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บทคัดยอ 
ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค หรือ AQ (Adversity Quotient) เปนคุณสมบัติสําคัญที่ทํา 

ใหบุคคลสามารถประสบความสําเร็จในดานตางๆ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับความคิดสรางสรรค และ 
ระดับ AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค กับ AQ ของนิสิตนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิหลังดานระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของบิดา 
มารดา และรายไดของครอบครัวกับความคิดสรางสรรค และ AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4) ศึกษาเปรียบเทียบ 
ความคิดสรางสรรค และ AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จําแนกตามตัวแปรภูมิหลังดานเพศ คณะวิชา อาชีพของ 
บิดามารดา ภูมิลําเนาและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุม 
ตัวอยาง คือ นิสิตนักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2549 จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 6 สถาบัน 
จํานวนทั้งสิ้น 636 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ- 
เพียรสัน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน คาสถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห 
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ การวิจัยแสดงผลดังตอไปนี้ 

1.  คาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่คาเฉลี่ย AQ ของนิสิต 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูในระดับคอนขางสูง 

2.  ความคิดสรางสรรค และ AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 

3.  ตัวแปรภูมิหลังดานระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของบิดา และรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธ 
ทางบวกกับความคิดสรางสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตการศึกษาของ 
มารดาไมมีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค และไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวทั้งหมดกับ AQ ของนิสิต 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4.  นิสิตนักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแตกตางกัน มี AQ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยนิสิตนักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี AQ สูงกวานิสิตนักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ 
ปลอยปละละเลยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตาง AQ ของนิสิตนักศึกษากับตัวแปรภูมิหลังดาน 
เพศ คณะวิชา อาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาของครอบครัว 

5.  นิสิตนักศึกษาที่มีเพศ คณะวิชา อาชีพบิดามารดา ภูมิลําเนาของครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแตก 
ตางกันมีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

∗ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ABSTRACT 
Creative  thinking  and  adversity  quotient  (AQ)  are  important  qualities  for  personal  achievement.  The 

purposes of this research were 1) to investigate the level of creative thinking and AQ of undergraduate students; 
2)  to  study  the  relationship  between  creative  thinking  and  AQ  of  undergraduate  students;  3)  to  study  the 
relationship  between  students’  creative  thinking,  AQ,  and  their  background  features  in  terms  of  year  level, 
academic achievement, education of father and mother, and family income; and 4) to compare students’ creative 
thinking, AQ and their background features in terms of gender, field of study, occupation of father and mother, 
family  hometown,  and  rearing  patterns.  The  research  instruments  used  were  questionnaires  designed  by  the 
researcher. The sample was 636 undergraduate students from six state and private universities in the academic 
year  2006. The  data was  analyzed  by  percentage, mean,  standard  deviation,  Pearson Correlation  Coefficient, 
Spearman Correlation Coefficient, ttest, Analysis of Variance (ANOVA) and Scheffé’s Multiple Comparisons 
Test. The research findings were as follows: 

1. The  creative  thinking  of  undergraduate  students was  at  a moderate  level  whereas  their  AQ was  at  a 
moderately high level. 

2. The  creative  thinking  of  undergraduate  students was  positively  related  to  their AQ at  the  .01  level  of 
significance. 

3. Students’  background  features  in  terms  of  year  level,  academic  achievement,  father’s  education  and 
family  income  were  positively  related  to  their  creative  thinking  at  the  .01  level  of  significance.  However, 
creative  thinking was apparently unrelated  to  the mother’s occupation.  In addition, no  relationship was  found 
between students’ AQ and any of these background features. 

4. The students with different rearing patterns indicated different AQ level at the .05 level of significance. 
The students with democratic rearing pattern had higher AQ than those with laissezfaire rearing pattern at the 
.05 level of significance. There were no differences in AQ among students with different gender, field of study, 
occupation of father and mother, and family hometown. 

5.There  were  no  differences  in  creative  thinking  among  students  with  different  gender,  field  of  study, 
occupation of father and mother, family hometown, and rearing patterns at the .05 level of significance. 

บทนํา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือวาเปนการสรางกําลังคน 

ระดับสูงเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตความ 
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของสังคมสมัยใหมมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและซับซอน สงผลใหเกิด 
ปญหาตางๆ ในโลกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
บุคคลจึงจําเปนตองรูจักคิดวิเคราะห และมีความสามารถ 
ในการปรับตัวเพื่อฝาฟนอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยู 
ตลอดเวลา ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความคิด 
สรางสรรคนับเปนคุณลักษณะสําคัญที่จําเปนตองปลูกฝง 
และสงเสริมใหแกนิสิตนักศึกษาเปนอยางยิ่ง  เพื่อให 
สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเผชิญกับโลกสมัย 
ใหมที่มีความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง 
แตการศึกษาศักยภาพเด็กไทยของกรมวิชาการพบวา เด็ก 
ไทยมีศักยภาพในดานการคิดต่ําและคิดไมเปน เพราะการ 
ปลูกฝงใหเด็กเคยชินกับการมองปญหาดานเดียว หรือมอง 
โลกแบบมิติเดียว (ขจรศักดิ์  สีเสน, 2544: 14-19) ความคิด 
สรางสรรคจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาชีวิตมนุษย 
เปนอยางมาก เนื่องจากเปนจินตนาการประยุกต (Applied 
imagination) ที่มนุษยคิดสรางข้ึนแลวสามารถใชแกปญหา 
ความยุงยากที่ประสบอยู มิใชเปนจินตนาการที่ฟุงซานเลื่อน 

