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บทคัดย่อ1
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมื อวัด
จิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทยจานวน
162 คน (เพศชาย 108 คน เพศหญิง 54 คน) ได้ตอบแบบประเมินจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนา
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามตัวบ่งชี้จานวน 27 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ตัวบ่งชี้ของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทย ประกอบด้วย
ตัว ชี้วัด จานวน 8 ตัว บ่ง ชี้ ได้แ ก่ 1.1) การเปิด รับ ความรู้แ ละประสบการณ์ใ หม่ ๆ 1.2) ลัก ษณะการเรีย นรู้
1.3) ความชอบการคิดและแก้ปัญหา 1.4) ลักษณะค่านิยมและความเชื่อ 1.5) ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและ
การทางาน 1.6) ภาพลักษณ์ต่อตนเอง 1.7) ลักษณะแรงจูงใจ 1.8) ลักษณะทางอารมณ์และความรู้สึก 2) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งพบว่า โมเดลการวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรม
ชาวไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test)
ที่สาคัญเป็นดังนี้ 2 (17, N=162) = 15.74, p = .54, CFI (comparative fit index) =1.00 TLI (Tucker-Lewis
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (สาขาสังคมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

1

Assistant professor, Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education,
Chulalongkorn University
2
Assistant professor, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University
3
Research assistant, Research Drive Group (STAR) Ratchadaphisek Sompoch Fund (Social Sciences),
Chulalongkorn University
1
Corresponding Author E-mail: Ratchaneekorn.u@chula.ac.th

ดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
226 วารสารการวั
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY
index) = 1.00 , SRMR (standardized root mean square residual) = .02, RMSEA( root mean square
error of approximation) = .00, AIC (Akaike information criterion) = 1929.68 และ 2/df = 0.93 และ
พบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) โดยมีค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐานอยู่ในช่วงระหว่าง .66 - .88 ตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ได้มากที่สุด คือ ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน (β = .88 , R2 = .77) ส่วนตัวบ่งชี้ที่มี
น้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการสร้างสรรค์ได้น้อยที่สุดมี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ลักษณะแรงจูงใจ
และ ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก (β = .66 , R2 = .44)
คาสาคัญ จิตลักษณะการสร้างสรรค์ นักพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
Abstract
The purpose of this research was to develop indicators and examine the construct
validity of the scale measuring creativity disposition of Thai innovators. The sample consisted of
162 Thai innovators (108 males and 54 females) who responded to the 27 items of creativity
disposition scale developed by the researcher. Confirmatory factor analysis was employed in
the analysis of data.
The results of the research were as follows: 1) the creativity disposition of Thai innovators
consists of 8 indicators: 1.1) exposure to new knowledge and experience, 1.2) learning
characteristics, 1.3) liking for thinking and solving problems, 1.4) characteristics of values and
beliefs, 1.5) characteristics of creation and working, 1.6) self-image, 1.7) characteristics of
motivation 1.8), characteristics of emotions and feelings. 2) The first confirmatory factor analysis
found that the model for measuring the creativity disposition of Thai innovators was consistent
with the empirical data. The value of the goodness of fit test statistics were as follows: 2 (17,
N=162) = 15.74, p = .54, CFI (comparative fit index) =1.00 TLI (Tucker-Lewis index) = 1.00 , SRMR
(standardized root mean square residual) = .02, RMSEA( root mean square error of approximation)
= .00, AIC (Akaike information criterion) = 1929.68 and 2/df = 0.93. And it was found that the
composition weight of every indicator was statistically significant (p <.01). The composition
weight value in the standard score was between .66 - .88. The indicator having significant weight
and could explain the creativity disposition of Thai innovators most was the characteristics of
creation and working (β = .88, R2 = .77). Meanwhile, 2 indicators could explain the creativity
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disposition of Thai innovators least were characteristics of motivation, and characteristics of
emotions and feelings (β = .66, R2 = .44).
Keywords: creativity disposition, innovator, confirmatory factor analysis
บทนา
เหตุผลสาคัญประการหนึ่งของประเทศไทยที่จาเป็นต้องกาหนดการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์
เป็นสาระสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) คือการที่เงื่อนไขและ
สภาพแวดล้ อ มของโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรงทั้ ง สภาพแวดล้ อ มด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น จึงจาเป็นต้องกาหนดจุดเน้นการพัฒนาไปที่การพัฒนานวัตกรรมและ
การน ามาใช้ขั บเคลื่ อนการพั ฒนาในทุก มิติ เพื่ อยกระดั บศั กยภาพของประเทศโดยจะมุ่ง เน้ นการนาความคิ ด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยการกาหนดเป็นวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda)
ให้ มี จุ ด เน้ น ที่ ชัด เจนเฉพาะเจาะจงและสอดคล้ อ งกั บสาขาเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศและใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า น
นวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์นั้นถือเป็นกระบวนการทางปัญญาที่สาคัญของมนุษย์ ซึ่งมีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่
อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นผลมาจากการสร้างสรรค์ เนื่องจากหลายสิ่งในชีวิตประจาวันของเราล้วนเป็นผลจากการ
สร้างสรรค์ทั้งสิ้น ในปัจจุบันความสนใจของกลุ่มนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ กลุ่มของคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือจิตลักษณะส่วนบุคคล (a set of traits or personal
dispositions) กลุ่มของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (the process of creativity) และกลุ่มที่ศึกษาด้านคุณภาพ
ผลงานหรือการกระทา (the qualities of products or performances) (Baron and Harrington, 1981 ;
Davis and Rimm, 1994 ; Malagula, 1974 ; Clark, 1997 ; Colangelo and Davis, 1991 ; Cropley, 2000
; Piirto, 1994 ; 1998 ; Ochse, 1990 ; Olszenwski-Kubilius, 2000 ; วีรพล แสงปัญญา, 2548)
ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลนั้น นักจิตวิทยาให้ความสนใจเกี่ยวกับจิตลักษณะซึ่งเป็น
แนวโน้มของพฤติกรรมในการแสดงออกอย่างสม่าเสมอ ด้วยความตระหนักและสมัครใจเพื่อการนาไปสู่เป้าหมายที่
ใหญ่กว่า (Katz, 1993) จิตลักษณะการสร้างสรรค์ (creativity disposition) นั้นเป็นกลุ่มตัวแปรที่สาคัญประการ
หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้ างสรรค์ของบุคคลเนื่องจากเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรมของบุคคล (Berlina, Tavanib and
Beasançonc, 2016) เป็นทั้ง ลักษณะทางอารมณ์และแรงจูงใจของบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ
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(Lubart and Mouchiroud, 2003) ข้อค้นพบส่วนใหญ่สนับสนุนความเชื่อว่า บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์
มีความคาบเกี่ยวกัน ซึ่งเป็นการเอื้อให้เกิดการยอมรับว่า ความสาเร็จในการสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
โดยตรงต่อจิตลักษณะบางประการ (Ochse, 1990) อย่างไรก็ตาม Weisberg และคณะ (1986 cited in Ochse,
1990) ได้เสนอว่า เราไม่สามารถทานายความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจิตลักษณะได้นั่นหมายความว่าการที่
บุคคลแสดงออกถึงการมีจิตลักษณะการสร้างสรรค์ที่สูงอาจไม่ได้หมายถึงเขาจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ
ได้ในชีวิตจริง ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีนั้นอาจไม่เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (non-causal correlation) ต่อความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่ง ชี้จิตลักษณะการสร้างสรรค์ในประเทศไทยในกลุ่มนั กพัฒนา
นวัตกรรมนั้นที่ผ่านมานั้นยัง ไม่มีผู้ใดศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ จิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรม โดยได้ทาการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะของ
ผู้สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ทั้งหลักทางสถิติความถี่ของเอกสารที่ปรากฏและการจัดกลุ่มเชิงเนื้อหา
ร่วมกัน ในเนื้อหาที่มีความร่วมกันของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ก็จัดเข้ากลุ่มเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปจิตลักษณะ
เด่น ๆ ของบุคคลผู้สร้างสรรค์เป็น 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1. การเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีลักษณะอยากรู้
อยากเห็น กระหายใคร่รู้ มีความสนใจกว้างขวาง ช่างสัง เกต กระตือรือร้น และการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
(Malakul, 1974; ณัฐพงษ์ เจริญทิพย์, 2541; วีรพล แสงปัญญา, 2548; Uwe and Jean, 2001) 2. ลักษณะการ
เรียนรู้ มีลักษณะการรับรู้และมีปฏิกิริยาเร็ว ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและชอบค้นคว้าเสมอ มีความต้องการเป็น
ผู้รอบรู้ และสามารถทนต่อสิ่งคลุมเครือต่าง ๆ ได้ดี (Malakul, 1974; Meador,1997; วีรพล แสงปัญญา, 2548)
3. ความชอบการคิดและแก้ปัญหามีลักษณะสนุกกับการใช้ความคิด มีอิสระในการคิด ไวต่อปัญหาต่าง ๆ ชอบ
เผชิญ ปัญ หา ชอบดัด แปลง คิด สะท้อ นใช้จิ ต ใต้ สานึก หรื อการผุด ขึ้ นของความคิด ในการแก้ ปัญ หา กล้า เสี่ ย ง
