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การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้น

ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 2) เพื่อสรา้งชุดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน และ 3) เพื่อศึกษา
ประสทิธิผลของชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเป็น อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา ผูท้รงคณุวฒุิ และผูใ้ช้
บณัฑิต จ านวน 437 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณก์ึ่งมีโครงสรา้ง แบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิรท์โดยมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.990 แบบ
ประเมินคณุภาพชุดฝึกอบรมจากการสนทนากลุม่ ชุดฝึกอบรม แบบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
แบบตรวจสอบคณุภาพผลงาน และแบบประเมินความพงึพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี 
ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
(PNI modified) และการทดสอบที (Dependent t-test) ผลการวิจยัพบว่า 1) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้น
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พบว่า ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เป็น
ทกัษะที่มีค่าความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ (PNI modified เท่ากบั .50) รองลงมา คือ ทกัษะคิดผลิตภาพ (PNI 

modified เท่ากบั .42)  ทกัษะคิดวิเคราะห ์ (PNI modified เท่ากบั .37) และทกัษะคิดรบัผิดชอบ (PNI modified เท่ากบั 
.32) ตามล าดบั 2) การสรา้งชดุฝึกอบรม โดยใชก้ระบวนการสนทนากลุม่ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) พบว่า ทกุ
กิจกรรมมีความเหมาะสม และ 3) การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศึกษาหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
คา่คะแนนเฉลีย่คณุภาพผลงานจากการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ และความพงึพอใจที่มีตอ่การ
ฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑท์ี่ก าหนด (3.51) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The aims of this study are as follows: (1) to assess the current and the expectation 

conditions on creative and productive skills for students in Private Higher Education Institutions; (2) 
to create a training package enhancing the creative and productive skills of the students; (3) to study 
the effectiveness of the training package enhancing the creative and productive skills for students in 
Private Higher Education Institutions. There were 437 informants and representative samples in this 
research, including instructors, students, experts, and employers. The research tools consisted of 
the following: (1) the semi-structural interview prior to developing the assessment form; (2) the 
current and expected conditions on the creative and productive skills assessment form, using a five-
point Likert Scale, the reliability of the form was .990; (3) the work quality assessment form for the 
training package generated by focus group discussions; (4) the training package was used as an 
instructional tool; (5) the creative and productive skills assessment form; (6) the quality assessment 
form; and (7) the student satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, PNI modified and a dependent t-test. The research 
results were as follows: (1) creativity was perceived as the most necessary factor (PNI modified = .50), 
followed by productive mindedness (PNI modified = .42), critical mindedness (PNI modified = .37) and 
responsible mindedness, (PNI modified = .32) respectively; (2) the training package was developed by 
an online focus group via Zoom and considered to be effective instructional tools for enhancing 
creative and productive skills; and (3) a study of the effectiveness of the training package found that 
the average posttest score was higher than the pretest with a .05 level of statistical significance. The 
average score on quality of work using creative and productive skills and satisfaction with the 
training package were higher than the set criteria (3.51) with a .05 level of statistical significance. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในสภาพปัจจุบนั  สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นดา้นความ
เจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  ดา้นความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุ  ความทนัสมยัทางดา้น
เทคโนโลยี  ท่ีท าใหส้งัคมโลกกลายเป็นสงัคมไรพ้รมแดน  ดา้นการเมือง  การปกครอง  รวมถึงดา้น
บริบทและโครงสร้างของสังคม  การเป็นส่วนหนึ่งของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงและรุดหน้า
ตลอดเวลา  ประเทศและภาคธุรกิจไม่เพียงตอ้งปรับตวัเพ่ือใหพ้รอ้มรบักบัการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วเท่านัน้ ยังจ  าเป็นตอ้งมองไปขา้งหนา้  เพ่ือสรา้งโอกาสในการท่ีจะเติบโตใหท้ันกับการ
เปล่ียนแปลงดว้ย  ในขณะเดียวกันก็ตอ้งเตรียมตวัรบักับความเส่ียงท่ีจะเกิดมาพรอ้มกัน  ดงันัน้ 
เพ่ือใหส้ามารถพฒันาและยกระดบัประเทศและความเป็นอยู่ของคนในชาติใหดี้ขึน้ไดอ้ย่างยั่งยืน 
มีการกระจายรายได ้ กระจายโอกาสในการเติบโต  ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม การยกระดบัขีด
ความสามารถของประเทศไทย  เพ่ือสรา้งความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหา
โอกาส  และเตรียมการดา้นบุคลากร ตามยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
มนุษย ์ของยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (ยุทธศาสตรช์าติ, พ.ศ. 2561-2580)  
ซึ่งสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย ์ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) พรอ้มกบัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยี  
นวตักรรม  มาใชเ้ป็นเครื่องมือหลกัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งไปสู ่
“Value-Based Economy”  หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี  ความคิดสรา้งสรรค ์และ 
นวตักรรม  ท่ีจะเป็นการเพิ่มมลูคา่ของผลผลิต 

ผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัดงัท่ีกลา่วขา้งตน้และการท่ีสงัคมไทยกา้วเขา้
สู่ยุคดิจิตอล  ส่งผลใหต้ลาดแรงงานมีความตอ้งการท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
การแข่งขันในตลาดแรงงานนอกจากจะเป็นการแข่งขันระหว่างคนดว้ยกันเองแลว้  ยังเกิดการ
แข่งขันระหว่างคนกับเทคโนโลยี  โดยเฉพาะแรงงานท่ีใชท้ักษะการท าซ า้เป็นประจ า (Routine 
Skill) จะถกูแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกว่ามนษุย์ (ไกรยส  ภทัรา
วาท, 2559) ลกัษณะของบณัฑิตท่ีตลาดแรงงานตอ้งการจึงมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่าน
มา จากรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum เปิดเผยว่า เทคโนโลยี
อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช ้Big Data และ Cloud จะเขา้มามีบทบาท
ส าคัญและส่งผลต่อตลาดแรงงานในปี 2018-2022 อนาคตของโลกการท างานจะต้องการ



  2 

คนท างานท่ีมีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งนวัตกรรมและประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยี (World Economic Forum, 2018, 100:ออนไลน)์   

การท่ีจะพฒันาทกัษะของบณัฑิตตามท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งหนักลบัมา
มองเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่งๆเฉพาะดา้น ซึ่งสิ่งเหล่านีน้บัเป็นพลงั
ขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมกับนานาประเทศ  เหตนีุ ้
สถาบนัการศกึษาจงึมีบทบาทส าคญัในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งพลงัท่ี
มีอยู่ในตวัมนษุยใ์หเ้พิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2553) 
นอกจากนั้นเม่ือประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ย
นวัตกรรม (Innovation-driven Economy) เป็นการใช้วิทยาการในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ซึ่งตอ้งใช้ทักษะการคิดคน้ ความคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ๆ การศกึษาไทยก็ตอ้งกา้วสู่ยคุ 4.0 ดว้ย คือ เป็นการศกึษาท่ี
เนน้การเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเติบโต กา้วหนา้ และพฒันาตนเองจน
สามารถสรา้งและผลิต “ผลิตภัณฑ”์ (Product) ท่ีเป็นผลพวงจากการเรียนรูด้ว้ยตนเองท่ีเป็น
นวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมและประเทศชาติ(ไพฑูรย ์สินลารตัน,์ 2559; สพุจน ์หารหนองบวั, 
2559)  การเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ เนน้ใหผู้เ้รียนมีทักษะคิด
วิเคราะห ์(Critical Mind), ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์(Creative Mind), ทกัษะคิดผลิตภาพ (Productive 
Mind) และทกัษะคิดรบัผิดชอบ (Responsible Mind) ซึ่งเรียกว่า CCPR Model แนวคิดดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการศกึษาในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิดเชิงสรา้งสรรค ์คิด
วิเคราะห ์ และกระบวนการท างานร่วมกัน และสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัเรื่อง “การจดัท า
ขอ้เสนอมาตรฐานการอดุมศกึษา และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา” ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ีเสนอคุณสมบัติของบัณฑิตว่าบัณฑิตต้องมีทักษะดังนี  ้
1.Creativity and Productivity เป็นผู้ท่ีมีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ                       
2. Multicultural and Communication เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจพหวุฒันธรรมและมีความสามารถ   
ในการส่ือสาร  3. Responsibility and Self-Directed Learning เป็นผูที้มีความรบัผิดชอบ  และมี
กระบวนการการเรียนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ  ความถนัด 4. Leadership and 
Entrepreneurship เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  าและทกัษะผูป้ระกอบการ  5. Curiosity and Criticality   
เป็นผูท่ี้มีความใฝ่รูแ้ละทักษะการวิเคราะห์ (ไพฑูรย ์สินลารตัน์, 2559) และยังสอดคลอ้งกับ
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แนวคิดเรื่อง “Five Mind for the Future” ของ Howard Gardner (2009) ซึ่งกล่าวถึง การรูค้ิดดว้ย
จิต 5 ประการ ท่ีจะช่วยเพิ่มศกัยภาพใหม้นษุยแ์ตล่ะคน ท่ีจะรบัมือไดก้บัสิ่งท่ีคาดหวงัและสิ่งท่ีไม่
คาดหวังในอนาคต จิต 5 ประการ ไดแ้ก่ จิตช านาญการ (Disciplined Mind) เป็นวิธีคิด               
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาหลักๆ และสายวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการประยุกตใ์ช ้
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงสิ่งท่ีเล่าเรียนมาใหดี้ขึน้อย่างตอ่เน่ือง , จิตสงัเคราะห ์(Synthesizing) เป็นการ
เลือกขอ้มูลส าคญัท่ีไดร้บัจากหลายๆ แหล่งและจดัการกับขอ้มูลไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ท าความ
เข้าใจกับข้อมูลและประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ ผสมผสานให้กลายเป็นข้อมูลใหม่ท่ีมี
ความหมายต่อตนเองและผูอ่ื้น , จิตสรา้งสรรค ์(Creating Mind) เป็นการผลิตความคิดใหม่ๆ 
พรอ้มตัง้ค  าถามท่ีแตกตา่งไปจากเดิม และก าเนิดเป็นวิธีคิดใหม่ ซึ่งอาจจะกลายเป็นค าตอบท่ีคาด
ไม่ถึง , จิตเคารพ (Respectful Mind) เป็นการยอมรบัในความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล และจิตจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม มีความส าคญัในเชิง
บทบาทหน้าท่ีการงานและบทบาทในการเป็นพลเมือง เป็นการไตร่ตรองถึงธรรมชาติของงาน 
รวมทัง้ความตอ้งการและความปรารถนาของสงัคมท่ีเราด ารงอยู่ (บญุอยู ่ขอพรประเสรฐิ, 2559)  

สถานศึกษาควรเนน้ใหผู้เ้รียนเติบโตตามศกัยภาพ  และสามารถสรา้งผลผลิต  หรือ
แนวคิดที่เกิดประโยชนเ์ชิงนวตักรรม  ซึ่งการศึกษาของไทยตอ้งเป็นการสอนใหเ้ด็กมีความ รู้
และความเขา้ใจ  สามารถวิเคราะหไ์ดแ้ละท างานเป็น  โดยผูเ้รียนแต่ละคนควรสรา้งผลผลิต    
ใหไ้ดต้ามความเหมาะสมกับระดบัการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการสืบคน้หรือวิจยัแลว้เกิดการ
ปฏิบตัิท่ีน  าไปสู่การสรา้งผลผลิตออกมาใชป้ระโยชนอ์นัเป็นจุดเริ่มตน้ของการมีนวตักรรมใหม่ๆ  
โดยเสริมสรา้งหลกัการคิดวิเคราะห ์ การคิดสรา้งสรรค ์ รวมถึงมี Productive Mind ท่ีผูเ้รียน
สามารถเรียนรูก้ระบวนการสรา้งงาน ตามแนวคิดการจดัการศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(ไพฑูรย ์สินลารตัน ,์ 2560) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  (ส านกังานปฏิรูปการศกึษา, 2553) 
มาตรา 24 ขอ้ 2 “ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือใหค้น
ไทยไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ ์ และประยุกตค์วามรูม้าใช้
เพ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา”, แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  และยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสรา้งสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพืน้ฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและ
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ท่ีมีหลกัการส าคญัคือ ยึดคนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา  มุ่งสรา้ง
คุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย  พัฒนาคนใหมี้ความเป็นคนท่ีสมบูรณ ์ มีวินัย  ใฝ่รู ้ มีความรู ้       
มีทักษะ  มีความคิดสรา้งสรรค ์ มีทัศนคติท่ีดี  รับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ส  านกันายกรฐัมนตรี , 
2560: ออนไลน)์ จากการศกึษาถึงสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่ากระบวนการเรียนการสอนท่ีผูส้อน
ปอ้นความรูใ้หผู้เ้รียนเพียงอย่างเดียว ท าใหผู้เ้รียนไม่มีโอกาสในการคิด ในการแสวงหาแนวทาง
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ีผูส้อนปอ้นให ้ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถประยกุตค์วามรูเ้พ่ือหาแนวทาง
ในการแกปั้ญหาในการท างานหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงได ้ดงันัน้ หากผูส้อนสามารถจดัการ
สอนให้ผู้เรียนไดเ้ผชิญปัญหา ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์ร่วมกันหาแนวทาง        
ในการแกปั้ญหาอย่างมีความรบัผิดชอบ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหา เห็นทางเลือก
ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู ้ เกิดทักษะกระบวนการคิดและ
กระบวนการแกปั้ญหา  

การจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) เป็นวิธีการจดัการเรียนรูรู้ปแบบ
หนึ่งท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (ไพฑูรย ์สินลารตัน ์และ คณะ, 2560)ประกอบไปดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้สอดรบัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะและคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
คือ เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง หาวิธีการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการแสวงหาความรูท่ี้หลากหลาย ใชก้ารวิจัยมาร่วมในกระบวนการ
จดัการเรียนรู ้เนน้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การระดมความคิด เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทกัษะในการคิด
วิเคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์คิดผลิตภาพ และคิดรบัผิดชอบ มองเห็นสิ่งตา่งๆ ในแง่มมุใหม่ๆ สามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสถานการณปั์ญหาใหม่ๆ ไม่ยึดติดกรอบเดิม เป็นการสรา้งโอกาสทางการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาคน
รุน่ใหมใ่นยคุเศรษฐกิจฐานความรู ้

จากการเปล่ียนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 
หนึ่งในองคก์รท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม  ท่ีจะตอ้งขับเคล่ือนยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ตามวิสัยทัศนข์องยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี       
(พ.ศ.2561-2580)  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและก้าวใหท้นักับการเปล่ียนแปลง  โดยให้
ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงานและความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหนา้ท่ีหรือพนัธกิจหลกั 
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และเป็นการยกระดบัมาตรฐานเขา้สูส่ากลตามยทุธศาสตรข์องแผนการศกึษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579)     

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการร่วมการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา       
ในประเทศไทย  ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2550 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 (พระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562)  ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 ว่า 
“สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจยั  มีวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารศึกษา  ส่ง เสริม
วิทยาการและวิชาชีพชัน้สงู ท าการสอน  ท าการวิจยั  ใหบ้รกิารทางวิชาการแก่สงัคมและท านบุ  ารุง  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  ซึ่งถือได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับ
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัท่ีอยู่ภายใตส้ังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการจดัการหลกัสตูรและผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
และค านึงถึงมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใชก้ ากับ
ตดิตามผลการด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาใหมี้คณุภาพตามมาตรฐาน แตส่ถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐัมีความไดเ้ปรียบสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหลายดา้น  ดงัเช่น 1) เม่ือปัญหาท่ีตอ้งเผชิญคือ
เรื่องจ านวนผู้เรียนท่ีลดลง  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของ
งบประมาณส าหรบัการบริหารจัดการท่ีตอ้งจัดหามาเองโดยไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครัฐ       
2) สงัคมไทยมีค่านิยมท่ีดีต่อ สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัมากกว่าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ทัง้นี ้
เพราะความเช่ือหรือค่านิยมดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากผลผลิต  ตลอดจนช่ือเสียงและการยอมรบั  
แมว้่าปัจจุบนัคา่นิยมดงักล่าวจะเปล่ียนไป  และสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนบางแห่งขบัเคล่ือนการ
บรกิารจดัการจนไดร้บัการยอมรบั  คา่นิยมท่ีมีตอ่สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัยงัมั่นคง  และยากท่ีจะ
เปล่ียนแปลง  3) ภาครฐัใหค้วามส าคญักับสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัมากกว่าสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน  4) สงัคมโดยรวมมกัจะมีความเช่ือมั่นในคณุภาพบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั
มากกวา่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (มตชินออนไลน,์ 2561) 

คณะกรรมการการอดุมศกึษาเห็นสมควรปรบัปรุงมาตรฐานการอดุมศกึษาใหส้อดคลอ้ง
ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ ในการส่งเสริมการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมาตรฐานการ
อดุมศกึษา พ.ศ.2561 จะครอบคลมุดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน การวิจยัและนวตักรรม การบริการวิชาการ
แก่สงัคม ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจดัการ โดยดา้นผลลพัธข์องผูเ้รียนจะ
เนน้ใหส้ถาบนัอดุมศึกษาผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และความรอบรูด้า้น
ต่างๆ ในการสรา้งสมัมาอาชีพ ความมั่นคง มีทกัษะการเรียนรูต้ลอดอาชีพ เป็นผูร้่วมสรา้งสรรค์
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นวตักรรม มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรต์่างๆ มีคณุลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการรูเ้ทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและโลก สามารถสรา้งโอกาสและเพิ่ม
มูลค่าใหก้ับตนเอง ชุมชน สงัคม และประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถกูตอ้ง รว่มมือรวมพลังเพ่ือสรา้งสรรคก์ารพฒันาและเสริมสรา้งสนัติสุข
อยา่งยั่งยืน (มาตรฐานการอดุมศกึษา, พ.ศ.2561) ซึ่งจะเห็นว่าทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
มีความส าคญัในการท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งสนบัสนนุเนน้การเสริมทกัษะดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น
การเสริมในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการ
อดุมศกึษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2552 ท่ีเป็นเครื่องมือ          
ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการผลิตบณัฑิต
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีเป็นวงจรคุณภาพของกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ ประกอบดว้ย แนวทางการออกแบบหลกัสตูร รายวิชา กระบวนการจดัการเรี ยน
การสอน และการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรบัการปรบัปรุงและ
พฒันาหลกัสตูรนัน้ ปัจจบุนัเป็นอปุสรรคในการพฒันาหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั จ าเป็นตอ้งมีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู ้ตอ่ยอดไปสู่การสรา้งนวตักรรม เพ่ือจะสรา้ง
เศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่าให้กับประเทศ และเป็นการสรา้งคนสู่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการสรา้ง
ประสบการณ ์สมรรถนะ การสรา้งทกัษะดา้นตา่งๆ เพ่ือรองรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ (สวุิทย ์เมษินทรีย,์ 
2562) 

จากการเปล่ียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ปรบัเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งเนน้การพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนากิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหต้อบโจทยต์ามเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างก าหนดอัตลักษณ์          
ท่ีแตกต่างกนั เช่น มหาวิทยาลยักรุงเทพ เนน้มีความคิดสรา้งสรรค ์มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ     
มีความเป็นสากล (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562) มหาวิทยาลยัรงัสิต เนน้คิดสรา้งสรรค ์ยึดมั่น
คณุธรรม น าการเปล่ียนแปลง (มหาวิทยาลัยรงัสิต, 2562) มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย เนน้ 
Business SMART (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2562)  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เนน้โดดเดน่ดา้น 
ICT (มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, 2562)  และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เนน้ New Business DNA 
(มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ,์ 2560) เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไมไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งชดัเจน 
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ผลการส ารวจความคดิเห็นของนายจา้งและลกูจา้งในรายงานเรื่อง “การอดุมศกึษาท่ีเอือ้
ตอ่การพฒันาทกัษะและงานวิจยัเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออก” ท่ี
จัดท าโดย ธนาคารโลก (2555: ออนไลน)์ ยังชีใ้ห้เห็นถึงความตอ้งการทักษะท่ีเพิ่มมากขึน้ทั้ง
นายจา้งและลูกจา้ง และนายจา้งยงัเนน้ย า้ถึงการขาดแคลนทักษะดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะดา้นพฤติกรรมตา่งๆ รวมไปถึงการขาดความรูเ้ชิงปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัการ
ท างาน ความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงทักษะ
ภาษาองักฤษท่ียงัเป็นจุดอ่อนส าคญัของแรงงานทั่วทัง้ภูมิภาค  โดยรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทุก
สถาบนัการศึกษาภาครฐัและเอกชนในระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย  และให้
ขอ้มูลว่า แรงงานท่ีไดร้บัการฝึกอบรมและการศึกษาท่ีดี จะเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากแรงงานท่ีมีทกัษะมีความคล่องตวัในการท างานและมีผลิตภาพสูง 
โดยสามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีอยู่และสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ สอดคลอ้งกับสุวรรณี ค ามั่น (2560: ออนไลน)์ ท่ีระบุประเด็นปัญหาในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาว่า การผลิตบัณฑิตไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของประเทศ และคณุภาพของบณัฑิตไมเ่ป็นท่ียอมรบัของสถานประกอบการ  

สอดคลอ้งกับขอ้มูลการใหส้ัมภาษณข์องผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่
ระดบัประเทศ ท่ีกลา่ววา่ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานไมส่ามารถหาไดจ้ากบณัฑิตจบใหม่เพราะยงั
ไม่มีการเรียนการสอนในระบบ ท าใหภ้าระในการ Reskill ใหก้ับบุคลากรตกมาเป็นหนา้ท่ีของ
องคก์รท่ีรบับณัฑิตเขา้ท างาน เพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีมีทักษะและความสามารถในแบบท่ีองคก์ร
ตอ้งการ (อนพุงษ ์อศัวโภคิน, 2562: ออนไลน)์ เช่นเดียวกบัขอ้มลูของศนูยพ์ฒันาและส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตแหง่ภมูิภาคอาเซียน (SEAC) ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
พบ คือ พนกังานสว่นใหญ่บางคนมี Technical Skill ท่ีดี แตย่งัขาดทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานใน
หลายเรื่อง เชน่ ทกัษะดา้นการบรหิารจดัการ ภาวะผูน้  า การแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจเฉพาะหนา้ 
ขาดวิธีคดิและความเขา้ใจในงานเพ่ือยกระดบัใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
มหาวิทยาลยัหรือระบบการศกึษาไม่สามารถตอบสนองใหแ้ก่ตลาดได ้(อรญัญา เถลิงศรี, 2562: 
ออนไลน์) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายผลิตก าลังคนต้องปรับตัวตาม โดยต้องผลิต
ก าลงัคนท่ีมีความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะสงู ตรงกบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมในอนาคต 
ซึ่งประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1) บณัฑิตท่ีมีความรูเ้ท่าทนัในศตวรรษท่ี 21  2) มีทกัษะและสมรรถนะ
สงู ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด ้ตอบสนองความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมในอนาคตอย่างแทจ้ริง 
และ 3) มีคณุลกัษณะส าคญั 4 ดา้นท่ีจะช่วยฐานของการเกิดสมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving),
ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation) , ทกัษะดา้นการส่ือสาร
สารสนเทศ และการรูเ้ท่าทนัส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) และ
ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ตลอดจนมีอุปนิสัยพืน้ฐานท่ีจะสรา้งความส าเร็จในการท างาน เช่น การรูห้นา้ท่ี       
มีวินยั มีคณุธรรมจรยิธรรม ใฝ่รูแ้ละใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นตน้ (อดุม คชินทร, 2562: ออนไลน)์ 

ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งและผูใ้ชบ้ณัฑิต
หลายคนท่ีรบับณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนเพิ่มเติม (2562 :สมัภาษณ)์ 
ทกุคนต่างมีความเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัว่า บณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัอุดมศกึษาและ
เขา้ท างานยงัขาดทกัษะดา้นการคิดวิเคราะหเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา หรือน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการ
ท างาน โดยใหเ้หตุผลว่าการคิดวิเคราะห ์เป็นทักษะท่ีส าคญัมากในการท างาน เพราะสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานสว่นอ่ืนๆ ได ้เช่น การวางแผนการท างาน การ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ พนกังานท่ีมีทกัษะนีจ้ะเห็นและเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างท างาน 
และสามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้ตอนดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 
ขาดทกัษะการคิดสรา้งสรรคท่ี์เป็นประโยชนต์่อการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑใ์หม่ท่ีมีลกัษณะ
โดดเดน่แตกต่างจากคู่แข่ง เพราะปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว พนกังานไม่สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแกไ้ขปัญหา และขาดความรบัผิดชอบตอ่
ตนเอง เพ่ือนรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานหรือองคก์รท่ีท างานอยู่ ดงันัน้ หน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีรบับณัฑิตเขา้ท างานจงึตอ้งท าการอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะดา้นตา่งๆ ตามท่ีองคก์รหรือ
หนว่ยงานตอ้งการ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งรบัผิดชอบเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ (2561) ได้สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิต             
ท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 จากแหล่งต่างๆ ดงันี ้แนวคิด
การศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (ไพฑรูย ์สินลารตัน ,์ 2559), แนวคิดการพฒันาผูเ้รียนให้
เต็มศกัยภาพเพ่ือสรา้งนวตักรรม (ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2559), แนวคิดการศกึษาเพ่ือสนองตอ่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 (ไพฑูรย ์สินลารตัน์, 2559), เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2559: 
ออนไลน)์, สุวิทย ์เมษินทรีย ์ (2559), กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ (2559), World 
Economic Forum (2016),Lozano (2017) และ Organization for Economic Cooperation and 
Development : OECD (2018) พบว่า การคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking) การคิดสรา้งสรรค ์
(Creative Thinking) การสรา้งผลงาน (Productivity) และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



  9 

(Responsibility) เป็น 4 ใน 12 คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศตาม
แนวคดิประเทศไทย 4.0 และสถาบนัอดุมศกึษาควรใหค้วามส าคญัเพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ ใหเ้ป็นทุน
มนุษย ์(Human Capital)ท่ีส  าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยใหส้ามารถพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยี  

เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุนันท์ สีพาย (2561) ท่ีศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ผลการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะของบณัฑิตในการศึกษา 4.0 พบว่า มี 3 
องคป์ระกอบ 24 ตวับง่ชี ้ดงันี ้องคป์ระกอบท่ี 1 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม จ านวน 9 ตวับง่ชี ้(คือ
นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ, นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม, นักศึกษามีวินัย, 
นกัศึกษามีมนุษยสมัพนัธ์ดี, นกัศึกษาเห็นคณุค่าของเพ่ือนมนุษย์, นักศึกษาเป็นคนท่ีมีความ
รบัผิดชอบ, นกัศกึษามีทกัษะดา้นความรว่มมือ, นกัศึกษาคิดเป็น แกปั้ญหาได,้ และนกัศกึษามี
ส่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถ่ิน) องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตผลงานอย่างสรา้งสรรค ์จ  านวน 7 ตวั
บง่ชี ้(คือนกัศกึษาเป็นคนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห,์ นกัศกึษาเป็นคนท่ีมีความสามารถ
ในการผลิตผลงาน, นกัศึกษาเป็นคนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค,์ นกัศึกษามีภาวะผูน้  า, นกัศกึษา       
มีความเช่ือมั่นในความ สามารถของตนเอง, นกัศกึษามีจิตส านึกของการเป็นผูป้ระกอบการดว้ย
การสรา้งงานใหม้ากบนการลงทุนท่ีนอ้ย, นกัศึกษามีความรูพ้ฒันาการของโลกอย่างวิเคราะห์
วิจารณ)์ และองคป์ระกอบท่ี 3 ทกัษะของบณัฑิต 4.0 จ านวน 8 ตวับง่ชี ้ (คือนกัศกึษามีทกัษะใน
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม, นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
นกัศกึษามีทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พ่ือพฒันาตนเอง, นกัศกึษามีทกัษะสรา้งแรงบนัดาลใจ
แก่ตนเองและผูอ่ื้น, นกัศกึษามีความเช่ียวชาญในศาสตรส์าขาท่ีเรียนและสามารถน าไปบรูณาการ
การเรียนรูข้า้มศาสตรไ์ด,้ นกัศกึษามีทกัษะวิชาชีพ, นกัศกึษามีทกัษะเก่ียวกบัการจดัการอารมณ์, 
และนกัศกึษามีทกัษะในการส่ือสาร) จะเห็นไดว้่า ความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) และ
ความสามารถในการผลิต (Productive Ability) เป็นพืน้ฐานส าคัญของแรงงานท่ีมีความรู ้
(Knowledge Worker) ในอนาคต และเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาความสามารถดา้นอ่ืนๆ    
แก่ตวันกัศกึษาเอง ตลอดจนก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีมีคา่และเกิดประโยชนแ์ก่ประเทศชาติ 

จากความเป็นมา ผลงานวิจยัและปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้  ประเทศไทยก าลงั
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางเศรษฐกิจไปสู ่เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี  ความคิด
สรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  ท่ีจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (Value-Based Economy)  
ส่งผลใหก้ารศึกษากา้วไปสู่การศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็น
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แรงงานท่ีมีความรู ้ มีความคิดริเริ่ม  มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถสรา้งผลงานท่ีเป็นรูปธรรม
และมีความรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม   การท่ีองคก์รธุรกิจน าคณุลกัษณะและ
สมรรถนะของบณัฑิตมาใชเ้ป็นเกณฑส์ าคญัในการจ่ายคา่ตอบแทน (Competency-Based Pay)  
และการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเสียเปรียบสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในเรื่องของงบประมาณ
ส าหรบัการบริหารจัดการท่ีตอ้งจัดหามาเองโดยไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั สังคมไทยมี
ค่านิยมท่ีดีต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากกว่า และไดร้บัการสนับสนุนจากภาครัฐมากกว่า 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เพ่ือเป็นการช่วยพัฒนา “คน”ตรงตามหลกัการของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ส  านกันายกรฐัมนตรี , 2560: ออนไลน)์ 
ท่ียึดหลกั “คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา”, พฒันาทกัษะดา้นคิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์
คิดผลิตภาพ และคิดรบัผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการในตลาดแรงงานอย่างมีคณุภาพ
และเป็นกลุ่มทกัษะหนึ่งท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในปัจจุบนั
และในอนาคต  เพิ่มทางเลือกให้หลากหลายในการท างานของบณัฑิตใหมี้อ านาจต่อรอง             
ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถในตลาดแรงงานและไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม หรือเพิ่มโอกาสใน
การเปล่ียนสถานะจากลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการ   อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหส้ามารถแขง่ขนักบัสถาบนั อดุมศกึษาภาครฐัได ้

 
ค าถามการวิจัย 

1. สภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นอยา่งไร 

2. ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีลกัษณะอยา่งไร 

3. ผลของการเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยใชช้ดุฝึกอบรม เป็นอย่างไร สามารถเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ใหเ้พิ่มขึน้ไดห้รือไม ่อยา่งไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1.  เพ่ือศกึษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ  ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

2.  เพ่ือสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

3.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลจากการวิจยั  จะเป็นประโยชนใ์นการพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ  ให้มีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม  เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  สามารถ
ปฏิบตังิานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมพฒันานกัศกึษา
ใหมี้ความรู ้ ความสามารถ  เสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีมุ่งใหเ้รียนรูด้ว้ยการคิด
ควบคู่กับการปฏิบตัิ  สามารถสรา้งผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงอย่างมีความ
รบัผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเม่ือจบการศึกษาก็จะเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความ
รบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  นอกจากนี ้ ในส่วนของคณาจารย์และผู้บริหารใน
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรให้มีรูปแบบการเรียนการ
สอน และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะสมกับแต่ละบริบท  น าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพบณัฑิตทัง้ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และบรูณาการสู่การปฏิบตัิงานจริง และในส่วน
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกอบรมพฒันาคณุภาพของพนกังานในสงักดัใหมี้
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้  ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่องคก์รในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา
เอกชน  ผูว้ิจยัไดส้รา้งชุดฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะคิดวิเคราะห ์ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะคิด
ผลิตภาพ และทกัษะคดิรบัผิดชอบ ส่วนขอบเขตการวิจยัดา้นอ่ืนๆ มีดงันี ้
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ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 3 กลุม่ ตามวิธีการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ประกอบดว้ย 

1.1 ผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ของสถาบัน 
อดุมศกึษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศกึษา 2563 ประกอบดว้ย  

1.1.1 อาจารยผ์ู้สอน ซึ่งมีคุณสมบตัิตามท่ีผูว้ิจัยก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 
จ  านวน 5 คน 

1.1.2 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 
จ  านวน 5 คน 

1.2 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีรับ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเขา้ท างาน  

ระยะท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมี
คณุสมบตัติามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 จ  านวน 7 คน 

ระยะท่ี 3 ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน คือ นกัศึกษาชัน้ปี    
ท่ี 3 และ 4 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2563 จ านวน 11,909 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรบั

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั มีตวัแปรท่ีใช้
ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ หรือ CCPR Model ตามแนวคิดของ 
ไพฑรูย ์สินลารตัน ์ประกอบดว้ย 

1.1 ทกัษะคดิวิเคราะห ์ (Critical Mind) 
1.2 ทกัษะคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Mind) 
1.3 ทกัษะคดิผลิตภาพ (Productive Mind) 
1.4 ทกัษะคดิรบัผิดชอบ (Responsible Mind) 
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2.  การสรา้งและหาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ  ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ส าหรับนกัศ ึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ประกอบดว้ย 3 สว่นดงันี ้

2.2.1 ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศึกษา ภายหลงัการฝึกอบรม 
การใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ   

2.2.2 คณุภาพผลงานดา้นกระบวนการและดา้นผลงานจากการใชท้กัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนักศึกษา ภายหลังการฝึกอบรมการใชชุ้ดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

2.2.3 ความพึงพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพของนกัศึกษา  ภายหลงัการฝึกอบรมการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี ้ 
1. ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  หมายถึง  ทกัษะท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการ

สอนแนวใหม่ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มากขึน้ (Experiential-Based Learning)            
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Study Learning) ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัสรา้งและพฒันาความรู ้
(Research-Based Learning) รวมถึงให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห ์พัฒนาไปสู่ทักษะคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือใหมี้การผลิตและสรา้งผลงานใหม่ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างสรา้งสรรค ์และใหผู้เ้รียนมี
ความรบัผิดชอบตอ่ผลงาน ตอ่ตนเอง ตอ่สงัคมส่วนรวมซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งคณุธรรม
และจริยธรรม เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในยุค เศรษฐกิจ
ฐานความรู ้(Kknowledge Base Economy) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
นวัตกรรม ทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพนีผู้ว้ิจัยอ้างอิงแนวคิดของไพฑูรย ์สินลารตัน ์ซึ่ง
ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 ทกัษะคิดวิเคราะห ์(C : Critical Mind) หมายถึง ความสามารถในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง โดยการจ าแนก แยกแยะข้อมูลของสิ่งท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็นส่วนย่อย        
หาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลของส่วนย่อยนัน้ เพ่ือหาความหมาย สาเหตท่ีุแทจ้ริง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล      
ท่ีเป็นนิยาม สาระส าคญั ท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีตอ้งการศึกษา รวมทัง้น าทฤษฎีท่ีเรียนรู ้และขอ้มูล
พืน้ฐานหลายๆ ดา้น มาประยุกตใ์ช้ในการสรุปประเด็น ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล       
มีหลกัเกณฑ ์โดยใชก้ารสงัเกต การสอบถาม การคน้ควา้ คิดไตรต่รองก่อนลงมือท า มีการวางแผน
งาน ใชค้วามรอบคอบระมดัระวงั มากกว่าอารมณเ์พ่ือไม่ใหเ้กิดความล าเอียงท่ีจะมีผลเสียตอ่การ
ตดัสินใจ ท าใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

1.2 ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ (C : Creative Mind) หมายถึง ความสามารถ     
ในการคิดเชิงบวก คิดนอกกรอบ และเป็นการน าจินตนาการมาสรา้งขัน้ตอนกระบวนการ  โดย
อ้างอิงจากทฤษฎีความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและน าไปสู่การค้นพบใหม่  เกิดเป็น
นวัตกรรมท่ีใชต้อบสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิต  ทักษะดา้นนี ้สามารถอธิบายไดใ้น 3 
ลกัษณะ (3P) ไดแ้ก่ 1) กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค  ์ คือ กระบวนการคิดอย่างมีระบบ          
เป็นขัน้ตอน  ท่ีน าไปสู่การปฏิบตัิเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มทางเลือก และมุ่งแกปั้ญหา
หรือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีมีคณุคา่และมีประโยชน ์2) บคุคลสรา้งสรรค ์บคุคลนัน้ตอ้งเป็นคนช่างคิด
อยู่ตลอดเวลา ชอบคน้หาสิ่งใหม่ มีมุมมองใหม่ มีความกระตือรือรน้ กล้าคิด กล้าแสดงออก      
กลา้เส่ียง / ชอบการทา้ทาย มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่ม มีแรงบนัดาลใจในการท างานอยู่เสมอ 
สามารถเรียนรูง้านและพฒันางานในความรบัผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและมีอิสรภาพทางความคิด 
สามารถเช่ือมโยง สังเคราะหเ์รื่องต่างๆ และน ามาคิดต่อยอดจากความคิดเดิม โดยตอ้งเขา้ ใจ
พืน้ฐานเดิมหรือมีความรูท่ี้เป็นพืน้ฐานในเรื่องท่ีจะศึกษา สามารถบูรณาการองคค์วามรูห้รือ
เครื่องมือน าไปสรา้ง องคค์วามรูห้รือเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา มกัน าแนวคิดใหม่ หรือ วิธีการ
ท างานใหม่ ท่ีสรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด เสียประโยชนน์อ้ยท่ีสุด และ 3) ผลงาน
สรา้งสรรค ์เป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่า มีประโยชน ์มองท่ีคุณภาพของผลงานท่ีเกิดขึน้      
อาจอยูใ่นรูปของความคดิหรือสิ่งของท่ีผลิตขึน้ 

1.3 ทกัษะคิดผลิตภาพ (P: Productive Mind) หมายถึง ความสามารถ      
ในการคิดกระบวนการการปฏิบตัิงาน การสรา้งงาน สรา้งแนวคิดสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นระบบ หรือ
น าแนวคดิใหมท่ี่คดิไวม้าตอ่ยอดดว้ยการแสวงหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในการปฏิบตั ิ
เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเป็นความคิดท่ีชดัเจนส่ือต่อคนอ่ืนได ้หรือ เป็นงานวิชาการ หรือ 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดงักล่าวมีคณุภาพ มีคณุคา่ตอ่สงัคมส่วนรวมและประเทศชาติ ท่ีสามารถ
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น าไปใชแ้กปั้ญหาหรือน าไปท าประโยชนไ์ด ้โดยมีทศันคติดา้นบวกในการท างาน เป็นคนมีวินยั มี
ความรบัผิดชอบในการท างาน มีความอดทน มีความสามารถในการส่ือสาร ใหค้วามส าคญักับ
ตนเอง เคารพความคดิของตนเอง  

1.4 ทกัษะคิดรบัผิดชอบ (R: Responsible Mind) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตัง้ใจ กระตือรือรน้ ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความผูกพัน 
พากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ เต็มใจ มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ของ
องคก์ร / สงัคม มีสมัมาคารวะ รบัฟังความคิดเห็น ค าแนะน า มีจิตส านึก จิตอาสา มีความเช่ือมั่น
ในการท าความดี และตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ส  าเร็จ
ตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายในก าหนดเวลา ยอมรบัผลของการปฏิบตัิทัง้ในดา้น    
ท่ีเป็นผลดีและผลเสีย พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง        
ตอ่สงัคมส่วนรวม และต่อผลงาน มีคณุธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีน า้ใจช่วยเหลือเกือ้กูลเพ่ือน
รว่มงานและบคุคลอ่ืนในสงัคม 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) หมายถึง นวตักรรม
ทางการศึกษาท่ีเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก ท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรูใ้ห้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคคลให้มีทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนตอ้ง
คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยพิจารณา อภิปราย วิเคราะห์รว่มกนัเป็นกลุ่มจนเกิดการตกผลึกทาง
ความคิดไดด้ว้ยตนเอง , รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional 
Model) เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้น ากระบวนการวิจัยมาใช ้เนน้กระบวนการคน้ควา้ และสรา้ง
องค์ความรู้ ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ และ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิ งผลิตภาพ 
(Productivity-Based Instructional Model)  เป็นวิธีการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบของการท า
โครงงานท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิจริงจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลายและ
แนวทางปฏิบตัิในการแกปั้ญหาท่ีแตกตา่งตามสภาพท่ีตรงกบัผูเ้รียน รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพนี ้ผูว้ิจยัอา้งอิงแนวคดิของไพฑรูย ์สินลารตัน ์และ คณะ (2560)  

3. ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ หมายถึง นวตักรรม
หรือส่ือการเรียนรู ้ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้อย่างมีแบบแผน และน ามาใชใ้นการฝึกอบรมหรือฝึกการเรียนรู้
ใหน้กัศึกษา ผลของการฝึกอบรมและการเรียนรูจ้ะช่วยใหน้กัศึกษา มีคณุลกัษณะหรือพฤติกรรม    
ท่ีแสดงถึง ความดีหรือลกัษณะประจ าของนกัศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจยัส่งเสริมใหน้กัศึกษาประสบ
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ความส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต การพัฒนาชุดฝึกอบรมในงานวิจัยนี ้จะเป็นการ
อบรมและจดักิจกรรมแบบผสมผสาน เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ   

4. ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  
หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิดจากการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ   ประกอบดว้ย 3 สว่นดงันี ้

4.1 ทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยมุ่งเปรียบเทียบการวัดความรูด้า้น
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ลว้  

4.2 คุณภาพผลงานด้านกระบวนการและด้านผลงานจากการใช้ทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  โดยใชแ้บบตรวจสอบผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประเมินคา่เชิงคณุภาพ 
(Scoring rubrics) แบบแยกองคป์ระกอบตามองคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ลว้  

4.3 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรม โดยใชแ้บบ
ประเมินความพึงพอใจตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ท่ีผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ และผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยผูท้รงคณุวุฒิ น ามาวิเคราะหด์ว้ยสถิติทดสอบค่า t 
(One Sample t-test)   

5. นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2563 

6. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง  องคก์รหรือสถานศึกษาในเขตกรุงเทพ     
มหานครท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายใตก้ารบริหารและการด าเนินงานของ
ภาคเอกชน ซึ่งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ ดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  ซึ่ง
มีวตัถปุระสงคต์ามพนัธกิจหลกัเช่นเดียวกับสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั คือ การจดัการศกึษา  การ
วิจัย การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ  ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการวิจัยครัง้นี ้
ผู้วิ จัยได้ก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการวิจัยโดยพิจารณาจากการจัดอันดับ 
Webometrics Ranking of World Universities 2019 กลุ่มสถาบนัการศกึษาเอกชน ท่ีอยู่ใน 10 
อันดับแรก จ านวน 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์(แคมปัส-สตารอ์อนไลน์, 
,2562) 
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7. ผูใ้ชบ้ณัฑิต หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีควบคมุดแูล และมอบหมายงานให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี มีอ านาจสั่งการ หรือ ผูบ้ริหารในองคก์าร หรือ เจ้าของกิจการ ท่ีมี
ประสบการณใ์นการท างานตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัเรื่อง การเสริมสรา้งทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรับนกัศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ผู้วิจัยไดท้  าการศึกษา 
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎี สรา้งกรอบแนวคดิการวิจยัดงันี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนั  ควรมีการปรบัเปล่ียนใหท้ันกับยุคสมยัตอ้ง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  กล่าวคือ  หากต้องการให้ผู้เรี ยนคิดวิเคราะห์  ก็ต้องมีการจัด
สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะหต์ลอดเวลา (Criticality-Based Instruction)  ถา้
ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความคิดสรา้งสรรค ์ ก็ตอ้งจดัเง่ือนไขการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาความคิด
สรา้งสรรคอ์ย่างสม ่าเสมอ (Creativity-Based Instruction)  โดยตัง้ประเด็นใหผู้เ้รียนคิดหรือเขียน
อะไรใหม่ๆ  เพ่ือสะทอ้นทิศทางใหม่ๆ  หรือใหห้าทางแก้ปัญหาใหม่โดยใชก้ารวิจัย (Research-
Based Instruction)  นอกจากนัน้  การสอนยงัรวมถึงการจดัสภาพการเรียนการสอนและเง่ือนไข
ใหผู้เ้รียนไดผ้ลิต  หรือสรา้งผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน (Productivity-Based Instruction)  
เป็นผลผลิตท่ีก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ  ในสว่นของความรบัผิดชอบ  ผูส้อนจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนมีความส านึก
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  (Responsibility-Based Instruction)  เห็นคณุคา่ของวฒันธรรมและ
ประเพณีของตนเอง  พฒันาวฒันธรรมใหม่โดยมีพืน้ฐานเดิมรองรบั  โดยเริ่มจากกระบวนการให้
ผูเ้รียนเห็นปัญหาของสงัคมแลว้แสวงหาทางแกพ้รอ้มลองท าโครงการเพ่ือแกไ้ขปัญหานัน้  ดว้ย
การเรียนการสอนในแนวนี ้ นอกเหนือจากเรื่องปัจจัยดา้นแบบอย่างของผู้สอนแล้ว  ควรตอ้ง
สอดแทรกในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ทัง้ในชัน้เรียนและในชีวิตประจ าวนั  เน่ืองจากระบบ
การศกึษาแนวผลผลิตนิยมเชิงสรา้งสรรคแ์ละการเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
นี ้ ถือไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิธีคิด  และวิธีด  าเนินการทางการศกึษา  เป็นการเปล่ียนกระบวน
ทศันใ์หม่  โดยการท าใหก้ารศึกษามีเป้าหมายท่ีชัดเจนขึน้  ว่าควรจะจดัการศึกษาเพ่ืออะไร  ซึ่ง
เป้าหมายคือการสรา้งใหก้ารศึกษาเป็นไปเพ่ือการวิเคราะหว์ิจารณแ์ละน าไปสู่การสรา้ง  การ
พฒันา  และการไดม้าซึ่งผลผลิตใหม่ๆ  อนัเป็นผลผลิตท่ีมีความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ในตวั จดุเริ่มตน้
ของการศกึษาควรตอ้งพฒันาปัญญาของผูเ้รียนเป็นตวัตัง้  ใหรู้จ้ดัคิด  วิเคราะห ์ และสรา้งสรรค ์ 
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แนวทางดงักล่าวนีเ้นน้ใหมี้ผลงานเกิดขึน้จากตวัผูเ้รียน  ไม่ว่าผลงานนัน้จะเป็นผลงานวิชาการ  
ผลงานประดษิฐ์  ผลงานสรา้งสรรคต์า่งๆ (ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2549)  

2. แนวคิดในการศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังด้านทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

การศกึษาในเรื่องดงักลา่วจะใชแ้นวคิดเรื่องการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ซึ่ง เป็น
กระบวนการท่ีเป็นระบบในการหาความตอ้งการจ าเป็น  เพ่ือก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเป็น
จริงท่ีสังเกตไดก้ับสภาพความคาดหวังของผูใ้ชบ้ณัฑิต  แลว้น าผลของความแตกต่างนัน้มาจัด
เรียงล าดบัความส าคญั  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีแกไ้ขปัญหาไดต้รงความ
ตอ้งการท่ีแทจ้รงิ เป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงสรา้งสรรค ์และเป็นการเปล่ียนแปลงทางบวก  ช่วยให้
การวางแผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

3. แนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) เป็นรูปแบบการจดัการ

เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ (Crystal-Based Instructional Model) เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียน
ตอ้งคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยพิจารณา อภิปราย วิเคราะหร์่วมกนัเป็นกลุ่มจนเกิดการตกผลึก
ทางความคดิไดด้ว้ยตนเอง รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional 
Model) เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้น ากระบวนการวิจยัมาใช ้เนน้กระบวนการคน้ควา้และสรา้งองค์
ความรู ้ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ และรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-
Based Instructional Model) เป็นวิธีการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบของการท าโครงงานท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัจิรงิจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลายและแนวทางปฏิบตัิใน
การแกปั้ญหาท่ีแตกต่างตามสภาพท่ีตรงกับผูเ้รียน ทัง้ 3 รูปแบบเป็นนวตักรรมทางการศึกษา              
ท่ีพฒันาขึน้จากเป้าหมายหลกัทางการศึกษาในการมุ่งพฒันาบุคคล และพฒันาอย่างเป็นระบบ
จากแนวคดิและทฤษฎีการเรียนรู ้8 แนวคดิ/ทฤษฎีหลกั (ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และ คณะ, 2560) 

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) เป็นการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจตนเอง รู ้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
สามารถอธิบายคณุลกัษณะทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ผูเ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด เจตคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพไดดี้ขึน้ สามารถบอกแนวทางในการน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้น
การเรียน การท างาน และในชีวิตประจ าวัน ผูว้ิจยัใชเ้ป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรม โดยน ามา
สอดแทรกเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ในชดุฝึกอบรม  



  19 

4. แนวคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดในการสรา้งชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ  ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยบูรณาการจากแนวคิดของการสรา้งชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบณัฑิต 
และถือเป็นกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งตอ้ง
ประกอบไปดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ คือ ศกึษาใหเ้กิดปัญญา  ศกึษาใหมี้ความเช่ียวชาญ และ
ศกึษาเพ่ือใหมี้คณุธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ การท่ีจะบรรลภุารกิจทัง้ 3 ประการได ้ตอ้งมีการจดั
กิจกรรมการสอนทัง้ในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูร หรือกลา่วอีกนยัคือ การเรียนในชัน้เรียนและการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีความส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร  ชุดฝึกอบรมจะช่วย
พฒันาใหน้กัศกึษาเกิดทัง้การเรียนรู ้ทกัษะและประสบการณอ์ย่างมากมาย ซึ่งมีหลายอย่างท่ีไม่
สามารถเรียนได้ในชั้นเรียน ดังนั้น ชุดฝึกอบรมจึงถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการส่งเสริม
พฒันาการของนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (ส าเนาว ์ขจรศิลป์, 2542) โดยผ่านการฝึกอบรมใน
ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ซึ่งมีหัวขอ้และรายละเอียดดงันี ้ 
(นิพนธ ์ศขุปรีดี, 2537; มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2537; สเุทพ หุน่สวสัดิ,์ 2540) 

1. วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม 
2. เนือ้หาของชดุฝึกอบรม 
3. กิจกรรมการฝึกอบรม 
4. ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม 
5. การประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ  

ชดุฝึกอบรม 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมตฐิานการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบตามความมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
สมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

1. หลงัการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีคา่คะแนนเฉล่ียของทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพสงูกวา่ก่อนใชช้ดุฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. หลงัการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีคา่คะแนนเฉล่ียของคณุภาพผลงานจาก
การใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  สูงกว่าเกณฑ ์     
ท่ีก าหนด (3.51) 

3. หลงัการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสรา้ง
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
1.1 ความหมายของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
1.2 องคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

2.  แนวคดิและรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 
2.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 
2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

(CRP) 
3.  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา   

3.1 ความหมายของกิจกรรมนกัศกึษา 
3.2 วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมนกัศกึษา 
3.3 ความส าคญัของกิจกรรมนกัศกึษา 
3.4 ประเภทและลกัษณะของการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

4.  แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม 
4.1 แนวคดิ  ความส าคญัและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
4.2 ความหมาย  และประเภทของชดุฝึกอบรม 
4.3 ความส าคญัของชดุฝึกอบรม  
4.4 องคป์ระกอบของชดุฝึกอบรม 
4.5 ขัน้ตอนการออกแบบและการผลิตชดุฝึกอบรม 
4.6 ประโยชนข์องชดุฝึกอบรม 

5. สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกบัการเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
5.1 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
5.2 มหาวิทยาลยัรงัสิต 
5.3 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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5.4 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
5.5 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
1.1 ความหมายของทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น เดิมเน้นหนักไปในเรื่องการ
ถ่ายทอดความรู ้ การเรียนการสอนส่วนใหญ่จึงเนน้ท่ีการบรรยาย เนน้การบอกของผูส้อนและการ
รบัของผูเ้รียน การคิดคน้และสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ จึงมีน้อย เม่ือประเทศก้าวเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) การจดัการเรียนการสอนแนวใหม่จ  าเป็นจะตอ้งเนน้
ใหมี้การผลิตและสรา้งผลงาน รวมทัง้เป็นการสรา้งความคิดและนวตักรรมใหม่ๆ ดว้ยการส่งเสริม
ให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นไปท่ีการเรียนรู้ ท่ี ให้ผู้เ รียนได้รับประสบการณ์ให้มากขึ ้น 
(Experiential-Based Learning) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Study Learning) ใหผู้เ้รียน
ไดรู้จ้กัสรา้งและพฒันาความรู ้(Research-Based Learning) รวมถึงใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิดวิเคราะห์
อย่างจริงจงั (Critical-Based Learning) โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าแนะน าชีแ้นะในประเด็น
ตา่งๆ รวมถึงการจดัการแหลง่ความรู ้(ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2546, 21) เพ่ือใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ละมีผลงาน (Creative and Productive Person) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่าง
มากในสงัคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) (ไพฑูรย ์สินลารตัน ,์ 
2546, 60-68) 

การจดัการเรียนการสอนดงักล่าว เป็นรูปแบบระบบการศึกษาแนวผลผลิตนิยมเชิง
สร้างสรรค์และการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพนี้  ถือได้ว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงวิธีคิด  และวิธีด  าเนินการทางการศึกษา  เป็นการเปล่ียนกระบวนทศันใ์หม่  โดยการ
ท าใหก้ารศกึษามีเป้าหมายท่ีชดัเจนขึน้  คือการสรา้งใหก้ารศกึษาเป็นไปเพ่ือการวิเคราะหว์ิจารณ์
และน าไปสู่การสรา้ง  การพัฒนา  และการไดม้าซึ่งผลผลิตใหม่ๆ  อันเป็นผลผลิตท่ีมีความคิด
สรา้งสรรคอ์ยู่ในตวั จุดเริ่มตน้ของการศึกษาควรตอ้งพฒันาปัญญาของผูเ้รียนเป็นตวัตัง้  ใหรู้จ้กั
คิด  วิเคราะห ์ และสรา้งสรรค ์ แนวทางดงักล่าวนีเ้นน้ใหมี้ผลงานเกิดขึน้จากตวัผูเ้รียน  ไม่ว่า
ผลงานนัน้จะเป็นผลงานวิชาการ  ผลงานประดษิฐ์  ผลงานสรา้งสรรคต์า่งๆ  เม่ือผูเ้รียนรูจ้กัการคิด
สรา้งสรรคแ์ละมีผลงานแลว้  จ  าตอ้งมีความรบัผิดชอบ  ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของการใชชี้วิตและ
พัฒนาสังคมควบคู่กันไป  ซึ่งหมายถึง กระบวนการของการศึกษาตอ้งเน้นไปท่ีการสรา้งและ
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พฒันาความคิดสรา้งสรรค ์ และสรา้งสรรคอ์ย่างมีความรบัผิดชอบอยู่ตลอดเวลา  (ไพฑรูย ์สินลา
รตัน,์ 2549) 

สรุปไดว้่า ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เป็นทักษะท่ีเกิดจากการจัดการเรียน
การสอนแนวใหม่ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณ์มากขึน้ (Experiential-Based Learning)      
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Study Learning) ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัสรา้งและพฒันาความรู  ้   
(Research-Based Learning) รวมถึงให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห ์พัฒนาไปสู่ทักษะคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือใหมี้การผลิตและสรา้งผลงานใหม่ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างสรา้งสรรค ์และใหผู้เ้รียนมี
ความรบัผิดชอบตอ่ผลงาน ตอ่ตนเอง ตอ่สงัคมส่วนรวมซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งคณุธรรม
และจริยธรรม เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค ์
และนวตักรรม 

1.2 องคป์ระกอบของทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้
1.2.1 ทักษะคิดวิเคราะห ์(Critical Mind)  

หรือทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความส าคญัมากในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีในดา้นต่างๆ      
มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก มีขอ้มลูทัง้ทางบวกและทางลบ ทกัษะคิดวิเคราะหห์รือท่ีนกัวิชาการ
บางท่านเรียกว่าทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงมีความส าคญัอย่างมากเพราะผูเ้รียนท่ีมีทกัษะ
คดิวิเคราะหจ์ะมีความสามารถในการแยกแยะสิ่งถกูสิ่งผิดอย่างมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ ์สามารถใช้
เหตผุลในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ อีกทัง้เป็นทกัษะการคิดท่ีสามารถพฒันาให้
เกิดกบัผูเ้รียนได ้ 

1.2.1.1 ความหมายของทักษะคิดวิเคราะห ์
ความหมายของทักษะคิดวิ เคราะห์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น               

มีนกัวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายหรือใชค้  าแตกตา่งกนัออกไป  ดงันี ้
อ าพร ไตรภทัร (2543, น.1) กล่าวว่า  Critical Thinking  คือการคิดไตรต่รอง

ท่ีเนน้ในเรื่องการตดัสินใจวา่จะเช่ือหรือไมเ่ช่ือสิ่งใด  หรือจะท าหรือไมท่  าสิ่งใด 
ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต ์และ อษุา ชชูาติ (2544, น.32)    กล่าวว่า  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนประกอบดว้ยการรับรู ้ การระลึกถึงความรูท่ี้สะสมอยู ่    
การผสมผสานความรูด้ว้ยการย่อยขอ้มลูและสรา้งขอ้มลูขึน้มาใหม่  เพ่ือหาค าตอบว่าความหมาย
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ของสิ่งท่ีคดิคืออะไร  ซึ่งกระบวนการคิดท่ีเป็นการผสมผสานความรูนี้ ้ จ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์
การเรียนรูท่ี้ผา่นมาและทกัษะเฉพาะหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั 

ทิศนา แขมมณี และ คณะ (2545, น.401) กล่าว่า ทักษะคิดวิเคราะห ์
หมายถึง การคดิท่ีตอ้งใชค้  าตอบแยกแยะขอ้มลูและหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูท่ีแยกแยะนัน้ หรือ
อีกนยัหนึ่งคือการเรียนรูใ้นระดบัท่ีผูเ้รียนสามารถจบัไดว้่าอะไรเป็นสาเหต ุเหตผุล หรือแรงจูงใจ     
ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัปรากฏการณใ์ดปรากฏการณห์นึ่ง 

เครือวัลย ์กาญจนคูหา (2548, น.25) ใหค้วามหมายทักษะคิดวิเคราะห ์    
ว่าหมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจง แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอ่าน
เรื่องราว เหตกุารณ ์หรืองานเขียนต่างๆ เพ่ือหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบของ
เนือ้หานัน้ๆ เพ่ือคน้หาสาเหตท่ีุแทจ้ริงหรือสิ่งท่ีส  าคญัของเรื่องราวต่างๆ โดยอาศยัการใคร่ครวญ 
ไตรต่รอง หาเหตผุลประกอบอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548, น.30) ใหค้วามหมายทักษะคิดวิเคราะห ์     
ว่าหมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ หรือรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและสามารถ
สืบคน้ขอ้เท็จจรงิในการเปรียบเทียบเห็นความสมัพนัธแ์ละใหเ้หตผุลได ้

สุวิทย์ มูลค า (2550)  ความหมายทักษะคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถ ุ
สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตกุารณ ์และหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพ่ือ
คน้หาสภาพความเป็นจรงิหรือสิ่งส  าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให ้

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ (2551) ให้ความหมายทักษะคิดวิเคราะห ์         
ว่าหมายถึง การจ าแนกแยกแยะ องคป์ระกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่า         
ท ามาจากอะไร มีองคป์ระกอบอะไร ประกอบขึน้มาไดอ้ยา่งไร เช่ือมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2554) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดวิเคราะหไ์วด้งันี ้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  การคิดวิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาโดยยึด
หลักการคิดดว้ยเหตุผลจากข้อมูลท่ีเป็นจริงมากกว่าอารมณแ์ละการคาดเดา  พิจารณาความ
เป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ ว่าอะไรคือความจริง  อะไรคือความถูกตอ้ง  คิดดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงั  ใชส้ตปัิญญาและทกัษะการคิดไตรต่รองอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าการใชอ้ารมณท่ี์
ท าใหเ้กิดความล าเอียง  เกิดอคตซิึ่งจะมีผลเสียตอ่การตดัสินใจ  ดงันัน้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จึงเป็นความคิดท่ีเปิดกว้าง  มีเป้าหมายแน่นอน  มีเหตุผล  มีความถูกต้องแม่นย า  สามารถ
ตรวจสอบความคดิและประเมินความคิดของตนเองได ้
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จิตราพร ลีละวฒัน ์(2554, น.13) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาว่า หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของ
กระบวนการคิด ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญั
ของส่ือ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ การวิเคราะห ์(Analyzing) เป็น
ความสามารถคิด หรือแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัได ้
และมองเห็นความสมัพนัธข์องสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิมล ทองผิว (2556, น.48) ไดใ้หค้วามหมายของทักษะคิดวิเคราะหว์่า
หมายถึง การรวบรวม จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มลู เพ่ือหาความสมัพนัธห์รือองคป์ระกอบ
ของสิ่งเหล่านัน้พรอ้มกับเช่ือมโยงใหเ้กิดความถูกตอ้งชัดเจนและน าไปสู่การตดัสินใจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กนกวรรณ มณฑิราช (2559, น.42) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดวิเคราะห์
หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ ว่าหมายถึง  การคิดวิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ ตดัสินใจ  และแกปั้ญหา
โดยยึดหลกัการคิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากกว่าอารมณแ์ละการคาดเดา  พิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นแง่มมุตา่งๆ ว่าอะไรคือความจริง  อะไรคือความถกูตอ้ง  คิดดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงั  ใชส้ตปัิญญาและทกัษะการคิดไตรต่รองอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าการใชอ้ารมณท่ี์
ท าใหเ้กิดความล าเอียง  เกิดอคตซิึ่งจะมีผลเสียตอ่การตดัสินใจ  ดงันัน้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จึงเป็นความคิดท่ีเปิดกว้าง  มีเป้าหมายแน่นอน  มีเหตุผล  มีความถูกต้องแม่นย า  สามารถ
ตรวจสอบความคดิและประเมินความคิดของตนเองได ้ 

นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560) ใหค้วามหมายของทักษะคิดวิเคราะหว์่า
หมายถึง การคิดแยกแยะขอ้มูล  ทัง้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆ  และมี
การเช่ือมโยงความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลของขอ้มูลเหล่านัน้  และใชเ้ป็นพืน้ฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ  
เพ่ือท าใหเ้กิดความเขา้ใจเหตกุารณใ์นแง่มมุตา่งๆ ไดช้ดัเจนขึน้  

เดอ โบโน (De Bono, 1982) ใหแ้นวคิดดา้นการนิยามความหมายของทกัษะ
คดิวิเคราะหห์รือคดิอย่างมีวิจารณญาณไว ้2 ลกัษณะ คือ  

 1. ค  านิยามท่ีมีความหมายกว้าง  เป็นการนิยามในลักษณะท่ีเป็น
กิจกรรมทางสมองท่ีเป็นกิจกรรมกระบวนการคิด 

2. ค  านิ ยาม ท่ี มีความหมายแคบ  เ ป็นค านิ ยามการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณในลักษณะท่ีเป็นเหตผุลทางตรรกศาสตร ์ เป็นการประเมินผลของความคิดโดยมี
หลกัเกณฑเ์พ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดใครค่รวญ  
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ไตร่ตรอง  ซึ่งประกอบดว้ย  กระบวนการ  และความสามารถ  การมีเจตคติของการสืบคน้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีจะรูว้า่มีปัญหาเกิดขึน้  และยอมรบัว่าจ าเป็นจะตอ้งมีหลกัฐานในการ
สนับสนุนว่าสิ่งท่ีพิจารณานั้นเป็นจริง  มีความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของการสรุปอ้างอิงอย่าง
สมเหตสุมผล  และสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  โดยพิจารณาจากความเท่ียงตรงของหลกัฐานชนิดตา่งๆ ใน
เชิงตรรกะและมีทกัษะในการใชค้วามรูแ้ละทศันคติ 

นอริส และ เอนนิส (NORIS & ENNIS, 1989) กล่าวว่า  ทกัษะคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คือ  การคิดอย่างมีเหตผุล  ไตร่ตรอง  เพ่ือการตดัสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือและสิ่งใด
ควรท า 

เบเยอร ์(Beyer, 1995) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
คือ  ความสามารถท่ีจะตดัสินสิ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีเหตผุล  ไมใ่ชก้ารคาดเดา 

แอนเจโล (Angelo, 1995) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ว่าเป็นการคิดดว้ยเหตุผลและใชท้ักษะการคิดท่ีซับซอ้นขึน้  เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห ์ สังเคราะห ์ 
รบัรูปั้ญหา  แกปั้ญหาและหาขอ้สรุป 

เคอรแ์ลนด ์(Kurland, 1995 อา้งถึงในลกัขณา สริวฒัน ,์ 2549, น.88) ให้
ความหมายของทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ว่าเก่ียวขอ้งกับการใชเ้หตผุล  ใชส้ติปัญญาและ
ความคิดท่ีเปิดกวา้ง  ซึ่งตรงขา้มกับการใชอ้ารมณ ์ ไม่ยอมใชส้ติปัญญา  ดงันัน้  การใชค้วามคิด
อย่างมีวิจารณญาณจึงยึดหลกัของเหตผุลมากกว่าอารมณ ์ มีความถกูตอ้งแม่นย า  พิจารณาถึง
ความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ  ตอ้งการจะหาว่าอะไรคือความจริงมากกว่าอะไรคือความถูกตอ้ง  
และไมย่อมใชอ้คตสิว่นตวัมาท าใหก้ารตดัสินเบี่ยงเบนไป 

สคริฟเวน (Scriven, 1996 อา้งถึงในศนัสนีย ์ฉัตรคุปต ์และ อุษา ชูชาติ , 
2544) ใหค้วามหมายของทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห ์ 
หรือสงัเคราะห ์ หรือน าไปประยุกตใ์ช ้ หรือเพ่ือตรวจสอบข้อมลู  ซึ่งอาจไดม้าจากการเฝา้สงัเกต  
จากการทดลอง  การใชเ้หตผุล  หรือการตดิตอ่ส่ือสาร  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางน าไปปฏิบตัติอ่ไป 

รักเจียโร (Ruggiero, 1996) เสนอว่า  ทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง  การตรวจสอบความคิดของตนเอง  การคิดตดัสินใจว่าวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดคืออะไร  
ความเช่ือแบบใดท่ีมีเหตผุลมากท่ีสดุ  จากนัน้ตอ้งมีการประเมินขอ้สรุปอีกครัง้หนึ่ง 

แมคโคเวน (Mckowen, 1996 อา้งถึงใน ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต ์และ อษุา ชชูาติ, 
2544) ใหค้วามหมายของทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า  เป็นความคิดท่ีแจ่มแจง้ผ่านการ
ใคร่ครวญมาแลว้อย่างรอบคอบ  ใชทุ้กอย่างท่ีมีอย่างดีท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ผูค้ิดจะตอ้งไม่ใส่
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อารมณข์องตวัเองเขา้ไป แตเ่น่ืองจากคนเราคิดดว้ยสมองทัง้หมดไม่ใช่คิดดว้ยสมองเฉพาะซีกซา้ย
เท่านัน้  เพราะฉะนัน้การคิดโดยไม่ใชอ้ารมณเ์ลยจึงเป็นไปไม่ได ้ ดงันัน้หนา้ท่ีของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คือตอ้งคอยระมัดระวงัไม่ใหเ้กิดความคิดท่ีเป็นอคติหรือล าเอียงขึน้  ผูท่ี้มีการคิ ด
อยา่งมีวิจารณญาณจะมีความคิดไตรต่รองและมีความเช่ือท่ีมีเหตผุล  ซึ่งจะเป็นตวัชีน้  า  การท่ีจะ
พฒันาใหเ้กิดความเช่ือท่ีถกูตอ้งจ าเป็นตอ้งระวงัไม่ใหมี้ความล าเอียงเกิดขึน้ในใจ  ตอ้งตรวจสอบ
เหตกุารณห์นึ่งๆ จากหลายแง่หลายมมุจนกว่าจะหาเหตผุลท่ีหนกัแน่นพอมารบัรองความเ ช่ือของ
ตนเองได ้

ฮลัเพิรน์ (Halpern, 1997) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
วา่เป็นกระบวนการทางความคดิและใชเ้หตผุล  โดยน าความรูท่ี้มีอยู่แลว้มาใชใ้นการคิดหาขอ้สรุป  
เพ่ือเพิ่มโอกาสของความส าเร็จใหม้ากขึน้  เป็นการคิดท่ีมีเป้าหมายแน่นอน  มีเหตผุล  สามารถ
แกปั้ญหา  ค านวณหาความเป็นไปไดแ้ละตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งตา่งจากการคิดแบบ
ไม่มีเป้าหมาย  เช่น  การคิดฟุ้งซ่าน  ดงันั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการคิดท่ียึดเอา
ผลลพัธเ์ป็นหลกั  ผูค้ดิสามารถประเมินผลไดจ้ากกระบวนการคดิของตน  โดยดวู่าท่ีตดัสินใจไปนัน้
ถกูตอ้งหรือไม ่ ปัญหาท่ีแกไ้ขแลว้ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 

สรุปไดว้่า ทักษะคิดวิเคราะห ์หมายถึง ความสามารถในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยการจ าแนก แยกแยะข้อมูลของสิ่ ง ท่ีต้องการศึกษาออกเป็นส่วนย่อย หา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของส่วนย่อยนั้น เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท้จริง ให้ไดข้้อมูลท่ีชัดเจนของสิ่งท่ี
ตอ้งการศกึษา ท่ีจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ ์ใชค้วาม
รอบคอบระมดัระวงั มากกว่าอารมณเ์พ่ือไม่ใหเ้กิดความล าเอียงท่ีจะมีผลเสียต่อการตดัสินใจ ท า
ใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

1.2.1.2 องคป์ระกอบของทักษะคิดวิเคราะห ์  
ทกัษะคิดวิเคราะหท่ี์มีประสิทธิภาพตอ้งมีองคป์ระกอบหลายอย่าง เพ่ือให้

การวิเคราะหถ์กูตอ้งมากท่ีสุด มีนกัวิชาการและนกัการศกึษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทกัษะ
คดิวิเคราะหไ์วด้งันี ้

รุจิร ์ภู่สาระ (2546, น.30) ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบของทกัษะคิดวิเคราะห ์ว่า
ประกอบดว้ย การวิเคราะหค์วามส าคญั การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์และการวิเคราะหห์ลกัการ 

ไสว ฟักขาว (2546, น.42) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของทกัษะคิดวิเคราะห์
วา่ประกอบดว้ย  
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1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความพยายามท่ีจะท าความ
เขา้ใจและใหเ้หตผุลแก่สิ่งท่ีตอ้งการจะวิเคราะห ์เพ่ือแปลความหมายของสิ่งนัน้ใหป้รากฏ ซึ่งแตล่ะ
คนอาจใชเ้กณฑต์า่งกนัในการตีความ  

2. ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห ์ผูว้ิเคราะหต์อ้งมีความรู ้
ความเขา้ใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะหดี์พอ ไมเ่ชน่นัน้จะเป็นการใชค้วามรูส้กึสว่นตวั 

3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และซักถาม คุณสมบัตินีจ้ะช่วยให้ผู้
วิเคราะหไ์ดข้อ้มลูมากเพียงพอก่อนท่ีจะวิเคราะห ์

4. ความสามารถหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล โดยเริ่มจากการแจกแจง
ขอ้มลูเพื่อใหเ้ห็นภาพรวม จากนัน้จงึคดิหาเหตผุลเช่ือมโยงสิ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือคน้หาความจรงิ 

สวุิทย ์มลูค า (2547, น.17) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทกัษะคิดวิเคราะห์
วา่ ประกอบดว้ย 

1. สิ่งท่ีก าหนดใหเ้ป็นสิ่งส าเร็จรูปท่ีก าหนดใหว้ิเคราะห ์เช่น วตัถ ุสิ่งของ 
เรื่องราว เหตกุารณห์รือปรากฏการณต์า่งๆ 

2. หลกัการหรือกฎเกณฑ ์เป็นขอ้ก าหนดส าหรบัใชแ้ยกส่วนประกอบของ
สิ่งท่ีก าหนดให ้เช่น เกณฑใ์นการจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั หลกัเกณฑใ์นการ
หาลกัษณะความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล อาจจะเป็นความสมัพนัธท่ี์มีความคลา้ยคลงึกนัหรือขดัแยง้กนั 

3. การคน้หาความจริงหรือความส าคญั เป็นการพิจารณาส่วนประกอบ
ของสิ่งท่ีก าหนดใหต้ามหลกัการหรือกฎเกณฑแ์ลว้ท าการรวบรวมประเดน็ท่ีส าคญัเพื่อหาขอ้สรุป 

วนิช สุธารัตน์ (2547, น.125) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของทักษะคิด
วิเคราะหว์า่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 เรื่อง คือ 

1. ความสามารถในการใชเ้หตผุลอยา่งถกูตอ้ง 
2. เทคนิคในการตัง้ค  าถามเพ่ือใชใ้นทกัษะคิดวิเคราะห ์ความสามารถใน

การใชเ้หตผุลอยา่งถกูตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผลต้องชัดเจน

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและวตัถปุระสงค ์
2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีน ามาอา้งตอ้งมีลกัษณะกวา้ง 

มีความยืดหยุน่ มีความชดัเจน เท่ียงตรงและมีเสถียรภาพ 
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3. ความถกูตอ้งของสิ่งท่ีอา้งอิงตอ้งมีความชดัเจน มีความสอดคลอ้ง
และมีความถกูตอ้งแนน่อน ถา้สิ่งท่ีน ามาอา้งอิงผิดพลาด การสรุปผลหรือการสรา้งกฎเกณฑต์า่งๆ 
ยอ่มผิดพลาด 

4. การสรา้งความคิดหรือความคิดรวบยอด การใหเ้หตผุลตอ้งอาศยั
ความคิดรวบยอด ซึ่งประกอบดว้ยทฤษฎี กฎ หลกัการ ซึ่งเป็นตวัประกอบท่ีส าคญัของการสรา้ง
ความคดิรวบยอด 

5. ความสมัพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การใหเ้หตผุลขึน้อยู่
กบัสมมติฐาน โดยสมมติฐานตอ้งก าหนดขึน้จากสิ่งท่ีเป็นความจริงและจากหลกัฐานท่ีปรากฎ มี
ความชดัเจน สามารถตดัสินไดแ้ละมีเสถียรภาพ 

6. การลงความเห็น โดยการสรุปและใหค้วามหมายของขอ้มูล การ
สรุปนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

7. การน าไปใช ้เม่ือสรุปแลว้จะตอ้งมีการน าไปใชห้รือมีผลสืบเน่ือง 
จะต้องมีความคิดเห็นประกอบข้อสรุปท่ีเกิดขึน้นั้น สามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด            
ควรน าไปใชใ้นลกัษณะใดจงึจะถกูตอ้ง 

เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศศ์กัดิ ์(2551) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทกัษะคิด
วิเคราะหว์า่มี 4 ประการคือ 

1. ความสามารถในการตีความ การวิเคราะหส์ิ่งตา่งๆ ไดต้อ้งเริ่มดว้ย
การท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีปรากฎเริ่มแรก ตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดร้บัว่าอะไรเป็นอะไรดว้ยการ
ตีความ หมายถึง การพยายามท าความเขา้ใจและใหเ้หตผุลแก่สิ่งท่ีเราตอ้งการจะวิเคราะห ์

2. ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห ์การท่ีจะคิดวิเคราะหไ์ดดี้
นัน้ จ  าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานในเรื่องนัน้ เพราะความรูจ้ะช่วยในการก าหนดขอบเขต
ของการวิเคราะห ์แจกแจง และจ าแนกไดว้า่เรื่องนัน้เก่ียวขอ้งกบัอะไร มีองคป์ระกอบยอ่ยอะไรบา้ง  

3. ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั และช่างถาม นกัคิดวิเคราะหจ์ะตอ้งมี
องค์ประกอบทั้งสามนี้ร่วมด้วย คือ ต้องเป็นคนท่ีช่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกต ิ
ท่ามกลางสิ่งท่ีดอูย่างผิวเผินแลว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสงสัย เม่ือเห็นความ
ผิดปกตแิลว้ไมล่ะเลยไปแตห่ยดุพิจารณา ขบคดิ ไตรต่รอง และตอ้งเป็นคนชา่งถาม ชอบตัง้ค  าถาม
กบัตวัเองและคนรอบขา้งเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ เพ่ือน าไปสู่การคิดตอ่เก่ียวกบัเรื่องนัน้ การตัง้ค  าถาม
จะน าไปสู่การสืบคน้ความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการวิเคราะห์ ค  าถามท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัทกัษะคิดวิเคราะหจ์ะยึดหลกั 5W1H ประกอบดว้ย Who (ใคร) What (อะไร) Where 
(ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (เพราะเหตใุด) How (อยา่งไร) 

4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล นกัคิดวิเคราะห์
ตอ้งมีความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล สามารถคน้หาค าตอบไดว้่าอะไรเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดสิ่งนี ้เรื่องนัน้เช่ือมโยงกบัเรื่องนีไ้ดอ้ยา่งไร เรื่องนีมี้ใครเก่ียวขอ้งกนัอย่างไร เม่ือเกิดเรื่องนีจ้ะ
ส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณนี์มี้องคป์ระกอบใดบา้งท่ีน าไปสู่สิ่งนั้น 
วิธีการ ขัน้ตอนการท าใหเ้กิดสิ่งนี ้สิ่งนีป้ระกอบดว้ยอะไรบา้ง แนวทางแกปั้ญหามีอะไรบา้ง ถา้ท า
เช่นนีจ้ะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต และค าถามอ่ืนๆ ท่ีมุ่งการออกแรงทางสมองใหต้อ้งขบคิดอย่างมี
เหตผุลเช่ือมโยงกบัเรื่องท่ีเกิดขึน้ 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของทกัษะคิดวิเคราะห ์ประกอบดว้ย ความสามารถ
ในการท าความเขา้ใจ การตีความ และใหเ้หตผุลแก่สิ่งท่ีตอ้งการจะวิเคราะห  ์, ความรูค้วามเขา้ใจ
พืน้ฐานในสิ่งท่ีจะวิเคราะห ์, ความชา่งสงัเกต ชา่งสงสยัและชา่งซกัถาม ท่ีเป็นคณุสมบตัิท่ีส  าคญัท่ี
ช่วยให้ผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล หาความเช่ือมโยงของส่วนย่อยของสิ่งท่ีวิเคราะห ์
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจ 

1.2.1.3 ข้ันตอนของการสร้างทักษะคิดวิเคราะห ์ 
นักการศึกษาไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการของการสรา้งทักษะคิด

วิเคราะหไ์ว ้ดงันีคื้อ 
วนิช สุธารตัน ์(2547, น.130) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งทักษะคิด

วิเคราะหว์า่ประกอบดว้ย 
ขัน้ท่ี 1 ระบุหรือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหา ผูท่ี้จะท าการ

คิดวิเคราะหต์อ้งเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างดว้ยการตัง้ค  าถามเพ่ือท่ีจะเข้าใจปัญหาต่างๆ ให้
ชดัเจน 

ขัน้ท่ี 2 รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัปัญหา จากการสงัเกต การอ่าน การ
สมัภาษณ ์การวิจยัจะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีชดัเจนเท่ียงตรง เพ่ือน ามาตดัสินใจในการคดิวิเคราะห ์

ขัน้ท่ี 3 พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หมายถึง การพิจารณา
ความถูกตอ้งเท่ียงตรงของสิ่งท่ีน ามากล่าวอ้าง รวมทั้งประ เมินความเพียงพอของข้อมูลท่ีจะ
น ามาใช ้
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ขัน้ท่ี 4 การจดัขอ้มูลเขา้เป็นระบบ เป็นการสรา้งความคิด ความคิด
รวบยอดหรือการสรา้งหลักการขึน้โดยเริ่มจากการระบุลักษณะของขอ้มูล แยกแยะขอ้เท็จจริง 
ขอ้คิดเห็น จดัล าดบัขอ้มูลรวมทัง้ขอ้ตกลงพืน้ฐาน การสงัเคราะหข์อ้มลูเขา้เป็นระบบและก าหนด
ขอ้สนันิษฐานเบือ้งตน้ 

ขัน้ท่ี 5 สมมติฐาน เป็นการน าขอ้มลูท่ีจดัระบบมาตัง้สมมติฐาน เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตและหาข้อสรุปของข้อค าถามหรือปัญหาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความคิด
เช่ือมโยงสมัพนัธใ์นเชิงของเหตผุลอย่างถกูตอ้ง สมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ตอ้งชดัเจนและมาจากขอ้มลูท่ี
ปราศจากอคตหิรือความล าเอียด 

ขัน้ท่ี 6 การสรุป เป็นการลงความคิดเห็นหรือการเช่ือมโยงสัมพันธ์
ระหว่างเหตกุับผลอย่างแทจ้ริง ตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามสภาพของขอ้มูลท่ีปรากฏ โดยใช้
เหตผุลทางตรรกศาสตร ์เหตผุลทางวิทยาศาสตรแ์ละพิจารณาถึงความเป็นไปไดต้ามสภาพท่ี เป็น
จรงิ 

ขัน้ท่ี 7 การประเมินขอ้สรุป เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการคิดวิเคราะห ์
เป็นการประเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สรุปและพิจารณาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป 

สุวิทย ์มูลค า (2547, น.19) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งทักษะคิด
วิเคราะหว์า่ประกอบดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีตอ้งการวิเคราะห ์เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
ของเรื่องราวตา่งๆ ขึน้มาเพื่อเป็นตน้เรื่องท่ีจะใชว้ิเคราะห ์

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์เป็นการก าหนดประเด็นขอ้
สงสยัจากปัญหาของสิ่งท่ีตอ้งการวิเคราะห ์ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถาม หรือก าหนดวตัถปุระสงค์
ของการวิเคราะหเ์พ่ือคน้หาความจรงิ สาเหตหุรือความส าคญั 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ์เป็นการก าหนดข้อก าหนด
ส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งท่ีก าหนดให้ เช่น เกณฑก์ารจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อาจจะเป็นลักษณะ
ความสมัพนัธท่ี์มีความคลา้ยคลงึกนัหรือขดัแยง้กนั 

ขั้นท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจพิเคราะหท์ าการแยกแยะ
กระจายสิ่งท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H ประกอบดว้ย Who 
(ใคร) What(อะไร) Where(ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why(เพราะเหตใุด) How(อยา่งไร) 



 33 
 

ขัน้ท่ี 5 สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือหาขอ้สรุป
เป็นค าตอบหรือค าตอบของปัญหาของสิ่งท่ีก าหนดให ้

เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศศ์กัดิ ์(2551) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งทกัษะคิด
วิเคราะหว์า่ประกอบดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะหเ์พ่ือการจ าแนกแยกแยะขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ 
โดยจ าแนกรายละเอียดของขอ้มลูออกเป็นสว่นๆ เพ่ือใหเ้ห็นองคป์ระกอบของเรื่องนัน้ เห็นภาพรวม
ทัง้หมด การเห็นภาพรวมทัง้หมดจะช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจ เห็นขอ้บกพร่อง เห็นทางออกของ
ปัญหาไดช้ดัเจนขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 การวิเคราะหค์วามน่าจะเป็น ในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารตา่งๆ 
แตล่ะคนส่ือสารตามความเขา้ใจ ความรูแ้ละประสบการณข์องตน  ซึ่งมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ใจ
ไม่ตรงกันในเรื่องเดียวกนั ดงันัน้ ถา้รบัรูข้อ้มูลโดยไม่วิเคราะหอ์าจเขา้ใจและตีความผิดส่งผลให้
เกิดการแกปั้ญหาผิดได ้

ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะหค์วามเป็นไปได ้โดยพิจารณาองคป์ระกอบของ
ขอ้มลูเหตกุารณใ์หล้ะเอียดและหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลใหก้บัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

สรุปไดว้่า ขัน้ตอนของการสรา้งทกัษะคิดวิเคราะห ์ประกอบดว้ย ขัน้ก าหนด
ปัญหา วตัถปุระสงคห์รือเรื่องท่ีจะวิเคราะห ์น าไปสู่การพิจารณาแยกแยะ จดัหมวดหมู่  ตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู และการประเมินความเป็นเหตเุป็นผลของขอ้มลู 

1.2.1.4 การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห ์ 
นกัการศกึษาไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาทกัษะคิดวิเคราะหไ์วด้งันี ้

ประเวศ วะสี (2542, น.26) กล่าวว่า การฝึกใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน
การคดิวิเคราะหน์ัน้ ตอ้งสรา้งนิสยัแหง่การคดิใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน โดยมีวิธีฝึกดงัตอ่ไปนี ้

1. ฝึกสังเกต สังเกตสิ่งท่ีเห็น สังเกตสิ่งแวดลอ้ม สังเกตการท างาน 
การฝึกสงัเกตจะท าใหเ้กิดปัญญา โลกทศันแ์ละวิธีคิด  ซึ่งสติและสมาธิจะมีผลต่อการสงัเกตและ
สิ่งท่ีสงัเกต 

2. ฝึกบนัทกึ เม่ือสงัเกตอะไรแลว้ ควรฝึกบนัทึกในรูปแบบการวาดรูป
หรือบนัทึกเป็นขอ้ความ ภาพถ่าย วีดีทัศน ์และการจะบนัทึกใหล้ะเอียดมากนอ้ยเพียงใดควรให้
เหมาะกบัวยัและสถานการณ ์การฝึกบนัทกึนีช้ว่ยในการพฒันาปัญญาไดดี้ 

3. ฝึกน าเสนอตอ่ท่ีประชมุเม่ือท างานเป็นกลุม่ จะเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู ้และพฒันาปัญญาของทัง้ผูน้  าเสนอและสมาชิก  ในกลุม่ 
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4. ฝึกการฟัง การฟังผูอ่ื้นท าใหฉ้ลาดมากขึน้ 
5. ฝึกปุจฉา-วิปัสสนา หรือฝึกถาม-ตอบ เป็นการฝึกใช้เหตุผล 

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในเรื่องนัน้ๆ 
6. ฝึกตัง้สมมตฐิาน และตัง้ค  าถาม  
7. ฝึกคน้หาค าตอบ จากหนงัสือ ต ารา อินเตอรเ์น็ต หรือแหล่งความรู้

อ่ืนๆ เม่ือคน้หาค าตอบทกุวิถีทางจนหมดแลว้ก็ยงัไมไ่ดค้  าตอบ ตอ้งคน้หาตอ่ไปดว้ยวิธีการวิจยั 
8. การวิจยั การวิจยัเพ่ือคน้หาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรูท้กุระดบัท่ีจะท าใหค้น้พบความรูใ้หมแ่ละมีประโยชนม์าก 
9. การเช่ือมโยงบรูณาการและการเขา้ใจตนเอง เกิดการรูต้วัเองตาม

ความเป็นจรงิวา่สมัพนัธก์บัคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนอยา่งไร ซึ่งจะท าใหเ้กิดจรยิธรรมในตนเอง 
10. ฝึกเขียนและเรียบเรียงทางวิชาการ การฝึกเขียนกระบวนการ

เรียนรูแ้ละความรูใ้หมท่ี่ไดม้า ท าใหเ้กิดการคน้ควา้หาหลกัฐานท่ีถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ 
ทิศนา แขมมณี และ คณะ (2544, น.15) กล่าวถึง การสอนเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการคดิวิเคราะหว์่าประกอบดว้ย 
1. สอนดว้ยการตัง้ค  าถาม ทัง้ค  าถามเดียวและค าถามแบบชดุ 
2. สอนโดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ฝึกการวิเคราะหแ์ละ

สงัเคราะห ์
3. การเรียนรูแ้บบปรกึษาหารือ 
4. บันทึกการเรียนรู ้บันทึกข้อสงสัย ความรู้สึกส่วนตัวความคิดท่ี

เปล่ียนไป 
5. การถามตนเอง ในการวางแผน จดัระเบียบ คิดไตร่ตรองในเรื่อง

การเรียนรูข้องตนเอง 
6. การประเมินตนเอง เพ่ือประเมินความคิด และความรู้สึกของ

ตนเอง 
สวุิทย ์มลูค า (2547, น.21) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคในการสอนใหน้กัเรียนคิด

วิเคราะห ์โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ซึ่งมีลกัษณะการสอนดงันี ้
1. What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตท่ีุเกิดขึน้ เกิดอะไรขึน้บา้ง มีอะไรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณนี์ ้หลกัฐานท่ีส าคญัท่ีสดุคืออะไร สาเหตท่ีุท าใหเ้กิดเหตกุารณนี์คื้ออะไร 
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2. Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งท่ีเกิดขึน้ เรื่องนีเ้กิดขึน้ท่ีไหน 
เหตกุารณนี์น้า่จะเกิดขึน้ท่ีใดมากท่ีสดุ 

3. When (เม่ือใด) เวลาท่ีเหตกุารณน์ัน้เกิดหรือจะเกิดขึน้ เหตกุารณ์
นัน้นา่จะเกิดขึน้เม่ือใดมากท่ีสดุ 

4. Why (ท าไม) สาเหตหุรือมลูเหตท่ีุท าใหเ้กิดขึน้ เหตใุดตอ้งเป็นคนนี ้
เวลานี ้สถานท่ีนี ้เพราะเหตใุดเหตกุารณนี์จ้งึเกิดขึน้ ท าไมจงึเกิดเรื่องนี ้

5. Who (ใคร) บคุคลส าคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะ
ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้าง ใครน่าจะเก่ียวข้องกับ
เหตุการณนี์บ้า้ง ใครน่าจะเป็นคนท่ีท าใหส้ถานการณนี์เ้กิดมากท่ีสุด เหตุการณท่ี์เกิดขึน้ใครได้
ประโยชน ์ใครเสียประโยชน ์

6. How (อย่างไร) รายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดขึน้แลว้หรือก าลังจะ
เกิดขึน้ว่ามีความเป็นไปไดใ้นลักษณะใด เขาท าสิ่งนีไ้ดอ้ย่างไร ล าดบัเหตุการณนี์ว้่าเกิดขึน้ได้
อยา่งไรบา้ง เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ไดอ้ยา่งไร มีหลกัในการพิจารณาอยา่งไรบา้ง 

ชยัวัฒน ์สุทธิรตัน ์(2560, น.27) น าเสนอกระบวนการฝึกทักษะคิด
วิเคราะห ์ดงันี ้

1. ก าหนดปัญหาหรือสิ่งท่ีสนใจจะวิเคราะห์ ว่ามีปัญหาอะไรท่ี
นา่สนใจ มีขอบเขตท่ีจะศกึษาวิเคราะหอ์ยา่งไร แคไ่หน 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ ว่าตอ้งการวิเคราะหเ์พ่ือ
อะไร เชน่ เพ่ือหาสาเหต ุเพ่ือหาขอ้สรุป เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

3. ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห ์โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ 
กฎเกณฑ ์ท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห ์

4. ด าเนินการวิเคราะห ์โดยใชก้ระบวนการในขัน้ท่ี 1-3 เป็นกรอบใน
การวิเคราะห ์

5. สรุปผลและน าเสนอผลการวิเคราะห ์ซึ่งอาจสรุปในรูปแบบตา่งๆ 
ท่ีใหผู้เ้รียนไดค้ดิเอง แตต่อ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะหต์ามแนวทางหรือกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

มารซ์าโน (Marzano, 2001) การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหต์ามทฤษฎีของมารซ์าโน ประกอบดว้ยทกัษะการคิด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
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1. ทักษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย
ตา่งๆ ทัง้เหตกุารณ ์เรื่องราว สิ่งของ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอย่างมีหลกัเกณฑ ์สามารถ
บอกรายละเอียดของสิ่งของตา่งๆ ได ้

2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท 
จดัล าดบั การจดักลุ่มของสิ่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันเขา้ดว้ยกัน โดยยึดโครงสรา้งลกัษณะหรือ
คณุสมบตัท่ีิเป็นประเภทเดียวกนั 

3. ทักษะการ เ ช่ือมโยง  เ ป็นความสามารถในการ เ ช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูตา่งๆ วา่สมัพนัธก์นัอยา่งไร 

4. ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและ
สรุปผลจากสิ่งท่ีก าหนดใหไ้ด ้

5. การประยุกต ์เป็นความสามารถในการน าความรู ้หลักการและ
ทฤษฎีมาใชใ้นสถานการณต์า่งๆ สามารถคาดการณ ์กะประมาณ พยากรณ ์ขยายความ คาดเดา
สิ่งท่ีเกิดขึน้ในอนาคตได ้

สรุปไดว้า่ แนวทางหรือเทคนิคในการพฒันาทกัษะคิดวิเคราะห ์ประกอบดว้ย 
การก าหนดปัญหาหรือสิ่งท่ีจะวิเคราะห ์การก าหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห ์ท าโดยการตัง้
ค  าถามและหาค าตอบโดยใชเ้ทคนิค 5W1H การจดัหมวดหมู ่การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลู 
สรุปผลและน าเสนอผลการวิเคราะห ์

1.2.1.5 ประโยชนข์องทักษะคิดวิเคราะห ์  
นกัการศกึษาไดเ้สนอแนวคิดในเรื่องประโยชนข์องทกัษะคิดวิเคราะห ์ดงันี ้

สวุิทย ์มลูค า (2547, น.39) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องทกัษะคิดวิเคราะห์
ไวด้งันี ้

1. ช่วยให้รู ้ข้อเท็จจริงท่ีจะเป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา การประเมินและการตดัสินใจในเรื่องตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. ช่วยในการส ารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏและไม่
ดว่นสรุปตามอารมณค์วามรูส้กึ หรืออคต ิแตสื่บคน้ตามหลกัเหตผุลและขอ้มลูท่ีเป็นจรงิ 

3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริง 
ขณะเดียวกันจะช่วยใหไ้ม่หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจากตวัอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตผุล
และปัจจยัเฉพาะในแตล่ะกรณีได ้
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4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืนๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความ
ประทบัใจครัง้แรก ท าใหม้องสิ่งตา่งๆ อยา่งครบถว้นในแง่มมุอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ 

5. ชว่ยพฒันาความเป็นคนช่างสงัเกต การหาความแตกตา่งของสิ่งท่ี
ปรากฏ พิจารณาตามความสมเหตสุมผลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะตดัสินใจสรุปสิ่งใด 

6. ช่วยใหห้าเหตผุลท่ีสมเหตสุมผลใหก้ับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ณ เวลานัน้
โดยไมมี่อคต ิ

7. ชว่ยประมาณการความนา่จะเป็น โดยสามารถใชข้อ้มลูพืน้ฐานท่ีมี 
วิเคราะหร์่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ของสถานการณ ์ณ เวลานัน้ อนัจะช่วยคาดการณค์วามน่าจะเป็นได้
สมเหตสุมผลมากกวา่ 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2551) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องทักษะคิด
วิเคราะหไ์วด้งันี ้

1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา 3 ดา้น คือ ความฉลาดใน
การสรา้งสรรค ์ความฉลาดในการวิเคราะหแ์ละความฉลาดในการปฏิบตัิ โดยความฉลาดในการ
วิเคราะห ์หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละประเมินแนวคิดท่ีคิดขึน้ ความสามารถใน
การคดิแกปั้ญหาและความสามารถในการตดัสินใจ 

2. ช่วยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างในการสรุป
เรื่องราวตา่งๆ ส่วนมากไม่ไดค้  านึงถึงจ านวนขอ้มลูท่ีสามารถบ่งชีค้วามสมเหตสุมผลของเรื่องนัน้ 
แตด่ว่นสรุปสิ่งตา่งๆ ไปตามอารมณค์วามรูส้กึ ซึ่งท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิด การสรุปเช่นนีเ้รียกว่าการ
สรุปแฝงดว้ยความมีอคต ิดงันัน้ ควรสืบคน้ตามหลกัการและเหตผุลใหช้ดัเจนก่อน 

3. ช่วยลดการอา้งประสบการณส์่วนตวัเป็นขอ้สรุปทั่วไป ซึ่งจะเป็น
การชว่ยลดความผิดพลาดได ้เพราะมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดก้ลา่วถึงเป็นสาเหตใุหเ้กิดสิ่งนัน้ได ้

4. ชว่ยขดุคน้สาระของความประทบัใจครัง้แรกท่ีท าใหรู้ส้ึกดีตอ่สิ่งนัน้ 
เพราะเม่ือถูกกระตุน้ดว้ยความประทบัใจต่อๆ มา ย่อมจะเป็นเหตใุหส้รุปว่าสิ่งนัน้จะเป็นเช่นนัน้
ตลอดไป อันเป็นเหตุใหเ้กิดความล าเอียงในการใหเ้หตุผลกับสิ่งนัน้ตามกาลเวลาและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป การคิดวิเคราะหจ์ะช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืนๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจาก
ความประทบัใจในครัง้แรก ท าใหม้องอยา่งครบถว้นในแง่มมุอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ 

5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเ้ดิม การคิดวิเคราะห์
ช่วยในการประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใชข้อ้มูลพืน้ฐานท่ีมี วิเคราะหร์่วมกับปัจจยั
อ่ืนๆ ของสถานการณ ์ณ เวลานัน้ ซึ่งจะชว่ยคาดการณค์วามนา่จะเป็นไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
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6. ช่วยวินิจฉัยขอ้เท็จจริงจากประสบการณส์่วนบุคคล โดยไม่มีอคติ
ท่ีก่อตวัอยูใ่นความทรงจ า และท าใหส้ามารถประเมินสิ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งสมจรงิ 

7. เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ การคิดวิเคราะหน์บัว่าเป็นปัจจยัท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นปัจจัยหลักส าหรับการคิดในมิติอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
สรา้งสรรค ์ซึ่งการคดิวิเคราะหจ์ะชว่ยเสรมิสรา้งใหเ้กิดมมุมองเชิงลกึในอนัท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจ
และการแกปั้ญหาได ้

8. ช่วยในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะหเ์ก่ียวขอ้งกับการจ าแนก
แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ และการท าความเขา้ใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ เม่ือพบปัญหาใดๆ ให้
สามารถวิเคราะหไ์ดว้า่ปัญหานัน้มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ ซึ่งจะน าไปสู่
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 

9. ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ การคิดวิเคราะหช์่วยใหส้ามารถ 
ประเมินสถานการณแ์ละตดัสินใจเรื่องราวตา่งๆ ไดอ้ยา่งแมน่ย ากว่า ท าใหรู้ส้าเหตขุองปัญหา เห็น
โอกาสความนา่จะเป็นในอนาคต 

10. ช่วยใหค้วามคิดสรา้งสรรคส์มเหตสุมผล การคิดวิเคราะหช์่วยให้
การคดิตา่งๆ อยูบ่นฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นอย่างมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ ์ส่งผลใหมี้การ
คิดจินตนาการหรือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ มีการเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีจินตนาการกับการ
น าไปใชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งประดิษฐ์ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบนัลว้นเป็นผลลพัธอ์นัเกิดจาก
การวิเคราะหว์า่ใชก้ารไดก้่อนท่ีจะน ามาใชจ้รงิ 

11. ช่วยใหเ้ขา้ใจอย่างแจ่มกระจ่าง การคิดวิเคราะหช์่วยใหป้ระเมิน
และสรุปสิ่งต่างๆ บนขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณแ์ละความรูส้ึกหรือการคาดการณ์
ว่าน่าจะเป็นเช่นนี ้การคิดวิเคราะหท์ าใหไ้ดร้บัขอ้มลูท่ีเป็นจริงซึ่ งจะเป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจ
จากประโยชนข์องการคดิวิเคราะหท่ี์กลา่วมา 

 วิมล ทองผิว (2556, น.70-71) กล่าวว่าทกัษะคิดวิเคราะหมี์ประโยชนท่ี์
ช่วยส่งเสริมใหเ้ราเป็นคนช่างสงัเกต ไม่ด่วนสรุปเหตกุารณก์่อนท่ีจะมีการพิจารณาสาระส าคญั
อ่ืนๆ ซึ่งชว่ยลดการอา้งประสบการณเ์ดมิของตนเอง และยงัเป็นการปพืูน้ฐานการคิดในดา้นอ่ืนๆ ท่ี
จะน าไปใชใ้นการประเมิน การตดัสินใจสถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้่า ทกัษะคิดวิเคราะหมี์ประโยชน ์คือ ช่วยในการพฒันาความเป็นคน
ช่างสงัเกต ช่วยใหส้ามารถแยกแยะสิ่งถกูสิ่งผิดอย่างมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ ์สามารถใชเ้หตผุลใน
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การตดัสินใจและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงประเดน็ มีประสิทธิภาพ และยงัเป็นพืน้ฐานหรือ
ปัจจยัหลกัของการคดิในมิตอ่ืินๆ 

1.2.2 ทักษะคิดสร้างสรรค ์(Creative Mind)   
เม่ือผูเ้รียนผ่านการวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบแลว้ จะเกิดทกัษะคิดสรา้งสรรคส์ิ่ง

ใหม่ๆ ใหเ้กิดขึน้กบัตนเอง  และสงัคม  ทกัษะคิดสรา้งสรรคน์ัน้เป็นการแสดงออกในรูปแบบตา่งๆ 
ท่ีมีผูพ้ยายามคิดคน้หาวิธีการและสรา้งผลงานท่ีแปลกใหม่และมีคณุคา่  เพ่ือปรบัปรุงและพฒันา
งานใหดี้ขึน้  ผลงานจากทกัษะคิดสรา้งสรรคจ์ะมีประโยชนต์่อตวัผูค้ิด ต่อสงัคม และตอ่เศรษฐกิจ
ของประเทศ (อารี รงัสินนัท ,์ 2532, น.498-499)  ทกัษะคิดสรา้งสรรคจ์ึงเป็นลกัษณะท่ีมีคณุค่า
และสรา้งความเจริญกา้วหนา้ตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   ทกัษะคิดสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งท่ีสามารถ
ฝึกฝนไดเ้ช่นเดียวกบัทกัษะคิดวิเคราะห ์ (De Bono. 2007: p.2) กล่าวคือ ทกัษะคิดสรา้งสรรคถื์อ
เป็นความสามารถทางกระบวนการของสมองอย่างหนึ่งในการท่ีจะคิดและเอาชนะอุปสรรคตา่งๆ 
เพ่ือใหม้นษุยส์ามารถใชศ้กัยภาพทางปัญญาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.2.2.1 ความหมายของทักษะคิดสร้างสรรค ์
มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดใ้หค้วามหมาย
ของทกัษะคิดสรา้งสรรคไ์วว้่า หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดบัสูง ท่ีใชก้ระบวนการทาง
ความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน เพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ ทักษะคิด
สรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้ได ้ก็ตอ่เม่ือผูส้รา้งสรรคมี์อิสรภาพทางความคดิ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ (2551) อธิบายว่า ทักษะคิดสรา้งสรรคมี์
ความหมายท่ีแตกตา่งกนัไดถ้ึงสามความหมาย คือ การคิดแง่บวก การกระท าท่ีไม่ท ารา้ยใคร และ
การคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ และการคิดสรา้งสรรคน์ัน้จะตอ้งเป็นสิ่งใหม่ ใชก้ารได ้และมีความ
เหมาะสม 

มณฑาทิพย ์ไชยศกัดิ์ (2552, น.164) สรุปนิยามทกัษะคิดสรา้งสรรค์
ของไฮโมวิทซ ์(Haimowitz, 1973), ทอรแ์รนซ ์(Torrance, 1979) โอเวน (Owen et al., 1980) กดู
และโบรฟีย ์(Good & Brophy, 1980) และเรลลีและลีวิส (Reilly & Lewis, 1988) ไวว้่า ทกัษะคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นเรื่องสลบัซบัซอ้นยากแก่การใหค้  าจ ากดัความท่ีตายตวั ซึ่งพิจารณาความหมายได้
หลายมมุมอง ไดแ้ก่ ความหมายในเชิงผลงาน (Product) ตอ้งเป็นผลงานท่ีมีคณุคา่และแปลกใหม ่
ความหมายในเชิงกระบวนการ (Process) คือการบรูณาการเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องสิ่งของหรือ
ความคิดท่ีแตกต่างกันมากๆ เขา้ดว้ยกัน ความหมายเชิงปัจเจกบุคคล (Person) บุคคลนัน้ตอ้งมี
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ความคิดริเริ่มแปลกใหม่อยู่ในตวัเอง (Originality) เป็นผูท่ี้มีความคิดคล่อง (Fluency) ยืดหยุ่น 
(Flexibility) และสามารถอธิบายรายละเอียดของความคิดได ้(Elaboration) แตห่ากพิจารณาตาม
ขอบเขตของทกัษะคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิด
เดมิท่ีมีอยูสู่ค่วามคดิใหม่ๆ  ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสดุใหก้บัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ
พิจารณาจากผลของทักษะคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ (Creative 
Thinking) ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิและใชป้ระโยชนไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546) ไดส้รุปไวว้่า ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์
คือ ความคิดท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือประดิษฐ์คิดคน้ในแนวทางท่ีใหม่แปลกแตกต่างจากเดิมและมี
คณุคา่เป็นประโยชน ์

อารี พนัธม์ณี (2547) อธิบายความหมายของทกัษะคิดสรา้งสรรคใ์นสาม
ลกัษณะ คือ 

1. ลกัษณะของกระบวนการ หมายถึง ความรูส้ึกไวต่อปัญหาและ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีขัน้ตอน เป็นระบบ และน าผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นสิ่งใหมต่อ่ไป 

2. ลกัษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความอยากรูอ้ยากเห็น 
กระตือรือรน้ กลา้คิด กลา้แสดง มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีจินตนาการ และมีความยืดหยุ่นทัง้
ความคดิและการกระท า และเป็นบคุคลท่ีมีความสขุกบัการท างานหรือสิ่งท่ีตนพอใจและไม่หวงัผล
จากการประเมินภายนอก 

3. ลกัษณะของผลิตผล หมายถึง คณุภาพของผลงานท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่
ขั้นต้นท่ีแสดงผลท่ีเกิดจากความพอใจของตนท่ีจะแสดงความคิดและการกระท า จนกระทั่ ง
พฒันาขึน้เป็นการฝึกทกัษะ การคดิคน้พบทฤษฎี หลกัการ และการประดษิฐ์คดิคน้ตา่งๆ 

ศิริพงษ ์เพียศิริ (2550: 50) ไดส้รุปความหมายของทกัษะคิดสรา้งสรรค์
ว่าสามารถอธิบายไดใ้นสามลกัษณะ (3P) คือ 1) กระบวนการคิดสรา้งสรรค ์(Creative Process) 
คือ วิธีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ แปลกใหม่ หลากหลาย เช่ือมโยง และสามารถ
แกปั้ญหาได ้2) บคุคลสรา้งสรรค ์(Creative Person) คือ ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลท่ีกลา้คิด 
กลา้ท า กลา้แสดงออก มีจินตนาการ และ 3) ผลงานสรา้งสรรค ์(Creative Product) ท่ีอาจอยู่ใน
รูปของความคิดหรือสิ่งของท่ีผลิตขึน้ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเกิดจากการน าความคิด
สร้างสรรคม์าประยุกตใ์ช้ โดยการคิดสร้างสรรคน์ั้นประกอบด้วยความคิดริเริ่ม (Originality) 
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 
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นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560) สรุปความหมายของทกัษะคิดสรา้งสรรค์
ว่าเป็นความคิดเชิงบวกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหา การคิดหลายแง่มุม คิดนอกกรอบ
อยา่งท่ีไมเ่คยคดิมาก่อน โดยมีการเช่ือมโยงความคิดหรือความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดตัง้แตส่อง
สิ่งเขา้ดว้ยกนั เพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหา หรือสรา้งสิ่งใหม่ท่ีอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ ทฤษฎี หลกัการ อนั
เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

ออสบอรน์ (Osborn, 1963) กล่าวไวว้่าทักษะคิดสรา้งสรรค ์คือ การ
จินตนาการประยกุต ์(Applied Imagination) สิ่งท่ีมนษุยส์รา้งขึน้เพ่ือแกปั้ญหาตา่งๆ แตไ่ม่ใช่เป็น
จินตนาการท่ีฟุ้งซา่นเล่ือนลอย 

กิลฟอรด์ (Guilford, 1968) ใหค้วามหมายว่า ทกัษะคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
ความสามารถทางสมอง เป็นความสามารถท่ีจะคิดไดห้ลายทิศทางหลายแง่มุม  คิดไดก้วา้งไกล
หรือแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ซึ่งความคิดในลกัษณะนีจ้ะน าไปสู่ความคิดประดิษฐ์สิ่ง
แปลกใหม่ รวมถึงคน้พบวิธีการแกไ้ขปัญหาไดส้  าเร็จ  ความคิดเอนกนยันีป้ระกอบดว้ยความคิด
ริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งผู้มีการคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูก
วิพากษว์ิจารณแ์ละมีอิสระในการคดิ 

แอนเดอรส์นัและคณะ (Anderson and others, 1970) อธิบายว่าทกัษะ
คิดสรา้งสรรคเ์ป็นพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงความคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นการกระท าของบคุคลท่ีเลือก
มาจากประสบการณท์ัง้หมดท่ีผ่านมา เพ่ือสรา้งรูปแบบอย่างใหม่ๆ ความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม ่
และเช่ือว่าทกุคนเกิดมาพรอ้มศกัยภาพในการคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งสามารถพฒันาไดใ้นทกุระดบัอายุ
และทกุสาขาอาชีพถา้จดัประสบการณใ์หเ้หมาะสม นอกจากนัน้ แอนเดอรส์นั (Anderson, 1970) 
ยงัใหค้วามหมายอีกว่า ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์คือ ความสามารถของบคุคลในการคิดแกปั้ญหาดว้ย
การคิดอย่างลึกซึง้ ท่ีนอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับุคคลท่ี
สามารถจะคดิไดห้ลายแง่หลายมมุผสมผสานจนไดผ้ลิตผลใหมท่ี่ถกูตอ้งสมบรูณก์วา่ 

ทอรแ์รนซ์ (Torrance, 1972) กล่าวว่า ทักษะคิดสร้างสรรค ์เป็น
จินตนาการประยุกตท่ี์มนุษยส์รา้งขึน้เพ่ือคล่ีคลายปัญหาท่ีประสบอยู่ เกิดขึน้ไดโ้ดยไม่มีขอบเขต
จ ากัด บุคคลสามารถมีทักษะคิดสรา้งสรรคใ์นหลายรูปแบบ และผลของทักษะคิดสรา้งสรรคท่ี์
เกิดขึน้นัน้มีมากมาย ซึ่งทกัษะคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการของความรูส้ึกไวตอ่ปัญหา ความไม่
สมบรูณข์องขอ้มลูหรือสิ่งบกพรอ่งท่ีขาดหายไป แลว้รวบรวมประสบการณท์ัง้หมดท่ีผ่านมาตัง้เป็น
สมมติฐาน วิเคราะหข์อ้มูล และรายงานผลท่ีไดส้รา้งเป็นรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลผลิต
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ใหม่ รวมทัง้การส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้จินตนาการเป็นลักษณะส าคญัของทกัษะคิด
สรา้งสรรคซ์ึ่งจะน าไปสูก่ารประดษิฐ์คดิคน้ 

ไฮโมวิชช ์และ ไฮโมวิชช ์(Haimowitz and Haimowitz, 1973) อธิบายว่า 
ทกัษะคดิสรา้งสรรคคื์อความสามารถท่ีจะประดษิฐ์หรือคดิคน้สิ่งใหม่ๆ  หรือจดัองคป์ระกอบแบบท่ี 

ไม่มีใครจัดมาก่อน ในวิถีทางท่ีท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดท่ีมี
คณุคา่และมีความงาม 

เดอ โบโน (De Bono, 1982) เสนอว่า ทักษะคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
ความสามารถในการท่ีจะคิดนอกกรอบความคิดเดิม เป็นความสามารถในการมองหาทางเลือก
หลายทิศทางโดยการคดิอยา่งรอบดา้น ครอบคลมุทัง้ในแนวกวา้งและแนวลึก ซึ่งก่อใหเ้กิดแนวคิด
อย่างอ่ืนท่ีถือไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีจะน ามาพฒันาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีตอ้งการได้ หรือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่
ซึ่งตา่งจากสิ่งเดมิเล็กนอ้ย หรือแตกตา่งจนไมเ่หลือแนวเดมิไว ้

สรุปไดว้่า ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงบวก มี
การคดินอกกรอบ และเป็นการน าจินตนาการมาสรา้งขัน้ตอนกระบวนการ  โดยอา้งอิง จากทฤษฎี
ความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและน าไปสู่การคน้พบใหม่  เกิดเป็นนวตักรรมท่ีใชต้อบสนอง
ความตอ้งการในการด ารงชีวิต  ทกัษะดา้นนี ้สามารถอธิบายไดใ้น 3 ลักษณะ (3P) ไดแ้ก่ 1) 
กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค ์ (Creative Process) คือ กระบวนการคิดอย่างมีระบบ เป็น
ขัน้ตอน  ท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ 2) บุคคลสรา้งสรรค ์
(Creative Person) บคุคลนัน้ตอ้งมีความกระตือรือรน้ กลา้คิด กลา้แสดงออก มีจินตนาการ และมี
อิสรภาพทางความคิด และ 3) ผลงานสรา้งสรรค ์(Creative Product) เป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ มี
คณุคา่ มีพิจารณาท่ีคณุภาพของผลงานท่ีเกิดขึน้ อาจอยูใ่นรูปของความคดิหรือสิ่งของท่ีผลิตขึน้ 

1.2.2.2 ประเภทของทักษะคิดสร้างสรรค ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้วิเคราะห์และ

สงัเคราะหป์ระเภทของทกัษะคดิสรา้งสรรค ์โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
 1. ทักษะคิดสร้างสรรคป์ระเภทความเปล่ียนแปลง (Innovation) คือ

แนวคิดท่ีเป็นการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ เช่น ทฤษฎีใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ เป็นการคิดโดย
ภาพรวมมากกว่าแยกออกเป็นส่วนย่อย หรือเรียกอีกอย่างว่า นวัตกรรม ท่ีเป็นการน าเอา
สิ่งประดษิฐ์ใหมม่าใช ้เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. ทักษะคิดสรา้งสรรคป์ระเภทการสังเคราะห ์(Synthesis) คือการ
ผสมผสานแนวคดิจากแหลง่ความรูแ้หลง่ตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั ก่อใหเ้กิดแนวคดิใหมท่ี่มีคณุคา่ 
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3. ทกัษะคิดสรา้งสรรคป์ระเภทตอ่เน่ือง (Extension) เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งทกัษะคดิสรา้งสรรคป์ระเภทความเปล่ียนแปลงกบัทกัษะคิดสรา้งสรรคป์ระเภทสงัเคราะห ์
เป็นโครงสร้างหรือกรอบท่ีได้ก าหนดไว้กว้างๆ แต่ต่อเน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตังิานนัน้ๆ 

4. ทักษะคิดสร้างสรรคป์ระเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็น
ลกัษณะการจ าลองหรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงให้
แตกตา่งจากเดมิเพียงเล็กนอ้ย แตส่ว่นใหญ่ยงัคงรูปแบบเดมิไว ้

สรุปไดว้่า ทกัษะคิดสรา้งสรรคแ์ตล่ะประเภทไม่สามารถอยู่ไดโ้ดยล าพงัตอ้ง
บูรณาการและผสมผสานกัน คือ เม่ือคิดท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็จะมีการพิจารณาสังเคราะห ์โดย
ด าเนินการตามความคิดนัน้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความคิดท่ีแตกตา่งหรือดีกว่าหรือเพ่ือให้
เกิดการลอกเลียนแบบท่ีดีกว่าเดมิ 

1.2.2.3 องคป์ระกอบของทักษะคิดสร้างสรรค ์
ความส าเร็จของทักษะคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยการคิดในลักษณะอ่ืน

ประกอบดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากทฤษฎีโครงสรา้งทางสติปัญญาของกิลฟอรด์ (Guilford, 1968)     
กิลฟอรด์แบง่สมรรถภาพทางสมองออก เป็น 3 มิติ คือ เนือ้หา (Content) วิธีการคิด (Operation) 
และผลของการคดิ (Products)   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองโครงสรา้งของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอรด์ 
ท่ีมา : The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill Book. 

มิติท่ี 1 เนือ้หา (Content) หมายถึง เนือ้หาขอ้มลูหรือสิ่งเรา้ท่ีเป็นส่ือท่ี
สมองรบัเขา้ไปแลว้ก่อใหเ้กิดการคดิ แบง่เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้



 44 
 

1. ภาพ (Figural) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิ่งเรา้ท่ีเป็นรูปธรรมหรือรูปท่ี
แนน่อน ซึ่งบคุคลสามารถรบัรูแ้ละท าใหเ้กิดความรูส้กึนกึคดิได ้

2. สัญลกัษณ ์(Symbolic) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิ่งเรา้ท่ีอยู่ในรูป
เครื่องหมายตา่งๆ 

3. ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิ่งเรา้ท่ีอยู่ในรูปของ
ถอ้ยค าท่ีมีความหมายตา่งๆ กนั สามารถใชต้ดิตอ่ส่ือสารได ้

4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ขอ้มลูท่ีเป็นการแสดงออก กิริยา
อาการ การกระท าท่ีสามารถสงัเกตเห็น รวมทัง้ทศันคต ิการรบัรู ้การคดิ 

มิติท่ี 2 วิธีการคิด (Operations) หมายถึง มิติท่ีแสดงลักษณะ
กระบวนการปฏิบตังิานหรือกระบวนการคดิของสมอง ซึ่งแบง่ออกตามล าดบัไว ้5 ลกัษณะ คือ 

1. การรูก้ารเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการ
ตีความของสมองเมื่อคนเห็นสิ่งเรา้แลว้เกิดการรบัรูเ้ขา้ใจในสิ่งนัน้และสามารถบอกไดว้า่เป็นอะไร 

2. การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้
และขอ้มลูตา่งๆไวไ้ดแ้ละสามารถระลกึไดเ้ม่ือตอ้งการ 

3. การคิดแบบอเนกนยัหรือความคิดกระจาย (Divergent Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการคดิตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ไดห้ลายรูปแบบ หลายแง่ หลายมมุ แตกตา่ง
กนัไป 

4. การคิดแบบเอกนยั หรือความคิดรวม (Convergent Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุจากขอ้มลูหรือสิ่งเรา้ท่ีก าหนดและมีค าตอบท่ี
ถกูเพียงค าตอบเดียว 

5. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการ
ตีความสรุปโดยอาศยัเกณฑท่ี์ดีท่ีสดุ 

มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Products) หมายถึง มิติท่ีแสดงผลท่ีไดจ้ากการ
ปฏิบตักิารทางสมองหรือกระบวนการคดิของสมอง หลงัจากท่ีสมองไดร้บัขอ้มลูหรือสิ่งเรา้จากมิติท่ี 
1 และตอบสนองตอ่ขอ้มลูหรือสิ่งเรา้ท่ีไดร้บัจากมิติท่ี 2 แลว้ผลท่ีไดอ้อกมาเป็นมิติท่ี 3 หรืออาจ
กลา่วไดว้า่ผลของการคดิเกิดจากการท างานของมิติท่ี 1 และมิติท่ี 2 ซึ่งผลของการคิดแบง่ออกเป็น 
6 ลกัษณะ ดงันี ้
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1. หนว่ย (Units) หมายถึง สิ่งท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะตวัและแตกตา่งไป
จากสิ่งอ่ืนๆ 

2. จ าพวก (Classes) หมายถึง ประเภท หรือจ าพวกหรือกลุ่มของ
หนว่ยท่ีมีคณุสมบตัหิรือลกัษณะ รว่มกนั 

3. ความสมัพนัธ ์(Relations) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิด
แบบต่างๆ ตัง้แต่ 2 พวกเขา้ดว้ยกัน โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ ์ความสัมพนัธ์นี ้
อาจจะอยูใ่นรูปของหนว่ยกบัหนว่ย จ าพวกกบัจ าพวก หรือระบบกบัระบบก็ได ้

4. ระบบ (Systems) หมายถึง การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องผลท่ีได้
หลายๆ คูเ่ขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระบบ กฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผนบางอยา่ง 

5. การแปลงรูป (Transformations) หมายถึง การเปล่ียนแปลง แกไ้ข 
ปรบัปรุง การดดัแปลง ตีความ ขยายความ ใหน้ิยามใหม่หรือการจดัองคป์ระกอบของสิ่งเรา้หรือ
ขอ้มลูออกมาในรูปใหม ่

6. การประยกุต ์(Implications) หมายถึง การคาดคะเนหรือท านาย
จากขอ้มลูท่ีก าหนดใหเ้กิดความแตกตา่งไปจากเดมิ 

จะเห็นว่าจากแบบจ าลองดงักล่าวแบ่งองคป์ระกอบของทกัษะคิดสรา้งสรรค์
เป็น 120 องคป์ระกอบ ซึ่งแตล่ะองคป์ระกอบจะประกอบดว้ยหน่วยย่อยเป็นลกัษณะ 3 มิติ เรียง
จากเนือ้หา-วิธีการคดิ-ผลของการคดิ (Content-Operation-Product) 

กิลฟอรด์ อธิบายอีกวา่ ทกัษะคดิสรา้งสรรคน์ัน้เป็นความสามารถทางสมองท่ี
คดิไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง เรียกว่า วิธีการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) กล่าวคือ เม่ือ
มีเนือ้หาหรือขอ้มูลผ่านเขา้มาในการรบัรู ้ผูท่ี้ มีความคิดสรา้งสรรคจ์ะสามารถคิดตอบสนองได้
หลากหลายทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพลกัษณะการคิดแบบอเนกนยันีเ้ป็นลกัษณะการคิดอย่าง
สรา้งสรรค ์ซึ่งประกอบไปดว้ยลกัษณะดงันี ้ 

1. ความคดิรเิริ่ม (Originality) 
หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งไม่

จ  าเป็นตอ้งเป็นสิ่งใหม่ อาจเป็นการสะสมหรือรวบรวมความรูเ้ดิมมาดดัแปลงและประยกุตใ์หดี้ขึน้ 
มีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นความคดิท่ีตอ้งใชก้ารจินตนาการ ความคดิริเริ่มตอ้งอาศยัความกลา้คิด 
กลา้ท า แสดงออกในรูปของผลผลิตหรือกระบวนการคิด 
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2. ความคดิคลอ่งแคลว่ (Fluency) 
เป็นความสามารถในการคิดตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ หรือ

เป็นความสามารถคิดหาค าตอบท่ีเด่นชัดและตรงประเด็น เป็นลักษณะการคิดท่ีแตกต่าง 
หลากหลาย ภายใตก้รอบจ ากดัของเวลา ซึ่งจะนบัปริมาณความคิดท่ีไม่ซ  า้กนัในเรื่องเดียวกนั เป็น
ความคิดเบือ้งตน้ท่ีจะน าไปสู่ความคิดอย่างมีคุณภาพ และเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความคิดคล่องแคล่วช่วยใหไ้ดเ้ลือกค าตอบท่ีดีและเหมาะสม และช่วยจดัหาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เป็นไปไดอี้กดว้ย 

3. ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) 
เป็นความสามารถในการปรบัสภาพความคิดในสถานการณต์า่งๆได ้

เป็นลกัษณะการคิดนอกกรอบ หาค าตอบไดห้ลากหลาย ความคิดยืดหยุ่นช่วยใหม้องเห็นสิ่งตา่งๆ 
ในแง่มมุใหม ่เป็นปัจจยัสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาความคดิแตกแขนงในทิศทางท่ีแตกตา่ง น าไปสู่
การคดิอยา่งมีคณุภาพ และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่ความคดิยืดหยุน่จะสง่เสรมิความคิดคล่องแคล่ว
ใหมี้ความแตกตา่ง เป็นตวัเสรมิและเพิ่มคณุภาพใหม้ากขึน้  

4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) 
เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่ งท่ีคนอ่ืนมองไม่

เห็น และรวมถึงการเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย เป็นลักษณะการคิดตกแต่งใน
รายละเอียดเพ่ือขยายความคิดหลกัใหส้มบรูณ ์ความคิดละเอียดลออสมัพนัธก์บัความสามารถใน
การสงัเกต เพ่ือสรา้งผลงานใหมี้ความแปลกใหม่ เป็นการน าเอาความคิดมารวมกนัแลว้สงัเคราะห์
ขึน้มาใหม ่เป็นจดุส าคญัของความคดิสรา้งสรรคท่ี์มุง่เนน้ผลผลิตท่ีสรา้งสรรคเ์ป็นส าคญั 

สรุปไดว้่า ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เป็นการคิดในหลายทิศทางน าไปสู่ค  าตอบท่ี
ถูกตอ้งหลายค าตอบ ประกอบดว้ย ความคิดริเริ่ม เป็นลักษณะความคิดท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก , 
ความคิดคล่องแคล่ว เป็นความสามารถพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่ความคิดท่ีมีคณุภาพ ช่วยใหไ้ดเ้ลือก
ค าตอบท่ีดีและเหมาะสม , ความคิดยืดหยุ่น เป็นตวัเสริมความคิดคล่องแคล่วใหมี้ความแตกตา่ง 
เพิ่มคุณภาพความคิดใหม้ากขึน้ และความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการ
สรา้งผลงานใหมี้ความแปลกใหมไ่ดส้  าเรจ็ 
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1.2.2.4 ลักษณะของความคิดสร้างสรรค ์
สามารถอธิบายไดใ้นสามลกัษณะดงันี ้

1. ลกัษณะท่ีเป็นบคุคล (Creative Person) 
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546) กล่าวถึงบุคลิกลกัษณะของ

นิสิตนกัศกึษาท่ีมีผลงานสรา้งสรรคร์ะดบัสงูไวด้งันี ้
 กลุม่ท่ี 1 

1. ประเมินตนเองสงูทางดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
2. มีประวัติการท ากิจกรรมและงานอดิเรกท่ีใช้ความคิด

สรา้งสรรค ์
3. มีพลงัสงู กระตือรือรน้ มุง่มั่น ผกูพนักบัสิ่งท่ีท า 
4. มีคา่นิยมเชิงทฤษฎีและนามธรรม 

 กลุม่ท่ี 2 
1. อยากรูอ้ยากเห็น เปิดรบัประสบการณ ์
2. ตอ้งการสิ่งท่ีแปลกใหม ่ชอบส ารวจ 
3. กลา้เส่ียง เต็มใจท่ีจะไดท้ดลองแมจ้ะตอ้งเส่ียงกับความ

ผิดพลาด 
4. พอใจ ชอบเผชิญกบัสิ่งท่ีคลมุเครือ ลกึลบั และซบัซอ้น 
5.  เป็นตวัของตวัเอง ไมย่อมตามง่ายๆ และมีความคิดริเริ่ม

ท่ีแตกตา่ง 
 กลุม่ท่ี 3 

1. ไวตอ่การรูส้กึ มีอารมณต์อ่สิ่งตา่งๆ 
2. มีอารมณข์นั ชอบเลน่สนกุแบบเดก็ๆ 

 กลุม่ท่ี 4 
1. ยืดหยุน่ เป็นธรรมชาตใินการแสดงออก 
2. ชอบใชจ้ินตนาการ 
3. มีความคดิอิสระ มั่นใจในตวัเอง 
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อารีย ์พันธ์มณี (2547)  สรุปลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. อยากรูอ้ยากเห็น มีความกระหายใครรู่อ้ยูเ่ป็นนิจ 
2. ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษา คน้ควา้ ทดลอง 
3. ชอบซกัถาม และถามค าถามแปลกๆ 
4. ชา่งสงสยั มีความรูส้กึแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบเห็นเสมอ 
5. ช่างสงัเกต มองเห็นลักษณะท่ีแปลกผิดปกติ หรือช่องว่างท่ี

ขาดหายไปไดง้่ายและเรว็ 
6. ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถา้สงสยัสิ่งใดก็จะถามหรือ

พยายามหาค าตอบโดยทนัที 
7. มีสมาธิดีในสิ่งท่ีตนสนใจ 
8. สนกุสนานกบัการใชค้วามคดิ 
9. มีความเป็นตวัของตวัเอง 
10. มีจิตใจจดจอ่และผกูพนักบังาน และมีความอดทน 
11. มีความคดิค านงึหรือมีจินตนาการสงู 
12. มีลกัษณะความเป็นผูน้  า 
13. ชอบรบัประสบการณใ์หม ่
14. นบัถือตนเอง และเช่ือมั่นในตนเองสงู 
15. มีความคดิอิสระ และยืดหยุน่ 
16. ยอมรบัและสนใจสิ่งแปลกๆ 
17. ไมเ่ครง่ครดักบัระเบียบ แบบแผน 
18. ไม่ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป ชอบท างานเพ่ือความสุข

และความพอใจของตนเอง 
เพ็ญนิดา ไชยสายัณห ์(2556: ออนไลน)์  สรุปลักษณะของผู้ท่ีมี

ความคดิสรา้งสรรค ์ไวด้งันี ้ 
1. ดา้นความรู ้ความสามารถ ผูเ้รียนมีจินตนาการหรือสรา้งสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ เป็นการสรา้งสรรคค์วามคิดใหม่จากการผสมผสาน (combining หรือ synthesizing) 
เปล่ียนแปลง (changing) หรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ (reapplying) ความคิดสรา้งสรรคม์กัจะถกู



 49 
 
ครอบง าดว้ยกระบวนการศกึษา แตส่ามารถจะปลกุใหต่ื้นได ้ เพียงแตว่่าตอ้งมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้
ฟ้ืนขึน้มาใหมแ่ละใหเ้วลา  

2. ด้านทัศนคติ (attitude) ผู้เรียนสามารถยอมรับการ
เปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ  พรอ้มท่ีจะเลน่กบัความคดิท่ีหลากหลายและความเป็นไปได้ (probability) มี
ความคดิท่ียืดหยุน่ ชอบเห็นสิ่งท่ีดีขึน้และพรอ้มท่ีจะปรบัปรุงอยูเ่สมอ  

3. ดา้นกระบวนการ (process) ผูเ้รียนมีความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือ
พฒันาความคดิและแนวทางแกปั้ญหาใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยวิธีการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็น
คอ่ยไปหรือปรบัปรุงใหมี้ความสมบรูณข์ึน้ตามล าดบั  

ทอแรนซ ์(Torrance, 1965) พบว่า วิธีการเรียนรูข้องคนท่ีมีความคิด
สรา้งสรรค ์ชอบท่ีจะตัง้ค  าถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพ่ือคน้หาความจริงหรือค าตอบดว้ยตนเอง 
และกลา่ววา่พฤตกิรรมตอ่ไปนีเ้ป็นตวับง่ชีว้า่เดก็มีความคิดสรา้งสรรค ์

1. ใชเ้วลาหมดไปโดยไมต่อ้งกระตุน้ 
2. ท างานเกินกวา่ท่ีก าหนดใหท้ า 
3. ถามค าถามไดห้ลากหลายรูปแบบ 
4. คดิหาวิธีการไดห้ลากหลายในการท าสิ่งตา่งๆ 
5. มีความกลา้ในการท าสิ่งใหม่ๆ  
6. ชา่งสงัเกต 
7. ไมก่ลวัผลท่ีตามมาถา้สิ่งท่ีท าแตกตา่งจากคนอ่ืน 

บารอน (Baron. 1969, 1970) และ แมคคินนอน (Mackinnon. 
1970, 1978).อา้งถึงในประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา (2546) ไดส้รุปบคุลิกลกัษณะคนท่ีมีผลงาน
สรา้งสรรค ์ไวด้งันี ้

1. ใจกวา้ง เปิดรบัประสบการณท่ี์หลากหลาย 
2. มีความสามารถและพอใจท่ีจะเผชิญกับข้อมูลท่ีซับซ้อน

คลมุเครือ ขอ้ขดัแยง้และปัญหาตา่งๆ ไดม้ากกวา่ธรรมดา 
3. มีความคดิเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 
4. มีความอยากรูอ้ยากเห็น 
5. กลา้เส่ียง กลา้ทดลอง ชอบผจญภยั 
6. กลา้แสดงออก 
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บารอน และฮาริงตนั (Baron & Harington1981) และ มาสโลว ์
(Maslow, 1987) ไดก้ลา่วถึงทศันคตแิละบคุลิกลกัษณะของนกัคิดสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. เปิดกวา้งรบัประสบการณใ์หม่ๆ  
2. มีอิสระในการคดิและตดัสินใจ 
3. กลา้เผชิญความเส่ียง 
4. มีความเช่ือมั่นและเป็นตวัของตวัเอง 
5. มีทศันคตเิชิงบวกตอ่สถานการณ ์
6. มีแรงจงูใจอนัสงูสง่ท่ีจะท าใหส้  าเรจ็ 
7. เป็นคนท่ีท างานหนกั 
8. มีความสนใจตอ่สิ่งท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
9. อดทนตอ่ปัญหาท่ีมองไมเ่ห็นค าตอบ 
10. บากบั่นอตุสาหะ 
11. เรียนรูจ้ากประสบการณค์วามลม้เหลว 
12. รบัมือกบัสถานการณไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

ฟิสเชอร ์(Fisher, 1992) กล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีใฝ่รูใ้ฝ่ทดลอง     
ท่ีจะน าไปสูค่วามคดิสรา้งสรรค ์และผลิตผลงานสรา้งสรรค ์ดงันี ้

1. เปิดตนเองในการแสวงหาประสบการณ ์
2. อยากรูอ้ยากเห็น 
3. คาดคะเน เส่ียงเดา 
4. หยั่งรู ้
5. ไมย่ดึตดิกบัประเพณีนิยม 
6. แสดงความเป็นอิสระ 
7. ไมค่ดิมากกบัการท าผิด 
8. กลา้เส่ียง 
9. แสวงหารูปแบบใหม ่
10. แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยความหวงั 
11. ชอบสิ่งท่ีท าใหป้ระหลาดใจ 
12. ใชค้วามคดิฝันจินตนาการของตนเอง 
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เดวิส และ ริมม ์(Davis & Rimm. 1994) สรุปลกัษณะของนกัเรียนท่ี
มีความคดิสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. มีความเช่ือมั่นในตวัเองสงู 
2. เป็นตวัของตวัเอง 
3. ชอบท่ีจะท าอะไรเส่ียง 
4. มีพลงั กระตือรือรน้ 
5. ขีเ้ลน่ มีอารมณข์นั 
6. ยดึอดุมคต ิ
7. มีปฏิกิรยิาโตต้อบ 
8. สนใจในสิ่งท่ีซบัซอ้นและลกึลบั 
9. ตอ้งการเวลาท่ีเป็นสว่นตวัและอยู่ตามล าพงั 
10. มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคนรบัรูไ้ดม้าก และหยั่งรู ้
11. เตม็ใจท่ีจะอดทนตอ่สิ่งคลมุเครือ 
12. มีความเห็นแตกตา่งในการท่ีจะยอมรบัระเบียบแบบแผน 
13. มีแนวโนม้ท่ีจะซกัถามเก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง 

 สรุปไดว้่า บุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคนท่ีชอบการเปล่ียนแปลง 
อยากรูอ้ยากเห็น ช่างสงสยั ช่างสงัเกต กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ชอบเส่ียง มั่นใจในตวัเองสูง คิดแง่
บวก ไมก่ลวัความผิดพลาดและความลม้เหลว  มีความคดิเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 

 2. ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ (Creativity Process)  
ลกัษณะของกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์หมายถึง กระบวนการท างาน

ของสมองท่ีคิดแกปั้ญหาไดส้  าเร็จ กระบวนการของความรูส้ึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งท่ีบกพร่องขาด
หายไป แลว้รวบรวมความคิดตัง้เป็นสมมติฐานและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
แลว้คน้พบไดเ้ป็นแนวทางใหม ่โดย 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2551) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการ
สรา้งทกัษะคดิสรา้งสรรคว์า่ ทกัษะคดิสรา้งสรรคส์ามารถเกิดขึน้ไดส้องทาง คือ 

1. เริ่มจากจินตนาการ แลว้ยอ้นกลบัสูส่ภาพความเป็นจริง ทกัษะ
คิดสรา้งสรรคใ์นลกัษณะนีเ้กิดจากการท างานของสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของจินตนาการ ซึ่งจะ
ไมมี่ขอ้จ ากดัในการคดิ ท าใหค้ดิสิ่งใหม่ๆ   
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2. เริ่มจากความรู ้แลว้คิดตอ่ยอดสู่สิ่งใหม่ ทกัษะคิดสรา้งสรรค์
ในลักษณะนีเ้กิดจากการน าขอ้มูลหรือความรูท่ี้มีอยู่มาคิดต่อยอด กลายเป็นความคิดใหม่และ
ความคดิใหมน่ัน้จะถกูพฒันาไปเรื่อยๆ สง่ผลใหเ้กิดความคดิและสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ  

ออสบอรน์ (Osborn, 1963) เสนอวา่กระบวนการของการสรา้งทกัษะ
คดิสรา้งสรรคมี์ 7 ขัน้ตอนคือ 

ขัน้ท่ี 1 การชีถ้ึงปัญหา เป็นการระบหุรือทราบประเดน็ปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 การเตรียมและรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้เตรียมการรวบรวม

ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการคดิแกปั้ญหา 
ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะห ์เป็นขัน้คดิพิจารณาและแจกแจงขอ้มลู 
ขัน้ท่ี 4 การใชค้วามคิดหรือคดัเลือกเพ่ือหาทางเลือกต่างๆ เป็น

ขัน้พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และหาทางเลือกท่ีเป็นไปไดห้ลายๆ ทาง 
ขั้นท่ี 5 การคิด (Incubation) และการท าให้กระจ่าง 

(Illumination) เป็นขัน้ท่ีท าใหจ้ิตใจวา่ง และในท่ีสดุก็เกิดความคดิและกระจา่งชดัขึน้ในท่ีสดุ 
ขัน้ท่ี 6 การสงัเคราะห ์หรือการบรรจชุิน้สว่นตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั 
ขั้นท่ี 7 การประเมินผล เป็นการคัดเลือกให้ได้ค  าตอบท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสดุ 
วอลลาช และโคแกน (Wallach &  Kogan,1965) ไดก้ล่าวว่า 

กระบวนการของการสรา้งทกัษะคดิสรา้งสรรค ์เกิดจากการคดิสิ่งใหม่ๆ  มี 4 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียม (Preparation) เป็นขัน้เตรียมขอ้มลูตา่งๆ เช่น 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการกระท าหรือแนวทางท่ีถกูตอ้ง หรือขอ้มลูระบปัุญหาหรือขอ้เท็จจรงิ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ความคิดคกุรุน่หรือระยะฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ท่ี

อยู่ในความวุ่นวายของขอ้มลูตา่งๆ ทัง้ใหม่และเก่า ปราศจากความเป็นระเบียบ ไม่สามารถขมวด
ความคดินัน้  จงึปลอ่ยความคดิไวเ้งียบๆ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ความคิดกระจ่างชดั (Illumination) เป็นขัน้ท่ีความคิด
สบัสนนัน้ไดผ้่านการเรียบเรียงและเช่ือมโยงความสมัพนัธต์่างๆ เขา้ดว้ยกันใหมี้ความกระจ่างชดั 
มองเห็นภาพความคดิชดัเจน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ทดสอบความคิดและพิสจูนใ์หเ้ห็นจริง (Verification) 
เป็นขัน้น าความคดิ 3 ขัน้ตอนมาพิสจูนเ์ป็นความคดิท่ีเป็นจรงิและถกูตอ้ง 
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ทอรแ์รนซแ์ละไมเยอร ์ (Torrance and Myers. 1972 อา้งอิงใน
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์การคิดเชิงสรา้งสรรค ์ส านกังาน ก.พ , 2558, น.7-8) เสนอว่า ทกัษะคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์หรือเรียกกระบวนการนีว้่า กระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์(The Creative Problem Solving Process)  โดยน าเสนอขัน้ตอนดงั
ภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 
(The Creative Problem Solving Process) 

ท่ีมา: ส านักงาน ก.พ. (2558). หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์การคิดเชิงสรา้งสรรค์. จาก 
http://www.ocsc.go.th/ 

จากรูป กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคมี์ 5 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact-Finding) ในขัน้นีเ้ริ่มตัง้แตเ่กิด

ความรูส้กึกงัวลใจ มีความสบัสน วุน่วาย (Mess) เกิดขึน้ในจิตใจแตไ่ม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร 
แลว้พยายามตัง้สติและพิจารณาดูว่าความยุ่งยาก วุ่นวาย สบัสน หรือสิ่งท่ีท าใหก้ังวลใจนัน้คือ
อะไร 

ขัน้ท่ี 2 การคน้พบปัญหา (Problem- Finding) เม่ือพิจารณา
อยา่งรอบคอบแลว้ จงึสรุปวา่ ความกงัวลใจ ความสบัสนวุ่นวายในใจนัน้ ก็คือ การมีปัญหาเกิดขึน้
นั่นเอง 
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ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea-Finding) เม่ือรูว้่ามีปัญหา
เกิดขึน้ก็จะพยายามคิดหาค าตอบหรือตัง้สมมติฐานขึน้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือน าไปใชใ้น
การทดสอบสมมตฐิานในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 4 การคน้พบค าตอบ (Solution-Finding) ในขัน้นีจ้ะพบ
ค าตอบจากการทดสอบสมมตฐิานในขัน้ท่ี 3  

ขัน้ท่ี 5 การยอมรบัผลจากการคน้พบ (Acceptance-Finding) 
ขัน้นีจ้ะเป็นการยอมรบัค าตอบท่ีไดจ้ากการพิสจูนแ์ลว้ว่าจะแกปั้ญหาใหส้  าเร็จไดอ้ย่างไร สิ่งท่ีได้
จากการคน้พบจะน าไปสูแ่นวทางหรือแนวคิดใหมเ่รียกวา่ New Challenges 

คาเกลล์ (Cagle, 1985) ได้เสนอกระบวนการของทักษะคิด
สรา้งสรรคไ์ว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้จ  าแนก (Identification) เป็นขัน้การจัดจ าแนกและ
ก าหนดปัญหา  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ความคิดปรากฏ (Revelation) เป็นขัน้การปรากฏของ
ความคดิใหมท่ี่เก่ียวกบัปัญหานัน้  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นขัน้การประมวลความคิด
ใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึน้จากขัน้ท่ี 2 และน ามาสงัเคราะหใ์หเ้กิดวิธีแกปั้ญหาขึน้  

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมิน (Evaluation) ความคิดท่ีเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหา
ท่ีสงัเคราะหไ์ดจ้ากขัน้ท่ี 3 จะน ามาประเมินในขัน้นี ้ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นพิสูจนท์บทวน (Verification) วิธีการท่ีไดจ้ากการ
ประเมินในขัน้ท่ี 4 จะถกูน ามาพิจารณาทบทวนดคูวามตรงอีกครัง้หนึ่ง ถา้พบว่าวิธีดงักล่าวนัน้มี
ความตรงพอก็จะผา่นไปยงัสว่นของรูปธรรมตอ่ไป 

อลับาโน (Albano, 1987) สแตนิช (Stanish, 1988) และอลัเบรซท ์
(Albrecht, 1988) ไดเ้สนอว่าทกัษะการคิดท่ีส่งผลตอ่ความสามารถทางการคิดสรา้งสรรคมี์ล าดบั
การฝึกทกัษะ ดงันี ้ 

1. การรบัรู ้(Perception) คือ ความสามารถในการรบัรูปั้ญหาหรือสิ่ง
เรา้ตา่ง ๆ โดยการสงัเกตเห็นรายละเอียดของปัญหาหรือสิ่งเรา้นัน้  ๆ ในลกัษณะท่ีมองเห็นความ
เหมือน ความตา่ง หรือมองเห็นสิ่งท่ีคลาดเคล่ือนหรือไมส่มบรูณข์องสิ่งเรา้นัน้ ๆ  
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2. การโยงความสัมพันธ์ (Association) คือความสามารถในการ
มองเห็นความสมัพนัธ ์ระหวา่งสิ่งเรา้ตา่ง ๆ ในแง่มมุท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งรวมทัง้สิ่งเรา้ท่ีมีลกัษณะของ
ความสมัพนัธก์นันอ้ย (Remote association)  

3. การอปุมา (Analogy) คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบอา้งอิง
อยา่งมีเหตผุล และมีความเป็นไปได ้รวมทัง้การอปุมาสิ่งเรา้ท่ีเป็นทัง้รูปธรรมและนามธรรม  

4. การจินตนาการ (Imagination) คือ ความสามารถในการขยาย
ความคดิใหก้วา้งไกล ออกไปจากขอ้มลูเดมิท่ีมีอยูอ่ยา่งมีเหตผุลเป็นไปได ้

เพลค (Plsek, 1996) ไดเ้สนอกระบวนการของการสรา้งทักษะคิด
สรา้งสรรคไ์ว ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขั้นการเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นการสังเกตและ
วิเคราะหข์อ้มลู  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จินตนาการ (Imagination) เป็นขัน้สรา้งความคิดและ
ไดร้บัผลผลิตจากการคดิ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การพฒันา (Development) เป็นขัน้การเพิ่มคณุคา่ของ
ผลผลิตและประเมินผลผลิต  

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การปฏิบตั ิ(Action) เป็นขัน้น าผลผลิตไปใชแ้ละความรูต้ิด
ตวัเอง 

สรุปได้ว่ า  ขั้นตอนของกระบวนการสร้า งทักษะคิดสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหา  การรวบรวมขอ้มลูตา่งๆท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีพิจารณาทกุประเด็น ทกุ
แง่มมุ แจกแจง วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูตัง้สมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาค าตอบ
ของปัญหานัน้  ท าการประเมินผลและน าเสนอผลจากการคดิและพิสจูนใ์หเ้ห็นจรงิ 

3. ลกัษณะของผลงานสรา้งสรรค ์(Creativity Product)  
ลกัษณะของผลงานสรา้งสรรค ์หมายถึง เป็นผลงานท่ีเกิดจากการน า

ทกัษะคดิสรา้งสรรคม์าประยกุตใ์ช ้เป็นผลงานท่ีอาจอยู่ในรูปของความคิด สิ่งประดิษฐ์ ทัง้รูปธรรม
และนามธรรม มีคณุคา่และแปลกใหม่ 

เทเลอร ์(Taylor, 1959) ไดเ้สนอว่าผลงานสรา้งสรรคมี์หลายระดบั 
โดยอาจอยใูนระดบัใดระดบัหนึ่งท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งผลงานท่ีอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด หรือเป็นผลงานใหม่
เสมอ ระดบัของผลงานมีดงันี ้



 56 
 

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้แสดงออกอย่างอิสระในดา้นความคิดริเริ่ม โดยไม่
ค  านงึถึงคณุภาพของงาน 

ขัน้ท่ี 2 เป็นขัน้แสดงทกัษะ หมายถึง ผลงานท่ีผลิตหรือสรา้งขึน้
ตอ้งอาศยัทกัษะบางอยา่ง แตย่งัไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นผลงานใหม่  

ขัน้ท่ี 3 เป็นขัน้สรา้งสรรค ์เป็นผลงานท่ีแสดงความคิดใหม่ ไม่
ลอกเลียนแบบ 

ขัน้ท่ี 4 เป็นขัน้ประดิษฐ์อย่างสรา้งสรรค ์คือมีการคิดคน้สิ่งใหม่ๆ 
โดยไมเ่ป็นผลงานท่ีซ า้กบัผลงานของคนอ่ืน 

ขัน้ท่ี 5 เป็นขั้นของการพัฒนาผลงานของขัน้ตอนท่ี 4 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ขัน้ท่ี 6 เป็นขัน้ท่ีเป็นผลงานสรา้งสรรคข์ัน้สงูสุด เกิดจากการคิด
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมขัน้สงูสดุ เชน่ การคน้พบแนวคดิ ทฤษฎีใหม่ๆ  

นิวเวลล ์ชอร ์และ ซิมป์สนั (Newell, Shaw & Simpson. 1963 อา้ง
ถึงในอารีย ์พนัธม์ณี, 2547) กลา่วถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาลกัษณะของผลงานสรา้งสรรค ์ไว้
ดงันี ้

1. เป็นผลงานท่ีแปลกใหมแ่ละมีคณุคา่ตอ่ผูค้ิด สงัคม  
2. เป็นผลงานท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดดัแปลง หรือเกิดจากความคิด

ท่ีเคยใชม้าก่อน 
 3. เป็นผลงานท่ีเกิดจากแรงกระตุน้และความพยายามอยา่งสงู 
 4. เป็นผลงานท่ีเกิดจากการประมวลปัญหาท่ีซบัซอ้น 

 สรูปได้ว่า ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้ทักษะคิด
สรา้งสรรค ์ซึ่งมีความแปลกใหม ่มีคณุคา่ มีประโยชน ์มองท่ีคณุภาพของผลงาน เป็นความคิดหรือ
สิ่งประดษิฐ์ทัง้ท่ีอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม 

1.2.2.5 การพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค ์
การพฒันาทกัษะคิดสรา้งสรรคจ์ะช่วยพฒันาความสามารถของคน เพ่ือ

ประโยชนท์ัง้ตอ่ตนและสงัคม ทกัษะคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวัเราทกุคน สามารถ
ส่งเสริมพฒันาใหสู้งขึน้ได ้ โดยการสอน การฝึกฝน การอบรม การสรา้งบรรยากาศ และการจัด
สภาพสิ่งแวดลอ้ม สง่เสรมิความเป็นอิสระในการเรียนรู ้ 



 57 
 

ทิศนา แขมมณี (2547, น.252) ไดใ้หข้ัน้ตอนการสอนดว้ยรูปแบบซินเนค
ติกส ์(Synectics) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skill) ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับวิธี  ด  าเนินการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น 
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู ้หรือ กระบวนการคิดตา่งๆ อาทิ การคิดวิเคราะห ์การอปุนยั 
การนิรนัย การใชเ้หตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เป็นตน้ ไวด้งันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า ผูส้อนใหผู้เ้รียนท างานตา่ง ๆ ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนท า 
เชน่ ใหเ้ขียน บรรยายเลา่  แสดง วาดภาพ สรา้ง ป้ัน เป็นตน้ ผูเ้รียนท างานนัน้ ๆ ตามปกติท่ีเคยท า
เสรจ็แลว้ใหเ้ก็บผลงานไวก้่อน  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การสรา้งอปุมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  ผูส้อน
เสนอค าคูใ่หผู้เ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่ง  เช่น ลกูบอลกบัมะนาว เหมือน
หรือตา่งกนัอย่างไร ค าคูที่ผูส้อนเลือกมาควรใหมี้ลกัษณะท่ีสมัพนัธก์บัเนือ้หาหรืองานท่ีใหผู้เ้รียน
ท าในขัน้ท่ี 1 ผูส้อนเสนอค าคู่ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู ่ และจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้น
กระดาน  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสรา้งอปุมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัสิ่งของ 
ผูส้อนใหผู้เ้รียนสมมติตวัเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรูส้ึกออกมาเช่น ถา้เปรียบเทียบ
ผูเ้รียนเป็นเคร่ืองซกัผา้ จะรูส้กึอยา่งไร ผูส้อนจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสรา้งอปุมาค าคูข่ดัแยง้ ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าค าหรือวลีท่ี
ไดจ้ากการเปรียบเทียบในขัน้ท่ี 2 และ 3 มาประกอบกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัใน
ตวัเอง เชน่ ไฟเย็น น า้ผึง้ขม มจัจรุาชสีนา้ผึง้  เป็นตน้  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การอธิบายความหมายของค าคูข่ดัแยง้ ผูส้อนใหผู้เ้รียน
ชว่ยกนัอธิบายความหมายของค าคูข่ดัแยง้ท่ีได ้  

