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บทคัดย่อ
พฤติ ก รรมการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การท างานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งตาแหน่งอาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาที่สาคัญ โดยพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะส่งเสริมการเกิดองค์ความรู้ในด้านวิชาการ และ
สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไปได้
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง ความคิ ด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรม และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง และ 2) การพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบนวั ต กรรมเป็ น ตั ว พยากรณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง จานวน 188 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม และแบบวัดพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ผลการวิ จั ยพบว่ า พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏแห่ งหนึ่ ง มี การรั บรู้
ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
อยู่ในระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ แบบ
นวัตกรรม สามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งได้ร้อยละ 21.6 (R2 = .216) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความคิด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรมสามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานได้มากที่สุด รองลงมาคือ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .268 และ .227 ตามลาดับ
ค าส าคั ญ : การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้า งสรรค์ แ บบนวั ตกรรม พฤติกรรมสร้า งสรรค์
นวัตกรรมในการทางาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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SELF-EFFICACY INNOVATIVE CREATIVITY AFFECTING INNOVATIVE WORK
BEHAVIOR OF ACADEMIC STAFFS AT RAJABHAT UNIVERSITY
Arisa Samrong 1
Samattaphong Khajohnmanee2

Abstract
Innovative behavior is an important factor in Rajabhat University to promote academic
staff work. In the academic field, academic teachers or academic staffs are seen as indicators
of educational quality. Innovative behavior will promote the advancement of knowledge in
the academic field and may lead to innovation, which will propel economic, social, and
national development.
The objectives of this research were to study 1) the level of self-efficacy, innovative
creativity, and innovative work behavior of academic staffs at Rajabhat University, and
2) predict innovative work behavior of academic staffs at Rajabhat University with self-efficacy
and innovative creativity as predictors. The sample is 188 Academic Staffs at Rajabhat
University. Self-efficacy questionnaires, innovative creativity questionnaires and innovative
work behavior questionnaires were used as a research instrument. The statistics of frequently,
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis were used to analyzed
data.
The result was found that an academic staffs at Rajabhat University had high level of
self-efficacy, innovative creativity, and innovative work behavior. The hypothesis test was
found that self-efficacy, and innovative creativity could jointly predict innovative work
behavior of academic staffs at Rajabhat University under investigation at 21.6 percent
(R2 = .216) at .05 statistic level. Innovative creativity could predict innovative work behavior at
highness level following self-efficacy with a regression coefficient of .268, and .227 respectively.
Keywords: Self- Efficacy, Innovative Creativity, Innovative Work Behavior, Academic Staffs,
Rajabhat University
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บทนา
โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นปัจจัยสาคัญทีบ่ ่งบอกถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงและทาให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน จึงต้องมีความ
เข้มแข็งในการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษามากกว่าด้านอื่น ๆ ซึง่ การศึกษาไม่ว่าจะเป็นของสังคมใด ประเทศ
ใด จัดเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นสากล กล่าวคือ เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาคนที่กาลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว เพื่อออกไปเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป (เรณุมาศ มาอุ่น, 2559)
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นองค์การ
ทางการศึกษาที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง และบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศาสตร์ที่ตนได้ศึกษา ซึ่งคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นตัว ชี้วัดที่
สะท้อนคุณภาพของทรั พยากรมนุ ษย์ (ธัญนันท์ นาคแดง, 2559) หน้าที่ ส าคัญ ของอาจารย์ห รือพนักงาน
มหาวิทยาลั ย สายวิช าการ คือ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางการศึก ษา และนวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒ นางานและพัฒ นาคน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) โดยเฉพาะในประเด็นนวัตกรรมซึ่งถือเป็นทักษะและ
องค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น อย่ า งมากในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 (องค์ อ ร ประจั น เขตต์ และสุ ช าดา
นันทะไชย, 2557)
อาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีบทบาทสาคัญในความสาเร็จของการศึกษา เป็นตัว
แทนที่สาคัญที่สุดในการเสริมสร้างความสาเร็จทางวิชาการและสังคมการเรียน (Balker, 2015) ดังนั้น การมี
พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของอาจารย์ ห รื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการจึ ง มี ค วามส าคั ญ
ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบัณฑิตทั้งในส่วนของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์การสอน