ลอยเทานั้น แมวาในอดีตเชื่อกันวาความคิดสรางสรรคเปน 
พรสวรรคเฉพาะบุคคลบางคน แตนักจิตวิทยาสมัยใหมได 
ศึกษาวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่มีอยู 
ในตัวมนุษยทุกคนอยูแลว เพียงแตขาดการกระตุนหรือ 
สงเสริม รวมทั้งเปดโอกาสใหแสดงออก ซึ่งความคิดสราง 
สรรคของแตละบุคคลจะมีระดับความมากนอยแตกตาง 
กัน แตสามารถพัฒนาใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นไดดวยการ 
ฝกฝนและการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี (อารี  พันธมณี, 2547: 2) 
อยางไรก็ตาม หากบุคคลมีจิตนาการเพียงอยางเดียว ก็คงไม 
สามารถทําใหเกิดผลผลิตสรางสรรคได จําเปนตองมีความ 
พยายาม ความอุตสาหะ วิริยะ รวมทั้งความอดทนอยางสูง 
จึงจะบรรลุเปาหมาย ดังนั้น ความสามารถในการเอาชนะ 
อุปสรรค หรือ AQ จึงนับเปนคุณลักษณะสําคัญอีกประการ 
หนึ่งที่ควรปลูกฝงและสงเสริมดวย เนื่องจากการดํารงชีวิต 
ในยุคสหัสวรรษใหมมีความลําบากและซับซอนมากขึ้น 
หลายคนมักฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไดไมไกลก็ยอทอและ 
ลมเลิก อันที่จริงแลวมนุษยเกิดมาพรอมกับความสามารถ 
หรือพลังที่จะมีความเพียร มานะ อดทน อดกลั้น ตั้งใจ 
จริง เพื่อเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ แมจะมีความ 
ยากลําบากเพียงใดก็ไมยอทอ เลิกลม หรือละทิ้ง (ธีระศักดิ์ 
กําบรรณารักษ, 2548: 20) ซึ่งนักจิตวิทยาเช่ือวา AQ เปนสิ่งท่ี



เกิดจากการเรียนรูและฝกฝน จึงเปนคุณลักษณะที่สามารถ 
พัฒนาไดเชนเดียวกัน (Stoltz, 2000) 

การหาแนวทางปลูกฝงและสงเสริมความคิดสราง 
สรรค และ AQ ใหแกนิสิตนักศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปน อยาง 
ไรก็ตาม ควรมีการสํารวจคุณลักษณะทั้งสองประการดัง 
กลาวจากสภาพความเปนจริงเสียกอน และควรศึกษาความ 
สัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง ตลอดจนศึกษาตัวแปรภูมิ 
หลังของบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสะทอนภาพของเยาวชนรุน 
ใหมที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของ 
รัฐและเอกชน เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนขอมูล 
ในการหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาใหบุคคลมีความคิด 
สรางสรรค และ AQ ที่มีประสิทธิภาพตอไป เพราะนอก 
จากคุณลักษณะทั้งสองประการดังกลาวจะมีความสําคัญตอ 
ความเจริญกาวหนาตอตัวบุคคลเองแลว ยังสงผลตอความ 
เจริญกาวหนาของสังคมและประเทศชาติในอนาคตเปน 
อยางยิ่ง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
เม่ือกลาวถึงความคิดสรางสรรค สวนใหญมักจะมุง 

เนนไปที่ความคิดริเริ่ม แตในความเปนจริงความคิดสราง 
สรรคจะตองประกอบดวยลักษณะความคิดแบบอื่นๆ ดวย 
ดังทฤษฎีโครงสรางสติปญญาของ  Guilford (1968) ได 
อธิบายไววา ความคิดอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจายนั้น 
เปรียบไดกับความคิดสรางสรรคของบุคคล ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศหลายทาง หลาย 
แงหลายมุม เปนการคิดไดกวางไกล ซึ่งสามารถนําไปสู 
การประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งเปนการคิดหาวิธีการแก 
ปญหาใหสําเร็จ  ความคิดสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้จึง 
หมายถึงความสามารถของบุคคลที่คิดในลักษณะอเนก- 
นัย เปนจินตนาการประยุกต เพื่อนําไปสูการคนพบที่มี 
ประโยชนและมีคุณภาพ ทั้งการหาวิธีแกปญหา และการ 
ประดิษฐสิ่งแปลกใหม ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 
4 ประการ คือ 

1.  ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง การคิดทีแ่ปลก 
ใหมไปจากธรรมดา อาจเปนความคิดใหม หรือดัดแปลง 
จากความคิดเดิมของตนเองหรือผูอื่นแลวประยุกตใหเกิด 
เปนสิ่งใหม 

2.  ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง การคิดได 
อยางวองไว รวดเร็ว คิดไดเปนปริมาณมาก 

3.  ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถ 
ที่จะหาคําตอบไดหลายทิศทาง เปนคุณภาพของความคิด 

4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การ 
คิดในรายละเอียด เพื่อขยายหรือตกแตงความคิดหลักให 
สมบูรณขึ้น โดยอาศัยความชางสังเกต 