ขัน้ท่ี 6 ขัน้การน าความคิดใหม่มาสรา้งสรรคง์าน ผูส้อนใหผู้เ้รียนน า
งานท่ีท าไวเ้ดิมในขัน้ท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรม
ขัน้ท่ี 5 มาใชใ้นงานของตนท าใหง้านของตนมีความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

ฟิสิกส ์ฌอน บวักนก และ ไพศาล สุวรรณนอ้ย (2553)  ไดอ้อกแบบ
โครงสรา้งรูปแบบการสอนดว้ย ซินเนคตกิส ์ช่ือวา่ CAPUCHINO MODEL มีขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 หลกัการเนือ้หา (Content) เป็นกิจกรรมรบัเนือ้หาขอ้มูล
ความรูแ้ละแนวทางเปรียบเทียบ  
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ขัน้ท่ี 2 การเปรียบเทียบ (Analogy) เป็นกิจกรรมการฝึกเปรียบเทียบ
เพ่ือท าความเขา้ใจเนือ้หาในมมุมองตา่งๆ  

ขัน้ท่ี 3 ตรวจตรา (Prove) เป็นกิจกรรมการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและ
เช่ือมโยงความเป็นไปไดแ้ละไมไ่ด ้ 

ขัน้ท่ี 4 ปัญหา (Unfamiliar Task) เป็นกิจกรรมการก าหนดประเด็น
ขอ้ปัญหาหลกั วตัถปุระสงคข์องปัญหา ค าตอบท่ีตอ้งการจากการคิดสรา้งสรรค ์ 

ขัน้ท่ี 5 เห็นพอ้งตอ้งกนั (Coincident) เป็นกิจกรรมเปรียบเทียบตรง 
(Direct Analogy) เทียบเคียงกับปัญหา บนัทึกทุกความคิดของสมาชิกกลุ่มร่วมกันเลือกการ
เปรียบเทียบท่ีดีท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว  

ขัน้ท่ี 6 ความรูส้ึก (His/Her Feeling) เป็นการอปุมาอปุไมยดว้ย
ความรูส้ึกส่วนตวั (Personal Analogy) โดยใชค้วามรูส้ึกส่วนตวักบัขอ้เปรียบเทียบท่ีไดจ้ากการ
อปุมาอปุไมยตรงรว่มกนั เลือกการเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสดุ  

ขัน้ท่ี 7 เปรียบเทียบตรงขา้ม (Indirect) เป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบ
แบบคูค่  าขดัแยง้ (Compress Conflict) หาค าท่ีตรงขา้มกบัค าตอบท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 6 แลว้จบักนัเป็น
คู ่เลือกมาหนึ่งคูท่ี่ดีท่ีสดุ  

ขัน้ท่ี 8 เปรียบเทียบแนวใหม่ (New Analogy) เป็นกิจกรรมท่ีใชคู้ค่  า
ขดัแยง้ท่ีเลือกไวม้าเปรียบเทียบตรงอีกครัง้ เลือกการเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสดุ  

ขัน้ท่ี 9 กลบัสู่ตน้เหต ุ(Original Reverse) เป็นกิจกรรมการยอ้นกลบั
ไปสูเ่ง่ือนไขปัญหาเริ่มตน้ท่ีไดร้ะบตุอนเริ่มเรียน น าค าตอบสดุทา้ยจากขัน้ท่ี 8 มาเป็นแนวทางการ
แกปั้ญหาเพ่ือน าไปปฏิบตัแิละสรา้งสรรค ์

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ (2551) เสนอแนวทางพัฒนาทักษะคิด
สรา้งสรรคใ์นงานไวด้งันี ้

1. คิดเชิงบวก (Positive Thinking) การท่ีบคุคลจะแสดงพฤติกรรม
ความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาได ้ตอ้งเช่ือมั่นในประสิทธิภาพภายในตนเอง (Self Efficiency) จะช่วย
ใหร้บัรูโ้อกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพทางความคิดสรา้งสรรคไ์ดม้ากแลว้ยังช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้
เหนือกวา่คนอ่ืน เพราะถา้เหตกุารณห์นึ่งเกิดขึน้จะสามารถเรียนรูส้ิ่งท่ีคนทั่วไปรูก้นัอยู่แลว้ และยงั
ไดเ้รียนรูใ้นสิ่งท่ีคนอ่ืนๆ มองขา้มไป 

2. ใชก้ารระดมสมอง มองหาความคิดใหม่ๆ (Brain-storming) เป็น
เทคนิคการระดมความคดิแปลกๆ ใหม่ๆ  เป็นการแกปั้ญหาในองคก์รท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุ 
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3. คิดท าใหม่จากของเก่า โดยใช ้8 แนวทาง คือ เพิ่มขยาย หดลด 
ทดแทน ดดัแปลง ปรบัเปล่ียน จดัใหม ่ใชส้ลบั และปรบัผสม 

4. ขยายขอบเขตปัญหาเพ่ือการคดิ เชน่ หยดุคิดในเรื่องท่ีก าลงัคิดติด
พันอยู่ แต่คิดในความเป็นนามธรรมของเรื่องนั้น นามธรรมของปัญหา สามารถน าไปสู่การ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ  เทคนิคนีไ้ดมี้การน าไปใชร้ว่มกบัการระดมสมอง แตจ่ะแตกตา่งกบั
วิธีการระดมสมอง คือ ไม่มีการชีแ้จงปัญหาอย่างละเอียดก่อนล่วงหนา้ แต่จะกล่าวถึงปัญหาใน
แนวกวา้งๆ ก่อนแลว้ชว่ยกนัระดมความคดิ 

5. คดิมมุกลบั ใหม้องอีกมมุหนึ่งท่ีไมเ่คยคดิมาก่อน หรือคิดแบบกลบั
ดา้น ไมย่ดึตดิกบัรูปแบบการคดิเดมิๆ ท่ีเคยชิน หรือปรบัคดิตรงขา้ม หาสิ่งท่ีอยู่ตรงขา้มในลกัษณะ
ขดัแยง้ (Conflict) หกัมมุความคดิในสิ่งท่ีคนทั่วไปไมท่นัคดิ 

6. คดิแบบใหม ่เป็นการคิดท่ีไม่เคยใชม้าก่อนหรือความคิดท่ีไม่น่าจะ
เป็นไปได ้(Impossible) เช่น บางสิ่งบางอย่างท่ีเคยคิดว่าเป็นไปไม่ไดใ้นอดีต แต่ปัจจุบนักลับ
เป็นไปได ้หรือคดิเช่ือมโยงจากความเป็นไปไมไ่ดสู้่ความเป็นไปได ้

7. คดิแบบเช่ือมโยง หาสิ่งไมเ่ช่ือมโยงเป็นตวัสกดัความคิดสรา้งสรรค ์
เพ่ือใหเ้กิดการคน้พบสิ่งใหม่ เพ่ือตอบปัญหาท่ีคิดอยู่ใหเ้ห็นทางออกของปัญหาใหม่ๆ และปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ โดยตวัสกดัคน้หาไดจ้ากการเปิดหนงัสือ ต ารา 

8. คิดแบบหาจุดตดั โดยคิดแลว้เขียนบนัทึกรายการของแนวคิดท่ี
เก่ียวกับลักษณะหรือแง่มุมของสิ่งท่ีตอ้งการตอบเขียนไวใ้นแกนหนึ่ง เขียนรายการของแนวคิด 
ลกัษณะหรือมมุมองท่ีตอ้งการไวอี้กแกนหนึ่ง หาช่วงตดั (Matrix) ระหว่างรายการของแนวคิดทัง้
สองท่ีได ้อาจเป็นค าตอบท่ีสรา้งสรรค ์

9. คิดเปรียบเทียบ ใชก้ารเปรียบเทียบเพ่ือกระตุน้ใหเ้ห็นมุมมอง
ใหม่ๆ หรือใชก้ารเทียบเคียงอุปมาอุปไมย โดยท าความคุน้เคยกบัปัญหาใหม่ท่ีไม่คุน้เคยใหเ้ขา้ใจ 
แล้วเทียบเคียงกับมุมมองของคนทั่วไป จะท าให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ และกระตุน้ให้คิดในมุมท่ี
แตกตา่ง 

10. เปล่ียนสถานท่ีและเวลาในการคิด การอยู่ในสภาพแวดลอ้มแบบ
เดียวกนันานๆ อาจจ ากดัความคดิสรา้งสรรคแ์ละเวลาก็มีความส าคญัตอ่การคิด ในบางเวลาจะคิด
ไดดี้ และในบางเรื่องการจ ากดัเวลาช่วยกระตุน้ความคิดได ้แต่บางเรื่องจ าเป็นตอ้งใหเ้วลาในการ
คดิ 
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เพ็ญนิดา ไชยสายณัห ์(2556: ออนไลน)์ กล่าวถึงวิธีการฝึกเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการคดิเชิงสรา้งสรรค ์ไวด้งันี ้

1. ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นการฝึกแสวงหาโอกาส 
และชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้เหนือกว่าคนอ่ืน เพราะถา้มีเหตกุารณห์นึ่งเกิดขึน้ เราสามารถเรียนรูท้ัง้
สิ่งท่ีคนทั่วไปรูก้ันแล้ว ยังเรียนรูใ้นสิ่งท่ีคนอ่ืนมองข้ามไป เม่ือฝึกแบบนีไ้ปนานๆ หลายๆ ครัง้ 
จ  านวนเทา่ของความรูข้องเราจะมากกวา่คนทั่วไปอยา่งนอ้ยสองสามเท่าตวั 

2. ฝึกคิดยอ้นศร (Backward Thinking) หรือการคิดสวนทางกบัคน
อ่ืน จะท าใหเ้กิดความคดิสรา้งสรรคท่ี์ดีๆ ขึน้มาได ้

3. ฝึกคิดในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได ้(Impossible Thinking) บางสิ่ง
บางอย่างอาจเป็นไปไม่ไดใ้นอดีต แต่เม่ือเวลาเปล่ียนไป สภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป สิ่งนัน้อาจ
เป็นไปไดก็้ได ้ดงันัน้อะไรก็ตามท่ีคิดว่าเป็นไปไม่ได ้อย่าเพิ่งตดัทิง้ไป เพราะเท่ากับเป็นการตดั
อนาคตแหง่ความคดิสรา้งสรรค ์

4.ฝึกคิดบนหลกัของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) คือ 
การคดิวิเคราะหส์ิ่งตา่งๆ โดยยอ้นกลบัไปหาหลกัความเป็นจรงิของสิ่งนัน้ๆ วา่คืออะไร  

5. ฝึกคิดขา้มกล่องความรู ้(Lateral Thinking) คือ การน าเอาความรู้
ในเรื่องต่างๆ ท่ีมีอยู่มาคิดไขวก้ัน ยิ่งเรามีกล่องความรูม้าก โอกาสท่ีเราจะคิดขา้มกล่องความรู้
เพ่ือใหเ้กิดความคดิใหม่ๆ  ก็ยิ่งมีมากขึน้ 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2558) กล่าวว่า เทคนิคการพัฒนาทักษะคิด
สรา้งสรรค ์มีดงันี ้

1. เทคนิคการสรา้งความคดิใหม ่โดยการใหบ้คุคลแจกแจงแนวทางท่ี
สามารถใชใ้นการแกปั้ญหาใดปัญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง 

2. เทคนิคการระดมพลงัสมอง เป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการแกปั้ญหา
ของออสบอรน์ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสรมิใหบ้คุคลมีความคดิหลายทาง คดิไดค้ล่องในช่วงเวลา
จ ากัด โดยการใหบุ้คคลเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลจดรายการความคิดต่างๆ ท่ีคิดได ้แลว้ประเมิน
เลือกความคดิท่ีดีท่ีสดุมาใช ้

3. เทคนิคอปุมาอปุไมย เป็นการคิดจากสิ่งท่ีคุน้เคยไปสู่สิ่งแปลกใหม่
และคดิจากสิ่งแปลกใหมไ่ปสูส่ิ่งคุน้เคย ท าไดโ้ดยใชก้ารเปรียบเทียบอปุมาอปุไมย จากรูปลกัษณะ
หรือหนา้ท่ีของสิ่งท่ีคดิ 
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4. เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพของ เดอ โบโน (Edward De 
Bono) โดยใชเ้ครื่องมือฝึกคดิ 7 ขัน้ 

5. เทคนิค SCAMPER เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยท าให้เกิดความคิด
สรา้งสรรค ์โดยน าตวัย่อของการคิด 7 แบบมาใชเ้ป็นหลกัในการคิด ตวัย่อทัง้ 7 ตวั มีความหมาย
ดงันี ้: S = Substitute ทดแทน , C = Combine รวมกนั ผสมกนั , A = Adapt ปรบั , M = Minify, 
Magnify ,Modify ท าใหเ้ล็ก, ใหญ่, ปรบัโฉมใหม่, E = Eliminate ก าจดัออกไป , R = Reverse, 
Rearrange กลบัทิศ จดัใหม ่(Bob Eberle, 1996)  

ออสบอรน์ (Osborn, 1963) เสนอรูปแบบการสอนการคิดแกปั้ญหาดว้ย
การระดมสมอง โดยมีความเช่ือวา่ ความคดิดีๆ ของบคุคลจะถกูเก็บซ่อนไว ้การระดมสมองจะช่วย
กระตุน้ใหบ้คุคลแสดงความคิดออกมาโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ ์ใหโ้อกาสคิดอย่างอิสระ และ
พยายามกระตุน้ใหท้กุคนแสดงความคิดออกมาใหม้ากท่ีสดุ 

ทอรแ์รนซ ์(Torrance, 1965) เช่ือว่าทกัษะคิดสรา้งสรรคส์ามารถพฒันา
ไดด้ว้ยการสอน ฝึกฝนและฝึกปฏิบตัท่ีิถกูวิธี และหลกัการในการส่งเสริมการคิดสรา้งสรรคไ์วห้ลาย
ประการ ซึ่งเนน้ท่ีการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นส าคญั ดงันี ้

1. สง่เสรมิใหเ้ดก็ถามและใหค้วามสนใจตอ่ค าถามท่ีแปลกใหม่ 
2. ตัง้ใจฟังและเอาใจใสต่อ่ความคดิแปลกๆ ของเดก็ดว้ยใจเป็นกลาง 
3. กระตือรือรน้ตอ่ค าถามท่ีแปลกใหม่ของเด็ก ดว้ยการตอบค าถาม

อยา่งมีชิวิตชีวา 
4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชนไ์ด ้
5. กระตุน้และส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรูด้ว้ยตวัเอง โดยใหโ้อกาส และลด

บทบาทครู 
6. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ศกึษาคน้ควา้อยา่งตอ่เน่ือง โดยไมมี่การประเมิน 
7. ส่งเสริมใหใ้ชจ้ินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเม่ือเห็นว่า

มีคณุคา่พอ 
8. พงึระลกึไวว้า่การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์ตอ้งใช้เวลา คอ่ยเป็น

คอ่ยไป 
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จอยส ์(Joyce, 1972) กล่าวว่า ซินเนคติกส ์(Synectics) เป็นวิธีสอนท่ี
พฒันาความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท่ี์คิดคน้โดย กอรด์อน (Gordon, 1961) รูปแบบการสอนนีมี้ความ
เช่ือพืน้ฐาน 4 ประการคือ 

1. ทกัษะคิดสรา้งสรรคเ์กิดขึน้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตของมนุษย์
และความคดิสรา้งสรรคนี์มี้ความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของทกุคน 

2. กระบวนการของทักษะคิดสรา้งสรรคไ์ม่ใช่สิ่งท่ีลึกลับซับซอ้น 
สามารถอธิบายการเกิดทกัษะคิดสรา้งสรรคแ์ละฝึกฝนใหมี้ระดบัทกัษะคดิสรา้งสรรคเ์พิ่มขึน้ได ้

3. ทกัษะคิดสรา้งสรรคท่ี์เกิดจากศาสตรว์ิชาสาขาใดๆ ศาสตรเ์หล่านี ้
จ  าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทางสตปัิญญาเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

4. ทักษะคิดสรา้งสรรคข์องคนเดียวหรือทักษะคิดสรา้งสรรคแ์บบ
กลุ่มมีลกัษณะใกล้เคียงกันโดยครูสามารถเอากิจกรรมเปรียบเทียบมาใชใ้นหอ้งเรียนเพ่ือเรียนรู้
เนือ้หาวิชาท่ีดีเท่าๆ กับการแกปั้ญหา การเปรียบเทียบไม่ไดเ้จาะจงท่ีจะเปล่ียนเนื ้อหา ความรู ้แต่
ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมและท าให้โลกของเนือ้หามีชีวิต โดยการแสดงให้ผู้เรียนเห็นวิธีสรา้ง
ความสัมพันธ์ของบุคคลกับโลก วิธีน าความจริงและทฤษฎีเข้าสู่ตัวของเขา กิจกรรมการ
เปรียบเทียบสรา้งขึน้มาเพื่อสนบัสนนุผูเ้รียนใหส้ามารถท าตวัเป็นอิสระและพฒันาจินตนาการ  

เดอ โบโน (De Bono, 1982) ไดเ้สนอกระบวนการคิดแบบนอกกรอบซึ่ง
ประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. เทคนิคการหาแนวคิดครอบง าและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
ปัญหา (Dominant ideas and crucial factors) 

2. เทคนิคการเล่ือนการตดัสินใจ (Suspended judgement) 
3. เทคนิคเปล่ียนความเช่ือแบบเดมิ (Challenging assumptions)              
4. เทคนิคการถาม “ท าไม” (The “Why” technique) 
5. การสรา้งแนวคดิอ่ืน (The general of alternative) 
6. การสุม่ค  าเพ่ือเรา้ใหเ้กิดแนวคดิ (Random stimulation) 

ตอ่มาไดพ้ฒันาเป็นเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ซึ่ง
เป็นวิธีคิดท่ีจ  าแนกความคิดออกเป็นดา้นๆ และคิดอย่างมีคณุภาพ เทคนิคนีช้่วยจดัระเบียบการ
คดิ ท าใหก้ารคดิมีประสิทธิภาพมากขึน้ แนวคิดหลกัคือ "การคิด" เป็นทกัษะช่วยดงึเอาความรูแ้ละ
ประสบการณข์องผูค้ดิมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทกัษะความคิด
จึงมีความส าคญัท่ีสดุ หมวกแตล่ะใบเป็นการน าเสนอทางเลือกท่ีเป็นไปไดต้ามมุมมองตา่งๆ ของ
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ปัญหา โดยวิธีการสวมหมวกทีละใบในแตล่ะครัง้ เพ่ือพลงัของการคิดจะไดมุ้่งเนน้ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะท าใหค้วามเห็นและความคิดสามารถแสดงออกไดอ้ย่างอิสระ 
สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีไม่จ  าเป็นได ้และยงัเป็นการดึงเอาศกัยภาพของแต่ละคนมาใช้
โดยท่ีไมรู่ต้วั 

Six Thinking Hats ประกอบดว้ยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ 
1. White Hat หมวกสีขาว สีขาวเป็นสีท่ีชีใ้หเ้ห็นถึงความเป็นกลาง 

จึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง จ  านวนตวัเลข เป็นความคิดแบบไม่ใชอ้ารมณ ์มีเป้าประสงคท่ี์แน่นอน 
เม่ือสวมหมวกสีนี ้หมายความว่า ท่ีประชมุตอ้งการขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเบือ้งตน้ท่ีมีประโยชนใ์น
การวิเคราะห์เท่านั้นไม่ต้องการความคิดเห็น โดยปกติมักจะใช้หมวกสีขาวตอนเริ่มต้นของ
กระบวนการคิด เพ่ือเป็นพืน้ฐานของความคิดท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ แต่ก็สามารถใชใ้นตอนทา้ยของ
กระบวนการได ้เพ่ือท าการประเมิน 

2. Red Hat หมวกสีแดง สีแดงเป็นสีท่ีแสดงถึงอารมณแ์ละความรูส้ึก 
เม่ือสวมหมวกสีนี ้เราสามารถบอกความรูส้กึของตนเองวา่ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใชอ้ารมณ ์ซึ่ง
สว่นใหญ่การแสดงอารมณจ์ะไม่มีเหตผุลประกอบหรือการตระหนกัรูโ้ดยฉับพลนั นั่นคือ เรื่องบาง
เรื่องท่ีเคยเขา้ใจในแบบหนึ่ง อยู่ๆ ก็เกิดเขา้ใจในอีกแง่มมุหนึ่ง ซึ่งการตระหนกัรูแ้บบนีจ้ะท าใหเ้กิด
งานสรา้งสรรค ์การคน้พบทางวิทยาศาสตร ์หรือวิธีคดิทางคณิตศาสตรแ์บบกา้วกระโดด  

3. Black Hat หมวกสีด า สีด  าเป็นสีท่ีแสดงถึงความโศกเศรา้ และ
การปฏิเสธ เม่ือสวมหมวกสีนีต้อ้งพดูถึงจดุดอ้ย อปุสรรคโดยมีเหตผุลประกอบ ชีใ้หเ้ห็นว่าสิ่งใดผิด 
สิ่งใดไม่สอดคลอ้งและสิ่งใดใชไ้ม่ได ้ขอ้ท่ีควรค านึงถึง เช่น เราควรท าสิ่งนีห้รือไม่ ไม่ควรท าสิ่งนี ้
หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ท าให้การคิดมีความรอบคอบมากขึน้ เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง 
จ  าเป็นตอ้งไตรต่รองและมีเหตมีุผลเสมอ เพราะในการวิพากษว์ิจารณ ์หรือวิเคราะหส์ิ่งใดจะตอ้งมี
การคดิแบบเป็นเหตเุป็นผลรองรบั ไมมี่อารมณม์าเก่ียวขอ้ง  

4. Yellow Hat หมวกสีเหลือง สีเหลืองคือสีของแสงแดดและความ
สว่างสดใส เม่ือสวมหมวกสีนี ้หมายถึงการคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งท่ีเป็นประโยชน ์เป็นขอ้มลูใน
เชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี ซึ่งตอ้งผสมผสานความสงสยัใคร่รู ้ความสุข ความตอ้งการและ
ความกระหายท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ใหเ้กิดขึน้ เป็นการเปิดโอกาสใหพ้ัฒนา สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ เป็น
ตัวแทนของการแสวงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติเ พ่ือหาข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจ 
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5. Green Hat หมวกสีเขียว สีเขียวเป็นสีท่ีแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ ์และการเจริญเติบโต เม่ือสวมหมวกสีนีจ้ะแสดงความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึน้ เป็นความคดินอกกรอบท่ีมีความสมัพนัธก์บัความคิดสรา้งสรรค ์

6. Blue Hat หมวกสีน า้เงิน สีน า้เงินเป็นสีท่ีใหค้วามรูส้ึกสงบ จะเป็น
เหมือนทอ้งฟ้า หมวกนีเ้ก่ียวกบัการควบคมุ การบริหารกระบวนการคิด หรือการจดัระเบียบการคิด 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอ้สรุป การยตุิขอ้ขดัแยง้ การมองเห็นภาพ
และการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนเป็นระบบ เม่ือมีการใชห้มวกสีน า้เงิน หมายถึง ตอ้งการใหมี้การ
ควบคมุสิ่งตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นระบบระเบียบท่ีดีและถกูตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 เทคนิคหมวกความคิดหกใบของ เดอ โบโน (Six Thinking Hats) 
      ท่ีมา:  Lateral Thinking: A Textbook of Creativity. London: Penguin Books. 

 
ขัน้ตอนในการน าหลกัการหมวกหกใบมาใชแ้กปั้ญหาหรือตดัสินใจ 

1. ใหเ้ลือกน าปัญหาหรือหวัขอ้งานท่ีตอ้งการตดัสินใจมาพิจารณา 
2. ศึกษาข้อมูลเบือ้งตน้ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาหรือหัวข้อท่ีน ามา

พิจารณา โดยอาจมีการแจกจา่ยขอ้มลูใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้่านและศกึษาก่อน (ถา้ขอ้มลูพรอ้ม) 
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3. ใหทุ้กท่านเขา้ร่วมกันคิด โดยขอใหน้ั่งในต าแหน่งท่ีเห็นหนา้กัน
และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างทั่วถึง จากนัน้ใหเ้ริ่มตน้ดว้ยการหยิบหมวกสีขาวมา
สวมก่อน (เนน้เรื่องขอ้มลู) ใหท้กุคนแสดงความคดิ 

4. ในขัน้ต่อไป เม่ือทุกคนมีขอ้มูลท่ีควรรูพ้อประมาณเท่าเทียมกัน
แลว้ ใหเ้ลือกหมวกสีแดง (เนน้ความจริงใจไม่บิดบงั) หมวกสีเหลือง (ขอ้ดีผลส าเร็จ) หมวกสีด า 
(ขอ้เสียวิเคราะหข์อ้บกพร่อง) มาใช ้โดยหากคิดไม่ออกใหล้องใชว้ิธีคิดแบบเช่ือมโยงคือใหล้อง
พิจารณาดวู่าเรื่องท่ีก าลังคิดเก่ียวขอ้งกับเรื่องอ่ืนๆ อะไรอีกบา้ง หรือสุ่มหยิบหัวขอ้หรือค าศพัท์
อะไรก็ไดจ้ากขอ้มลูในขอ้ 3 ขึน้มา แลว้จบัโยงไปโยงมาก็อาจท าใหเ้ห็นประเดน็อ่ืนๆ ท่ีซอ่นอยูไ่ด ้

5. ขัน้ตอ่ไปใหห้ยิบหมวกสีเขียวขึน้มาคิด คือใหค้ิดสรา้งสรรคห์าทาง
เลือกใหม่ วิธีใหม่ๆ มีปัญหาหรือประเด็นใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ อาจเป็นการลองคิดนอกกรอบดบูา้ง 
โดยใหแ้ตล่ะคนแสดงความคิดจนครบ ถา้ไม่ครบก็ใหท้  าตามแบบขอ้ 4 คือลองคิดเช่ือมโยง สุ่มค า
ในขอ้มลูหรือจากหนงัสือ จาก internet ประเดน็คือใหค้ดิมากๆ คดิใหไ้ดม้ากๆ ไมย่อมแพง้่ายๆ  

6. ขัน้ตอนสดุทา้ย คือใหห้าขอ้สรุปดว้ยหมวกสีน า้เงิน มองภาพรวม
ใหค้รอบคลมุ จบัประเดน็ส าคญั หาขอ้สรุปท่ีลงตวั และการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

สเตอรน์เบอรก์ (Sternberg, 1996) เสนอแนวคิดท่ีว่าบุคคลท่ีมีความคิด
สรา้งสรรคม์ักจะมีบุคลิกภาพหลายประการท่ีคล้ายกัน เช่น ความคิด แรงจูงใจ และมีสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดีเอือ้ต่อการคิดท่ีคลา้ยกัน จากแนวคิดนีน้  ามาสู่กลยุทธก์ารสอนเพ่ือพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค ์12 กลยทุธ ์ดงันี ้

1. ผูส้อนเป็นตน้แบบท่ีดีของผูมี้ความคิดสรา้งสรรค ์เม่ือผูส้อนสอน
ไปดว้ยและแสดงความคดิสรา้งสรรคไ์ปดว้ย ผูเ้รียนจะจดจ าและน าไปใชไ้ดม้าก 

2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนรูจ้กัตรวจสอบขอ้สรุปตา่งๆ ว่าเป็นจริงหรือไม่ โดย
การก าหนดสถานการณใ์หผู้เ้รียนวิเคราะห ์ 

3. ผูส้อนยอมรบัการท าผิดพลาดของผูเ้รียน ผูส้อนไม่ควรต าหนิเม่ือ
ผู้เรียนท าผิดหรือแตกต่างจากคนอ่ืนๆ และอธิบายให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ เข้าใจและยอมรับความ
ผิดพลาดของคนอ่ืนดว้ย 

4. ผูส้อนใหผู้เ้รียนมีการเส่ียงกระท าอย่างรอบคอบ เพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรูว้่าท าอย่างไรแลว้ไดผ้ลอย่างไร ควรจะปรบัปรุงแกไ้ขตรงไหน เม่ือมีการผิดพลาดก็ถือว่าได้
เรียนรู ้
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5. ผูส้อนมอบหมายงานหรือกิจกรรมท่ีพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์
โดยเป็นกิจกรรมท่ีท างานโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์

6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนคดิหวัขอ้เรื่องหรือโครงงานท่ีตอ้งการท าดว้ยตนเอง 
การคิดหัวขอ้ท่ีหลากหลายเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดแบบกระจาย โดยตอ้งสอดคลอ้งกับ
เนือ้หาวิชาดว้ย 

7. ผูส้อนประเมินความคิดสรา้งสรรคค์วบคู่กับประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
เพ่ือทราบรูปแบบการแสดงความรู ้ทกัษะการคดิวิเคราะห ์การคดิสงัเคราะหข์องผูเ้รียน 

8. ผูส้อนใหเ้วลาคดิสรา้งสรรคท่ี์เหมาะสม เพราะความคิดสรา้งสรรค์
จะเกิดขึน้ไดจ้  าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการคิดทบทวน ไตรต่รอง  

9. ผู้สอนให้ผู้เรียนยอมรับความไม่สมบูรณ์ การท างานย่อมมี
จดุบกพรอ่ง ทกุคนตอ้งยอมรบัและรว่มกนัแกไ้ข 

10. ผูส้อนใหผู้เ้รียนตระหนกัว่าความคิดสรา้งสรรคย์่อมมีอุปสรรค 
เน่ืองจากความคิดสรา้งสรรคข์องเรานัน้อาจแตกตา่งจากความคิดของคนอ่ืน อาจจะเกิดความไม่
เขา้ใจ ผูเ้รียนตอ้งพรอ้มท่ีจะเผชิญปัญหานัน้ 

11. ผูส้อนใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มท่ีจะพฒันา พรอ้มท่ีจะมองหาวิธี
ใหม่ๆ  แนวคดิใหม่ๆ  นั่นก็คือ การเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดเวลา 

12. ผู้สอนจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่ความคิดสรา้งสรรค ์

สรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะคิดสรา้งสรรคท์างตรงท าไดโ้ดยการฝึกอบรม 
ให้ฝึกคิดในหลากหลายรูปแบบ เช่น ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ฝึกคิดย้อนศร 
(Backward Thinking) ฝึกคิดในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได ้(Impossible Thinking)  ฝึกคิดบนหลกัของ
ความเป็นจริง (Thinking Based Principle) ฝึกคิดขา้มกล่องความรู ้(Lateral Thinking) โดย
ช่วยกันระดมสมอง (Brainstroming) ลองคิดในมุมกลับ ตั้งค  าถามให้ตัวเอง และใช้การ
เปรียบเทียบ  ส่วนทางออ้มท าไดห้ลายวิธีเช่นกนั โดยเริ่มจากการยอมรบัในความสามารถของแต่
ละบุคคล แสดงใหเ้ห็นว่าความคิดท่ีแสดงออกมานัน้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหค้ดิผลงานท่ีสรา้งสรรคอ์ยา่งไมมี่ขีดจ ากัด  
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1.2.2.6 การวัดทักษะคิดสร้างสรรค ์
เป็นการวดัความสามารถในการคิดหาค าตอบท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ  า้ใคร มี

ประโยชนห์ลากหลาย หรือสามารถคิดไดห้ลายแนวทาง มีค าตอบหลากหลายไม่ไดมี้ค าตอบท่ีถูก
ท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว วิธีการวดัทกัษะคดิสรา้งสรรคมี์หลายวิธี ดงัเชน่ 

แบบทดสอบทักษะคิดสรา้งสรรคข์องทอรแ์รนซ ์(Torrance Test of 
Creative Thinking) (Torrance, 1965) ทอรแ์รนซไ์ดพ้ฒันาเครื่องมือวดัทกัษะคิดสรา้งสรรคไ์ว้
หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบส ารวจ แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบของทอรแ์รนซ ์แบ่งไวเ้ป็น 4 
ชนิด คือ 

1. แบบทดสอบทักษะคิดสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพ (Thinking 
Creativity with Pictures)  

2. แบบทดสอบทักษะคิดสรา้งสรรคโ์ดยอาศัยภาษา (Thinking 
Creativity with Words)  

3. แบบทดสอบทักษะคิดสรา้งสรรค์โดยอาศัยเสียงและภาษา 
(Thinking Creativity with Sounds and Words / Sounds and Images) 

4. แบบทดสอบทกัษะคิดสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัการปฏิบตัิและการ
เคล่ือนไหว (Thinking Creativity in Action and Movement) 

ทารด์ิฟและสเตอรน์เบอรก์ (Tardif and Sternberg, 1988) ไดส้รุปว่า
ทกัษะคิดสรา้งสรรคต์อ้งเป็นผลผลิตของใหม่ ซึ่งไม่เป็นการเลียนแบบหรือเป็นผลผลิตท่ีมีอยู่แลว้ 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา, 2546) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะคิดสรา้งสรรคท่ี์ใหม่แปลก
แตกตา่งจากเดมิ อาจเกิดจากการคดิปรบัปรุงเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีมีอยู่แลว้ หรือการใชจ้ินตนาการคิด
ประดษิฐ์สิ่งใหมข่ึน้มาโดยเป็นการคิดมุ่งแกปั้ญหา และเป็นการคิดท่ีมีคณุคา่ เป็นประโยชนใ์นการ
ประเมินผลงานว่าเป็นผลผลิตของทกัษะคิดสรา้งสรรคห์รือไม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการตัง้
เกณฑท่ี์น ามาใชป้ระเมิน สาระส าคญัคือความใหม่ (Newness) และการใชป้ระโยชน ์(Useful) 

เจมส ์เวบบ ์ยงั  (James Webb Young,1985) ไดพ้ยายามเสนอเกณฑ์
ในการประเมินผลงานว่า จะตอ้งมีลกัษณะแปลกใหม่ (Newness) และมีคณุคา่ (Value serve) 
จ าแนกเป็นลกัษณะยอ่ย ดงันี ้

1.ความแปลกใหม่ (Newness) คือ ใหม่ในฐานะตน้คิด (New As 
Original) ใหม่จากกลุ่มอา้งอิง (New As Statistically Infrequency) ใหม่ในลกัษณะท่ีแตกตา่ง
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จากแนวทางทั่วไป (New As A Change From The Regular Way) และใหม่ในฐานะสรา้งขึน้ใหม่ 
(New As Renovated, Rejuvenated Or Regenerated) 

2. มีคณุคา่ (Value serve) ประเมินจากคณุคา่ตอ่ผูส้รา้ง (Value To 
The Creator) และคณุคา่ตอ่คนอ่ืน (Value To Others) 

เบซิเมอรแ์ละเทรฟฟิงเกอร ์(Besemer and Treffinger. 1981.อา้งถึงใน
พฒันานสุรณ ์สถาพรวงศ,์ 2553) ไดเ้สนอทฤษฎีการวดัทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ โดยการประเมินผล
งานขึน้ในรูปแบบของเมตรกิ การวิเคราะหค์วามคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงาน (The Creative Product 
Analysis Matrix or CPAM) ดงันัน้ การพิจารณาผลงานผ่านชิน้งานควรค านึงถึงความแปลกใหม่ 
ใหค้ณุคา่และก่อใหเ้กิดประโยชน ์

เบซิเมอร ์และควิน (Besemer and Quin. 1986 อา้งถึงใน สมาน ถาวร
รตันวณิช, 2541) ไดพ้ฒันาแบบเกณฑก์ารประเมิน CPSS (The Creative Product Semantic 
Scale) จากทฤษฎีเมตริกการวิเคราะหท์กัษะคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงาน (The Creative Product 
Analysis Matrix or CPAM) ซึ่งมีเกณฑก์ารประเมินทักษะคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงานดัง
ภาพประกอบ 5 ตามล าดบัดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 
 

 
มิต/ิมโนทัศน ์ ความหมาย 

นิตนิวภาพ (novelty) พิจารณาจากกระบวนการใหม่ วธีิการใหม่ วสัดใุหม่ รวมทัง้อิทธิพลท่ีมีตอ่
การสรา้งผลงานของตนเองและผูอ่ื้นท่ีเป็นงานลกัษณะเดียวกนัในอนาคต 

ความคดิรเิริ่ม (origins) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีไม่เหมือนกบังานประดษิฐ์ทั่วไปหรือไม่ซ  า้กบังาน
ประดษิฐ์ของผูอ่ื้นท่ีมี อาย ุประสบการณ ์หรือไดร้บัการฝึกใกลเ้คียงกนั 

ความน่าประหลาดใจ (surprising) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีท  าใหผู้พ้บเห็นเกิดความประหลาดใจ เพราะไม่
คาดหวงัว่าจะพบเห็นงานลกัษณะนี ้

การแกปั้ญหา (resolution) พิจารณาจากระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
สถานการณปั์ญหาของงานประดษิฐ์นัน้ 

การมีคณุคา่ (valuable) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีมีคณุค่าตอ่ผูพ้บเหน็ หรือผูใ้ช ้ตามเกณฑข์องความ
ตอ้งการทางดา้นกายภาพ ดา้นจิตวิทยา ดา้นการด ารงชีวติ 

ความสมเหตสุมผล (logical) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีสรา้งดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม และ สมเหตสุมผล 

การใชป้ระโยชน ์(useful) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทางปฏิบตัิ 

การตอ่เตมิเสรมิแตง่และการสงัเคราะห ์
(elaboration and synthesis) 

พิจารณาจากความสมบรูณ ์ความประณีตสวยงามของการประดิษฐ์ 

การจดัส่วนประกอบ (organic) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีมีการจดัส่วนประกอบ เป็นรูปรา่งที่สมบูรณแ์บบและมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกนั 

ความประณีตสวยงาม (elegant) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีมีความกลมกลืน ประณีต และดงึดดูใจตอ่  ผูพ้บเหน็ 

ความซบัซอ้น (complex) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายๆ องคป์ระกอบ มีการ
ประดบัประดา และน่าสนใจ 

การเป็นท่ีเขา้ใจได ้(understanding) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีผูพ้บเหน็ หรือผูใ้ช ้สามารถเขา้ใจไดง้่าย และ ชดัเจน 

ความมีฝีมือและความช ่าชอง (wellcrafted) เป็นงานประดษิฐ์ท่ีถูกสรา้งดว้ยความพิถีพิถนั ตัง้ใจท าเป็นอย่างดี 

 

ภาพประกอบ 5 เกณฑก์ารประเมินทกัษะคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงานตามทฤษฎีของ 
Besemer และ Quin 

ท่ีมา (สมาน ถาวรรตันวณิช, 2541) 
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สรุปไดว้า่ วิธีการวดัทกัษะคดิสรา้งสรรคน์ัน้ วดัโดยอาศยัรูปภาพ (Pictures) , 
ภาษา (Words) , เสียงและภาษา (Sounds and Words) , การปฏิบตัิและการเคล่ือนไหว (Action 
and Movement) , ความแปลกใหม่ (Newness) , มีคณุค่า (Value) และ ก่อใหเ้กิดประโยชน ์
(Useful)  

1.2.3 ทักษะคิดผลิตภาพ (Productive Mind)     
ทกัษะคิดผลิตภาพ หรือ การผลิตผลงาน  เกิดจากทกัษะคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ 

และน าเอาความคดินัน้ๆ ไปสรา้งเป็นรูปธรรมใหเ้ห็นไดช้ดัเจน  มีผลงานเป็นท่ีประจกัษต์อ่คนทั่วไป 
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับแนวคิดทางดา้นทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาตามแนวคิดของบลูม (Bloom,1972) การจดัการเรียนการสอนในเชิงผลิตภาพนัน้  ควร
สรา้งใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายโดยผูเ้รียน กล่าวคือผูเ้รียนไดฝึ้กฝนและปฏิบตัิงานจาก
กิจกรรมการเรียนท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม  

1.2.3.1 ความหมายของทักษะคิดผลิตภาพหรือการผลิตผลงาน 
อุทุมพร จามรมาน (2531) เสนอว่าทักษะการผลิตผลงาน เป็นทักษะ            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตั ิ มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การรบัรู ้(Perception) 

1.1. การเรา้ความรูส้ึก (Sensory Stimulation) เป็นการกระตุน้ต่อ
โสตประสาทความรูส้ึกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทางการไดย้ิน การเห็นภาพ การ
สมัผสั การไดก้ลิ่น เป็นตน้ 

1.2. ทางเลือกตวัแนะ (Cue Selection) เป็นการตดัสินว่าจะเลือกสิ่ง
เรา้ใดท่ีจะตอบสนอง 

1.3. การแปลความหมาย (Translation) เป็นการแปลความ              
ท่ีเก่ียวขอ้งของสิ่งเรา้ และแสดงอาการตอบสนองออกมา 

 2. การเตรียมพรอ้ม (Set) เป็นการปรบัตวัทัง้ทางรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ 
และสมอง ใหพ้รอ้มท่ีจะท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

2.1. การพรอ้มทางสมอง เป็นการพรอ้มในเชิงความคิดท่ีตอ้งมีมา
ก่อน โดยอาศยัความรูท่ี้มีมาก่อนมาประกอบ 

2.2. การพรอ้มทางรา่งกาย เป็นการจดัเตรียมรา่งกายใหพ้รอ้ม 
2.3. การพรอ้มทางอารมณ ์เป็นการปรบัทศันคติใหเ้กิดความตัง้ใจ

ตอบสนอง 
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 3. การตอบสนองตามแนวทางท่ีให ้(Guided Response) 
3.1. การเลียนแบบ เป็นการตอบสนองตามแบบท่ีให ้
3.2. การลองผิดลองถกู เป็นความพยายามท่ีจะตอบสนองในรูปแบบ

ตา่งๆ 
 4. การสรา้งกลไก (Mechanism) เป็นการสรา้งระบบ วิธีการ จาก

ประสบการณ ์ความรูท่ี้สะสมไวแ้ลว้แสดงการตอบสนองอย่างมีความเช่ือมั่น 
 5. การตอบสนองท่ีซบัซอ้น (Complex Over Response) เป็นการ

ตอบสนองท่ีตอ้งมีทกัษะ มีการกระท าท่ีมีประสิทธิภาพ แบง่เป็น 2 แบบ คือ การตอบสนองโดยไม่
ลงัเลใจ และ การตอบสนองแบบอตัโนมตัิ 

 6. การดดัแปลง (Adaptation) เป็นการเปล่ียนกิจกรรมทางกลไกในสมอง
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัญหาแบบใหมท่ี่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางกาย 

 7. การริเริ่มสิ่งใหม่ (Origination) เป็นการหาวิธีการแบบใหม่มาจัด
กระท ากบัวตัถปุระสงค ์โดยท่ีไมเ่คยท ามาก่อน 

นิรชั สุดสังข ์(2544) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานหรือการ
ผลิตผลงานว่า เป็นการดัดแปลงหรือประยุกตเ์อาหลักการหรือวิธีการอย่างหนึ่งไปใช้ในการ
แกปั้ญหา เพ่ือสรา้งใหเ้กิดผลผลิตตา่งๆ และไดแ้บง่คณุภาพของงานตามระดบัการสรา้งสรรคเ์ป็น 
4 ประเภท คือ 

 1. การคน้พบสิ่งใหม ่(Discovery) เป็นผลงานซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน จะพบงานประเภทนีไ้ดย้ากเพราะผลงานต่างๆ ท่ีออกมา ลว้นมีรากฐานการพฒันามาจาก
ผลงานเดิมท่ีมีขอ้บกพร่องหรือมีปัญหา เม่ือน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือปัญหา จะยงัคง
ความเป็นของเดมิหลงเหลืออยูบ่า้ง 

 2. การริเริ่มใหม่ (Innovation) เป็นผลงานท่ีเกิดขึน้จากการน าหลกัการ
หรือการคน้พบมาริเริ่มใชใ้นการสรา้งใหเ้กิดสิ่งใหม่ท่ีมีคณุค่าในการแกปั้ญหา การสรา้งผลงาน
ประเภทนีผู้ส้รา้งจ าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้เป็นอย่างดี  

 3. การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวมผลงาน
ตา่งๆ ท่ีมีอยูเ่ดมิมาสงัเคราะหใ์หเ้กิดเป็นสิ่งใหม ่ซึ่งจะเห็นผลงานประเภทนีอ้ยู่เป็นจ านวนมากจาก
การเห็นจดุบอด หรือชอ่งวา่งของผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีมีอยู่ 

 4. การดดัแปลง (Mutation) เป็นผลงานท่ีมีอยู่ทั่วไปซึ่งเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบ ขนาด หรือ คณุสมบตับิางประการ ใหมี้ความแตกตา่งไปจากสิ่งท่ีมีอยูเ่ดมิ  
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ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์(2546) เสนอว่าความสามารถในการสรา้งสรรค์
ผลงานหรือการผลิตผลงาน ถือเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ซึ่งเป็น
การสรา้งการกระท าใหเ้กิดขึน้ เป็นไดท้ัง้กระบวนการ วิธีการรวมไปถึงลักษณะทางผลิตผลหรือ
ชิน้งาน 

ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550, น.23) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดผลิตภาพว่า
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิ การสรา้ง การกระท าเพ่ือใหเ้กิดผลงานขึน้ ท่ีประกอบดว้ย 
การรบัรู ้การเตรียมพรอ้ม การตอบสนองตามแนวทางท่ีให ้การสรา้งกลไก การตอบสนองท่ีซบัซอ้น 
การดดัแปลง และการริเริ่มสิ่งใหม่ โดยเป็นการประดิษฐ์ผลงานออกมาใหเ้ป็นรูปธรรม ในลกัษณะ
ผลิตผลหรือชิน้งาน 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) และ นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560)  ให้
ความหมายของทกัษะคิดผลิตภาพ ว่าหมายถึง ความสามารถทางสมองของบคุคลในการท าภาพ
ท่ีเกิดขึน้ใหอ้อกมาเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถน าไปใชแ้ก้ปัญหาหรือไปท าประโยชนใ์นงาน
ตา่งๆ ได ้

สโคลแ์ละกิวลต์ิแนน (Schoell and Guiltinan,1988) กล่าวว่า การผลิตผล
งานหรือการสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ (Productive) เป็นการถ่ายโอนกระบวนการคิดสรา้งสรรคไ์ปสู่
การออกแบบตามแนวคิดทางการตลาด ซึ่งแบง่ผลงานหรือผลิตภณัฑใ์หมอ่อกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

 1. ผลงานนวตักรรม (Innovation Product) หรือผลงานใหม่ท่ีแทจ้ริง เป็น
การรเิริ่มสรา้งสรรคผ์ลงานใหมท่ี่มีขึน้เป็นครัง้แรก 

 2. ผลงานดดัแปลง (Modification Product) หรือผลงานปรบัปรุงใหม ่
เป็นการพฒันาผลงานเดมิท่ีมีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เกิดเป็นผลงาน
ใหม ่

 3. ผลงานเลียนแบบ (Imitation Product) หรือผลงานทดแทน เป็นการ
สรา้งผลงานตามอยา่งผลงานเดมิ 

กู๊ดและโบรฟีย ์(Good and Brophy,1990) อธิบายว่า ผลงานท่ีสรา้งสรรค์
จะตอ้งมีลกัษณะดงันีคื้อ มีความแปลกใหม่และมีคณุคา่โดยงานสรา้งสรรคต์อ้งเป็นท่ียอมรบัว่ามี
ความถกูตอ้ง คือ สามารถใชง้านไดดี้ หรือมีสนุทรียภาพ 

สรุปไดว้า่ ทกัษะคดิผลิตภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิ การสรา้ง 
เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีเป็นความคิดท่ีชดัเจนส่ือตอ่คนอ่ืนได ้หรือ เป็นงานวิชาการ หรือ 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดงักล่าวมีคุณค่า ท่ีสามารถน าไปใชแ้ก้ปัญหาหรือน าไปท าประโยชนไ์ด ้
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ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันีคื้อ  การรบัรู ้การเตรียมพรอ้ม การตอบสนองตามแนวทางท่ีให ้การสรา้ง
กลไก การตอบสนองท่ีซบัซอ้น การดดัแปลง และการรเิริ่มสิ่งใหม ่ 

1.2.3.2 ข้ันตอนของการสร้างทักษะคิดผลิตภาพ 
ไพฑูรย ์สินลารัตน ์(2549) และกนกวรรณ มณฑิราช (2559) กล่าวถึง

ขัน้ตอนการสรา้งทกัษะคดิผลิตภาพ วา่มีดงันี ้
 1. การเตรียมบริบทตามสภาพจริง  หรือ  การเรียนรูต้ามสถานการณจ์ริง  

โดยการจดัหลกัสตูรใหท้นัสมยั  มีโครงสรา้งหลกัสตูรท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะท่ีน าไปใชใ้น
การปฏิบตัแิละสรา้งสรรคผ์ลงานไดจ้รงิ  โดยรว่มมือกบับคุคล  องคก์ร  และชมุชนภายนอก 

 2. การตัง้เปา้หมาย  เป็นการสอนท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนก าหนดจดุมุ่งหมายและ
ขอบขา่ยการเรียนรู ้ โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคน้ควา้วิจยัในรูปแบบโครงงานวิจยั
ส่วนบุคคล  โดยเลือกกิจกรรม  หรือโครงงานท่ีตนสนใจ  ซึ่งอาจมาจากโจทยด์า้นความตอ้งการ
ขององคก์รภายนอก  หรือ แผนการพฒันาของประเทศในสาขาต่างๆ  จากนัน้ใหผู้เ้รียนน าเสนอ
โครงการต่อผูส้อนและผู้เช่ียวชาญเพ่ือปรบัแก้  โดยมีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
จดัท าโครงงาน ฯลฯ 

 3. การวางแผนและการด าเนินการ  โดยสรา้งการเรียนรูแ้บบรว่มกนัโดยมี
ผูส้อนซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญก ากบัดแูลใหค้  าแนะน า  โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการท างานเป็นกลุ่มและการฝึกภาคสนาม  มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ และมีหอ้งสมดุและระบบสืบคน้ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสท่ี์เพียงพอท่ีจะศกึษาหาความรู ้

 4. การติดตามและประเมินผลงาน โดยการตรวจสอบ  การติดตาม การ
ปรบัปรุง  การผลิต  และ  การประเมิน 

สรุปไดว้่า ขัน้ตอนของการสรา้งทกัษะคิดผลิตภาพ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
คือ ขัน้การเรียนรูต้ามสถานการณจ์ริง ตัง้เป้าหมายในการเรียนรู ้วางแผนและด าเนินการ และ
ตดิตามประเมินผล 

1.2.3.3 การวัดทักษะคิดผลิตภาพ 
สวุิมล ว่องวานิช (2547) กล่าวว่า การวดัทกัษะการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย

การวดักระบวนการ (Process) และการวดัผลงาน (Product) โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้
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 1. คณุลกัษณะท่ีใชว้ดักระบวนการ 
คณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีควรวดัแบง่เป็น 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพ

ในการท างาน (Efficiency of the Process) และความถกูตอ้งของกระบวนการท างาน (Accuracy 
of the Process) สว่นคณุลกัษณะท่ีใชใ้นการวดักระบวนการมีดงันี ้

 1.1 คุณภาพขณะปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาความผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งการปฏิบตัิงาน, ความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบตัิ และการเลือกใชว้สัดอุปุกรณ์
อยา่งเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิ 

 1.2 เวลา โดยพิจารณาปรมิาณเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบตังิาน  
 1.3 ทกัษะการปรบัปรุงการท างาน โดยพิจารณาการลดขัน้ตอน

การท างานใหส้ัน้ลง 
 1.4 ความปลอดภัยในการท างาน โดยพิจารณาถึงความ

ปลอดภยัในการใชเ้ครื่องมือ และจ านวนอบุตัเิหตท่ีุเกิดขณะท างาน 
 1.5 ความสิน้เปลืองของทรพัยากร โดยพิจารณา จ านวนวสัดท่ีุ

ใชเ้กิน 
2. คณุลกัษณะท่ีใชว้ดัผลงาน 

คณุภาพของผลงานเป็นผลมาจากคณุภาพของกระบวนการท างาน 
การใหค้ะแนนคณุภาพของผลงานขึน้อยู่กับมาตรฐานและประสบการณส์่วนตวัของผูป้ระเมิน ซึ่ง
อา้งอิงคณุลกัษณะท่ีวดัเป็นเกณฑ ์โดยผูป้ระเมินตอ้งมีความช านาญในเรื่องนัน้ คณุลกัษณะท่ีใช้
วดัมีดงันี ้

2.1 คณุภาพขณะปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาผลงานมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน , จดุเดน่ของผลงาน , ความเหมาะสมในการน าไปใช้ และ ลกัษณะ
ภายนอกท่ีปรากฏ 

2.2 ปรมิาณงาน โดยพิจารณาปริมาณของผลผลิตท่ีท าไดภ้ายใน
เวลาท่ีก าหนด 

2.3 ทกัษะการปรบัปรุงผลงาน โดยพิจารณา พัฒนาการของ
ผลงานในเชิงคณุภาพ และพฒันาการของผลงานในเชิงปรมิาณ 

2.4 ความปลอดภัยของผลงาน โดยพิจารณาระดับความ
ปลอดภยัของผลงานเม่ือน าไปใช ้
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2.5 ความสิน้เปลือง / ผลเสีย โดยพิจารณาจ านวนชิน้งานท่ีท า
แลว้ใชไ้มไ่ด ้ 

ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์ (2560) กล่าวว่า แนวทางการประเมินทกัษะคิดผลิต
ภาพ สามารถท าไดห้ลายแนวทาง ไดแ้ก่  

 1. ประเมินอยูใ่นการเรียนการสอนปกติและงานการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน เชน่ ประเมินจากการท างาน จากการท าโครงงานของผูเ้รียน การประเมินใชป้ระเมินตาม
สภาพจรงิ ใชก้ารสอนหรือการท ากิจกรรมและประเมินไปพรอ้มๆ กนั 

 2. ประเมินโดยใชเ้ครื่องมือหรือแบบทดสอบวดัความสามารถทางทกัษะ
คดิผลิตภาพ โดยผูส้รา้งเครื่องมือ จะตอ้งมีความรอบรูใ้นแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะคิดผลิต
ภาพ เพ่ือน ามาเป็นกรอบหรือโครงสรา้งของทกัษะคิดผลิตภาพ เม่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ
ของโครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของทกัษะแลว้จะท าใหไ้ดต้วัชีว้ดัหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ี
เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชีถ้ึงโครงสรา้งหรือองคป์ระกอบทกัษะคิดผลิตภาพ  จากนัน้จึงเขียน
ขอ้ความตามตวัชีว้ดัหรือลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมแตล่ะองคป์ระกอบของทกัษะคิดผลิตภาพ
นัน้ๆ 

 3. ประเมินโดยการบรูณาการตวัชีว้ดัของทกัษะคิดผลิตภาพรว่มกบัการ
ประเมินผลในวิชาอ่ืน ซึ่งสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณาการการคิดเขา้กบัวิชาตา่งๆ 
หรือกลุม่สาระการเรียนรูต้า่งๆ ท่ีเรียนดว้ยวิชาหรือกลุ่มสาระท่ีสามารถประเมินทกัษะคิดผลิตภาพ
ไดโ้ดยตรง เช่น กลุ่มสาระการงานพืน้ฐานอาชีพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะเรื่องการสอน
โครงงาน 

สรุปไดว้่า  การวัดทักษะคิดผลิตภาพ จะวัดกระบวนการและผลงานท่ีเกิด
จากการใชท้กัษะคดิผลิตภาพ โดยจะประเมินอยู่ในการเรียนการสอนตามปกติและการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน , ใชเ้ครื่องมือหรือแบบทดสอบวดัทกัษะคิดผลิตภาพ หรือจะประเมินโดยการบรู
ณาการตวัชีว้ดัทกัษะคดิผลิตภาพรว่มกบัการประเมินผลในวิชาอ่ืน 

1.2.4  ทักษะคิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) 
หมายถึง  การมีความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง ,  สังคม  และสิ่งแวดล้อม

ภายนอก  ซึ่งเป็นพืน้ฐานหลกัส าคญัในการสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมตอ่ไป  
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1.2.4.1 ความหมายของทักษะคิดรับผิดชอบ 
มีผูใ้หค้วามหมายของทกัษะคดิรบัผิดชอบไว ้ ดงันี ้  
 พิจิตรา พงษ์จินดากร (2525, น.8) ใหค้วามหมายของทักษะคิด

รับผิดชอบว่าหมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความผูกพัน ด้วยความพากเพียร
ละเอียดรอบคอบและปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจเพ่ือใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย ยอมรบัรูแ้ละ
ส านกึในการกระท าของตน ยอมรบัผลแห่งการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลรา้ย ไม่ว่าจะกระท า
ผิดหรือถกู ไมปั่ดความผิดไปใหผู้อ่ื้น ทัง้พรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ขใหไ้ดผ้ลดียิ่งขึน้ 

 วิทย ์วิศทเวทย ์และ เสถียรพงษ ์วรรณปก (2525, น.36) กล่าวว่า ทกัษะ
คิดรบัผิดชอบเป็นสิ่งท่ีควบคู่ไปกับหนา้ท่ี คนท่ีมีความรบัผิดชอบ คือ คนท่ีตัง้ใจปฏิบตัิภารกิจใน
หนา้ท่ีของตนใหส้  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีพึงประสงคด์ว้ยความเพียรพยายามและยอมรบัผล
ของการกระท านัน้ ไมว่า่จะเป็นความรบัชอบหรือความผิดโดยเตม็ใจไมห่ลีกล่ียง 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2540, น.76) กล่าวว่า ทักษะคิดรบัผิดชอบ คือ 
ความรูส้ึกผกูพนัของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบคุคลนัน้จะตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งท างานใหส้  าเร็จ
ดว้ยดี 

 เกษม วฒันชยั (2546, น.24) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดรบัผิดชอบ คือ 
การไดร้บัมอบหมายหรือการไดร้บัการคาดหวงัวา่จะกระท าหรือดแูลสั่งนัน้สิ่งนี ้

มาริษา สก๊อต (2548, น.11-12) พฤติกรรมรบัผิดชอบ หมายถึง การ
กระท าของบคุคลท่ีแสดงถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ และรบัเป็นภาระหนา้ท่ีของตนเอง มีความมุ่งมั่น
ตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ท่ีการงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ยอมรบัผลของการกระท าของ
ตนเอง และยอมปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ดว้ยความมานะพากเพียร ไม่ย่อทอ้ตอ่ปัญหา
และอปุสรรคใดๆ 

วรนารถ โมลีเอรี (2550, น.45) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดรบัผิดชอบว่า 
เป็นคณุลกัษณะของบคุคลท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการท าหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ดว้ยความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบ ยอมรบัผลการกระท าของตน ทัง้ใน
ดา้นท่ีเป็นผลดี ผลเสีย และพยายามปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นประโยชนต์่อ
ตนเอง ตอ่สงัคม และตอ่ผลงาน อนัจะสง่ผลตอ่ความรบัผิดชอบตอ่วิชาชีพในท่ีสดุ 

สุเทพ เบ็ญจวิไลกุล (2550, น.19) ให้ความหมายของทักษะคิด
รบัผิดชอบไวว้า่ หมายถึง การปฏิบตัท่ีิไดร้บัมอบหมายใหดี้ท่ีสดุ เพ่ือใหง้านส าเร็จ  การเอาใจใส่ตอ่
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การเรียนและการท างานโดยแกไ้ขใหเ้ป็นผลส าเร็จท่ีดีขึน้ ยอมรบัในสิ่งท่ีตนเองกระท าลงไปทัง้ใน
ดา้นดีและไมดี่ 

โสภาพร เสนีย์โสตร (2551 , น.25) ให้ความหมายของทักษะคิด
รบัผิดชอบไวว้่า หมายถึง การตระหนักในหนา้ท่ีของสงัคม การปฏิบตัิงานไดเ้สร็จทนั เวลาตามท่ี
ก าหนด มีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว ้ยอมรบัในสิ่งท่ีตนท าทัง้ดีและไม่ดี 
หากมีขอ้ผิดพลาดก็พรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ข 

 วาย ุกาญจนศร (2551: 16) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดรบัผิดชอบไวว้่า 
หมายถึง คณุลกัษณะของบคุคลท่ีแสดงออกในลกัษณะของการมีความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีการ
งานท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยนั
อดทน เพ่ือใหง้านนัน้บรรลตุามเปา้หมาย ยอมรบัการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสีย และ
พรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้  

ปราโมทย ์กลัยา (2551, น.39) ใหค้วามหมายของทกัษะคิดรบัผิดชอบไว้
วา่ หมายถึง ความมุง่มั่นตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความผกูพนั เช่ือมั่นในตนเอง พากเพียร ไม่ย่อ
ทอ้ เพ่ือใหง้านไดผ้ลดี ประสบความส าเร็จ ยอมรบัผลการกระท าดว้ยความเต็มใจ ไม่ว่าจะ เป็น
ผลดีหรือผลเสีย และพรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ขผลการปฏิบตังิานนัน้ใหดี้ยิ่งขึน้ 

สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556, น.12) ใหค้วามหมายของทักษะคิด
รบัผิดชอบว่า หมายถึง ความรบัผิดชอบท่ีบุคคลแสดงออกถึงการท าหนา้ท่ีของตนและงานท่ีไดร้บั
มอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันหมั่นเพียร 
อดทนและกระตือรือรน้ในการแกปั้ญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิง้งานหรือหลีกเล่ียงจนกว่า
งานจะแลว้เสร็จ ยอมรบัผลของการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีและผลเสีย พยายามท าหนา้ท่ีต่างๆ
อยา่งเตม็ความสามารถ 

ณชัชา มหปญุญานนท ์และ เปมิกา สงัขรณ ์(2556, น.51-52) ไดศ้กึษา
แบบวดัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรบัผิดชอบ และใหค้วามหมายของทกัษะ
คิดรับผิดชอบ ว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมในการท าหน้าท่ีท่ีไดร้ับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเพียรพยายาม ยอมรบัผลการกระท าของตน ทัง้ในดา้น
ท่ีเป็นผลดี ผลเสีย และพยายามปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นประโยชนต์่อตนเอง 
ตอ่สงัคม และตอ่ผลงาน อนัจะสง่ผลตอ่ความรบัผิดชอบตอ่วิชาชีพในท่ีสดุ 

กอรด์อน (Gordon 1963, p.3) ไดอ้ธิบายลักษณะของทักษะคิด
รบัผิดชอบว่าเป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีความเพียรพยายาม และตัง้ใจปฏิบตัิงาน จดจ่อกับงานท่ี
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ไดร้บัมอบหมายจนเสร็จ หรือมุ่งมั่นในงานท่ีกระท าแมมี้อุปสรรค เป็นคนท่ีไวใ้จได ้เป็นท่ีพึ่งพา
อาศยัได ้มีความรบัผิดชอบอยา่งจรงิจงั 

ฟลิบโป (Flippo, 1966, p.122).ไดส้รุปความหมายของทักษะคิด
รบัผิดชอบว่า เป็นความผูกพันในการท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีใหส้  าเร็จลุล่วงไปได ้และความส าเร็จนี ้
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 3 ประการ คือ พนัธะผกูพนั หนา้ท่ีการงาน และวตัถปุระสงค ์

ลอวซี์ (Lawshe, 1966, p.143) กล่าวถึงทกัษะคิดรบัผิดชอบว่าเป็นการ
คน้หาอปุนิสยั  อารมณข์องบคุคลวา่มีความรอบคอบ  รบัผิดชอบเป็นท่ีไวว้างใจไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

แซนฟอรด์ (Sanford, 1970, น.65) อธิบายถึงบคุคลท่ีมีความรบัผิดชอบ
สงูไวว้า่ สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีทางสงัคม หนา้ท่ีอนัพึงปฏิบตัิตอ่ตนเอง บิดามารดาพ่ี
นอ้ง บุคคลทั่วไป และประเทศชาติอย่างดีท่ีสุดและเต็มความสามารถ  ความรบัผิดชอบเป็น
ลกัษณะหนึ่งของมนษุยท่ี์สามารถพฒันาได ้

โกฟว ์(ยนต ์ชุ่มจิต, 2534, น.72 อา้งอิงจาก Gove. 1965: 1935)  ได้
กล่าวไวใ้นหนงัสือ Webster’s Third New International Dictionary ว่า “ทกัษะคิดรบัผิดชอบ”  มี
ความหมายหลายนัย นัยแรกให้ความหมายไว้ว่าเป็นคุณสมบัติหรือเง่ือนไขท่ีบุคคลจะต้อง
รบัผิดชอบ  เชน่  รบัผิดชอบทางดา้นศีลธรรม  กฎหมาย  หรือทางด้านจิตใจความเช่ือใจได ้ ความ
เช่ือถือได ้ อีกนยัหนึ่งไดอ้ธิบายว่า  เป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งบคุคลใดบุคคลหนึ่งจะตอ้งรบัผิดชอบ 
เชน่ ความเป็นผูน้  าจะตอ้งมีความรบัผิดชอบสงู 

ฟังค ์และแวคแนลส ์(อนวุตัิ คณูแกว้. 2538: 50 อา้งอิงจาก Funk and 
Wagnalls, 1961, p.1073) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะคิดรบัผิดชอบไวว้่า คือ การแสดงออกถึง
ความรบัผิดชอบในการกระท าของตนเอง มีความซ่ือสตัยไ์วใ้จได ้สามารถจดัหาทนุ และท าหนา้ท่ี
ไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัหมายถึง ความสามารถในการตอบสนองตอ่หนา้ท่ี
หรือขอ้ตกลงท่ีตัง้ไวต้ามอดุมคต ิกฎของศีลธรรม และหลกัธรรม 

บราวน ์และคอหน์ (จินตนา ธนวิบลูยช์ยั, 2540, น.95 อา้งอิงจาก Brown 
and Cohn. 1958, น.1958) กล่าวถึงลกัษณะของทกัษะคิดรบัผิดชอบว่า ไดแ้ก่ ความไวว้างใจได ้
ความคิดริเริ่ม ความไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค การท างานแข็งขัน มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
ปรารถนาใหดี้กวา่เดมิ 

แคทเทล (จินตนา ธนวิบลูยช์ยั, 2540, น.95 อา้งอิงจาก Cattell. 1963,
น. 1128) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการรบัผิดชอบสูงว่า คือ บุคคลท่ี
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รบัผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีมีความบากบั่นพากเพียร ถือศกัดิศ์รี ยึดมั่นในกฎเกณฑ ์ลกัษณะของบคุคลท่ี
มีความรบัผิดชอบต ่า คือ คนท่ีถือความสะดวกเป็นเกณฑ ์มกัหลีกเล่ียงขอ้บงัคบั 

กู๊ด (วรนารถ โมลีเอรี, 2550, น.42 อา้งอิงจาก Good. 1973 ,pp 1498 )  
ไดใ้หค้วามหมายในหนงัสือ Dictionary of Education  วา่ ทกัษะคิดรบัผิดชอบมีความหมายหลาย
นยั  นยัแรกไดอ้ธิบายว่าเป็นหนา้ท่ีประจ าของแต่ละบุคคลเม่ือไดร้บัมอบหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  
สว่นอีกนยัหนึ่งใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการปฏิบตังิานและหนา้ท่ีโดยเฉพาะซึ่งไดร้บัมอบหมายใหดี้
ท่ีสดุตามความสามารถของตน 

สรุปได้ว่า  ทักษะคิดรับผิดชอบ  หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ี
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตัง้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความผกูพนั พากเพียร ละเอียดรอบคอบ เต็ม
ใจ และตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ส  าเร็จตามความมุ่ง
หมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรบัผลของการปฏิบตัิทัง้ในดา้นท่ีเป็นผลดีและผลเสีย พยายาม
ปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง ต่อสงัคม และตอ่ผลงาน มีคณุธรรม 
จรยิธรรม 

1.2.4.2 ประเภทของทักษะคิดรับผิดชอบ 
อ้างถึงงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องทักษะคิดรับผิดชอบ ได้แบ่งทักษะคิด

รบัผิดชอบออกเป็นหลายประเภทดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
พิจิตรา พงษจ์ินดากร (2525, น.141-147) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของทกัษะ

คิดรบัผิดชอบ โดยแบ่งทกัษะคิดรบัผิดชอบออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
หมายถึง การรบัรูถ้ึงฐานะบทบาทของตนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เป็นภาวะของสงัคม บคุคลควร
จะสามารถอยูใ่นสภาพท่ีช่วยตนเองได ้รูจ้กัว่าอะไรถกูอะไรผิด สามารถเลือกตดัสินใจในการด ารง
ตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัของสังคมไดอ้ย่างดี 2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง ภาระหนา้ท่ีของ
บุคคลท่ีจะตอ้งเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผูกพัน
เก่ียวขอ้งกบัหลายสิ่งหลายอยา่ง ตัง้แตส่งัคมขนาดเล็กจนถึงสงัคมขนาดใหญ่ ท่ีบคุคลเป็นสมาชิก
อยูใ่นสงัคมนัน้ๆ  

ประภัสสร ชยัชนะใหญ่ (2529, น.6-7) กล่าวว่า ทักษะคิดรบัผิดชอบ 
หมายถึง ความสนใจ ความตัง้ใจท่ีท างาน และติดตามผลงานท่ีไดท้  าไปแลว้ เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขให้
ส  าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ยอมรับในสิ่งท่ีไดร้ับมอบหมายดว้ยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
ระมดัระวงั จนบรรลผุลส าเร็จตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ความรบัผิดชอบพิจารณาในดา้นต่างๆ ดงันี ้
1) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง หมายถึง การรกัษาปอ้งกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากอนัตราย โรคภยัไข้
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เจ็บ รกัษาร่างกายใหแ้ข็งแรง บงัคบัควบคมุจิตใจไม่ใหต้กเป็นทาสของกิเลส ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม ละเวน้ความชั่ว รูจ้กัประมาณการใชจ้่ายตามควรแก่ฐานะ จดัหาเครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
เหมาะสม และหมั่นศกึษาเลา่เรียนจนประสบความส าเร็จ 2) ความรบัผิดชอบตอ่การงาน หมายถึง 
การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนดว้ยความเอาใจใส่ ขยนัหมั่นเพียน อดทนต่อสูอ้ปุสรรคไมย่อทอ้ มีความ
ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสตัย ์ตรงตอ่เวลา ไม่ละเลย ทอดทิง้ หรือหลีกเล่ียง พยายามปรบัปรุงการงาน
ของตนใหดี้ยิ่งขึน้ รูจ้กัวางแผนงานและปอ้งกนัความบกพรอ่งเส่ือมเสียในงานท่ีตนรบัผิดชอบ 

พวงรตัน ์แก่นทอง (2529, น.24-29) ไดส้รุปประเภทของความรบัผิดชอบ
ว่าไดแ้ก่ 1) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรบัรูฐ้านะบทบาทของตนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม จะตอ้งด ารงตนใหอ้ยู่ในฐานะท่ีสามารถช่วยตนเองได ้รูจ้กัว่าอะไรถูก อะไรผิด ยอมรบัผล
การกระท าของตนทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย ฉะนั้นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในตนเองย่อมจะ
ไตรต่รองดใูหร้อบคอบก่อนว่า สิ่งท่ีตนกระท าลงไปนัน้จะเป็นผลเสียหรือไม่ และจะเลือกปฏิบตัิแต่
สิ่งท่ีจะท าใหเ้กิดผลดีเท่านัน้  2) ความรบัผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหนา้ท่ีของบุคคลท่ี
จะตอ้งเก่ียวขอ้งและมีส่วนรว่มตอ่สวสัดิภาพของสงัคมท่ีตนด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผกูพนัเก่ียวขอ้ง
กนัหลายสิ่งหลายอยา่งตัง้แตส่งัคมขนาดเล็กจนถึงสงัคมขนาดใหญ่ 

นกเล็ก สุขถ่ินไทย (2531, น.89-90) ไดแ้ยกประเภทของทักษะคิด
รบัผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง และความรบัผิดชอบตอ่ส่วนรวมหรือ
สงัคม ดงันี ้ 1) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง แยกเป็น 2 ประเด็น คือ ความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี ผูมี้
ความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีสูงจะถือว่างานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ท่ีของตนนัน้ส าคญัท่ีสุด    
ซึ่งจะละเลยหลีกเล่ียงไม่ได ้จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด และปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ      
ท่ีวางไวเ้ป็นแนวทางอยา่งเครง่ครดั และความรบัผิดชอบตอ่การกระท าของตน ผูมี้ความรบัผิดชอบ
ต่อการกระท าของตนย่อมจะยอมรับผลการกระท าของตน ทั้งในแง่ดีและไม่ ดี พร้อมทั้งน า
ข้อบกพร่องในอดีตมาเป็นข้อเตือนใจในการท างานครั้งต่อไป ซึ่งจะพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบเสียก่อนวา่สิ่งท่ีจะท าตอ่ไปนัน้จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างๆไรหรือไม่ 2) ความรบัผิดชอบ
ตอ่สว่นรวมหรือสงัคม เป็นความรบัผิดชอบท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในพลเมืองของไทย ซึ่งมกัจะเป็นผูท่ี้
คดิก่อนกระท าเสมอ วา่การกระท าของตนจะมีผลกระทบกระเทือนเกิดผลเสียตอ่คนอ่ืนหรือไม่ และ
ไม่ถือเอาความพอใจ ความสะดวกสบายของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ค  านึงถึงผลรา้ยท่ีจะ
เกิดขึน้แก่คนอ่ืนหรือสงัคมสว่นรวม  

ภัสรา อรุณมีศรี (2533, น.4-5) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของทักษะคิด
รบัผิดชอบ ว่าหมายถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้สร็จเรียบรอ้ยทันก าหนดเวลา และยอมรบัผลตามท่ี
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ตนเองปฏิบตั ิแบง่เป็น 2 ดา้น คือ 1) ความรบัผิดชองตอ่ตนเอง หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม
ต่อไปนี ้ไดแ้ก่ ตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ดูแลรักษาเครื่องใช้
ส่วนตวัใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย และอยู่ในสภาพดี 2) ความรบัผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การ
ปฏิบตัิตามหนา้ท่ี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อครอบครวั ความรบัผิดชอบต่อชัน้เรียนและ
เพ่ือนนักเรียน ความรบัผิดชอบต่อโรงเรียน ความรบัผิดชอบต่อชุมชน และความรบัผิดชอบต่อ
ประเทศชาต ิ

เพ็ชรินทร ์ปฐมวณิชกะ (2535, น.11) ไดว้ิเคราะหอ์งคป์ระกอบของ
ทกัษะคดิรบัผิดชอบ สรุปไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงันี ้1) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง หมายถึง การรูจ้กัหนา้ท่ี
ของตนเอง และปฏิบตัหินา้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสมใหล้ลุ่วงไปไดด้ว้ยดี มีประสิทธิภาพทนัตาม
ก าหนดเวลา 2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การรู ้จักฐานะหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อ
ครอบครวั ปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสม 3) ความรบัผิดชอบตอ่สถานศกึษา หมายถึง การท่ีนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา รกัษาผลประโยชนเ์กียรติยศและช่ือเสียงตลอดจน
สรา้งสรรคค์วามเจรญิกา้วหนา้ใหส้ถานศกึษา 4) ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หมายถึง การรูบ้ทบาท
หนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อส่วนรวม เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสังคม โดยการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของสงัคม รวมทัง้ชกัจงูใหบ้คุคลอ่ืนปฏิบตักิิจกรรมเพื่อความผาสกุของสงัคม 

