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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุนสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือ่ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายงานสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพือ่ ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ดำ�เนินการวิจยั โดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 17 คน นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หาเกีย่ วกับคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน จากนัน้ นำ�ข้อมูล
มาสร้างโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมและนำ�ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะก่อนนำ�หลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กบั บุคลากรสายงานสนับสนุน จำ�นวน 20 คน เครือ่ งมือคือแบบทดสอบความรู้
และแบบประเมินตนเองด้านความสามารถการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน ประกอบด้วย การปรับตัวต่อความเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม
สมรรถนะในงาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจภายใน (2) ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
คำ�สำ�คัญ: ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน; การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม; บุคลากรสายงานสนับสนุน
37
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 5 No. 2 July - Desember 2021
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ฝึกอบรมอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ (3) บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูแ้ ละความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
Abstract
In this dissertation, the researcher examines (1) the creativity in the work performance of non-academic
personnel at private higher education institutions (HEI) in Bangkok Metropolis; develops (2) a training program
for creativity enhancement in the work performance of the personnel under study; and evaluates (3) the
constructed training program. The researcher studied theories, research papers, and conducted in-depth
interview with 17 selected specialists through semi-structured interviewing questions. Data were analyzed
using content analysis and frequency summary. Results were applied to develop the training program for
creativity enhancement in the work performance of the personnel. The draft training program was inspected
for appropriateness and consonance by five experts. The training program was adjusted based on the
assessors’ feedback. The training program was carried out with a sample group of 20 non-academic
personnel at Panyapiwat Institute of Management and Thai-Nichi Institute of Technology. The test was
conducted on (1) The knowledge test (2) The creativity capability self-assessment (3) Training program
satisfaction assessment. The statistics used for data analysis were median, standard deviation and t-test.
Research findings were (1) Creativity attributes of non-academic personnel consist of; adjustment based
on social change, job competency, creative skill and intrinsic motivation. (2) The training program assessors
agreed to the course appropriateness at a high to highest level and exhibited consonance in all components
of the training program outline. (3) The post-test result of trainees’ knowledge and ability in creativity in
work performance was higher than pre-test at the statistical significance level of .05. The result of training
course satisfaction assessment was good overall.
Keywords: Creativity in Work; Training Program Development; Non-academic Personnel
บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้
เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้
องค์กรจำ�เป็นต้องปรับตัว ใช้เทคโนโลยีในการทำ�งานและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(เรวัต ตันติยานนท์, 2557, 2563; ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563; Amabile, 1988) องค์กรต้องกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นความสามารถในการคิดอย่างมีจุดหมายเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ได้แก่การสร้างผลิตผลที่แตกต่าง
ค้นพบวิธีการใหม๋ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งาน และสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Martindale, 1989, p. 211) บุคลากร
ที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำ�เสนอความคิดเพื่อนำ�สู่นวัตกรรมทางธุรกิจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
รูปแบบการทำ�งาน ปรับทักษะ ค้นพบศักยภาพของตนที่สูงขึ้น ทำ�ให้กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความมั่นใจ
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ความภาคภูมิใจ (Carnall & Todnem, 2014, pp. 102-107) การพัฒนาบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องศึกษา
ความจำ�เป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม และนำ�ข้อมูลที่ได้มากำ�หนดจุดมุ่งหมาย คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ และ
กำ�หนดวิธีการประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมต้องผ่านการตรวจสอบและนำ�ไปทดลองใช้ก่อนนำ�ไปใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรฝึกอบรม ที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถนำ�ไปใช้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง (Taba, 1962, pp. 9-14)
สถาบันอุดมศึกษาประเภทสถาบันเอกชน กรุงเทพมหานคร จัดตัง้ ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 4 แห่ง
ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์ (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2561) ซึง่ ปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเผชิญต่อภาวะวิกฤตในการแข่งขันด้านจัดการศึกษาทัง้ ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนด้วยกัน อีกทัง้ นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยรูปแบบ Thai University Admission System
หรือ TCAS เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้งา่ ยขึน้ สถานการณ์เหล่านีเ้ พิม่ การแข่งขันในกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะทีจ่ ดั ตัง้ ประเภทสถาบันเอกชนซึง่ มีขอ้ จำ�กัดเกีย่ วกับ จำ�นวนคณะ ขนาดพืน้ ที่ สิง่ อำ�นวยความสะดวก งบประมาณ นอกจากนี้
ณรงค์ อยูถ่ นอม (2554) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้เหมือนสถาบันของรัฐ ต้องลงทุนด้วยตนเอง