(Malakul, 1974; Meador, 1997; วีรพล แสงปัญญา, 2548) 4.ลักษณะค่านิยมและความเชื่อ มีลักษณะให้คุณค่า
กับความคิดริเริ่ม ให้คุณค่าทางสุนทรียภาพ และเชื่อในกระบวนการของจิตใต้ สานึก (Davis and Rimm, 1994;
Meador, 1997) 5.ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน มีลักษณะ มุ่งมั่นและผูกพันในงาน มีสมาธิมีใจ
จดจ่อในสิ่งที่ทา ชอบงานแปลก ท้าทาย ใช้ความคิด และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ชอบบรรยากาศอิสระ มีการใช้
เทคนิ ค ของตนในการสร้ า งสรรค์ หาการสนั บ สนุ น จากบุ ค คลอื่ น ในการสร้ า งสรรค์ และใช้ ค วามรู้ สึ ก ในการ
สร้างสรรค์ (Malakul, 1974; Meador, 1997; วีรพล แสงปัญญา, 2548) 6. ด้านภาพลักษณ์ต่อตนเอง มีลักษณะ
มีภาพลักษณ์ตนเองในทางสร้างสรรค์ ความมีอุดมการณ์ (Davis and Rimm, 1994; วีรพล แสงปัญญา, 2548)
7. ลักษณะแรงจูงใจ แรงจูงใจและพลังงานสูง และ ชอบผจญภัย (Davis and Rimm, 1994; วีรพล แสงปัญญา,
2548) 8. ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึกมีลักษณะไวต่อความรู้สึกสูง อารมณ์ลึกซึ้ง (Davis and Rimm, 1994)
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวชี้วัดและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัดจิต
ลักษณะเชิ งสร้ างสรรค์ ในกลุ่มนั กพัฒ นานวัตกรรมชาวไทยว่ามี ความสอดคล้ องกั บข้อ มูลเชิงประจั กษ์ห รือไม่
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การศึกษาเกี่ยวกับจิตลักษณะการสร้างสรรค์ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ในกลุ่มนักพัฒนานวัตกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์เลย แต่ เป็นการสร้าง
ข้อสรุปจากโดยการศึกษาโดยวิธีการอื่น ๆเช่นจากสังเคราะห์เอกสาร การศึกษารายกรณี ในกลุ่มนั กศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาบางกลุ่ม และกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ การศึกษาในครั้งนี้จะทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมไทย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
และพัฒนาเยาวชนชองชาติต่อไปทุก ๆ ระดับ
ความมุง่ หมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของ
นักพัฒนานวัตกรรมไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักประดิษฐ์และนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทยที่มีผลงานนวัตกรรม
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในช่วง
15 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2546- พ.ศ. 2561) จานวน 37,362 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักประดิษฐ์และนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทยที่มีผลงาน
นวัตกรรมซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่ง ประดิษฐ์และนวัตกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา กระทรวง
พาณิชย์ในช่วง 15 ปี ย้อนหลัง ซึ่งตามข้อเสนอของ Hair และคณะ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) กาหนดไว้ว่าหาก
ต้อ งการผลการวิ จั ย ที่มี ค วามแกร่ ง ควรใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ างอย่ า งน้ อย 5- 20 ตัว อย่ า งต่ อหน่ ว ยการค านวณหนึ่ ง
พารามิเตอร์ ในการวิจัยนี้มีหน่วยพารามิเตอร์ที่ต้องคานวณ 16 พารามิเตอร์ ดังนั้นจาเป็นต้อ งใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 80- 320 ตัวอย่าง และเพื่อให้งานวิจัยมีความแกร่งผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 162 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบประเมินจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเป็นแบบรายงานตนเองให้ผู้ตอบประเมินพฤติกรรมของตนเองว่าเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด มีลักษณะ
เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อกระทงทั้งสิ้นจานวน 27 ข้อ มีช่วงระหว่าง 1-5 (ไม่เคยเกิดเลย-เคยเกิดบ่อย
มาก) โดยประเมินจิตลักษณะการสร้างสรรค์แปดด้านได้แก่ 1) ด้านการเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเช่น “ชอบสังเกตและให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่คนอื่นไม่ค่อยจะสนใจที่เกิดขึ้นรอบตัว
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เสมอ” 2) ด้านรูปแบบลักษณะการเรียนรู้ ยกตัวอย่าง เช่น “เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เนื่องจากความอยากรู้และต้องการ