ประเทิน มหาขนัธ ์(2536, น.58) แบง่ประเภทของความรูส้ึกรบัผิดชอบ 
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี คือ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีการงานและหนา้ท่ีสงัคม 
หนา้ท่ีอ่ืนๆ ทัง้ปฏิบตัิต่อตนเอง บิดามารดา ญาติพ่ีนอ้ง บุคคลทั่วไป และประเทศชาติ 2) ความ
รบัผิดชอบตอ่การกระท าของตน ในดา้นความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีการงานนัน้ เน่ืองจากทกุคนตอ้ง
มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบตัิทัง้ของตนเอง และหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายในดา้นการงาน ในส่วนบคุคลก็
ควรจะตัง้ใจท าหน้าท่ีของตนให้เสร็จสิน้ตามท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ละเลยทอดทิง้ ผู้ท่ีมีความ
รบัผิดชอบในการงานเป็นผูท่ี้คอยเอาใจใส่ในการงานของตน คอยหาทางใหง้านของตนกา้วหนา้
และหาทางป้องกันไม่ใหเ้กิดความบกพร่องเสียหาย ผูร้บัผิดชอบต่อหนา้ท่ีย่อมถือว่างานท่ี ไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นหนา้ท่ีของตนนัน้ส าคญัท่ีสุด จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด และปฏิบตัิ
ตามระเบียบตา่งๆท่ีวา 

จรุีรตัน ์นนัทยัทวีกลุ (2538, น.5) ไดแ้บง่ประเภทของทกัษะคิดรบัผิดชอบ
ออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่  1) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรกัษาป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจาก อนัตราย โรคภัยไขเ้จ็บ รกัษาร่างกายใหแ้ข็งแรง บงัคบัควบคมุจิตใจไม่ใหต้กเป็น
ทาสของกิเลส ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ   ละเวน้ความชั่ว รูจ้กัประมาณการใชจ้่ายตาม
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สมควรแก่ฐานะ จัดหาเครื่องอุปโภคท่ีเหมาะสม  2) ความรบัผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน 
หมายถึง การท่ีนกัเรียนศึกษาเล่าเรียน จนประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยความ
ขยนัหมั่นเพียร อดทน เม่ือมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจบทเรียนก็พยายามแกไ้ขปรบัปรุงใหถู้กตอ้ง  3) 
ความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย หมายถึง การปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความ
เอาใจใส่ ขยนัหมั่นเพียร อดทนตอ่สูอ้ปุสรรคโดยไม่ย่อทอ้ มีความละเอียด  รอบคอบ ซ่ือสตัยต์รง
ต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิง้หรือหลีกเล่ียง พยายามปรบัปรุงการงานของตนใหดี้ยิ่งขึน้ 4) ความ
รบัผิดชอบตอ่การกระท าของตน หมายถึง การยอมรบัการกระท าของตน ทัง้ท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 
ไม่ปัดความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีของตนใหผู้อ่ื้น พรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแก้ไข  เพ่ือใหไ้ดผ้ลดียิ่งขึน้ 
ไตร่ตรองใหร้อบคอบว่าสิ่งท่ีตนท าลงไปนั้น จะเกิดผลเสียขึน้หรือไม่ 5) ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครวั หมายถึง การท่ีนกัเรียนตัง้ใจช่วยเหลืองานตา่งๆ  ภายในบา้น เพ่ือแบง่เบาภาระซึ่งกัน
และกนัตามความสามารถของตน รูจ้กัแสดงความคิดเห็นและปฏิบตัิตนเพ่ือความสขุ และช่ือเสียง
ของครอบครวั ช่วยแกปั้ญหาท่ีสมาชิกของครอบครวัไม่เขา้ใจกนั  เม่ือมีปัญหาก็ปรกึษา และใหพ้่อ
แม่รบัทราบปัญหาของตนทุกเรื่อง 6) ความรบัผิดชอบต่อเพ่ือน หมายถึง การท่ีนกัเรียนช่วยกัน
ตกัเตือนแนะน า เม่ือเห็นเพ่ือนกระท าผิด ช่วยเหลือเพ่ือนตามความถูกตอ้งและเหมาะสม ใหอ้ภัย
เม่ือเพ่ือนท าผิด ไม่เอาเปรียบเพ่ือน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 7) ความรบัผิดชอบต่อโรงเรียน 
หมายถึง การท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียน รกัษาผลประโยชนเ์กียรติยศ
ช่ือเสียงของโรงเรียน ช่วยกนัรกัษาความสะอาดของโรงเรียน แต่งเครื่องแบบนกัเรียนเรียบรอ้ย ไม่
ทะเลาะวิวาทกบันกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มท่ี เขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ ตามความ
สนใจและความสามารถของตน เพ่ือสรา้งช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน   8) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสงัคม บ าเพ็ญประโยชนแ์ละ
สรา้งสรรคค์วามเจริญใหชุ้มชนและสังคมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีจะเป็นภัยต่อสังคม ให้ความรู้แก่ประชาชนตามความสามารถของตน ช่วยคิดและ
แกปั้ญหาตา่งๆ ของสงัคม 

กรมวิชาการ (2542, น.15) ไดแ้บ่งประเภทของทกัษะคิดรบัผิดชอบไว้
เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง หมายถึง การขจดัปัญหาท่ีท าใหต้นเอง
เป็นทุกข ์เช่น ป้องกันตนเองใหป้ลอดภัยจากโรค รกัษาร่างกายใหแ้ข็งแรง รูจ้กัหนา้ท่ีของตนเอง 
และปฏิบตัหินา้ท่ีการงานของตนใหล้ลุว่งไปอย่างมีประสิทธิภาพทนัตามก าหนดตรงเวลา 
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2. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หมายถึง การรูจ้กัฐานะความรบัผิดชอบ
ของตนเองท่ีมีต่อสังคม ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อครอบครวั โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และ 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปฏิบตัอิยา่งถกูตอ้งเหมาะสมเกิดประโยชนแ์ก่สงัคมสว่นรวม 

มารษิา สก๊อต (2548, น.11-12) ไดท้  าการศกึษาพฤติกรรมรบัผิดชอบตอ่
การท างานใน 2 ลกัษณะ คือ ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง เป็นความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี และความ
รบัผิดชอบตอ่การกระท าของตน ผูมี้ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีสงูจะถือว่างานท่ีไดร้บัมอบหมายให้
เป็นหนา้ท่ีของตนนัน้ส าคญัท่ีสดุ ซึ่งจะละเลยหลีกเล่ียงไม่ได ้จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสดุ 
และปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีวางไว้เป็นแนวทางอย่างเคร่งครัด ผู้มีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนย่อมจะยอมรบัผลการกระท าของตน ทัง้ในแง่ดีและไม่ดี พรอ้มทัง้น าขอ้บกพร่องใน
อดีตมาเป็นขอ้เตือนใจในการท างานครั้งต่อไป และ ความรบัผิดชอบต่อส่วนรวมหรือสังคม เป็น
ความรบัผิดชอบท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในพลเมืองของไทย ซึ่งมกัจะเป็นผูท่ี้คิดก่อนกระท าเสมอว่า
การกระท าของตนจะมีผลกระทบเกิดผลเสียต่อคนอ่ืนหรือไม่ และไม่ถือเอาความพอใจ ความ
สะดวกสบายของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ค  านึงถึงผลรา้ยท่ีจะเกิดขึน้แก่คนอ่ืนหรือสังคม
สว่นรวม  

จุฑามณี นิลผาย (2550: น.11) แบ่งทักษะคิดรับผิดชอบออกเป็น          
2 ประเภท คือ 1) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง หมายถึง การขจดัปัญหาท่ีท าใหต้นเองเป็นทกุข ์เช่น 
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย จากโรค รักษาร่างกายให้แข็งแรง รู ้จักหน้าท่ีของ       
ตนเอง และปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลาท่ีก าหนด                     
2) ความรบัผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การรูจ้ักฐานะความรบัผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อสังคม     
ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อครอบครวั โรงเรียน ครู อาจารย ์เพ่ือน ชุมชน ประเทศชาติ และบุคคล    
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปฏิบตัอิยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคมสว่นรวม 

ถวิล สมัยมาก (2551, น.53) แบ่งทักษะคิดรับผิดชอบออกเป็น              
2 ประเภท คือ 1) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมตัง้ใจศึกษา       
เล่าเรียน การรกัษาสุขภาพอนามยัของตนเอง ประพฤติปฏิบตัิอย่างเหมาะสม รูจ้กัประมาณการ    
ใชจ้า่ย รูจ้กับทบาทและหนา้ท่ีของตน ใชชี้วิตอย่างเหมาะสมกบัสถานภาพของตน โดยไม่ท าความ
เดือดรอ้นใหก้ับตนเองและผูอ่ื้น ยอมรบัผลการกระท าของตนทัง้ในส่วนดีและไม่ดี ไม่ปัดความ
รบัผิดชอบ รูจ้กัปรบัปรุงแกไ้ขสิ่งท่ีบกพร่องของตนใหดี้ขึน้ 2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
หมายถึง การปฏิบตัหินา้ท่ีตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ครอบครวั  ชัน้เรียน โรงเรียน ชมุชน ประเทศชาติ 
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ณัชชา มหปญุญานนท ์และ เปมิกา สงัขรณ ์(2556, น.51-52) ศึกษา
และท าการพฒันาแบบวดัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรบัผิดชอบใน 3 ดา้นคือ 
1) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกถึงการรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
การปฏิบตัตินตามบทบาทหนา้ท่ีของตน การเขา้เรียนตรงเวลา การท างานท่ีไดร้บัมอบหมายส าเร็จ
ตามเวลา และ การควบคมุตนเองได ้2) ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออก
ถึงการใหค้วามร่วมมือต่อสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู่ โดยการ
ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ การรว่มมือช่วยเหลือเพ่ือนและสงัคม การมีความซ่ือสตัย ์สจุริต และการมี
วินยัในตนเอง และ 3) ความรบัผิดชอบต่อผลงาน หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกถึงการยอมรบั
ผลท่ีจะเกิดขึน้จากผลงานของตนเอง โดยการไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ยอมรบัผลจากการกระท าของตน 
และไมค่ดัลอกผลงานของผูอ่ื้น 

สรุปไดว้า่ทกัษะคดิรบัผิดชอบนัน้มีหลายประเภท ทัง้ตอ่ตนเอง ตอ่บคุคลรอบ
ขา้ง และต่อสงัคมของบุคคลนัน้ๆสงักัดอยู่  อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็น
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผูว้ิจยัจึงแบ่งประเภทของความรบัผิดชอบท่ีจะศึกษาใหส้อดคลอ้งกับ 
วิถีชีวิตและความจ าเป็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองท่ีตอ้งรบัรูบ้ทบาทฐานะของตนในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม รบัผิดชอบตอ่การกระท าของ
ตนไม่ว่าผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นผลดีหรือผลเสีย พร้อมจะแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ และความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีตอ้งรูจ้กัคดิก่อนท า จะไมท่  าการใดๆท่ีจะก่อผลเสียตอ่คนอ่ืน 

1.2.4.3 การพัฒนาทักษะคิดรับผิดชอบ 
ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2554) กล่าวถึงแนวทางในการสรา้งการเรียนรูเ้พ่ือ

พฒันาทกัษะคดิรบัผิดชอบ  ดงันี ้
1. เนน้การพฒันาภายในตวับุคคล  เพ่ือเปล่ียนแปลงและสรา้งให้

ผูเ้รียนตระหนกัถึงคณุคา่ภายในตวัเอง และคงอตัลกัษณข์องตนไว ้
2. เนน้การพัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างความเขา้ใจของตนเองกับ

ความเขา้ใจของสงัคม  เพ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมโดยรวมใหดี้ขึน้ และเช่ือมโยงทกุสรรพสิ่งเขา้ดว้ยกนั 
3. เนน้การพฒันาแบบองคร์วมทัง้เชิงรูปธรรมและนามธรรมระหว่าง

ตนเองและสงัคม 
4. เนน้ความรกัและความเมตตาทัง้ตอ่ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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5. เนน้การสรา้งความรบัผิดชอบบนพืน้ฐานของวฒันธรรมไทย เพ่ือ
สรา้งผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจและยอมรบัในความเป็นไทย สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงใน
บรบิทของสงัคมไทยและน าวิถีความเป็นไทยไปสูส่งัคมโลก 

 การปลูกฝังความรบัผิดชอบใหก้ับผูเ้รียนนั้น มี 2 ประเด็นหลกัท่ีส าคญั
คือ 1) การสรา้งจิตความเคารพ  เป็นการรบัรูแ้ละยอมรบัในความแตกตา่งของเพ่ือนมนษุย ์ เพราะ
ปัจจุบนัมนุษยไ์ม่สามารถแบ่งแยกกลุ่มต่างๆ ไดอ้ย่างเด็ดขาดจากกัน  การเรียนรูเ้พ่ือท่ีจะไดอ้ยู่
รว่มกนักบัเพ่ือนมนษุย ์หรือนานาประเทศดว้ยความปรารถนาดี  ไม่แสดงอาการดถูกูเหยียดหยาม
ผูอ่ื้น  การเคารพและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นจึงเป็นสิ่งจ  าเป็น  และ 2) การสรา้งจิต
จรยิธรรม  เป็นความรบัผิดชอบของบคุคลในฐานะท่ีเป็นมนษุยแ์ละประชากรท่ีดีของโลกท่ีไม่สรา้ง
ความเดือดรอ้นใหก้บัตนเอง  และผูอ่ื้น  ท่ีส  าคญัตอ้งเห็นแก่ประโยชนข์องส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
การสรา้งการเรียนรูด้า้นความรบัผิดชอบจึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของสถานศกึษา  และผูส้อน  เพราะ
สามารถสรา้งความรบัผิดชอบใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ 

 ช าเลือง วุฒิจันทร ์(ศิรินนัท ์วรรตันกิจ, 2545, น.30-31 อา้งอิงจาก
ช าเลือง วุฒิจนัทร ,์ 2524) กล่าวว่า การปลกูฝังคณุธรรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะคิดรบัผิดชอบนัน้ 
สามารถท าได ้2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะมุง่เนน้ความรูท้างทฤษฎี และลกัษณะมุ่งเนน้การปฏิบตัิจริง 
ท่ีจะตอ้งจดัควบคูก่นัและมีลกัษณะท่ีเกือ้กลูกนั ดงันี ้

1. ลักษณะท่ีมุ่งเนน้ความรูท้างทฤษฎี โดยการอภิปราย การสอน
แบบสืบสวนสอบสวน การเลน่บทบาทสมมต ิการเลียนแบบจากตวัแบบ 

2. ลักษณะท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง โดยการจัดปรัชญาของ
สถานศกึษา การสอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทกุวิชา การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร และ
การจดัชมุนมุตา่งๆ ท่ีชว่ยเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบ 

 สรุปไดว้่า การพฒันาทกัษะคิดรบัผิดชอบมีแนวทางการสรา้งการเรียนรู้
ในลกัษณะท่ีเนน้การพฒันาภายในตวับุคคล การเช่ือมโยงความเขา้ใจและการพัฒนาแบบองค์
รวมทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมระหวา่งตนเองกบัสงัคม ใหมี้คณุธรรมและจริยธรรม
และมุง่เนน้สูก่ารปฏิบตับินพืน้ฐานของวฒันธรรมไทย  

1.2.4.4 ความส าคัญของทักษะคิดรับผิดชอบ 
ทิศนา แขมมณี และ คณะ (2546, น.3) ไดก้ล่าวไว้ว่า การท่ีบุคคล       

จะพึ่งตนเองไดน้ัน้ บคุคลจะตอ้งเป็นผูมี้ความรบัผิดชอบในตนเอง หากบคุคลขาดความรบัผิดชอบ
ในตนเองแลว้ก็จะขาดจิตส านกึในการพึ่งตนเอง  
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เยาวนาท สุนทร (2546, น.26) กล่าวว่าทักษะคิดรบัผิดชอบเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะ 1) ท าให้เป็นคนมีความตัง้ใจจริง รักหน้าท่ีการงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม             
2) เป็นการสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่ตนเองและหมู่คณะ และประเทศชาติ 3) เป็นคุณสมบัติ          
ของคนในประเทศท่ีเจริญแล้ว 4) เป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม      
ระบอบประชาธิปไตย 5) เป็นการเสริมสรา้งคณุลกัษณะของความเป็นผูน้  าท่ีดีท่ีท าใหส้งัคมและ
ประเทศชาตมีิความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

จันทรา พวงยอด (2543, น.15) กล่าวว่าทักษะคิดรบัผิดชอบเป็น
คุณลักษณะอย่างหนึ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งปลูกฝังให้กับคนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย ความ
ซ่ือสตัยส์ุจริต ความขยัน ประหยดั เสียสละ ฯลฯ  เพราะความรบัผิดชอบเป็นลักษณะของความ
เป็นพลเมืองท่ีดี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะชว่ยใหส้งัคมเป็นระเบียบและสงบสขุ 

สวุารนิทร ์โรจนข์จรนภาลยั (2547, น.11) ไดส้รุปว่า ทกัษะคิดรบัผิดชอบ
เป็นสิ่งส าคญั และจ าเป็นตอ้งปลูกฝังหรือเสริมสรา้งใหก้ับนกัเรียน ทัง้นีเ้พราะบุคคลท่ีมีความ
รบัผิดชอบจะมีความเพียรพยายาม อดทน และตัง้ใจท างานใหส้  าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไวเ้พ่ือให้
เกิดความกา้วหนา้ตอ่ตนเองและสงัคม  

อังคณา บุญสีสด (2551) สรุปว่าทักษะคิดรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญ    
อย่างยิ่ง เพราะบุคคลท่ีมีความรบัผิดชอบจะมีความเพียรพยายาม อดทน ตัง้ใจท างานใหส้  าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้อีกทัง้ลกัษณะนิสยัและทัศนคติของบุคคลท่ีมีความรบัผิดชอบ เป็นเครื่อง
ผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าท่ีของตน และมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต อีกทั้งความรับผิดชอบยังเป็นสิ่ ง ท่ี เ กื ้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้อง              
กับกฎจริยธรรมและหลักเกณฑ์ของสงัคม ถ้าบุคคลในสงัคมมีความรบัผิดชอบ จะช่วยใหส้ังคม    
มีความสงบสขุ มีความเจรญิกา้วหนา้  

สรุปไดว้่า ทกัษะคิดรบัผิดชอบเป็นสิ่งส าคญัท่ีตอ้งปลกูฝังหรือเสริมสรา้ง
ใหมี้ในตวับุคคล เพราะ ท าใหเ้ป็นคนมีความเพียรพยายามท่ีจะท างานใหส้  าเร็จ มีระเบียบวินัย 
เห็นแก่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่สว่นตน ท าใหส้งัคมมีความสงบสขุและเจรญิกา้วหนา้ 
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2. แนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 

2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) ประกอบดว้ยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-Based 
Instructional Model) รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional 
Model) และรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) 
ทัง้ 3 รูปแบบเป็นนวตักรรมทางการศกึษาท่ีพฒันาขึน้จากเปา้หมายหลกัทางการศกึษาในการมุ่ง
พฒันาบคุคล และพฒันาอย่างเป็นระบบจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ้8 แนวคิด/ทฤษฎีหลกั 
ดงันี ้(ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และ คณะ, 2560, น.191-194) 

1. การเรยีนรูแ้บบก ากบัตนเอง (Self-Regulated Learning-SRL)  
คือ การเรียนรูมี้จุดเริ่มตน้จากแรงจูงใจท่ีเกิดขึน้ในตวัผูเ้รียน เป็นการเรียนรู้   

ท่ีผูเ้รียนมุ่งหวงัท่ีจะศกึษาในประเด็นท่ีตนสนใจใฝ่รู ้โดยมีการก าหนดเปา้หมาย วางแผน ติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น       
และรูจ้กัรบัผิดชอบในการเรียนรูข้องตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2547)  

2. การเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Self-Directed Learning)  
คือ การจัดการเรียนรูโ้ดยผู้เรียนน าตนเอง โดยผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้    

ดว้ยตนเอง มีการตัง้เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรู ้แสวงหาขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มูล และประเมินผล
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาและจดัเตรียมแหลง่ขอ้มลูท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
 (ทิศนา แขมมณี. 2547) 

3. การเรียนรูต้ามสถานการณจ์รงิ (Situated Learning)  
วิธีการหนึ่งท่ีใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดนี ้คือ การจัด

กิจกรรมแก้ปัญหาท่ีท้าทายความสามารถทางวิชาการ โดยน าเนื ้อหาสาระของรายวิชา                 
มาปรบัเปล่ียนใหอ้ยู่ในรูปของปัญหาเพ่ือใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา ร่วมมือกันแก้ปัญหา แสวงหา
ข้อมูล แล้วน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการตัดสินใจ ลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งและประเมินผล           
ดว้ยมาตรฐานคณุภาพในชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2547) 

4. การเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Co-operative Learning)  
คือ การเรียนรูท่ี้มีผูเ้รียนตัง้แต ่4 คนขึน้ไปมารว่มท ากิจกรรมกลุ่ม โดยแตล่ะ

คนมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนและมีความมุง่มั่นท่ีจะท างานรว่มกนั โดยสมาชิกในกลุ่มอาจจะมีระดบั
สติปัญญา ความสนใจหรือเพศต่างกัน การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือนีเ้ช่ือว่าจะท าให้ผู้เรียน       
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ไดเ้รียนรูว้ิธีการท างานร่วมกัน มีการพฒันาสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกัน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้    
ท่ีจะเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และพรอ้มท่ีจะสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกคนอ่ืน 
นอกจากนีย้ังเอือ้ให้สมาชิกเห็นความส าคัญของแต่ละคน เพราะมีความเช่ือว่าทุกคนในกลุ่ม      
เป็นสว่นหนึ่งของความส าเรจ็ (Kagan, 1994)  

5. การเรียนรูแ้บบรว่มแรงรวมพลงั (Collaborative Learning)  
เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบท างานรบัผิดชอบร่วมกันเนน้การมีความสนใจ

ร่วมกันของสมาชิกมากกว่าระดบัความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุกคนมีความชัดเจนและ
ท างานไปพรอ้มๆ กนั ศกึษาคน้ควา้ ปฏิบตังิานและชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั การเรียนแบบนีเ้นน้การ
ยอมรบัในบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั รวมทัง้สามารถแลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นซึ่งกนัและ
กนัได ้(ไพฑรูย ์สินลารตัน ์และ คณะ, 2560) 

6. การเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL)  
เป็นการเรียนรูท่ี้พฒันามาจากแนวคิดของดิวอี ้(Dewey) ท่ีใหค้วามส าคญั 

กับการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง มีนักวิชาการหลายคนใหค้วามหมายของการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เช่น Barrows อธิบายว่า การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรูท่ี้เนน้    
ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยฝึกการแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และการเรียนเป็นรายบคุคล 
ในการจดัหลกัสูตรส าหรบัการเรียนการสอนแบบนี ้เนน้กิจกรรมของผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
โดยอาศยัปัญหาจริงเป็นตวัตัง้ ดว้ยวิธีนีห้ลักสูตรการเรียนการสอนจะน าผูเ้รียนใหแ้สวงหาวิชา
ความรู ้และทกัษะดว้ยตนเองเพ่ือแกปั้ญหาท่ีตัง้ไว ้โดยอาศยัเครื่องมือท่ีผูส้อนก าหนดให ้เนน้ให้
ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจในสิ่งท่ีตอ้งการแสวงหา รูจ้กัการท างานรว่มกันเป็นทีม ส าหรับวลัลี สตัยสยั 
(2547) กล่าวถึงการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานว่าเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้จทย์
ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้เพ่ือแกปั้ญหานัน้ๆ และน าความรูท่ี้ไดไ้ปดดัแปลง
ใช้กับปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายกันท่ีจะประสบในอนาคต วิธีการนีจ้ะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
ผูเ้รียนจะเป็นผูต้ดัสินใจในการเรียนรู ้และอดุม รตันอมัพรโสภณ (2544) กล่าวว่า การเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานนัน้ ประกอบดว้ย การเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ซึ่งรวมถึงการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีการกลุ่มย่อย (Small Group Tutorial) และ   
การบรูณาการ (Integration) เนือ้หาวิชาท่ีเรียนตามกระบวนการคิดแกปั้ญหา สรุปไดว้่าการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูแ้บบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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7.  การเรียนรูแ้บบใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL)  
เป็นการเรียนรูท่ี้เน้นให้ผูเ้รียนมีเครื่องมือในการเรียนรูต้ลอดชีวิต รูจ้ักการ

สรา้งกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การตัง้ค  าถาม พรอ้มทั้งหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองจากการ
แสวงหาขอ้มูล วิเคราะห ์สังเคราะห ์จนไดค้  าตอบท่ีมีเหตุผล ซึ่งผูส้อนตอ้งฝึกฝนทกัษะการวิจัย      
ท่ีจ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีเรียนใหก้ับผูเ้รียน (ทิศนา แขมมณี, 2547) ส าหรบัสมหวงั พิธิยา
นุวัฒน ์และ ทศันีย ์บุญเติม (2540) อธิบายว่าเป็นการสอนเนือ้หาวิชา เรื่องราว กระบวนการ
ทกัษะและอ่ืนๆ โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูเ้นือ้หาโดยอาศยัพืน้ฐานจาก
กระบวนการวิจยั และ พิรุณ ไพสนิท (2556) สรุปว่าการเรียนการสอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐาน คือ 
กระบวนการวิจยัท่ีคน้หา แสวงหาความจริงโดยอาศยัพืน้ฐานจากการคิดแบบอนมุานและอปุมาน 
(Deductive – Inductive Method) ตามแนวคิดของ ชาลส์ ดาวิน (Charl Dawins) และวิธีการคิด
แบบใครค่รวญรอบคอบ (Reflective Thinking) ตามแนวคิดของ จอหน์ ดิวอี ้(John Dewey)      
ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ท่ีประกอบด้วย           
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้(1) การตัง้และตีความปัญหา (Problem) (2) การตัง้สมมติฐาน (Hypothesis)           
(3) การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Gathering Data) (4) การวิเคราะหข์อ้มลู (Analysis) (5) การสรุป 
(Conclusion)  

8. การเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-Based Learning)  
แนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบโครงงานมาจากแนวคิดเรื่อง การเรียนรู้

จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Hands-on 
Learning) และการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Student Directed Learning) ของจอหน์ ดิวอี ้(John 
Dewey) และไดเ้สนอนิยามว่า การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้นือ้หาสาระและพฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ จากกระบวนการสืบสวน (Inquiry) ท่ีจดัไว้
ซบัซอ้นตามปัญหาท่ีเป็นจรงิ รวมทัง้มีการออกแบบลกัษณะของงานและผลงานท่ีตอ้งการ 

การเรียนรูแ้บบโครงงาน จะเริ่มตน้จากการใชปั้ญหาเป็นหลกั ขอบข่ายของ
การท าโครงงานอาจเป็นโครงการในหนึ่งวิชาหรือเป็นการเรียนรว่มหลายๆวิชา อาจเป็นโครงการท่ี
ปฏิบตัิในภาคสนามหรือในหอ้งปฏิบตัิการ ลกัษณะส าคญัคือ ผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงความสนใจ 
ความถนดั ความสามารถของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งไดภ้าพรวมและแนวคิดหลกัของโครงงาน เรียนรู้
จากการส ารวจศกึษาอยา่งลกึซึง้ในประเดน็ปัญหาท่ีส าคญั ตอ้งมีผลงานน าเสนอ มีการประเมินทัง้
กระบวนการปฏิบตัแิละผลงาน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนตอ้งกระตุน้การเรียนรูร้ว่มกนั 
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  1. การเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง   1. การวางแผนและเรียนรู้ 
  2. การเรียนรู้แบบน าตนเอง   2. การน าเสนอและอภิปราย 
  3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ         C 3. การประมวลและปรับแก้  
  4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  4. การตกผลกึ 
 
  1. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  1. การตีความ ก าหนดปัญหา 
  2.การเรียนรู้แบบใช้วิจยัเป็นฐาน   2. การวางแผนงาน 
  3. การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง  R 3. การด าเนินการตามแผน 
                         4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  4. การน าผลท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหา 
  5. การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 
  1. การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง   1. การเตรียมปรับตามสภาพจริง 
  2. การเรียนรู้แบบน าตนเอง   2. การตัง้เปา้หมาย 
  3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ   P 3. การวางแผนและด าเนินการ 
  4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงั  4. การตดิตามและประเมินผล 
  5. การเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การวิเคราะหฐ์านแนวคิดและทฤษฎีการจดัการเรยีนรูจ้ากรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 

ท่ีมา : การศกึษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศกึษา หนา้ 194 โดย ไพฑรูย ์สินลารตันแ์ละคณะ, 
2560, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
สรุปไดว้่า รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) หมายถึง 

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
กระบวนการเรียนรูใ้หเ้ขา้สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคคลใหมี้
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบ
การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) รูปแบบการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional Model) และรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
(Productivity-Based Instructional Model)  ทัง้ 3 รูปแบบเป็นนวตักรรมทางการศกึษา ท่ีเป็น
ระบบสมัพนัธส์อดคลอ้งกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู ้8 ทฤษฎีหลกั คือ การเรียนรูแ้บบก ากับ
ตนเอง การเรียนรูแ้บบน าตนเอง การเรียนรูต้ามสถานการณจ์ริง การเรียนรูแ้บบรว่มมือ การเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลงั การเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรูแ้บบใชว้ิจยัเป็นฐาน และการ
เรียนรูแ้บบโครงงาน  
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2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(CRP) 

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) มีรายละเอียดดงันี ้
2.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-Based Instructional 

Model) 
2.2.1.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก 

อไุรรตัน ์ส าเริงวงศ ์(2549, น.57) ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้
แบบตกผลกึวา่เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนไดศ้กึษา คน้ควา้หาความรูใ้นสิ่งท่ีสนใจจาก
แหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลาย โดยน าเอาขอ้มลูดงักล่าวมาคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินคา่ ออกมา
เป็นขอ้ความรูต้ามความเขา้ใจของผูท่ี้ศกึษาผา่นงานเขียนเชิงวิชาการ โดยงานเขียนดงักล่าวจะถกู
น ามาอภิปรายร่วมกับเพ่ือนและครูผูส้อน เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าขอ้ความรูท่ี้ไดม้านัน้มีความ
ถกูตอ้งและชดัเจน 

อมรรตัน ์วฒันาธร (2551, น.6) ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนการ
สอนแบบตกผลึก หรือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Learning) 
ว่าเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ใหมี้การสรา้งผลงานอนัเกิดจากการตกผลึกทางความคิดหรือทาง
ปัญญา การจดัการเรียนรูแ้บบนีส้่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยความคิดของตวัผูเ้รียน 
ดว้ยการรวบรวม ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์จากการศกึษาของตนเอง ดงันัน้จึง
เหมาะส าหรบัผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ หรือนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา ซึ่งเป็นผูท่ี้มีประสบการณเ์ก่ียวกับ
เรื่องท่ีจะศกึษามาในระดบัหนึ่งแลว้ 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2554, น.35) กล่าวไวใ้นคูมื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า การสอนโดยวิธีสรา้ง
ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูแ้ละพัฒนา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้มีการฝึกและปฏิบตัิในสภาพจริงของการท างาน การเช่ือมโยงสิ่งท่ี
เรียนกบัสงัคม มีการจดักิจกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดค้ิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินและ
สรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆ รวมถึงสง่เสรมิใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

นฤมล จันทรส์ุข และ คณะ (2560) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบตกผลึกทางปัญญาว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหา
ขอ้ความรูท่ี้ตนสนใจ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย โดยมีการจดัการความรูผ้่านกระบวนการคิด
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วิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ ประเมินคา่ จนเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแทส้ามารถส่ือสารสิ่งท่ีตนเขา้ใจ
ผา่นงานเขียนเชิงวิชาการ  

ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2560, น.190) ใหค้วามหมายของการเรียนการสอน
แบบตกผลึกว่าเป็นวิธีการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนตอ้งคน้หาความรูด้ว้ยตนเองตามประเด็นท่ีผูส้อนไดใ้ห้
แนวทางไวก้วา้งๆ ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่ากระบวนการถ่ายทอดความรูใ้นลักษณะการเขียน การ
พิจารณา การไตรต่รอง การอภิปราย และการวิเคราะหว์ิพากษ ์ผลงานรว่มกบัผูเ้รียนคนอ่ืน เป็นส่ือ
ส าคญัท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกลั่นกรองความคิดจนเกิดการตกผลึกทางความคิดไดด้ว้ยตนเอง 
และไดผ้ลผลิตท่ีเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ   

สรุปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหนึ่ง ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูแ้ละพฒันาความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง ดว้ยการรวบรวม สรุป วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมินและสรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆ รวมทัง้มี
การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน การเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม เพ่ือใหผู้้เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

2.2.1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก 
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนหรือกระบวนการเรียนรูแ้บบตกผลึก 

ดงันี ้
ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2549, น.72-74) กล่าวถึงหลกัคิดพืน้ฐานในการ

ตกผลึกทางปัญญาตอ้งประกอบดว้ย การคิดวิจารณญาณ การสรา้งสรรคค์วามรู ้การประจกัษใ์น
คณุค่าของความรู ้การบูรณาการความรู ้และการส่ือสารความรู ้โดยมีวงจรของการตกผลึกทาง
ปัญญา ดงัภาพ 
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การคดิวจิารณญาณ 

การสรา้งสรรคค์วามรู ้

การประจกัษใ์นคณุคา่ของความรู ้

การบรูณาการความรู ้

การส่ือสารความรู ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 วงจรของการตกผลกึทางปัญญา 

ท่ีมา : การศึกษาเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ. กรุงเทพ, โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

อมรรตัน ์วฒันาธร (2551, น.7) กล่าวว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้
จากการตกผลกึประกอบดว้ยกระบวนการพืน้ฐาน 5 ประการคือ 

การคิดวิจารณญาณ (Criticalization)จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ
ใหแ้จม่แจง้ในเรื่องท่ีศกึษา 

การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ (Creation) ซึ่งอาจจะไดม้าจากการคิด 
การสอน การวิจยัซึ่งเกิดจากการสรา้งใหมข่ึน้มา 

การประเมินในเชิงใหค้า่ (Valuation) งานใหม่ท่ีไดม้าตอ้งด าเนิน 
การวิพากษว์ิจารณไ์ดว้า่ใหค้ณุคา่มากนอ้ยเพียงใด 

การบรูณาการ (Integration) เช่ือมโยงไดว้่าสิ่งท่ีไดจ้ากการศกึษา
และพฒันาจนเป็นผลงานนัน้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรบิททางสงัคมของผูเ้รียนอย่างไร 

การส่ือสาร (Communication) ส่ือสารกับบุคคลต่างๆ ไดอ้ย่าง
อตัโนมตั ิ

 ส าหรบัภาพรวมของกระบวนการการด าเนินการสอนจะเริ่มตน้
ดว้ยการท าความเขา้ใจในเนือ้หาและประเด็นหลกัๆ แลว้ใหผู้เ้รียนเขียนประเด็นต่างๆ เหล่านัน้ 
เป็นผลงานในลกัษณะท่ีเป็นแนวคดิของตนเอง เม่ือเขียนเสร็จแลว้ก็ใหผู้เ้รียนน าเสนอใหก้ลุ่มเพ่ือน
ผู้เรียน ช่วยกันวิเคราะห ์เม่ือจบการน าเสนอผู้สอนจะชีแ้นะในเนือ้หา และกระบวนการเขียน 
เพ่ือใหเ้ห็นจดุออ่นจดุแข็งและปรบัปรุงแกไ้ข 
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สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก ประกอบด้วย การคิด
วิจารณญาณ การสรา้งสรรคค์วามรูใ้หม ่การประเมินคณุคา่ของความรู ้การบรูณาการความรู ้และ
การส่ือสารความรูท่ี้ไดจ้ากการตกผลึกทางปัญญา 

2.2.1.3 ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก 
ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2560, น.195-197) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบก ากับ

ตนเอง การเรียนรูแ้บบน าตนเอง การเรียนรูแ้บบร่วมมือ และการเรียนรูแ้บบรว่มแรงรวมพลงั เป็น
ฐานแนวคดิและทฤษฎีท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ และประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวางแผนและเรียนรู ้(Plan and Learn) ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ยอ่ย ดงันี ้

1.1 วางแผน (Plan) ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรูโ้ดยก าหนด
ประเดน็หลกัของการเรียนในแตล่ะหนว่ยตามความสนใจภายใตค้  าแนะน าของผูส้อน 

1.2 เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกหวัขอ้ย่อยท่ีตนสนใจและวาง
โครงรา่งของหวัขอ้ยอ่ยใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลา เพ่ือศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

1.3 คน้ควา้ (Search) ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มลูในหวัขอ้ย่อยท่ีเลือก 
โดยมีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกดา้นแหลง่เรียนรูแ้ละแนวทางในการสืบคน้ขอ้มลู 

1.4 เขียน (Write) ผูเ้รียนเขียนงานจากการศึกษาคน้ควา้เชิง
วิเคราะหใ์นรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ (1st Draft) 

2. การน าเสนอและอภิปราย (Present and Discuss) ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

2.1 น าเสนอ (Present) ผูเ้รียนน าเสนอผลงานท่ีตนไปศึกษา
คน้ควา้ในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการและการบรรยาย จากนัน้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนอ่ืนในชัน้
เรียนอภิปรายรว่มกนั 

2.2 อภิปราย (Discuss) ผูเ้รียนรบัฟังขอ้ค าถาม ขอ้วิพากษ์ 
วิจารณจ์ากชัน้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียนเชิงวิชาการครัง้ตอ่ไป 

3. การประมวลผลและปรบัแก ้(Gather and Revise) ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

3.1 ประมวล (Gather) ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มลูจากการอภิปรายในชัน้
เรียนพรอ้มทัง้หาขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพ่ือสรา้งความสมบรูณข์องงานเขียนเชิงวิชาการ 
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3.2 ปรบัแก ้(Revise) ผูเ้รียนพฒันางานเขียนเชิงวิชาการตามขอ้มลูท่ี
ไดร้วบรวม ประมวลและคน้ควา้ เพ่ือสรา้งสรรครู์ปแบบงานเขียนท่ีสมบรูณย์ิ่งขึน้ (2nd Draft) 

 4. การตกผลกึ (Crystallize) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้
4.1 น าเสนอ (Present) ผูเ้รียนเสนองานเขียนเชิงวิชาการท่ีผ่านการ

ปรบัแกแ้ลว้ตอ่ชัน้เรียนเพ่ือใหอ้ภิปรายรว่มกนั 
4.2 ประเมิน (Assess) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองตาม

โครงรา่งท่ีก าหนดไวแ้ตแ่รก  
4.3 สรุป (Conclude) ผูเ้รียนสรุปผลการท างานเป็นงานเขียนเชิง

วิชาการฉบบัสมบรูณ ์(Final Draft)  
 สรุปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก มีขัน้ตอนในการเรียนรู้

โดยเริ่มจากการวางแผน ศึกษาหาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล เป็นความรูต้ามความเขา้ใจของผูเ้รียน 
แลว้น าเสนอและอภิปรายความรูท่ี้พฒันารว่มกบัผูอ่ื้น น ามาปรบัแกแ้ละกลั่นกรองความคิดจนเกิด
การตกผลกึทางความคดิดว้ยตนเอง 

2.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย (Research-Based Instructional 
Model) 

2.2.2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย 
เสาวนีย ์กานตเ์ดชารกัษ์ (2539) ใหค้วามหมายของการสอนแบบเนน้การ

วิจยัว่า เป็นการน าแนวคิดการวิจยัมาเป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนและผสมผสานวิธีสอนแบบ
ตา่งๆ เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง จากต าราเอกสารต่างๆ ตามท่ีผูส้อน
แนะน า รวมทัง้จากผลการวิจยัตา่งๆ ตลอดจนท ารายงานหรือท าวิจยัได ้

สมหวงั พิธิยานวุฒัน ์และ ทศันีย ์บญุเติม (2540) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกับ
การจดัการเรยีนรูแ้บบใชก้ารวิจยัเป็นฐานว่า เป็นการสอนเนือ้หาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทกัษะ
และอ่ืนๆ โดยใชรู้ปแบบการสอนชนิดท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูเ้นือ้หา หรือสิ่งต่างๆ ท่ีตอ้งการ
สอนนั้นโดยอาศัยพืน้ฐานกระบวนการวิจัย ซึ่งคล้ายคลึงกับความหมายของการสอนท่ีเน้น
กระบวนการวิจยั (Research-Based Instruction) 

กรมวิชาการ (2545) ไดใ้หค้  านิยามวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้มีการวิจยัเป็นฐาน
ว่า เป็นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้(Research for Learning Development) ซึ่งเป็นการบรูณา
การการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรู ้

จรสั สุวรรณเวลา (2545) กล่าวว่า การวิจัยนัน้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ี
สามารถสรา้งคณุลกัษณะหลายอยา่งท่ีการศกึษาตอ้งการได ้การวิจยัสามารถปรบัเปล่ียนบคุคลให้
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ตัง้อยูบ่นฐานขอ้มลูและเหตผุล มีวิจารณญาณ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้งสรรคแ์ละเกิดนวตักรรม
ได ้

อาชญัญา รตันอุบล (2547) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการวิจยัวา่ เป็นการจดัการกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สนบัสนนุใหน้กัเรียนใชก้ารวิจยัเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรูใ้นเรื่องท่ีตนสนใจ หรือตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายใตข้อบเขตเนือ้หาท่ีเรียน 
โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกการคิดและจดัการหาเหตผุลในการตอบปัญหาตามโจทยท่ี์
ผูเ้รียนตัง้ไว ้โดยการผสมผสานองคค์วามรูแ้ละศกึษาจากสถานการณจ์รงิ 

อมรวิชช ์นาครทรรพ (2547) ใหค้วามหมายของการสอนแบบวิจยัว่า เป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้้เรียนเรียนรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้และคน้พบขอ้เท็จจริงตา่งๆ 
ในเรื่องท่ีศกึษาดว้ยตนเอง โดยอาศยักระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบเป็นเครื่องมือส าคญั  

ทิศนา แขมมณี (2548) ไดใ้หน้ิยามการสอนแบบวิจยัว่า เป็นการจดัใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรูแ้ละใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรูใ้หม่หรือค าตอบท่ีเช่ือถือได ้
โดยใช้กระบวนการสืบสวนในศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย ในการด าเนินการสืบคน้ 
พิสจูน ์ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2560, น.198) ใหน้ิยามการจัดการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการวิจยั ว่าเป็นวิธีการเรียนท่ีใชก้ารวิจยัเป็นแก่นของกระบวนการการเรียนรู ้โดยวิธีการคน้หา
ความรู้/ความจริงโดยอาศัยพื ้นฐานการคิดแบบอนุมานและอุปมาน (Deductive-Inductive 
Method) และวิธีการคดิแบบใครค่รวญรอบคอบ  

สรุปไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั หมายถึง การบรูณาการเรียน
การสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรู ้ช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัวิธีแสวงหาความรู ้ตีความ 
ก าหนดปัญหา วางแผน ฝึกการคิด การด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้การหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหาท่ีตอ้งการการแก้ไข เป็นการศึกษาจากสถานการณ์จริง อีกทั้งเป็นเครื่องมือท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนบุคคลให้เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลในการตัดสินใจ มีวิจารณญาณ สามารถสรา้งสรรค์
ความรูห้รือผลงานใหเ้กิดเป็นนวตักรรม 

2.2.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์และ ทศันีย ์บุญเติม (2540) เสนอรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนดว้ยวิธีวิจยัไว ้4 รูปแบบ คือ  
 1. การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัย คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึก

ปฏิบตัิท  าวิจยัในระดบัต่างๆ เช่น การท าการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์การศกึษาราย
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กรณี (Case Study) การท าโครงงาน การท าวิจยัเอกสาร การท าวิจยัฉบบัจิ๋ว (Baby Research) 
การท าวิทยานิพนธ ์เป็นตน้  

 2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนร่วมท าโครงการวิจยักับอาจารยห์รือเป็นผูช้่วย
ในโครงการวิจยั (Under Study Concept) ในกรณีนีผู้ส้อนตอ้งเตรียมโครงการวิจยัไวร้องรบัเพ่ือให้
ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้  าวิจัย เช่น ร่วมเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูล มีข้อเสียคือผูเ้รียนไม่ได้
เรียนรูก้ระบวนการท าวิจยัครบทกุขัน้ตอน 

 3. การสอนโดยใหผู้เ้รียนศึกษางานวิจยั เพ่ือเรียนรูอ้งคค์วามรู ้หลกัการ
และทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัเรื่องนัน้ๆ วิธีการตัง้โจทยปั์ญหา วิธีการแกปั้ญหา ผลการวิจยั และการ
น าผลการวิจยัไปใชแ้ละศกึษา วิธีนีท้  าใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการท าวิจยัมากขึน้ 

 4. การสอนโดยใชผ้ลการวิจยัประกอบการสอน เป็นการใหผู้เ้รียนไดร้บัรู ้
ว่า ทฤษฎีข้อความรูใ้หม่ๆ ในศาสตรข์องตนในปัจจุบันเป็นอย่างไร นอกจากนีย้ังเป็นการสรา้ง
ศรทัธาตอ่ผูส้อนรวมทัง้ท  าใหผู้ส้อนไมเ่กิดความเบื่อหน่ายท่ีตอ้งสอนเนือ้หาเดมิๆ 

ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้
กระบวนการวิจยัว่า ประกอบดว้ยการใชผ้ลการวิจยัและใชก้ระบวนการวิจยัในการเรียนการสอน 
โดยมีรูปแบบการจดัการศกึษา ดงันี ้

 1. ใชผ้ลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอน ประกอบดว้ย การเรียนรู้
ผลการวิจัย/ใชผ้ลการวิจัยประกอบการสอน การเรียนรูจ้ากการศึกษางานวิจัย/การสังเคราะห์
งานวิจยั 

 2. ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย การ
เรียนรูว้ิชาวิจยั/วิธีท าวิจยั การเรียนรูจ้ากการท าวิจยั/รายงานเชิงวิจยั การเรียนรูจ้ากการท าวิจยั/
ร่วมท าโครงการวิจัย การเรียนรูจ้ากการท าวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจ้ากการท าวิจัย/
วิทยานิพนธ ์

สรุปไดว้่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจยัมีรูปแบบต่างๆ ดงันี ้
ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นสาระการเรียนการสอน  การสอนโดยใหผู้เ้รียนรว่มท าวิจยั การสอนโดยให้
ผูเ้รียนศกึษางานวิจยั และการสอนโดยใชผ้ลการวิจยัประกอบการสอน 

2.2.2.3 ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย 
ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2560, น.198-199) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบใชปั้ญหา

เป็นฐาน การเรียนรูแ้บบใชว้ิจยัเป็นฐาน การเรียนรูต้ามสถานการณจ์ริง การเรียน รูแ้บบร่วมแรง
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รวมพลงั และการเรียนรูแ้บบน าตนเอง เป็นฐานแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัของรูปแบบการเรียน
การสอนดว้ยวิธีวิจยั ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตีความ/การก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษา (define) 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ดงันี ้

1.1 ส ารวจประเด็น (Explore) ผูเ้รียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนด
ประเดน็หรือส ารวจปัญหาท่ีจะศกึษา 

1.2 จัดล าดบัความส าคญั (Prioritize) ผู้เรียนร่วมกันจัดล าดับ
ความส าคญัของประเดน็ท่ีจะศกึษา 

1.3 เลือกประเดน็ (Select) ผูเ้รียนรว่มกนัเลือกประเดน็ท่ีจะศกึษา 
1.4 ก าหนดค าถาม (Set question) ผูเ้รียนร่วมกันก าหนดค าถาม

การศกึษา 
1.5 ก าหนดตวัแปร (Define variables) ผูเ้รียนรว่มกนัก าหนดตวัแปร

หรือประเดน็หลกัท่ีจะศกึษา 
2. การวางแผนงาน (Design) ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ดงันี ้

2.1 ก าหนดสมมติฐาน (Set hypothesis) ผูเ้รียนร่วมกันก าหนด
สมมตฐิานหรือขอ้สนันิษฐานดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูชี้แ้นะ 

2.2 ออกแบบ (Design) ผูเ้รียนรว่มกนัออกแบบการศกึษาดว้ยตนเอง
โดยมีผูส้อนเป็นผูชี้แ้นะ 

3. การด าเนินการตามแผน (Implement) ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ดงันี ้
3.1 เก็บรวบรวมขอ้มลู (Collect) ผูเ้รียนชว่ยกนัเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.2 วิเคราะหข์อ้มลู (Analyze) ผูเ้รียนชว่ยกนัวิเคราะหข์อ้มลู 
3.3 สรุปผล (Conclude) ผูเ้รียนรว่มกนัสรุปผล 

4. การน าผลท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหา (Improvement) ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ยอ่ย ดงันี ้

4.1 ทดลองใช ้(Apply) ผูเ้รียนรว่มกนัน าผลการวิจัยไปทดลองปฏิบตัิ
หรือตรวจสอบรว่มกนัในสถานการณจ์รงิ 

4.2 พัฒนา (Improve) ผูเ้รียนร่วมกันน าขอ้มูลยอ้นกลับท่ีไดม้า
พฒันาการปฏิบตังิานรว่มกนั 
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สรุปไดว้่า ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิจยั เริ่มจากการก าหนด
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศกึษา โดยมีขัน้ตอนย่อย คือ ส ารวจปัญหา จดัล าดบัความส าคญั เลือก
ประเด็น ก าหนดค าถามและตวัแปร ขัน้ตอนต่อไปคือ วางแผนงาน โดยก าหนดสมมติฐานและ
ออกแบบแผนงาน แลว้ด าเนินการตามแผน โดยเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหแ์ละสรุปผล ขัน้ตอน
สดุทา้ยคือน าผลท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหา โดยเริ่มจากการน าผลการวิจยัไปทดลองใช ้และพฒันา 

2.2.2.4 ประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย 
อ ารุง จนัทวานิช (2548, น.8-10) ไดส้รุปประโยชนข์องการจดัการเรียนรูท่ี้มี

การวิจยัเป็นฐาน ไวด้งันี ้
 1. ประโยชนต์อ่ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาดา้นทกัษะการใชก้าร

วิจัยในการแสวงหาความรู ้เรียนรูท้ฤษฎี แนวคิด หลักการและขอ้คน้พบท่ีมีความหมายมีความ
เท่ียงตรง รูจ้กัคิดวิเคราะหปั์ญหา การวางแผนการแกปั้ญหาหรือการพฒันา เก็บรวบรวมขอ้มูล 
สรุปผลน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาทกัษะการคิด (Thinking Skills) ทกัษะ
การแกปั้ญหา (Problem Solving and Resolution Skills) ทกัษะการบริหารจดัการเวลา (Time 
Management Skills) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะการประมวลผล 
(Computer Skills) และทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) 

 2. ประโยชนต์อ่ผูส้อน ท าใหผู้ส้อนมีการวางแผนท างานในหนา้ท่ีของตน
อย่างเป็นระบบ ไดแ้ก่ วางแผนการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยใหผู้เ้รียนใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลการท างานเป็นระยะโดยมีเป้าหมาย
ชดัเจน 

 3. ประโยชนต์อ่วงการศึกษา ซึ่งผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการ
วิจัยเป็นฐาน สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการแลกเปล่ียนการเรียนรูข้องผู้สอน เก่ียวกับวิธีการ
จดัการการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง 

ปรียนนัท ์สิทธิจินดา (2552: ออนไลน)์ กล่าวว่า การเรียนแบบใชว้ิจยัเป็น
ฐาน ชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจวิชาท่ีเรียนมากขึน้ ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ เพราะเป็น
การเรียนท่ีไม่น่าเบื่อ ไม่จ  าเจ สนุกสนาน ได้เผยศักยภาพของตนเอง และท่ีส าคัญเป็นการ
เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ เปล่ียนมุมมอง/ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม           
ซึ่งแตกตา่งจากการเรียนแบบอ่ืนๆ สรุปไดด้งันี ้

 1. เปล่ียนรูปแบบจาก Teaching-Based เป็น Learning-Based 
 2. เปล่ียนลกัษณะการเรียนจาก Passive เป็น Active 
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 3. เปล่ียนจากวิชาเป็นปัญญา 
 4. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้(Learning) มากกวา่การรู ้(Knowing) 

สรุปไดว้่า รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจัยมีประโยชนต์่อผูเ้รียน โดย
ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู ้รูจ้กัคิดวิเคราะห ์วางแผนการแกปั้ญหา การ
ส่ือสาร การประมวลผล มีประโยชนต์อ่ผูส้อน ในการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ มีเปา้หมาย
ท่ีชดัเจน และเป็นประโยชนต์อ่วงการศกึษาในการแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรูข้องผูส้อนท่ีจะเป็นการ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productivity-Based Instructional 
Model) 

2.2.3.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ไพฑูรย ์ สินลารตัน  ์ (2549) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

(Productivity Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสรา้งใหผู้เ้รียนมีผลผลิตของ
ตนเอง ไมว่า่จะเป็นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ตา่งๆ การเรียนการสอนแนวนี้
มุง่เนน้ใหค้รูและผูเ้รียนไดพ้ฒันางานโครงการตา่งๆไดเ้อง 

ชมแข พงษ์เจริญ (2555)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ             
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย การเรียนรูจ้ึงตอ้งสรา้งขึน้
โดยผูเ้รียน คือผูเ้รียนไดฝึ้กฝนและปฏิบตัิงานจากกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีคณุคา่ต่อสงัคม  ภายใต้
แหลง่เรียนรูท่ี้หลากหลาย และการแกปั้ญหาท่ีแตกตา่งกนัตามความสนใจ 

พิรุณ ไพสนิท (2556) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพไวว้่า เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูอ้ย่างมีความหมายดว้ยผูเ้รียนเองตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์
ท าให้ผู้เรียนไดฝึ้กฝนและปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม  ภายใตแ้นวคิด       
แหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย แนวทางปฏิบตัิในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกันตามความสนใจของ
นกัเรียน 

สมพร โกมารทัต (2557) กล่าวว่าการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เป็น
กระบวนการเรียนรูท่ี้มีวตัถปุระสงคม์ุง่สรา้งผลงาน ผลผลิตหรือชิน้งาน  

ศิริศุกร ์ศิริโชคชยัตระกูล (2558) กล่าวว่า การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของการท าโครงงานท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและปฏิบตัิงานจาก
กิจกรรมการเรียนและแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลายและแนวทางปฏิบตัิในการแกปั้ญหาท่ีแตกตา่งกัน
ตามความสนใจ 
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ไพฑูรย ์สินลารตัน ์และ คณะ (2560)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิต
ภาพ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูอ้ย่างมีความหมายท่ีจะถูกสรา้งโดยผูเ้รียน 
กล่าวคือ ให้ผู้เรียนไดฝึ้กฝนและปฏิบัติงานจากกิจกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้
แนวคิดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกัน           
ตามความสนใจ ดงันัน้ การเรียนรูต้ามสถานการณจ์ริง การเรียนรูแ้บบน าตนเอง การเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือ การเรียนรูแ้บบร่วมแรงรวมพลัง และการเรียนรูแ้บบโครงงาน จึงเป็นฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบนี ้  

เจนจิรา สนัตไิพบลูย ์(2561) สรุปความหมายของการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ ว่า
หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ี้เป็นการสอนท่ีมุง่ใหน้กัเรียนสรา้งผลผลิตเป็นชิน้งาน  โดยฝึกฝนและ
ปฏิบตังิานจากกิจกรรมหรือปัญหาท่ีพบตามสภาพจรงิ 

สรุปไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดค้ิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค ์
ตัง้เปา้หมาย วางแผนและด าเนินการตามแผน ระดมความคดิ เนน้การแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุลเป็น
ระบบ เหมาะสมและสร้างสรรค ์และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานของตนเอง ได้ฝึกฝนและ
ปฏิบตังิานจากกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีคณุคา่ตอ่สงัคมตามสภาพจรงิ  

2.2.3.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ชมแข พงษเ์จริญ (2555) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

ว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนปฏิบตัิกิจกรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมภายใต้
การเรียนรูท่ี้หลากหลายและการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกันตามความสนใจ การเรียนรูแ้บบรวมพลงั 
และการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นรากฐานแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญั รูปแบบการเรียนการสอนนี้
น  าไปสูก่ารพฒันาคณุลกัษณะดา้นรวมพลงัสรา้งสรรคส์งัคม 

สมพร โกมารทตั (2557) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ เป็นการเรียน     
การสอนท่ีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ คือผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตผลงานท่ีเกิดจากความรู้ 
ประสบการณ ์ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือกันของผูส้อนกับผูเ้รียน  ผูเ้รียนกับผูเ้รียน 
ฉะนัน้การเรียนรูเ้พ่ือสรา้งผลงาน ผลผลิตนบัเป็นการเรียนรูข้ัน้สงูสดุตอ้งอาศยัแนวคิดและทฤษฏี
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนจะสรา้งผลงานส าเร็จตอ้งมีการพฒันาพฤติกรรม  และ
ความคดิผา่นกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนลงมือกระท า โดย 
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 1.การเรียนรู้ของผู้เรียนและการด าเนินการสอนของผู้สอน ต้องปรับ 
เปล่ียนใหผู้เ้รียนไดร้บัการเรียนรูจ้ากสถานการณแ์ละประสบการณจ์ริง  (Experiential-Based 
Learning) ใหม้าก 

 2. ผูส้อนตอ้งลดการบรรยาย (Lecture-Based) เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้
โอกาสแสดงความคดิเห็นและคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 

 3. เนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รียน (Self-Study Based) ดว้ยวิธีการ
เรียนรูแ้บบตา่งๆ ไดแ้ก่ การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริงและประสบการณจ์ริง (Experiential-Based 
Learning) เช่น การศกึษาดงูาน ทศันศกึษา การฝึกปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตัิการ หรือสถานการณ์
จริง เป็นตน้ การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) เป็นวิธีการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นบริบทใหผู้เ้รียนไดค้ิดวิเคราะห์ แสวงหาและบรูณาการความรูใ้น
สาขาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานัน้ๆ โดยเนน้กระบวนการคิดอย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ เนน้
การกระท ากิจกรรมและการคิดร่วมกันของผู้ เรียน ครูหรือผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น 
(Facilitator) ผลจากการเรียนรู ้คือ ผูเ้รียนไดค้วามรูท่ี้สอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใช้
ได ้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคดิท่ีหลากหลาย และน าไปสูก่ารแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิผล 

 4. บทบาทของผูส้อน คือ กระตุน้ผูเ้รียนใหค้ิด ส่งเสริมการสรา้งสรรค ์
และพฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการวิจยั (Research–based) เพิ่มกระบวนการสอนท่ีเนน้การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคดิเพ่ือสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

 5. การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนแบบอภิปราย (Discussion-
Based) การคิดเพ่ือการแกปั้ญหา (Problem-Based) ประกอบกบัการท ากิจกรรมตา่งๆ (Activity-
Based) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team-Based) ตลอดจนการเรียนรูแ้บบโครงการ (Project-
Based) จนตกผลกึทางความรู ้สรา้งเป็นผลงาน ผลผลิตใหม่ๆ  

ศิริศกุร ์ศิริโชคชยัตระกลู (2558: บทคดัย่อ) วิธีการสอนเชิงผลิตภาพรูปแบบ
นีเ้นน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง หาวิธีการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการแสวงหาความรูท่ี้หลากหลาย  และไดใ้ช้การวิจัยมาร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน เนน้กระบวนการกลุ่ม การระดมความคิดเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและสรา้งสรรค  ์ จนเกิดเป็นทกัษะท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้ับสถานการณ์
ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีตอ้งเผชิญในอนาคตและเสริมสรา้งภูมิคุม้กนัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเติบโตและด าเนิน
ชีวิตในสงัคมปัจจบุนัอยา่งมีสตแิละมีความสขุ 
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เจนจิรา สนัตไิพบลูย ์(2561) หลกัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ เป็นการสอนท่ีเนน้
ดา้นผลผลิตหรือผลลพัธเ์ป็นชิน้งาน เนน้กิจกรรมท่ีลงมือปฏิบตัิ ผูส้อนตอ้งลดการบรรยาย กระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดค้ิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสรา้งสรรค ์ เนน้การแกปั้ญหา ดา้นผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้
ดว้ยตนเอง การท างานและการคิดอย่างเป็นขัน้ตอน มีเหตผุลใชท้กัษะท่ีมีแกปั้ญหาหรือสรา้ง
ชิน้งานใหม่ๆ  

สรุปไดว้่า หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ คือ ตอ้งมี
ผลงานเกิดขึน้จากการเรียนรูจ้ากสถานการณแ์ละประสบการณจ์ริงของผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนแสดง
ความคิดเห็นและคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตวัเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าแนะน า กระตุน้และส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนคดิสรา้งสรรค ์คดิวิเคราะหแ์ละสรา้งผลงาน 

2.2.3.3 ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ชมแข พงษ์เจริญ (2555) และไพฑูรย ์สินลารตัน ์และ คณะ (2560) ได้

กลา่วถึงขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้น าไปสูก่ารสรา้งผลงานไว ้4 ขัน้ตอน คือ 
 1. การเตรียมบริบทตามสภาพจริง (Prepare) โดยผูส้อนจดัหาแหล่งการ

เรียนรู ้ขอ้มลูกรณีศกึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหข้อ้ความรูต้ามสภาพจรงิในประเดน็ท่ีจะเรียนรู ้
 2 การตัง้เปา้หมาย (Set goals) ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ดงันี ้

2.1 ก าหนด (Set) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการก าหนดจุดมุ่งหมาย       
และขอบขา่ยการเรียนรู ้

2.2 เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกกิจกรรม/โครงงานท่ีตนสนใจ 
2.3 น าเสนอ (Present) ผู้เรียนน าเสนอโครงงานต่อผู้สอน             

และผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือปรบัแก ้
 3. การวางแผนและด าเนินการ (Plan Working Process) ประกอบดว้ย

ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้
3.1 ท างานกลุม่ (Group Work) ผูเ้รียนแบง่กลุม่ท างาน 
3.2 เรียนรู ้(Learn) ผูเ้รียนปฏิบตัิการเรียนรูร้ว่มแรงรวมพลงั โดยมี

ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูก้  ากบัดแูลใหค้  าแนะน า 
 4. การติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and Assess) ประกอบ 

ดว้ยขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้
4.1 ตรวจสอบ (Check) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกันตรวจสอบ

กระบวนการท างาน 
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4.2 ติดตาม (Follow up) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกันติดตาม
ความกา้วหนา้ของงาน 

4.3 ปรบัปรุง (Revise) ผูเ้รียนปรบัปรุงผลงาน 
4.4 ผลิต (Produce) ผูเ้รียนด าเนินการจนไดผ้ลงาน 
4.5 ประเมิน (Assess) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลงานเทียบ

กบัเปา้หมายท่ีก าหนด 
สรุปไปไดว้า่ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ มี 4 ขัน้ตอน โดยเริ่มจาก

การหาขอ้มูลตามสภาพจริงในประเด็นท่ีตอ้งการจะเรียนรู ้ตัง้เปา้หมาย วางแผนและด าเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้และสดุทา้ยคือตดิตามและประเมินผลงาน 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา   

3.1 ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนกัศกึษา (Student Activities) มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการศกึษา  

ในระดับอุดมศึกษา  เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งพัฒนาการให้นักศึกษาในดา้นต่างๆ โดย
มุ่งหวังใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตามปกต ิท าใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์นกัการศกึษาเรียกช่ือแตกตา่งกนั
ไป เช่น กิจกรรมพิเศษ (Special Activities) กิจกรรมนอกหลกัสตูร (Extracurricular Activities) 
กิจกรรมนอกหอ้งเรียน (Outside Classroom Activities) งานกิจการนกัศกึษา (Student Affairs) 
และไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงันี ้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538, น.145) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมท่ีจัดขึน้เพ่ือพัฒนานักศึกษาดา้นต่าง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบงัคบัใหทุ้กคน   
ตอ้งเรียนในชัน้เรียน กิจกรรมดงักลา่วเป็นไปโดยสมคัรใจของนกัศกึษา 

ส าเนาว ์ขจรศิลป์ (2542, น.253) ให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา            
ว่าหมายถึง กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยตรง นักศึกษาร่วมกันจัดขึน้    
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา 

ชาญชยั อินทรประวตัิ (2545, น.27) กล่าวว่า กิจกรรมนกัศกึษา คือกิจกรรมท่ีมี
ประโยชนท์างการศึกษาท่ีเกิดขึน้จากการคิดและการด าเนินการของนกัศึกษา โดยมีอาจารยเ์ป็น
ผูด้แูลและใหค้  าปรกึษา ใหอ้ยูใ่นกรอบนโยบาย ประเพณี และวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั 

ทบวงมหาวิทยาลยั (2545ก, น.6) กล่าวว่า กิจกรรมนกัศกึษาเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมใหน้ักศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณเ์พียบพรอ้มไปดว้ยความรู ้ความสามารถ      
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มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้ งด้านสติปัญญา 
รา่งกาย อารมณ ์สงัคมและจิตใจ 

แคปเฟลอร ์และแคปเฟลอร ์ (Kapfer; & Kapfer, 1972, pp.3-10)  ท่ีกล่าวถึง
การจัดกิจกรรมว่า  เ ป็นชุดการเรียนท่ีเ ป็นรูปแบบการ ส่ือสารระหว่างผู้สอนกับผู้ เ รียน                   
ซึ่งประกอบดว้ยค าแนะน าใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการ
เรียนรู ้  

กู๊ด (Goods,1973, p.266) ไดส้รุปว่ากิจกรรมนกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอก
ชัน้เรียนท่ีนกัศกึษาจดัขึน้ เพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณใ์หเ้ขา้ใจตนเองและสงัคมดีขึน้ 

สรุปได้ว่า กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดขึน้อย่าง มีรูปแบบ และมี
ประโยชนท์างการศึกษา ช่วยพฒันานกัศึกษาในดา้นต่างๆ เป็นการเสริมสรา้งประสบการณน์อก
ชัน้เรียน ท าใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กิจกรรมการพฒันานกัศกึษาท่ีจดัขึน้นัน้ อาจเป็นกิจกรรม
ท่ีทางสถาบนัการศึกษาจดัให ้และหรือเป็นกิจกรรมท่ีถกูจดัขึน้เองตามความสนใจ และโดยสมคัร
ใจในการรว่มกิจกรรมของนกัศกึษา 

3.2 วัตถุประสงคข์องกิจกรรมนักศึกษา 
นกัวิชาการหลายทา่นไดก้ลา่วถึงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมนกัศกึษา ดงันี ้

วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538, น.59-60) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมนกัศกึษาไวด้งันี ้

เพ่ือพฒันาความเหมาะสมดา้นบคุลิกภาพ 
เพ่ือพฒันาความสามารถในความสมัพนัธ ์และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
เพ่ือท าใหน้กัศกึษามีความสนใจกวา้งขวางขึน้ 
เพ่ือฝึกใหมี้ความรบัผิดชอบ 
เพ่ือฝึกใหห้ดัปกครองตนเอง 
เพ่ือฝึกความคดิและการตดัสินใจ 
เพ่ือพฒันาสตปัิญญา 
เพ่ือใหร้กัในศลิปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
เพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
เพ่ือใหเ้พิ่มพนูความรูใ้นดา้นอาชีพในอนาคต 
เพ่ือใหรู้จ้กัการเสียสละและการท างานใหส้ว่นรวม 
เพ่ือใหรู้จ้กัทกัษะทางสงัคม 
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เพ่ือใหพ้ฒันาลกัษณะนิสยั และความคดิท่ีดี 
เพ่ือใหมี้ความสามคัคี 
เพ่ือใหพ้ฒันาความกตญัญตูอ่สถาบนั 

ส าเนาว ์ขจรศิลป์ (2542, น.120-121) กล่าวถึงวัตถุประสงคข์องกิจกรรม
นกัศกึษาของสถาบนัอดุม ศกึษาในประเทศไทย ไวด้งันี ้

เพ่ือเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณท์างดา้นวิชาการใหก้บันกัศกึษา 
เพ่ือเป็นการเตรียมนกัศกึษาส าหรบัการด าเนินชีวิตในสงัคมประชาธิปไตย 
เพ่ือพฒันานกัศกึษาทางดา้นสงัคม อารมณ ์รา่งกาย และจิตใจ 
เพ่ือเพิ่มพนูความสนใจของนกัศกึษาใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ 
เพ่ือใหน้กัศกึษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
เพ่ือพฒันาความสมัพนัธแ์ละการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นใหแ้ก่นกัศกึษา 
เพ่ือสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดน้  าความรูไ้ปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคม 
เพ่ือสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัท านบุ  ารุงศลิปะและวฒันธรรมไทย 
เพ่ือพฒันาความสามารถพิเศษใหน้กัศกึษา 
เพ่ือเสรมิสรา้งความสามคัคีในหมูน่กัศกึษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2545ก, น.7) ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาและสนับสนุน
กิจกรรมนกัศกึษา โดยก าหนดวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันานกัศกึษา ไวด้งันี ้

1. เพ่ือใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทั้งด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬา สัมมนา เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมนกัศกึษาและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนอ่ื์นๆ 

2. ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และรกัษาไวซ้ึ่งคา่นิยมในตวันกัศกึษา 
3. เพ่ือใหน้กัศกึษาน าความรูท้างวิชาการ บริการ สรา้งสรรค ์พฒันาสงัคมให้

เกิดความเจรญิกา้วหนา้ ทัง้ทางดา้นถาวรวตัถแุละการด าเนินชีวิต 
4. เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนและมีประสบการณต์รง ในสภาพท่ีเป็นจริงของ

สงัคม 
5. เพ่ือเสริมสรา้งคา่นิยมดา้นความรว่มมือ สามคัคี รบัผิดชอบ และเสียสละ

เพ่ือสว่นรวม 
6. เพ่ือสง่เสรมิพลานามยั และพฒันาบคุลิกภาพ 
7. เพ่ือเผยแพรช่ื่อเสียงและเกียรตคิณุของมหาวิทยาลยั 
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สรุปไดว้่า วตัถุประสงคข์องกิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมพฒันาการดา้นต่างๆ ของ
นกัศกึษา เช่น ใหมี้ความพรอ้มเพรียง สามคัคี มีน า้ใจเป็นนกักีฬา เพ่ือเตรียมความพรอ้มในความ
รบัผิดชอบตอ่ชีวิตและสงัคม ใหรู้จ้กัการเสียสละ สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้น มีวินยัในตนเอง ฝึก
เตรียมพรอ้มเป็นบณัฑิตท่ีถึงพรอ้มดว้ยคณุภาพ รูจ้กัเคารพและปฏิบตัิตนไดถ้กูตอ้งตามวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษาท่ีก าหนดโดยมีขอบเขตท่ีชดัเจนและ
สามารถปฏิบตัิไดต้ามแผนท่ีวางไว้ จึงเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะท าใหกิ้จกรรมท่ีจัดขึน้สามารถ
ด าเนินไปไดด้ว้ยดี และสามารถพฒันานกัศกึษาใหมี้ศกัยภาพไดท้กุดา้น 

3.3 ความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนกัศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้

โดยการลงมือปฏิบตัิจริง (Learning by doing) โดยมีอาจารยใ์หค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา
เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขอบเขตท่ีถกูตอ้งเหมาะสม เพ่ือใหไ้ด้
บณัฑิตท่ีมีความสมบรูณท์ัง้ความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งส  าเนาว ์ขจรศิลป์ (2542, 
น.258) ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของกิจกรรมนกัศกึษาไวด้งันี ้

1. ความส าคญัตอ่นกัศกึษา นกัศกึษามีก าลงัทัง้ดา้นรา่งกายและดา้นความคิด  
มีความอยากรูอ้ยากเห็นกิจกรรมนกัศกึษาสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา ดงันี ้

1.1 ช่วยใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสใชพ้ลงัรา่งกาย และความคิดกระท าในสิ่งท่ี
เป็นประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคม 

1.2 ความหลากหลายของกิจกรรมนกัศกึษาช่วยใหน้กัศึกษาสามารถคน้หา
อาชีพ งานอดเิรก และกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

1.3 กิจกรรมนกัศกึษา ท าใหเ้กิดความสมดลุในดา้นความรู้ และความสนใจ
ของนกัศกึษา 

1.4 การท ากิจกรรมท าให้นักศึกษา ไดมี้โอกาสเปล่ียนบรรยากาศ และ
อิรยิาบถ ท าใหน้กัศกึษาไดผ้อ่นคลายความตงึเครียดจากการท่ีตอ้งศกึษาเลา่เรียนอยา่งหนกั 

1.5 การท ากิจกรรมท าใหน้ักศึกษาไดมี้โอกาสพัฒนาตนเอง ทัง้ทางดา้น
สตปัิญญา สงัคม อารมณ ์รา่งกาย และจิตใจ 

1.6 การท ากิจกรรมท าใหน้กัศึกษามีโอกาสเสริมสรา้งประสบการณใ์นการ
ท างานตา่งๆ 

1.7 การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม ท าใหน้กัศกึษาเห็นคณุคา่ของ
ตนเอง และเกิดความรูส้กึนกึคดิท่ีดีตอ่ตนเอง 
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2. ความส าคัญต่อสถาบนัอุดมศึกษา กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการใช้
พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน ท าให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุ
เปา้หมายในการจดัการศกึษา การท างานรว่มกนัระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศกึษา ท าใหน้กัศกึษาเกิด
ความอบอุ่น เกิดการเรียนรูมี้ความเขา้ใจต่ออาจารย ์และสถาบันดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้กิจกรรม
นกัศึกษาดา้นกีฬา ศิลปะและวฒันธรรม และบ าเพ็ญประโยชน ์ยังมีส่วนส าคญัในการเผยแพร่
ช่ือเสียง และเกียรตคิณุของสถาบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ความส าคญัตอ่ประเทศ ในแตล่ะปีมีนกัศกึษาเป็นจ านวนมาก ออกคา่ยอาสา
พฒันาชนบทในถ่ินทุรกันดารยากไร ้ไดส้รา้งถาวรวัตถุหลายอย่าง และนกัศึกษายังช่วยแนะน า
ประชาชนในชนบท ใหมี้ความรูเ้ก่ียวกบัการเกษตรกรรมแผนใหม่ การสาธารณสขุ และ การศกึษา 
ช่วยใหช้าวชนบทมีความเป็นอยู่ดีขึน้ กิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมของนกัศกึษาไดมี้บทบาท
อนัส าคญัในการท านบุ  ารุง และเผยแพรศ่ิลปะและวฒันธรรมของชาติ กิจกรรมดา้นกีฬาไดช้่วยท า
ให้นักศึกษาร่างกายแข็งแรง และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทาง
การศกึษาท่ีชว่ยพฒันานกัศกึษาทัง้ทางดา้น สติปัญญา สงัคม อารมณ ์รา่งกาย และจิตใจ ใหเ้ป็น
เยาวชนท่ีมีคณุภาพ สามารถท่ีจะพฒันาประเทศใหมี้ความเจรญิยิ่งขึน้ 

จิรวฒัน ์วีรงักร (2546, น.38) กล่าวถึงความส าคญัของการจดักิจกรรมในสถาบัน 
อดุมศกึษาว่า สามารถท าใหน้กัศึกษาท างานรว่มกนั โดยแลกเปล่ียนความคิด  ตลอดจนรูจ้กัการ
เป็นผู้น  าและผู้ตามท่ีดี รูจ้ักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รูจ้ักการควบคุมอารมณ์ นอกจากนั้น
สถาบนัอดุมศกึษายงัมีบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาคนใหมี้คณุลกัษณะเป็นก าลงัคน โดยการผลิต
บณัฑิตเพ่ือตอบสนองทางดา้นมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการ และตอบสนองความ
ตอ้งการของการศกึษา การอุดมศึกษาจึงตอ้งมุ่งทัง้ในเรื่องการจดักิจกรรมตามหลกัสตูรและนอก
หลักสูตรควบคู่กันไป เพ่ือท่ีจะท าให้นักศึกษาส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีเพียบพร้อมด้วยความรู ้
ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละตอ่ส่วนรวม มีคณุธรรม และสขุภาพอนามยัแข็งแรง ส่งผล
ไปสูก่ารเป็นบณัฑิตท่ีมีความสมบรูณท์กุดา้น  