จึงจำ�เป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงคุณภาพของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา จึงต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
ภายใต้การบริหารทรัพยากรและงบประมาณด้วยแนวคิดต้นทุนเพือ่ แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บุคลากรต้องมีความสามารถในการคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ ปรับวิธกี ารทำ�งานแบบคิดใหม่ ทำ�ใหม่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ งานและองค์กร
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถาบันเอกชน (ในทีน่ เ้ี รียกว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) กรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากบุคลากรสายสนับสนุนเป็นบุคลากรทีม่ คี วามสำ�คัญในการอำ�นวยการด้าน
งานบริการ งานธุรการ ประสานงาน เพือ่ ช่วยบุคลากรสายวิชาการจัดการศึกษา ซึง่ ถ้าบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดสร้างสรรค์
จะส่งเสริมให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัว ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำ�งาน สร้างประสิทธิภาพและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ทั้งปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากทฤษฎีงานวิจยั และสัมภาษณ์บคุ ลากรระดับบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งสิ้น 17 คน
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2. ขอบเขตเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานโดยบูรณาการจากแนวคิดทฤษฎีและ
ผู้เชี่ยวชาญได้องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม (2) แรงจูงใจ
ภายใน (3) ทักษะการคิด และ (4) สมรรถนะในงาน เพื่อนำ�มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการแนวคิดของ
Taba (1962, pp. 9-14) และแนวคิด ADDIE model (Blanchard & Thacker, 2013, pp. 24-26) ประกอบด้วย (1) สำ�รวจและ
วิเคราะห์ความต้องการความจำ�เป็นต่าง ๆ (2) ออกแบบและกำ�หนดจุดมุ่งหมาย (3) คัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
(5) กำ�หนดวิธีการประเมินผล (6) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
3. ขอบเขตการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นการประเมินโดยทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรบ ดำ�เนินการทดลองแบบ
กลุ่มเดียว ประเมินความรู้และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และประเมิน
ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สามารถนำ�ไปวางแผนฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายงานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่าง ๆ
2. เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าทำ�งานหรือเลื่อนตำ�แหน่งโดยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
3. เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานสำ�หรับ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั เกีย่ วกับคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านและสังเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านได้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม (2) สมรรถนะใน
งาน (3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (4) แรงจูงใจภายใน มีดงั นี้ (ประจักษ์ ปฏิทศั น์, 2559; Amabile, 1983; Csikszentmihalyi, 1996;
Guilford, 1967)
1. การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม กล่าวคือบุคคลทีแ่ สดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน พึงมี
ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้า แสวงหาวิธปี รับปรุงพัฒนางานได้ทนั สมัยรวมถึงมีความสามารถบริหารจัดการ
ตนเองในสภาวะกดดัน
2. สมรรถนะในงาน หมายถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความชำ�นาญที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นพื้นฐาน สมรรถนะ
ดังกล่าวจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคคล
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานซึ่งเกิดจากทักษะความคิดหลายรูปแบบ
ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม การคิดละเอียดละออ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ จินตนาการ
เข้าด้วยกัน ทำ�ให้เกิดความคิดหลายมิติสร้างผลลัพธ์ได้หลายวิธี
4. แรงจูงใจภายใน หมายถึง เจตคติที่ขับเคลื่อนให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายให้สำ�เร็จ แสวงหาวิธี
แก้ปัญหาจัดการอุปสรรค ลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัย เชื่อในศักยภาพของตน
ผู้วิจัยนำ�คุณลักษณะ 4 ด้านข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการแนวคิดของ Taba
(1962, pp. 9-14) ได้แก่ (1) สำ�รวจความต้องการและความจำ�เป็น (2) กำ�หนดจุดมุ่งหมาย (3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ (4) ลำ�ดับ
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เนื้อหาสาระ (5) คัดเลือกประสบการณ์ (6) ลำ�ดับประสบการณ์การเรียนรู้ (7) กำ�หนดวิธีการประเมินผล และแนวคิด ADDIE
training process model (Blanchard & Thacker, 2013, pp. 24-26) ประกอบด้วย (1) สำ�รวจวิเคราะห์ปญั หาและความจำ�เป็น (2)
ออกแบบและกำ�หนดจุดมุ่งหมาย (3) สร้างหลักสูตร (4) ทดลองใช้หลักสูตร และ (5) ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร
ซึ่งผู้วิจัยนำ�แนวคิดของ Kirkpatrick เป็นแนวทางในการประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร (Swanson & Holton, 2009,
pp. 382-383) โดยประเมินในระดับที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
และระดับที่ 2 ประเมินการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรูด้ า้ นความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินตนเอง
ด้านความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
		 ผูว้ จิ ยั ยึดแนวคิดการเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ของ Knowles, Holton and Swanson (2005) ในการจัดอบรม ประกอบด้วย
(1) ความต้องการในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้ถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเองว่าเรียนเพื่ออะไร (2) มโนทัศน์และ
การตระหนักรู้ตนของผู้เรียน สามารถพิจารณาและตัดสินใจการเรียนรู้ด้วยตนเอง (3) ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ผู้ใหญ่จะนำ�
เอาประสบการณ์มาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ (4) ความพร้อมในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะรู้ว่าตนจำ�เป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำ�ไปใช้
ในการทำ�งาน (5) วิธีการและลักษณะการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ต้องใช้การประยุกต์จากสถานการณ์จริงของตนเองซึ่งจะทำ�ให้ผู้ใหญ่เกิด
การเรียนรู้ได้ดี และ (6) แรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังแสดงในภาพ 1
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม
2. สมรรถนะในงาน
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์
4. แรงจูงใจภายใน

ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
1. สำ�รวจวิเคราะห์ความจำ�เป็น
2. กำ�หนดจุดมุ่งหมาย
3. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม
4. คัดเลือกเนื้อหาและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
5. กำ�หนดวิธีวัดและประเมินผล
6. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม
สร้างความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. แผนการฝึกอบรม
และหน่วยการอบรม
2. ระยะเวลา
3. สือ่ และเอกสารประกอบการเรียนรู้

หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
1. ความต้องการในการเรียนรู้
2. มโนทัศน์และตระหนักรู้ตน
3. ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
4. ความพร้อมในการเรียนรู้
5. ลักษณะการเรียนรู้
6. แรงจูงใจในการเรียนรู้

ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. ประเมินความรูแ้ ละความสามารถ
เกี่ยวกับความ คิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายงานสนับสนุน
2. ประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดำ�เนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์จากงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีและสำ�รวจความคิดเห็นโดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน คัดเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์และอัดเทปจดบันทึกตามวันและเวลาทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญกำ�หนด จากนัน้ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หา
และแจกแจงเป็นความถี่
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายงานสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยนำ�ข้อมูลคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างหลักสูตรฝึกอบรม โดยดำ�เนินงานดังนี้ (1) การสร้างโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรม ได้กำ�หนดส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ สภาพปัญหาความจำ�เป็น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และหน่วยการอบรม 4 หน่วยอบรมในแต่ละหน่วยอบรมประกอบด้วย สภาพปัญหาความจำ�เป็น
จุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรม เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมหรื อ วิ ธี ก ารอบรม สื่ อ ประกอบการอบรม และการวั ด ประเมิ น ผล
(2) การประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม นำ�โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการวัดประเมินผล จำ�นวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรม นำ�ข้อมูลมาหาค่าเฉลีย่ และค่าความสอดคล้องภายในโครงร่างหลักสูตรและ (3) การพัฒนาโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม พิจารณาจากการตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นำ�มาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ได้โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์เหมาะสำ�หรับการทดลองฝึกอบรมต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยการนำ�หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายงานสนับสนุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำ�นวน 20 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว ทำ�การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (2) แบบทดสอบความ
รู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีลักษณะแบบเลือกตอบถูกและผิดที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือ มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.30–0.73 ค่าอำ�นาจจำ�แนกอยูร่ ะหว่าง 0.11–0.93 ค่า KR 20 เท่ากับ 0.90
และปรับข้อคำ�ถามตามข้อเสนอแนะ ได้จำ�นวนทั้งสิ้น 24 ข้อ และ (3) แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ คือมากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80–1.00 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80–1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คุณลักษณะ 4 ด้าน แต่ละด้านมีคุณลักษณะย่อน 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
(1) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะย่อย ได้แก่ (1.1) สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีและการแข่งขัน
(1.2) สามารถบริหารอารมณ์ในสภาวะกดดัน (1.3) สามารถพัฒนาปรับปรุงงาน (2) ด้านสมรรถนะในงานและคุณลักษณะย่อย
ได้แก่ (2.1) ความรอบรู้ในงาน (2.2) การบริการอย่างใส่ใจ (2.3) ทักษะการสื่อสารที่ดี (3) ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ และ
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คุณลักษณะย่อย ได้แก่ (3.1) ความเป็นผู้สนุกคิด (3.2) การคิดลุ่มลึกหลายมิติ (3.3) การคิดริเริ่มไม่ซํ้าเดิมเพื่อกำ�หนดเป้าหมาย
วางแผน แก้ปัญหา (4) ด้านแรงจูงใจภายใน และคุณลักษณะย่อยได้แก่ (4.1) กำ�หนดเป้าหมายเชิงรุก (4.2) แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (4.3) มีวินัย (4.4) ความเชื่อในศักยภาพของตน
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ด้านการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง (2) ด้านสมรรถนะ
ในงาน (3) ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ (4) ด้านลักษณะแรงจูงใจ ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นว่าโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (X̄ = 4.20-4.80) และมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.80-1.00
3. ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร (ดูตาราง 1-2)
ตาราง 1
เปรียบเทียบความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน ก่อนการฝึกอบรม (O1) กับหลัง
การฝึกอบรม (O2) เป็นรายด้าน
ทดสอบความรู้