จากทฤษฎีและแนวคิดตางๆ สรุปไดวาบุคคลที่มีความ 
คิดสรางสรรคมักจะมีความรูสึกไวตอปญหา มีความตื่นตัว 
กระตือรือรนอยูตลอดเวลา นับถือและเช่ือม่ันในตนเอง มี 
ความสามารถในการคิดหลายแงมุม มีจินตนาการสูงและมี 
อารมณขัน รวมทั้ง มีสมาธิสามารถพินิจพิเคราะหความคิด 
อยางถี่ถวน ชอบเสาะแสวงหาและทดลองเพื่อที่จะคนพบ 
ความจริงหรือคําตอบดวยตนเอง ไมชอบทําตามอยางผูอื่น 
โดยไมมีเหตุผล สนใจ เต็มใจ และกลาเผชิญตอสิ่งใหมๆ 
เห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ มีความคิดยืดหยุน ยอม 
รับการเปลี่ยนแปลง พรอมที่จะไปสูแนวทางใหม นอกจาก 
นั้น ยังอุทิศเวลาเพื่องาน สามารถคิดและประดิษฐสิ่งตางๆ 
โดยสนุกกับการแกปญหาเพื่อความสุขและความพอใจ 
ของตนเองโดยไมกอความเดือดรอนใหผูอื่น ตลอดจนมี 
ความมุงม่ันและพยายามอดทนที่จะทําหรือสรางสิ่งที่ตน 
เองคิดใหสําเร็จ (Guilford,  1968;  Maslow,  1962;  Rogers, 
1970; อารี  พันธมณี, 2547) ดังนั้น ความคิดสรางสรรคจึง 
ไมใชจินตนาการที่เลื่อนลอยเทานั้น แตตองเปนกระบวนการ 
ที่จะทําใหความคิดนั้นสําเร็จไดดวย ซึ่งบุคคลยอมตองมี 
ความมานะพยายาม ไมยอทอ และมีความมุงม่ัน  ลักษณะ 
ดังกลาวตรงกับแนวคิดของ Stoltz (1997) ในเรื่อง Adversity 
Quotient หรือ AQ ซึ่งหมายถึง ความอดทน ความพากเพียร 
และความสามารถในการผานพนความยากลําบากในชีวิต 
โดยไมลมเลิก  Stoltz เปรียบชีวิตมนุษยเหมือนการไตเขา 
การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีความทรหด 
อดทนและมุงม่ัน เพราะความสําเร็จเปนสิ่งหรือระดับที่ 
ตองเคลื่อนไปขางหนาหรือสูงขึ้น แมจะมีอุปสรรคเขามา 
กีดขวางบาง ก็ตองฟนฝาจนสูความสําเร็จ จึงเปรียบเหมือน 
นักปนหรือไตเขา ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  พวกไมสูหรือพวกยอมแพ (The Quitter) หมายถึง 
คนประเภทยอมแพตั้งแตอยูเชิงเขา ไมชอบขวนขวาย ไมมี 
ความกระตือรือรน เลือกที่จะไมทําอะไร พรอมที่จะหลบ 
เลี่ยงถอยหนีและถอนตัวอยางงายดาย 

2.  พวกตั้งแคมปหรือพวกที่ลมเลิกกลางทาง  (The 
Camper) หมายถึง พวกที่ปนหรือไตเขาไปไดนิดหนอยก็



หมดความพยายาม  เปนพวกกระตือรือรนและมีความ 
พยายามที่จะเผชิญกับอุปสรรคอยูบาง แตก็มักจะยุติเพื่อหา 
ที่หลบภัย เนื่องจากไมอยากทุมเทหรือดิ้นรนตอไป มักจะ 
แสดงศักยภาพของการเอาชนะอุปสรรคเพียงไมกี่ครั้ง 

3.  พวกตอสูหรือผูเอาชนะ  (The  Climber) หมายถึง 
พวกที่ตองการปนสูงข้ึนไปอีกเรื่อยๆ ชอบสิ่งที่ทาทาย เต็ม 
ไปดวยพลัง มีวิสัยทัศน เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เปนพวกทุมเทไมยอมใหอุปสรรคอื่นใดเขามาขัดขวางเสน 
ทางสูความกาวหนา มีความมุงม่ันในชีวิต แมจะตองเผชิญ 
กับความยากลําบาก 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษา AQ ตามแนวคิดของ Stoltz (2000) 
โดยใชในความหมายวาเปนความสามารถในการเอาชนะ 
อุปสรรค ซึ่ง Stoltz เสนอวา AQ ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 
4 มิติ คือ 

1.  การควบคุม (Control) หมายถึง ความสามารถใน 
การควบคุมอุปสรรค สถานการณ หรือปญหาตางๆ ใหผาน 
พนไปได 

2.  สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin-Ownership) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุและปจจัย 
อื่นๆ ที่เปนองคประกอบของปญหา และผูใดควรเปนผูรับ 
ผิดชอบ 

3.  ผลกระทบ (Reach) หมายถึง ความสามารถควบคุม 
อารมณดานลบและควบคุมผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 
ตอการดําเนินชีวิตไดอยางไมยอทอ สามารถฟนฝาไปได 

4.  ความทนทานหรือความอดทน (Endurance) หมาย 
ถึง ความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคตางๆ มีกําลังใจที่ 
เขมแข็งในการเอาชนะอุปสรรค 

บุคคลที่มี AQ หรือความสามารถในการเอาชนะอุป- 
สรรคมักจะมีลักษณะเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง  มอง 
โลกในแงดี  สามารถพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส  อดทน มุง 
ม่ัน และมีมานะพยายาม  กระตือรือรนที่จะกาวไปขางหนา 
โดยหาทางแกปญหาและฝาฟนอุปสรรคตางๆ นอกจาก 
นั้น มักจะมีสุขภาพจิตดี จิตใจเขมแข็งไมยอทอ และยอม 
แพงายๆ มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  ไมเกรงกลัวอุปสรรค 
หรือความยากลําบาก สนุกกับสิ่งทาทายใหมๆ สามารถควบ 
คุมตนเองและสถานการณตางๆ ได  โดยที่ชอบเรียนรูและ 
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งมีชีวิตที่เปนสุขและ 
ยืนยาว ไมคอยเจ็บปวย  (Stoltz,  2001)  ดังนั้น จะเห็นวา 
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคกับลักษณะ 