สรุปไดว้่า กิจกรรมนักศึกษามีความส าคญัในการพัฒนานักศึกษาใหมี้ทักษะดา้น
ต่างๆ รวมถึงสามารถน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการเรียน การท างาน และใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง ต่อสถาบนัอุดมศึกษา และต่อประเทศชาติ การเขา้ร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาท าใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัตนเอง รูถ้ึงความสามารถของตนเอง และเพ่ือใหน้กัศกึษามี
จิตส านกึในการใฝ่เรียนรูท่ี้จะท าใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ีตอ้งการของสงัคม 
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3.4 ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
การจ าแนกประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ

สถาบันการศึกษา ได้มีการจัดจ าแนกท่ีแตกต่างกันไป โดยค านึงถึงหลักการและลักษณะ           
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา        
ไดก้ าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตวับ่งชีท่ี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คือ คณะต้องส่ง เสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ                
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตท่ีด  าเนินการ          
ทัง้โดยคณะและองคก์รนกัศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสไดร้บัการพฒันาสติปัญญา 
สงัคม อารมณ ์ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลอ้งกับคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์      
ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ                
(1) คณุธรรมจริยธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบ (5) ทกัษะการคดิวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์คณะ สถาบัน และสภา/องคก์รวิชาชีพไดก้ าหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยน าหลัก PDCA Cycle 
(Shewhart Cycle, PDSA Cycle, Deming Cycle) เป็นพืน้ฐานในการพฒันา ประสิทธิภาพ    
และคณุภาพของการด าเนินงาน ประกอบดว้ยวงจร 4 ขัน้ตอน คือ Plan (P) หมายถึง การวางแผน
เพ่ือปรบัปรุงคณุภาพงาน Do (D) หมายถึง การลงมือปฏิบตัิตามแผน Check (C) หมายถึง       
การตรวจสอบ Act (A) หมายถึง การปรบัปรุงการด าเนินกิจกรรมใหเ้หมาะสม (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2558, น.104) และมีการจ าแนกประเภทของกิจกรรมนกัศกึษาไว ้      
5 ประเภท โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2558, น.45-47) รายละเอียด ดงันี ้

1. กิจกรรมสง่เสรมิการบรกิารและวิชาการ  
มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะทางดา้นความรู ้ความสามารถ ตลอดจนความ

ช านาญทางวิชาการ ซึ่งทกัษะเหล่านีไ้ดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นวิชาการตา่งๆ อาทิ
เช่น การอบรมสมัมนา, การรวมกลุ่มฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูความรูต้า่งๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ปลกูฝังใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ และทกัษะทางวิชาการของตนเองใหเ้กิดประโยชน์
ตอ่การพฒันาสงัคมและประเทศชาตติอ่ไปในอนาคต 

2. กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและบคุลิกภาพ  
มุ่งเนน้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ อาทิเช่น   โครงการ

ศึกษาและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตคุณธรรมและจริยธรรม, ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นตน้ โดยมี
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วัตถุประสงคเ์พ่ือปลูกฝัง และส่งเสริมให้นักศึกษาไดมี้คุณธรรม จริยธรรม ฝึกสติ สมาธิ ความ
อดทนอดกลัน้ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต เพ่ือท่ีจะสามารถด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่าง
มีความสขุ ไมเ่ป็นปัญหาใหก้บัสงัคม 

3. กิจกรรมสง่เสรมิการท าน ุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
มุง่เนน้การท านบุ  ารุงรกัษาและเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมประจ าชาติใหมี้ความ

มั่นคงยั่งยืนตลอดไป กิจกรรมแบ่งออกไดอี้กหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการช่วยเหลือสังคม กิจกรรมท่ีส่งเสริมความกตญัญูกตเวที กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอนุรกัษ์และทะนุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ มีวัตถุประสงค ์เพ่ือเสริมสรา้งความรู้
และทักษะในดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมพัฒนาการดา้นคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมใน
สงัคม ใหแ้ก่นกัศกึษา และท่ีส าคญั คือการสง่เสรมิและปลกูฝังการท านบุ  ารุง ตลอดจนการเผยแพร่
ศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิ 

4. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 
มุ่งเนน้การท าใหต้นเองเป็นประโยชนต์่อผูอ่ื้นดว้ยวิธีการช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือ

ท าประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น  การท่ีนกัศกึษาไดร้ว่มกนัออกไปช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมนัน้  เป็น
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนท่ี์นักศึกษาไดร้่วมกันท า อาจเป็นในรูปแบบของจิตอาสา ซึ่งเป็นการ
สมคัรใจออกไปช่วยเหลือผูอ่ื้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปลูกฝังคณุธรรมและอุดมการณแ์ก่นกัศึกษาให้
รูจ้ักช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส รูจ้ักการท างานร่วมกัน มีความรบัผิดชอบ  มีทักษะในการตดัสินใจ      
มีเหตุผลและคุณธรรม  ส่งเสริมความสามัคคี และเสียสละต่อประโยชนส์่วนรวม  ส่งเสริมให้
นักศึกษาไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถหรือประสบการณข์องตนเองในการพัฒนาชุมชน  และสิ่ง
ส าคญัคือ นกัศกึษาจะไดป้ระสบการณต์รงจากการท ากิจกรรม และเรียนรูก้ารแกปั้ญหาจากสภาพ
จรงิ 

5. กิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพ กีฬา และอ่ืนๆ 
มุ่งเน้นการท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมให้เกิดความ

แข็งแรงของรา่งกาย เกิดทกัษะของบคุคล ช่วยลดความตงึเครียด  โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือส่งเสริม
ใหน้กัศึกษาไดเ้กิดทกัษะความรูท้างกีฬา ปลกูฝังการมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ เจริญเติบโตและ
พฒันาไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีพรอ้มส าหรบัการพฒันาประเทศตอ่ไป 

สุชาญ โกศิน (2546, น.40-41) ไดส้รุปประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา          
วา่แบง่เป็น 10 ประเภท ดงันี ้
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1.  กิจกรรมดา้นการพัฒนาความคิดและระดมสมอง เพ่ือใหน้ักศึกษารูจ้ัก          
มีความคดิรเิริ่มและความคดิสรา้งสรรค ์

2.  กิจกรรมดา้นภาษา เนน้การใชท้กัษะภาษาองักฤษใหน้กัศกึษา และนกัศกึษา
ทกุคนควรมีภาษาท่ีสองในการด าเนินชีวิต  

3.  กิจกรรมดา้นการฝึกการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เนน้ใหน้กัศกึษาฝึกการ
เป็นผูน้  ากลุม่ เพ่ือน าไปใชใ้นการปฏิบตังิานในอนาคต 

4. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักบัตลาดโลกของธุรกิจและอตุสาหกรรมนัน้ๆ เนน้
ใหน้กัศกึษารุน่ใหม ่ตอ้งเรียนรูแ้ละมีความเขา้ใจ เรื่องคณุภาพมาตรฐานท่ีตลาดโลกใหก้ารยอมรบั 
ซึ่งรวมไปถึงคณุภาพมาตรฐานในการใหบ้รกิารอีกดว้ย 

5. กิจกรรมดา้นการท างานเป็นทีม อาจเป็นในลกัษณะของกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
เพ่ือใหรู้จ้กัการท างาน ประสานงานรว่มกนั มีความรบัผิดชอบและสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีรว่มกนั 

6. กิจกรรมดา้นเกมสก์ารจดัการ เป็นกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย
กลุม่ การจดับทบาทสมมตุ ิชว่ยสรา้งประสบการณแ์ละพืน้ฐานความรูใ้หมี้ทกัษะการจดัการท่ีดี 

7. กิจกรรมดา้นการสรา้งจิตส านึกในความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือให้
นกัศึกษาเขา้ใจในการปฏิบตัิงานขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณจ์ากการท ากิจกรรม ท าให้
นกัศกึษาเขา้ใจในเรื่องความทนัสมยัและปลอดภยัของเทคโนโลยีตา่งๆ 

8. กิจกรรมในดา้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษต่างๆ ท าใหน้ักศึกษา        
มีจิตส านกึในการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสงัคม 

9. กิจกรรมดา้นการพัฒนาจิตใจหรือสุขภาพจิต กิจกรรมประเภทนีอ้าจจัด        
ในรูปแบบโครงการ ท าใหผู้ผ้่านกิจกรรมนี ้มีคณุธรรม ความรูก้วา้งขวาง เป็นประโยชนต์่อสงัคม
และประเทศ 

10. กิจกรรมดา้นมนษุยส์มัพนัธ ์ช่วยใหค้นรูจ้กัการอยู่รว่มกนัในสงัคม ปรบัตวั  
ใหเ้ขา้กบัหมูค่ณะและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้

สรุปได้ว่า ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา อาจแบ่งได้ตามลักษณะของกิจกรรม        
ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาหรือนกัศกึษาจดัขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันานกัศกึษาใหมี้ทกัษะครบทกุ
ดา้น โดยการจดักิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษานัน้ ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคแ์ละ
นโยบายของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ  
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4. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม  

จากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  หมวดท่ี 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22  การจดัการศกึษาตอ้งยึด
หลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ สอดคลอ้งกับมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู ้ขอ้ท่ี (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง  ฝึกการปฏิบตัิใหท้  าได้ คิดเป็นท าเป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้
อย่างต่อเน่ือง และขอ้ท่ี (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่างได้
สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม  คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทกุ
วิชา (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี3) 
พ.ศ. 2553) จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรูค้วรมีการ
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรูค้วบคู่กับนวัตกรรมในการเรียนรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาและพัฒนา
ตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ จึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมและคิดคน้เทคนิคการจัดการ
เรียนรูท่ี้สามารถพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  

ชดุฝึกอบรมจดัเป็นนวตักรรมทางการศกึษาท่ีใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรูไ้ดดี้  เพราะ
เป็นประดิษฐ์กรรมดา้นการเรียนรู ้จากความคิดสรา้งสรรคข์องผูจ้ดัการเรียนรู ้เป็นนวตักรรมทาง
การศกึษาท่ีเป็นระบบและสมบรูณใ์นตนเอง สามารถน าไปประยุกตใ์นการจดัการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ส าหรบัแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม มีดงันี ้

4.1 แนวคิด ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
ประยทุธ เกิดนวล (2540) ไดส้รุปความหมายของการฝึกอบรม  ไวด้งันี ้

1. เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีจัดขึน้เพ่ือพฒันาบคุลากรในองคก์ร จึงนบัว่า
เป็นกระบวนการหนึ่งของการพฒันาองคก์ร 

2. การฝึกอบรมมีวตัถปุระสงคส์  าคญั 3 ประการ คือ 
  2.1 เพิ่มพนูความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2.2 เพิ่มพนูทกัษะ หรือความช านาญในการปฏิบตังิาน 
 2.3 เปล่ียนแปลงเจตคต ิและพฒันานิสยัการท างานใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

3. เป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล  
เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนางานในหนา้ท่ีรบัผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน  หรือ
ความสมัฤทธิผลขององคก์ร 



 113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการณ์หรือปัญหา 

ของพฤติกรรมที่ไมส่อดคล้อง 
กบัการท างาน 

การฝึกอบรม 

พฤติกรรมที่ต้องการ 

การเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรม 

เกิดความรู้ 
ทกัษะและเจตคต ิ

สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร (2549)  กล่าวว่า  การฝึกอบรม 
มีความส าคญัต่อการเสริมสรา้งสมรรถภาพ  และคณุลกัษณะอันพึงประสงคข์องบุคลากรตามท่ี
หน่วยงานต้องการ  นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมบุคคลเพ่ือรับมือกับวิทยาการ  หรือการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีทา้ทายต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตขององคก์ร  ความจ าเป็นและ
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมมีความสมัพนัธก์นัดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธร์ะหว่างความจ าเป็นและวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 
ท่ีมา : สภุาพร พิศาลบตุร และยงยทุธ เกษสาคร, (2549). การพฒันาบคุลากรและการ

ฝึกอบรม. 
 

จากภาพประกอบขา้งตน้  สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมไดเ้ป็น 
3 ประเภท  คือ 

1. การพฒันาเก่ียวกับงาน ไดแ้ก่ การเพิ่มพูนความรู ้สติปัญญา และความ
รอบรูใ้นการปฏิบตัิงาน  เพิ่มพูนความเขา้ใจและขีดความสามารถในการประยุกตอ์งคค์วามรูเ้พ่ือ
ประกอบการปฏิบตังิาน 

2. การพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ เป็นวัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
เป็นการเพิ่มสมรรถภาพในการจดัล าดบัความส าคญัของการแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ การเพิ่ม
ความมั่นใจในการตดัสินใจ ท าใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งและคล่องตวั จนเช่ือมั่นไดว้่า
สามารถปฏิบัติงานได้เองในสถานการณ์จริงของท้องถ่ินและคว ามพร้อมของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใชเ้วลานอ้ยลง 
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3. การพฒันาเจตคต ิเป็นการสรา้งเจตคตท่ีิเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
ใหเ้กิดความยินดี พอใจในการท างาน  สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสบายใจ  และก่อใหเ้กิด
แรงจงูใจท่ีจะน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจากการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน  เป็นการพฒันา
บคุคลในองคก์รใหมี้ความรู ้ แนวคดิใหมแ่ละทกัษะตา่งๆ ในการท างาน 

วิน เชือ้โพธ์ิหกั (2546)  สรุปประโยชนข์องการฝึกอบรม  ไวด้งันี ้
1. ท าใหว้ิธีปฏิบตังิานดีขึน้ 
2. ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย แรงงาน และเวลาในการปฏิบตังิานใหน้อ้ยลง 
3. ชว่ยลดเวลาเรียนวิธีปฏิบตังิานใหน้อ้ยลง 
4. ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบตัิงานของผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากขึน้ เพราะผูท่ี้

ไดร้บัการฝึกอบรมแลว้ยอ่มจะรูแ้ละเขา้ใจวิธีการปฏิบตังิานไดเ้ป็นอยา่งดีและถกูตอ้ง 
5. ท าใหส้ายการบังคบับญัชา การควบคุม การบริหาร การติดต่อและการ

ประสานงาน ตลอดจนความรว่มมือดีขึน้ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
6. ชว่งสง่เสรมิจิตใจ และศีลธรรมของผูป้ฏิบตังิานใหดี้ขึน้ 
7. ชว่ยท าใหร้ะบบและวิธีการท างานมีสมรรถภาพสงูขึน้ 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลขององคก์รท่ีมี

ความส าคญัและยงัประโยชนอ์ยา่งมากทัง้ตอ่องคก์รและตวับคุลากร  การฝึกอบรมเป็นการพฒันา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สัมฤทธิผลจากการปฏิบัติงานย่อม
ก่อใหเ้กิดความส าเรจ็แก่องคก์รเป็นสว่นรวม 

สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ (2548) กล่าวว่า  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ หรือ
หมายถึง  กระบวนการท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู ้ 
ความสามารถ  ทันสมัยและทันเหตุการณ ์ อันน าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพของบุคคล  หรือการ
พฒันาองคก์ร 

ศักรินทร ์ชนประชา (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการฝึกอบรมว่า  หมายถึง  
กระบวนการท่ีจัดขึน้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคคล  โดยมุ่งท่ีจะ
เพิ่มพนูความรู ้ ทกัษะ  และเจตคตขิองบคุคล  เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบตังิานไดดี้ยิ่งขึน้  ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันาและเพิ่มผลผลิต  ท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้

สมคิด บางโม (2551) กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า  เป็นการฝึกให้แก่บุคคลเพ่ือ
ท างานอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  โดยมีวตัถปุระสงคส์  าคญั 3 ประการ  คือ 
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 1. เพ่ือเพิ่มพนูความรู ้(Knowledge, K) ใหมี้ความรู ้หลกัการ ทฤษฎีอนั
เก่ียวเน่ืองกบังานท่ีมุง่ฝึกอบรม 

 2. เพ่ือเพิ่มพนูความเขา้ใจ (Understand, U) เป็นลกัษณะท่ีตอ่เน่ืองจาก
ความรู ้กล่าวคือ เม่ือรูใ้นหลกัการ และทฤษฎีแลว้ สามารถตีความ แปลความ  ขยายความ  และ
อธิบายใหค้นอ่ืนทราบไดร้วมทัง้สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 3. เพ่ือเปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติ คือ  
ความรูส้ึกท่ีดีหรือไม่ดีตอ่สิ่งตา่งๆ การฝึกอบรมมุ่งใหเ้กิดหรือเพิ่มความรูส้ึกท่ีดีตอ่ผูร้ว่มงาน  และ
ตอ่งานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมว่า 
คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
จนกระทั่งเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

ชชูยั สมิทธิไกร (2554, น.5) อธิบายว่า การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการ
จดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบเพ่ือสรา้งความรูห้รือเพิ่มพูนความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) 
ความสามารถ (Ability) และเจตคต ิ(Attitude) ของบคุลากร อนัจะชว่ยปรบัปรุงใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ 

ดสุิต ขาวเหลือง (2554) การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการอย่างเป็นระบบท่ี
องคก์รจัดขึน้  เพ่ือสรา้งความรู ้ ทักษะ  ประสบการณ ์ ความสามารถในการท างาน  และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมรวมทัง้ทศันคติท่ีไม่พึงประสงค์ของพนกังาน  เพ่ือใหพ้นกังานมีคณุภาพ
และมีสมรรถนะตามท่ีองคก์รคาดหวัง  ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลเุปา้หมายขององคก์รตอ่ไป 

นันทวัฒน ์ภัทรกรนันท ์(2555) การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการท่ีใช้เพ่ือการ
พฒันาศกัยภาพของบคุคล  ทัง้ในดา้นความรู ้ ทกัษะ  และเจตคติท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการ
ขององคก์ร  การฝึกอบรมจึงนบัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัตอ่การพฒันาองคก์รและพฒันาประเทศ  
การเรียนรู้ท่ีบุคคลได้รับจากการฝึกอบรม  จะเป็นองคค์วามรู้  และทักษะตลอดจนเป็นการ
ปรบัเปล่ียนเจตคติใหเ้หมาะสมตามยุคสมยั  ในระยะเวลาอนัสัน้  และนบัไดว้่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีหน่วยงาน  องคก์รตา่งๆ จดัขึน้  โดยพิจารณาถึงความส าคญัจ าเป็น
เก่ียวกบัประเดน็หวัขอ้ท่ีตอ้งการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรในหนว่ยงานหรือองคก์รของตน   

ราเชนทร ์นพณัฐวงศกร, ปณุณพ์ิชญา รอดเปล่ง, และ อาริยาพัชร ์นอ้ยวิไล 
(2559) การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการท่ีจดัขึน้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือท่ีจะหาทางใหมี้การ
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือทศันคติของพนกังาน  เพ่ือท่ีจะใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดดี้ขึน้  ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารเพิ่มผลผลิตและใหเ้กิดผลส าเรจ็ตอ่เปา้หมายขององคก์าร 

ฮอฟเฟอร ์และคณะ (Hoffer, r, A., George, F.J., & Valacich, S.T. (n.d.)).  
การฝึกอบรม  หมายถึง  การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรูอ้ย่างหลากหลายในงานต่างๆ ท่ีตนเอง
เก่ียวข้องในองคก์ารและใหมี้ความสามารถในการใช้เครื่องมือท่ีตอ้งน าไปปฏิบัติหนา้ท่ีจนเกิด
ความช านาญ 

โกลดส์ติน และ ฟอรด์ (Goldstein & Ford, 2002, p.12) ไดอ้ธิบายว่า การ
ฝึกอบรมเป็นทกัษะในการเรียนรู ้เป็นระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวคิด หรือทศันคติอย่างมีแบบแผน เพ่ือ
ผลของการปฏิบตัิงานในสภาพแวดลอ้มท่ีตา่งกนั บคุลากรท่ีถกูจา้งเขา้มานัน้ตอ้งมีความสามารถ
ขัน้พืน้ฐานท่ีจะพฒันาเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็  

นิกส ์บรานชารท์ และ เจมส ์แทรกเกอร ์(Nick Blanchard and James W. 
Thacker,2007, p.26) การฝึกอบรม หมายถึง การจดัการอย่างเป็นระบบในการจดักระบวนการ
เรียนรูโ้ดยอาศยัเครื่องมือสอดแทรกท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือสรา้ง
ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมท่ีดีขึน้ส  าหรบัใชใ้นการท างานในปัจจบุนัและอนาคต  

เรยม์อนด ์(Raymond,2010, pp.3-4) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการเรียนรูใ้นการปฏิบัติงานท่ีท าใหเ้กิดความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) หรือ
พฤติกรรม (Behavior) ท่ีท  าใหป้ฏิบตัิงานในหนา้ท่ีส าเร็จได ้โดยองคก์ารจะตอ้งเป็นผูใ้หค้วาม
สะดวกแก่บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจัดขึน้เพ่ือสรา้งสมรรถนะ
ดงักลา่วท่ีมีส าคญัและมีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ใหก้บัพนกังาน  

สรุปไดว้า่ การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง
ท่ีจดัขึน้เพ่ือพฒันาและเสริมสรา้ง ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญในการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากร เพ่ือใหส้ามารถท างานไดส้  าเรจ็ตามเปา้หมายอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

4.2 ความหมายและประเภทของชุดฝึกอบรม 
การพฒันาชดุฝึกอบรม  นบัเป็นการพฒันานวตักรรมเพ่ือการพฒันาคน  ผูว้ิจยัได้

รวบรวมความ หมายของชดุฝึกอบรม  ท่ีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงันี ้
สเุทพ หุ่นสวสัดิ์ (2540) ใหค้วามหมายของชุดฝึกอบรมว่า  หมายถึง  ระบบการ

ผลิตและการน าส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกับวิชา  หน่วย  หวัเรื่อง  เพ่ือช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  นบัว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะ
ชว่ยขจดัปัญหาการเรียน  การสอนในการฝึกอบรมบางประการ  คือ 



 117 
 

1. แกปั้ญหาความแตกตา่งระหว่างบคุคล และส่งเสริมการศกึษารายบคุคล  
ชดุฝึกอบรมสามารถท าใหผู้เ้ข้าอบรมไดเ้รียนรูต้ามความสามารถ ความถนดัและความสนใจตาม
เวลาและโอกาสท่ีเอือ้อ านวยแก่ผูเ้ขา้อบรมซึ่งแตกตา่งกนั 

2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนวิทยากร เปล่ียนบทบาทวิทยากรเป็นผูค้อย
ใหค้  าแนะน าชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมซึ่งเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

3. ช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัฝึกอบรม เพราะชุดฝึกอบรมสามารถ
น าไปใชไ้ดท้กุเวลา 

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542) กลา่ววา่  ชดุฝึกอบรมเป็นส่ือการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเป็น
ชุดของส่ือประสม (Multi Media)  ซึ่งหมายถึง  การใชส่ื้อการสอนตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปร่วมกัน  
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูต้ามท่ีตอ้งการ  ส่ือท่ีน ามาใชร้่วมกันนีจ้ะช่วยเสริมประสบการณซ์ึ่งกัน
และกนัตามล าดบัขัน้ท่ีจดัเอาไวส้  าหรบัหน่วยการเรียนตามหวัขอ้  เนือ้หา  และประสบการณข์อง
แตล่ะหนว่ยท่ีตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดร้บั 

จิรนนัท ์ป้อมพิมพ ์(2550) ไดส้รุปความหมายของชุดฝึกอบรมว่า เป็นหลกัสูตร
การฝึกอบรมอย่างหนึ่งโดยใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมในรูปการสอนส าเร็จรูป  ท่ีใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนได้
เรียนรูจ้ากส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบบทเรียน  และเทคนิคการจดัการการเรียนรูท่ี้เหมาะสม โดยชุด
ฝึกอบรมจะมีส่วนประกอบ คือ วัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม เนือ้หาของการฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม  ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม  และการประเมินผลการฝึกอบรม 

อัคครตัน ์พูลกระจ่าง (2550) และอรวรรณ ดวงลาพิมพ ์(2551) กล่าวว่า ชุด
ฝึกอบรมเป็นการรวบรวมทรพัยากรท่ีใชใ้นการฝึกอบรมทัง้หลกัสตูร  อปุกรณ ์ วิธีการ  เนือ้หา  ส่ือ  
และการประเมินเขา้ไวด้ว้ยกนั  เพ่ือความสะดวกในการใชส้  าหรบัการฝึกอบรม  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  ทัง้ใชฝึ้กอบรมดว้ยตนเองและใชฝึ้กอบรมทั่วไป 

ศภุรตัน ์ แตงนอ้ย (2550) กล่าวว่า  ชดุฝึกอบรมหมายถึง  ชดุของส่ือประสมท่ีได้
จากระบบการผลิตและการน าส่ือหลายอย่างมาสมัพันธก์ัน  และมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
โดยสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา  วตัถปุระสงค ์ และประสบการณข์องแต่ละหน่วย  โดยจดัเอาไวเ้ป็น
ชดุเพ่ือชว่ยใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู ้ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พารีค และ ราว (Pareek and Roa,1980) จ าแนกชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ 
ชุดฝึกอบรมท่ีศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Learning Module) และชุดฝึกอบรมท่ีสอน (Teaching 
Module)  
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คอซเบิรก์ และ เทมเพล (Kozberg and Tempel, 1991) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของชุดฝึกอบรมไวว้่า หมายถึงการจัดเครื่องมือในการอบรมใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ
สภาพการเรียนรูใ้นแตล่ะเรื่องใหเ้หมาะสม และ ตรงกบัสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่งชดุฝึก
อบรมจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ชดุอปุกรณฝึ์กอบรม    ชดุฝึกอบรม และโมดลุฝึกอบรม ดงันี  ้
(นิพนธ ์ศขุปรีดี, 2537)  

1. ชดุอปุกรณฝึ์กอบรม (Thinking Kits) หมายถึง การจดัระบบส่ือท่ีจ าเป็นใน
ระบบการฝึกอบรมใหอ้ยู่ในท่ีเดียวกนัเพ่ือง่ายตอ่การแสวงหา และใชส่ื้ออปุกรณฝึ์กอบรมท่ีอาจจะ
แบง่เป็น ส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นส่ือหลกั และส่ือประสมหลกั  

2.ชดุฝึกอบรม (Training Packages) หมายถึง การจดัระบบการฝึกอบรมท่ี
สมบรูณท่ี์ผูเ้ขา้รบัการ    ฝึกอบรมสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง หรือ ชดุฝึกอบรมท่ีผูใ้หก้ารฝึกอบรม
เป็นผูใ้ชใ้นการบรรยายหรือจดักิจกรรมในการฝึกอบรม  ในชดุฝึกอบรมจะประกอบดว้ยคูมื่อการใช้
ชดุฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน  ส่ือท่ีใชใ้นกิจกรรมการฝึกอบรมทัง้หมดท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใช้ในระบบการฝึกอบรมมีทั้งชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นส่ือหลัก และชุดฝึกอบรมท่ีใช้ส่ือ
ประสมเป็นหลกั  ชดุฝึกอบรมท่ีใชส่ื้อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั สว่นใหญ่เรียกวา่ ชดุเอกสารฝึกอบรม และท่ี
ใชส่ื้อประสมเป็นส่ือหลกั  เรียกว่าชดุฝึกอบรม  ในดา้นวิธีการฝึกอบรมของชุดฝึกอบรมใชท้ฤษฎี
การรบัสารของ บี เอฟ สกินเนอร ์( B.F. Skinner ) ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรม คือ การใหผู้ร้บั
การฝึกอบรมไดเ้รียนทีละนอ้ยเป็นขัน้ตอน  ดว้ยการเรียนรูท่ี้ใกลเ้คียงกบัประสบการณต์รงหรือไดมี้
โอกาสลงมือท าหรือคดิดว้ยตนเอง  

3. โมดลุฝึกอบรม (Modular Training) หมายถึง การจดัระบบการฝึกอบรมท่ี
จดัเป็นชุดฝึกอบรม (Training Packages) หลายชุดติดต่อกัน โมดุลฝึกอบรมมีทัง้ท่ีเป็นโมดุล
ฝึกอบรมส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั และโมดลุฝึกอบรมส่ือประสมเป็นหลกั  

ฟอนเซกา (Fonseca, 1999) กล่าวถึงชุดฝึกอบรมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมท่ีจะท าใหผู้้เข้ารับการอบรมไดร้ับการพัฒนาความคิด มีความชัดเจนใน
เปา้หมายและท าใหเ้กิดความคดิสรา้งสรรค ์

จากความหมายของชุดฝึกอบรมดงักล่าว สรุปไดว้่า ชดุฝึกอบรมเป็นเครื่องมือท่ี
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์เนือ้หา วิธีการ ส่ือและการประเมิน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใดวิชา
หนึ่งโดยเฉพาะท่ีรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามท่ีต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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4.3 ความส าคัญของชุดฝึกอบรม  
ศิริพรรณ สายหงษ ์และ สมประสงค ์วิทยเกียรติ (2534)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของชดุฝึกอบรมท่ีมีตอ่ผูร้บัการฝึกอบรม ดงันี ้ 
1. สรา้งแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
2. สามารถศึกษาดว้ยตนเองในเนือ้หาวิชาท่ีสนใจไดโ้ดยไม่จ  ากัดเวลา 

สถานท่ี  
3. สามารถศกึษาทบทวนได ้ 
4. สนองตอบตอ่ความตอ้งการระหว่างบคุคลได ้  
5. เกิดกระบวนการเรียนรูใ้นการศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง  
6. ฝึกการมีวินยัในตนเอง  
7. ใชเ้ป็นส่ือสอนเสรมิได ้ 

นิพนธ ์ศขุปรีดี (2537) ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของชดุฝึกอบรมไวด้งันี ้ 
1. ผูใ้หก้ารฝึกอบรมลดเวลาการเตรียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะการฝึกอบรม

หลายรุน่ และสามารถปรบัปรุงชดุฝึกอบรมโดยไมต่อ้งผลิตใหม่  
2. ระบบการฝึกอบรมมีมาตรฐาน เพราะผูใ้หก้ารฝึกอบรมตา่งใชช้ดุฝึกอบรม

ประเภทเดียวกนั  
3. การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
4. สง่เสรมิใหเ้กิดเครื่องชว่ยการฝึกอบรม  
5. ผูร้บัการฝึกอบรมมีโอกาสรบัประสบการณต์รง หรือประสบการณใ์กลเ้คียง

จากชดุฝึกอบรมส่ือประสม  
6. ไมจ่  ากดัเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม 
7. เปล่ียนบทบาทผูใ้หก้ารฝึกอบรมจากผูบ้รรยายมาเป็นผูแ้นะน าเสนอแนะ

การแกปั้ญหาในการฝึกอบรมและจดัการฝึกอบรม  
8. ประหยดัทรพัยากร เพราะส่ือตา่ง ๆ สว่นมากจะน ามาใชไ้ดห้ลายครัง้  
9. สง่เสรมิใหผู้ใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ  

สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรมมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนา
ศกัยภาพของบุคคลเพราะตรงตามความต้องการของหน่วยงาน สนองความตอ้งของบุคคล 
ประหยดังบประมาณ ใชพ้ฒันาบคุคลไดค้รัง้ละจ านวนมากในเวลาอนัจ ากดั 
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4.4 องคป์ระกอบของชุดฝึกอบรม  
นิพนธ ์ศขุปรีดี (2537) แบง่องคป์ระกอบชดุฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. องคป์ระกอบของผลท่ีไดร้บัในการพฒันาชดุฝึกอบรม   
องคป์ระกอบของผลท่ีไดร้บัในการพฒันาชุดฝึกอบรมเก่ียวขอ้งกับคู่มือ

การฝึกอบรม ส่ือกิจกรรม และการประเมินการฝึกอบรม ดงันี ้ 
1.1 คู่มือการฝึกอบรม ในชุดฝึกอบรมท่ีดีจะตอ้งมีคู่มือการใช ้และ

บ ารุงรกัษาชดุฝึกอบรม ส่ือกิจกรรมและการประเมินการฝึกอบรม  
1.2 ส่ือในชดุฝึกอบรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัของชดุฝึกอบรมซึ่งจะ

เป็นเครื่องมือของผู้ให้การฝึกอบรมใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการฝึกอบรม ท าให้ทราบถึง
วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม การเตรียมการทัง้ดา้นบคุลากร วสัดอุปุกรณแ์ละวิธีการฝึกอบรม  

1.3 กิจกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นองคป์ระกอบของชุดฝึกอบรมได้
จดัเตรียมส่ือและวิธีการ ของการจดัฝึกอบรมไวอ้ย่างพรอ้มมลู เพ่ือใหผู้ใ้หก้ารฝึกอบรม ด าเนินการ
จดักิจกรรมการฝึกอบรมใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการจดัฝึกอบรม  

1.4 การประเมินในชดุฝึกอบรม องคป์ระกอบในชดุฝึกอบรมเก่ียวขอ้ง
กบัการประเมินมี 2 ลกัษณะคือ การประเมินผูร้บัการฝึกอบรม กบั การประเมินชดุฝึกอบรมเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ร ับการฝึกอบรมและ
ประเมินประสิทธิภาพชดุฝึกอบรม จะตอ้งมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน  

2. องคป์ระกอบชดุฝึกอบรมเชิงระบบ  
องคป์ระกอบชดุฝึกอบรมเชิงระบบประกอบดว้ย  

2.1 องคป์ระกอบของชดุฝึกอบรมดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ บุคลากร 
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ ์ส่ือ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม ปรชัญาการฝึกอบรม แผนและ
นโยบายการฝึกอบรม หลกัสตูร และเนือ้หาสาระการฝึกอบรม  

2.1.1 บุคลากร ในการออกแบบชุดฝึกอบรม นกัออกแบบระบบ
ชุดฝึกอบรมตอ้งวิเคราะหปั์จจัยน าเข้าดา้นบุคลากรเก่ียวกับผู้รับการฝึกอบรมว่าเป็นใคร พืน้
ฐานความรู ้ วิทยากรคือใคร มีความรูค้วามสามารถดา้นใด ประสบการณเ์ป็นวิทยากรนานเพียงใด 
ผูบ้รหิารโครงการ มีลกัษณะนิสยัและ พฤตกิรรมการบรหิารการฝึกอบรมอย่างไร ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ
การฝึกอบรม เจา้หนา้ท่ีพิมพดี์ด และ บคุลากรบรกิารฝึกอบรมอ่ืน ๆ มีลกัษณะนิสยั และพฤติกรรม
การบริการอย่างไร ผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการจดัฝึกอบรมมีความรู ้ความสามารถ และเขา้ใจธรรมชาติ
ของระบบฝึกอบรมเพียงใด ผูร้ว่มผลิตเก็บและบ ารุงรกัษาเป็นใคร มีพฤติกรรมตอบสนองตอ่ระบบ
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ฝึกอบรมอย่างไร  ในระบบการฝึกอบรมและการออกแบบชุดฝึกอบรมจะต้องค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูร้บัการฝึกอบรมและกลุม่ผูร้บัการฝึกอบรม  

2.1.2 งบประมาณเป็นปัจจัยน าเข้าของชุดฝึกอบรม การใช้
งบประมาณอยา่งประหยดั แตใ่หไ้ดร้บัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการฝึกอบรมสงูสดุมีคณุคา่ไม่
แตกตา่งกบัชดุฝึกอบรมท่ีมีราคาแพง ซึ่งไมแ่นเ่สมอไปวา่จะเป็นชดุฝึกอบรมท่ีดีท่ีสดุ 

2.1.3 วสัดแุละอปุกรณ ์ท่ีใชใ้นระบบการฝึกอบรมเป็นทรพัยากร
ท่ีสามารถน ามาก าหนดเป็นปัจจยัน าเขา้ของสภาพแวดลอ้มการฝึกอบรม 

2.1.4 ส่ือการฝึกอบรม เป็นทรพัยากรท่ีจะตอ้งวิเคราะห ์เพราะ
เป็นองคป์ระกอบในชดุฝึกอบรม ควรเป็นส่ือราคาย่อมเยา ส่ือทอ้งถ่ินท่ีหาง่ายและ เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคข์องการใชส่ื้อในชดุฝึกอบรม    

2.1.5 ปรชัญาการฝึกอบรม แผนและนโยบายการฝึกอบรม ทัง้
ระดบัชาต ิระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค และระดบัองคก์ร  

2.1.6 หลกัสตูรและเนือ้หาสาระ เพ่ือใหก้ารออกแบบชดุฝึกอบรม
มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความคดิของคนในองคก์ร ทอ้งถ่ิน และสงัคมระดบัชาติ  

2.2 องคป์ระกอบชดุฝึกอบรมในดา้นการด าเนินการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
2.2.1 การศึกษาแนวคิดพืน้ฐานของระบบฝึกอบรมในด้าน

หลกัสตูร  ระบบฝึกอบรม การบริหารและการบริการฝึกอบรม และความคิดของสงัคมทอ้งถ่ิน เพ่ือ
น าไปใชใ้นการออกแบบ กระบวนการฝึกอบรม  

2.2.2 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม เป็นการวิเคราะห์
วตัถุประสงคเ์พ่ือการจดักระบวนการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การตัง้วตัถปุระสงคใ์นองคป์ระกอบชดุฝึกอบรมจะตอ้งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัจจยั
น าเขา้ของแผนนโยบาย  ปรชัญาของสงัคมทอ้งถ่ิน ท่ีส าคญัวตัถุประสงคข์องชดุฝึกอบรมจะตอ้ง
เป็นวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน  ผูป้ฏิบตัสิามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ชดุฝึกอบรมท่ี
ดีควรมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพียงเปา้หมายเดียว  

2.2.3 การศึกษาชุดฝึกอบรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  เม่ือพบว่ามี
ประสิทธิภาพไม่ดีพอ ก็ตอ้งออกแบบและปรบัปรุงใหม่ เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกับ
เนือ้หาสาระและวตัถปุระสงคท่ี์เปล่ียนไป      

2.2.4 การด าเนินการของระบบฝึกอบรม เก่ียวกับการก าหนด
กระบวนการฝึกอบรม การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบชุดฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการก าหนด



 122 
 
วัตถุประสงคห์ลักและวัตถุประสงคย์่อย และการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการวัดและการ
ประเมินผล  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537, น.154) กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุด
ฝึกอบรมวา่ประกอบดว้ย 

1. คูมื่อการฝึกอบรม เป็นคูมื่อแนะน าการปฏิบตัิแก่ผูใ้หก้ารฝึกอบรม เพ่ือให้
สามารถศกึษาขัน้ตอนการฝึกอบรม วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม การเตรียมการฝึกอบรมทัง้ดา้น
บคุลากร วสัดอุปุกรณท่ี์ตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม 

2. ส่ือในการฝึกอบรม เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของชุดฝึกอบรม เป็น
เครื่องมือท่ีท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณท่ี์เท่าเทียมกัน และท าใหก้ารฝึกอบรมมี
ความเป็นรูปธรรม 

3. กิจกรรมในชดุฝึกอบรม เป็นองคป์ระกอบของชดุฝึกอบรมท่ีไดจ้ดัเตรียมส่ือ
และวิธีการฝึกอบรมใหพ้รอ้มส าหรบัผูใ้หก้ารฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมใหส้  าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

4. การประเมินผลการฝึกอบรม มี 2 ลกัษณะ คือ การประเมินผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม และการประเมินชดุฝึกอบรม เพ่ือหาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรม 

สเุทพ หุน่สวสัดิ ์(2540, pp.14-15) กลา่วไวว้า่ ชดุฝึกอบรมประกอบดว้ย 
1. วัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม ท่ีควรระบุในลักษณะของวัตถุประสงคเ์ชิง

พฤตกิรรม คือ สามารถวดัได ้สงัเกตได ้
2. เนือ้หาของการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งท าใหเ้กิด

การเรียนรู ้
3. วิธีการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการท่ีใชใ้นการฝึกอบรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมเกิดการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 
4. ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม หมายถึง ส่ือและอปุกรณก์ารเรียนการ

สอนท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
5. การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง การวดัผลสมัฤทธ์ิในการฝึกอบรม

วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือเกณฑท่ี์ตัง้ไวห้รือไม่ ซึ่งสามารถวดัไดห้ลายวิธี เช่น การสงัเกต การ
สมัภาษณ ์การทดสอบ เป็นตน้ 
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สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของชุดฝึกอบรม ประกอบดว้ย วัตถุประสงคข์องชุด
ฝึกอบรม เนือ้หาของชุดฝึกอบรม กิจกรรมการฝึก ส่ือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม  

4.5 ข้ันตอนการออกแบบและการผลิตชุดฝึกอบรม  
4.5.1 การออกแบบชุดฝึกอบรม 

นิพนธ ์ศขุปรีดี (2537) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการในการออกแบบชดุฝึกอบรมไว้
วา่ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

 1. การก าหนดวัตถุประสงคเ์พ่ือการออกแบบชุดฝึกอบรม ท าโดย
การศกึษาแนวคดิพืน้ฐานของชดุฝึกอบรมและในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
การปกครอง ศิลปวฒันธรรม และประเพณีในทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นขอ้มูลในการออกแบบชดุฝึกอบรม 
หลงัจากนัน้จงึก าหนดวตัถปุระสงคเ์พ่ือการออกแบบชดุฝึกอบรม  

 2. การศึกษาชุดฝึกอบรมท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบ
ชดุฝึกอบรม 

 3. การออกแบบจ าลองชุดฝึกอบรม โดยก าหนดปัจจัยน าเข้าในการ
น าไปใชใ้นการออกแบบชุดฝึกอบรม ก าหนดกระบวนการออกแบบชุดฝึกอบรม และก าหนดการ
ประเมินผลลพัธแ์ละผลย้อนกลบัในการออกแบบชุดฝึกอบรม หลงัจากนัน้จึงออกแบบจ าลองชุด
ฝึกอบรม 

สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของชุดฝึกอบรม ประกอบดว้ย วัตถุประสงคข์องชุด
ฝึกอบรม เนือ้หาของชุดฝึกอบรม กิจกรรมการฝึก ส่ือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม  

4.5.2 การผลิตชุดฝึกอบรม  
การผลิตชุดฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีส าคญั และมีผลต่อการน าไปใชใ้น

การฝึกอบรมใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องการอบรม ซึ่งกระบวนการผลิตไดมี้ผูเ้สนอแนวทางใน
การผลิตไว ้ดงันี ้ 

ศิริพรรณ สายหงษ์ และ สมประสงค ์วิทยเกียรติ (2534) มีแนวคิด 
เก่ียวกบักระบวนการผลิตชดุฝึกอบรมว่ามีกระบวนการผลิตท่ีควรค านงึถึง 7 กระบวนการ ดงันี ้ 

1. การก าหนดวตัถปุระสงค ์ 
2. การก าหนดเนือ้หา  
3. การก าหนดส่ือ  
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4. การก าหนดผูผ้ลิตชดุฝึกอบรม  
5. การด าเนินการผลิต  
6. การทดสอบคณุภาพชดุฝึกอบรม  
7. การปรบัปรุงชดุฝึกอบรม 

นิพนธ์ ศุขปรีดี (2537) ไดเ้สนอแนวทางในการผลิตชุดฝึกอบรมไว ้5 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดวตัถปุระสงคเ์พ่ือการผลิตชดุฝึกอบรมเป็นการก าหนด
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพ่ือใหท้ราบถึงผลท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมว่าบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด
ไวห้รือไม ่ 

2. การจดัล าดบัสาระการน าเสนอ โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงคเ์ชิง
พฤติกรรม การวิเคราะหพ์ฤติกรรม การจดัล าดบัประสบการณก์ารฝึกอบรม การก าหนดขอบข่าย
ของเนือ้หาการฝึกอบรม และการพิจารณาหลกัสตูรฝึกอบรม  

3. การผลิตชุดฝึกอบรม เป็นการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างมี
เหตผุล และ การเขา้มามีส่วนรว่มของกลุ่มคนท่ีเขา้รบัการฝึกอบรม โดยค านึงถึงหลกัการปรชัญา 
จิตวิทยา สงัคมวิทยา และ การศกึษา  

4. การเลือกส่ือชุดฝึกอบรมท่ีช่วยให้ประสบการณ์มีความเป็น
รูปธรรมสงูขึน้ โดยพิจารณาจากการตอบสนองวตัถุประสงค ์การตอบสนองของผูร้บัการฝึกอบรม 
ความเหมาะสมกบัประสบการณเ์ดมิของผูร้บัการฝึกอบรม และเป็นส่ือราคาไมแ่พงหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  

5. การประเมินชดุฝึกอบรมมีขอบข่ายของการประเมินครอบคลมุ ทัง้
ดา้น วตัถปุระสงค ์เนือ้หา สาระ รวมทัง้การประเมินก่อนการเขา้รบัการฝึกอบรม ยทุธศาสตรช์ดุฝึก
อบรม สถานท่ี เวลา และส่ือฝึกอบรม   

สรุปไดว้่า การผลิตชุดฝึกอบรม ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เนือ้หา ส่ือ
และอปุกรณ ์ผูผ้ลิต การด าเนินการผลิต การทดสอบคณุภาพ การประเมินและการปรบัปรุง 

4.6 ประโยชนข์องชุดฝึกอบรม 
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  และชุดฝึกอบรมเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีผ่าน

กระบวนการสรา้งหรือผลิตอย่างเป็นระบบ จะมีประโยชนต์่อผู้ใหก้ารอบรมและผูร้บัการอบรม
ดงัตอ่ไปนี ้ (ศริพิรรณ สายหงษ ์และ สมประสงค ์วิทยเกียรติ, 2534, น.705) 
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1. ประโยชนต์อ่ผูใ้หก้ารอบรม 
1.1 ชดุฝึกอบรมจะมีคูมื่อด าเนินกิจกรรมทกุขัน้ตอนอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูใ้หก้ารอบรม 
 1.2 ชุดฝึกอบรมประกอบด้วย ส่ือ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการ

อบรม รวมทัง้แหลง่ขอ้มลูท่ีวิทยากรอาจตอ้งไปศกึษาเพิ่มเติม ท าใหผู้ใ้หก้ารอบรมไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการเตรียมการฝึกอบรม 

 1.3 ประหยัดเวลาในการเตรียมการฝึกอบรม เน่ืองจากชุดฝึกอบรมได้
เตรียมทกุสิ่งทกุอยา่งดงักลา่วขา้งตน้ส าหรบัผูใ้หก้ารอบรมแลว้ 

 1.4 มีความมั่นใจในการด าเนินการฝึกอบรม เพราะทราบขัน้ตอนตา่งๆ 
อยา่งชดัเจน  และมีอปุกรณป์ระกอบการฝึกอบรมไวอ้ยา่งพรอ้มเพรียงแลว้ 

2. ประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
2.1 สรา้งแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนใหก้ับผู้เขา้รบัการอบรม 

โดยจดัใหมี้กิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย มีการเสริมแรงผูเ้รียนโดยการเฉลยค าตอบ มีการใชส่ื้อ
การเรียนแบบประสม ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เบื่อหน่าย และต่ืนตัวในการฝึกอบรมอยู่
ตลอดเวลา 

2.2 สามารถศึกษาดว้ยตนเองในเนือ้หาวิชาท่ีสนใจไดโ้ดยไม่จ  ากัดเวลา 
สถานท่ี 

2.3 สามารถศึกษาทบทวนได ้ไม่เหมือนกับการฟังวิทยุ  การดูรายการ
โทรทศัน ์ เม่ือรายการผา่นไปแลว้  ไมส่ามารถยอ้นกลบัได ้

สรุปไดว้่า ชุดฝึกอบรมมีประโยชนต์่อผูใ้หก้ารอบรม ในดา้นการอ านวยความ
สะดวก ประหยดัเวลาในการเตรียมการฝึกอบรม และมีประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้รบัการอบรม ในดา้นการ
สรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู ้สามารถศกึษาดว้ยตนเอง 
 
5. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการร่วมการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน  พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 ตามท่ีระบไุวใ้นมาตรา 8 ว่า “สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนเป็น
สถานศกึษาและวิจยัมีวตัถปุระสงคใ์นการใหก้ารศกึษา สง่เสรมิวิทยาการและวิชาชีพชัน้สงู ท าการ
สอน  ท าการวิจยั  ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  และท านบุ  ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ”  
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ซึ่งถือไดว้่าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีอยู่
ภายใตส้ังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการหลกัสูตรและ
ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และค านึงถึงมาตรฐานการ
อดุมศกึษาตลอดจนระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีใชก้ ากบัติดตามผลการด าเนินงานของ
สถาบนัอดุมศกึษาใหมี้คณุภาพตามมาตรฐาน ปัจจบุนัประเทศไทยมีสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใน
สงักัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 72 แห่ง จ  าแนกตาม
ประเภทแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) มหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 42 แห่ง 2) วิทยาลยัเอกชน 
จ านวน 19 แห่ง และ 3) สถาบนัเอกชน จ านวน 11 แห่ง (ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม,2562) 

จากการเปล่ียนแปลงของโลกและการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเป็นหนึ่งในองคก์รท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนยทุธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศใหมี้ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ตามวิสยัทศันข์องยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องพัฒนาและก้าวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ โดยค านึงถึงศาสตรท่ี์เหมาะกบัสภาพการณก์ารเปล่ียนแปลงทางสงัคมโลก ท่ีเนน้
เรื่องการสรา้งนวัตกรรมและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษยใ์หมี้คุณภาพสูงขึน้ ซึ่งตอ้งใชท้ักษะการ
คิดคน้ ความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือสรา้งผลิตภัณฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคณุค่าต่อสงัคมและประเทศชาติ ท่ีเป็น
การเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะคิดวิเคราะห ์ (Critical Mind) ทกัษะ
คดิสรา้งสรรค ์(Creative Mind)  ทกัษะคิดผลิตภาพ (Productive Mind) และ ทกัษะคิดรบัผิดชอบ 
(Responsible Mind) (ไพฑูรย ์สินลารตัน์, 2559) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีการปรบัตัว            
หาเอกลักษณ์ตามความถนัดของตนเอง ปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอน 
พร้อมมีเครื่องมือท่ีมีความทันสมัย เน้นหลักสูตรท่ีเฉพาะเจาะจงตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความตอ้งการของผูป้ระกอบการอย่างแทจ้ริง ท าให้สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนมี
ช่ือเสียงติดอนัดบั Webometrics Ranking of World Universities ในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั
ทั่วโลก กลุ่มสถาบนัการศึกษาเอกชน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (แคมปัส-สตารอ์อนไลน,์ 
2562) ไดแ้ก่ 1) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2) มหาวิทยาลยัรงัสิต 3) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 4) 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และ 5) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นตน้ 

การเรียนการสอนในภาพรวมของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน มีแนวทางในการพฒันา
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพแบบผสมผสาน หลากหลายรูปแบบ สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
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บางแห่งพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรีบางสาขาวิชา
โดยก าหนดใหก้ารเรียนการสอนเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพบางทกัษะ
เป็นสว่นหนึ่งของการจดักิจกรรม ดงัเช่น ส่งเสริมศกัยภาพนกัศกึษาใหมี้โอกาสแสดงออกถึงทกัษะ
ความสามารถตา่งๆ ใหไ้ดใ้ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสท างานรว่มกัน 
ปรบัฐานความคดิและพฒันากิจกรรมการสรา้งความรผัผิดชอบ ความซ่ือสตัย ์ตอ่ตนเอง ผูอ่ื้น และ
สังคม และจากการเปล่ียนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ปรบัเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนากิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหต้อบโจทยต์ามเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด อีกทัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างก าหนดอัตลักษณ์ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ ปรัชญา และ
วิสยัทศัน ์ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหนึ่งในประเทศไทย การจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอิงตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค ์และมีจิต
วิญญาณผูป้ระกอบการท่ีสามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก และด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 
และมีปณิธานท่ีมุง่พฒันาบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความเป็นผูน้  าเชิงสรา้งสรรค ์
มีจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเป็นมืออาชีพดา้นวิชาการ และทกัษะในทางปฏิบตัิดว้ย
ความรบัผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้เป็นสถาบนัในระดบัสากลท่ีเ ป็นศูนยร์วมการวิจัย ซึ่งมุ่งสรา้ง
ความรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษาและองคก์รทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือประโยชนใ์นการ
พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนและการใหบ้รกิารทางวิชาการแก่สงัคม  

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เนน้เรื่องของความคิดสรา้งสรรคแ์ละความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เป็นการด าเนินงานตาม
พนัธกิจ 4 ดา้นของสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้ 1) ดา้นการเรียนการสอน ใหบ้ริการการเรียนการสอน
แบบสรา้งสรรค ์(Creative Teaching) เช่น Project Based Learning , Non-Project Based 
Learning และ Online และดา้นการผลิตบณัฑิต มุ่งผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนกัสรา้งสรรคท่ี์มีคณุภาพ
และมีจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ ซึ่งสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์รและสงัคม
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เศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านงานวิจัย ให้บริการงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรคใ์นหลายรูปแบบ เช่น Knowledge Based Research (KBR) , Research Based 
Learning (RBL) , Academic Activities Based Research (ABR) และ Community Based 
Research (CBR) 3) งานบริการวิชาการแก่สงัคม โดยรว่มเรียนรูเ้พ่ือพฒันาพืน้ท่ีสรา้งสรรคแ์ละ
สิ่งแวดลอ้มสรา้งสรรค ์(Creative Learning Space/Place) ใหเ้กิดประโยชนก์บัชมุชนและสงัคม , 
ส่งเสริมและพฒันาชมุชนทอ้งถ่ินสรา้งสรรค ์(Creative Community) , ส่งเสริมและพฒันาเนือ้หา
สาระท่ีสรา้งสรรค ์(Creative Content) 4) งานท านุบ  ารุงศิลปะและวฒันธรรม ใหบ้ริการส่ือใน
หลากหลายรูปแบบ รวมทัง้ระบบการด าเนินงานบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัผูมี้ส่วนไดเ้สียใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ (มหาวิทยาลยักรุงเทพ,2562: ออนไลน)์  

5.2 มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรงัสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ การผลิต

บณัฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเนน้ทางดา้นวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การออกแบบและการจดัการเป็นส าคญั รวมถึงวิชาชีพอิสระ ท่ีสามารถสรา้งงานของ
ตนเองได ้การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอิงตามวิสัยทัศนท่ี์
ตอ้งการสรา้งคนใหเ้ป็นขมุพลงัปัญญาของชาติ เพ่ือปฏิรูปประเทศไทยไปสู่สงัคมธรรมาธิปไตย มี
การปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกั ดว้ยการพฒันาสมรรถนะและทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรบัศตวรรษท่ี 21 (Competency-Based) บรูณาการสหสาขา วิชา ปรบัเปล่ียนหลกัสตูร
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง (Regeneration) ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างเต็มท่ี 
(Technology Transformation) และมุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) และตระหนกัว่า
บณัฑิตทุกคนจ าเป็นตอ้งมีทักษะหรือความรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
ส าหรบั ระบบธุรกิจสมยัใหม ่ 

กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของมหาวิทยาลยัรงัสิต 
เนน้เรื่องของความคิดสรา้งสรรค ์นวตักรรมและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เป็นการด าเนินการตาม
พนัธกิจหลัก 4 ดา้นของสถาบนัอุดมศึกษา ดงันี ้1) ผลิตบณัฑิต อุดมปัญญา มีความรู ้ความ 
สามารถ คณุธรรม จริยธรรม ความคิดสรา้งสรรค ์จิตสาธารณะ 2) สรา้งงานวิจยั งานสรา้งสรรค์
และนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่การพฒันาสงัคม 3) ใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม เพ่ือสรา้งความเขม้แข็ง
อย่างยั่ งยืนบนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตย 4) สรา้งความ
ตระหนักและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ความรบัรูแ้ละความ 
เขา้ใจในวฒันธรรมนานาชาติ (มหาวิทยาลยัรงัสิต,2562 : ออนไลน)์ 
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 5.3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นธุรกิจของประเทศ การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพอิงตามวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ เรื่อง การ
ประกอบการท่ีขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship) ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดทางธุรกิจท่ีก าลงัจะกลายเป็นกระแสระดบัโลก เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนประเทศไทยดว้ยการ
ประกอบการท่ีขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพของมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยมีเป้าหมายในการด าเนินการดงันี ้1) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความมั่นคง ยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีเ ก่ียวข้อง( Business 
Sustainability with Customer Oriented) 2) เป็นมหาวิทยาลลยัท่ีมีส่วนส าคญัสนบัสนนุใหเ้กิด
การปฏิรูปดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดว้ยนวตักรรม (Key Contributor of Economic 
Reform with Innovation) และ 3) เป็นมหาวิทยาลัยไดร้บัการยอมรบัในดา้นคณุภาพและมี
ช่ือเสียงโดดเด่นดา้นการคา้และอุตสาหกรรมบริการในระดบัสากล (Recognition by Quality) 
นอกจากนัน้มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเล็งยงัเล็งเห็นถึงแนวโนม้และความส าคญัของนวตักรรมท่ี
จะมาช่วยผลกัดนัภาคเศรษฐกิจและธุรกิจใหเ้ติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนยิ่งขึน้ (มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย, 2562: ออนไลน)์ 

5.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุง่เนน้เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีความ

โดดเด่นดา้นวิชาการ เทคโนโลยี และความรบัผิดชอบต่อสงัคม เนน้การสรา้งบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอิงตามปรชัญาของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสถานศกึษาท่ีสรา้งคน  คนสรา้ง
ชาติ ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคนใหมี้ความรูค้วามสามารถเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ความเจรญิใหแ้ก่ประเทศชาต ิ

 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของมหาวิทยาลัย     
ศรีปทมุด าเนินการตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา 4 ประการโดย 1) เนน้การสรา้งบณัฑิต
ให้เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยดา้นความเป็นมืออาชีพและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  โดยมี
จดุเดน่ของหลกัสตูรท่ีเป็นเอกลกัษณข์องมหาวิทยาลยัศรีปทมุ คือการไดเ้รียนกบัมืออาชีพ และได้
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ฝึกปฏิบตัิจริง  2) ทางดา้นงานวิจัย มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคญักับการพัฒนาคุณภาพ ของ
อาจารยอ์ย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  โดยจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหอ้าจารยผ์ลิตผลงาน วิจยั   ผลงานวิชาการ  และการน าเสนอผลงานวิชาการอย่างเต็มท่ี    
3) งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมีการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมทัง้ในส่วนของคณะและศนูย์
ใหบ้ริการวิชาการต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามความเช่ียวชาญของแต่ละส่วนงาน 
นอกจากนี ้แต่ละคณะยังไดจ้ัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบใหเ้ปล่า  และ 4) การท านุ
บ  ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีศูนยศ์ิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการจัด
โครงการดา้นการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมรว่มกบัคณะและหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ,2562: ออนไลน)์ 

5.5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นน าของ

ประเทศ ท่ี มีปณิธานท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะของ
ผูป้ระกอบการส าหรบัธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามอตัลักษณ ์New Business DNA การจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอิงตามวิสยัทศันท่ี์จะเป็นสถาบนัหลกัใน
การขบัเคล่ือนการปรบัเปล่ียนสู่ธุรกิจยคุใหม่และบรูณาการจีนและประชาคมอาเซียน โดยก าหนด
สมรรถนะหลกัซึ่งเป็นขีดความสามารถเชิงกลยทุธท่ี์จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ “New Business, 
AEC + China, Digital, and Entrepreneurial” รวมทัง้การสรา้งงานวิจยั และการบริการวิชาการ
ภายใตก้รอบ DPU Cluster  

กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยด์  าเนินการตามพันธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาดงันี ้1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูแ้ละ
ทกัษะการปฏิบตั ิคดิเป็น คดิสรา้งสรรค ์มีความสามารถในการปรบัตวัและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้มี
วิจารณญาณท่ีดี มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และมีความพรอ้มท่ีจะพฒันาความเจริญ
ของประเทศชาติ และพฒันาหลกัสตูรท่ีมีความทนัสมัย มีเนือ้หาซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศ
ไทย 4.0 มีการบูรณาการสู่การปฏิบตัิจริง โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชัน้เลิศ และจัดการ
เรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยีการสอนท่ีทนัสมยั 2) ผลิตผลงานวิจยัและองคค์วามรูร้ะดบัชาติและ
นานาชาตท่ีิเป็นประโยชนช์ว่ยในการแกปั้ญหาและพฒันาสงัคมและธุรกิจ 3) ใหบ้ริการวิชาการแก่
สงัคมท่ีเป็นประโยชนท์ัง้ภาครฐั ภาคเอกชน อตุสาหกรรม สงัคมและชมุชน สรา้งองคค์วามรู ้และ
ภาพลกัษณใ์หก้บัมหาวิทยาลยั 4) บรูณาการการท านบุ  ารุงดา้นศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการรว่มกับ
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เครือขา่ยภาครฐัและภาคเอกชนใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั และเป็นประโยชนต์อ่
ชมุชน สงัคม (มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2562: ออนไลน)์  

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้คว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกแบบ
งานวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั โดยสรุปเป็นหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

ทิพวลัย ์ปัญจมะวตั (2548) ท าวิจยัเรื่อง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสรา้งสรรคข์อง
นิสิตระดบัปรญิญาบณัฑิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ไดส้รุปผลของการวิจยัไวว้่า  ระดบัความคิด
สรา้งสรรคร์วมของนิสิตระดบัปริญญาบณัฑิต  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีความละเอียดลอออยู่
ในระดบัสูง  ความคิดคล่องตวัอยู่ในระดบัปานกลาง  และความริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นอยู่ใน
ระดบัต ่า  รวมถึงความแตกตา่งกันของสายการศึกษาท่ีเรียน  มีผลต่อระดบัความคิดสรา้งสรรคท่ี์
แตกต่างกัน  เช่น  สายวิทยาศาสตร ์ มีความคิดคล่องตัวสูงกว่าสายมนุษยศาสตร ์ และสาย
สงัคมศาสตร ์ ส่วนสายสงัคมศาสตรแ์ละสายมนษุยศาสตร ์ มีระดบัความคิดสรา้งสรรคม์ากกว่า
สายวิทยาศาสตร ์ และท่ีส าคญัผลการวิจยัยงัไดข้อ้สรุปว่า  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และบุคลิกภาพ 
คือ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความคดิสรา้งสรรคข์องนิสิตระดบัปรญิญาบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ลดัดา ศิลานอ้ย (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัเรื่อง การพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค  ์ 4 ประการ ไดแ้ก่ รูท้นั รูน้  าโลก เรียนรูช้  านาญ
เช่ียวชาญปฏิบตั ิรวมพลงัสรา้งสรรคส์งัคม ผลการวิจยัปรากฏว่ารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต
ภาพ สามารถพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์4 ประการได ้

ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ
นกัศกึษาปริญญาบณัฑิตดว้ยกิจกรรมศิลปะ  เพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิต
ผลงาน  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาท่ีมีความคดิสรา้งสรรคแ์ละมีทกัษะ
ในการผลิตผลงาน  เพ่ือศึกษาแนวคิดการจดัการศึกษาดว้ยกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน  และเพ่ือพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาดว้ยกิจกรรม
ศิลปะ  ผลการวิจัยไดแ้นวคิดการจัดการศึกษา IBCPA Model ท่ีประกอบดว้ย  ขัน้กระตุน้
จินตนาการ(Imagine)  ขัน้ระดมสมอง (Brainstorming)  ขัน้สรา้งสรรคผ์ลงาน (Creating)         
ขัน้น าเสนอผลงาน (Presenting)  และขัน้ประเมินผล (Assessing) ผลการทดสองความคิด
สรา้งสรรคก์่อนการฝีกอบรมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดสรา้งสรรคด์า้นความคิดริเริ่ม  
ความคิดยืดหยุ่น  และความคิดละเอียดลออ  อยู่ในระดบัต ่า  ยกเวน้ความคิดคล่องแคล่วอยู่ใน
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ระดบัสงู  หลงัฝึกอบรมความคดิสรา้งสรรคใ์นทกุดา้นอยู่ในระดบัสูง  ส าหรบัผลการประเมินทกัษะ
การผลิตผลงาน  โดยใชแ้บบตรวจผลงานดา้นลกัษณะผลงาน  พบวา่  นกัศกึษามีความสามารถใน
การผลิตผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นผลงานนวตักรรม  มีลกัษณะเป็นผลงานดดัแปลง  และมีลกัษณะ
เป็นผลงานเลียนแบบในระดบัมาก   

ปราณี อ่อนศรี (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันา  และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐานดว้ยการวิจยัและพฒันา  วิธีด  าเนินการวิจยั  แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  
ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูล  แนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัเพ่ือน ามาใชใ้นการสงัเคราะห์
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  ขัน้ตอนท่ี 2  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและน าไปทดลองใช ้ ขัน้ตอนท่ี 3  การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ 
โดยท าการศึกษาในนักเรียนพยาบาล  ชัน้ปีท่ี 3  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  จ านวน 98 คน  
โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัสองครัง้ (One Group Pretest-Posttest Design)    
ใชเ้วลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง  ขัน้ตอนท่ี 4  ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  
โดยมีการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพืน้ฐาน  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิต ิ
Dependent t-test  และวิเคราะหเ์นือ้หาจากการสมัภาษณ ์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้ 1. รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐาน (ACTOR Model)  ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1. ขัน้วิธีเพ่ือการผ่อนคลาย (Approach to relaxation)  2. ขัน้การใชผ้งัมโนทศัน ์
(Concept mapping)  3. ขัน้การถ่ายโยงการเรียนรู ้(Transfer of Learning)  4. ขัน้การบริหาร
สมอง (Operation to Brain-Gym)  และ 5. ขัน้การคิดไตรต่รอง (Reflection)  ส่วนประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ใชส้มองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล  พบว่า
นักเรียนพยาบาลมีคะแนนความรูใ้นวิชาการวิจัยทางการพยาบาลก่อนและหลังเรียนมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และเม่ือพิจารณาคะแนนจดุตดั (cut-off score) 
ตามวิธีของเบอรก์ พบว่า  คะแนนความรูเ้ฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 29.01 ซึ่งสูงกว่าค่าคะแนน
จดุตดั (24) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01  และพบว่านกัเรียนพยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อ
วิชาการวิจยัทางการพยาบาลก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ 
และพบวา่นกัเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉล่ียความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมมาก  
ผลจากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครัง้นี ้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
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ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนรูข้องผูเ้รียน  จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีควร
น าไปเผยแพรต่อ่ไป 

ดารารตัน ์มากมีทรพัย ์(2553) ศกึษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดว้ยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชาการเลือกและการใช้
ส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า การเรียนแบบผสมผสาน
ดงักล่าวส่งผลใหค้ะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศกึษาสูงขึน้ โดยมีคา่ดชันีประสิทธิผลความกา้วหนา้ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เทา่กบัรอ้ยละ 63 และคา่ดชันีประสิทธิผลความกา้วหนา้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเทา่กบัรอ้ยละ 59  

นิธิภัทร บาลสิริ (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาปริญญาบณัฑิต : การประยุกตใ์ชโ้มเดลพฒันาการพหุระดบัแบบผสม ผลการวิจยัคือ 
ปัจจยัระดบันกัศกึษาอธิบายการคดิอย่างมีวิจารณญาณไดม้ากกว่าปัจจยัระดบัโปรแกรมวิชา โดย
ปัจจยัระดบันกัศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การคิดอย่างมีวิจารณญาณมากท่ีสดุ คือ เชาวปั์ญญาทางอารมณ ์
รองลงมาคือ ความเช่ืออ านาจภายในตน ทักษะทางปัญญา แบบการเรียน ความสามารถทาง
ภาษา และการอบรมเลีย้งด ูส่วนปัจจยัระดบัโปรแกรมวิชาท่ีส่งผลตอ่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากท่ีสดุ คือ สภาพแวดลอ้มในการเรียน รองลงมาคือวิธีสอนท่ีสง่เสรมิการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
และคุณลักษณะของผู้สอน โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
รูปแบบของโมเดลและค่าพารามิเตอรไ์ม่แตกต่างระหว่างกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีสาขาวิชา เพศ และ
เกณฑเ์ฉล่ียสะสม แตกตา่งกนั สภาพแวดลอ้มในการเรียน ความสามารถทางภาษาและความเช่ือ
อ านาจภายในตน มีอิทธิพลต่อค่าอัตราการพัฒนาการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดบั
สงูสดุ 

จิตราพร ลีละวัฒน ์(2554) ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องการ
พฒันาภารกิจปฏิบตัเิพ่ือเสรมิสรา้งความคดิวิเคราะหใ์หก้บันกัศกึษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400) ซึ่งผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาภารกิจปฏิบตัิ 2 ชุด ในลกัษณะเป็นแบบทดสอบหัวข้อค าถาม 
(สถานการณ)์ คือ ชุดท่ี 1 หวัขอ้ ธรรมาภิบาลของนกัธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือน าไปทดลองใช้
กบันกัศกึษาก่อน และพฒันา ชดุท่ี 2 หวัขอ้ จริยธรรมของผูบ้ริหาร ผลการประเมินการท าภารกิจ
ปฏิบตัิทัง้ 2 ชุด ไดผ้ลในท านองเดียวกันคือ นกัศึกษามีระดบัการคิดวิเคราะห์ในระดบัปานกลาง
จนถึงมาก 

ณัชชา มหปุญญานนท์ และ เปมิกา สังขรณ์ (2556)  ศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบวัด
คณุลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์า้นความรบัผิดชอบ ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
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ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใช้วัดคุณลักษณะระดบัคุณธรรมจริยธรรมดา้นความ
รบัผิดชอบ 3 ดา้น คือ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และความรบัผิดชอบ
ต่อผลงาน  ซึ่งแบบวัดท่ีไดเ้ป็นแบบวดัแบบสถานการณ ์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวัด
คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค  ์ ดา้นความรบัผิดชอบ ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีสรา้งขึน้ และเพ่ือสรา้งเกณฑป์กตวิิสยั (norms) 

สมพิศ ศิริโยธา (2558) ศึกษาเพ่ือพฒันาแบบวดัความรบัผิดชอบต่อสังคมส าหรบั
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา พบว่าโครงสรา้งของแบบวดัความรบัผิดชอบตอ่
สังคมแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ความรับผิดชอบต่อครอบครวั ความรับผิดชอบต่อเพ่ือน ความ
รบัผิดชอบตอ่สถานศกึษา ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน และความรบัผิดชอบตอ่ประเทศชาติ  ซึ่งแบบ
วดัท่ีไดมี้รูปแบบเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 70 ขอ้ แบบวดัความรบัผิดชอบมี
คณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงพินิจ มีคุณภาพรายขอ้ดา้นอ านาจจ าแนก มีคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงสภาพ ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง และดา้นความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัตามเกณฑ ์และ
สรา้งเกณฑป์กติของแบบวัดในรูปคะแนนทีปกติ (normalized T-score) เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
คณุลกัษณะความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหเ้ป็นหนว่ยเดียวกนั 

สิริชัย ดีเลิศ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องบณัฑิตใน
สถาบนัระดบัอดุมศกึษาท่ีมีอตัลกัษณเ์ชิงสรา้งสรรค ์พบว่ากระบวนการพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
มี 5 ขั้นตอน คือ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะและทัศนคติ การสร้างความคิด การ
ประยุกตใ์ชค้วามคิด และการสรา้งอตัลกัษณ ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสรา้งสรรคข์องบณัฑิตใน
แต่ละสาขาวิชา คือ รายไดข้องมารดา อาชีพของบิดา หลกัสูตร สาขาวิชาท่ีเรียน และคณะวิชาท่ี
เรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์ควรค านึงถึงนักศึกษา ศักยภาพของผู้สอน ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และภูมิหลังของนักศึกษาท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอของ
กระบวนการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคส์ามารถวัดไดจ้ากตวัแปรสังเกตในแต่ละขัน้ตอน และ
องคก์ารนวัตกรรมสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรสัง เกต คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
โครงสรา้งองคก์าร ภาวะผูน้  า องคก์ารแห่งการเรียนรู ้การท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร 
บรรยากาศในการสรา้งนวตักรรม ปัจจยัดา้นเครือขา่ยภายนอก 

สรุพล บญุลือ และ คณะ (2558) ท าการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบหอ้งเรียนเสมือนโดย
ใชก้ารเรียนรูร้่วมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส ์เพ่ือพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรแ์ละสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีขั้นตอน
ด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 สรา้งรูปแบบหอ้งเรียนเสมือนโดยใชก้ารเรียนรูร้ว่มกนั
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และการเรียนการสอนแบบซินเนคตกิส ์ซึ่งประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) ระบบการเรียนแบบ
หอ้งเรียนเสมือน 2) เครื่องมือส่ือสารและการท างานรว่มกนั 3) เนือ้หา ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้4) 
บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน 5) กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 6) การประเมินผล 
ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาผลการใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัและคณะสรา้ง ขัน้ตอนท่ี 3 น าเสนอรูปแบบดงักล่าว
โดยน าไปทดลองใชก้ับนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจัยคือนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ
หอ้งเรียนเสมือนโดยใชก้ารเรียนรูร้ว่มกันดงักล่าว มีความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

กนกวรรณ มณฑิราช (2559) ศกึษาและวดัระดบัการรบัรูด้า้นคณุลกัษณะทกัษะซีซีพี
อาร ์ศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะซีซีพีอาร ์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมโดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรคัชนันิซึมเพ่ือพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (ซีซีพีอาร)์ ของนกัศึกษา
สาขานิเทศศาสตร ์สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยผลการศึกษาพบว่าการรบัรูค้วามส าคญัดา้น
คณุลกัษณะทกัษะซีซีพีอารข์องนกัศกึษาสาขานิเทศศาสตร ์สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ขนาดของสถาบนัการศึกษามีผลต่อระดบัการรบัรู ้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะด้านทักษะซีซีพีอาร์ ได้แก่  ผู้บริหารสถาบันการ ศึกษา ผู้สอน ผู้เ รียน และ
สภาพแวดล้อม ผู้วิจัยน าผลการศึกษาด้านการรับรู ้และปัจจัยท่ีส่งผลดังกล่าวมาพัฒนาเป็น
โปรแกรมการฝึกอบรมผา่นทฤษฎีคอนสตรคัชนันิซึม โดยเนือ้หาการเรียนรูเ้นน้ใหค้วามส าคญัดา้น
การปฏิบตัิงานจริงผ่านวิธีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้เครื่องมือการส่ือสารส่วนตวัเป็นหลกั น าไป
ทดลองใช้พบว่า นักศึกษามีระดับการเรียนรูด้า้นทักษะซีซีพีอารใ์นระดับเพิ่มขึน้ในทุกๆ ดา้น 
โดยเฉพาะดา้นการผลิตผลงานและการมีความรบัผิดชอบ 