เป็นผู้รอบรู้ ” 3) ด้านความชอบการคิดและแก้ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น “ชอบแก้ไข หรือดัดแปลงสิ่งของต่าง ๆ
เสมอ” 4) ด้านลักษณะค่านิยมและความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น “ให้คุณค่ากับความคิดที่แปลกใหม่ในการหาแนวทาง
ที่แตกต่างกัน ในการแก้ไขปัญหาหนึ่งเสมอ” 5) ด้านการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน ยกตัวอย่างเช่น “ชอบ
บรรยากาศการทางานที่อิสระมากกว่าบรรยากาศที่ เคร่งเครียด” 6) ด้านภาพลักษณ์ต่อตนเอง ยกตัวอย่างเช่น
“เชื่อมั่นในความสามารถและสติปัญญาของตน” 7) ด้านแรงจูงใจยกตัวอย่างเช่น “หากสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้ว จะศึกษาเพื่อหาคาตอบหรือทางานนั้น ๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” และ 8) ด้านอารมณ์และความรู้สึก
ยกตัวอย่างเช่น “สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว”
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพิจารณาตัวบ่งชี้จิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรม
3.1.1 ขอความอนุเคราะห์ ผู้ เชี่ย วชาญทางด้านจิต วิทยา ด้านนวัต กรรมและด้านการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา จานวน 5 คน เพื่อขอให้ตรวจสอบความตรง (validity) ของร่างตัวบ่งชี้จิตลักษณะการสร้าง
ของนักพัฒนานวัตกรรม
3.1.2 นาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่างตัวบ่งชี้กับนิยามของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจาก
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้ปรับข้อกระทงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีข้อสังเกตว่าข้อกระทงมีความยาว
มากเกินไป ควรปรับคาให้กระชับขึ้น ผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อกระทงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3.2.1 ประสานงานกั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ร ายชื่ อ นั ก พั ฒ นา
นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา
3.2.2 จัดส่งรายละเอียดขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จิตลักษณะการสร้างสรรค์ให้กับนักพัฒนา
นวัตกรรม
3.2.3 รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติวิเคราะห์พื้นฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
product moment correlation)
4.3 การวิเคราะห์โมเดลตัวบ่ ง ชี้ จิตลักษณะการสร้างสรรค์ข องนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทยที่
ผู้วิ จัย พัฒ นาขึ้ นกั บ ข้อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ์โ ดยใช้ก ารวิเ คราะห์ อ งค์ ประกอบเชิง ยื นยั น (confirmatory factory
analysis) ซึ่งพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (2 ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2 /df) ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อน ในการประมาณค่า (RMSEA) และค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ(P - Value) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป MPlus version 8.3
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์
ข้อมูลจากทั้ง งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ทั้งหลักทางสถิติความถี่ของเอกสารที่
ปรากฏและการจัดกลุ่มเชิงเนื้อหาร่วมกัน ในเนื้อหาที่มีความร่วมกั นของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ก็จัดเข้ากลุ่ม
เดียวกัน พบว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ประกอบด้วยตัวชี้วั ดจานวน 8 ด้าน
ได้แก่ 1) การเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นลักษณะความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจกว้างขวาง
ช่างสังเกต และการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ วัดด้วยข้อคาถามจานวน 2 ข้อ 2) ลักษณะการเรียนรู้ เป็นลักษณะ
การรับรู้และมีปฏิกิริยาเร็ว ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและชอบค้นคว้าเสมอ มีความต้องการเป็นผู้รอบรู้ และสามารถ
ทนต่อสิ่งคลุมเครือต่าง ๆ ได้ดี วัดด้วยข้อคาถามจานวน 3 ข้อ 3) ความชอบการคิดและแก้ปัญหา เป็นลักษณะสนุก
กับการใช้ความคิด มีอิสระในการคิด ไวต่อปัญหาต่าง ๆ ชอบเผชิญปัญหา ชอบดัดแปลง คิดสะท้อนใช้จิตใต้สานึก
หรือการผุดขึ้นของความคิดในการแก้ปัญหา กล้าเสี่ยง วัดด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ 4) ลักษณะค่านิยมและ