ที่สร้างสรรค์ (Mahajan & Kaushal, 2017) และเป็นตัวแปรที่มีความสาคัญที่มีแนวโน้มส่งเสริมการทางาน
ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย สายวิชาการ อีกทั้ง ยังช่ว ยเปิดโอกาสให้บั ณฑิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการเรียนรู้ อีกด้วย (Kaycheng, 2016) พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นตัวแปรสาคัญที่มี
แนวโน้มส่งเสริมการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยนอกจากจะส่งเสริมการเกิดองค์ความรู้
ในด้านวิช าการแล้ ว องค์ความรู้ นั้ น จะสามารถต่อยอดเป็ นนวัตกรรมที่ส ามารถขับเคลื่ อนการพัฒ นาของ
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติได้ในลาดับต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการท างาน
โดยพิจารณาตัวแปรสาคัญ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็นความเชื่อหรือการ
ตัดสินของบุคคลว่าเขาสามารถประสบความสาเร็จหรือบรรลุภารกิจได้ (Bandura, 2010) ซึง่ เป็นคุณลักษณะที่
สาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน เนื่องจากบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามต่อความท้าทายที่มากกว่า ตั้งเป้าหมายที่สูง และมีการลงมือปฏิบัติที่หนัก
กว่ า เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ตั้ ง ไว้ (Larson et al., 2013) อี ก ทั้ ง ยั ง พบงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ว่ า การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานในกลุ่มตัวอย่าง
ที่หลากหลาย รวมทั้งครูที่ทาหน้าที่สอนในสถานศึกษา เช่น งานวิจัยของ ศิขริน เลขาวิจิตร และ รัชนีวรรณ
วนิชย์ถนอม (2560) ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะงานคล้ายกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จึงเป็น
ตัวแปรหนึ่งที่มีแนวโน้มส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทางานของการวิจัยครั้งนี้
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นอกจากนี้ การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสาคัญต่อพฤติกรรม
นวัตกรรม การมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสู งที่ใช้ความคิดหลาย ๆ อย่างมา
รวมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นอกกรอบความคิดเดิม ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นหนึ่งในทักษะสาคัญของครูผู้ทาหน้าที่สอน ซึ่งจาเป็นต้องนาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยพบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์แบบ
นวัตกรรมเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ งานวิจัยของ นาฏวดี จาปาดี (2554)
สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555) และวิกาวี วัฒนวิจารณ์ (2556)
จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง โดยผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และ
แนวทางในการเสริ ม สร้ า งหรื อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการท างานกั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการท างาน ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบ
นวั ต กรรม และพฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการท างานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาการพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิท ยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคิดสร้างสรรค์แบบ
นวัตกรรมเป็นตัวพยากรณ์
สมมติฐานการวิจัย
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ แบบนวัตกรรม สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรู้ความสามารถของตนเอง

พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการทางาน

ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
และความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน ดังนี้
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พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Behavior)
Baskaran and Rajarathinam (2018) ให้ ค วามหมายว่ า พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
(Innovation Behavior) หมายถึง กระบวนการที่เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนา ดาเนินการ ส่งเสริม รับรู้ และ
แก้ไขโดยบุ คคล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิภ าพขององค์ก าร กล่ าวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมที่เป็น
นวัตกรรม คือ การสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการก่อให้เกิดความคิดเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการเปลี่ยนความคิดให้เป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อความดีงามขององค์กรด้วย (Devloo et al.,
2015)
Kleysen and Street (2001) ได้นาเสนอแนวคิดว่า พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเป็นพฤติกรรมที่
มีความจาเป็น อย่ างยิ่งของบุ คลากรในองค์การยุ คใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบุคคลทุ ก คนมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ร ะดั บ ในการน ามาใช้นั้ น แตกต่ างกั น และสรุ ป ไว้ ว่ า พฤติ ก รร มการสร้าง
นวัตกรรม เป็นการแสดงออก หรือการกระทาของบุคคลในการคิด แนะนา และทดลองนาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ไปใช้ในองค์การ โดยมีพฤติกรรมทั้งหมด 5 ด้าน คือ
1. พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) หมายถึง การค้นหาโอกาส
ในการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งเดิม ๆ ให้ใหม่มีคุณค่ามากขึ้น
2. พฤติกรรมด้านความคิดริเริ่ม (Creativity or Generativity) หมายถึง การแสดงออกถึงความ
สนใจขั้นต้นในการกาหนดและชี้นาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นที่ขอมรับขององค์การจนสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
3. พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมู ล (Formative Investigation) หมายถึงการวิเคราะห์และ
พิจารณาถึงความคิดใหม่ทคี่ ิดขึ้นมา
4. พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง การนาความคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการทางาน โดยจะต้องมีการนาไปทดลองประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
Bandura (2010) ให้ ความหมายว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง
ความเชื่อหรือการตัดสินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าพวกเขาสามารถประสบความสาเร็จหรือบรรลุภารกิจที่ระบุ
ได้ การรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเปรียบเสมือนการประเมินระยะสั้นของบุคคล การเลือกแสดงพฤติกรรม
ประเมินความคิดและรูปแบบอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น
สุธีรา นิมิตนิวัฒน์ (2562) ได้นาเสนอพลังของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า ประกอบด้วย
การเลือกพฤติกรรม การใช้ความพยายามและความอดทน รูปแบบการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ และการ
กากับตนเองทั้งนี้ Bandura (2010) ได้เสนอทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory)
โดยระบุว่ากระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ควรมีลักษณะของการกาหนดการอาศัยซึ่งกันและกันของ
ตัวแปร 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal Person Factor) อันได้แก่ ความเชื่อ การรับรู้ ตนเอง
2. เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior Condition)
3. เงื่อนไขเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Condition)
ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้มีลักษณะต่อเนื่ องเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เกี่ยวกันไว้
(Interlock System) โดยแต่ละองค์ประกอบต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งอิทธิพลแต่ละอย่างจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (Bandura, 2010) การรับรู้ความสามารถของตนเองก่อให้เกิดความตั้งใจและการ
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วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงาน กระบวนการทางาน การแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาทักษะที่มีอยู่จึงมีอิทธิพลสาคัญต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับ การรับรู้ความสามารถของตนเองที่
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม เช่ น งานวิ จั ย ของนาฏวดี จ าปาดี (2554) ที่ ศึ ก ษาการรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัทผู้
ให้บริการคาปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง โดยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและ
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ งานวิจัยของสุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555) ที่ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบความคิดสร้างสรรค์
และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในงานธุรกิจสื่อ
ไดเร็คทอรี่แห่งหนึ่ง พบว่า รูปแบบความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ งานวิจัยของวิกาวี วัฒนวิจารณ์
(2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์กับพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรม กรณีศึกษากลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์แบบครบวงจรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองและความคิ ดสร้ างสรรค์ แบบนวั ต กรรม มี ความสั มพันธ์ ทางบวกกั บ พฤติ ก รรม
การสร้ างสรรค์น วั ตกรรม อย่ างมีนั ย ส าคั ญทางสถิ ติ งานวิจัยของวรัญ พงศ์ บุญศิริธ รรมชัย และชาญชั ย
ผลถานุกิติถาวร (2562) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของผู้มาขอรับสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัยของเกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์และชวนชื่น อัคคะวณิชชา
(2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมสร้ างสรรค์น วัตกรรมของพนักงานสายสนับสนุนวิช าการมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของพนั ก งาน งานวิ จั ย ของ Hsiao, Chang, Tu and Chen (2011) ท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองของครูต่อพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรม โดยพบว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม (Innovative Creativity)
Kirton (1976) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า รู ป แบบความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบนวั ต กรรม (Innovative
Creativity) หมายถึง กระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการค้นหาข้อมูลหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างชอบ
การท้าทายกรอบแนวคิดหรือกฎเกณฑ์เดิม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมักจะมองเห็นปัญหาหรือโอกาสใน
การพัฒ นาก่อนเสมอ เช่น เดีย วกับ Somech and Drach-Zahavy (2013) ที่นาเสนอว่า รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรม เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้างความคิดใหม่ และการทาให้บรรลุผล ซึ่งเป็นการ
นาความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ ซึง่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถมองได้ว่าเป็นกระบวนการย่อยของนวัตกรรม
Kirton (1994) ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ลักษณะของการเป็นบุคคลที่มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน (Adaptor) คือ
เน้ น การท าสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น (do things better) แก้ ปั ญ หาด้ ว ยข้ อ มู ล ในกรอบการรั บ รู้ ที่ มี (solve
problem within paradigm) ให้ความสาคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลขอมที่จะทาตามความเห็นของ
กลุ่มมากกว่าที่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม
2. ลักษณะของการเป็นบุคคลที่มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม (Innovator) คือ
เน้ น การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ที่ แ ตกต่ า ง (do things differently) ท้ า ทายกฎเกณฑ์ แ ละกรอบความรู้ เ ดิ ม
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(challenge the paradigm) ให้ความสาคัญกับความคิดของตนเองมากกว่าจนบางครั้งยอมที่จะขัดแย้งกับ
กลุ่มเพื่อทาตามความคิดเห็นของตนเอง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่ทาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม
(Innovative Creativity) ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