นุชรตัน ์นุชประยูร (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสรา้งความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  โดยการวัดความรับผิดชอบต่อตนเอง 
กระบวนการวิจยัมี 3 ขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้สรา้งรูปแบบการสอน (Construction) ขัน้น ารูปแบบการ
สอนไปใชใ้นสถานการณจ์รงิ (Implementation) และขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันา รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้มานี ้
เรียกว่า PGARR Model ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ เสนอสถานการณจ์ูงใจ (Situation 
Persuasion) ก าหนดเป้าหมายด าเนินการ (Goals Determination) เสริมสรา้งดว้ยการปฏิบตั ิ
(Action Enhancement) เสนอความคิดสะทอ้นกลบั (Reflection Provision) และส านึกรบัผิดชอบ
ตอ่ตนเอง (Self-responsibility Awareness) ผลการน ารูปแบบการสอนไปใช ้คือ แนวโนม้ของ
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พฒันาการความรบัผิดชอบต่อตนเองของผูเ้รียนสงูขึน้ และผูเ้รียนมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบการ
สอนนีใ้นระดบัมาก 

ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว (2560)  ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพปัจจุบันของการคิด
สรา้งสรรคส์  าหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนรูแ้บบเปิดตามแนวคิด
คอนเน็คติวิสตซ์ึมเพ่ือส่งเสริมการคิดสรา้งสรรค ์ศกึษาระดบัความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนท่ีเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียน ผลการวิจัยมีดงันี ้ดา้น
การศกึษาสภาพปัญหาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอรใ์นการจดัการเรียนรู ้มีระดบัการคิดสรา้งสรรคใ์นระดบัต ่า การ
พฒันารูปแบบการเรียนรูแ้บบเปิดตามแนวคิดคอนเน็คติวิสตซ์ึมประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
1) สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้2) บรบิทและ 3) กระบวนการจดัการเรียนรู ้ซึ่งกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสง่เสรมิการคดิสรา้งสรรคมี์ 6 ขัน้ตอน คือ 1) สถานการณปั์ญหา 2) เช่ือมโยง 3) ส ารวจความถกู
ตอ้ง 4) สรา้งองคค์งวามรู ้5) การประเมิน 6) เผยแพร่ระดบัการคิด สรา้งสรรคข์องผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยวิธีการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มาเพิ่มขึน้จากระดบัต ่าไปสู่ระดบัปานกลาง ความสัมพันธ์
ระหว่างการคิดสรา้งสรรคก์ับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่ามีความสมัพนัธเ์ชิงบวก และผูเ้รียนมี
ความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนรูด้งักลา่วในระดบัมาก 

ธีรศกัดิ์ พาจนัทร ์(2560) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็น
ฐาน เพ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะในการวิเคราะหแ์ละวางแผนแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุของนกัศึกษา
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือ
เสริมสรา้งสมรรถนะในการวิเคราะหแ์ละวางแผนแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข มีองคป์ระกอบหลกั 7 
ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้3) เนือ้หาสาระวิชา 4) กิจกรรม
การเรียนการสอน 5) บทบาทผูเ้รียน 6) บทบาทผูส้อน และ 7) การวดัผลและประเมินผล กิจกรรม
การเรียนการสอนนี ้มีช่ือเรียกว่า PORPAC Model ประกอบดว้ย 1) การระบุปัญหา (Problems : 
P) 2) วตัถปุระสงค ์(Objective : O) 3) การคน้ควา้ เอกสารและตัง้สมมุติฐานการวิจยั (Review 
and Hypothesis : R) 4) การวางแผนและเก็บรวบรวมขอ้มลู (Planning and Data Collection : 
P) 5) การวิเคราะหข์อ้มลู (Analyzing data : A) และ 6) การสรุปผล (Conclusion : C) ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้โดยผูท้รงคณุวุฒิ พบว่ามี  ความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก และมีค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากบั 0.651 ส าหรบัผลการใชรู้ปแบบการเรียนการ



 137 
 
สอนท่ีพฒันาขึน้ พบวา่นกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะในการวิเคราะหแ์ละวางแผนแกไ้ขปัญหา
สาธารณสขุ ก่อนและหลงัการเรียนเท่ากบั 7.82 คะแนน (S.D.= 1.96) และ 12.64 คะแนน (S.D.= 
1.82) ตามล าดบั โดยหลงัการเรียนนกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ 4.82 คะแนน (95% CI = 4.20 to 5.44; p-value < 
0.001) 

วิชดุา วงศเ์จรญิ (2561) ศกึษาการน าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบั
เทคโนโลยีเสมือนจรงิมาพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะหแ์ละทกัษะการแกปั้ญหา และศกึษาความพึง
พอใจท่ีมีตอการจดัการเรียนรูด้งักล่าว ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละ
ทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 และผูเ้รียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรูด้งักล่าวสงูกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ดวงเนตร ธรรมกุล, ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ, และ ณัฐยา ศรีทะแก้ว (2561: 
บทคดัย่อ) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการก ากับตนเองของนกัศึกษาพยาบาล 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชาวิจัยทางการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า การ
จดัการเรียนการสอนแบบตกผลึกช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ และเกิด
ทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนวิชาวิจยัทางการพยาบาล 

เอลลิสนั (Ellison, 1995) ท าการวิจยัเรื่อง ผลของการเรียนการสอนท่ีใชก้ระบวนการ
การแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคท่ี์มีตอ่ความคิดสรา้งสรรค ์โดยท าการวิจยัเชิงทดลองน าการแกปั้ญหา
เชิงสรา้งสรรคม์าใชใ้นการออกแบบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 1 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศกึษาผลจากการสอนทัง้ทางดา้นความคิด
สร้างสรรค์และเจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีไดร้บัการสอนการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคมี์ความคิดสรา้งสรรคส์งูขึน้
อย่างมีนัยส าคญั โดยมีการพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นดา้นความ คิดคล่องสูงท่ีสุด ท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 และมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค ์

โลเปซ (Lopez, 2007) ท าการวิจยัเพ่ือศกึษาเก่ียวกบัความแตกตา่งของหอ้งเรียนท่ี
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพกับหอ้งเรียนแบบปกติ โดยการเลือกเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเป็นส่ือในการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ถึงผลงานทางการศึกษา ผลการวิจัย
ชีใ้หเ้ห็นว่าหอ้งเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการในการเรียนรูข้อง
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ผู้เรียนและความสามารถของผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลงานทาง
การศกึษาท่ีมากกวา่หอ้งเรียนแบบปกติ 

มมัฟอรด์และคณะ (Mumford and others,2010) ท าการวิจยัเรื่องปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการตดัสินใจทางจริยธรรม วตัถปุระสงค์
ของการวิจยัเพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคก์บัความสามารถในการ
ตดัสินใจทางจริยธรรม กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกจ านวน 258 คน เพศชาย จ านวน 
98 คน เพศหญิง จ านวน 151 คน ไม่รายงาน จ านวน 9 คน  ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาสาขาชีววิทยา
รอ้ยละ 40 สาขาการแพทยร์อ้ยละ 27 และสาขาสงัคมศาสตรร์อ้ยละ 33 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
อาย ุ28 ปี ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการตดัสินใจทางจรยิธรรมของนกัศกึษาปริญญาเอก
สาขาชีววิทยา การแพทยแ์ละสงัคมศาสตร ์มีความ สมัพนัธก์บัการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการเสริมสร้างทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห ์และสรุป
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยศึกษาความหมายและ
องคป์ระกอบ แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ CRP โดยศกึษาความหมายและ
องคป์ระกอบ แนวคิดดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพในสภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการ โดยศึกษาความหมาย 
จุดมุ่งหมาย ประเภท ขัน้ตอน และเทคนิคการจดัล าดบัความส าคญัของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดย
ศึกษาความหมาย วตัถ ุประสงค ์ความส าคญั ประเภทและลกัษณะของการจดักิจกรรม
นกัศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันาชุดฝึกอบรม โดยศึกษาความส าคญัของการ
ฝึกอบรม ความหมาย ประเภท ความส าคญั องคป์ระกอบ ขัน้ตอนการออกแบบและการผลิต 
การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษา ความหมาย 
ความเป็นมา ประเภท และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

 
 
 
 



  

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนั- 

อดุมศกึษาเอกชนเป็นการศกึษาในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูหลายแหล่งและหลายวิธีการ ขอ้มลูการ
วิจยัมีทัง้ขอ้มลูเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอ้มลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Data) ซึ่งได้
จากวิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม การสมัภาษณ ์การวิเคราะหแ์ละการสงัเคราะหง์านวิจยัและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

ระยะท่ี 2 การสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน    

ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

 
ระยะที ่1 การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

วตัถุประสงคข์องการวิจยัในระยะท่ี 1 นี ้เพ่ือศึกษาใหท้ราบถึงสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และตระหนกัถึงคณุคา่ความส าคญัใน
การพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา ซึ่งใช้
การสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง และการประเมินความต้องการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั โดยการประเมินของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ี
รบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเขา้ท างาน ผลท่ีไดจ้ากขัน้ตอนนีส้ามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาชุดฝึกอบรมในดา้นการก าหนดเนือ้หาสาระ การจัดรูปแบบและกิจกรรมในการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัก าหนดวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้
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ข้ันตอนที่ 1 การสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสร้างเพื่อประเมินสภาพความเป็น
จริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้งเพ่ือประเมินสภาพความ

เป็นจริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ  านวน 10 คน คือ  

1. อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 5 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม
จ านวน 5 คน โดยก าหนดคณุสมบตัไิวด้งันี ้

1.1 เป็นผูมี้วฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป หรือ 
1.2 เป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ระดบัอดุมศกึษา และมีประสบการณใ์นการจดัการเรียนการสอนตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
1.3 เป็นผูมี้ผลงานวิจัยดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดย

เลือกแบบเจาะจงจากผลงานท่ีไดมี้การเผยแพรแ่ละเป็นท่ียอมรบัในความเช่ียวชาญดา้นนัน้ๆ   
2. นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบัน 

อดุมศึกษาเอกชน 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2562 และมีผลงานดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ โดยเลือกแบบเจาะจงจากผลงานท่ีไดมี้การเผยแพร่และเป็นท่ียอมรบั แห่งละ 1 คน รวม
จ านวน 5 คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง         

มีโครงสรา้งเพื่อประเมินสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้วิจัยก าหนดประเด็นหลักในการ
สมัภาษณ ์คือ สภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน คณุลกัษณะย่อยท่ีส าคญัในแตล่ะทกัษะ ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และวิธีการในการพฒันานกัศกึษาใหส้ามารถ
น าทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไปใช ้ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

 2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข้องกับทักษะเชิ ง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวบรวมข้อมูล และ
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วิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ราบถึงคุณลกัษณะ
ทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือสร้างแบบ
สมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง 

 2.2 การสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้ไปเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงอธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพ่ือขอความ
อนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา 

 3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้งพรอ้มหนงัสือจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 
แหง่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม และ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพ่ือขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลการ
สมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณเ์ป็นการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจยัมีวิธีการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้  
 4.1 ถอดเนือ้หาการสมัภาษณ ์
 4.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
4.3 น าเสนอผลท่ีได้เป็นแบบบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในขัน้ตอนท่ี 2 

 
 
 



 142 
 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้แบบสอบถาม 

น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 มาใช้
เป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้น
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็น
จริงและสภาพความคาดหวงั ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีรบันกัศกึษาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนเขา้ท างาน  

 กลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันัน้

จะค านวณขนาดของตวัอย่างโดยใชส้ตูรไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G.Cochran (1963) โดย
ก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัคา่ความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 (กลัยา วาณิชย์
บญัชา, 2549, น.74) คา่ท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 384.16 ดงันัน้ตอ้งใชข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 384 
คน จึงจะสามารถประมาณค่ารอ้ยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินรอ้ยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น
รอ้ยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจะใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง ซึ่งถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือ ไมน่อ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง  

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

เ ก่ียวกับความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง เป็นแบบสอบถาม
ความคดิเห็นท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ โดยมีเนือ้หาครอบคลมุดงันี ้1) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  2) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการ
พฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดขัน้ตอนในการจดัท าแบบสอบถาม ดงันี ้ 

2.1 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ โดยรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 และ
วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทราบแนวความคิด 
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ความหมายและองคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ จากนัน้สงัเคราะหแ์นวคิด 
เพ่ือเป็นองคป์ระกอบเบือ้งตน้ในการก าหนดเป็นกรอบเพ่ือน าไปจดัท าแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในสภาพความเป็นจริงและสภาพ
ความคาดหวัง แบบสอบถามท่ีจัดท าเป็นแบบการตอบสนองคู่  คือ  มีการรวบรวมขอ้มูล 2 
ประเด็นในแต่ละหัวข้อประเมิน  คือ  ประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั 

2.2 น าขอ้มูลและทักษะย่อย ทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ี
สงัเคราะหไ์ด ้จากขอ้ 2.1 มาใชส้  าหรบัจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง ซึ่งประกอบดว้ย คุณลักษณะดา้น ทักษะคิดวิเคราะห ์ 
ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ ทกัษะคิดผลิตภาพ  และทกัษะคิดรบัผิดชอบ โดยเขียนนิยามศพัทเ์ฉพาะให้
ชัดเจน ใชภ้าษาในการเขียนขอ้ค าถามในแต่ละดา้นของทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพให้
ถกูตอ้ง เหมาะสม เขา้ใจง่าย โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอ้มูลทั่วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลจาก
การสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการของ  (Likert, 
1967, pp.90 -95) ทกุขอ้จะมีค าตอบ 2 สภาพ คือ สภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั
ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนน และค าอธิบายในการตอบขอ้ค าถาม ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวตรง
กบัสภาพความเป็นจรงิของนกัศกึษาในระดบัมากท่ีสดุและตรงกบัสภาพความคาดหวงัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวตรง
กบัสภาพความเป็นจรงิของนกัศกึษาในระดบัมากและตรงกบัสภาพความคาดหวงัมาก 

3 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวตรง
กบัสภาพความเป็นจรงิของนกัศกึษาในระดบัปานกลางและตรงกบัสภาพความคาดหวงัปานกลาง 
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2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวตรง
กบัสภาพความเป็นจรงิของนกัศกึษาในระดบันอ้ยและตรงกบัสภาพความคาดหวงันอ้ย 

1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวตรง
กบัสภาพความเป็นจรงิของนกัศกึษาในระดบันอ้ยท่ีสดุและตรงกบัสภาพความคาดหวงันอ้ยท่ีสดุ 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ
ทกัษะในแตล่ะดา้น โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2554) ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.51– 5.00 หมายถึง ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิของนกัศกึษาในระดบัมากท่ีสดุและตรงกบัสภาพความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิของนกัศกึษาในระดบัมากและตรงกบัสภาพความคาดหวงัในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิของนกัศกึษาในระดบัปานกลางและตรงกบัสภาพความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิของนกัศกึษาในระดบันอ้ยและตรงกบัสภาพความคาดหวงัในระดบันอ้ย  

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพความเป็น
จรงิของนกัศกึษาในระดบันอ้ยท่ีสดุและตรงกบัสภาพความคาดหวงัในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3  ค าถามปลายเปิด เก่ียวกับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเตมิของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  

2.3  การหาคณุภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  2.3.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในสภาพ
ความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังฉบับท่ีจัดท าขึน้ เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
เบือ้งตน้และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 2.3.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรกึษาเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคา่ความเท่ียงตรง 
(Validity) และค านวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนมาค านวณคะแนน ซึ่งก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้
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มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง ก าหนดคา่คะแนนเป็น 1 
มีความเห็นวา่ ไมแ่นใ่จ ก าหนดคา่คะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่ ไมส่อดคลอ้ง ก าหนดคา่คะแนนเป็น   -1 

ถ้าค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ใดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
ขึน้ไป  ถือว่าใชไ้ด ้ ไม่ตอ้งปรบัปรุง  แต่ถา้ขอ้ใดมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.50  ตอ้งท า
การปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.249) 
ไดข้อ้ค าถามจ านวนทัง้สิน้ 53 ขอ้ (ภาคผนวก ข) 

โดยผูว้ิจยัก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
ดงันี ้

1 .  เ ป็นผู้ มี ความ รู้ความ เ ช่ียวชาญในด้านหลักสูต ร            
ดา้นการศกึษา สอนในระดบัอดุมศกึษา และมีประสบการณต์ัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน 

2. เป็นผูมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นงานวิจัย ดา้นการวัด
และประเมินผลเก่ียวกบันกัศกึษา และมีประสบการณต์ัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

3. เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นทกัษะเชิงสรรคแ์ละผลิตภาพ 
และมีประสบการณต์ัง้แต ่3 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน    

2.3.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีปรบัปรุงแกไ้ขตาม 
ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปทดลองใช ้(Try - Out) กับกลุ่มท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จ  านวน  30 คน  แลว้น าผลท่ีไดม้า
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และท าการวิเคราะหค์่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 
1990, p.169) โดยสภาพความเป็นจริงมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.989 
สภาพความคาดหวงัมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.992 และรวมทัง้สอง
ดา้นมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.990 โดยไดข้อ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิจัย
จ านวนทัง้สิน้ 53 ขอ้ ผลการวิเคราะหป์รากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ค่าความเชื่อม่ัน (α- coefficient) 

สภาพความเป็นเป็นจริง สภาพความคาดหวัง 
1. ดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์ 0.976 0.979 
2. ดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ 0.978 0.979 
3. ดา้นทกัษะคิดผลติภาพ 0.971 0.984 
4. ดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ 0.972 0.979 

รวม 0.989 0.992 
รวมทัง้ฉบบั 0.990 

 
 2.3.4 ผู้วิจัยน าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านการ

ตรวจสอบคณุภาพเรียบรอ้ยแลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ ์เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข
และน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็น

ดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ท่ีจดัท าขึน้และ
ผ่านการหาคณุภาพของเครื่องมือแลว้ไปเก็บขอ้มูล โดยผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ถึงสถานประกอบการท่ีมีนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท างาน เพ่ือขอความอนเุคราะห์
ในการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.2  ผู้วิ จัย เ ก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ ใ ช้บัณฑิต ท่ี รับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเข้าท างาน โดยผู้วิจัยด าเนินการน าแบบสอบถามพรอ้มหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถานประกอบการ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Google Form) โดยติดตามเก็บขอ้มลู
ผา่นเครือขา่ยและสมาคมศษิยเ์ก่า 

3.3  ผู้วิจัยติดตามน าแบบสอบถามท่ีไดร้ับคืนมาตรวจสอบความ
สมบรูณข์องค าตอบและใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
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4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีความสมบรูณม์าวิเคราะหโ์ดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิ ดงันี ้

4.1  ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่งใชก้ารวิเคราะหก์ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

4.2  ขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั ใชก้ารวิเคราะหค์า่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเกณฑก์ารล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นจากการทดสอบความมี
นยัส าคญัทางสถิต ิโดยการทดสอบคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Modified 
Priority Needs Index : PNI modified) (สวุิมล ว่องวานิช, 2558, น.264-277)  โดยใชส้ตูรในการ
ค านวณดงันี ้

    PNI modified    =  
 

D
DI

 

 
  โดยท่ี  I       =   คา่เฉล่ียความคดิเห็นของสภาพความคาดหวงั 
    D       =    คา่เฉล่ียความคดิเห็นของสภาพความเป็นจรงิ 
 

และการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  โดยเรียบเรียง
น าเสนอขอ้มลูในประเดน็ตา่งๆ ในรูปแบบพรรณนา (Description)  

4.3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีเป็นค าถามปลายเปิด ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) และหาความถ่ีเพ่ือเรียงล าดบัตามขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 

 
ระยะที ่2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ผูว้ิจยัน าผล PNI modified ท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งโครงรา่งในดา้น
การก าหนดเนือ้หาสาระ การจดัรูปแบบและกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ของชดุฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โดย
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ผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมในชดุฝึกอบรมจากการพิจารณาล าดบัของคา่ PNI modified  ของ
ทกัษะย่อยแต่ละทกัษะของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีอยู่ในช่วง .34 - .60 หรือ 5 ล าดบั
แรก เรียงจากมากไปนอ้ย สัมพันธ์กับระยะเวลาของกิจกรรม และปริมาณเนือ้หาของกิจกรรม 
รวมทั้งไดน้  าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(CRP) (ไพฑูรย ์สินลารตันแ์ละคณะ, 2560) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา (สชุาญ โกศนิ, 2546 ;ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2558) และแนวคิดใน
การสรา้งชดุฝึกอบรม (นิพนธ ์ศขุปรีดี, 2537; มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2537 และสเุทพ 
หุน่สวสัดิ,์ 2540) โดยมีวิธีด  าเนินการดงันี ้  

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรค์

และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ้
ความสามารถในดา้นการพัฒนาชุดฝึกอบรม ดา้นการจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  
ดา้นกิจการนักศึกษา และดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
ผูว้ิจยัก าหนดคณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุิไว ้ดงันี ้

1. เป็นผูมี้วฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาเอกขึน้ไปในดา้นดงักล่าว หรือ 
2. เ ป็นผู้ มีความเ ช่ียวชาญในด้านการจัดการ เรียนการสอนใน

ระดบัอดุมศกึษา และมีประสบการณใ์นการจดัการเรียนการสอนตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป หรือ 
3.เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้นกิจการนกัศกึษาตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป หรือ 
4. เป็นผูมี้ความรู ้และมีประสบการณด์า้นการวัดประเมินผลเก่ียวกับ

นกัศกึษา ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป หรือ 
5. เป็นผูมี้ประสบการณด์า้นการพฒันาชดุฝึกอบรมตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป หรือ 
6. เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานวิจัย การฝึกอบรม ด้านทักษะเชิง

สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป โดยเลือกแบบเจาะจงจากผลงานท่ีไดมี้การเผยแพร่ ไดร้บั
รางวลัและเป็นท่ียอมรบั   

ทัง้นี ้ผูท้รงคณุวฒุิท่ีเลือก อาจมีคณุสมบตัิทัง้ 6 ขอ้ หรือมีคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้
หนึ่งก็ไดเ้พ่ือเป็นผูต้รวจสอบคณุภาพของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 

 
 
 



 149 
 

2.  การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

การด าเนินการในขั้นตอนนี ้เป็นการประมวลและวิเคราะหข์้อมูลจากผลการ
ด าเนินการในระยะท่ี 1 และน าไปสงัเคราะหเ์พ่ือก าหนดแนวทางในการสรา้งชุดฝึกอบรมฯ ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้  

2.1 การสรา้งชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
 2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาชุด

ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการ รูปแบบ และ
การด าเนินการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

 2.1.2 ผู้วิจัยน าค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
(Modified Priority Needs Index: PNI modified) ท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการรา่งโครง
ร่างชองชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมในชดุฝึกอบรมจากการพิจารณา
ล าดบัของค่า PNI modified  ของทกัษะย่อยแตล่ะทกัษะของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีอยู่
ในช่วง .34 - .60 หรือ 5 ล าดบัแรก เรียงจากมากไปนอ้ย สมัพนัธก์ับระยะเวลาของกิจกรรม และ
ปรมิาณเนือ้หาของกิจกรรม  

 2.1.3 น าผลท่ีได้ในข้อท่ี 2.1.1 และ 2.1.2 มาก าหนดโครงร่างเนือ้หา
สาระส าคญั และท าการสรา้งโครงรา่งชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

 2.1.3.1 ก าหนดวัตถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม เป็นการก าหนด
คุณลักษณะท่ีคาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ โดย
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยัครัง้นี ้

2.1.3.2 ก าหนดเนือ้หาของชดุฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือและ
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม  

2.1.3.3 จดัท าชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 
2.1.3.4 การประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม 
2.2 การตรวจสอบคณุภาพของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง  
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 ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบคณุภาพของเอกสารชุดฝึกอบรม ในดา้น
องคป์ระกอบต่างๆ ของชุดฝึกอบรมว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้ง ครอบคลุม และถูกตอ้งตาม
หลักการพัฒนาชุดฝึกอบรมหรือไม่ เพียงใด เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ การใชภ้าษามี
ความชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิไดจ้ริงหรือไม่ โดยผูว้ิจยัน าชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง
ท่ีพฒันาขึน้ไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิประเมินคณุภาพดา้นความเหมาะสม จะพิจารณาจากองคป์ระกอบ
ตา่งๆ ไดแ้ก่ ปัญหาและความจ าเป็น หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค ์โครงสรา้งเนือ้หา เวลาท่ีใช้
ในการฝึกอบรม ส่ือ วสัด/ุอปุกรณ ์ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล ว่ามี
ความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือไม่ ดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม  (Focus Group) โดยผูท้รงคณุวฒุิตาม
คณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัระบไุว ้จ  านวน 7 คน เป็นผูต้รวจสอบความเหมาะสมของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
ฉบับร่าง 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของชุดฝึกอบรม
ฉบบัรา่ง เป็นแบบประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมซึ่งแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของชดุฝึกอบรม 
ตอนท่ี 2 ค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ท้รงคณุวฒุิใหข้อ้เสนอแนะ 

ในการตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรมฉบับร่าง มีจุดประสงค์เ พ่ือให้
ผูท้รงคุณวุฒิตามคุณสมบตัิท่ีผูว้ิจัยก าหนด ใชดุ้ลยพินิจในการตรวจสอบความเหมาะสม ของ
ชุดฝึกอบรมฉบบัร่าง รวมทัง้ใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะแก่ผูว้ิจยั โดยมีรายละเอียดการสรา้ง
แบบประเมินดงันี ้

3.1 ผูว้ิจยัศกึษารายละเอียดตา่งๆ ขององคป์ระกอบของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง
จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของชดุฝึกอบรม 

3.2 ผู้วิจัยก าหนดประเด็นท่ีจะประเมิน จากข้อมูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
รายละเอียดของชุดฝึกอบรม และการสรา้งแบบสอบถาม จากนั้นเขียนเป็นขอ้ค าถามท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบ โดยเขียนใหค้รอบคลุมทกุประเด็นท่ีตอ้งการตรวจสอบความเหมาะสมของชดุฝึกอบรม
ฉบบัร่าง โดยประเด็นขอ้ค าถามนัน้จะมีรายละเอียดเก่ียวกบัชดุฝึกอบรม ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อง
ชุดฝึกอบรม เนือ้หาของชุดฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
และ การประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม  
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3.3 ผูว้ิจยัก าหนดลกัษณะของแบบประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรม ดงันี ้
การประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมฉบับร่าง ผู้วิจัยก าหนด

เกณฑใ์นการพิจารณาความเหมาะสมเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
วิธีการของลิเคิรท์ (Likert, 1967, pp.90-95) ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนน และค าอธิบาย
ในการตอบขอ้ค าถาม  ดงันี ้

5  หมายถึง   ผูต้รวจสอบคณุภาพเห็นวา่มีความเหมาะสม มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง   ผูต้รวจสอบคณุภาพเห็นวา่มีความเหมาะสม มาก 
3  หมายถึง   ผูต้รวจสอบคณุภาพเห็นวา่มีความเหมาะสม ปานกลาง 
2  หมายถึง   ผูต้รวจสอบคณุภาพเห็นวา่มีความเหมาะสม นอ้ย 
1  หมายถึง   ผูต้รวจสอบคณุภาพเห็นวา่มีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสดุ 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของความ
เหมาะสมของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั (บญุชม  ศรีสะอาด. 2554, น.100) 
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง    มีความเหมาะสม มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง    มีความเหมาะสม มาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง     มีความเหมาะสม ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง    มีความเหมาะสม นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง    มีความเหมาะสม นอ้ยท่ีสดุ 

เกณฑค์า่เฉล่ียของความเหมาะสม คือ ถา้คา่เฉล่ียของความคิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุิ มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 และมีคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 ถือว่า
ชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งมีคณุภาพ มีความเหมาะสม สว่นประเดน็ท่ีจะประเมินขอ้ใดมีคา่คะแนนเฉล่ีย 
ต ่ากว่า 3.51 ผูว้ิจยัอาจตดัทิง้หรือปรบัปรุงแกไ้ขแลว้แตก่รณี และถา้มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเตมิ ผูว้ิจยัจะน ามาพิจารณาเพ่ือความสมบรูณข์องชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 

3.4 ผูว้ิจัยน าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมทัง้ประเด็นการประเมิน ลกัษณะ
ของขอ้ค าถาม ภาษาท่ีใช ้พรอ้มกบัปรบัปรุงแกไ้ขแบบประเมินคณุภาพชุดฝึกอบรมฉบบัรา่งตาม
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

3.5 ผูว้ิจัยจัดพิมพแ์บบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมฉบบัร่างท่ีผ่านการ
พิจารณาตามขอ้ 3.4 



 152 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม 
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่วัดประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม 

ในขั้นตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการทดลองใชช้ดุฝึกอบรม และเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือวดัประสิทธิผลของชดุฝึกอบรม โดย
ด าเนินการดงันี ้

4.1 ผูว้ิจยัรา่งขอ้ค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การฝึกอบรม เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวัดประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมหลังการ
ฝึกอบรม และน าเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์จากนัน้น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
มาปรบัปรุง  

4.2 ตรวจสอบคณุภาพดา้นความสอดคลอ้งภายในของแบบประเมินความพึง
พอใจ ผูว้ิจยัก าหนดเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดบั ไดแ้ก่ สอดคลอ้ง/เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ และ
ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เห็นดว้ย ทัง้นีจ้ะใหผู้ท้รงคณุวฒุิพิจารณาขอ้ค าถามในแตล่ะขอ้ของแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ โดยค านวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index 
of Item Objective Congruence) จากนัน้น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสตูรดชันีความสอดคลอ้ง  
ถา้คา่ดชันีความสอดคลอ้งขอ้ใดมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ขึน้ไป  ถือว่าใชไ้ด ้ ไม่ตอ้งปรบัปรุง 
แต่ถ้าขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.50  ตอ้งท าการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้

มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง/เห็นดว้ย   ก าหนดคา่คะแนนเป็น 1 
มีความเห็นวา่ ไมแ่นใ่จ    ก าหนดคา่คะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่ ไมส่อดคลอ้ง/ไมเ่ห็นดว้ย ก าหนดคา่คะแนนเป็น -1 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

5.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผูท้รงคณุวฒุิเพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง และแบบประเมินความ
พงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

5.2 ผูว้ิจัยน าชุดฝึกอบรมฉบบัร่าง พรอ้มแบบประเมินคณุภาพชุดฝึกอบรม
ฉบบัร่าง และแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม และหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไปให้
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ 
(คณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุิ เป็นไปตามท่ีอธิบายในระยะท่ี 2 นี)้ 

5.3 ผูว้ิจยัน าชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง แบบประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 
และแบบประเมินความพึงพอใจตอ่ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม ทัง้ 3 ฉบบัท่ีไดร้บักลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ์
และใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึงรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิ 
และค าแนะน าเพิ่มเติมหลังจากท่ีผูท้รงคณุวุฒิตรวจสอบชุดฝึกอบรมฉบบัร่างและแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพแลว้ มาปรบัปรุง
แกไ้ขเพ่ือความสมบรูณม์ากขึน้ 

6. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิตท่ีิใชใ้นการวิจยั มีดงันี ้

6.1 วิเคราะหข์อ้มูลจากผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
ฉบบัรา่ง ผูว้ิจยัใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยหาคา่เฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมฉบับร่างจากผูท้รงคุณวุฒิ โดยเทียบกับเกณฑก์ารให้
คะแนนท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวเ้บือ้งตน้ คือ ถา้ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคณุวุฒิมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  ถือว่าชดุฝึกอบรมฉบบัร่างท่ี
สรา้งขึน้มีคณุภาพ มีความเหมาะสม สว่นประเดน็ท่ีจะประเมินขอ้ใดมีคา่คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 3.51  
ผูว้ิจยัอาจตดัทิง้หรือปรบัปรุงแกไ้ขแลว้แตก่รณี และถา้มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผูว้ิจยั
จะน ามาพิจารณาเพ่ือความสมบรูณข์องชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 

6.2 วิเคราะหข์อ้มลูจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของ
แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  โดย
น าค าตอบของผูท้รงคณุวฒุิแตล่ะคนมาแปลงเป็นคา่คะแนน ซึ่งก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้

มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง/เห็นดว้ย ก าหนดคา่คะแนนเป็น 1 
มีความเห็นวา่ ไมแ่นใ่จ   ก าหนดคา่คะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่ ไมส่อดคลอ้ง/ไมเ่ห็นดว้ย ก าหนดคา่คะแนนเป็น -1 

ถา้คา่ดชันีความสอดคลอ้งขอ้ใดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ขึน้ไป ถือว่า
ใชไ้ดไ้มต่อ้งปรบัปรุง แตถ่า้ขอ้ใดมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.50 ตอ้งท าการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 
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6.3 รวบรวมขอ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิจาก
ค าถามปลายเปิดและน ามาวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) แลว้สรุปผล เพ่ือการปรบัปรุง
แกไ้ขชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งและแบบประเมินความพึงพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ตอ่ไป 
 
ระยะที ่3  การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

หลงัจากไดช้ดุฝึกอบรมฉบบัสมบรูณจ์ากระยะท่ี 2 แลว้ ผูว้ิจยัท าการศกึษาประสิทธิผล
ของชุด ฝึกอบรมเ พ่ือเสริมสร้างทักษะเชิ งสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม กระท าแบบวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- 
Experimental) มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 
3 และ ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2563 จ  านวน 11,909 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง

ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 
3 และ ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2563 ผูว้ิจยัค  านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้โปรแกรม 
G* Power ก าหนดคา่ Effect Size เทา่กบั 0.8 คา่ความคลาดเคล่ือน (Alpha) เท่ากบั 0.05 และคา่ 
Power เท่ากับ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 19 คน ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) เพราะการฝึกอบรมมี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม มีความตอ่เน่ืองในการท ากิจกรรมในการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาท่ีก าหนด จึงตอ้งอาศยัความสมคัรใจของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นหลกั 

2. แบบแผนการฝึกอบรมและวิธีด าเนินการฝึกอบรม 
แบบแผนการฝึกอบรม  

การวิจัยครั้งนี ้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Design) แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง (The One Group Pretest Posttest Design) 
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เป็นการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  ดงัแสดงในแบบแผนการฝึกอบรม  ดงันี ้ 

แผนการทดลองแบบ The One Group Pretest Posttest Design 
 

 ทดสอบก่อน ตวัแปรทดลอง ทดสอบหลงั 
E O1 X O2 

 
 ความหมายของสญัลกัษณ ์
  E แทน กลุม่ทดลอง 
  X แทน การไดร้บัการทดลองโดยฝึกอบรมโดยการใชช้ดุฝึกอบรม 
  O1 แทน การวดัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนการใชช้ดุฝึกอบรม 
  O2 แทน การวดัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพหลงัการใชช้ดุฝึกอบรม 
 ระยะเวลาในการฝึกอบรมในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ  านวน 20 ชั่วโมง 

วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
ผู้วิจัยน าชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสรา้งขึน้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง และศึกษาผล
การใช้และหาประสิทธิผลโดยการวัดหรือสังเกต (O1) ก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม และหลังจาก
ฝึกอบรมเสร็จแลว้ จะท าการวดัหรือสงัเกต (O2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งก่อนและหลงัการ
ใชช้ดุฝึกอบรม จากนัน้สอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ 
ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการฝึกอบรม 
1.1 ผูว้ิจยัติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือท า

หนงัสือขอความอนุเคราะหจ์ากคณบดีคณะท่ีนกัศึกษากลุ่มทดลองสงักัด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
เพ่ือน าชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไปทดลองใช้กับนักศึกษา       
ชัน้ปีท่ี 3 และ ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 20 คน  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินการ
วิจยั 

1.2 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับคณบดีและอาจารยป์ระจ าคณะ เพ่ือ
ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องงานวิจัย แนวทางการฝึกอบรมตามชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิง
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สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ และ
วางแผนร่วมกันในการจดัตารางและเวลาในการฝึกอบรม จากนัน้ขอความร่วมมือในการอ านวย
ความสะดวก เพ่ือประสานงานและจัดปฐมนิเทศ พร้อมชี ้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินการวิจยัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ พรอ้มแจกเอกสารคูมื่อการฝึกอบรมใหก้บันกัศกึษาท่ีเขา้รบัการ
ฝึกอบรม อธิบายการใชคู้มื่อ และเอกสารตา่งๆในการด าเนินการฝึกอบรม เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัในการด าเนินการฝึกอบรม 

1.3 ผูว้ิจัยทบทวนรายละเอียดของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และรายละเอียดของการ
ฝึกอบรมก่อนด าเนินการฝึกอบรมตามแผนงานเพื่อสรา้งความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

1.4 ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานวิทยากรท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจารยผ์ู้ช่วยวิจยั 
เพ่ือชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการใชช้ดุฝึกอบรม และรายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว ้
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

1.5 ผู้วิจัยคัดเลือกส่ือประกอบการฝึกอบรม ส ารวจความพร้อมของ
สถานท่ี และจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ ์ส่ือการเรียนรูต้า่งๆท่ีตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ หอ้งท่ีใชใ้น
การฝึกอบรม ส่ือวีดีทศัน ์ใบงาน คอมพิวเตอร ์กระดาษ ปากกา แบบบนัทึกการเรียนรู ้และอปุกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 

1.6 ผูว้ิจยัจดัท าแผนก าหนดการฝึกอบรม 
1.7 ผูว้ิจยัตดิตอ่ประสานงานและเตรียมความพรอ้ม 

2. ขัน้ด  าเนินการฝึกอบรม 
 2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการฝึกอบรมโดยใชช้ดุฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

โดยผูว้ิจยัน าชดุฝึกอบรมไปทดลองใชต้ามวนั เวลา ท่ีไดก้ าหนดไวเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมาย
ของชดุฝึกอบรม กบันกัศกึษากลุ่มทดลองจ านวน 20  คน ซึ่งทกุคนตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาท่ีก าหนด ส าหรบัสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรมจะใชห้อ้งประชมุของสมาคม
ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยักรุงเทพ City Campus (กลว้ยน า้ไท)  ในระหว่างการท ากิจกรรม นกัศกึษา
จะไดเ้รียนรูเ้ป็นระยะ พรอ้มทัง้สามารถสรุปขอ้คดิหรือการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการฝึกอบรม บนัทึกลงใน
แบบบนัทึกการเรียนรู้  เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรบัการทบทวนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้และใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วางแผนในการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง ลกัษณะของการฝึกอบรม
จะใชก้ระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
ประกอบดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
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(Crystal-Based Instructional Model) รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based 
Instructional Model) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based 
Instructional Model)  เป็นการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง ท าให้
เขา้ใจตนเอง รูจ้กัวิธีการแกปั้ญหาตา่งๆ สามารถอธิบายคณุลกัษณะทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด เจตคติ และพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไดดี้ขึน้ สามารถบอกแนวทางในการน าสิ่งท่ีได้
เรียนรูจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียน การท างาน และในชีวิตประจ าวนั 

2.2 ผูว้ิจยัก าหนดโครงการหรือกรณีศกึษาเพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมใช้
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ แกไ้ขปัญหา สรา้งแนวคดิหรือผลงานใหม่ๆ เพ่ือประเมินผลหลงั
สิน้สดุการฝึกอบรม 

2.3 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการประเมินเชิงคณุภาพกับองคป์ระกอบต่างๆ ร่วมดว้ย
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูระหว่างการฝึกอบรม โดยใชเ้ครื่องมือตา่งๆ เช่น ใบงาน แบบบนัทึกการ
เรียนรูท่ี้เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลการน าเสนอของกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่ม การ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและกลุ่ม การสุ่มสัมภาษณน์ักศึกษาท่ีเขา้รบัการ
ฝึกอบรมอยา่งไมเ่ป็นทางการถึงความรูส้กึและประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการฝึกอบรม และการวางแผน
เพ่ือน าความรูแ้ละประสบการณก์ารเรียนรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 

2.4 เครื่องมือท่ีใชใ้นการฝึกอบรม คือ ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพจากผูท้รงคณุวฒุิแลว้ 

3. ขัน้วดัและประเมินผลกิจกรรม 
3.1 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

3.2 ผูว้ิจยัประเมินคณุภาพของผลงานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใชท้กัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพสรา้งขึน้หลงัสิน้สดุการฝึกอบรม 

3.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การฝึกอบรม ใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมประเมินหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม 

3.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบกิจกรรมในการ
ฝึกอบรม น ามาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของงกิจกรรม 
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3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม 
ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลองใชช้ดุฝึกอบรม โดยด าเนินการ

ดงันี ้
3.1 จัดท าเอกสารตามท่ีระบุในชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ได้แก่ คู่มือ

วิทยากร คูมื่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คูมื่อชดุฝึกอบรมและกิจกรรมตา่งๆ ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการ
ฝึกอบรม และน าเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์และน าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรุงเอกสารดงักลา่ว 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม ไดแ้ก่ ชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ท่ีผูว้ิจยั
สรา้งขึน้และผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผูท้รงคณุวฒุิในระยะท่ี 2 

3.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นการก ากบัการทดลอง ไดแ้ก่ แบบสงัเกตพฤติกรรมและ
การมีสว่นรว่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และน าเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญา
นิพนธ ์จากนัน้น าขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงเอกสารดงักลา่ว 

3.4 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
3.4.1 แบบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษาปริญญานิพนธแ์ลว้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ Rating Scale) 5 ระดบั มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

5 หมายถึง   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีคุณลักษณะดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีคุณลักษณะดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในระดบั มาก 

3 หมายถึง   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีคุณลักษณะดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีคุณลักษณะดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในระดบั นอ้ย 

1 หมายถึง   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีคุณลักษณะดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
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3.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม เพ่ือทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิในระยะท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

5  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมในระดบัมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมในระดบัมาก  
3 หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
3.4.3 แบบบนัทกึการเรียนรู ้เพ่ือเป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึน้และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนั้นน าข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงเอกสารดงักลา่ว  

3.4.4 แบบตรวจผลงานดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ พิจารณา
ดา้นกระบวนการและผลงานท่ีไดจ้ากแนวทางในการแกไ้ขปัญหา แนวคิดใหม่ๆ และผลงานท่ีผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม โดย
แบบตรวจผลงาน มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่าเชิงคุณภาพ (Scoring rubrics) แบบแยก
องคป์ระกอบตามองคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และน าเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงเอกสาร
ดงักล่าว ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rubric โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัง้แต่ 1 
คะแนนถึง 5 คะแนน (ภาคผนวก จ) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขัน้ตอนของการศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมนัน้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู

จากการฝึกอบรมทัง้ก่อนการฝึกอบรม ในระหว่างการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม โดยใช้
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลซึ่งผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี  ้

4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และน าหนงัสือดงักล่าวติดต่อเพ่ือขอความอนุเคราะหใ์นการฝึกอบรมกับคณบดีคณะท่ีนกัศึกษา
กลุ่มทดลองสงักัด มหาวิทยาลยักรุงเทพ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยขอทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 20 คน  
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4.2 ผูว้ิจัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนฝึกอบรมตามโครงสรา้ง
ของชดุฝึกอบรม  

4.3 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวัดอ่ืนๆ เ พ่ือเป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมท่ีสรา้งขึน้ โดยท าการประเมิน ดงันี ้

4.3.1 ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้ชุดฝึก
อบรมจากวิทยากรผูน้  าการฝึกอบรม โดยการสมัภาษณ ์

4.3.2 ผูว้ิจัยน าแบบประเมินทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม และตดิตามเก็บรวบรวมคืนดว้ยตนเอง  

4.3.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรมฯ ใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมประเมินหลงัการฝึกอบรม และตดิตามเก็บรวบรวมคืนดว้ยตนเอง 

4.3.4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกการเรียนรู้ 
เก่ียวกบัประเดน็การเรียนรู ้ประสบการณ ์ความรูส้ึกในการเขา้รว่มฝึกอบรมแตล่ะวนั การน าทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไปประยกุตใ์ช ้เป็นการรายงานและสะทอ้นดา้นพฤติกรรมของตนเอง 
และความคดิเห็นตอ่ประโยชนท่ี์ไดร้บัหลงัการฝึกอบรม 

4.3.5 ผูว้ิจยัสุ่มสมัภาษณผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกับประโยชนท่ี์ไดร้บั
การเปล่ียนแปลงตนเองดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีไดร้บัการพฒันาก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 

4.3.6 ผูว้ิจยัสรุปพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดว้ยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

4.3.7 ผูว้ิจยัประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมตามใบงานท่ีมอบหมายในแตล่ะ
หนว่ยการเรียนรู ้

4.3.8 ผู้วิจัยประเมินผลงานจากแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวคิด
ใหม่ๆ และผลงานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้ักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
หลงัการฝึกอบรม ดว้ยการใชแ้บบตรวจผลงานดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  
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5. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะหท์ัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ ดงันี  ้

5.1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบประเมินทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยมุ่งเปรียบเทียบการวดัความรูด้า้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนักศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรม และแบบตรวจสอบผลงานดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ มาวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป  

5.2 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากแบบบนัทกึตา่งๆ ท่ีเป็นความเรียง เช่น ขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ ์การสงัเกต การมีสว่นรว่มในการฝึกอบบรม และแบบบนัทึกการเรียนรูห้ลงัการฝึกอบรม
ในแตล่ะวนั  มาวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) และแปลความหมาย (Interpretation) โดย
ท าการรวบรวมประเด็นท่ีเหมือนกัน สอดคลอ้งกัน และแยกแยะประเด็นท่ีแตกต่างกัน ท าการ
สงัเคราะหเ์พ่ือหาขอ้สรุป และรวบรวมขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  วิทยากรผูน้  า
การฝึกอบรม  และจากแบบสอบถามปลายเปิด 

5.3 ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใชส้ถิติทดสอบคา่ t (Dependent t-test) เพ่ือทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อน
การฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ทัง้นีมี้เกณฑว์่า การทดสอบ
คา่ t (Dependent t-test) มีนยัส าคญัทางสถิติอย่างนอ้ยท่ีระดบั .05 จึงจะถือว่าชุดฝึกอบรมมี
ประสิทธิผลท่ียอมรบัได ้

การสังเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียคุณภาพผลงานจากการใช้ทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ คือ ค่าคะแนนเฉล่ียคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ โดยพิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใช้
ทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในแต่ละทักษะไม่ต  ่ากว่า 3.00 และคะแนนเฉล่ียรวมของ
คณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพมากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 ถือว่าผ่าน
เกณฑ ์
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การสงัเคราะหค์า่คะแนนเฉล่ียรวมของความพึงพอใจตอ่การฝึกอบรม คือ คา่
คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
 



  

บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเรื่อง การเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนั 

อดุมศึกษาเอกชน เป็นการวิจยัและพฒันา ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามล าดบัของ
วิธีด  าเนินการวิจยั ซึ่งมีอยู ่3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

ระยะท่ี 2 การสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน    

ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต์า่งๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี  ้
n  แทน จ านวนตวัอยา่ง  

 ̅  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน สถิตทิดสอบคา่ t (Dependent t–test) 
p  แทน คา่ความนา่จะเป็นของการมีนยัส าคญัทางสถิติ 
PNI modified แทน คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
IOC   แทน  คา่ดชันีความสอดคลอ้งภายใน 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูกระท าตามล าดบั ดงันี ้
ระยะที ่1 ผลการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ผลการสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสร้างเพื่อประเมินสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสรา้ง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 10 คน จากสถาบนัอดุม 
ศกึษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยก าหนดเป็นอาจารยผ์ูส้อน แห่งละ 1 
คน จ านวนรวม 5 คน และนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4  ในปีการศึกษา 
2562 แห่งละ 1 คน จ านวนรวม 5 คน มีประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นแนวคิด ความหมาย สาระส าคญั และองคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ท่ีผูว้ิจยัจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพ
ความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั สรุปไดด้งันี ้

ทักษะคิดวิเคราะห ์
อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามเห็นเก่ียวกับทกัษะคิดวิเคราะหว์่า บคุคลท่ีจะ

มีทักษะคิดวิเคราะหต์อ้งเป็นคนมีเหตุผล ช่างสังเกต ช่างสงสัย ชอบซักถาม ชอบคน้ควา้ ขยัน 
พากเพียร น าสิ่งท่ีคน้ควา้มาสรุปประเดน็ น าทฤษฎีท่ีเรียนรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาหรือการ
ท างาน เป็นคนคิดก่อนลงมือปฏิบัติ ไม่รีบตัดสินใจหากมีข้อมูลไม่เพียงพอ เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกตา่งได ้สามารถหาความหมาย สาระส าคญัของสิ่งท่ีสนใจ และ สามารถตีความ 
สรุปความ อยา่งมีเหตผุล  

นักศึกษาให้ความเห็นเก่ียวกับทักษะคิดวิเคราะห์ว่าเป็นทักษะท่ี
แสดงถึงความสามารถในการคดิไตรต่รองก่อนลงมือท า ใชค้วามคิดในการท าความเขา้ใจกบัขอ้มลู
และวิเคราะหข์อ้มูล คิดวิเคราะหบ์นพืน้ฐานขอ้มูลหลายๆ ดา้นอย่างครอบคลุม รวมถึงปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ และตอ้งมีความรูห้ลายดา้นท่ีเป็นพืน้ฐานของเรื่องท่ีจะวิเคราะห ์

 ทักษะคิดสร้างสรรค ์
อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามเห็นเก่ียวกับทกัษะคิดสรา้งสรรคว์่า บุคคลท่ี

จะมีความคิดสรา้งสรรคต์อ้งเป็นคนช่างคิดตลอดเวลา ชอบคน้หาสิ่งใหม่ มุมมองใหม่ เป็นคนคิด
หลายแง่มุมจนไดแ้นวคิด วิธีการ ผลผลิตใหม่ ท่ีถูกตอ้งหรือดีกว่า สามารถเช่ือมโยง สงัเคราะห ์
เรื่องต่างๆ และน ามาคิดต่อยอดจากความคิดเดิม โดยตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานเดิม หรือมีความรูท่ี้เป็น
พืน้ฐานในเรื่องท่ีจะศึกษามากพอ สามารถบูรณาการองคค์วามรูห้รือเครื่องมือท่ีไดศ้ึกษา น าไป
สร้างองคค์วามรู้หรือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างความคิดไปสู่การปฏิบัติเชิง
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สรา้งสรรคอ์ย่างเป็นรูปธรรมได ้เพิ่มทางเลือกเพ่ือมองประเด็นใหม่ ฝึกฝนท างานเดิมจนมีทกัษะ
การคดิใหม ่และสามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

นกัศึกษาใหค้วามเห็นเก่ียวกับทกัษะคิดสรา้งสรรคว์่าเป็นทกัษะท่ี
แสดงถึงความทา้ทายในการท างาน มีเหตผุลในการท าหรือการตดัสินใจ สามารถเรียนรูง้านใน
ความรบัผิดชอบอย่างต่อเน่ือง มีความคิดริเริ่ม มีแรงบนัดาลใจในการท างานอยู่เสมอ และมกั
น าแนวคิดใหม่ๆ หรือวิธีการท างานใหม่ๆ ที่สรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดจ้ร ิง  ใหไ้ด้
ประโยชนม์ากท่ีสุด เสียประโยชนน์อ้ยท่ีสุด 

 ทักษะคิดผลิตภาพ 
อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามเห็นเก่ียวกบัทกัษะคิดผลิตภาพว่า บคุคลท่ีจะ

มีความคิดผลิตภาพตอ้งเป็นคนมีทศันคติดา้นบวกในการท างาน เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลตุาม
เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนมีวินัย และรบัผิดชอบในการท างานและในการสรา้ง
ผลงานดว้ยตนเองอยู่เสมอ เป็นคนมีความอดทนในเรื่องต่างๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการสรา้ง
ผลงาน เป็นคนมีความสามารถในการส่ือสารกบัคนอ่ืนได ้สามารถสรา้งแนวคิดสรา้งสรรคห์รือน า
แนวคิดใหม่ท่ีคิดไวม้าต่อยอดดว้ยการแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการปฏิบตัิ
เพ่ือใหไ้ดช้ิน้งานหรือผลงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน
ของตนเองได ้สามารถจดัการความเส่ียงได ้สามารถสรา้งชิน้งานหรือผลงานท่ีมีคณุภาพ มีคณุคา่
ต่อสังคม ประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับคุณค่าของผลงาน สรา้งคุณค่าของผลงานดว้ยการ
ประเมิน ตรวจสอบจนมีคณุภาพ และมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 

นกัศึกษาใหค้วามเห็นเก่ียวกับทกัษะคิดผลิตภาพว่าเป็นทกัษะท่ี
แสดงถึงการใหค้วามส าคญักับตนเอง เคารพความคิดของตนเองเสมอ เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงาน 
มีความสามารถในการคิดกระบวนการท างานเพ่ือสรา้งผลงานใหม่ เป็นผูท่ี้ชอบใชค้วามคิดใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานที่เป็นนวตักรรม สามารถเชื่อมโยงความคิดแลว้สรา้งเป็นผลงาน หรือ 
แนวคิดใหม่ๆ น าขอ้มูลที่ผ่านการคิดอย่างมีระบบมาทดสอบ หรือลองท าจริง จะไดท้ราบถึง
ปัญหา อุปสรรค เพื่อจะไดน้  าไปแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ีขึน้ และเห็นความส าคญัของสิ ่งใหม่ / 
แนวทางใหม่ อยู่เสมอ 

 ทักษะคิดรับผิดชอบ 
อาจารยผ์ูส้อนใหค้วามเห็นเก่ียวกับทักษะคิดรบัผิดชอบว่า บุคคลท่ี

จะมีความคิดรบัผิดชอบตอ้งเป็นคนมีระเบียบ วินยั มีสมัมาคารวะ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มี
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ความกระตือรือรน้ มีความสามารถท างานใหส้  าเร็จลลุ่วงตามความมุ่งหมายภายในก าหนดเวลา รู ้
หนา้ท่ีของตนเอง คิดถึงประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากการกระท าของตนเองท่ีมีตอ่องคก์ร สงัคมส่วนรวม 
มีจรรยาบรรณ เคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร สงัคม อยู่เสมอ มีความเสียสละต่อ
สงัคม ประเทศชาติ มีความรบัผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น
อยูเ่สมอ โดยไมห่วงัผลตอบแทน และมีการวางแผนในการท างาน  

นักศึกษาให้ความเห็นเก่ียวกับทักษะคิดรบัผิดชอบว่าเป็นทักษะท่ี
แสดงถึงความตัง้ใจในการท างานดว้ยความเอาใจใส่ ยอมรบัค าวิจารณ ์ค าแนะน า และค าชีแ้นะ
ต่างๆ มีจิตส านึก จิตอาสา จิตสาธารณะ เป็นคนท่ีมีความเช่ือมั่นในการท าความดี เป็นคนดี มี
ศีลธรรม และมีน า้ใจชว่ยเหลือเกือ้กลูเพื่อรว่มงานและคนอ่ืน 

จากประเดน็ท่ีไดเ้พิ่มเตมิดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้  ามาปรบัค านิยาม
ศพัท ์และน ามาเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงั รายละเอียดดงัตาราง 2 
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นด
า้น
ทกั
ษะ
เช
ิงส
รา้
งส
รร
คแ์
ละ
ผล
ิตภ
าพ
 ส
 าห
รบั
นกั
ศกึ
ษา
สถ
าบ
นัอ
ดุม
ศกึ
ษา
เอ
กช
น 
ใน
สภ
าพ
คว
าม
เป็
นจ
รงิ
แล
ะส
ภา
พค

วา
มค
าด
หว
งั 

ทัก
ษะ

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

 ์ 
อา

จา
รย

ผู้์ส
อน

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

นั์ก
ศึก

ษา
 

นิย
าม

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา
กก

าร
สัม

ภา
ษณ

 ์

ทกั
ษะ
คดิ
วเิค

รา
ะห

 ์
- เ
ป็น

คน
มีเ
หต
ผุล
 ช่า

งส
งัเก

ต 
ชา่
งส
งส
ยั 
ชอ
บ

ซกั
ถา
ม 
ชอ
บค
น้ค
วา้
 ขย

นั 
พา
กเ
พยี
ร 

- น
 าส
ิง่ท
ี่คน้
คว
า้ม
าส
รุป
ปร
ะเด

็น 
- น
 าท
ฤษ

ฎีท
ี่เรยี

นรู
ม้า
ปร
ะย
กุต
ใ์ช
ใ้น
กา
ร

แก
ปั้ญ

หา
หร
อืก
าร
ท า
งา
น 

- เ
ป็น

คน
คิด
ก่อ
นล
งม
ือป
ฏิบ

ตัิ 
- ไ
มร่
บีต
ดัส
นิใ
จห
าก
มีข
อ้ม
ลูไ
มเ่
พยี
งพ
อ 

- เ
ปร
ยีบ
เท
ียบ
คว
าม
เห
มือ
น 
คว
าม
ตา่
งได

 ้
- ส
าม
าร
ถห
าค
วา
มห
มา
ย 
สา
ระ
ส า
คญั

ขอ
งส
ิง่ท
ี่

สน
ใจ

 
- ส
าม
าร
ถต
ีคว
าม
 ส
รุป
คว
าม
 อ
ยา่
งม
เีห
ตผุ
ล 

- ค
ิดไ
ตร
ต่ร
อง
ก่อ
นล
งม
อืท
 า 

- เ
ป็น

ผูท้
ี่ชอ
บใ
ชค้
วา
มค
ิดใ
นก
าร
ท า
คว
าม
เข
า้ใ
จ

กบั
ขอ้
มลู
แล
ะว
เิค
รา
ะห
ข์อ้
มลู

 
- ค
ิดว
ิเค
รา
ะห
บ์น

พืน้
ฐา
นข
อ้ม
ลูห
ลา
ยๆ
 ด
า้น
อย
า่ง

คร
อบ
คล
มุ 
รว
มถ
งึป
รกึ
ษา
ผูเ้
ช่ีย
วช
าญ

ดา้
นต
า่ง
ๆ 

- ม
ีคว
าม
รอ
บรู
ห้ล
าย
ดา้
นท่ี
เป็
นพื

น้ฐ
าน
ขอ
งส
ิง่ท
ี่

จะ
วเิค

รา
ะห

 ์

หม
าย
ถึง
 ค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
แส
วง
หา
ขอ้
เท
็จจ
รงิ
 

โด
ยก
าร
จ า
แน
ก 
แย
กแ
ยะ
ขอ้
มลู
ขอ
งส
ิง่ท
ี่ตอ้
งก
าร

ศกึ
ษา
ออ
กเ
ป็น

สว่
นย
อ่ย
 ห
าค
วา
มส
มัพ

นัธ
เ์ชิ
งเห

ตผุ
ล

ขอ
งส
ว่น
ยอ่
ยน
ัน้ 
เพ
ื่อห
าค
วา
มห
มา
ย 
สา
เห
ตทุ
ี่แท
จ้ร
งิ 

เพ
ื่อใ
หไ้
ดข้
อ้ม
ลูท
ีเ่ป็
นนิ
ยา
ม 
สา
ระ
ส า
คญั

 ท
ี่ชดั
เจ
น 

ขอ
งส
ิง่ท
ี่ตอ้
งก
าร
จะ
ศกึ
ษา
 รว
มท

ัง้ก
าร
น า
ทฤ
ษฎี

ที่
เรยี

นรู
 ้แล

ะข
อ้ม
ลูพ
ืน้ฐ
าน
หล
าย
ๆ ด

า้น
 ม
า

ปร
ะย
กุต
ใ์ช
ใ้น
กา
รส
รุป
ปร
ะเด

็น 
ตดั
สนิ
ใจ
แล
ะ

แก
ปั้ญ

หา
อย
า่ง
มีเ
หต
ผุล
 ม
ีหล
กัเ
กณ

ฑ ์
โด
ยใ
ชก้
าร

สงั
เก
ต 
กา
รส
อบ
ถา
ม 
กา
รค
น้ค
วา้
 ค
ิดไ
ตร
ต่ร
อง
ก่อ
น

ลง
มือ
ท า
 ม
กีา
รว
าง
แผ
นง
าน
 ใช
ค้ว
าม
รอ
บค
อบ
 

ระ
มดั
ระ
วงั
 ม
าก
กว
า่อ
าร
มณ

เ์พ
ื่อไ
มใ่
หเ้
กิด
คว
าม

ล า
เอ
ียง
ที่จ
ะม
ีผล
เส
ยีต
อ่ก
าร
ตดั
สนิ
ใจ
 ท
 าใ
หส้
าม
าร
ถ

ตดั
สนิ
ใจ
ได
อ้ย
า่ง
ถกู
ตอ้
ง เ
หม
าะ
สม
 ม
ีปร
ะส
ทิธิ
ภา
พ 
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 ตา
รา
ง 2

 (ต
อ่)

 

ทัก
ษะ

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

 ์ 
อา

จา
รย

ผู้์ส
อน

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

์
นัก

ศึก
ษา

 
นิย

าม
ให

ม่ท
ี่ ได
้จา
กก

าร
สัม

ภา
ษณ

 ์

ทกั
ษะ
คดิ
สร
า้ง
สร
รค

 ์
- เ
ป็น

คน
ช่า
งค
ิดอ
ยูต่
ลอ
ดเ
วล
า ช

อบ
คน้
หา
สิง่

ให
ม่ๆ
 ม
ีมมุ
มอ
งใ
หม
่ๆ  

- เ
ป็น

คน
คิด
หล
าย
แง
่มมุ
จน
ได
แ้น
วค
ิด 
วธีิ
กา
ร 

ผล
ผล
ติใ
หม

่ๆ ท่ี
ถกู
ตอ้
ง ห

รอื
ดีก
วา่

 
- ส
าม
าร
ถเ
ช่ือ
มโ
ยง
 ส
งัเค

รา
ะห
 ์เร
ือ่ง
ตา่
งๆ
 แล

ะ
น า
มา
คิด
ตอ่
ยอ
ดจ
าก
คว
าม
คิด
เด
มิ 
โด
ยต
อ้ง

เข
า้ใ
จพ
ืน้ฐ
าน
เด
ิม 
หร
อืม
ีคว
าม
รูท้
ีเ่ป็
นพื

น้ฐ
าน
ใน

เรือ่
งท
ี่จะ
ศกึ
ษา
มา
กพ
อ 

 
- บ
รูณ

าก
าร
อง
คค์
วา
มรู
ห้ร
อืเ
คร
ือ่ง
มือ
ที่ไ
ดศ้
กึษ

า
น า
ไป
สร
า้ง
อง
คค์
วา
มรู
ห้ร
อืเ
คร
ือ่ง
มือ
ใน
กา
รแ
กไ้
ข

ปัญ
หา

 
- ส
รา้
งค
วา
มค
ิดไ
ปส

ูก่า
รป
ฏิบ

ตัิเ
ชิง
สร
า้ง
สร
รค
์

อย
า่ง
เป็
นรู
ปธ
รร
มไ
ด ้

- เ
พิ่ม

ทา
งเล

อืก
เพ
ื่อม
อง
ปร
ะเด

็นใ
หม

่ 
- ฝึ
กฝ
นท

 าง
าน
เด
มิจ
นส
าม
าร
ถม
ทีกั
ษะ
กา
รค
ิด

ให
ม่ๆ

 
- ส
าม
าร
ถป
ระ
ยกุ
ตใ์
ชใ้
หเ้
กิด
ปร
ะโ
ยช
นส์
งูส
ดุ 

- ก
ลา้
เส
ีย่ง
ใน
กา
รท
 าง
าน
แล
ะม
ีเห
ตผุ
ลใ
นก
าร
ท า

หร
อืก
าร
ตดั
สนิ
ใจ

 
- ส
าม
าร
ถเ
รยี
นรู
ง้า
นแ
ละ
พฒั

นา
งา
นใ
นค
วา
ม

รบั
ผิด
ชอ
บอ
ยา่
งต
อ่เ
นื่อ
ง 

- ม
ีคว
าม
คิด
รเิร
ิม่ 

- ม
ีแร
งบ
นัด
าล
ใจ
ใน
กา
รท
 าง
าน
อย
ูเ่ส
มอ

 
- ม
กัน

 าแ
นว
คดิ
ให
ม่ๆ
 ห
รอื
วิธี
กา
รท
 าง
าน
ให
ม่ๆ
 

ที่ส
รา้
งข
ึน้ไ
ปใ
ชใ้
หเ้
กิด
ปร
ะโ
ยช
นไ์
ดจ้
รงิ

  ใ
หไ้
ด้

ปร
ะโ
ยช
นม์
าก
ที่ส
ดุ 
เส
ยีป
ระ
โย
ชน
น์อ้
ยท
ี่สดุ

 
 

หม
าย
ถึง
 ค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
คดิ
เชิ
งบ
วก
 ค
ิดน
อก

กร
อบ
 แล

ะเป็
นก
าร
น า
จิน
ตน
าก
าร
มา
สร
า้ง
ขัน้
ตอ
น

กร
ะบ
วน
กา
ร โ
ดย
อา้
งอ
ิงจ
าก
ทฤ
ษฎี

คว
าม
รู ้เ
พือ่

น า
ไป
ใช
ใ้น
กา
รแ
กปั้
ญ
หา
แล
ะน
 าไ
ปส

ูก่า
รค
น้พ

บ
ให
ม ่
เกิ
ดเ
ป็น

นว
ตัก
รร
มท
ีใ่ช
ต้อ
บส
นอ
งค
วา
ม

ตอ้
งก
าร
ใน
กา
รด
 าร
งชี
วิต
 ท
กัษ

ะด
า้น
นีส้
าม
าร
ถ

อธิ
บา
ยไ
ดใ้
น 
3 ล

กัษ
ณ
ะ (

3P
) ไ
ดแ้
ก่ 

1)
 

กร
ะบ
วน
กา
รค
ิดอ
ยา่
งส
รา้
งส
รร
ค ์
คือ
 ก
ระ
บว
นก
าร

คิด
อย
า่ง
มีร
ะบ
บ 
เป็
นข
ัน้ต
อน
 ท
ี่น า
ไป
สูก่
าร
ปฏิ

บตั
ิ

เชิ
งส
รา้
งส
รร
คอ์
ยา่
งเป็

นรู
ปธ
รร
ม 
เพ
ิ่มท
าง
เล
อืก
 

แล
ะม
ุง่แ
กปั้
ญ
หา
หร
อืส
รา้
งส
รร
คส์
ิง่ใ
หม
ท่ี่ม
คีณุ

คา่
แล
ะม
ีปร
ะโ
ยช
น ์

 2)
 บ
คุค
ลส
รา้
งส
รร
ค ์
บคุ
คล
นัน้

ตอ้
งเป็

นค
นช
่าง
คดิ
อย
ูต่ล
อด
เวล

า ช
อบ
คน้
หา
สิง่

ให
ม ่
มีม
มุม

อง
ให
ม ่
มคี
วา
มก
ระ
ตอื
รอื
รน้
 ก
ลา้
คิด
 

กล
า้แ
สด
งอ
อก
 ชอ

บก
าร
ทา้
ทา
ย ม

ีจิน
ตน
าก
าร
 ม
ี

คว
าม
คิด
รเิร
ิม่ 
มีแ
รง
บนั

ดา
ลใ
จใ
นก
าร
ท า
งา
นอ
ยู่

เส
มอ
 ส
าม
าร
ถเ
รยี
นรู
ง้า
นแ
ละ
พฒั

นา
งา
นใ
นค
วา
ม 
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 (ต
อ่)

 
 

 
 

ทัก
ษะ

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

 ์ 

อา
จา

รย
ผู้์ส

อน
 

ปร
ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

์
นัก

ศึก
ษา

 
นิย

าม
ให

ม่ท
ี่ ได
้จา
กก

าร
สัม

ภา
ษณ

 ์

 
 

 
รบั
ผิด
ชอ
บอ
ยา่
งต
อ่เ
นื่อ
ง แ

ละ
มีอ
สิร
ภา
พท

าง
คว
าม
คิด
 ส
าม
าร
ถเ
ช่ือ
มโ
ยง
 ส
งัเค

รา
ะห
 ์เร
ือ่ง
ตา่
งๆ
 

แล
ะน
 าม
าค
ิดต
อ่ย
อด
จา
กค
วา
มค
ดิเ
ดิม
 โด
ยต
อ้ง

เข
า้ใ
จพ
ืน้ฐ
าน
เด
ิมห

รอื
มคี
วา
มรู
ท้ี่เ
ป็น

พืน้
ฐา
นใ
น

เรือ่
งท
ี่จะ
ศกึ
ษา
  ส
าม
าร
ถบ
รูณ

าก
าร
อง
คค์
วา
มรู
้

หร
อืเ
คร
ือ่ง
มือ
น า
ไป
สร
า้ง
อง
คค์
วา
มรู
ห้ร
อืเ
คร
ือ่ง
มือ

ใน
กา
รแ
กไ้
ขปั
ญ
หา
 ม
กัน

 าแ
นว
คดิ
ให
ม ่
หร
อืว
ิธีก
าร

ท า
งา
นใ
หม
 ่ท่ี
สร
า้ง
ขึน้
ไป
ใช
ใ้ห
เ้กิ
ดป
ระ
โย
ชน
ไ์ด
ม้า
ก

ที่ส
ดุ 
เส
ยีป
ระ
โย
ชน
ใ์ห
น้อ้
ยท
ี่สดุ
 แล

ะ 3
) ผ
ลง
าน

สร
า้ง
สร
รค
 ์เป็
นผ
ลง
าน
ที่แ
ปล
กใ
หม
 ่ม
ีคณุ

คา่
 ม
ี

ปร
ะโ
ยช
น ์
มอ
งท
ี่คณุ

ภา
พข
อง
ผล
งา
นท่ี
เกิ
ดข
ึน้ 
อา
จ

อย
ูใ่น
รูป
ขอ
งค
วา
มค
ดิห
รอื
สิง่
ขอ
งท
ี่ผล
ติข
ึน้ 
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 ตา
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ง 2

 (ต
อ่)

 

ทัก
ษะ

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

 ์อ
าจ

าร
ย์

ผู้ส
อน

 
ปร

ะเ
ด็น

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา

กก
าร
สัม

ภา
ษณ

นั์ก
ศึก

ษา
 

นิย
าม

ให
ม่ท

ี่ ได
้จา
กก

าร
สัม

ภา
ษณ

 ์

ทกั
ษะ
คดิ
ผล
ติภ
าพ

 
- ม
ีทศั
นค
ติด
า้น
บว
กใ
นก
าร
ท า
งา
น 
เพ
ื่อใ
ห้

สา
มา
รถ
ท า
งา
นบ

รร
ลตุ
าม
เป
า้ห
มา
ยไ
ดอ้
ยา่
งม
ี

ปร
ะส
ทิธิ
ภา
พ 

- เ
ป็น

คน
มวี
ินยั
 แล

ะร
บัผิ
ดช
อบ
ใน
กา
รท
 าง
าน
แล
ะ

ใน
กา
รส
รา้
งผ
ลง
าน
ดว้
ยต
นเ
อง
อย
ูเ่ส
มอ

 
- เ
ป็น

คน
มีค
วา
มอ
ดท
นใ
นเ
รือ่
งต
า่ง
ๆ ท่ี

มีผ
ลต
อ่

คว
าม
ส า
เรจ็

ใน
กา
รส
รา้
งผ
ลง
าน

 
- เ
ป็น

คน
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
สือ่
สา
รก
บัค
นอ
ื่น

ได
 ้

- ส
าม
าร
ถส
รา้
งแ
นว
คดิ
สร
า้ง
สร
รค
ห์ร
อืน
 าแ
นว
คิด

ให
มท่
ีคดิ
ไว
ม้า
ตอ่
ยอ
ดด
ว้ย
กา
รแ
สว
งห
าว
ิธีก
าร

ตา่
งๆ
 เพ
ื่อใ
หบ้

รร
ลเุ
ปา้
หม
าย
ใน
กา
รป
ฏิบ

ตัิเ
พื่อ
ให
้

ได
ชิ้น้
งา
นห
รอื
ผล
งา
นอ
ยา่
งเป็

นรู
ปธ
รร
มไ
ด ้

- ส
าม
าร
ถแ
กไ้
ขปั
ญ
หา
ทีเ่
กิด
จา
กก
ระ
บว
นก
าร
ขอ
ง 

- ใ
หค้
วา
มส

 าค
ญั
กบั
ตน
เอ
ง แ

ละ
เค
าร
พค

วา
มค
ิด

ขอ
งต
นเ
อง
เส
มอ
 เพ
ื่อส
รา้
งส
รร
คผ์
ลง
าน

 
- ค
ิดก
ระ
บว
นก
าร
เพ
ื่อส
รา้
งผ
ลง
าน
ให
ม ่

- เ
ป็น

ผูท้
ี่ชอ
บใ
ชค้
วา
มค
ิดใ
นก
าร
สร
า้ง
สร
รค
์

ผล
งา
นท่ี
เป็
นน
วตั
กร
รม

 
- เ
ช่ือ
มโ
ยง
คว
าม
คิด
แล
ว้ส
รา้
งเป็

นผ
ลง
าน
 ห
รอื

แน
วค
ิดใ
หม

่ๆ 
- ก
าร
น า
ขอ้
มลู
ที่ผ
า่น
กา
รค
ิดอ
ยา่
งเป็

นร
ะบ
บม

า
ทด
สอ
บ 
หร
อืล
อง
ท า
จร
งิ เ
พื่อ
จะ
ได
ท้ร
าบ
ถึง

ปัญ
หา
 อปุ

สร
รค
 เพ
ื่อจ
ะไ
ดน้

 าไ
ปแ
กไ้
ขป
รบั
ปรุ
งใ
ห้

ดีข
ึน้ 

- เ
ห็น
คว
าม
ส า
คญั

 ขอ
งส
ิง่ใ
หม
่ๆ /
 แน

วท
าง
ให
ม่ๆ
 

อย
ูเ่ส
มอ

 
- ช
อบ
พฒั

นา
ตน
เอ
งใ
หเ้
ป็น

คน
มคี
วา
มรู
 ้ 

หม
าย
ถึง
 ค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
คดิ
กร
ะบ
วน
กา
ร ก

าร
ปฏิ

บตั
ิงา
น 
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ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้แบบสอบถาม 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 
มาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงั มาปรบัรา่งขอ้ค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพใหมี้ความสมบรูณแ์ละตรงกบัสภาพปัจจบุนั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในขัน้ตอนนี ้คือ ผูใ้ช้
บณัฑิตท่ีรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเขา้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับสถานภาพโดยท่ัวไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนีเ้ป็นการใชส้ถิติเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษา
สถานภาพโดยทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีรบั
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเขา้ท างาน จ านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมจากผูใ้ชบ้ณัฑิตดว้ยตนเอง และใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Google Form) จ านวน 400 
คน ไดร้บัแบบสอบถามคืนรอ้ยละ 100 รายละเอียดดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 จ านวนและคา่รอ้ยละของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและ
สภาพความคาดหวงั  

 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 ชาย 153 38.25 

 หญิง 247 61.75 

รวม  400 100.00 

อายุ 

 ต ่ากวา่ 31 ปี 25 6.25 

 31 - 40 ปี 76 19.00 

 41 - 50 ปี 132 33.00 

 51 ปี ขึน้ไป 167 41.75 

รวม  400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

                            กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน (คน) รอ้ยละ  
สถานภาพ 

         หวัหนา้งาน 108 27.00 

         ผูจ้ดัการ 85 21.25 

         ผูบ้รหิาร 80 20.00 

        เจา้ของธุรกิจ 67 16.75 

        อ่ืนๆ (ท่ีปรกึษา) 60 15.00 

รวม  400 100.00 
ประสบการณใ์นการท างาน / การบริหาร / การเป็นเจ้าของกิจการ 
 ต ่ากวา่ 5 ปี 26 6.50 
 5 - 10 ปี 70 17.50 
 11 - 15 ปี 56 14.00 
 15 ปี ขึน้ไป 248 62.00 

รวม  400 100.00 

ประเภทของกิจการ 

 หนว่ยงานราชการ 49 12.25 
 รฐัวิสาหกิจ 23 5.75 
 หนว่ยงานเอกชน 234 58.50 
 กิจการสว่นตวั 94 23.50 