ก่อนฝึกอบรม

หลังฝึกอบรม

X̄

SD

X̄

SD

20
20
20

2.90
2.35
1.85

1.21
1.31
1.27

5.65
5.05
3.40

20
20

3.20
10.30

1.28
3.45

5.10
19.20

n

1. ด้านการปรับตัวต่อความ เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์กับ สมรรถนะในงาน
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
4. ด้านลักษณะแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
ภาพรวม

*p<.05

t

Sig.

1.53
1.15
1.27

-5.72*
-6.03*
-4.97*

.000
.000
.000

.91
3.88

-7.29*
-7.86*

.000
.000

จากตาราง 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนในทุกด้าน หลังสิ้นสุดการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสายงานสนับสนุนก่อนการฝึกอบรม (O1)
กับหลังการฝึกอบรม (O2) เป็นรายด้าน
ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
1. ด้านการปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

n
20

ก่อนฝึกอบรม
SD
X̄
3.53

.40

หลังฝึกอบรม
SD
X̄
4.06

.33

t

Sig.

-5.14*

.000
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ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์

n

2. ด้านความคิดสร้างสรรค์กับ
20
สมรรถนะในงาน
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน
20
4. ด้านลักษณะแรงจูงใจเพือ่ เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
20
ภาพรวม

*p<.05

ก่อนฝึกอบรม
SD
X̄
3.57
.34

หลังฝึกอบรม
SD
X̄
4.36 .42

t

Sig.