ทาการศึกษาตัวแปรความคิดสร้ างสรรค์แบบนวัตกรรมกับ พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อง เช่น งานวิจั ย ของนาฏวดี จ าปาดี (2554) ที่ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัทผู้ให้บริการคาปรึกษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง โดยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ งานวิ จั ย ของ
สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555) ที่ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในงานธุรกิจสื่อไดเร็คทอรี่แห่งหนึ่ง พบว่า รูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ งานวิจัยของวิกาวี วัฒนวิจารณ์ (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ พฤติ ก รรมสร้ า งนวั ต กรรม กรณี ศึ ก ษากลุ่ มบริ ษั ท
ผู้ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์แบบครบวงจรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคิด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
จานวน 361 คน (ข้อมูลจากงานบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้มาจากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 188 คน และคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบชั้น ภูมิ อ ย่า งเป็นสั ดส่ ว น
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามกลุ่ ม คณะแล้ ว หาสั ด ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากจ านวน
ประชากรแต่ ล ะกลุ่ ม คณะของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ตั ว แทนประชากรที่ มี
การกระจายกันอย่างเป็นสัดส่วนในทุกกลุ่มคณะของมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดกลุ่มคณะ
และตาแหน่งทางวิชาการ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) และแบบเติมคาตอบ
2. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง พัฒนาจากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ของแบนดูรา (Bandura, 1973) ข้อคาถามเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตั้งแต่ไม่จริงที่สุด (1 คะแนน) ถึงจริงที่สุด (5 คะแนน) เป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด จานวน 20 ข้อ
ตัวอย่างคาถาม เช่น “ฉันเชื่อว่าฉันสามารถรับมือได้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิต”
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม พัฒนาจากแบบวัดของ วิกาวี รัตนวิจารณ์ (2556)
ซึ่งพัฒนาจากแบบประเมินนักประยุกต์ - นวัตกร ตามแนวคิดของ Kirton (1976) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบสอบถาม
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ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ข้ อ ค าถามเป็ น การวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ตั้ ง แต่ ไ ม่ จ ริ ง ที่ สุ ด
(1 คะแนน) ถึงจริงที่สุด (5 คะแนน) เป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด จานวน 22 ข้อ
ตัวอย่างคาถาม เช่น “ฉันชอบใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม”
4. แบบวั ด พฤติ ก รรมสร้ างสรรค์ น วัตกรรมในการท างาน พั ฒ นาจากแบบวัด ของ สุ ด ารัตน์
เหลาฉลาด (2547) ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของ Kleysen and Street (2001) มาเป็นแนวทางในการพัฒ นา
แบบสอบถามสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ข้อคาถามเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่จริง
ที่สุด (1 คะแนน) ถึงจริงที่สุด (5 คะแนน) เป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด จานวน 20 ข้อ ตัวอย่างคาถาม เช่น
“ฉันหาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการทางาน สื่อการสอน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ด้านต่าง ๆ”
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาโดยมีแนวทาง ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้การพัฒนาข้อคาถามจาก
แบบสอบถามที่สร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นาไปสร้างนิยามศัพท์ปฏิบัติการและพัฒนาข้อคาถาม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวนรวม 3 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยใช้ ก ารทดสอบอั ต ราส่ ว นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ตามสู ต รของ Rovinelli and Hambleton (1977) ทั้ ง นี้ ข้ อ ค าถามต้ อ งมี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง แบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม และแบบวัด
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน แบบวัดทั้ง 4 แบบวัด มีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง
0.67 - 1.00
2. การวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนก (discrimination power) โดยนาข้อคาถามที่ผ่านการทดสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาปทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวนรวม 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ในแต่ละฉบับมาวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) โดยการ
หาค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected
Item-Total Correlation) โดยใช้เกณฑ์ พิจ ารณาก าหนดค่ าตั้ งแต่ .20 ขึ้นไป (บุญชม ศรี ส ะอาด, 2560)
ผลการทดสอบ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1
3. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดทั้งฉบับ (reliability) โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของ Cronbach (Cronbach's Alpha
Coefficient) กาหนดค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 ขึ้นไป ถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น
ในระดับที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ผลการทดสอบ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนข้อคาถาม อานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
มาตรวัด
จานวนข้อคาถาม ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
20
.355-.868
.952
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม
22
.452-.799
.947
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
20
.514-.857
.956
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสุ่ มกลุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสั ดส่วน (Proportional
Stratified Random Sampling) ใช้ ก ารแจกแบบสอบถามร่ ว มกั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ า น QR code online
เนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทาให้ บุคลากรบางส่ ว นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน แล้ ว นามา
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบบสัดส่วน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะมีคาชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าการวิจัยนี้เป็นไป
ด้ว ยความสมัครใจ หากผู้ ใดไม่ป ระสงค์จ ะเข้ าร่ ว มการวิจัยจะไม่มีผ ลต่อการปฏิบัติ งาน การเก็บข้อมูล ใช้
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อได้แบบสอบถามที่ผู้ตอบส่งกลับคืนมาจะนามาตรวจสอบความสมบูรณ์และนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้
1.1 ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลั กษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนาเสนอ
ระดับของตัวแปรที่ศึกษา
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ (Multiple
Regression Analysis) โดยใช้วิธีนาเข้าตัวแปรทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม
3. กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ าง 188 คน เป็ นเพศหญิ ง จ านวน
128 คน (ร้อยละ 68.1) เพศชาย จานวน 60 คน (ร้อยละ 31.9) ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี จานวน 93 คน
(ร้อยละ 49.5) (อายุเฉลี่ย = 36.49, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.87, อายุมากที่สุด = 52 , อายุน้อยที่สุด = 25)
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 98 คน (ร้อยละ 52.1) และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
90 คน (ร้ อยละ 47.9) ส่ วนมากสั งกั ดกลุ่ มคณะวิ ทยาศาสตร์ จานวน 59 คน (ร้อยละ 31.4) รองลงมาสั งกั ด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน 42 คน (ร้อยละ 22.3) และส่วนมากดารงตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์
จานวน 143 คน (ร้อยละ 76.1) และดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 45 คน (ร้อยละ 23.9)
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ แบบนวัตกรรม และพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน นาเสนอดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
X
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
3.87
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม
3.89
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
4.18

S.D.
.44
.40
.43

ระดับ
สูง
สูง
สูง

หมายเหตุ : การแปลผลค่ า เฉลี่ ย ค่ า เฉลี่ ย 1.00 – 1.50 ระดั บ ต่ ามาก 1.51 – 2.50, ระดั บ ต่ า 2.51 – 3.50,
ระดับปานกลาง, 3.51 – 4.50 ระดับสูง, และ4.51 – 5.00 ระดับสูงมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
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3. ผลทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐานการวิจัย คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ แบบนวัตกรรม
สามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมในการท างานของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ได้ การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple
Regression Analysis) โดยใช้วิธีนาเข้าตัวแปรทั้งหมด (Enter Regression) โดยก่อนทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรทุกตัวจะต้องอยู่ในระดับตัวแปร
ระดับอันตรภาค (Interval Scale) หรือระดับมาตราส่วน (Ratio Scale) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรอิส ระ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาภาวะร่ ว มเส้ นตรงพหุ (Multicollinearity Problem) โดยตัว แปรอิส ระ
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเกิน .80 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2548) ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .767 เมื่อพิจารณาค่า Tolerance ซึ่งกาหนดว่าต้องมากกว่า
0.20 และค่า Variance Inflation Factors (VIF) ต้องน้อยกว่า 5.3 จึงจะถือว่าไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง
พหุ (Hair et al., 2006) แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์
Tolerance
VIF
แบบนวัตกรรม (IN)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE)
.767*
.411
2.433
* p ≤ .05
ผลการทดสอบพบว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ผลการพิจารณาพบว่าตัวแปรอิสระที่นามาทานาย
ตัวแปรตามนั้นไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ หลังจากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
และได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรพยากรณ์
b
SEb
t
β
ค่าคงที่
2.168
.285
7.608
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE)
.225
.101
.227
2.235*
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม (IN)
.293
.111
.268
2.635*
R = .465, R2 = .216, Adjusted R2 = .208, F = 25.523, p ≤ .001, *p < .05

P
.000
.027
.009

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบว่าตัว แปรพยากรณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคิ ด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรม สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 21.6 (R2 = .216) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
สร้ างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนั กงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏแห่งหนึ่ง
มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .268 และ
.227 ตามลาดับ โดยสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง มีดังนี้
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วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
YIWB = 2.168 + .225X*SE + .293X*IN
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ZIWB = .227Z*SE + .268Z*IN
โดยสามารถอธิบายตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง จากมากที่สุดไปหาตัวแปรพยากรณ์ที่ ส่งผล
น้อยที่สุด เรียงตามลาดับ ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม สามารถแปลความหมายได้ว่า เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ
ให้คงที่ แล้วหากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง มีความคิดสร้างสรรค์แบบ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้มีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานเพิ่มขึ้ น .293 หน่วย