รวม  400 100.00 

 

จากตาราง 3 แสดงว่า ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.75 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 153 คน คดิเป็น รอ้ยละ 38.25  

จ าแนกตามอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 167 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 41.75 รองลงมามีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 
รองลงมามีอายรุะหว่าง  31 – 40 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 และนอ้ยท่ีสดุมีอายุต  ่า
กวา่ 31 ปี จ  านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้งาน จ านวน 108 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 รองลงมาเป็นผูจ้ดัการ จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.25 รองลงมาเป็น
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ผูบ้ริหาร จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20 รองลงมาเป็นเจา้ของธุรกิจ จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 16.75 และนอ้ยท่ีสดุเป็นท่ีปรกึษา จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน / การบริหาร / การเป็นเจา้ของ
กิจการ พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ ์15 ปีขึน้ไป จ านวน 248 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.00 
รองลงมา  มีประสบการณร์ะหว่าง 5 – 10 ปี จ  านวน 70 คนคิดเป็นรอ้ยละ 17.50 รองลงมามี
ประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.00  และน้อยท่ีสุดมี
ประสบการณต์ ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 

จ าแนกตามประเภทของกิจการท่ีกลุ่มตวัอย่างท างาน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานเอกชน จ านวน  234 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมาเป็นกิจการส่วนตวั จ  านวน 
94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 รองลงมาเป็นหนว่ยงานราชการ จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.25 
และนอ้ยท่ีสดุเป็นรฐัวิสาหกิจ จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหก์ารประเมินความต้องการจ าเป็นด้าน
ทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผลการวิ เคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจัยวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ดว้ยค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNI modified) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีแ้สดงล าดบั
ความตอ้งการจ าเป็นดว้ยคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  (PNI modified ) ของ
แตล่ะรายการ โดยรายการท่ีมีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified  ) สงู 
แสดงว่ามีความตอ้งการจ าเป็นระดบัสูง ควรใหค้วามส าคญัในการน ามาพัฒนาเป็นอันดบัแรก 
รายละเอียดดงัตาราง 4  ถึงตาราง 8 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั และ
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) เป็นรายทกัษะและโดยรวม 

                                   n = 400 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
สภาพความเป็นจริง สภาพความคาดหวัง ความตอ้งการจ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่
ทกัษะคดิวเิคราะห ์ 2.89 .83 3.96 .80 .37 3 
ทกัษะคดิสรา้งสรรค ์ 2.64 .90 3.96 .76 .50 1 
ทกัษะคดิผลติภาพ 2.73 .91 3.87 .85 .42 2 
ทกัษะคดิรบัผิดชอบ 2.88 .93 3.80 .93 .32 4 

รวม 2.79 .90 3.90 .84 .40  

 
จากตาราง 4 พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยรวม มีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) เท่ากับ .40 และเม่ือพิจารณารายทักษะ พบว่า ทักษะคิด
สร ้างสรรค ์เป็นทักษะท่ีมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด  (PNI 

modified เท่ากบั .50) รองลงมา คือ ทกัษะคิดผลิตภาพ (PNI modified เท่ากบั .42)  ทกัษะคิดวิเคราะห ์ 
(PNI modified เทา่กบั .37 )และทกัษะคดิรบัผิดชอบ (PNI modified เทา่กบั .32) ตามล าดบั  
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั และ
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) ดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เป็นราย
ขอ้และโดยรวม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

ทักษะคิดวิเคราะห ์       

1. มีความคดิละเอียด รอบคอบ ระมดัระวงั 2.789 .85 3.89 .79 .39 4 
2. ช่างสงัเกต ช่างสงสยั ชอบซกัถาม ชอบคน้ควา้ 2.85 .87 3.94 .76 .38 7 
3. ตอ้งรูว้ตัถปุระสงค ์ / จดุมุง่หมาย / เปา้หมาย ใน
เรือ่งที่จะท าก่อนเสมอ และมีการวางแผนงาน 
ลว่งหนา้ก่อนลงมือท า 

2.87 .85 3.90 .82 .36 9 

4. มีความสามารถแยกแยะความสมัพนัธข์อง 
ขอ้เท็จจรงิ-ทศันคต-ิความคิดเห็น ในทกุเรือ่ง  

2.74 .65 3.82 .76 .39 5 

5. มีความสามารถก าหนดกรอบแนวคิด / จดั 
ประเภท / จดัหมวดหมู ่ของเรือ่งตา่งๆไดด้ี 

2.73 .69 3.92 .77 .43 3 

6. มีความสามารถหาค านิยามของสิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แยกแยะความเหมือน ความแตกตา่ง ได้
อยา่งมีเหตผุล 

2.81 .75 3.90 .79 .39 6 

7. มีความเขา้ใจในประเด็นเรือ่งราวตา่งๆ ท่ีเป็น 
สาระส าคญัอยา่งชดัเจนทกุครัง้ 

2.95 .78 3.97 .82 .34 11 

8. มีความสามารถในการเขา้ใจเรือ่งราวตา่งๆ ได ้
อยา่งมีเหตมุีผลเสมอ 

3.01 .84 3.92 .77 .30 12 

9. มีความสามารถในการเช่ือมโยงความคิด สรา้ง 
ความสมัพนัธข์องเรือ่งตา่งๆ ไดด้ี 

3.03 .80 3.89 .80 .28 13 

10. มีความสามารถในการประมวลผล สรุปผล 2.94 .89 4.03 .85 .37 8 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

11. มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา 
อยา่งมีเหตผุล 

2.83 .91 4.11 .79 .45 2 

12. มีความสามารถในการสือ่สารไดอ้ยา่งมี 

ประสทิธิภาพ ทัง้ ฟัง พดู อา่น เขยีน 

3.28 .82 4.01 .85 .22 14 

13. มีความสามารถในการหาขอ้โตแ้ยง้ / ขอ้คดัคา้น 
ที่มีเหตผุล เมื่อมคีวามเห็นแตกตา่งจากผูอ้ื่น 

2.92 .82 3.96 .77 .36 10 

14. มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 2.70 .88 4.10 .82 .52 1 

รวม 2.89 .83 3.96 .80 .37 3 

 
จากตาราง 5 แสดงวา่ ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสภาพความเป็นจริง และสภาพท่ีผู้ใช้
บณัฑิตตอ้งการดา้น  ทกัษะ คิดวิเคราะห ์โดยรวมมีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น (PNI modified ) เทา่กบั .37 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิด
วิเคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็น
อนัดบัแรก คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ (PNI modified  เท่ากบั .52)  รองลงมาคือ 
มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (PNI modified  เท่ากับ .45) มี
ความสามารถก าหนดกรอบแนวคิด / จดัประเภท / จดัหมวดหมู่ ของเรื่องต่างๆไดดี้  (PNI modified  
เท่ากบั .43) มีความคิดละเอียด รอบคอบ ระมดัระวงั (PNI modified  เท่ากบั .39) มีความสามารถ
แยกแยะความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจรงิ ทศันคต ิความคดิเห็น ในทกุเรื่อง (PNI modified  เท่ากบั .39) มี
ความสามารถหาค านิยามของสิ่งต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน แยกแยะความเหมือน ความแตกต่าง ได้
อย่างมีเหตผุล (PNI modified  เท่ากับ .39) ช่างสงัเกต ช่างสงสยั ชอบซกัถาม ชอบคน้ควา้ (PNI 

modified  เท่ากบั .38) มีความสามารถในการประมวลผล สรุปผล (PNI modified  เท่ากบั .37) ตอ้งรู ้
วตัถปุระสงค ์/ จุดมุ่งหมาย / เปา้หมาย ในเรื่องท่ีจะท าก่อนเสมอ และมีการวางแผนงานล่วงหนา้
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ก่อนลงมือท า (PNI modified  เทา่กบั .36) มีความสามารถในการหาขอ้โตแ้ยง้ / ขอ้คดัคา้น ท่ีมีเหตผุล 
เม่ือมีความเห็นแตกตา่งจากผูอ่ื้น (PNI modified  เท่ากบั .36) มีความเขา้ใจในประเด็นเรื่องราวตา่งๆ 
ท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างชดัเจนทุกครัง้ (PNI modified  เท่ากับ .34) มีความสามารถในการเขา้ใจ
เรื่องราวตา่งๆ ไดอ้ย่างมีเหตมีุผลเสมอ (PNI modified  เท่ากบั .30) มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความคิด สรา้งความสมัพนัธข์องเรื่องตา่งๆ ไดดี้ (PNI modified  เท่ากบั .28) และคณุลกัษณะท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันานอ้ยท่ีสดุ คือ มีความสามารถในการส่ือสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ฟัง พดู อา่น เขียน (PNI modified  เทา่กบั .22) 

 
ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั และ
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) ดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เป็น
รายขอ้และโดยรวม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

ทักษะคิดสร้างสรรค ์       

1. มีความสามารถในการคิดเชิงบวก  
คิดนอกกรอบ และคดิหลายแง่มมุ 

2.69 .87 3.97 .72 .47 8 

2. มีความสามารถในการคิดอยา่งมีระบบ  
มีขัน้ตอน 

2.66 .81 3.93 .73 .48 7 

3. มีความกระตือรอืรน้ กลา้คดิ ชอบความทา้ทาย 
และมีเหตผุลในการท าหรอืตดัสนิใจ 

2.63 .91 3.98 .73 .51 5 

4. มีความสามารถในการมองหาวิธีการใหม ่/ 
ทางเลอืกใหม ่ในการท างานอยูเ่สมอ 

2.54 .88 3.99 .76 .57 3 
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ตาราง 6 (ตอ่)       

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

5. มีแนวคดิและรูปแบบการคิดทีไ่มเ่หมือนใคร / 
ไมซ่  า้กบัผูอ้ื่น 

2.62 .86 3.83 .75 .46 10 

6. มีแนวคดิในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่/ ผลงานใหม ่ 
/ นวตักรรมใหมอ่ยูเ่สมอ 

2.49 .88 3.97 .77 .59 1 

7. มีความสามารถพฒันาความคดิเดิม /  
แนวคิดเดิม ใหเ้ป็น ความคิดใหม ่/ แนวคิดใหม ่
เพื่อใหเ้กิดประโยชนม์ากขึน้ 

2.55 .91 4.01 .75 .57 2 

8. มีความคดิรเิริม่ในการพฒันากระบวนการ 
ท างานท่ีรบัผิดชอบใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

2.61 .93 4.06 .75 .55 4 

9. มีความสามารถเรยีนรูง้านและพฒันางานอยา่ง 
ตอ่เนื่อง 

2.73 .93 4.01 .77 .47 9 

10. มีแรงบนัดาลใจ / จินตนาการ ในการท างานหรอื 
ท าสิง่อื่นอยูเ่สมอ 

2.71 .90 3.89 .77 .43 11 

11. มกัน าแนวคิดใหม ่/ วิธีการใหม ่ท่ีสรา้งขึน้ไปใช ้
ใหเ้กิดประโยชนไ์ดจ้รงิ 

2.65 .90 3.96 .76 .49 6 

12. มีความสามารถในการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้
กบังานท่ีรบัผิดชอบอยูเ่สมอ 

2.77 .97 3.93 .79 .42 12 

รวม 2.64 .90 3.96 .76 .50 1 

 
จากตาราง 6 แสดงวา่ ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริง และสภาพความ
คาดหวงัดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์โดยรวมมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  
(PNI modified ) เท่ากับ .50 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นรายขอ้ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็น
อนัดบัแรก คือ มีแนวคิดในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ / ผลงานใหม่ / นวตักรรมใหม่อยู่เสมอ (PNI 
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modified  เท่ากับ .59)  รองลงมาคือ มีความสามารถพฒันาความคิดเดิม / แนวคิดเดิม ใหเ้ป็น 
ความคดิใหม ่/ แนวคิดใหม่ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนม์ากขึน้ (PNI modified  เท่ากบั .57) มีความสามารถ
ในการมองหาวิธีการใหม่ / ทางเลือกใหม่ ในการท างานอยู่เสมอ  (PNI modified  เท่ากบั .57) มี
ความคิดริเริ่มในการพฒันากระบวนการท างานท่ีรบัผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ (PNI modified  
เท่ากับ .55)  มีความกระตือรือรน้ กลา้คิด ชอบความทา้ทายและมีเหตผุลในการท าหรือตดัสินใจ 
(PNI modified  เท่ากบั .51) มกัน าแนวคิดใหม่ / วิธีการใหม่ ท่ีสรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดจ้ริง 
(PNI modified  เท่ากับ .49) มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มีขัน้ตอน (PNI modified  
เท่ากับ .48) มีความสามารถในการคิดเชิงบวก คิดนอกกรอบ และคิดหลายแง่มุม (PNI modified  
เท่ากบั .47) มีความสามารถเรียนรูง้านและพฒันางานอย่างตอ่เน่ือง (PNI modified  เท่ากบั .47) มี
แนวคดิและรูปแบบการคดิท่ีไมเ่หมือนใคร / ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น(PNI modified  เท่ากบั .46) มีแรงบนัดาลใจ 
/ จินตนาการ ในการท างานหรือท าสิ่งอ่ืนอยู่เสมอ (PNI modified  เท่ากบั .43)  และคณุลกัษณะท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพัฒนานอ้ยท่ีสุด คือ มีความสามารถในการน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชก้บังานท่ีรบัผิดชอบอยูเ่สมอ (PNI modified  เทา่กบั .42) 
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั และ
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เป็นราย
ขอ้และโดยรวม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

ทักษะคิดผลิตภาพ       

1. ใหค้วามส าคญักบัตนเองและผูอ้ื่น เคารพ 
ความคิดของตนเองเสมอ เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน 

2.64 .97 3.83 .85 .45 5 

2. เห็นความส าคญัของสิง่ใหม ่/ วิธีการใหม ่/ 
แนวทางใหม ่อยูเ่สมอ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ยา่ง 
เป็นรูปธรรม 

2.54 .87 3.94 .86 .55 1 

3. มุง่มั่นในการท างานใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย 
ทกุครัง้ 

2.81 .98 4.00 .89 .42 7 

4. มีทศันคตดิา้นบวกในการท างานเพื่อให ้
สามารถท างานบรรลเุปา้หมายไดอ้ยา่งมี 
ประสทิธิภาพ 

2.91 .92 3.96 .83 .36 11 

5. มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู ้/ 
ผลติผลงาน จากการวิเคราะหเ์รือ่งตา่งๆ 

2.57 .86 3.91 .83 .52 3 

6. มีวินยั มีระเบียบ มีระบบ มีขัน้ตอนในการ 
ท างานและในการสรา้งผลงานดว้ยตนเอง 
อยูเ่สมอ 

2.58 .90 3.83 .86 .48 4 

7. มีความอดทนในเรือ่งตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ 
ความส าเรจ็ในการสรา้งผลงาน 

2.93 .91 3.77 .88 .29 14 

8. มีความสามารถในการบรหิารจดัการอารมณ ์
ตนเองในขณะท างาน เพื่อสรา้งผลงานใหส้  าเรจ็ 
ตามเปา้หมาย 

2.55 .92 3.89 .83 .52 2 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

9. ชอบพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนทีม่ีความรู ้
ความสามารถหลากหลายดา้น เพื่อใหส้ามารถ 
ท างาน / ผลติผลงาน ที่มีประสทิธิภาพ 

2.77 .84 3.91 .85 .41 8 

10. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจาก 
กระบวนการท างานของตนเอง 

2.80 .93 3.91 .82 .40 9 

11. มีความสามารถในการบรหิารจดัการ ปฏิบตัิงาน 
ตา่งๆ และติดตามงานใหบ้รรลเุปา้หมายทกุครัง้ 

2.71 .93 3.91 .85 .44 6 

12. มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

2.81 .84 3.76 .85 .34 12 

13. มีประสทิธิภาพในการท างานและผลงานม ี
คณุภาพ 

2.81 .86 3.85 .84 .37 10 

14. ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของผลงาน 
คณุคา่ตอ่สงัคมสว่นรวมและประเทศชาติ 

2.81 .88 3.76 .87 .34 13 

รวม 2.73 .91 3.87 .85 .42 2 

 
จากตาราง 7  แสดงวา่ ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริง และสภาพความ
คาดหวังดา้นทักษะคิดผลิตภาพ โดยรวมมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  
(PNI modified ) เท่ากบั .42 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิดผลิต
ภาพเป็นรายขอ้ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็นอนัดบั
แรก คือ เห็นความส าคญัของสิ่งใหม่ / วิธีการใหม่ / แนวทางใหม่ อยู่เสมอ และน าไปปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรม (PNI modified  เท่ากบั .55)  รองลงมาคือ มีความสามารถในการบริหารจดัการ
อารมณต์นเองในขณะท างาน เพ่ือสรา้งผลงานใหส้  าเร็จตามเปา้หมาย (PNI modified  เท่ากบั .52) มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้/ ผลิตผลงาน จากการวิเคราะหเ์รื่องต่างๆ  (PNI modified  
เท่ากบั .52) มีวินยั มีระเบียบ มีระบบ มีขัน้ตอนในการท างานและในการสรา้งผลงานดว้ยตนเอง
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อยู่เสมอ (PNI modified  เท่ากบั .48) ใหค้วามส าคญักบัตนเองและผูอ่ื้น เคารพความคิดของตนเอง
เสมอ เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงาน (PNI modified  เท่ากับ .45) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
ปฏิบตัิงานตา่งๆ และติดตามงานใหบ้รรลเุปา้หมายทกุครัง้ (PNI modified  เท่ากบั .44) มุ่งมั่นในการ
ท างานใหส้  าเร็จตามเปา้หมายทกุครัง้ (PNI modified  เท่ากับ .42) ชอบพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมี
ความรูค้วามสามารถหลากหลายดา้น เพ่ือใหส้ามารถท างาน / ผลิตผลงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ (PNI 

modified  เท่ากับ .41) มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของตนเอง 
(PNI modified  เท่ากับ .40) มีประสิทธิภาพในการท างานและผลงานมีคณุภาพ     (PNI modified  
เท่ากับ .37) มีทัศนคติดา้นบวกในการท างานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (PNI modified  เทา่กบั .36)  มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ (PNI modified  เท่ากบั .34) ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของผลงานคณุคา่ตอ่สงัคมส่วนรวม
และประเทศชาติ (PNI modified  เท่ากับ .34) และคณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บั
การพฒันานอ้ยท่ีสดุ คือ มีความอดทนในเรื่องตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการสรา้งผลงาน (PNI 

modified  เทา่กบั .29) 
 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั และ
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified ) ดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ เป็น
รายขอ้และโดยรวม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

ทักษะคิดรับผิดชอบ      

1. มีความเช่ือวา่คนดีตอ้งเป็นคนมีคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2.88 .99 3.74 .96 .30 9 

2. รกัษาค ามั่นสญัญา 2.87 .89 3.73 .91 .30 10 
3. มีความซือ่สตัย ์สจุรติ 2.73 .74 3.81 .99 .40 1 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 400 

สภาพ 

ความเป็นจริง 

สภาพ 

ความคาดหวัง 

ความตอ้งการ
จ าเป็น  

 ̅ S.D.  ̅ S.D. PNI modified ล าดับที ่

4. มีน า้ใจชอบช่วยเหลอืเพื่อนรว่มงานและผูอ้ื่น 
อยูเ่สมอ โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

2.85 .97 3.82 .97 .34 5 

5. มีความพรอ้ม และกลา้เผชิญกบัปัญหา 2.78 .91 3.82 .89 .37 2 
6. มีความเช่ือมั่นในการท าความดี เป็นคนดี 
เช่ือในศีลธรรม และลงมือท าความด ี

2.96 .95 3.75 .99 .27 13 

7. เคารพและฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น / 
สว่นรวม อยูเ่สมอ 

2.84 .94 3.82 .90 .34 4 

8. น าเสนอความคิดเห็นของตนอยา่งเหมาะสม 
เมื่อมคีวามเห็นแตกตา่งจากผูอ้ื่น 

2.78 .90 3.77 .85 .36 3 

9. เคารพกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ 
องคก์ร / สงัคมสว่นรวม อยูเ่สมอ 

2.88 .99 3.80 .92 .32 6 

10. ท างานในหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายส าเรจ็ 
ภายในก าหนดเวลา 

2.92 .99 3.82 .94 .31 7 

11. ค านงึถงึประโยชนส์ว่นรวมขององคก์ร / 
สงัคมสว่นรวม อยูเ่สมอ 

2.93 .92 3.79 .93 .29 11 

12. รูบ้ทบาท หนา้ที่ตอ่ตนเอง ตอ่องคก์ร  
ตอ่สงัคมสว่นรวมและตอ่ประเทศชาติ 

2.94 .90 3.75 .94 .27 12 

13. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 3.02 .98 3.99 .90 .32 8 
รวม 2.88 .93 3.80 .93 .32 4 

 
จากตาราง 8  แสดงวา่ ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริง และสภาพความ
คาดหวงัดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ โดยรวมมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น  
(PNI modified ) เท่ากับ .32 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิด
รบัผิดชอบเป็นรายขอ้ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็น
อนัดบัแรก คือ มีความซ่ือสตัย ์สจุริต (PNI modified  เท่ากบั .40)  รองลงมาคือ มีความพรอ้ม และ
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กลา้เผชิญกบัปัญหา (PNI modified  เท่ากบั .37) น าเสนอความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม เม่ือมี
ความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น (PNI modified  เท่ากับ .36) เคารพและฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น /
ส่วนรวม อยู่เสมอ (PNI modified  เท่ากบั .34) มีน า้ใจชอบช่วยเหลือเพ่ือนรว่มงานและผูอ่ื้นอยู่เสมอ 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน (PNI modified  เท่ากบั .34) เคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร / 
สงัคมส่วนรวม อยู่เสมอ (PNI modified  เท่ากบั .32) ท างานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายส าเร็จภายใน
ก าหนดเวลา (PNI modified  เท่ากบั .31) มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย (PNI modified  
เท่ากบั .32) มีความเช่ือว่าคนดีตอ้งเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรม (PNI modified  เท่ากบั .30) รกัษา
ค ามั่นสญัญา (PNI modified  เท่ากบั .30) ค  านึงถึงประโยชนส์่วนรวมขององคก์ร /สงัคมส่วนรวม อยู่
เสมอ (PNI modified  เท่ากบั .29) รูบ้ทบาท หนา้ท่ีต่อตนเอง ตอ่องคก์ร ตอ่สงัคมส่วนรวมและต่อ
ประเทศชาติ (PNI modified  เท่ากบั .27) และคณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการ
พฒันานอ้ยท่ีสดุ คือ มีความเช่ือมั่นในการท าความดี เป็นคนดี เช่ือในศีลธรรม และลงมือท าความ
ดี (PNI modified  เทา่กบั .27) 
 
ระยะที ่2 ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    

ผลการวิจยั มีดงันี ้
1.  ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการน าเสนอรายละเอียด 3 ส่วนย่อย 
ไดแ้ก่ 1) ผลการศกึษาเอกสาร และแนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(ไพฑูรย ์สินลารตัน ,์ 2549) แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(CRP) (ไพฑูรย ์สินลารัตนแ์ละคณะ, 2560) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา (สุชาญ โกศิน, 2546 ; ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2558) และ
แนวคดิในการสร้างชดุฝึกอบรม (นิพนธ ์ศขุปรีดี, 2537 ; มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช, 2537 
และสเุทพ หุน่สวสัดิ,์ 2540,) 2) ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์และ
ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั 3) โครงสรา้งของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์และผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

 1.1 ผลการศึกษาเอกสาร และแนวคิดเก่ียวกับคณุลกัษณะทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2549) ซึ่งเป็นทกัษะท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการ
สอนแนวใหม่ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณม์ากขึน้ ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใหผู้เ้รียนได้



 187 
 
รูจ้กัสรา้งและพฒันาความรู ้ประกอบดว้ยทกัษะคิดวิเคราะห  ์(Critical Mind) ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์
(Creative Mind) ทกัษะคิดผลิตภาพ (Productive Mind) และทกัษะคิดรบัผิดชอบ (Responsible 
Mind) ผูว้ิจยัสรา้งหนว่ยการเรียนรูแ้ละกิจกรรมการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัคณุลกัษณะทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยมุ่งท่ีจะเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพใหเ้กิดขึน้กับ
นกัศกึษาอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน และมีความตอ่เน่ือง จนทา้ยท่ีสดุจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมแบบ
สรุปรวมเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาไดร้บัการฝึกอบรมทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไดค้รบ
กระบวนการอยา่งสมบรูณ ์

แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) 
(ไพฑรูย ์ สินลารตันแ์ละคณะ, 2560) ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ประกอบ ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) 
รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional Model) และรูปแบบการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) ผูว้ิจยัใชเ้ป็นเทคนิคในการ
จดักิจกรรม เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้สามารถชว่ยพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพได ้ดงันัน้
ผูว้ิจยัจึงน าการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) นีม้าสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัคดิขึน้ในชดุฝึกอบรมนี ้

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา (สุชาญ 
โกศิน, 2546 ;ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2558) เป็นการพฒันากิจกรรมท่ีจดัขึน้อย่างมี
รูปแบบนอกชั้นเรียนและมีประโยชนท์างการศึกษา ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะดา้นต่างๆ 
รวมถึงสามารถน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียน การท างาน ในชีวิตประจ าวนั 
และเพ่ือใหน้กัศกึษามีจิตส านกึในการใฝ่เรียนรูท่ี้จะท าใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ีตอ้งการ
ของสงัคม 

แนวคิดในการสรา้งชุดฝึกอบรม (นิพนธ์ ศขุปรีดี, 2537; มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2537 และสุเทพ หุ่นสวสัดิ์, 2540) โดยชุดฝึกอบรมมีรายละเอียดดงันีคื้อ 
วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม เนือ้หาของชดุฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้น
การฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและชุดฝึก
อบรม  

ดงันัน้การพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ผูว้ิจัยเนน้สรา้งกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียนรูใ้หมี้ลกัษณะผอ่นคลาย ไมเ่ครง่เครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนานเพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการ
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ฝึกอบรมกลา้ท่ีจะแสดงออกถึงความคดิใหม่ๆ  อยา่งมั่นใจ และเป็นกิจกรรมท่ีไม่เนน้การตดัสินหรือ
ประเมินว่าถูกหรือผิด แต่จะเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถแสดงความคิดไดอ้ย่าง
อิสระ สรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างเต็มท่ี เปิดกวา้งทางความคิดอย่างเต็มท่ี เนน้การแลกเปล่ียน
ความคดิใหม่ๆ  ซึ่งกนัและกนั 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ได้แก่ การ
บรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) การสอน (Coaching) การระดมสมอง 
(Brainstorming) การประชมุกลุ่มย่อย (Buzz Session) เกมการบริหาร (Management Game) 
และการฝึกปฏิบตังิานในเวลาจ ากดั (In Basket Training) เนน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลาง
และมีสว่นรว่มในการฝึกอบรม  

1.2 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรค์และ
ผลิตภาพส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวงั 

ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงัมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งโครงร่างของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยผูว้ิจยัก าหนดรูปแบบ
และกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมจากการพิจารณาล าดบัของคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) ซึ่งผลท่ีไดคื้อ ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เป็นทกัษะท่ีมีคา่ดชันีล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันามากท่ีสดุ (PNI modified เท่ากบั .50) รองลงมาคือ 
ทกัษะคดิผลิตภาพ (PNI modified เท่ากบั .42) ทกัษะคิดวิเคราะห ์(PNI modified เท่ากบั .37) และทกัษะ
ท่ีมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นนอ้ยท่ีสุด คือ ทักษะคิดรบัผิดชอบ  (PNI 

modified เทา่กบั .32) จากผลการวิเคราะหผ์ูว้ิจยัน ามาสรา้งชดุฝึกอบรมโดยแยกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้
1. พิจารณาค่าดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น   

(PNI modified) พบวา่ ทกุทกัษะมีคา่ PNI modified มากกวา่ .30 จงึควรเสรมิสรา้งทกุทกัษะ 
2. ก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมจากการพิจารณาล าดบัของคา่ดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) ของทกัษะย่อยแตล่ะทกัษะของทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีอยู่ในช่วง .34 - .60 หรือ 5 ล าดบัแรกเรียงจากมากไปนอ้ย สมัพนัธก์บั
ระยะเวลาของกิจกรรม และปรมิาณของเนือ้หาของกิจกรรม  
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ขอ้มลูนีผู้ว้ิจยัน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งและพฒันาชดุฝึกอบรม
โดยทกัษะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ ผูว้ิจยัจะสรา้งจ านวนกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรมมากกวา่ทกัษะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการ
พฒันานอ้ย  

1.3 โครงสรา้งของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ภายในชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประกอบดว้ย วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม เนือ้หาของ
ชุดฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม และการประเมินผลการ
ฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1. เพ่ือพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับ
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2. เพ่ือใหเ้กิดการตระหนกั ใส่ใจ สนใจ ในการพฒันาทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

3. เพ่ือใหส้ามารถน าทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไปปรบัใช้
กบัการปฏิบตัจิรงิใหบ้รรลวุตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ และแสดงพฤติกรรมตรงกบั
สิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกอบรม 

1.3.2 โครงสรา้งเนือ้หา ของชดุฝึกอบรม  
ผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมจากการพิจารณาล าดบัของ

คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) ของทกัษะย่อยแตล่ะทกัษะของ
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีอยูใ่นชว่ง .34 - .60 หรือ 5 ล าดบัแรกเรียงจากมากไปนอ้ย โดย
สัมพันธ์กับระยะเวลาของกิจกรรม และปริมาณของเนือ้หาของกิจกรรม โดยเทคนิคในการจัด
กิจกรรม คือ การใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง ผา่นกระบวนการเรียนรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัิจริง ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) , 
รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional Model) และ รูปแบบการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) และ ใชเ้ทคนิคการ
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ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) การสอน 
(Coaching) การระดมสมอง (Brainstorming) การประชมุกลุ่มย่อย (Buzz Session) เกมการ
บริหาร (Management Game) และการฝึกปฏิบตัิงานในเวลาจ ากดั (In Basket Training) เนน้ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลางและมีส่วนรว่มในการฝึกอบรม โดยมีล าดบัขัน้ตอนการฝึกอบรม 
ดงันี ้

 1. ขัน้เตรียมการฝึกอบรม 
เป็นการเตรียมความพรอ้มก่อนการฝึกอบรม โดยวิทยากร

ผู้น  าการฝึกอบรมและผู้ช่วยจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม รวมถึงการติดต่อประสานงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 2. ขัน้ด  าเนินการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
2.1 ผูว้ิจยัจดัปฐมนิเทศชีแ้จงการจดัฝึกอบรม เอกสาร ใบงาน

กิจกรรม แบบบันทึกการเรียนรู ้และแบบประเมินทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

2.2 ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมประเมินตนเองเก่ียวกบัทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2.3 วิทยากรผู้น  าการฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรมดว้ย
การบรูณาการใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้

     2.3.1 การบรรยาย 
     2.3.2  การบรรยายเชิงปฏิบตักิาร 
2.4 ผูว้ิจยัจดัปัจฉิมนิเทศ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดพ้ดูคยุถึงความรูส้กึและประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการเขา้รบัการฝึกอบรม 
3. ขัน้ประเมินผลการฝึกอบรม 

3.1 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรมเพ่ือ
เสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมประเมินตนเองหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม 
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3.2 ผูว้ิจยัประเมินผลงานจากแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
แนวคิดใหม่ๆ และผลงานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพหลงัสิน้สดุการอบรม ดว้ยการใชแ้บบตรวจสอบผลงานดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่าเชิงคณุภาพ (Scoring 
rubrics) แบบแยกองคป์ระกอบตามองคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

3.3  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบบนัทึกการเรียนรู ้แบบ
สงัเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และใบงานกิจกรรม เพ่ือน ามาวิเคราะหข์้อมูลเชิง
คณุภาพ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรม 

 1.3.3 กิจกรรมการฝึกอบรม  
ประกอบดว้ยกิจกรรมการฝึกอบรม 10 กิจกรรม รวมเวลาการ

ฝึกอบรมประมาณ 20 ชั่วโมง รายละเอียดดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 เนือ้หากิจกรรมการฝึกอบรมของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคการฝึกอบรม ระยะเวลา 
ปฐมนิเทศ   30 นาที 
หน่วยการฝึกอบรมที ่1 บทน าเข้าสู่การฝึกอบรม 
กิจกรรมท่ี 1 
สรา้งความสมัพนัธด์ว้ย
ตวัเลข    

 
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมท า
ความคุน้เคยกนั 
2. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
3. เพ่ือใหเ้กิดความสนกุสนาน
เป็นการสรา้งบรรยากาศท่ีดีใน
การฝึกอบรม 
4. เพ่ือฝึกทกัษะการคดิ การ
วางแผนงาน 

 
1. การระดมสมอง 
2. เกมการบรหิาร 
3. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 
4. การอภิปราย 
 

 
30 นาที 

กิจกรรมท่ี 2 
การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
ทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ  

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั
ความรูเ้ก่ียวกบัทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

 
การบรรยาย , วีดทิศัน ์
 

 
30 นาที 
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ตาราง 9 (ตอ่)    

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคการฝึกอบรม ระยะเวลา 
หน่วยการฝึกอบรมที ่2 การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
กิจกรรมท่ี 1 
การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
แนวคิดและหลกัการ
จดัการเรียนรูเ้ชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ  

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บั
ความรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดและ
หลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

 
การบรรยาย , วีดทิศัน ์
 

 
30 นาที 

กิจกรรมท่ี 2  
ตกผลกึ วิจยั สรา้ง
ผลงาน 

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
สามารถอธิบายและน าขัน้ตอน
การจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพไปปรบัใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
 

 
1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การระดมสมอง 
4. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
5. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
60 นาที 

หน่วยการฝึกอบรมที ่3 ทักษะคิดวิเคราะห ์
กิจกรรม 
สงัเกต แยกแยะ 
สมัพนัธ ์ 
จดัประเภท จดจ า 

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. ฝึกสงัเกตรายละเอียด จดั
ประเภท และหาความสมัพนัธ ์
2. ฝึกทกัษะคดิวิเคราะห ์และ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งมี
เหตผุล 
3. ฝึกจ าภาพและเพิ่มความจ า
ระยะสัน้ 

 
1. การอภิปราย 
2. เกมการบรหิาร 
3. การระดมสมอง 
4. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
5. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
90 นาที 
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ตาราง 9 (ตอ่)    

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคการฝึกอบรม ระยะเวลา 
หน่วยการฝึกอบรมที ่4 ทักษะคิดสร้างสรรค ์
กิจกรรมท่ี 1  
จดัหมวดหมูอ่ย่าง
สรา้งสรรค ์

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. มีพฒันาการดา้นการ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่/ วิธีการใหม ่/ 
ผลงานใหมท่ี่เป็นรูปธรรม ใหเ้กิด
ประโยชน ์
2. สามารถถ่ายทอดความรู ้และ
น าเสนออยา่งมีระบบ มีขัน้ตอน 
3. รบัฟังและเคารพความคดิเห็น
ของผูอ่ื้น 

 
1. การอภิปราย 
2. การระดมสมอง 
3. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
4. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
60 นาที 

กิจกรรมท่ี 2  
30 วงกลมมหศัจรรย ์

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. ฝึกทกัษะคดิรเิริ่ม  
คดิคลอ่งแคลว่ คิดยืดหยุน่ และ
คดิละเอียดลออ 
2. ฝึกทกัษะการสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหม ่/ ผลงานใหม ่
3. สามารถน าแนวคดิใหม ่/ 
วิธีการใหม ่ท่ีสรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1. การอภิปราย 
2. การระดมสมอง 
3. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
60 นาที 
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ตาราง 9 (ตอ่)    

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคการฝึกอบรม ระยะเวลา 
หน่วยการฝึกอบรมที ่5 ทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
กิจกรรมท่ี 1  
ระดมสมองแกปั้ญหา
กบัทีมงาน 

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. สามารถวิเคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งมี
เหตผุล 
2. มีพฒันาการดา้นการ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่/ วิธีการใหม ่/ 
ผลงานใหมท่ี่เป็นรูปธรรม ใหเ้กิด
ประโยชน ์
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้และ
น าเสนออยา่งมีระบบ มีขัน้ตอน 
4. รบัฟังและเคารพความคดิเห็น
ของผูอ่ื้น 

 
1. การอภิปราย 
2. การระดมสมอง 
3. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
4. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
60 นาที 

กิจกรรมท่ี 2  
หลอดมหศัจรรย ์

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. สามารถวิเคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งมี
เหตผุล 
2. มีพฒันาการดา้นการ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่/ วิธีการใหม ่/ 
ผลงานใหมท่ี่เป็นรูปธรรม ใหเ้กิด
ประโยชน ์
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้และ
น าเสนออยา่งมีระบบ มีขัน้ตอน 
4. รบัฟังและเคารพความคดิเห็น
ของผูอ่ื้น 

 
1. การอภิปราย 
2. การระดมสมอง 
3. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
4. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
60 นาที 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ เทคนิคการฝึกอบรม ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี 3 
รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหม ่

 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. สามารถวิเคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งมี
เหตผุล 
2. มีพฒันาการดา้นการ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่/ วิธีการใหม ่/ 
ผลงานใหมท่ี่เป็นรูปธรรม ใหเ้กิด
ประโยชน ์
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้และ
น าเสนออยา่งมีระบบ มีขัน้ตอน 
4. รบัฟังและเคารพความคดิเห็น
ของผูอ่ื้น 

 
1. การอภิปราย 
2. การระดมสมอง 
3. การประชมุกลุม่ยอ่ย 
4. การฝึกปฏิบตังิานใน
เวลาจ ากดั 

 
600 นาที 

ปัจฉิมนิเทศ   90 นาที 

 
1.3.4 ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

1.เครื่ องคอมพิว เตอร์เครื่ องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อม
จอรบัภาพ 

2. เอกสารประกอบการท ากิจกรรมตา่งๆ และใบงานกิจกรรมทกุ 
กิจกรรม 

3. CD ไฟล ์Power Point และ วิดีทศัน ์
4. กระดาษ A4  
5. ขวดแกว้ โทรศพัทมื์อถือ แผน่ปา้ยตวัเลข และผา่นปา้ยรูปภาพ 
6. เครื่องมือรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการเรียนรู ้แบบ

ประ เมินทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แบบ
สงัเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แบบตรวจสอบผลงานดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรค์และ
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ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน และแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีตอ่การ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะ เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

1.3.5 การประเมินผลการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์

และผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ก าหนดการประเมินผลเป็น 3 ส่วน 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ จากแบบ
ประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือประเมิน
ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ เก่ียวกับทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และเกิดการตระหนกั ใส่ใจ สนใจ ในการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ประกอบดว้ย 

1. ก่อนการเข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินตนเองเก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน มีลกัษณะเป็นแบบประเมินชนิดมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวิธีการของลิเคริท์ (Likert, 1967) จ านวน 20 ขอ้  

2. หลงัการท ากิจกรรมทกุกิจกรรมของการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประเมินพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมคนอ่ืนในกลุม่  

3. หลังการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมประมาณ 1 สัปดาห ์
(Follow Up) เพ่ือตดิตามผล ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมประเมินตนเองเก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ โดยใช้แบบประเมินทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบัน 
อดุมศกึษาเอกชน ซึ่งเป็นชดุเดียวกบัก่อนเขา้รว่มการฝึกอบรม 

ส่วนท่ี 2 การประเมินผลคุณภาพผลงานจากการใชท้ักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน โดยใชแ้บบตรวจผลงานดา้น
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยพิจารณาดา้นผลงาน และดา้นกระบวนการท่ีใชใ้หเ้กิดผล
งานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ของกิจกรรมท่ี 3 
รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ หลงัการจดั
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กิจกรรมการฝึกอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือประเมินความสามารถในการน าทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพไปปรับใช้กับการปฏิบัติจริงให้บรรลุวัตถุประสงคไ์ด้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และแสดงพฤตกิรรมตรงกบัสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกอบรม แบบตรวจสอบผลงานนีมี้
ลักษณะเป็นแบบประเมินค่าเชิงคุณภาพ (Scoring rubrics) แบบแยกองคป์ระกอบตาม
องคป์ระกอบของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (ภาคผนวก จ) 

ส่วนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมี
ตอ่การฝึกอบรม หลงัการจดักิจกรรมการฝึกอบรมประมาณ 1 สปัดาห ์โดยใชแ้บบประเมินความ
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือประเมินว่าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ ทศันคติ เก่ียวกับทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และเกิดการตระหนกั ใส่ใจ สนใจ ใน
การพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
เกณฑก์ารประเมินผล 

ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารประเมินการจดัฝึกอบรม ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

คะแนนเฉล่ียรวมของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใชแ้บบประเมินทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หลงัเขา้รว่มการฝึกอบรม
สงูกวา่ก่อนเขา้รว่มการฝึกอบรม 

ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการใชชุ้ดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

คะแนนของความสามารถในการใขท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยพิจารณา
ดา้นกระบวนการและดา้นผลงานท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพในแต่ละทกัษะไม่ต  ่ากว่า 3.00 และคะแนนเฉล่ียรวมของความสามารถในการใช้
ทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ 
Rubric โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัง้แต ่1 คะแนนถึง 5 คะแนน (ภาคผนวก จ)  

สว่นท่ี 3 การประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีตอ่การฝึกอบรม 
คะแนนเฉล่ียรวมของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 

โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้  
5  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มฝึกอบรมในระดบัมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มฝึกอบรมในระดบัมาก  
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3 หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มฝึกอบรมในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มฝึกอบรมในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง   มีความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มฝึกอบรมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
2.  ผลตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิง

สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผูใ้หข้อ้มลูท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง    โดย

การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านระบบออนไลน ์(zoom) ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิ         โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน ตามคณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ 
โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินคณุภาพชุดฝึกอบรมฉบบัร่าง เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นแบบ
ประเมินคณุภาพดา้นความเหมาะสม จะพิจารณาจากองคป์ระกอบตา่งๆ ไดแ้ก่ ปัญหาและความ
จ าเป็น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์โครงสรา้งเนือ้หา เวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ส่ือและ
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล ว่า
มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิ ตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือไม ่เพียงใด ผลการประเมินแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

2.1 ผลการประเมินโดยการวิพากษข์องผูท้รงคณุวฒุิ สรุปไดด้งันี ้
2.1.1 ปัญหาและความจ าเป็นของชดุฝึกอบรม 

ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพนี ้
สรา้งมาจากปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเก็บขอ้มลูจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงั สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ตอบสนองการพฒันานกัศกึษาใหส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัสถานการณอ่ื์นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  

2.1.2 หลกัการและเหตผุลของชดุฝึกอบรม 
ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพนี ้

สรา้งขึน้จากหลกัการและเหตผุล มีความเป็นไปไดใ้นการจดัฝึกอบรม สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มี
แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานมารองรบั 
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2.1.3 วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม 
รูปแบบการเขียนวัตถุประสงคใ์หมี้หลักการหรือแนวคิดในการ

เขียนท่ีครอบคลมุจดุมุ่งหมายการเรียนรู ้3 ดา้น คือ ดา้นพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ดา้นจิต
พิสยั (Affective Domain) และดา้นทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain)  เช่น ใหมี้ความรู ้ความ
เขา้ใจ ใหมี้การตระหนกั ใส่ใจ สนใจ ในการพฒันา และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงั
การฝึกอบรมท่ีตรงกับสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้เขียนวัตถุประสงคใ์หก้ระชับ ชัดเจน เป็นวัตถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีวดัได ้สงัเกตได  ้ ครอบคลุมความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะ 
(Attribute)  

2.1.4 โครงสรา้งเนือ้หา และระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
ปรบัปรุงการเขียนรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละหน่วยให้เห็น

ภาพการน าไปใชจ้ริง เขียนเช่ือมโยงแตล่ะกิจกรรมใหช้ดัเจน เขียนวตัถปุระสงคแ์ละเทคนิคท่ีใชใ้น
การท ากิจกรรมแตล่ะกิจกรรมท่ีเป็นค าศพัทท์างวิธีการสอน ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้ในส่วน
บคุคล เป็นคู ่กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมและงานท่ีมอบหมาย  ควร
ปรบัลดระยะเวลาใหก้ระชบัและทบทวนความเหมาะสมของเวลาในการฝึกอบรม 

2.1.5 ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม 
เขียนรายละเอียดใหช้ดัเจนว่าตอ้งใชข้นาด หรือจ านวนเท่าใด ซึ่ง

จะท าใหผู้ท่ี้จะน าชดุฝึกอบรมไปใช ้จะไดเ้ตรียมส่ือและอปุกรณไ์ดค้รบถว้น หอ้งเรียนชดุฝึกอบรม
ควรมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การคดิสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะหแ์ละน าไปสู่การสรา้งผลิตภาพอย่างมีความ
รบัผิดชอบ 

2.1.6 ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม 
ควรเขียนขัน้ตอนการท ากิจกรรมใหอ้ยู่ในรูปของขัน้ตอนของการ

ฝึกอบรม ชัดเจนให้บุคคลอ่ืนสามารถน าไปใช้ต่อไดง้่าย และให้สอดคลอ้งกับขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีผูว้ิจยัน ามาบรูณาการกบัแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ เก่ียวกับ
คุณลักษณะทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา และแนวคดิในการสรา้งชดุฝึกอบรม  เพ่ือใหเ้ป็นการฝึกอบรมท่ีเนน้การเสริมสรา้ง
ทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรมีการสะท้อนคิด เช่ือมโยง
ประสบการณเ์ดมิของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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2.1.7 การวดัและประเมินผล 
ให้ทบทวนการประเมินผลท่ีหลากหลายและให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้และสามารถใชก้ารประเมินเพ่ือการพฒันา (Formative Assessment) 
ท่ีเป็นการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมเพิ่มเติม อาจใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมประเมินผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมคนอ่ืน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีช่วยในการวิเคราะหผ์ลการฝึกอบรมว่าตรงตามวตัถปุระสงค์
ท่ีไดก้ าหนดไว ้

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมฉบบัร่างโดยผูท้รง  
คณุวฒุิ โดยใชค้า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงเป็นระดบัความเหมาะสม รายละเอียดดงั
ตาราง 10 และ ตาราง 11 
 
ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
ชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งเป็นรายขอ้ 

รายการประเมิน 
n = 7 ระดับความ

เหมาะสม  ̅ S.D. 

ความส าคัญและความจ าเป็นของชุดฝึกอบรม    
   1. มีความสมเหตสุมผล 4.43 0.53 มาก 
   2. มีความสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในสงัคม 4.71 0.49 มากท่ีสดุ 
   3. มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาชดุฝึกอบรม 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 

รวม 4.57 0.51 มากทีสุ่ด 
หลักการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม    
   4. มีความเป็นไปได ้ 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 
   5. สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.43 0.53 มาก 
   6. มีแนวคิดพืน้ฐานรองรบั 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 

รวม 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 
วัตถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม    
   7. มีความชดัเจน น าไปปฏิบตัไิด ้ 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 
   8. มีความเป็นไปไดใ้นการฝึกอบรม 4.71 0.49 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
n = 7 ระดับความ

เหมาะสม  ̅ S.D. 

   9. มีความครอบคลมุการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสรมิทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีตอ้งการเสรมิสรา้ง 

4.43 0.53 มาก 

   10. มีความเหมาะสมตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 4.43 0.53 มาก 
รวม 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 

โครงสร้างเนือ้หา และระยะเวลา    
   11. วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม 4.43 0.53 มาก 
   12. ครอบคลมุการเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพท่ีตอ้งการเสรมิสรา้ง 

4.43 0.53 มาก 

   13. การเรียงล าดบัเนือ้หาสาระ 4.43 0.53 มาก 
   14. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 4.14 0.90 มาก 

รวม 4.36 0.62 มาก 
ส่ือและอุปกรณท์ี่ใช้ในการฝึกอบรม    
   15. ชว่ยสง่เสรมิใหก้ารจดักิจกรรมการฝึกอบรม
บรรลผุลตามวตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม 

4.43 0.53 มาก 

   16. มีความหลากหลาย 4.00 0.82 มาก 
   17. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 4.29 0.49 มาก 
   18. เหมาะสมกบักิจกรรมการฝึกอบรม 4.14 0.69 มาก 

รวม 4.21 0.63 มาก 
ข้ันตอนและวิธีด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม    
   19. สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 
   20. การจดัล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

4.57 0.53 มากท่ีสดุ 

   21. มีความเป็นไปได ้ 4.71 0.49 มากท่ีสดุ 
   22. มีความหลากหลาย 4.29 0.49 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
n = 7 ระดับความ

เหมาะสม  ̅ S.D. 

   23. เหมาะสมกบัระยะเวลาในการจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

4.29 0.95 มาก 

   24. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 
รวม 4.50 0.59 มาก 

การวัดและประเมินผล    
   25. ครอบคลมุสิ่งท่ีตอ้งการประเมิน 4.14 0.69 มาก 
   26. สามารถตรวจสอบการบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของชดุฝึกอบรม 

4.14 0.69 มาก 

   27. มีความหลากหลาย 4.29 0.49 มาก 
   28. สอดคลอ้งกบัการพฒันาเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

4.29 0.49 มาก 

รวม 4.21 0.57 มาก 

 
จากตาราง 10 เม่ือพิจารณารายการประเมินเป็นรายขอ้ ผูท้รงคณุวฒุิ

เห็นวา่ชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204 
 
ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสม
โดยรวมของชดุฝึกอบรมฉบบัรา่ง 

รายการประเมิน 
n = 7 ระดับความ

เหมาะสม  ̅ S.D. 

1. ปัญหาและความจ าเป็นของชดุฝึกอบรม 4.57 0.51 มากท่ีสดุ 
2. หลกัการและเหตผุลของชดุฝึกอบรม 4.52 0.51 มากท่ีสดุ 
3. วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม 4.53 0.51 มากท่ีสดุ 
4. โครงสรา้งเนือ้หา และระยะเวลา   4.3 0.62 มาก 
5. ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม 4.21 0.63 มาก 
6. ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม 4.50 0.59 มาก 
7. การวดัและประเมินผล 4.21 0.57 มาก 

รวม 4.41 0.58 มาก 

 
จากตาราง 11 เม่ือพิจารณารายการประเมินรายดา้น ผูท้รงคณุวุฒิ

เห็นว่าชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  ̅ = 4.41, S.D. = 0.58) 

โดยรายการประเมินดา้นปัญหาและความจ าเป็นของชดุฝึกอบรม ดา้นหลกัการและเหตผุลของชดุ
ฝึกอบรม และดา้นวัตถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วน
รายการประเมินดา้นโครงสรา้งเนือ้หา และระยะเวลา ดา้นส่ือและอุปกรณท่ี์ ใชใ้นการฝึกอบรม 
ดา้นขัน้ตอนและวิธีด  าเนินกิจกรรมการฝึกอบรม และดา้นการวดัและประเมินผล มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 

ผูท้รงคณุวุฒิไดใ้หค้  าแนะน าใหแ้ก้ไขปรบัปรุงรายละเอียดบางส่วน
ก่อนน าไปทดลองใช ้ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามท่ีผูท้รงคณุวฒุิไดแ้นะน า สรุปไดด้งันี  ้

1. ปรบัปรุงวตัถปุระสงคใ์หเ้ป็นเชิงพฤตกิรรมท่ีวดัได ้
2. ปรบัลดระยะเวลาใหก้ระชบัและทบทวนความเหมาะสมของ

เวลาในการฝึกอบรม 
3. เขียนขั้นตอนการท ากิจกรรมให้ชัดเจนบุคคลอ่ืนสามารถ

น าไปใชต้อ่ไดง้่าย  
4. ใสร่ายละเอียดการประเมินใหช้ดัเจน 
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3. ผลตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วัดประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับ
นักศึกษาสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งภายในของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการ ฝึกอบรมเ พ่ือ เสริมสร้างทักษะเชิ งสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยผูท้รงคณุวุฒิ ใชค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item 
Objective Congruence) เป็นรายขอ้ในแตล่ะดา้นท่ีมีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ขึน้ไป ถือว่ามี
ความสอดคลอ้ง ผลการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิ พบว่า ขอ้ค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการ ฝึกอบรมเ พ่ือ เสริมสร้างทักษะเชิ งสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 15 ขอ้มีความสอดคลอ้งกนั รายละเอียดดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคลอ้งภายในของแบบประเมินความพงึพอใจ ตอ่การฝึกอบรม
เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

รายการประเมิน IOC 
ความ

สอดคล้อง 

1. วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจดัฝึกอบรม   

    2.1 กิจกรรม สรา้งความสมัพนัธด์ว้ยตวัเลข 1.00 สอดคลอ้ง 

    2.2 กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ 

0.86 สอดคลอ้ง 

    2.3 กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

0.86 สอดคลอ้ง 

    2.4 กิจกรรม ตกผลกึ วิจยั สรา้งผลงาน 1.00 สอดคลอ้ง 

    2.5 กิจกรรม สงัเกต แยกแยะ สมัพนัธ ์จดัประเภท จดจ า 0.71 สอดคลอ้ง 

    2.6 กิจกรรม จดัหมวดหมู่อยา่งสรา้งสรรค ์ 0.71 สอดคลอ้ง 
    2.7 กิจกรรม 30 วงกลมมหศัจรรย ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

รายการประเมิน IOC 
ความ

สอดคล้อง 

    2.8 กิจกรรม ระดมสมองแกปั้ญหากบัทีมงาน 0.86 สอดคลอ้ง 
    2.9 กิจกรรม หลอดมหศัจรรย ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
    2.10 กิจกรรม รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 0.71 สอดคลอ้ง 
3. การจดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 
4.การมีสว่นรว่มในกิจกรรมการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 
5. บรรยากาศของการเขา้รว่มการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 
6. ระยะเวลา / ชว่งเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 
7. สถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 0.86 สอดคลอ้ง 
8. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 0.71 สอดคลอ้ง 
9. ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 0.86 สอดคลอ้ง 
10. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 0.71 สอดคลอ้ง 
11. ความเหมาะสมของวิทยากรผูด้  าเนินการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 
12. รูปแบบการจดักิจกรรมการฝึกอบรมโดยรวมช่วยสง่เสรมิการ
เสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

0.86 สอดคลอ้ง 

13. การเขา้รว่มการฝึกอบรมท าใหเ้ขา้ใจคณุลกัษณะทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

1.00 สอดคลอ้ง 

14. ความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการเขา้รว่มการฝึกอบรม 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 

1.00 สอดคลอ้ง 

15. ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเขา้รว่มการฝึกอบรม 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคล้องภายในของแบบ

ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีความสอดคลอ้งใชไ้ดก้ับจุดมุ่งหมายของการประเมินความ
พงึพอใจตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ สามารถน าไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งได ้
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ระยะที ่3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผูว้ิจยัน าชดุฝึกอบรมท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพไปทดลองใชก้บันกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 3 และ ปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 20 คน ท่ีสมคัรใจเขา้รว่มการฝึกอบรม โดยตอ้งเขา้รบั
การฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาในการฝึกอบรมท่ีก าหนด ในวนัท่ี 15 และ 22 มีนาคม 
2564 ณ สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวิทยาลยักรุงเทพ City Campus (กลว้ยน า้ไท)  

ผลของการศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัน าเสนอรายละเอียด
แบง่ออกเป็น 4 ส่วนย่อย ไดแ้ก่ 1) ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน า
ชดุฝึกอบรมไปใชใ้นการฝึกอบรม โดยมุง่เปรียบเทียบการวดัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของ
นกัศึกษาก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม 2) ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
จากแบบตรวจสอบผลงานท่ีนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และ 4) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา 
(Content Analysis) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผลการประเมินทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน าชุด 
ฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทยีบการวัดความรู้ด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 

ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน าชดุฝึกอบรม
ไปใชใ้นการฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทียบการวดัความรูด้า้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของ
นกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์แลว้  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 และ ปีท่ี 4 ปี
การศกึษา 2563 จ านวน 20 คน  ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูดงันี ้

1.  ขอ้มูลทั่วไปของนกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม รายละเอียดดงั
ตาราง 13 
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ตาราง 13 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศและเกรดเฉล่ียสะสม 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     หญิง 9 45.00 
     ชาย 11 55.00 

รวม 20 100.00 
เกรดเฉล่ียสะสม   
     สงู (3.01 ขึน้ไป) 15 75.00 
     กลาง (2.00 – 3.00) 5 25.00 
     ต ่า ( นอ้ยกวา่ 2.00) 0 0.00 

รวม 20 100.00 

 
จากตาราง 13 แสดงวา่ ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือจ าแนก

ตามเพศ พบวา่ เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 

จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ใน
ระดบัสงู (3.01 ขึน้ไป) จ  านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 และอยู่ในระดบักลาง (2.00 – 3.00) 
จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  

2. ผลการประเมินทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน า
ชดุฝึกอบรมไปใชใ้นการฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทียบการวดัความรูด้า้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนท่ีไดจ้ากการประเมินก่อน
และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมและรายดา้น โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ตามแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (The One Group Pretest  Posttest Design) ดว้ยสถิติทดสอบคา่ t (Dependent t-test) 
รายละเอียดดงัตาราง 14  
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมและรายทกัษะของทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คุณลักษณะของบัณฑติ 

n = 20 
ผลต่าง 

ร้อยละ 
t p ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ทกัษะคิดวิเคราะห ์ 3.27 .38 4.43 .27 67.05 11.47 .001 

ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์ 3.04 .31 4.41 .29 69.90 14.19 .001 

ทกัษะคิดผลติภาพ 3.16 .33 4.38 .41 66.30 9.78 .001 

ทกัษะคิดรบัผิดชอบ 3.63 .41 4.54 .41 66.42 10.11 .001 

ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลติภาพ 3.27 .21 4.44 .29 67.63 16.39 .001 

 
จากตาราง 14 เม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียดา้นทักษะเชิง

สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมโดยรวมและรายทกัษะ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมดว้ยชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ มีค่าคะแนนเฉล่ียด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมและรายทักษะสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมการฝึกอบรม โดยก่อนการ
ฝึกอบรมนกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มีค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ เท่ากบั 3.27 (  ̅  = 3.27) รายทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เท่ากบั 3.27 (  ̅  = 3.27) 

ดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เท่ากบั 3.04 (  ̅  = 3.04) ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เท่ากบั 3.16 (  ̅  = 

3.16) และดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ เท่ากบั 3.63 (  ̅  = 3.63) แตภ่ายหลงัเขา้รบัการฝึกอบรม 
นกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

เทา่กบั 4.44 (  ̅  = 4.44) รายทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เท่ากบั 4.43 (  ̅  = 4.43) ดา้นทกัษะ

คิดสรา้งสรรค ์เท่ากบั 4.41 (  ̅  = 4.41) ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เท่ากบั 4.38 (  ̅  = 4.38) และ

ดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ เท่ากบั 4.54 (  ̅  = 4.54) ซึ่งสงูกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม ผลตา่ง
โดยรวมเป็นรอ้ยละ 67.05 ดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์คิดเป็นรอ้ยละ 69.90 ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ 
คดิเป็นรอ้ยละ 66.30 และดา้นทกัษะคดิรบัผิดชอบ คดิเป็นรอ้ยละ 66.42   
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จากผลการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมดว้ยสถิติทดสอบคา่ t (Dependent t-test) คา่สถิติทดสอบ t โดยรวมดา้นทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เท่ากบั 16.387 รายทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เท่ากบั 11.47 ดา้น
ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เท่ากับ 14.19 ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เท่ากับ 9.78 และดา้นทักษะคิด
รบัผิดชอบ เท่ากับ 10.11 คา่ p  โดยรวมและรายทกัษะของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
เท่ากบั .001 แสดงใหเ้ห็นว่า การฝึกอบรมโดยใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ส่งผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรู้
เก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพสงูกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   

2. ผลการประเมินทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จากแบบ
ตรวจสอบผลงานทีนั่กศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างขึน้จากการใช้ทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ 

ประเมินโดยพิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงานจากการใชท้กัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีนกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากกิจกรรมท่ี 3 หน่วยการ
ฝึกอบรมท่ี 5 รายละเอียดดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15 คา่คะแนนเฉล่ียของคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพโดย
พิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงานโดยรวมของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

ทักษะ ค่าเฉล่ีย 
(คะแนนเตม็ 5.00) 

ทกัษะคดิวิเคราะห ์ 4.11 
ทกัษะคดิสรา้งสรรค ์ 4.32 
ทกัษะคดิผลิตภาพ 4.25 
ทกัษะคดิรบัผิดชอบ 4.07 

รวม 4.19 
 

จากตาราง 15 เม่ือพิจารณาคา่คะแนนเฉล่ียคณุภาพผลงานจากการ
ใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการประเมินสงูกว่า
แกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั คือ 
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คณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพโดยพิจารณาดา้นกระบวนการและ
ดา้นผลงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ มากกว่า 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 
4.19 จากคะแนนเต็ม 5.00 และเม่ือพิจารณาเป็นรายทกัษะ พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียคุณภาพ
ผลงานจากการใชท้กัษะทัง้ 4 ดา้นแตล่ะดา้นไม่ต  ่ากว่า 3.00 ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยดา้นทกัษะคิด
สรา้งสรรค ์เป็นทกัษะท่ีนกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.32 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 รองลงมา คือ ทกัษะคิดผลิตภาพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.25 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ทกัษะคดิวิเคราะห ์คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 4.11 จากคะแนนเต็ม 5.00 และทกัษะท่ีนกัศกึษา  ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสดุ คือ ทกัษะคิดรบัผิดชอบ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.07 จาก
คะแนนเตม็ 5.00  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีต่อการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัท าการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมท่ีมีตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจในแตล่ะดา้นเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 3.51 ดว้ยสถิติทดสอบคา่ t (One Sample t-
test) รายละเอียดดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรม
เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

รายการประเมิน 
n = 20 

t p 
ระดับ

ความพงึ
พอใจ  ̅ S.D. 

1. วตัถุประสงคข์องการจัดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.55 .60 7.69 .001 มากท่ีสดุ 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจดัฝึกอบรม      
2.1 กิจกรรม สรา้งความสมัพนัธด์ว้ยตวัเลข 4.50 .69 6.43 .001 มาก 
2.2 กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

4.70 .66 8.10 .001 มากท่ีสดุ 

2.3 กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวคิด
และหลกัการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ 

4.35 .59 6.40 .001 มาก 

2.4 กิจกรรม ตกผลกึ วิจยั สรา้งผลงาน 4.60 .50 9.70 .001 มากท่ีสดุ 
2.5 กิจกรรม สงัเกต แยกแยะ สมัพนัธ ์ 
จดัประเภท จดจ า 

4.40 .68 5.85 .001 มาก 

2.6 กิจกรรม จดัหมวดหมูอ่ย่างสรา้งสรรค ์ 4.35 .81 4.62 .001 มาก 
2.7 กิจกรรม 30 วงกลมมหศัจรรย ์ 4.65 .59 8.68 .001 มากท่ีสดุ 
2.8 กิจกรรม ระดมสมองแกปั้ญหากบัทีมงาน 4.55 .69 6.78 .001 มากท่ีสดุ 
2.9 กิจกรรม หลอดมหศัจรรย ์ 4.65 .59 8.68 .001 มากท่ีสดุ 
2.10 กิจกรรม รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 4.75 .55 10.08 .001 มากท่ีสดุ 

3. การจัดเรียงล าดบัขัน้ตอนการด าเนิน 
การฝึกอบรม 

4.50 .61 7.29 .001 มาก 

4. การมีสว่นรว่มในกิจกรรมการฝึกอบรม 4.55 .76 6.13 .001 มากท่ีสดุ 
5. บรรยากาศของการเขา้รว่มการฝึกอบรม 4.65 .59 8.68 .001 มากท่ีสดุ 
6. ระยะเวลา/ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 4.35 .74 5.04 .001 มาก 
7. สถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 4.70 .57 9.32 .001 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
n = 20 

t p 
ระดับ

ความพงึ
พอใจ  ̅ S.D. 

8. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม 4.45 .69 6.12 .001 มาก 
9. สื่อและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรม 

4.60 .68 7.16 .001 มากท่ีสดุ 

10. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.60 .60 8.15 .001 มากท่ีสดุ 
11. ความเหมาะสมของวิทยากรผูด้  าเนิน การ
ฝึกอบรม 

4.50 .61 7.29 .001 มาก 

12. รูปแบบการจดักิจกรรมการฝึกอบรมโดย 
รวมช่วยสง่เสริมทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ 

4.40 .75 5.28 .001 มาก 

13. การเขา้รว่มการฝึกอบรมท าใหเ้ขา้ใจ 
คุณลักษณะทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ 

4.40 .75 5.28 .001 มาก 

14. ความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการ
เขา้ร่วมการฝึกอบรมสามารถน าไปประยุกต ์
ใชไ้ดจ้ริง 

4.45 .69 6.12 .001 มาก 

15. ประโยชนท่ี์ไดร้ับจากการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

4.55 .60 7.69 .001 มากท่ีสดุ 

รวม 4.53 .53 8.58 .001 มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง 16 เม่ือพิจารณาคา่คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีไดจ้ากการประเมินสงูกว่าแกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 3.51 แสดงใหเ้ห็นว่า คา่คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจท่ีมี
ตอ่การฝึกอบรมทกุขอ้สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4. ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
 ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ประกอบ 

ดว้ย กิจกรรมการฝึกอบรมตา่งๆ ในแตห่น่วยการเรียนรูท้ัง้หมด 10 กิจกรรม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
ประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกอบรมทัง้หมดของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจากการสงัเกตและ
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการฝึกอบรมดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ตรวจสอบใบงานกิจกรรม และแบบบนัทึกการเรียนรู ้และการสุ่มสัมภาษณผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมในระหว่างการท ากิจกรรมและเม่ือเสร็จสิน้การฝึกอบรม ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ดงันี ้

 1. ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ เห็นความส าคญัของ

ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพทัง้  4 ทกัษะมากขึน้ สามารถน าความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บั
จากการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ช้ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน
ระหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีม เป็นการฝึกความ
สามคัคี ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ เรียนรูถ้ึงการแสดงออก การรบัฟัง
ความคดิเห็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคนอ่ืน บทบาท หนา้ท่ี การแสดงออกอนัควรปฏิบตัิ ระหว่าง
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกัน และระหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกับวิทยากรผูน้  าการฝึกอบรม ได้
เรียนรูเ้รื่องความหลากหลายทางความคิดเพิ่มมากขึน้ ท าใหไ้ดเ้รียนรูถ้ึงเรื่องการย่นระยะเวลาใน
การท างานใหน้อ้ยลง แตร่ดักมุและมีประสิทธิภาพ ท าใหก้ารตดัสินใจในเรื่องตา่งๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ชว่ยใหมี้แนวคดินอกกรอบมากขึน้ เกิดความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ท่ีสามารถน าไปปรบัใชก้บั
ชีวิตจริงไดดี้ ท าใหไ้ดท้ดลองคิดหาวิธีการท างาน ขัน้ตอนการท างาน แนวทางใหม่ ไดเ้รียนรูเ้รื่อง
การวางแผน ก าหนดล าดบัขัน้ตอนการท างานก่อนลงมือปฏิบตัิจริง  เพ่ือไปใหถ้ึงจุดหมายหรือ
เปา้หมายท่ีวางไวไ้ดร้วดเรว็ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีมี  

2. ด้านพฤตกิรรมการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มีความตัง้ใจ สนใจ มีความกระตือรือรน้ในการ

เรียนรู ้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมในการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรบัผิดชอบตอ่การท ากิจกรรมท่ีไดร้บั
มอบหมาย ร่วมท ากิจกรรมจนเสร็จเรียบรอ้ยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีความกลา้แสดงออก 
กลา้แสดงความคิดเห็น รวมทัง้รว่มกันอภิปรายและสรุปสิ่งท่ีไดร้บัในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม 
เน่ืองจากกิจกรรมมีความหลากหลาย ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคนไดฝึ้กทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
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ผลิตภาพทกุทกัษะ ทกุกิจกรรมใหแ้ง่คิด มมุมองท่ีแปลกใหม่ หลากหลาย กิจกรรมบางกิจกรรมไม่
สามารถคาดเดาไดว้่าจะตอ้งท าอะไรตอ่ไป ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรูส้ึกถึงความทา้ทาย มีการ
เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรูภ้ายในกลุ่ม พรอ้มทัง้สรุปผลและวางแผนการน าเสนอ
ผลงานในแตล่ะกิจกรรม 

 3. ด้านสภาพบรรยากาศโดยรวมของการฝึกอบรม 
สถานท่ีฝึกอบรมมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสม บรรยากาศเป็นกันเอง 

สนกุสนาน ไมน่า่เบื่อ วิทยากรผูน้  าการฝึกอบรมมีความสามารถในการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู ้
มีความเป็นกนัเอง มีความสามารถในการแกปั้ญหา ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรูส้ึกผ่อนคลาย ไม่
ตงึเครียด พรอ้มท่ีจะรว่มท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยัขอสรุป
การวิจยัและผลการวิจยั ตามหวัขอ้ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไวด้งันี ้

1.  เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ  ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

2.  เพ่ือสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยันี ้ผูว้ิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์

และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   
ระยะท่ี 2 การสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน    
ระยะท่ี 3 การศกึษาประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรค์

และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรค ์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เป็นการศกึษาโดยการสมัภาษณอ์าจารย์
ผูส้อน และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 ในสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน 5 แหง่ ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งใชก้ารสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าถอดเนือ้หา
การสมัภาษณ ์และน าเสนอผลท่ีไดแ้บบบรรยาย โดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา(Content Analysis) 
เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ในสภาพความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงั โดยการประเมินของผูใ้ช้
บณัฑิตท่ีรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเขา้ท างาน ไดข้อ้ค าถามจ านวน  57 ขอ้ 

จากนั้นน าไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง  
(Validity) และค านวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ผลจากการตรวจสอบไดข้อ้ค าถามจ านวน 53 ขอ้ จากนัน้น า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ณัฑิตจ านวน 30 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าตรวจสอบ

คุณภาพ เพ่ือวิเคราะหค์่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p.169) โดยสภาพความเป็นจริงมีคา่ความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.989 สภาพความคาดหวงัมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.992 และรวมทัง้สองดา้นมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 
0.990 โดยไดข้้อค าถามท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิน้ 53 ข้อ แล้วน าไปเก็บขอ้มูล ผลท่ีไดจ้าก
ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน าคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs 
Index : PNImodified) มาเป็นขอ้มลูสว่นหนึ่งในการพฒันาชดุฝึกอบรมในดา้นการก าหนดเนือ้หาสาระ 
การจดัรูปแบบและกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม  

ระยะที ่2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ผูว้ิจยัน าผล PNI modified ท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งโครงรา่งดา้น
การก าหนดเนือ้หาสาระ การจดัรูปแบบและกิจกรรมในการฝึกอบรมที่เหมาะสม ของชุดฝึก
อบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
โดยผูว้ิจยัสรา้งกิจกรรมแต่ละทกัษะจากค่า PNI modified โดยใหค้วามส าคญักับทกัษะท่ีมีค่า PNI 
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modified สงูสดุเป็นล าดบัท่ี 1 และเรียงล าดบัการสรา้งกิจรรมจากคา่ PNI modified ในล าดบัถดัไปจาก
มากไปนอ้ยจนครบทกุทกัษะตามล าดบั และพิจารณาล าดบัของคา่ PNI modified ของทกัษะย่อยแต่
ละทกัษะของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีอยู่ในช่วง .34 - .60 หรือ 5 ล าดบัแรก เรียงจาก
มากไปนอ้ย สัมพันธ์กับระยะเวลาของกิจกรรม และปริมาณเนือ้หาของกิจกรรม รวมทัง้ไดน้  า
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) แนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา และแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม 
โครงร่างของชุดฝึกอบรมมีรายละเอียดดงันี ้1) วตัถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม 2) เนือ้หาของชุด
ฝึกอบรม 3) กิจกรรมการฝึกอบรม 4) ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม และ 5) การประเมินผล
การฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม หลงัจากสรา้งโครงร่างของชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ผู้วิจัยน าชุดฝึกอบรมฉบบัร่างท่ีสรา้งขึน้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพดา้นความ
เหมาะสม และประเมินคณุภาพความสอดคลอ้งภายในของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม  (Focus Group) โดยผูท้รงคณุวฒุิตามคณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัระบไุว ้
จ  านวน 7 คน  

ระยะที่ 3  การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

หลังจากได้ชุดฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์จากระยะท่ี 2 แล้ว ผู้วิจัยท าการศึกษา
ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม กระท าแบบวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- 
Experimental) แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง (The One Group Pretest Posttest 
Design) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิ ง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2563 โดยการเลือกแบบอาสาสมคัร (Voluntary Selection) 
จ านวน 20 คน ผูว้ิจยัน าเสนอรายละเอียดดงันี ้1) ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพจากการน าชดุฝึกอบรมไปใชใ้นการฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทียบการวดัความรูด้า้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึ่งเกณฑก์ารประเมินคือ คา่คะแนนเฉล่ีย
รวมของทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพหลังเข้าร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการ
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ฝึกอบรม 2) ผลการประเมินคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใช้
แบบตรวจสอบผลงานท่ีนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสรา้งขึน้จากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ท่ีเป็นแบบประเมินคา่เชิงคณุภาพ (Scoring Rubrics) โดยพิจารณาดา้นประบวนการ
และดา้นผลงาน ซึ่งเกณฑก์ารประเมินคือ คะแนนเฉล่ียของคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพแตล่ะทกัษะไมต่  ่ากวา่ 3.00 และคะแนนเฉล่ียรวมของคณุภาพผลงานจาก
การใชท้ักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ ์3) การ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีตอ่การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ซึ่งเกณฑก์ารประเมินคือ มากกวา่หรือเทา่กบั 3.51 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สรุปได้ดังนี ้

1.1 ผลการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้งเพ่ือประเมินสภาพความเป็นจริงและความ
ตอ้งการดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ไดข้อ้มลูท่ีเป็นแนวคิด 
ความหมาย สาระส าคัญ และองคป์ระกอบของทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ท่ีผู้วิจัยจะ
น ามาใช้เป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและใน
สภาพความคาดหวงั 

1.2 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความ
คาดหวังดว้ยค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs 
Index : PNI modified) พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นของทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยรวม มีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
(PNI modified ) เท่ากบั .40 และเม่ือพิจารณารายทกัษะ พบว่า ทกัษะคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีมี
คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNI modified เท่ากบั .50) รองลงมา 
คือ ทกัษะคิดผลิตภาพ (PNI modified เท่ากบั .42)  ทกัษะคิดวิเคราะห ์ (PNI modified เท่ากบั .37 )และ
ทกัษะคดิรบัผิดชอบ (PNI modified เทา่กบั .32) ตามล าดบั 
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1.2.1 ดา้นทกัษะคิดสร้างสรรค์ พบว่า  มี ค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNI modified) มากท่ีสดุเป็นล าดบั      
ท่ีหนึ่ง เท่ากับ .50 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค์
เป็นรายขอ้ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็นอนัดบัแรก 
คือ มีแนวคิดในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ / ผลงานใหม่ / นวตักรรมใหม่อยู่เสมอ รองลงมาคือ มี
ความสามารถพฒันาความคิดเดิม / แนวคิดเดิม ใหเ้ป็น ความคิดใหม่ / แนวคิดใหม่ เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนม์ากขึน้ มีความสามารถในการมองหาวิธีการใหม่ / ทางเลือกใหม่ ในการท างานอยู่เสมอ 
มีความคิดริเริ่มในการพฒันากระบวนการท างานท่ีรบัผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ มีความ
กระตือรือรน้ กล้าคิด ชอบความทา้ทายและมีเหตุผลในการท าหรือตัดสินใจ น าแนวคิดใหม่ / 
วิธีการใหม่ ท่ีสรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดจ้ริงผล มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มี
ขัน้ตอน มีความสามารถในการคิดเชิงบวก คิดนอกกรอบ และคิดหลายแง่มมุ มีความสามารถ
เรียนรูง้านและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง มีแนวคิดและรูปแบบการคิดท่ีไม่เหมือนใคร / ไม่ซ  า้กับ
ผูอ่ื้น มีแรงบนัดาลใจ / จินตนาการ ในการท างานหรือท าสิ่งอ่ืนอยู่เสมอ และคณุลกัษณะท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันานอ้ยท่ีสดุ คือ มีความสามารถในการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
กบังานท่ีรบัผิดชอบอยูเ่สมอ  