-9.41*

.000

3.55

.35

4.22

.42

-6.20*

.000

3.66
3.58

.30
.26

4.16
4.20

.34
.33

-6.26*
-10.63*

.000
.000

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสายงานสนับสนุนทุกด้าน
หลังสิ้นสุดการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยากรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านกิจกรรมเพือ่ การเรียนการสอน ด้านเนือ้ หา
วิชา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสือ่ ประกอบการอบรม ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั และ ด้านการวัดประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านประกอบไปด้วย 4 ด้าน สามารถอภิปรายในประเด็นสำ�คัญดังนี้
		 1.1 ด้านการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ได้แก่ ความสามารถของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ในการรับรูท้ ศิ ทางการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมและความสามารถบริหารอารมณ์ ทัศนคติของตน เป็นสิง่ จำ�เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
ภายใต้ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิถชี วี ติ
สังคม ความต้องการของนักศึกษาและการแข่งขันเชิงธุรกิจ ส่งผลให้บคุ ลากรจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานและการให้บริการทีด่ ี ตอบสนองความต้องการของผูข้ อรับบริการ ความ
สามารถในการปรับตัวต่อความท้าทายอย่างสร้างสรรค์นม้ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับระดับความสามารถในการบริหารอารมณ์และการรักษา
ทัศนคติเชิงบวกของบุคลากรผูน้ น้ั ประเด็นเหล่านีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ Maslow และ Roger นักทฤษฎีมนุษยนิยม ที่ ประจักษ์
ปฏิทศั น์ (2559) ได้กล่าวสรุปถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์วา่ ประกอบด้วยปัจจัยเอือ้ อำ�นวย 4 ประการกล่าวคือ (1) การเข้าใจ
ตน พร้อมทีจ่ ะพัฒนาตน เปิดรับความรูใ้ หม่ประสบการณ์ใหม่ (2) เข้าใจเรือ่ งเข้าใจประเด็นปัญหา (3) รูเ้ ทคนิคการคิดสร้างสรรค์ และ
(4) ตระหนักรูว้ า่ ความคิดสร้างสรรค์จ�ำ เป็นต่อการแก้ปญ
ั หาของตน
		 1.2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่นำ�มาอภิปรายได้แก่ บุคลากรสายงานสนับสนุนมีความรอบรู้ในงาน
มอบบริการทีด่ ี และสือ่ สารเป็น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการคิดสร้างสรรค์เพือ่ ปฏิบตั แิ ละปรับปรุงพัฒนางานนัน้ บุคลากรต้องมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในงานเพียงพอทีจ่ ะตระหนักถึงสาเหตุ พลิกแพลงวิธกี ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Amabile
(1983, 1996) และ Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า คุณสมบัตขิ องผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นผูม้ คี วามรักและใส่ใจในงาน
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มีความรูแ้ ละทักษะในสาขานัน้ มาก่อน การสร้างสิง่ ใหม่ได้นน้ั บุคคลต้องฝึกฝน เรียนรูแ้ ละทำ�สิง่ เดิมได้กอ่ น สอดคล้องงานวิจยั ของ
Bandura (1997) พบว่า สมรรถนะในงาน มีความสำ�คัญส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งาน อีกทั้งการเป็นผู้ให้บริการ
อย่างใส่ใจย่อมมุ่งอำ�นวยการตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสร้างสรรค์ให้ผ้รู ับบริการ
พึงพอใจและประทับใจ
		 1.3 ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการปฏิ บัติง าน ประเด็ น ทั ก ษะที่นำ� มาอภิ ป รายได้ แ ก่ (1) ความสนุ ก คิ ด
(2) คิดได้ลมุ่ ลึกหลายมิติ (3) คิดริเริม่ ไม่ซา้ํ เดิม และนำ�ความคิดประยุกต์ใช้ในการกำ�หนดเป้าหมาย วางแผน แสวงหาวิธแี ก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนในปัจจุบันนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ได้แก่ การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำ�ให้บคุ ลากรจำ�เป็น
ต้องปรับความคิดและค้นหาวิธใี หม่ ๆ ในการทำ�งานซึง่ จะดำ�เนินการต่าง ๆ ได้ส�ำ เร็จนัน้ จำ�เป็นต้องใช้การคิดนอกกรอบ ค้นหาวิธกี าร
ทำ�งานทีห่ ลากหลายซึง่ สอดคล้องกับหลักการคิดอเนกนัย (divergent thinking) ของ Guilford (1967) อันประกอบด้วย (1) ทักษะ
การคิดคล่อง (2) ทักษะการคิดยืดหยุน่ (3) ทักษะการคิดริเริม่ และ (4) ทักษะการคิดละเอียดละออ
		 1.4 ลักษณะแรงจูงใจทีส่ ง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทีน่ �ำ มาอภิปรายได้แก่ บุคลากรสายงานสนับสนุนมีการกำ�หนด
เป้าหมายเชิงรุก มีความมุง่ มัน่ แก้ปญ
ั หา ยืนหยัดลงมือปฏิบตั อิ ย่างมีวนิ ยั และมีความเชือ่ ในตนว่าสามารถทำ�ได้ ซึง่ คุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ดงั กล่าวมีความสำ�คัญต่อบุคลากรสายงานสนับสนุนในการปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบนั ทีก่ ารแข่งขันทางธุรกิจการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงยิง่ ขึน้ ปัญหาต่างๆ ซับซ้อนมากขึน้ สอดคล้องแนวคิดของ Amabile (1983, 1988, 1996) ระบุวา่ ระดับ
แรงจูงใจภายในของบุคคลส่งผลต่อความสามารถในการเอาชนะข้อจำ�กัดภายนอกและการแสดงความคิดสร้างสรรค์
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่าโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสมมากถึงมากทีส่ ดุ และมีความสอดคล้องกัน
ทุกองค์ประกอบเนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ออกแบบหลักสูตรทีไ่ ด้มาจากการสำ�รวจความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็น