(b = .293)
2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถแปลความหมายได้ว่า เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ
ให้คงที่ แล้วหากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง เพิ่มขึ้น 1 หน่ ว ย จะส่ งผลให้ มีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัต กรรมในการทางานเพิ่ม ขึ้น .225 หน่ว ย
(b = .225)
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงขึ้นจะ
มีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนจะเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการทางานทั้งองค์ความรู้
และประสบการณ์ ส่งผลให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนาการทางาน จึงแสดงออกในการคิดริเริ่ม ใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบและความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และประยุกต์
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้สร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการทางาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsiao, Chang,
Tu and Chen (2011) นาฏวดี จ าปาดี (2554) สุ คนธ์ทิพย์ มงคลเจริ ญ (2555) วิกาวี วัฒนวิจารณ์ (2556)
เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ และชวนชื่น อัคคะวณิชชา (2562) วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย และชาญชัย ผลถานุกิติถาวร
(2562) และสุธีรา นิมิตนิวัฒน์ (2562) โดยพบผลการวิจัยที่สอดคล้องกันคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็น
การยืนยันข้อค้นพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมสูงขึ้น
จะมีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบความคิด
สร้างสรรค์แบบนวัตกรรมมีลักษณะเน้นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการปรับปรุ ง โดยมองเห็นช่องว่างระหว่าง
สิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ เกิดเป็นความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นใหม่ เน้นการคิดนอกกรอบและการสร้างสิ่งใหม่ จึงส่งผล
ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการท างานที่ คิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด รู ป แบบวิ ธี ก าร และ
กระบวนการทางานรูปแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางาน โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ นาฏวดี จาปาดี (2554) สุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ (2555) และวิกาวี วัฒนวิจารณ์ (2556) ซึ่งพบ
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน คือ ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมมีความสัม พันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการยืนยันข้อค้นพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มี
ความสาคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมคือ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้างความคิดใหม่ และนาไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการทางานของพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย สายวิช าการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ แห่ งหนึ่ ง ได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยอาจนาปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองไปใช้เป็นปัจจัยในการสรรหาและพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาตนเอง การให้คาปรึกษาในการทางาน หรือ
การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองตามหลักของ Bandura (1986) ได้แก่ การให้เห็นตัวอย่างหรือตัว
แบบของพนักงานที่ประสบความสาเร็จ การพูด เสริมแรงทางบวกเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเชื่อว่า เขา
สามารถประสบความสาเร็จในการทาสิ่งต่าง ๆ ได้
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
นวั ต กรรมในการท างานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แห่ ง หนึ่ ง ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรให้คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อีกทั้งในระบบการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ ควรสรรหาคัดเลื อกและพิจ ารณาผู้ ส มัครงานที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม โดยให้
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมเป็นจัดชี้วัดหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงมี
การจั ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม หรื อ กระตุ้ น ให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการมีลักษณะความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม รวมทั้งการฝึกการคิดแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) หรือให้ฝึกออกแบบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ขยายขอบเขตการศึก ษาพฤติ กรรมการสร้ างสรรค์ นวัต กรรมในการทางานในกลุ่ ม พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น หรื อ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทอื่ น เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดและนาเสนอผลการวิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
2. ศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมในการทางานที่โดดเด่น หรือการประชุมกลุ่มกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อให้ได้
ข้อมูล ผลการวิจั ย ที่มีความละเอีย ดและครอบคลุ ม มากขึ้น ถึงปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ การมี พฤติ กรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการทางาน ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลในระดับปฐมภูมิในการนามาสังเคราะห์เป็นข้อค้นพบที่ไม่สามารถ
ประเมินได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
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3. ศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองโดยการจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เช่น โปรแกรมการเพิ่ม
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน หรือโปรแกรมการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน เป็นต้น
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