1.2.2 ดา้นทักษะคิดผลิตภาพ พบว่า มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNI modified) ในล าดบัท่ีสอง เท่ากบั .42
และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิดผลิตภาพเป็นรายขอ้  พบว่า 
คุณลักษณะท่ีมีความต้องการจ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก  คือ เห็น
ความส าคญัของสิ่งใหม ่/ วิธีการใหม ่/ แนวทางใหม ่อยูเ่สมอ และน าไปปฏิบตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการบริหารจดัการอารมณ์ตนเองในขณะท างาน เพ่ือสรา้งผลงาน
ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้/ ผลิตผลงาน จากการวิเคราะห์
เรื่องตา่งๆ มีวินยั มีระเบียบ มีระบบ มีขัน้ตอนในการท างานและในการสรา้งผลงานดว้ยตนเองอยู่
เสมอ ใหค้วามส าคญักบัตนเองและผูอ่ื้น เคารพความคิดของตนเองเสมอเพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงาน มี
ความสามารถในการบริหารจดัการ ปฏิบตัิงานต่างๆ และติดตามงานใหบ้รรลุเป้าหมายทุกครัง้ 
มุ่งมั่นในการท างานให้ส  าเร็จตามเป้าหมายทุกครัง้ ชอบพัฒนาตนเองให้เป็นคนท่ีมีความรู้
ความสามารถหลากหลายด้านเพ่ือให้สามารถท างาน / ผลิตผลงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ  มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของตนเอง มีประสิทธิภาพในการ
ท างานและผลงานมีคุณภาพ มีทัศนคติดา้นบวกในการท างานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
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เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ ใหค้วามส าคญักับคณุคา่ของผลงานคณุค่าตอ่สงัคมส่วนรวมและประเทศชาติ และ
คณุลักษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพัฒนานอ้ยท่ีสุด คือ มีความอดทนในเรื่อง
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ในการสรา้งผลงาน 

1.2.3 ดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์พบว่า มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNI modified) ในล าดบัท่ีสาม เท่ากบั .37  
และเม่ือพิจารณาการจัดล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะคิดวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้  พบว่า 
คุณลักษณะท่ีมีความต้องการจ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาสูงสุดเป็นอันดับแรก คือ การมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รองลงมาคือ มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล มีความสามารถก าหนดกรอบแนวคิด / จัดประเภท / จัดหมวดหมู่ ของ
เรื่องตา่งๆไดดี้ มีความคดิละเอียด รอบคอบ ระมดัระวงั มีความสามารถแยกแยะความสมัพนัธข์อง
ขอ้เท็จจริง ทศันคติ ความคิดเห็น ในทุกเรื่อง มีความสามารถหาค านิยามของสิ่งต่างๆ ไดอ้ย่าง
ชดัเจน แยกแยะความเหมือน ความแตกต่าง ไดอ้ย่างมีเหตผุล ช่างสงัเกต ช่างสงสยั ชอบซกัถาม 
ชอบค้นคว้า มีความสามารถในการประมวลผล สรุปผล ต้องรู ้วัตถุประสงค ์/ จุดมุ่งหมาย / 
เปา้หมาย ในเรื่องท่ีจะท าก่อนเสมอ และมีการวางแผนงานล่วงหนา้ก่อนลงมือท า มีความสามารถ
ในการหาขอ้โตแ้ยง้ / ขอ้คดัคา้น ท่ีมีเหตผุล เม่ือมีความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น มีความเขา้ใจใน
ประเดน็เรื่องราวตา่งๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งชดัเจนทกุครัง้ มีความสามารถในการเขา้ใจเรื่องราว
ตา่งๆ ไดอ้ย่างมีเหตมีุผลเสมอ มีความสามารถในการเช่ือมโยงความคิด สรา้งความสมัพนัธข์อง
เรื่องต่างๆ ไดดี้ และคุณลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันานอ้ยท่ีสุด คือ มี
ความสามารถในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ ฟัง พดู อา่น เขียน  

1.2.4 ดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ พบว่า มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNI modified) ในล าดบัท่ีส่ีหรือนอ้ยท่ีสดุ 
เท่ากบั .32 และเม่ือพิจารณาการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบเป็นราย
ขอ้ พบว่า คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุเป็นอนัดบัแรก คือ มี
ความซ่ือสตัย ์สุจริต รองลงมาคือ มีความพรอ้ม และกลา้เผชิญกับปัญหา น าเสนอความคิดเห็น
ของตนอย่างเหมาะสม เม่ือมีความเห็นแตกต่างจากผูอ่ื้น เคารพและฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น /
ส่วนรวม อยู่เสมอ มีน า้ใจชอบช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผูอ่ื้นอยู่เสมอ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
เคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร / สงัคมส่วนรวม อยู่เสมอ ท างานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายส าเร็จภายในก าหนดเวลา มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย มีความเช่ือว่า
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คนดีตอ้งเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรม รกัษาค ามั่นสญัญา ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมขององคก์ร /
สังคมส่วนรวม อยู่เสมอ  รู ้บทบาท หน้าท่ีต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อสังคมส่วนรวมและต่อ
ประเทศชาต ิและคณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันานอ้ยท่ีสดุ คือ มีความ
เช่ือมั่นในการท าความดี เป็นคนดี เช่ือในศีลธรรม และลงมือท าความดี  

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สรุปได้ดังนี ้

การสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี ้1) วตัถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม 
ไดแ้ก่ เพ่ือพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติ เก่ียวกับทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือใหเ้กิดการตระหนกั ใส่ใจ สนใจ ในการพฒันา
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และเพื่อใหส้ามารถน าทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไปปรบั
ใชก้บัการปฏิบตัจิรงิใหบ้รรลวุตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ และแสดงพฤติกรรมตรง
กับสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกอบรม 2) เนือ้หาของชุดฝึกอบรม ไดแ้ก่ หลักการของการฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการฝึกอบรม บทบาทของวิทยากรผู้น  าการฝึกอบรมและผู้ช่วย 
คณุลกัษณะของวิทยากรผูน้  าการฝึกอบรมและผูช้่วย บทบาทของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ระยะเวลา
การฝึกอบรม สถานท่ีในการจดัฝึกอบรม ขัน้ตอนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม 3) กิจกรรมการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ปฐมนิเทศ บทน าเขา้สู่การฝึกอบรม ใชกิ้จกรรม สรา้งความสัมพันธด์ว้ยตวัเลข 
และกิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ดา้นการจดัการเรียนรูเ้ชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ใชกิ้จกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และกิจกรรม ตกผลึก วิจัย สรา้งผลงาน ดา้นทักษะคิดวิเคราะห ์ใช้
กิจกรรม สังเกต แยกแยะ สัมพันธ์ จัดประเภท จดจ า ดา้นทักษะคิดสรา้งสรรค ์ใชกิจกรรม จัด
หมวดหมู่อย่างสรา้งสรรค ์และกิจกรรม 30 วงกลมมหศัจรรย ์ดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ใชกิ้จกรรม ระดมสมองแกปั้ญหากบัทีมงาน กิจกรรม หลอดมหศัจรรย ์และกิจกรรม รวมพลงั
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ และปัจฉิมนิเทศ ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม สาระส าคัญ 
วตัถปุระสงค ์ส่ือและอปุกรณท่ี์ใช ้เทคนิคการฝึกอบรม ขัน้ตอนการฝึกอบรม ประเด็นท่ีควนไดร้บั
จากการฝึกอบรม และการประเมินผล 4) ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม และ 5) การ
ประเมินผลการฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ การประเมิน
คณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และการประเมินความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรม ซึ่งพบว่า ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ผู้วิจัย ก าหนด
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ระยะเวลาการฝึกอบรมทัง้หมด 20 ชั่วโมง ดงันี ้ปฐมนิเทศ 30 นาที บทน าเขา้สู่การฝึกอบรม 60 
นาที ดา้นการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 90 ดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์90 นาที ดา้น
ทกัษะคิดสรา้งสรรค ์120 นาที ดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 720 และ ปัจฉิมนิเทศ 90 
นาที 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุปได้ดังนี ้

3.1 ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน าชดุฝึกอบรมไปใชใ้น
การฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทียบการวัดความรู้ด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพก่อน
ฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ีย
ของทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมินทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ พบว่า ค่า
คะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการ
ประเมินก่อนและหลงัการฝึกอบรมโดยรวม พบว่ามีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามสมมตฐิานการฝึกอบรม คือ นกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ดว้ยชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ มีคา่คะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมสงูกวา่ก่อนเขา้รว่มการฝึกอบรม โดยก่อนการฝึกอบรมนกัศกึษาผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม มีคา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เท่ากบั 3.27 

(  ̅  = 3.27) รายทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เท่ากับ 3.27 (  ̅  = 3.27) ดา้นทกัษะคิด

สรา้งสรรค ์เท่ากบั 3.04 (  ̅  = 3.04) ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เท่ากบั 3.16 (  ̅  = 3.16) และดา้น

ทกัษะคิดรบัผิดชอบ เท่ากบั 3.63 (  ̅  = 3.63) เม่ือฝึกอบรมแลว้นกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี

คา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เท่ากบั 4.44 (  ̅  = 4.44) ราย

ทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์เท่ากบั 4.43 (  ̅  = 4.43) ดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เท่ากบั 4.41 ( 

 ̅  = 4.41) ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ เท่ากบั 4.38 (  ̅  = 4.38) และดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ 

เท่ากับ 4.54 (  ̅  = 4.54) ซึ่งสูงกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม ผลต่างโดยรวมดา้นทกัษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 67.63 รายทกัษะดา้นทกัษะคิดวิเคราะห ์คิดเป็นรอ้ยละ 
67.05 ดา้นทักษะคิดสรา้งสรรค ์คิดเป็นรอ้ยละ 69.90 ดา้นทกัษะคิดผลิตภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 
66.30 และดา้นทกัษะคดิรบัผิดชอบ คดิเป็นรอ้ยละ 66.42  

3.2 ผลการประเมินคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยใช้
แบบตรวจสอบผลงาน ประเมินโดยพิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงานจากกิจกรรมท่ี 3 
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รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี  ้ ค่าคะแนนเฉล่ีย
คณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ มากกว่า 
3.51 ถือวา่ผ่านเกณฑ ์โดยคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.19 จากคะแนนเต็ม 5.00 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายทกัษะ พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชท้กัษะทัง้ 4 ดา้นแต่ละดา้นไม่ต  ่ากว่า 
3.00 ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยดา้นทกัษะคิดสรา้งสรรค ์เป็นทกัษะท่ีนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
คะแนนเฉล่ียสงูสดุ เท่ากบั 4.32 จากคะแนนเต็ม 5.00 รองลงมา คือ ทกัษะคิดผลิตภาพ คะแนน
เฉล่ีย เท่ากับ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทกัษะคิดวิเคราะห ์คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.11 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 และทักษะท่ีนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมต ่าสุด คือ ทักษะคิดรบัผิดชอบ 
คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 4.07 จากคะแนนเตม็ 5.00  

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีตอ่การฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ พบว่า ความพึงพอใจของนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 3.51 (ระดบัมาก) สรุปไดว้่า ค่าคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจท่ีม่ีตอ่การฝึกอบรมทกุขอ้สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังด้านทักษะเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังราย
ทกัษะ สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

1.1 ดา้นทกัษะคิดสร้างสรรค์ เป็นทกัษะท่ีมีคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสดุ (PNI modified เท่ากบั .50) และคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะย่อย พบว่า คณุลกัษณะย่อยท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บั
การพฒันาสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ มีแนวคดิในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ / ผลงานใหม่ / นวตักรรมใหม่
อยู่เสมอ รองลงมาคือ มีความสามารถพฒันาความคิดเดิม / แนวคิดเดิม ใหเ้ป็น ความคิดใหม่ / 
แนวคดิใหม ่เพ่ือใหเ้กิดประโยชนม์ากขึน้ มีความสามารถในการมองหาวิธีการใหม่ / ทางเลือกใหม่ 
ในการท างานอยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการท างานท่ีรับผิดชอบให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึน้ และมีความกระตือรือรน้ กลา้คิด ชอบความทา้ทายและมีเหตผุลในการท า
หรือตดัสินใจ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเช่ือว่าความคิดสรา้งสรรค ์ มีความส าคญั
มากในโลกปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง ตอ้งคิดให้ต่าง คิดให้เหนือกว่า โดยเฉพาะดา้นคุณภาพ 
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นท่ีมาของวิธีการใหม่ๆ นวตักรรม หรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เกิดแนวทางใหม่ใน
การแกปั้ญหา ปรบัปรุงและพฒันางานใหดี้ขึน้ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ
มากกว่า มีศกัยภาพสงูเหนือกว่าคูแ่ข่ง อีกทัง้สภาพปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงไป จ าเป็นตอ้งคิดหาวิธี
แปลกใหม่ หรือความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาทุกดา้น ทัง้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา และบณัฑิตท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตรบัเข้ามาท างานมีความคิดสรา้งสรรคต์  ่า เน่ืองจากมีความ
มั่นใจในตัวเองมากเกินไป ไม่คิดท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเม่ือเทียบกับการเรียก
เงินเดือนท่ีสูง กฎเกณฑข์องสังคม ขององคก์ร ท่ีก าหนดใหบุ้คคลตอ้งมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบ
ระเบียบแบบแผน ท าใหมี้ผลตอ่การสกดักัน้ความทา้ทายตอ่การคิดคน้และความเปล่ียนแปลง อนั
เป็นคณุลกัษณะความคิดสรา้งสรรคข์องตวับุคคล และการแข่งขนักนัในท่ีท างาน ก็มีผลใหบุ้คคล
มองขา้มเปา้หมายท่ีแทจ้ริงของงานนัน้ โดยมุ่งท่ีจะชนะแต่อย่างเดียว ท าใหล้ะเลยความคิดริเริ่ม
ของตน ความไมอ่ดทน การขาดความพยายามและการขาดแรงจงูใจตอ่การแสวงหาวิธีแกปั้ญหาท่ี
ยุง่ยาก ดงัท่ี  ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2545) เสนอแนวคดิเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน
อนาคตท่ีมุ่งเปล่ียนกระบวนทศันก์ารผลิตบณัฑิต จากการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผูเ้ลียนแบบ (Copier) 
และผูบ้รโิภค (Consumer) มาสูก่ารเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผูน้  าท่ีเป็นผูค้ดิใหม่ (Creator) และผูผ้ลิตหรือ
ผูส้รา้งใหม่ (Producer) และ มณฑาทิพย ์ไชยศกัดิ ์(2552) สรุปนิยามทกัษะคิดสรา้งสรรคข์องไฮ
โมวิทช ์(Haimowitz, 1973) ทอรแ์รนซ ์(Torrance, 1979) โอเวน (Owen et al., 1980) กดูและโบร
ฟีย ์(Good & Brophy, 1980) และ เรลลีและลีวิส (Reilly & Lewis, 1988) ไวว้่า ทกัษะคิด
สรา้งสรรคเ์ม่ือพิจารณาในเชิงผลงาน ตอ้งเป็นผลงานท่ีมีคณุค่าและแปลกใหม่ พิจารณาในเชิง
กระบวนการ คือ การบรูณาการเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องสิ่งของหรือความคิดท่ีแตกต่างกันเขา้
ดว้ยกัน พิจารณาเชิงปัจเจกบุคคล บุคคลนัน้ตอ้งมีความคิดริเริ่มแปลกใหม่อยู่ในตวัเอง เป็นผูมี้
ความคิดคล่อง ยืดหยุ่น และสามารถอธิบายรายละเอียดของความคิดได ้พิจารณาตามขอบเขต
ของทกัษะคดิสรา้งสรรค ์หมายถึงการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู่
สู่ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสดุใหก้บัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และพิจารณา
จากผลของทกัษะคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง การคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ท่ีแตกตา่งไปจากเดิมและใช้
ประโยชนไ์ดเ้ป็นอย่างดี และไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2559) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค ์คือ การคิด
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งน าไปสู่นวตักรรมใหม่ๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของศิริพงษ์ เพียศิร ิ
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(2550) เรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรบันกัศึกษาปริญญาบณัฑิตดว้ยกิจกรรมศิลปะ 
เพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน ผลการวิจยัพบว่า ความคิดสรา้งสรรค์
ถือเป็นคณุสมบตัท่ีิทกุหนว่ยงานในสงัคมพงึปรารถนาเพราะผูมี้ความคิดสรา้งสรรคย์่อมไม่หยดุนิ่ง
อยู่กับท่ี จะพยายามหาหนทางท่ีดีกว่า เหมาะสมกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่ามาประยุกตใ์ช้
เสมอ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ มณฑิราช (2559) เรื่อง การพฒันาโปรแกรมการ
ฝึกอบรมโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรคัชนันิซึมเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์การ
สร้างผลผลิต และการมีความรับผิดชอบ ( ซี ซี พีอาร์)  ของนักศึกษาสาขานิ เทศศาสตร ์
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะคิดวิเคราะหแ์ละทกัษะคิดผลิตภาพ  เป็นทกัษะ
ท่ีนกัศกึษามีระดบัการรบัรูม้ากท่ีสดุ รองลงมาคือทกัษะคิดรบัผิดชอบและทกัษะคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
ทกัษะท่ีนกัศกึษามีระดบัการรบัรูต้  ่าท่ีสดุ  

1.2 ดา้นทักษะคิดผลิตภาพ เป็นทักษะท่ีมีค่าดัชนีล าดบัความส าคัญของ
ความตอ้งการจ าเป็นเป็นอันดับสองรองลงมา (PNI modified เท่ากับ .42) และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นของคุณลักษณะย่อย พบว่า คุณลักษณะย่อยท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ เห็นความส าคญัของสิ่งใหม่ / วิธีการ
ใหม่ / แนวทางใหม่ อยู่เสมอ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  มีความสามารถในการบริหาร
จดัการอารมณต์นเองในขณะท างานเพ่ือสรา้งผลงานใหส้  าเร็จตามเป้าหมายมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู ้/ ผลิตผลงาน จากการวิเคราะหเ์รื่องตา่งๆ มีวินยั มีระเบียบ มีระบบ มีขัน้ตอน
ในการท างานและในการสรา้งผลงานดว้ยตนเองอยู่เสมอ และ ใหค้วามส าคญักบัตนเองและผูอ่ื้น 
เคารพความคิดของตนเองเสมอ เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงาน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ณัฑิตเช่ือว่าคน
ท่ีมีความคิดสรา้งสรรคส์ามารถแปรความคิดสรา้งสรรคน์ั้นให้เป็นผลผลิตท่ีมีคุณค่า น าไปใช้
ประโยชนไ์ดจ้ริง ก็จะเป็นประโยชนต์่อองคก์ร ท าให้องคก์รประสบความส าเร็จมีศักยภาพสูง
เหนือกว่าคู่แข่ง ดังท่ี ไพฑูรย ์สินลารัตน ์(2545) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในอนาคตท่ีมุ่งเปล่ียนกระบวนทศันก์ารผลิตบณัฑิต จากการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผู้
เลียนแบบ (Copier) และผูบ้ริโภค (Consumer) มาสู่การเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผูน้  าท่ีเป็นผูค้ิดใหม ่
(Creator) และผูผ้ลิตหรือผูส้รา้งใหม่ (Producer) สโคลแ์ละกิวลต์ิแนน (Schoell and Guiltinan, 
1988) กู๊ดและโบรฟีย ์(Good and Brophy, 1990) นิรชั สดุสงัข ์(2544) ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์
(2546) ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2560) และ นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2560) 
กล่าวว่า ทกัษะคิดผลิตภาพ เป็นกระบวนการทางสมองของคนท่ีก่อรูปขึน้อย่างเป็นขัน้ตอนจาก
การเห็นภาพนั้นในสมองและน าภาพนัน้ออกมาเป็นรูปธรรมได ้รูปธรรมนีอ้าจจะเป็นความคิด 
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กระบวนการ วิธีการ งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ แต่ตอ้งเป็นรูปธรรมของความคิดท่ีชดัเจนส่ือ
ตอ่คนอ่ืนได ้สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือท าประโยชนใ์นงานตา่งๆ ได ้เป็นการถ่ายโอน
กระบวนการคิดสรา้งสรรคไ์ปสู่การออกแบบผลงานหรือผลิตภัณฑใ์หม่ท่ีเป็นผลงานนวัตกรรม 
ผลงานดดัแปลง ผลงานเลียนแบบ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศิริพงษ ์เพียศิริ (2550) เรื่อง การ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมส าหรบันกัศกึษาปริญญาบณัฑิตดว้ยกิจกรรมศิลปะ เพ่ือพฒันาความคิด
สรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอน IBCPA ท่ีผูว้ิจัย
พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย ขัน้น าเขา้สู่บทเรียนหรือขัน้สรา้งจินตนาการ ขัน้สอนหรือขัน้ระดมสมอง 
ขัน้สรา้งสรรคผ์ลงาน ขัน้สรุปหรือขัน้เสนอผลงาน และขัน้ประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน หรือขัน้
วดัและประเมินผล เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีจะเตมิเตม็คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ 

1.3 ดา้นทักษะคิดวิเคราะห ์เป็นทักษะท่ีมีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของ
ความตอ้งการจ าเป็นเป็นอันดบัสามรองลงมา (PNI modified เท่ากับ .37) และค่าดชันีล าดบั
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นของคุณลักษณะย่อย พบว่า คุณลักษณะย่อยท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ การมีความสามารถในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล มีความสามารถก าหนด
กรอบแนวคิด / จัดประเภท / จัดหมวดหมู่ ของเรื่องต่างๆได้ดี มีความคิดละเอียด รอบคอบ 
ระมดัระวงั และ มีความสามารถแยกแยะความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจริง ทศันคติ ความคิดเห็น ใน
ทุกเรื่อง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นว่าทักษะคิดวิเคราะหเ์ป็นทกัษะท่ีช่วยใหรู้ ้
ข้อเท็จจริง ช่วยหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลเบือ้งหลังของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ช่วยให้เข้าใจถึงท่ีมาของ
เหตกุารณต์า่งๆ  เป็นฐานความรูใ้นการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของ
ทกัษะคดิสรา้งสรรคท่ี์ตอ้งไดร้บัการพฒันาผ่านการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ และคาดหวังให้
พนกังานในองคก์รมีทกัษะคดิวิเคราะหม์าก เพราะชว่ยสรา้งความไดเ้ปรียบคูแ่ข่ง  ดงัท่ี นอริส และ 
เอนนิส (Noris & Ennis, 1989) เบเยอร ์(Beyer, 1995) เคอรแ์ลนด ์(Kurland, 1995) ฮลัเพิรน์ 
(1997) ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) เครือวลัย ์กาญจนคหูา (2548) สุวิทย ์มลูค า (2550) 
ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2554) และ นวลจิตต ์เขาวกีรติพงษ์ (2560) กล่าวว่า ทกัษะคิดวิเคราะห ์
หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบตา่งๆ ของสิ่งท่ีตอ้งการศกึษา และหา
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพ่ือคน้หาสาเหตท่ีุแทจ้ริงหรือสิ่ งส าคญัของ
เรื่องราวตา่งๆ ตดัสินใจและแกปั้ญหาโดยยึดหลกัการคิดดว้ยเหตผุลจากขอ้มลูท่ีเป็นจริงมากกว่า
อารมณแ์ละการคาดเดา พิจารณาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ ว่าอะไรคือความจริง อะไรคือ
ความถกูตอ้ง คิดดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ใชส้ติปัญญาและทกัษะการคิดไตรต่รอง อย่างมี
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วิจารณญาณ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตราพร ลีละวฒัน ์(2554) เรื่อง การพฒันาภารกิจปฏิบตัิ
เพ่ือเสริมสรา้งความคิดวิเคราะหใ์ห้กับนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) 
ผลการวิจยัพบว่า การน าภารกิจปฏิบตัิท่ีผูว้ิจัยพฒันาขึน้ไปใชก้ับนกัศึกษาในรายวิชาจริยธรรม 
ทางธุรกิจ นกัศกึษามีทกัษะการคดิวิเคราะหใ์นระดบัปานกลาง คือ อธิบายจดุแข็งจดุอ่อน ไดอ้ย่าง
มีเหตผุลท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ และระดบัมาก คือ ทัง้อธิบายจุดแข็งจุดอ่อนไดอ้ย่างมีเหตุผลท่ี
ถูกตอ้งตามหลักการและเขียนขอ้สรุปจากเอกสารไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุรีรัตน ์
อกัษรกาญจน ์(2562) เรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัศึกษาคณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความสามารถในการคิด
วิเคราะหใ์นระดบัผ่านเกณฑข์ัน้ต  ่าท่ีก าหนด (58.22%) เม่ือน ามาวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความส าคญัหรือเนือ้หา เป็นความสามารถในการแยกแยะไดว้่า สิ่งใดจ าเป็น สิ่งใดส าคญั สิ่งใดมี
บทบาทมากท่ีสดุ ดา้นความสมัพนัธ ์เป็นการคน้หาความสมัพนัธข์องสิ่งต่างๆ มีอะไรสมัพนัธก์ัน 
สมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัอย่างไร สมัพนัธม์ากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั และดา้นหลักการ 
หมายถึง กาคน้หาโครงสรา้งระบบ เรื่องราว สิ่งของและการท างานตา่งๆ ว่า สิ่งเหล่านัน้ด  ารงอยู่ใน
สภาพเชน่นัน้ เน่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลกั มีหลกัการอยา่งไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด 
มีอะไรเป็นตวัเช่ือมโยง ผลปรากฏว่า นกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฎสรุาษฎรธ์านี 
ชัน้ปีท่ี 1 – 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นระดบัผ่านเกณฑข์ัน้ต  ่าท่ีก าหนด 1 ดา้น คือ 
ดา้นความส าคญั และระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นหลกัการ และดา้นความสมัพนัธ ์ตามล าดบั 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า แมก้ารจดัการศกึษาจะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห ์แต่
การพฒันาทกัษะการคดิยงัท าไดใ้นขอบเขตจ ากดั และยงัไมบ่รรลเุปา้หมายสงูสดุท่ีตอ้งการ 

1.4 ดา้นทกัษะคิดรบัผิดชอบ เป็นทกัษะท่ีมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นนอ้ยท่ีสดุ (PNI modified เท่ากบั .32) และคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะย่อย พบว่า คณุลกัษณะย่อยท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บั
การพฒันาสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ มีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีความพรอ้มและกลา้เผชิญกบัปัญหา  
น าเสนอความคดิเห็นของตนอยา่งเหมาะสมเม่ือมีความเห็นแตกตา่งจากผูอ่ื้น เคารพและฟังความ
คดิเห็นของผูอ่ื้น /สว่นรวม อยูเ่สมอ และ มีน า้ใจชอบช่วยเหลือเพ่ือนรว่มงานและผูอ่ื้นอยู่เสมอโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก ทักษะคิดรับผิดชอบผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม หลกัเกณฑ์
ของสังคม โดยไม่มีการบงัคบั เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไดร้บัความเช่ือถือ ความไวว้างใจ จะไม่น า
ความเส่ือมเสียและสรา้งความเสียหายแก่ตนเองและสังคม จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
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เป็นไปดว้ยความราบรื่น สงบสขุ ดงัท่ี ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2546) กล่าวว่า คนท่ีมีความรบัผิดชอบ
ตอ้งมีส านึกในบทบาทหนา้ท่ี ในจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม ท าอะไรอย่างมีส านึก รู ้สึกและรับผิดชอบ  
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นุชรัตน ์นุชประยูร (2559) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
เสริมสรา้งความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ส าหรบันกัศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
สอนเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อตนเองท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้มีช่ือเรียกว่า “PGARR Model” 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ เสนอสถานการณจ์งูใจ ก าหนดเปา้หมายด าเนินการ เสริมสรา้งดว้ย
การปฏิบตัิ เสนอความคิดสะทอ้นกลบั และ ส านึกรบัผิดชอบต่อตนเอง เม่ือน ารูปแบบการสอน    
ไปใชพ้บว่าผูเ้รียนมีพัฒนาการดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเองสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ     
ท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมพิศ ศิริโยธา (2558) เรื่อง การพฒันาแบบวดัความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมส าหรบันกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์สถาบนัการพลศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
โครงสร้างของแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครวั ความรบัผิดชอบต่อเพ่ือน ความรบัผิดชอบต่อสถานศึกษา ความรบัผิดชอบต่อชุมชน 
และความรบัผิดชอบตอ่ประเทศชาติ เป็นแบบวดัท่ีมีรูปแบบเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
จ านวน 70 ขอ้ แบบวดัความรบัผิดชอบมีคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงพินิจ มีคณุภาพรายขอ้
ดา้นอ านาจจ าแนก มีคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงสภาพ ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง และ
ด้านความเช่ือมั่นทั้งฉบับตามเกณฑ์ และสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดในรูปคะแนนทีปกต ิ
(normalized T-score) เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบคณุลกัษณะความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นหน่วย
เดียวกนั 

 
2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ผลการสรา้งชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั

นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคณุลักษณะ
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ แนวคิดและรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แนวคิดในการสร้างชุด
ฝึกอบรม ผูว้ิจยัน าผลจากการสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและนกัศกึษาท่ี
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา 2562 
เก่ียวกับทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ มาเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
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ความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ในสภาพความเป็นจริงและสภาพ
ความคาดหวงั และน าผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั มาใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งโครงร่างของชุดฝึกอบรม โดยผูว้ิจัยก าหนดรูปแบบและกิจกรรมในการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมจากการพิจารณาล าดบัของค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น (PNI modified) ชดุฝึกอบรมฉบบัรา่งประกอบดว้ย 10 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรม สรา้งความ 
สัมพันธ์ดว้ยตวัเลข  2) กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 3) 
กิจกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวคิดและหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 4) 
กิจกรรม ตกผลึก วิจยั สรา้งผลงาน 5) กิจกรรม สงัเกต แยกแยะ สมัพนัธ ์จดัประเภท จดจ า 6) 
กิจกรรม จดัหมวดหมู่อย่างสรา้งสรรค ์7) กิจกรรม 30 วงกลมมหศัจรรย ์8) กิจกรรม ระดมสมอง
แกปั้ญหากบัทีมงาน 9) กิจกรรม หลอดมหศัจรรย ์10) กิจกรรม รวมพลงัสรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่ 

ชุดฝึกอบรมนีผ้่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเหมาะสม โดยการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) พบว่า ชดุฝึกอบรมมีความเหมาะสม  สามารถน าไปใชใ้นการฝึกอบรมได้
จรงิ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสรา้งกิจกรรมการฝึกอบรมในชดุฝึกอบรม ผูว้ิจยัด าเนินการโดยศกึษา
แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ แนวคิดและรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ แนวคิดเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาระดบัอุดมศกึษา 
แนวคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม และน าผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงั มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งโครงรา่งของชดุฝึกอบรม และด าเนินการสรา้ง
อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยเน้นสร้างกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นกิจกรรมท่ีมีความ
สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด ปราศจากการบงัคบั และน่าสนใจ สอดคลอ้งกับสภาพการณปั์จจุบนั 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมกลา้ท่ีจะแสดงออกถึงความคิดใหม่อย่างมั่นใจ เนน้การท ากิจกรรม
รว่มกนัเป็นกลุม่ ไมเ่นน้การตดัสินหรือประเมินวา่ถกูหรือผิด มีบรรยากาศการฝึกอบรมท่ีเป็นกนัเอง 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ สรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างเต็มท่ี 
เน้นการระดมสมองและแลกเปล่ียนความคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กันไป สอดคลอ้งกับ อารีย ์พนัธม์ณี (2547) ท่ีกล่าวว่า ตอ้งสรา้งบรรยากาศใน
หอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนรูส้ึกเป็นอิสระ ไม่ถกูบงัคบัมากเกินไป และส่งเสริมใหรู้จ้กัแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 
นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบั โรเจอรส์ (Roger, 1970) และ ลีฟรานคอยส ์(Lefrancois, 1979) ท่ี
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กล่าวว่า การสรา้งสภาพบรรยากาศ และการจดัสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู ้
มีสว่นชว่ยในการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์  

ชดุฝึกอบรมมีหวัขอ้และรายละเอียดดงันี ้วตัถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม เนือ้หาของ
ชุดฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม และการประเมินผลการ
ฝึกอบรมท่ีจะประเมินทัง้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาชดุ
ฝึกอบรมของ นิพนธ ์ศขุปรีดี (2537) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2537) และ สเุทพ หุ่นสวสัดิ ์
(2540) ท่ีกล่าวว่า ชดุฝึกอบรม หมายถึง ระบบการผลิตและการน าส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 
หน่วย หวัเรื่อง เพ่ือช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ถือ
เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง และประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม เนือ้หาของ
การฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม และการประเมินผลการ
ฝึกอบรม และคอชเบิรก์ และเทมเพล (Kozberg and Tempel, 1991) ท่ีกล่าวถึงความหมายของ
ชุดฝึกอบรมว่าหมายถึง การจดัเครื่องมือในการอบรม  ใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์และสภาพ
การเรียนรูใ้นแตล่ะเรื่องใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน  

ชุดฝึกอบรมท่ีสรา้งขึน้ใชแ้นวคิดหลกัการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(CRP) เป็นเทคนิคในการจดักิจกรรม โดยน ามาสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในชดุฝึกอบรม
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP) ของไพฑรูย ์สินลารตันแ์ละ
คณะ (2560) ท่ีเป็น สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ (CRP)  ของ
ไพฑรูย ์สินลารตันแ์ละคณะ (2560) ท่ีเป็นนวตักรรมทางการศกึษาท่ีพฒันาขึน้จากเปา้หมายหลกั
ทางการศกึษาในการมุง่พฒันาบคุคล และพฒันาอย่างเป็นระบบ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุก ท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพฒันาบคุคลใหมี้ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ประกอบดว้ยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (Crystal-Based Instructional 
Model) รูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีวิจยั (Research-Based Instructional Model) และ 
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของอมรรตัน ์วัฒนาธร (2551) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในระดับ
บณัฑิตศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบตกผลกึเป็นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีอาศยับริบทการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นฐาน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการสรา้งผลงานท่ีเกิดจาก    
การตกผลกึทางความคดิ สามารถสง่เสริมใหผู้เ้รียนไดส้รา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยความคิด การรวบรวม 
ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห ์และสงัเคราะหจ์ากการศึกษาของตนเอง การจดัการเรียนการสอน
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แบบตกผลึกในระดบับณัฑิตศึกษา มี 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การส ารวจปัญหา การก าหนด
หวัขอ้ในการศกึษา การวางแผนและปฏิบตั ิการเขียนขอ้คน้พบ การสะทอ้นความคิด และการขยาย
ผลสูก่ารปฏิบตัิ และสามารถแสดงใหเ้ห็นทกัษะพืน้ฐานท่ีผูเ้รียนไดร้บัการพฒันา ดงันี ้1) ดา้นการ
คิดวิจารณญาณ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูก้ระบวนการสงัเคราะหง์านวิจยัดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล
และรายกลุม่ตามขัน้ตอนในกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบตกผลึก และสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงกระบวนการท างานในเชิงวิชาการของตนและกลุ่มและน าเสนอไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
2) การสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ตามขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอนแบบตกผลึก ผูเ้รียนสามารถ
สะทอ้นกระบวนการท างานในระดบับคุคลและระดบักลุ่มย่อย 3) การประเมินในเชิงใหค้า่ ผูเ้รียน   
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่องานท่ีศกึษาและการน าเสนองานของเพ่ือนต่างกลุ่ม และได้
เรียนรูถ้ึงมารยาทในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ผลงานท่ีประชุมเชิง
วิชาการ 4) การบรูณาการ ในการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านวิจยัตามขัน้ตอนการจดัการเรียนการ
สอนแบบตกผลึกทัง้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ท าใหผู้้เรียนตอ้งท าความเข้าใจเรื่องท่ีศึกษาและ
เช่ือมโยงสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้คน้พบ ทัง้ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการท าความเขา้ใจงานเชิงวิชาการ
โดยใชก้ระบวนการวิจยั 5) การส่ือสาร จากขัน้ตอนการน าเสนอผลการศึกษาตอ่กลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่ ท าใหผู้เ้รียนตอ้งใชท้กัษะทางวิชาการทัง้ในรูปแบบของเอกสารรายงานผลการวิจยั และการ
น าเสนอผลการศึกษาในท่ีประชุม และการวิพากษ์งานวิจัยทั้งปากเปล่าและเขียนเป็น
เอกสารรายงาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ลดัดา ศิลานอ้ย (2550: บทคดัย่อ) เรื่อง การพฒันา
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต
ภาพ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์4 ประการ ไดแ้ก่ รูท้นั รูน้  าโลก เรียนรู้
ช  านาญเช่ียวชาญปฏิบตั ิรวมพลงัสรา้งสรรคส์งัคม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเชิง
ผลิตภาพสามารถพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์4 ประการได ้ 

 
3. การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3.1 ผลการประเมินทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพจากการน าชุดฝึกอบรมท่ีใช้

หลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ไปใชใ้นการฝึกอบรม โดยมุ่งเปรียบเทียบการวดั
ความรูด้า้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม  พบว่าค่าคะแนน
เฉล่ียด้านทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไดจ้ากการ
ประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยรวม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ     
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ท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามสมมติฐานการฝึกอบรม คือ นักศึกษาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมดว้ยชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ มีคา่คะแนนเฉล่ียดา้น
ทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมสูงกว่าก่อนเขา้รว่มการฝึกอบรม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
นกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดพ้ัฒนาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพผ่านกระบวนการฝึก  
อบรมท่ีสรา้งจากหลักการจัดการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพตลอด 20 ชั่วโมง ท าให้
นกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ากการฝึกอบรม แสดงใหเ้ห็นว่าชดุฝึกอบรม
ท่ีสรา้งขึน้นัน้สามารถเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนไดจ้ริง สอดคลอ้งกับ ชูชยั สมิทธิไกร (2554, น.5) และนันทวัฒน ์ภัทรกรนันท ์(2555)  
กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เ พ่ือสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน้ สอดคลอ้งกับ นิกส ์บรานชารท์ และ เจมส ์แทรกเกอร ์
(2007) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีระบบ โดยอาศยัเครื่องมือ
สอดแทรกท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือสรา้งความรู ้ทกัษะ ทศันนคต ิ
และพฤติกรรมท่ีดีขึน้   สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพงษ์ เพียศิริ (2550)  เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะ เพ่ือพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคแ์ละทักษะการผลิตผลงาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดสรา้งสรรคข์อง
นกัศกึษาหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนน
เฉล่ียดา้นทกัษะการผลิตผลงานของนกัศกึษาท่ีไดร้บัการฝึกอบรม ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 
70 สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุรสัวดี นราพงษ์เกษม (2557) เรื่อง การพฒันาความสามารถใน
การเขียนบทความโดยใชว้ิธีสอนแบบสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ส าหรบันกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีไดร้ับการสอนโดยวิธีสอนแบบสรา้ง
ผลงานจากการตกผลกึทางปัญญามีความสามารถในการเขียนบทความสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบสรา้ง
ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญาในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ มณฑิราช 
(2559) ท่ีศกึษาการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรคัชนันิซึมเพ่ือพฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์การสรา้งผลผลิต และการมีความรบัผิดชอบของนักศึกษาสาขา
นิเทศศาสตร ์สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่าระดบัการเรียนรูห้ลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกับงานวิจยัของธีรศกัดิ์ พา
จนัทร ์(2560)  เรื่อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เพ่ือเสริมสรา้ง
สมรรถนะในการวิ เคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือเสริมสรา้ง
สมรรถนะในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข มีองค์ประกอบหลัก 7 
องคป์ระกอบ คือ หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หาสาระวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน บทบาทผูเ้รียน บทบาทผูส้อน และ การวดัผลและประเมินผล นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะในการวิเคราะหแ์ละวางแผนแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสวุรรณา จุย้ทอง (2561) เรื่อง การศกึษา
การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพรายวิชาหลกัการจดัการเรียนรูท่ี้มี   ตอ่ความสามารถในการ
เรียนรู ้ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระ
บรมราชปูถัมภ ์ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบใชก้ารวิจยัเป็นฐานร่วมกับการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดร้บั
การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ ในรายวิชาหลกัการจดัการเรียนรู ้มีคะแนนความสามารถ
ในการเรียนรู ้สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ทนนัยา ค าคุม้ และ ฐาปนี สีเฉลียว (2562) เรื่อง การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เพ่ือพฒันาทกัษะการสรา้งนวตักรรมการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ หลักการและแนวคิด 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ กระบวนการจดัการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผล ผลการ
เปรียบเทียบทกัษะการสรา้งนวตักรรมการศกึษาของนกัศกึษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า 
คะแนนดา้นพทุธิพิสยัของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 คะแนน
ดา้นทกัษะพิสยั ผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีคะแนนรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมากซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุม 
และดา้นจิตพิสยั พบว่าผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  เอลลิสนั (Ellison, 1995) ท่ีศึกษาผลของการเรียนการสอนท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเชิง
สรา้งสรรคท่ี์มีตอ่ความคดิสรา้งสรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษามีความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และแสดงใหเ้ห็นว่าหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพมีส่วนท าให้ทักษะ เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีการพฒันาขึน้  

3.2 ผลการประเมินคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดย
ใชแ้บบตรวจสอบผลงาน  ผลการศกึษาพบว่าคา่คะแนนเฉล่ียคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิง
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สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ โดยพิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
คือ มากกว่า 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ ์และเม่ือพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ีย
คณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะทัง้ 4 ดา้นแต่ละดา้นไม่ต  ่ากว่า 3.00 ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยดา้น
ทกัษะคดิสรา้งสรรค ์เป็นทกัษะท่ีนกัศกึษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียสงูสดุ เท่ากบั 4.32 
จากคะแนนเตม็ 5.00 รองลงมา คือ ทกัษะคดิผลิตภาพ คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.25 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ทกัษะคิดวิเคราะห ์คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.11 จากคะแนนเต็ม 5.00 และทกัษะท่ีนกัศกึษาผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมมีคา่คะแนนเฉลล่ียคณุภาพผลงานต ่าสดุ คือ ทกัษะคดิรบัผิดชอบ คะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 4.07 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมี
ขั้นตอนตามหลักการ  ท่ีสอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและ
สภาพความคาดหวงั ท าใหเ้กิดความรูแ้ละทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพตามรูปแบบของชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ เนน้ใหน้กัศึกษาผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรูต้ามแนวหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ กล่าวคือ ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรูใ้หเ้กิดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ และผูว้ิจยัเป็นหนึ่งในวิทยากรผูน้  า
การฝึกอบรมจึงมีความเขา้ใจเนือ้หาและขัน้ตอนการจดักิจกรรมในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี อีกทัง้
เม่ือเสรจ็สิน้การท ากิจกรรมการฝึกอบรมแตล่ะกิจกรรม มีการจดัท าแบบบนัทึกการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้ข้า
รบัการฝึกอบรมสรุปขอ้คิด หรือการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการฝึกอบรม เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรบัการทบทวน
สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ทบทวนตนเอง  การน าเสนอของกลุ่มหรือการ
อภิปรายกลุม่ การสงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วนรว่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การสุ่มสมัภาษณผ์ูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมอยา่งไมเ่ป็นทางการถึงความรูส้ึกและประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการฝึกอบรม และไดร้บั
การฝึกอบรมอย่างครบถว้นจนท าใหเ้กิดการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพอย่างเป็น
ล าดบัตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ี สุรชันี เคนสุโพธ (2560, น.134) 
กล่าวว่า กระบวนการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนษุยท่ี์คอ่นขา้ง
ถาวร โดยเป็นผลมาจากการฝึกฝน และเกิดจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์โดยจะมีผลกระทบ
จากการจดัสภาพแวดลอ้มดว้ยการเรียนรูข้องบุคลากรตามความตอ้งการของผูเ้รียนรู ้เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ บทบาทส าคญัควรกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุน จัดเตรียม และประสานจัดการให้
ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันกัน
ทางดา้นนวตักรรมทางความคิด อนัจะน าไปสู่การพฒันาตนเอง และองคก์ารตอ่ไป สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ศิริพงษ ์เพียศิริ (2550) เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมส าหรบันกัศกึษาปริญญา
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บณัฑิตดว้ยกิจกรรมศิลปะ เพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนเฉล่ียดา้นทักษะการผลิตผลงานของนักศึกษาท่ีไดร้บัการฝึกอบรม ผ่านเกณฑท่ี์
ก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 70 และผลการประเมินทกัษะการผลิตผลงาน โดยใชแ้บบตรวจผลงานดา้น
ลกัษณะผลงาน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการผลิตผลงานอยู่ในระดบัสูง โดย
ดา้นท่ีสงูท่ีสดุ คือ ผลงานท่ีมีลกัษณะเลียนแบบท่ีรูปแบบผลงานท่ีสรา้งขึน้นัน้เกิดจากวสัดอุปุกรณ์
และเวลาในการผลิต ท่ีจ  ากดั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมฝึกอบรมนีก้ าหนดวสัดอุปุกรณแ์ละเวลา
ไว ้ท าใหเ้ป็นกรอบ    ในการสรา้งสรรคไ์ม่สามารถเกิดผลงานนวตักรรมได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ลิขิต เกิดมงคล (2558) เรื่อง การพฒันาเครือข่ายสงัคมออนไลน ์เพ่ือเสริมทกัษะการสรา้งส่ือ
การสอน Augmented Reality ผลการวิจัยพบว่า ผลงานการสร้างส่ือการสอน Augmented 
Reality มีคณุภาพเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งผลการประเมินดา้นทกัษะพิสยัของกลุ่มทดลองท่ีใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบปกต ิ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กนกวรรณ มณฑิราช (2559) ท่ีศึกษาการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรม  
โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรคัชันนิซึมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์การสรา้ง
ผลผลิต และการมีความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะซีซีพีอารท่ี์มีประสิทธิภาพ ควรเนน้ให้นักศึกษาไดมี้โอกาส
เรียนรูส้ิ่งต่างๆ ผ่านเหตุการณ์หรือประสบการณ์จริง ให้โอกาสในการเ รียนโดยนักศึกษาเป็น
ศนูยก์ลาง และฝึกปฏิบตัิจริงพรอ้มกับส่งชิน้งานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกครัง้ท่ีมีการเรียนรูใ้ดๆ 
เกิดขึน้ จะท าให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง เพ่ือสร้างสรรคง์าน สร้างผลผลิต และเกิดความ
รบัผิดชอบในผลงานของตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทนนัยา ค าคุม้ และ ฐาปนี สีเฉลียว (2562) 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เพ่ือพัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรม
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร  ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินดา้นทกัษะพิสยัเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก 
เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เปิดโอกาสใหผู้้เรียนไดส้รา้งสรรคน์วัตกรรม
การศกึษาตามท่ีตนเองตอ้งการ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั น าเอา
เทคโนโลยีเครือข่ายมาช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลได้
ตลอดเวลา อีกทัง้ยงัมีกิจกรรมท่ีช่วยสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ท าใหผู้เ้รียนกลา้คิด 
กลา้ถาม มากขึน้  

 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ท่ีเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาผู้ เขา้รบัการ
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ฝึกอบรมเสนอความเห็น ซกัถาม และแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 
3.51 สรุปไดว้า่ คา่คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การฝึกอบรมทกุขอ้สงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการฝึกอบรมท่ีมี
ขัน้ตอนตามหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพ ซึ่งมีวิธีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นขัน้ตอน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การบรรยาย 
การอภิปราย การสอน การระดมสมอง การประชมุกลุ่มย่อย เกมการบริหาร และการฝึกปฏิบตัิงาน
ในเวลาจ ากัด เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม                 
เนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกว่าเนือ้หาช่วยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเช่ือมโยงหรือสรา้ง
ความรูใ้หเ้กิดขึน้ดว้ยตวัเอง โดยการปฏิบตัิจริงผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม สอดคลอ้งกับหลกัการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ของไพฑรูย ์สินลารตัน ์และคณะ(2560) ท่ีเป็นนวตักรรม
ทางการศกึษาท่ีเป็นรูปแบบการจดัการเรียนเชิงรุกท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้
ให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ สอดคลอ้งกับ จงกลนี ชุติมาเทวินทร ์(2554) กล่าวว่า เทคนิคการ
ฝึกอบรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เทคนิคการฝึกอบรมท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบต่างๆ ของการฝึกอบรม สอดคลอ้งกับ ทอแรนซ ์ (Torrance, 1972) ท่ีกล่าวว่า        
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์ผู้สอนควรหาเทคนิควิธีในการส่งเสริมบรรยากาศในการถาม
ค าถามและการคน้หาค าตอบใหน้า่สนใจขึน้ และสามารถสง่เสรมิและพฒันาใหส้งูขึน้ และจากการ
ท่ีวิทยากรผูน้  าการฝึกอบรมชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ความส าคญั และขัน้ตอนของการฝึกอบรมให้ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมทราบก่อนการฝึกอบรมชดัเจน ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ใจเป้าหมายและ
วิธีการท ากิจกรรมในการฝึกอบรม ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดก้ าหนดเป้าหมาย สงัเกตตนเอง 
และแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในการพัฒนาทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และบรรยากาศ      
ในการฝึกอบรมมีความเป็นมิตร มีบรรยากาศแห่งความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันกัน                 
มีบรรยากาศการฝึกอบรมท่ีเป็นกันเอง ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
อิสระ สร้างสรรคผ์ลงานได้อย่างเต็มท่ี เน้นการระดมสมองและแลกเปล่ียนความคิดใหม่ๆ            
ซึ่งกันและกัน พรอ้มทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป สอดคล้องกับ อารีย ์พันธ์มณี 
(2547) ท่ีกล่าวว่า ตอ้งสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนรูส้ึกเป็นอิสระ ไม่ถูกบงัคบัมาก
เกินไป และส่งเสริมใหรู้จ้กัแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกับ โรเจอรส์  (Roger, 
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1970) และ ลีฟรานคอยส ์(Lefrancois, 1979) ท่ีกล่าวว่า การสรา้งสภาพบรรยากาศ และการจดั
สิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู ้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ แฮนลา และคณะ (Heinla and others, 2012) ท่ีพบว่าบรรยากาศทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับความคิดสรา้งสรรค ์ถ้าบรรยากาศทางสังคมดีจะส่งผลให้มีความคิด
สรา้งสรรคส์งูขึน้ และการท่ีผูส้อนจดับรรยากาศท่ีสนบัสนนุและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรูส้ึกปลอดภัย
ในการคิดและกระท าจะเป็นการสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคใ์หสู้งขึน้ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ท่ีพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมดว้ยกิจกรรมศลิปะ เพ่ือพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน มีความเห็น
อยูใ่นระดบัมาก โดยความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจท่ีมีตอ่บรรยากาศในการฝึกอบรมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ การท่ีวิทยากรผูน้  าการฝึกอบรมเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเสนอความเห็น 
ซกัถาม และแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 

ส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงั ผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้ดงันี ้

1.1 จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทักษะคิด
สรา้งสรรค ์พบว่า คณุลักษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสูงสุด เพราะมีค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ มีแนวคิดในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ / 
ผลงานใหม ่/ นวตักรรมใหม ่อยูเ่สมอ ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาควรสนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ูส้อนสรา้ง
บรรยากาศใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นหอ้งเรียน สรา้งพืน้ท่ีปลอดภยั ให้ผูเ้รียนกลา้คิด กลา้พูด 
กลา้ท า กลา้เสนอความคดิเห็นท่ีแปลกใหม่ อย่างมีหลกัการ มีเหตผุล ฝึกใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามอย่าง
สรา้งสรรคเ์พ่ือใหส้ามารถคดิค าตอบ สรา้งแนวคิดท่ีหลากหลาย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หท้า้
ทายความคิด ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดของตนเองใหม้ากท่ีสุด โดย
ผูส้อนไม่น าความคิดหรือประสบการณข์องตนเองไปตดัสินความคิดของผูเ้รียน แตจ่ะกระตุน้และ
ใหค้  าแนะน าใหผู้เ้รียนหาเหตผุลมาสนบัสนุนความคิดของตนเอง แนะน าวิธีการแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาเป็นเครื่องมือในการ
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สรา้งสรรคน์วัตกรรม ใหผู้้เรียนตระหนักรูถ้ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
ทางดา้นวิทยาการสมยัใหม่ ประเมินทกัษะการสรา้งสรรคน์วตักรรมของผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ือง และ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนน าไปพฒันาทกัษะการสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
ตนเอง 

1.2 จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทักษะคิด
ผลิตภาพ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ เพราะมีคา่ดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสงูสุด คือ เห็นความส าคญัของสิ่งใหม่ / วิธีการใหม่ / 
แนวทางใหม่ อยู่เสมอ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาควรจดัใหมี้
การเสรมิทกัษะคิดผลิตภาพโดยใหมี้การทดลองท าสิ่งใหม่ๆ หรือทดลองท าโครงการเล็กๆ ส่งเสริม
ใหมี้การประกวดการสรา้งหรือออกแบบผลงานท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงแบบ Learning 
by doing เพราะการลงมือท าซ า้ๆ ท าใหเ้กิดความช านาญในการเรียนรู ้สามารถสรา้งผลงานและ
น าผลงานไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและส่วนรวมตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการท างาน
รว่มกันเป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความคิดในการสรา้งสิ่งใหม่ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
สนบัสนนุบทบาทของอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน จดัประสบการณ์
ตรงท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดแบบ
เติบโต กา้วหนา้ (Growth Mindset) รวมถึงการคิดแบบเจา้ของธุรกิจ (Ownership Mindset) ท่ี
ค  านึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความคุม้ค่าในการท างาน สนบัสนุนใหผู้เ้รียนคน้หาแรง
บนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงเป้าหมายหรือภารกิจท่ีไดร้บัใหเ้ป็นการลงมือท าท่ียอดเย่ียม  เป็น
แบบอย่างในการสรา้งผลงานใหเ้ป็นท่ีประจักษ์ มีการเสริมแรงใหก้ าลงัใจ แสดงความช่ืนชมใน
ผลงานและสนับสนุนให้มีการพาผู้เรียนออกไปดูงานนอกสถาบันการศึกษาหรือให้มีการฝึก
ปฏิบตังิานจรงิในสถานประกอบการ เพ่ือใหเ้ห็นสภาพการท างานจรงิ 

1.3 จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทักษะคิด
วิเคราะห ์พบวา่ คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ เพราะมีคา่ดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
ดงันัน้ สถาบนัการศึกษาควรสนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้    ไดศ้ึกษาหา
ขอ้มลู ไดส้อบถามขอ้มลู ความเห็น โดยตรงจากผูท่ี้มีประสบการณ ์โดยการเชิญผูมี้ประสบการณ์
ในเรื่องท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจมาเป็นวิทยากรในการใหค้วามรู ้ท าใหผู้เ้รียนไดม้มุมองใหม่ๆ แบบ
ลดัและรวดเรว็ท่ีสดุ ผ่านประสบการณข์องผูท่ี้เคยมีปัญหาในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือผูเ้รียนจะไดน้  า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์ของผู้เรียนเองไดง้่ายขึน้ในอนาคต ฝึกให้ผู้เรียนคิด
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วิเคราะหแ์ยกแยะปัญหา หาตน้เหตขุองปัญหาและผลท่ีเกิดขึน้ดว้ยตนเองอย่างจริงจงั จะท าให้
ผูเ้รียนรูห้นทางในการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม เกิดผลเสียนอ้ยท่ีสุด หรือท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ฝึกการท างานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้ฟังและจับประเด็นท่ีดี เพ่ือระดม
ความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีมคนอ่ืน ท าให้ได้แนวคิดในการแก้ ไขปัญหาท่ี
หลากหลาย และตกผลึกเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม รวดเร็ว และน าเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีคน้พบ ซึ่งตอ้งมีการเตรียมตวั เรียบเรียงประเด็นตา่งๆ ใหก้ระชบั และใหมี้
การฝึกฝนการแกปั้ญหาอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

1.4 จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะคิด
รบัผิดชอบ พบว่า คณุลกัษณะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสูงสุด เพราะมีค่า
ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ดังนั้น 
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการ     
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รว่มวิเคราะหปั์ญหา และหาทางแกปั้ญหา เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การปลกูฝัง
จิตส านกึคา่นิยมดา้นความซ่ือสตัย ์สจุรติ และจรยิธรรมท่ีถกูตอ้ง เหมาะสม ท่ีผูเ้รียนสามารถท าได้
ดว้ยตนเอง ท าซ า้ๆ ท าดว้ยใจ จนเกิดเป็นนิสยั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนสรา้งแรงจงูใจและช่วยเสริมแรง
ในเชิงบวก เนน้ ใหมี้การจดักิจกรรมทัง้ใน และนอกหลกัสูตร ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูส้ภาพ
ชีวิตและสงัคมปัจจุบนั โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับการทจุริต ประพฤติมิชอบ ท่ีบ่อนท าลายความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติและสงัคม เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศ้กึษา วิเคราะห ์สภาพท่ีแทจ้ริง สาเหต ุ
และผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สว่นรวม เพ่ือสรา้งทศันคตท่ีิดีตอ่การมีความซ่ือสตัย ์สจุริตและมีส่วนรว่ม
ในการปอ้งกนัการทจุริตในสงัคมส่วนรวม โดยใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมท่ีตอ้งเรียนในหอ้งเรียนใหเ้สร็จ
สิน้และใหแ้บง่เวลาท ากิจกรรมนอกหลกัสตูรเพ่ือเสรมิประสบการณท์างสงัคม  

1.5. จากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง 
สถาบนัการศึกษาควรน าขอ้มลูผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไปใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร
การเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดประโยชนม์ากขึน้  

2. จากการสรา้งชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้ดงันี ้ 

2.1 ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนี ้ประกอบดว้ย 10 กิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมทัง้สิน้ 
20 ชั่วโมง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์นวงกวา้ง ควรน าชดุฝึกอบรมไปใชฝึ้กอบรมกับนกัศกึษาทกุชัน้ปี 
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ซึ่งจะชว่ยใหน้กัศกึษาเกิดความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถน าวิธีคดิ แนวทางตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากการ
ฝึกอบรมไปพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพได ้

2.2. ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี ้ ท  าให้พบว่าคุณลักษณะด้านทักษะเชิง
สรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ไดร้บัการพฒันาเม่ือนกัศกึษาผ่านการฝึกอบรมโดยใชช้ดุฝึกอบรม ดงันัน้
จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า หากนกัศึกษาไดร้บัการกระตุน้หรือพฒันาอย่างต่อเน่ืองผ่านการฝึกอบรม  
โดยใช้ชุดฝึกอบรมนีจ้ะเกิดการพัฒนาทักษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพไดเ้ป็นอย่างดีและมี
พฒันาการท่ีชดัเจนขึน้ 

2.3. กลุ่มเป้าหมายในการใชชุ้ดฝึกอบรมเป็นกลุ่มนกัศึกษาจ านวน 20 คน ท่ีมา
จากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเดียวกนั และมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา รูปแบบการเรียน และสถานการณ์
โควิด 19 ส่งผลใหไ้ม่สามารถรวมตวักนัเพ่ือท ากิจกรรมรว่มกนัไดม้ากนกั อีกทัง้การฝึกอบรมท่ีจดั
ขึน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นการเรียนการสอนตามปกต ิท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ผูว้ิจยัเสนอ
ว่าการฝึกอบรมนัน้ ควรมีระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีตอ่เน่ืองหรือแทรกอยู่ในระบบการเรียนการ
สอนตามปกต ิ

2.4. หลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพเป็นหลกัการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง ผูว้ิจัยเห็นว่าหลักการจัดการเรียนรูนี้เ้ป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการ
พฒันารูปแบบการสอนในอนาคตโดยไม่จ  ากัดกลุ่มเป้าหมาย จึงเสนอว่าควรน าหลักการจดัการ
เรียนรูนี้ไ้ปใชเ้พ่ือเป็นประโยชนต์อ่การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาประเภทอ่ืนๆ โดยไม่จ  ากดัว่าเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเท่านัน้ เพราะผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูต้ลอดเวลา และถือเป็นหลกัการ
จดัการเรียนรูท่ี้สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสาขาวิชาท่ีเนน้ภาคปฏิบตัเิป็นหลกั 

2.5. ผูส้อนท่ีจะน าชุดฝึกอบรมนีไ้ปใช ้ตอ้งเตรียมความพรอ้มทางดา้นความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทางดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ และหลกัการจดัการเรียนรู้
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพพอสมควร เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการจดัการฝึกอบรม รวมถึงการใช้
ส่ือและอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรมและเครื่องมือการประเมินผลตา่งๆ ดว้ย  

2.6. ผู้สอนท่ีจะน าชุดฝึกอบรมนีไ้ปใช้ ตอ้งศึกษาชุดฝึกอบรมให้ละเอียดและ
ทดลองท ากิจกรรมดว้ยตนเองก่อนทุกกิจกรรม ตามแผนการฝึกอบรม เพ่ือทราบรูปแบบ แนวทาง
และปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของการใชชุ้ดฝึกอบรมเพ่ือเสริมเสริมสรา้งทักษะ   
เชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ      
เพ่ือการน าไปใช ้ดงันี ้
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3.1 จากคา่คะแนนเฉล่ียคณุภาพผลงานจากการใชท้กัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิต
ภาพ โดยพิจารณาดา้นกระบวนการและดา้นผลงาน พบวา่ ทกัษะท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดค้ะแนน
เฉล่ียต ่าสดุ คือ ทกัษะคดิรบัผิดชอบ ดงันัน้ อาจารยผ์ูส้อนควรปรบัปรุงกิจกรรมในชดุฝึกอบรมโดย
เนน้การปลกูฝังจิตส านึกคา่นิยมดา้นความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่ส่วนรวม     มีส านึกในบทบาท
หนา้ท่ี ในจรรยาบรรณ มีคณุธรรม จรยิธรรม  

3.2 จากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม พบว่า ระยะเวลา/
ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรมมีคา่คะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสดุ ดงันัน้ อาจารยผ์ูส้อนท่ีจะน าชดุฝึกอบรมนี้
ไปใชค้วรจดัฝึกอบรมในวนัท่ีตอ่เน่ืองกนั เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลพฒันาการดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ
อยา่งตอ่เน่ืองกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพ่ือศกึษาความคงทนของทกัษะดงักลา่ว 

2. ควรมีการศึกษาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยนี ้ เพ่ือน ามาพัฒนาตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ตอ้งการพฒันานิสิตนกัศกึษาตอ่ไป 

3. ควรท าวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรค์
และผลิตภาพในมหาวิทยาลัยของรฐั มหาวิทยาลยัในก ากับ และมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมิทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ 
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง 

ด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑติ 

เพือ่ใช้ในการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง 

ด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.คนัธรส แสนวงศ ์
  สาขาวิชาสงัคมและธุรกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละสงัคม  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 2.  ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร.สิรนิธร สินจินดาวงศ ์
  ผูอ้  านวยการศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน และ 
  คณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 3.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิเชษฐ์ พิมพเ์จรญิ 
  อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 4.  ดร.สกลุ เกียรติจี์รวิรตัน ์
  รองผูอ้  านวยการศนูยพ์ฒันาธุรกิจเชิงนวตักรรมสูน่านาชาติ 
  คณะบรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 5.  ดร.อจัฉรา โยมสินธุ ์
  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 

เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง 
ด้านทักษะเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
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 สรุปการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และพิจารณาความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามของแบบสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิต เพ่ือใชใ้นการศกึษาสภาพความเป็นจรงิ
และสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้
 คะแนน +1  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัเนือ้หาของขอ้ค าถามซึ่งตรงตาม
วตัถปุระสงค ์
 คะแนน  0 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญไมแ่นใ่จวา่เนือ้หาของขอ้ค าถามตรงตาม
วตัถปุระสงค ์
 คะแนน -1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยวา่เนือ้หาของขอ้ค าถามไมต่รงตาม
วตัถปุระสงค ์
 น าคะแนนการประเมินมาวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา (IOC: Index of 
Item Objective Congruence) และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หาท่ีมีคา่
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปมาใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
 
ตาราง 17 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิตเพ่ือใชใ้นการศกึษาสภาพ
ความเป็นจรงิและสภาพความคาดหวงัดา้นทกัษะเชิงสรา้งสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรบันกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านทักษะคิดวิเคราะห ์        

1. มีความคดิละเอียด รอบคอบ 
ระมดัระวงั 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

2. ชา่งสงัเกต ชา่งสงสยั ชอบซกัถาม 
ชอบคน้ควา้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ตอ้งรูว้ตัถปุระสงค ์/ จดุมุง่หมาย  
/เปา้หมาย ในเรื่องท่ีจะท าก่อนเสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

4. มีความสามารถแยกแยะ
ความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจรงิ – 
ทศันคต ิ– ความคิดเห็น ในทกุเรื่อง
ได ้

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. มีความสามารถก าหนดกรอบ
แนวคิด / จดัประเภท / จดัหมวดหมู่
ของเรื่องตา่งๆ ไดดี้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. มีความสามารถหาค านิยามของ
สิ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน แยกแยะ
ความเหมือน ความแตกตา่ง ไดอ้ยา่ง
มีเหตผุล 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. มีความเขา้ใจในประเดน็เรื่องราว
ตา่งๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งชดัเจน
ทกุครัง้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. มีความสามารถในการเขา้ใจ
เรื่องราวตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีเหตมีุผล
เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. มีความสามารถวิเคราะหแ์ละ
แกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีความสามารถในการ
ประมวลผล สรุปผล  

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

11. มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความคดิ สรา้งความสมัพนัธข์อง
เรื่องราวตา่งๆ ไดดี้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. มีความสามารถในการสรุป
ความเรื่องตา่งๆ ไดดี้ กระชบั เขา้ใจ
ง่าย 

0 0 0 1 1 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 

13. มีความสามารถในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ ฟัง พดู อา่น 
เขียน 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

14. มีความสามารถในการหาขอ้
โตแ้ยง้ / ขอ้คดัคา้น ท่ีมีเหตผุล เม่ือมี
ความเห็นแตกตา่งจากผูอ่ื้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

15. มีทกัษะการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้.  

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ 

1. ขอ้ 3. ใหป้รบัขอ้ความใหมเ่ป็น : 
ตอ้งรูว้ตัถปุระสงค ์/ จดุมุง่หมาย  /
เปา้หมาย ในเรื่องท่ีจะท าก่อนเสมอ 
และมีการวางแผนลว่งหนา้ก่อนลง
มือท า 

2. ขอ้ 9. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 11. 

3. ขอ้ 11. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 9. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านทักษะคดิสร้างสรรค ์        

16. มีความสามารถในการคิดเชิงบวก ,
คดินอกกรอบ และคดิหลายแง่มมุ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

17. มีความสามารถในการคิดอย่างมี
ระบบ มีขัน้ตอน 

1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

18. มีความกระตือรือรน้ กลา้คดิ ชอบ
ความทา้ทาย และมีเหตผุลในการท าหรือ
ตดัสินใจ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

19. มีความสามารถในการมองหา
วิธีการใหม ่/ ทางเลือกใหม ่ในการ
ท างานอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

20. มีแนวคดิและรูปแบบการคดิท่ีไม่
เหมือนใคร / ไมซ่  า้กบัผูอ่ื้น 

1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

21. มีแนวคดิในการสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหม ่/ ผลงานใหม ่/ นวตักรรมใหม ่
อยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

22. มีความสามารถพฒันาความคิด
เดมิ / แนวคิดเดมิ ใหเ้ป็นความคดิ
ใหม ่/ แนวคิดใหมเ่พ่ือใหเ้กิด
ประโยชนม์ากขึน้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

23. มีความคิดรเิริ่มในการพฒันา
กระบวน การท างานท่ีรบัผิดชอบใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

24. มีความสามารถเรียนรูง้านและ
พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

25. มีแรงบนัดาลใจ / จินตนาการ ใน
การท างาน หรือท าสิ่งอ่ืนอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

26. มกัน าแนวคดิใหม ่/ วิธีการใหม ่
ท่ีสรา้งขึน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด้
จรงิ 

1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

27. มีความสามารถน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชก้บังานท่ีรบัผิดชอบอยู่
เสมอ 

1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

ด้านทักษะคิดผลิตภาพ         

28. ใหค้วามส าคญักบัตนเองและ
ผูอ่ื้น เคารพความคิดของตนเอง
เสมอ เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

29. เห็นความส าคญัของสิ่งใหม ่/ 
วิธีการใหม ่/ แนวทางใหม ่อยูเ่สมอ 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

30. มุง่มั่นในการท างานใหส้  าเรจ็
ตามเปา้หมายทกุครัง้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

31. มีทศันคตดิา้นบวกในการท างาน
เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลุ
เปา้หมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

32. มีความสามารถถ่ายทอดความรู ้
/ ผลิตผลงาน จากการวิเคราะหเ์รื่อง
ตา่งๆ 

0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

33. มีวินยั มีระเบียบ มีระบบ มี
ขัน้ตอน ในการท างานและในการ
สรา้งผลงานดว้ยตนเองอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

34. มีความอดทนในเรื่องตา่งๆ ท่ีมี
ผลตอ่ความส าเรจ็ในการสรา้ง
ผลงาน 

1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

35. มีความสามารถในการบรหิาร
จดัการอารมณต์นเองในขณะท างาน 
เพ่ือสรา้งผลงานใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

36. มีวิธีการในการสรา้งสิ่งใหม่ๆ  
เสมอ 

1 0 0 1 0 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 

37. ชอบพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมี
ความรู ้ความสามารถ หลากหลาย
ดา้น เพ่ือใหส้ามารถท างาน / 
ผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

38. มีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน
ของตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

39. มีความสามารถในการบรหิาร
จดัการ ปฏิบตังิานตา่งๆและตดิตาม
งานใหบ้รรลเุปา้หมายทกุครัง้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

40. มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

41. มีประสิทธิภาพในการท างาน
และผลงานมีคณุภาพ 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

42. ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของ
ผลงาน 

0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. ขอ้ 29. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 28. และปรบัขอ้ความใหมเ่ป็น : เห็นความส าคญัของสิ่งใหม ่/ 
วิธีการใหม ่/ แนวทางใหม ่อยูเ่สมอ และน าไปปฏิบตัไิดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ขอ้ 42. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 40. และปรบัขอ้ความใหมเ่ป็น : ใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของ
ผลงาน คณุคา่ตอ่สงัคมสว่นรวมและประเทศชาติ 

ด้านทักษะคิดรับผิดชอบ        

43. มีความเช่ือว่าคนดีตอ้งเป็นคนมี
คณุธรรม จรยิธรรม 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

44. รกัษาค ามั่นสญัญา 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

45. มีความซ่ือสตัย ์สจุริต 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

46. ชอบชว่ยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอ โดย
ไมห่วงัผลตอบแทน 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

47. มีน า้ใจ ช่วยเหลือเกือ้กลูเพ่ือน
รว่มงาน 

1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

48. มีความพรอ้ม และกลา้เผชิญกบั
ปัญหา 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

49. มีความเช่ือมั่นในการท าความดี 
เป็นคนดี เช่ือในศีลธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

50. เคารพและฟัง ความคดิเห็นของ
ผุอ่ื้น / สว่นรวมอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

51. น าเสนอความคดิเห็นของตน
อยา่งเหมาะสม เม่ือมีความเห็น
แตกตา่งจากผูอ่ื้น 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

52. เคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบ
ขอ้บงัคบัขององคก์ร / สงัคมสว่นรวม 
อยูเ่สมอ  

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

53. ท างานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายส าเรจ็ภายใน
ก าหนดเวลา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

54. ค  านงึถึงประโยชนส์ว่นรวมของ
องคก์ร /สงัคมสว่นรวมอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 (ตอ่)        

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดับความคิดเหน็ 

IOC ผลประเมิน 
1 2 3 4 5 

55 รูบ้ทบาท หนา้ท่ีตอ่ตนเอง ตอ่
องคก์ร ตอ่สงัคมสว่นรวม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

56. มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ 1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

57. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1. ขอ้ 46. รวมกบัขอ้ 47. และขอ้ 56. และเรียงล าดบัใหม่เป็นขอ้ 44. ขอ้ความใหมเ่ป็น : มีน า้ใจ
ชอบชว่ยเหลือเพ่ือนรว่มงานและผูอ่ื้นอยูเ่สมอ โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

2. ขอ้ 49. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 46. และปรบัขอ้ความใหมเ่ป็น : มีความเช่ือมั่นในการท าความ
ดี เป็นคนดี เช่ือในศีลธรรม และลงมือท าความดี 

3. ขอ้ 55. เรียงล าดบัใหมเ่ป็นขอ้ 52. และปรบัขอ้ความใหมเ่ป็น : รูบ้ทบาท หนา้ท่ีตอ่ตนเอง ตอ่
องคก์ร ตอ่สงัคมสว่นรวมและตอ่ประเทศชาติ 

สรุปจ านวนรวมท้ังหมด 

คงไว ้(คา่ IOC ตัง้แต ่0.60 
ขึน้ไป) 

ตดัออก (คา่ IOC นอ้ยกว่า 
0.60) 

รวมขอ้ 

53 2 2 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวัง 
ด้านทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  276 

 
 
 



  277 

 
 



  278 

 
 

 



  279 

 
 

 



  280 

 
 

 



  281 



  282 

 
 

 



  283 

 

 

           
 

 

 

            
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรม (ฉบับร่าง) 

และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม 
เพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ  

ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรม (ฉบับร่าง) 

และแบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อการฝึกอบรม 

เพือ่เสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ  

ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

 
1. ผศ.ดร.ผดงุ พรมมลู 
 ท่ีปรกึษาอธิการบดีดา้นพฒันาการศกึษา ศนูยพ์ฒันาทนุมนษุย ์มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
2. รศ.ดร.สทุธินนัทน ์พรหมสวุรรณ 
 รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
3. รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผศ.ดร.สิรนิธร สินจินดาวงศ ์
 ผูอ้  านวยการศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน และคณบดีคณะสหวิทยาการ  
       เทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
5. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พิมพเ์จรญิ อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
6. ดร.มณีรตัน ์จนัทนา 
 หวัหนา้ภารกิจพฒันาระบบประเมิน ส านกัพฒันาและสง่เสรมิ ส านกังานรบัรองมาตรฐาน 
       และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
7. ดร.รชักลุ เปร่ืองการ ผูป้ระสานงานหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
      วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ  

ส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
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ภาคผนวก ฉ  
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวประภา เทียนเกษม 
วัน เดอืน ปี เกิด 14 มีนาคม 2504 
สถานทีเ่กิด นนทบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2524  

บญัชีบณัฑิต  
จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2535  
บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2536  
วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  
จากมหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2539  
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  
จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2543  
นิตศิาสตรบ์ณัฑิต  
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2563  
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การจดัการการอดุมศกึษา)  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 43 ซอยนนทบรุี 14 ถนนนนทบรุี 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรุี 
จงัหวดันนทบรุี 11000   
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