ของบุคคลที่มี AQ มีลักษณะหลายประการที่คาบเกี่ยวและ 
คลายคลึงกันอยางเห็นไดชัดเจน 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีการศึกษาระดับความ 
คิดสรางสรรคของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ- 
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลปรากฏวาอยูในระดับปานกลาง โดย 
นิสิตท่ีเรียนตางสายการศึกษามีคาเฉลี่ยของความคิดสราง 
สรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ทิพวัลย  ปญจมะวัต, 2548) การศึกษาของ อารี  พันธมณี 
และคณะ (2521, อางถึงใน อารี  พันธมณี, 2547: 68) พบวา 
ความคิดสรางสรรคจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับช้ัน 
การศึกษา โดยพบวา กลุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มี 
ความคิดสรางสรรคสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงปท่ี 3 เชนเดียวกับการวิจัยเชิงสํารวจ 
ของ กัมปนาท  วัชรธนาคม (2534) ที่พบวา คาเฉลี่ยของ 
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
และความคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากนั้น อรรถพร  กงวิไล และคณะ (2540) วิจัย 
เชิงสํารวจพบวา เด็กชายและเด็กหญิงมีความคิดสรางสรรค 
แตกตางกัน และพบวา ผลการเรียนมีความสัมพันธกับ 
ความคิดสรางสรรค นอกจากนั้นยังพบวา เด็กที่ไดรับการ 
อบรมเลี้ยงดูแตกตางกันจะมีความคิดสรางสรรคไมแตก 
ตางกัน 

งานวิจัยในตางประเทศของ Wigal  (2004) ก็พบวา 
ผลงานการออกแบบท่ีสัมพันธกับความคิดสรางสรรคของ 
นักศึกษาเม่ือเรียนช้ันปที่ 2 ปที่ 3 และปที่ 4 มีการเปลี่ยน 
แปลงที่กาวหนาขึ้นอยางตอเนื่อง  และการวิจัยของ  Eda 
Heinla  (2006) ในประเทศ Estronia ก็พบวา เด็กกลุมอายุ 
16-17 ป ที่ผูปกครองมีการศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
และอาศัยอยูในเมืองหลวง จะมีความคิดสรางสรรคใน 
ระดับสูงมากกวา ในขณะที่เด็กกลุมอายุ 9-12 ป ที่มีมารดา 
ไดรับการศึกษาสูงและอาศัยอยูนอกเมือง จะมีความคิด 
สรางสรรคสูงกวา 

สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับระดับ AQ ในประเทศไทย มี 
การศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเยาวชน ไดแก เกษร  ภูมิดี 
(2546) พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด 
หนองบัวลําภู มี AQ อยูในระดับสูง รวมทั้งพบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกันมี AQ แตกตางกันอยาง



มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการ 
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี AQ สูงกวานักเรียนที่ 
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย การวิจัยกับ 
กลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิตนักศึกษาของ อรรถพล  ระวิโรจน 
(2547) พบวา นิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ช้ันป 
ที่ 6 มีระดับ AQ ปานกลางถึงสูง และพบวา ภูมิลําเนาที่เติบ- 
โตมีความสัมพันธ กับ AQ ดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลอง 
กับการวิจัยของ อนันต  ดุลยพีรดิส (2547) ที่พบวา นิสิต 
นักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี  AQ อยูในระดับสูง 
เชนเดียวกัน สวนการวิจัยของ ภูมิบดินทร  หัตถนิรันดร 
(2547) ก็พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสัมพันธทางบวก 
กับ AQ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยเรื่อง AQ ในตางประเทศ Stoltz (1997) จัด 
โปรแกรมฝกและพัฒนา AQ ใหแกพนักงานระดับหัวหนา 
ขององคการ พบวา ระดับ AQ ของกลุมตัวอยางพัฒนาจาก 
ระดับปานกลางเปนระดับคอนขางสูงได  การวิจัยของ 
Johnson (2005) ก็พบวา AQ ทําใหบุคคลมีกรอบความคิดที่ 
มีความสมบูรณและคงที่ขึ้นในการเพิ่มพลังสําหรับคนที่ 
หมดหวัง และการศึกษาของ Souza (2006) พบวา นักเรียน 
ในโรงเรียนตางประเภทกันมีระดับ AQ แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิจัยทั้งหลายที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล 
ของตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชา ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ภูมิลําเนา การศึกษาและอาชีพของบิดามารดา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับ 
ความคิดสรางสรรค และ AQ ผูวิจัยจึงต้ังวัตถุประสงคและ 
สมมติฐานในการวิจัยดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดสรางสรรค และ AQ ของ 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสราง 