ความเชื่อเป็นลักษณะให้คุณค่ากับความคิดริเริ่ม ให้คุณค่าทางสุนทรียภาพ และเชื่อในกระบวนการของจิตใต้สานึ ก
วัดด้วยข้อคาถามจานวน 3 ข้อ 5) ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน เป็นลักษณะ มุ่งมั่นและผูกพัน
ในงาน มีสมาธิมีใจจดจ่อในสิ่งที่ทา ชอบงานแปลก ท้าทาย ใช้ความคิด และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ชอบบรรยากาศ
อิสระ มีการใช้เทคนิคของตนในการสร้างสรรค์ หาการสนับสนุนจากบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์ และใช้ความรู้สึก
ในการสร้า งสรรค์ วัด ด้วยข้อคาถามจานวน 7 ข้อ 6) ภาพลัก ษณ์ต่อ ตนเอง เป็น ลัก ษณะมี ค วามเชื่อมั่น ใน
ความสามารถและสติปัญญาของตน เชื่อว่าตนมีความคิด ริเริ่มและมีจินตนาการวัดด้วยข้อคาถามจานวน 2 ข้อ
7) ลัก ษณะแรงจูง ใจ เป็น แรงจูง ใจและพลัง งานสูง และ การชอบผจญภัย วัด ด้ว ยข้อ คาถามจานวน 2 ข้อ
8) ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก เป็นลักษณะที่ไวต่อความรู้สึกสูง มีอารมณ์ที่ลึกซึ้ง วัดด้วยข้อคาถามจานวน
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2 ข้อ ผู้วิจัยได้นาตัวบ่งชี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างตัวบ่งชี้กับนิยามของจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
การวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1. ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันพบว่า ตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัวบ่งชี้ของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (.42 ≤ r ≤ .78) คู่ที่มีความสัมพันธ์
กันมากที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ กับตัวบ่งชี้ที่ 2 ลักษณะการเรียนรู้ ( r =.78)
และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อ ยที่สุด คือ ตัวบ่ง ชี้ที่ 1 การเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ กับตัวบ่งชี้ที่ 8
ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก (r = .42) ผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์
กันมากจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป
2.2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง พบว่ า โมเดลการวั ด จิ ต ลั ก ษณะ
การสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit
test ) ที่สาคัญเป็นดังนี้ 2 (17, N=162) = 15.74, p = .54, CFI (comparative fit index) =1.00 TLI
(Tucker-Lewis index) = 1.00 , SRMR (standardized root mean square residual) = .02, RMSEA( root
mean square error of approximation) = .00, AIC (Akaike information criterion) = 1929.68 และ
2
 /df = 0.93
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ ง ชี้ ใ นโมเดลพบว่ า ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของ
ตัวบ่ง ชี้ทุก ตัว มีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ด้าน ได้แ ก่ 1) การเปิดรับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 2) ลักษณะการเรียนรู้ 3) ความชอบการคิดและแก้ปัญหา 4) ลักษณะค่านิยมและความเชื่อ
5) ลั ก ษณะการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและการท างาน 6) ภาพลั ก ษณ์ ต่ อ ตนเอง 7) ลั ก ษณะแรงจู ง ใจ และ
8) ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ ของนักพัฒนานวัตกรรม
ค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ในช่วงระหว่าง .66 - .88 ตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญและ
สามารถอธิบายจิตลักษณะการสร้างสรรค์ได้มากที่สุด คือ ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน (β = .88 ,
R2 = .77) ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการสร้างสรรค์ได้ น้อยที่สุดมี 2 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ ลักษณะแรงจูงใจ และ ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก (β = .66 , R2 = .44) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์มีรายละเอียดตามตารางที่ 1, 2
และภาพประกอบที่ 1
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ตาราง 1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ของตัวแปรจิตลักษณะการสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
cdis1
cdis2
cdis3
cdis4
cdis5
cdis6
cdis7
cdis8
M
SD