ทีจ่ �ำ เป็นในการนำ�มากำ�หนดเนือ้ หา และออกแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมต่อการนำ�มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ซึง่ สอดคล้องกับ
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550, หน้า 10-12) กล่าวว่า การสร้างหลักสูตรเกีย่ วข้องกับการจัดตัง้ จุดหมาย การคัดเลือกเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม
การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ กำ�หนดวิธกี ารสอน และการประเมิน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชมสุภคั ครุฑกะ (2559)
พบว่า โครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ เห็นว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างโปรแกรมฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และมีความสอดคล้องกัน
3. ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร มีดงั นี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลีย่ ความรูด้ า้ นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสายสนับสนุน หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้มาจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้
บริหาร และผูว้ จิ ยั ได้เชิญวิทยากรผูม้ คี วามรูม้ ปี ระสบการณ์มาบรรยาย ออกแบบกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั โิ ดยมีทมี ผูช้ ว่ ยวิทยากร
อำ�นวยการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมและประเมินการมีสว่ นร่วม หลังสิน้ สุดการฝึกอบรมผูเ้ ข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
วิทยากร สอดคล้องกับแนวคิดของอารีรกั ษ์ มีแจ้ง และสิรพิ ร ปาณาวงษ์ (2553) ซึง่ กล่าวว่า การทำ�ให้ผรู้ บั การฝึกอบรมเข้าใจในเนือ้ หา
ของหลักสูตรสิง่ สำ�คัญคือเนือ้ หาจำ�เป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของผูร้ บั การฝึกอบรม การฝึกอบรมควรเปิดโอกาส
ให้ผขู้ า้ รับการอบรมมีสว่ นร่วม และเป็นผูส้ ร้างองค์ความรูจ้ ากการแสวงหาคำ�ตอบด้วยตนเอง
3.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายงานสนับสนุน หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลลัพธ์เช่นนี้มาจากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงของผู้เข้าอบรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลอง สำ�รวจตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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มีการกำ�หนดเป้าหมายพัฒนางาน ค้นหาสาเหตุที่แท้ จริงของปัญหาในงาน และแสวงหาวิธีทางแก้ไขแบบใหม่ ไม่ซํ้าเดิม ซึ่งเป็น
ปัจจัยทำ�ให้ความสามารถของบุคลากรทีเ่ ข้าอบรมสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สิรนิ ทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู (2559) พบว่า
ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกำ�กับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ได้คะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกำ�กับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีนัยทางสถิติที่ ระดับ .05
3.3 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการออกแบบหลักสูตรตอบสนองต่อความต้อง การของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม
ซึง่ มีความต้องการจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และได้แนวทาง แก้ไขปัญหาทีส่ อดคล้องกับปัญหาของตน เมือ่ ผูว้ จิ ยั เชิญวิทยากร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงกับประเด็นแต่ละด้านมาตอบปัญหาต่าง ๆ จึงทำ�ให้ความพึงพอใจในด้านนีม้ มี าก สอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต
ชูก�ำ แพง (2559, หน้า 4-7) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนมีทง้ั ส่วนทีเ่ ป็น
เอกสารหลักฐาน กระบวนการทีใ่ ช้ในการเรียน การสอน การจัดกิจกรรม สือ่ วัสดุตา่ ง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ให้ผเู้ รียนไปสูเ่ ป้าหมายทีพ่ งึ ปรารถนา
และยังสอดคล้องกับผลวิจยั ของ นรินทร์ สุทธิศกั ดิ์ (2550) พบว่า ความพึงพอ ใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ด้านพละศึกษา ของกลุม่ ทดลองในภาพรวมระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้วิจัยคัดเลือกประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรกมาออกแบบจัดอบรมดังนั้นหากจะเพิ่มเติม
เนือ้ หาในประเด็นอืน่ ๆ ตามผลการสำ�รวจ ควรมีการวางแผนและออกแบบฝึกอบรมทีห่ าข้อ สรุปในการจัดกิจกรรมและออกแบบ
การวัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกต่อไป
2. ควรมีการติดตามผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ในระยะต่อเนื่องและนำ�ผลมาปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. การนำ�หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ควรทำ�ความเข้าใจแผนการอบรมและประสานกับวิทยากรเพื่อให้การเรียนการสอน
และกิจกรรมเป็นไปตามแผนทีก่ �ำ หนดโครงสร้างเนือ้ หาและกิจกรรมการฝึกอบรมรวมถึงวิธกี ารวัดประเมินได้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้วยการวัดประเมิน
ความคงทนความรู้ ความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์
2. ควรมีการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุควิถีใหม่
3. ควรศึกษาโดยวิธีการวัดประเมินความรู้ ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การเปรียบ เทียบระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มที่เข้ารับการอบรม
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