สรรค กับ AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังดานระดับ 

ช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของบิดามารดา และ 
รายไดของครอบครัวกับความคิดสรางสรรค และ AQ ของ 
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค และ AQ 
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จําแนกตามตัวแปร 
ดานเพศ คณะวิชา ภูมิลําเนา อาชีพของบิดามารดา และการ 
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ความคิดสรางสรรคกับ  AQ ของนิสิตนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธกันทางบวก 
2.  ตัวแปรภูมิหลังดานระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียน การศึกษาของบิดามารดา และรายไดของครอบครัวมี 
ความสัมพันธทางบวกกับความคิดสรางสรรคและ  AQ 
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.  นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิหลังดานเพศ คณะวิชา ภูมิ- 
ลําเนา อาชีพของบิดามารดา และการอบรมเลี้ยงดูแตกตาง 
กันมีความคิดสรางสรรค และ AQ แตกตางกัน 

ระเบียบวธิีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มี 
ทั้งหมด 141 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 78 แหง และ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 63 แหง รวมจํานวน 1,547,974 
คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549) 

การกําหนดกลุมตัวอยาง ใชตาราง Yamane  ที่ระดับ 
ความเช่ือม่ัน 95 % คาความคลาดเคลื่อน ± 4 % (อุทุมพร 
จามรมาน, 2531) การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลาย 
ขั้นตอน (Multi-stage sampling) คือ แบบเปนกลุม (Cluster 
random sampling) แบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) 
และแบบโควตา (Quota sampling) กลุมตัวอยางเปนนิสิต 
นักศึกษาจากสถาบันทั้ง 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยที่เดิมเปนสถาบัน- 
ราชภัฏและราชมงคล ไดแก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 
มงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ จํานวน 636 คน



ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ ช้ันป และกลุมคณะวิชาที่เรียน 

ช้ันป 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร  รวม 

เพศชาย  เพศหญิง  เพศชาย  เพศหญิง 
1  26  25  61  116  228 
2  24  27  49  79  179 
3  22  17  25  67  131 
4  19  14  16  49  98 

รวม  91  83  151  311  636 

เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง 

เปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เก็บขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิหลัง 
ของกลุมตัวอยาง  สวนที่ 2 แบบวัดความคิดสรางสรรค 
สวนที่ 3 แบบวัดความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ( AQ) 
สวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ 
คา 5 ระดับ ใหผูตอบรายงานตนเอง (Self report) จากไมจรงิ 
จริงเล็กนอย จริงปานกลาง จริงมาก และจริงมากที่สุด สวน 
ที่ 4 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ใหเลือก 
ตอบวา “ใช” “ไมใช” หรือ “ไมแนใจ” ตามสภาพที่เปนจริง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เชิญผูทรงคุณวุฒิดาน 
จิตวิทยา จํานวน 4 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง โดยใช 
สถิติ IOC (Index of  item-objective congruence) หาความ 
ตรงดานเนื้อหา (Content validity) นําไปทดลองใช (Tryout) 
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 78 คน จากนั้นนํามา 
วิเคราะหทางสถิติ โดยพิจารณาจากคา Corrected item total 
correlation คัดเฉพาะขอคําถามที่เปนไปตามเกณฑ และ 
วิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  coefficient)  ซึ่ง 
ไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและ 
ประเมินผล ความเช่ือม่ันของแบบวัดความคิดสรางสรรค 
ทั้งฉบับ 24 ขอ มีคา = .89 แบบวัด AQ ทั้งฉบับ 28 ขอ มีคา = 
.87 และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 30 
ขอ โดยขอคําถามแบบประชาธิปไตย แบบเขมงวด แบบ 
ปลอยปละละเลย มีคาความเช่ือม่ัน = .80 .73 และ .71 ตาม 
ลําดับ 

เกณฑการใหคะแนน ให 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ตาม 
ระดับความคิดเห็น และมีการกลับคะแนนสําหรับขอที่มี 

ความหมายทางลบ สวนแบบสอบถามที่วัดการอบรมเลี้ยง 
ดูของครอบครัว ให 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบวา “ใช” 
และ 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบวา “ไมใช” สวนขอที่ตอบ 
ไมแนใจ ให 9 คะแนน ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะหจะไม 
นํามาคิดคะแนนรวม และในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยของรูป 
แบบการเลี้ยงดูแตละแบบเทากันจะตัดทิ้ง เพราะตัดสิน 
ไมไดวาเปนรูปแบบใด สําหรับการแปลผลจากแบบสอบ 
ถามใชเกณฑเฉลี่ยทางสถิติ (วัฒนา  สุนทรธัย, 2546: 65) 

การรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดย 

ตรง ขอความรวมมือกลุมตัวอยางใหตอบแบบสอบถามทุก 
สวนตามความเปนจริงโดยสามารถตอบอยางอิสระทุกคน 

การวิเคราะหขอมูล 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 
1.  ตัวแปรอิสระ (Independent  variable) คือ ภูมิหลัง 

ของนิสิตนักศึกษา มี 9 ตัวแปร ไดแก เพศ ระดับช้ันป คณะ 
วิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของบิดามารดา การ 
ศึกษาของบิดามารดา รายไดของครอบครัว ภูมิลําเนาของ 
ครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว คาตัวแปร 
ดังกลาวมีระดับ 3 ลักษณะดังนี้ 

1.1  มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เปนขอมูล 
ซึ่งกําหนดเปนหลายกลุม หรือเปนหลายประเภท แตไมมี 
ลําดับในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก อาชีพของบิดามารดา และ 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

1.2  มาตรานามบัญญัติที่เปนขอมูลประเภท แบง 
เปน 2 กลุมเทานั้น จึงจัดเปนขอมูลที่เปนตัวแปรแบบทวิ- 
ภาค (Dichotomy) ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เพศ คณะวิชา 
ภูมิลําเนาของครอบครัว