หมายเหตุ
อักษรย่อ
cdis1
cdis2
cdis3
cdis4
cdis5
cdis6
cdis7
cdis8

cdis1
1.00
.78
.55
.59
.56
.59
.43
.42
4.39
.77

cdis2

cdis3

cdis4

cdis5

cdis6

cdis7

cdis8

1.00
.60
.56
.55
.57
.47
.46
4.35
.73

1.00
.71
.72
.64
.54
.56
4.14
.62

1.00
.72
.60
.53
.52
4.20
.65

1.00
.74
.60
.61
4.20
.54

1.00
.56
.56
4.27
.68

1.00
.62
3.80
.78

1.00
3.77
.83

ชื่อตัวบ่งชี้
การเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
ลักษณะการเรียนรู้
การชอบคิดและแก้ปัญหา
ค่านิยมและความเชื่อ
การสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน
ภาพลักษณ์ต่อตนเอง
แรงจูงใจ
อารมณ์และความรู้สึก

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลการวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้
สปส.การทานาย (R2)
สปส.ค่าองค์ประกอบ(FS)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (β) ค่าสถิติทดสอบ (t)
cdis1
.68
14.69
.46
.04
cdis2
.68
14.65
.46
.04
cdis3
.82
27.81
.68
.14
cdis4
.83
27.29
.69
.20
cdis5
.88
38.40
.77
.25
cdis6
.83
26.78
.68
.19
cdis7
.66
13.97
.44
.04
cdis8
.66
13.90
.44
.04
2
2
 (17, N=162) = 15.74, p = .54,  /df = 0.93, CFI =1.00 TLI = 1.00, SRMR = .02, RMSEA = .00, AIC = 1929.68
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.54







.52



 

.33
.31


(CRD)





