีสนใจจากประสบการณ
เฉพาะบุคคล 

     

7. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดกระตุนใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูเชิงลึก และครอบคลุมประเด็นท่ีสนใจศึกษา 

     

8. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานมีวิธีการทําใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญ ปรัชญา คุณคา การมีความเชี่ยวชาญในศาสตร
ของสาขาวิชาท่ีศกึษา 

     

9. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษาประเมิน 
พัฒนาทักษะ วิธีการเรียนรูดวยตนเอง 

     

10. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานมีการมอบหมาย      
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กระบวนการพัฒนาความคดิสรางสรรค 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 
ทุก
ครั้ง 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน 
ๆ 

ครั้ง 

ไม
เคย
กระ
ทํา 

กําหนดใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการบูรณาการโครงการ
หรือการวิจัยในศาสตรของสาขาวิชาเพ่ือสรางการรับรู
เงื่อนไขหรือปญหาของสังคม 
การสรางความคิด      

11. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาในการสื่อสารความคิดดวยหลักการเชิง
วิชาการในศาสตรของสาขาวิชา 

     

12. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดใหความรูในระเบียบวิธี
เชิงวิชาการ หรือเทคนิค หรือกระบวนการท่ีใชในสาขาวิชา 
และตองปฏิบัติตามนั้นจึงจะไดผลดี 

     

13. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดกระตุนใหนักศึกษากลา
แสดงความคิดเห็น เปดความคิด และขอเท็จจริง 

     

14. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานมีการฝกใหนักศึกษามอง
โลกในแงบวก เม่ือพบปญหาท่ียากลําบากตอการแกไข ทาน
ชวยเหลือใหสามารถแกปญหาได และใหมีกระบวนการ
แกปญหาอยางอดทน และกลาเผชิญปญหาโดยไมเลิกลม
งาย ๆ 

     

15. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานใหอาจารยมีสวนรวมใน
การแสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู และกระตุนให
นักศึกษาติดตามการเรียนรูประเด็นท่ีสนใจ 

     

16. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานยอมรับวิธีการหรือ
กระบวนการท่ีหลากหลายของนักศึกษาในการสรางผลงาน
ใหสําเร็จตามมอบหมาย 

     

การประยุกตใชแนวความคิด      

17. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษามี
ความสามารถในการแตกประเด็นความคิดได และสามารถ
แสดงแนวความคิดท่ีเปนรูปธรรมไดชัดเจน 

     

18. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานสนับสนุนความคิด และ
ความอยากรูของนักศึกษา ท่ีมีความคิดแปลกแตกตางจาก
ผูอ่ืน ท่ีสามารถแกไขหรือโตแยงแนวความคิดดวยความรูใน
ศาสตรของสาขาวิชา 

     

19. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานสามารถกระตุนให
นักศึกษาเกิดความสามารถในการสะทอนปญหาดวยตัวเอง 
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กระบวนการพัฒนาความคดิสรางสรรค 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 
ทุก
ครั้ง 

บอย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน 
ๆ 

ครั้ง 

ไม
เคย
กระ
ทํา 

20. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานสอนใหนักศึกษารูวา
แนวความคิดท่ีไมรอบดาน และไมครอบคลุมจะสรางความ
เสี่ยงในการดําเนินงานหรือการทํางาน 

     

21. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานสามารถพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของนักศึกษาดวยการปฏิบัติซํ้าเพ่ือ
เรียนรูระเบียบวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

     

การสรางอัตลักษณ      

22. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานฝกใหนักศึกษาสามารถ
สรางโจทยปญหาไดหลายระดับและหาวิธีการแกไขไดอยาง
มีเหตุและผล 

     

23. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษาสามารถ
สรางชุดความคดิ(กระบวนการคิดเฉพาะบุคคล) ความไวตอ
ปญหา ความครบถวนและครอบคลุมในการแกปญหา โดย
นําหลักวิชาการมาสนับสนุนแนวความคิด 

     

24. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดฝกใหนักศึกษามี
ความสามารถ ในการสรางประเด็นท่ีหลากหลาย ท่ีแสดงถึง
คุณคาแนวความคิดเชิงบวกจากทุกมุมมอง เพ่ือใหไดผลงาน
ไดสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 

     

25. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดพัฒนาความสามารถใน
การสรางประเด็นการนําเสนอท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของ
นักศึกษา 

     

26. หลักสูตร/สาขาวิชาของทานไดเปดโอกาสใหนักศึกษา
คนหาความคิดดวยรูปแบบวิธีและสภาพแวดลอมท่ี
หลากหลายเพ่ือปรับเปลี่ยนมุมมองในการคนพบแนวทางอ่ืน
เพ่ิมเติม 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอบขอบคุณทกุทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีครับ 
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ท่ีอยู    126/1 หมู 8 ตําบลมาบปลาเคา อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีทํางาน    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

    เลขท่ี 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542  สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

    สาขาวิชาระบบสารสนเทศประยุกต    

    สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                           

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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