1.3  มาตราเรียงลําดับ (Ordinal  scale) ในการวิจัย 
ครั้งนี้ ไดแก ระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษา 
ของบิดามารดา และรายไดของครอบครัว 

2.  ตัวแปรตาม  (Dependent  variable)  มี  2 ตัวแปร 
ไดแก ความคิดสรางสรรค และความสามารถในการเอา 
ชนะอุปสรรค (AQ) ของนิสิตนักศึกษา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 
1.  สถิติพรรณนา (Descriptive  statistics)  ไดแก คา 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตร- 
ฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะหตัวแปรอิสระดาน 
ตางๆ และหาคาเฉลี่ยของระดับความคิดสรางสรรค และ 
AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  สถิติอางอิง (Inferential statistics) ไดแก คาสัมประ- 
สิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson  correlation  coefficient) 
เพื่อการทดสอบสมมติฐานที่  1 คาสัมประสิทธิ์สหสัม- 
พันธสเปยรแมน (Spearman  correlation  coefficient) เพื่อ 
ทดสอบสมมติฐานที่  2  คาสถิติทดสอบที  (t-test)  และ 
การวิเคราะหความแปรปรวน หรือ ANOVA (Analysis of 
variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 และการวเิคราะหความ 
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffé) เพื่อ 
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู กรณีที่พบวาตัว 
แปรที่ศึกษามีคาเฉลี่ยแตกตางกันจากการวิเคราะหความ 
แปรปรวน 

ผลการวิจัย 
1.  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมาก 

กวาเพศชาย และสวนมากเปนนิสิตนักศึกษาช้ันปที่ 1 มาก 
กวาช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 3 โดยมีช้ันปที่ 4 เปนจํานวนนอย 
ที่สุด การวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บขอมูลดานคณะวิชาไดตาม 
สัดสวนที่กําหนดไว โดยสอดคลองกับจํานวนสัดสวน 
ประชากรจริง สวนใหญกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 2.51-3.00 คะแนน รองลงมาคือ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.00 - 2.50 คะแนน ในขณะที่คะแนน 
เฉลี่ยต่ํากวา 2.00 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51- 
4.00 คะแนน มีเพียงเล็กนอยเทานั้น อาชีพทั้งของบิดาและ 
มารดาสวนใหญเปนเจาของรานหรือกิจการขนาดยอม และ 

สวนมากการศึกษาของบิดาและมารดาจบปริญญาตรี มีเปน 
สวนนอยที่ไมไดรับการศึกษา จํานวนรอยละ 23.80 ของ 
ครอบครัวมีรายไดตอเดือนโดยประมาณมากกวา 60,000 
บาทขึ้นไป มีเพียงรอยละ 8.73 ที่รายไดไมเกิน 10,000 บาท 
กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาของครอบครัวอยูในกรุงเทพ- 
มหานครและเขตปริมณฑลกับอยูในจังหวัดอื่นๆ  เปน 
จํานวนพอๆ กัน แตภูมิหลังดานการอบรมเลี้ยงดูของครอบ 
ครัวมีจํานวนแตกตางกันมาก เพราะรอยละ 86.63 จัดวา 
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ในขณะที่การ 
อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและแบบปลอยปละละเลยมีเพียง 
เล็กนอยเทานั้น 

2.  การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 636 คน แสดงผลวาความคิดสราง 
สรรคมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับปาน 
กลาง สวนคาเฉลี่ย AQ ของนิสิตนักศึกษา มีคาเทากับ 3.51 
คะแนน จัดวาอยูในระดับคอนขางสูง 

3.  การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันเพื่อ 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค และ 
AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบวา มีคา = .53 ที่ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 จึงสรุปไดวาตัวแปรทั้งสอง 
มีความสัมพันธกันทางบวก แตละองคประกอบของความ 
คิดสรางสรรคและแตละองคประกอบของ  AQ ก็มีความ 
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เชน 
เดียวกัน ยกเวนองคประกอบดานความคิดริเริ่มของความ 
คิดสรางสรรคกับองคประกอบดานผลกระทบของ AQ ไม 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4.  การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนเพื่อ 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา ภูมิหลังของ 
นิสิตนักศึกษาดานระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ 
ศึกษาของบิดา และรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธ 
ทางบวกกับความคิดสรางสรรคของนิสิตนักศึกษาอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตพบวา ความคิดสราง 
สรรคกับการศึกษาของมารดาไมมีความสัมพันธกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งพบวา AQ ของนิสิตนักศึกษาไม 
มีความสัมพันธกับภูมิหลังท้ังหมดดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ ดังตารางท่ี 2



ตารางท่ี 2  แสดงความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค และ AQ ของนิสิตนักศึกษากับภูมิหลังดานระดับช้ันป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของบิดามารดา และรายไดของครอบครัว 

ตัวแปร  ความคิดสรางสรรค  AQ 
ระดับช้ันป  .09*  -.04 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .11*  .05 
การศึกษาของบิดา  .09*  .05 
การศึกษาของมารดา  .05  .01 
รายไดของครอบครัว  .08*  .03 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

5.  การใชคาสถิติทดสอบที (t-test)  วิเคราะหเปรียบ 
เทียบคาเฉลี่ยของความคิดสรางสรรค และคาเฉลี่ย AQ 
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับตัวแปรภูมิหลังดาน 
เพศ คณะวิชา และภูมิลําเนา ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็น 

วาคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคและคาเฉลี่ย AQ ของนิสิต 
นักศึกษาไมแตกตางกัน เมื่อมีภูมิหลังที่จําแนกตามตัวแปร 
ดานเพศ คณะวิชา และภูมิลําเนาแตกตางกัน ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคและ AQ ของนิสิตนักศึกษา กับตัวแปรภูมิหลังดานเพศ 

ตัวแปร 
เพศ 

t  Sig. ชาย  หญิง 
n  X ¯  SD  n  X ¯  SD 

ความคิดสรางสรรค  242  3.25  .45  391  3.19  .45  1.52  .13 
AQ  242  3.50  .40  391  3.50  .38  -.10  .92 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคและ AQ ของนิสิตนักศึกษากับตัวแปรภูมิหลังดานคณะวิชา 

ตัวแปร 
คณะวิชา 

t  Sig. วิทยาศาสตรฯ  สังคมศาสตร 
n  X ¯  SD  n  X ¯  SD 

ความคิดสรางสรรค  173  3.22  .46  461  3.21  .45  .27  .79 
AQ  173  3.51  .40  461  3.50  .38  .11  .91 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคและ AQ ของนิสิตนักศึกษา กับตัวแปรภูมิหลังดานภูมิลําเนา 

ตัวแปร 
ภูมิลําเนา 

t  Sig. กรุงเทพฯและปริมณฑล  จังหวัดอื่นๆ 
n  X ¯  SD  n  X ¯  SD 

ความคิดสรางสรรค  316  3.20  .43  313  3.23  .47  -.94  .33 
AQ  316  3.50  .37  313  3.52  .40  -.78  .66 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05



6.  การวิเคราะหความแปรปรวน หรือ ANOVA เพื่อ 
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดสรางสรรค และ 
คาเฉลี่ย AQ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับตัว 

แปรภูมิหลังดานอาชีพของบิดามารดา และการอบรมเลี้ยง 
ดูของครอบครัว ปรากฏดังตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคกับตัวแปรภูมิหลังดานอาชีพของบิดามารดา 
และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

ตัวแปรตาม: ความคิดสรางสรรค 
แหลงความแปรปรวน  SS  df  MS  F  Sig. 

ผลกระทบหลัก:  อาชีพของบิดา  1.31  6  .22  1.08  .37 
อาชีพของมารดา  1.00  6  .17  .82  .56 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  .65  2  .33  1.62  .20 

ปฏิสัมพันธ:  อาชีพของบิดาและอาชีพของมารดา  3.33  25  .13  .66  .90 
อาชีพของบิดาและการอบรมเลี้ยงดู  2.34  7  .33  1.65  .12 
อาชีพของมารดาและการอบรมเลี้ยงดู  2.41  9  .27  1.32  .22 
อาชีพของบิดา อาชีพมารดาและการอบรมเลี้ยงดู  1.58  7  .23  1.12  .35 

ความคลาดเคลื่อน  109.29  541  .20 
ผลรวม  6411.92  607 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

จากตารางที่  6 การวิ เคราะหความแปรปรวน หรือ 
ANOVA พบวา ผลกระทบหลัก ไดแก อาชีพของบิดามารดา 
และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวของนิสิตนักศึกษาที่ 
แตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา ปฏิสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรก็ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน 

ตารางท่ี 7  การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย AQ ของนิสิตนักศึกษากับตัวแปรภูมิหลังดานอาชีพของบิดามารดา 
และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

ตัวแปรตาม: ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
แหลงความแปรปรวน  SS  df  MS  F  Sig. 

ผลกระทบหลัก:  อาชีพของบิดา  1.46  6  .24  1.68  .12 
อาชีพของมารดา  .57  6  .09  .65  .69 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  1.18  2  .59  4.05*  .02* 

ปฏิสัมพันธ:  อาชีพของบิดาและอาชีพของมารดา  3.20  25  .13  .88  .63 
อาชีพของบิดาและการอบรมเลี้ยงดู  1.22  7  .18  1.20  .30 
อาชีพของมารดาและการอบรมเลี้ยงดู  1.09  9  .12  .83  .59 
อาชีพของบิดา อาชีพมารดาและการอบรมเลี้ยงดู  .47  7  .07  .47  .86 

ความคลาดเคลื่อน  78.59  541  .15 
ผลรวม  7563.99  607 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05



จากตารางท่ี 7 พบวา ผลกระทบหลัก ไดแก อาชีพของ 
บิดามารดาของนิสิตนักศึกษาที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ย  AQ 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แต 
พบวา นิสิตนักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

แตกตางกันมีคาเฉลี่ย AQ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ  .05  สวนปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรก็ไมมี 
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7. การวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีเชฟเฟ แสดงผลดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแบบประชาธิปไตย แบบเขมงวด และแบบปลอยปละละเลย 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  X ¯  1. แบบปลอยปละละเลย  2. แบบเขมงวด  3. แบบประชาธิปไตย 
1. แบบปลอยปละละเลย  3.28  - 
2. แบบเขมงวด  3.48  .15  - 
3. แบบประชาธิปไตย  3.53  .25*  .10  - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ย AQ ของนิสิต 
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแบบ 
ประชาธิปไตย และแบบปลอยปละละเลยมีความแตกตาง 
กัน โดยนิสิตนักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบ 
ครัวแบบประชาธิปไตยมีคาเฉลี่ยของ AQ  สูงกวานิสิต 
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแบบปลอย 
ปละละเลย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหแสดงวา ความคิดสรางสรรคของ 