.23



.32
.56


.56

ภาพประกอบ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดจิตลักษณะการสร้างสรรค์
อภิปรายผล
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างของตัว แปรแฝงจิ ต ลัก ษณะการสร้า งสรรค์ ของนัก พัฒ นา
นวัตกรรมไทยพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าองค์ประกอบทุกตัว ของ
ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ด้านเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทย ตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ได้มากที่สุดได้แก่ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน ขณะที่ตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญ
และสามารถอธิบายจิตลักษณะการสร้างสรรค์ได้น้อยที่สุดมี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ลักษณะแรงจูงใจ และ ลักษณะด้าน
อารมณ์และความรู้สึก
ในภาพรวมของผลการวิจัยที่ พบว่าแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับจิตลักษณะการสร้างสรรค์ (creativity
disposition) นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ชใี้ ห้เห็นว่าจิตลักษณะการสร้างสรรค์เป็นตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของนักพัฒนานวัตกรรมอย่างมาก สอดคล้องกับความเห็นของนักจิตวิทยา
หลายท่า นซึ่ง มีค วามเห็ น พ้อ งกั น ว่า จิต ลั กษณะการสร้ า งสรรค์มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ การสร้ างสรรค์ผ ลงานเชิ ง
นวั ตกรรมของบุค คล เป็น ลัก ษณะทางอารมณ์แ ละแรงจูง ใจของบุ คคลที่ เอื้ อต่ อการสร้ างสรรค์ ผลงานต่ าง ๆ
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ความสาเร็จในการสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดโดยตรงต่อจิตลักษณะบางประการอย่างยิ่ง (Berlina,
Tavanib and Beasançonc, 2016 ; Lubart and Mouchiroud, 2003 ; Ochse, 1990)
เมื่อพิจารณาตัวแปรสัง เกตได้ส ามอันดับที่มีน้าหนักความสาคัญ และสามารถอธิบายจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ได้มากที่สุดได้แก่ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน (.88) ค่านิยมและความเชื่อ (.83) และ
ภาพลักษณ์ต่อตนเอง (.83) ผลการวิจัยสอดคล้องข้อค้นพบของวีรพล แสงปัญญา (2548) ต่อจิตลักษณะของบุคคล
ผู้สร้างสรรค์ที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่ง ได้ข้อสรุป จากวิธีก ารศึกษารายกรณีซึ่ งพบว่าลั กษณะการทางานของบุคคล
ผู้สร้างสรรค์ มีลักษณะสามารถทางานต่อเนื่องอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง รู้สึกพอใจที่ได้ทางาน โครงการ
หรือ กิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีความแปลกใหม่ และท้าทาย ซึ่งเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ชอบทางานที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน ชอบบรรยากาศการทางานที่อิสระมากกว่าบรรยากาศที่เคร่งเครียด สร้างหรือผลิตแนวคิดใหม่ ๆ
โดยการรวมแนวคิดต่าง ๆ ที่มี มีการคิดตรวจสอบวิพากษ์ผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อดูว่าจะมีแนวทางพัฒนาผลงานนั้น
ได้อย่างไร และมีการใช้ความรู้สึกร่วมด้วยในการที่จะทางานได้อย่างสร้างสรรค์ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ของของวีรพล แสงปัญญา (2548) นั้น อยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกับกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานนี้ ซึ่งเป็น
บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยทางาน
นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ที่สาคัญซึ่งมีน้าหนักองค์ประกอบมากในอันดับรองลงมาคือ ลักษณะค่านิยมและความ
เชื่อ มีลักษณะให้คุณค่ากับความคิดริเริ่ม ให้คุณค่าทางสุนทรียภาพ และเชื่อในกระบวนการของจิตใต้สานึก และมี
ลักษณะมีภาพลักษณ์ตนเองในทางสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตั วอย่างนักพัฒนา
นวัตกรรมเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานการสร้างสรรค์ได้แล้วในสภาพบริบทจริงของการทางาน สะท้อนให้
เห็นบทบาทของอันสาคัญของค่านิยมและภาพลักษณ์ต่อตนเองของผู้สร้างสรรค์ว่ามีบทบาทสาคัญในการผลักดัน
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในชีวิตจริง
ในส่วนของตัวแปรที่มีน้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการสร้างสรรค์ได้น้อยที่สุดมี 2
ตัวบ่ง ชี้ ได้แก่ลักษณะแรงจูงใจ ซึ่ง มีลัก ษณะมีแ รงจูงใจสูง และพลังงานสูง หากสนใจในเรื่อ งใดเรื่องหนึ่ง แล้ว
จะศึกษาเพื่อหาคาตอบหรือทางานนั้น ๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และ ลักษณะด้านอารมณ์และความรู้สึก มีลักษณะ
อารมณ์มั่นคงและลึกซึ้ง และไวต่อความรู้สึก จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าในเชิงทฤษฎีลักษณะแรงจูงใจ
ของผู้ส ร้า งสรรค์นั้นระบุถึง แรงจูง ใจภายในของบุค คลในการกระทาสิ่ง ต่า ง ๆ รวมถึง การพัฒ นาผลงานการ
สร้างสรรค์ด้วย แม้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญต่อการสร้างสรรค์ แต่ในกลุ่มนักพัฒนานวัตกรรมอาจจะมีความ
แตกต่างออกไปในด้านรูปแบบของแรงจูง ใจในการทางานด้านการพัฒนานวัตกรรมซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจาก
ต้นตอของแรงจูงใจด้านอื่นๆนอกเหนือจากแรงจูงใจภายในเพียงอย่างเดียว ในส่วนของลักษณะทางอารมณ์และ
ความรู้สึกก็เช่นเดียวกัน ในกลุ่มนักพัฒนานวัตกรรมอาจมีความแตกต่างออกไปทั้งในด้านรูปแบบและระดับที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยนี้ ทาให้ ได้ ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่ง เป็น องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับธรรมชาติ ของจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ของนักพัฒนานวัตกรรมชาวไทย ว่ามีลักษณะที่สาคัญด้านใดและเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้ง ยังทาให้ได้
เครื่องมือวัดและประเมินจิตลักษณะของบุคคลที่มีความตรงเชิงโครงสร้างเพื่อการประเมินจิตลักษณะที่สาคัญของ
บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายของการพั ฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างสรรค์ อาทินักเรียน นักศึกษา
ทุกๆระดับ ดังนั้นเครื่องมือประเมินจิตลักษณะการสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อครู นักการศึกษา
และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยิ่ง ในการทาความเข้าใจจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของผู้เรียนเพื่อนาไปสู่ก าร
ส่งเสริมและการพัฒนาต่อไป
และจากข้อค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่มีน้าหนักความสาคัญและสามารถอธิบายจิตลักษณะการ
สร้างสรรค์ได้มากที่สุดได้แก่ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานและการทางาน ค่านิยมและความเชื่อ และภาพลักษณ์
ต่อตนเอง สามารถนาไปใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลโดยมุ่งเป้าไปที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นและผูกพันในงาน การมีสมาธิมีใจจดจ่อ
ในสิ่งที่ทา การมีความชอบชอบงานแปลกใหม่ท้าทายใช้ความคิด และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การใช้ความรู้สึกใน
การสร้างสรรค์ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง ลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวย ได้แก่ บรรยากาศที่อิสระ การให้
คุณค่ากับความคิดริเริ่ม ให้คุณค่าทางสุนทรีภาพ และเป็นทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมี
ภาพลักษณ์ตนเองในทางสร้างสรรค์ และการมีอุดมการณ์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตรงเชิงโครงสร้างของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียนในกลุ่มต่าง ๆ ทุก ๆ ระดับเช่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของจิตลักษณะการสร้างสรรค์ว่ามีความเหมือนและต่างกั น
อย่างไรในกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรอื่น ๆ ต่อจิตลักษณะ
การสร้างสรรค์และควรศึกษากลวิธีหรือแนวทางในการเสริมสร้างจิตลักษณะการสร้างสรรค์ของบุคคลทุก ๆ ช่วงวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยทางาน
กิตติกรรมประกาศ
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