นิสิตนักศึกษามีคา เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอด 
คลองกับผลการวิจัยของ  ทิพวัลย  ปญจมะวัต  (2548) 
สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในภาพรวม 
ดานความคิดสรางสรรค ดังนั้น การพัฒนาและการสงเสริม 
ความคิดสรางสรรคในกลุมเยาวชนจึงควรปรับปรุงให 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะเยาวชนเหลานี้จะเปน 
ทรัพยากรบุคคลที่เปนอนาคตของชาติบานเมืองที่สําคัญ 
ตอไป  สําหรับระดับ  AQ ของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัย 
ครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษร  ภูมิดี (2546) 
อรรถพล  ระวิโรจน (2547) และ อนันต ดุลยพีรดิส (2547) 
ซึ่งสะทอนภาพรวมไดวา นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในประเทศไทยมี AQ ในระดับคอนขางสูง อยางไรก็ตาม 
แมผลวิจัยครั้งนี้จะพบวา AQ อยูในระดับคอนขางสูง แต 
เปนที่นาสังเกตวาคาเฉลี่ยดังกลาวเกินระดับปานกลางมา 

เพียงเล็กนอยเทานั้น เ ม่ือพิจารณาตามสภาพความเปน 
จริง กลุมตัวอยางเปนเยาวชนในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา 
สวนใหญลวนมีเปาหมายในชีวิตและมีอนาคตทั้งนั้น จึง 
นาจะมีกําลังใจหรือพลังในการตอสูและเอาชนะอุปสรรค 
ตางๆ เพื่อไปสูความสําเร็จในระดับมากพอสมควร 

การทดสอบสมมติฐานปรากฏวาสนับสนุนสมมติฐาน 
ที่ 1 คือ ความคิดสรางสรรคกับ  AQ ของนิสิตนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธกันทางบวก แสดงใหเห็น 
วาลักษณะของคนที่มีความคิดสรางสรรคกับคนที่มี AQ จะ 
มีลักษณะสัมพันธกันตามแนวคิดตางๆ ที่อางอิงไว แมจะ 
พบวา องคประกอบดานความคิดริเริ่มไมมีความสัมพันธ 
กับองคประกอบดานผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้อาจ 
เปนเพราะในการเผชิญกับอุปสรรคนั้น การควบคุมอารมณ 
ดานลบที่จะเกิดความเสียหายตอการดําเนินชีวิต ซึ่งหมาย 
ถึงองคประกอบดานผลกระทบคงไมจําเปนตองเกี่ยวของ 
กับความคิดริเริ่มอันเปนความคิดแปลกใหมเทาไรนัก 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 2 นั้น ผลการวิจัย 
สนับสนุนวาความคิดสรางสรรค กับตัวแปรดานระดับช้ัน 
ป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาของบิดา และรายได 
ของครอบครัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานิสิตนักศึกษาสามารถ 
พัฒนาความคิดสรางสรรคมากขึ้นได เม่ือไดรับการศึกษา 
และมีประสบการณเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น นิสิตนักศึกษาที่มี 
ความคิดสรางสรรคมักจะมีผลการเรียนดีหรือคอนขางดี



ดวย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยอื่น เชน การศึกษาของ อารี 
พันธมณี และคณะ (2521) กัมปนาท  วัชรธนาคม (2534) 
และ อรรถพร  กงวิไล และคณะ (2540) การที่ผลแสดงดังนี้ 
อาจเปนเพราะบุคคลที่ มีผลการเรียนคอนขางดีนาจะมี 
ความสามารถในการคิดแกปญหา คิดคนหรือคิดสราง 
สรรคสิ่งตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาอยูแลวก็ได 
ผลการวิจัยยังพบวา การศึกษาของบิดา และรายไดของ 
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดสรางสรรค 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศของ Eda  Heinla 
(2006) แตผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานบาง 
สวน เพราะตัวแปรที่กลาวมาไมมีความสัมพันธกับ AQของ 
นิสิตนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งใหผลแตกตาง 
จากการวิจัยของ ภูมิบดินทร  หัตถนิรันดร (2547) คงเปน 
เพราะ AQ เปนคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ ความ 
คาดหวัง อุปนิสัย และประสบการณสวนบุคคลมากกวา 
ตัวแปรดานระดับช้ันป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษา 
ของบิดามารดา และรายไดของครอบครัวจึงไมคอยมีบท 
บาทกับ AQ มากนัก 

การใชค าสถิติทดสอบทีและการวิ เคราะหความ 
แปรปรวนพบวา นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิหลังดานเพศ คณะ 
วิชา ภูมิลําเนา อาชีพของบิดามารดา และการอบรมเลี้ยงดู 
แตกตางกันมีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสนับสนุนสมมติฐาน 
แตผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อรรถพร 
กงวิไล และคณะ (2540) หากพิจารณาสภาพของสังคม 
ปจจุบันก็ตองยอมรับวาผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลก ทําใหปจจัยดาน 
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวลดบทบาทลง วิธีการอบรม 
เลี้ยงดูของครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ทั้งดาน 
ความใกลชิด ผูกพัน ความเอาใจใสดูแล ตลอดจนการ 
สนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรมตางๆ หรืออาจเปนเพราะ 
ความสับสนหรือความไมเขาใจในการตอบแบบสอบ 
ถามของกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะตัวแปรดานภูมิลําเนา 
กลุมตัวอยางอาจเขาใจวาเปนแหลงที่เกิดหรือที่อยูตาม 
สํามะโนครัว แตตนเองใชชีวิตตั้งแต เล็กจนโตอยูใน 
กรุงเทพ เปนตน ซึ่งควรนําไปพิจารณาสําหรับการศึกษา 
ตัวแปรดานนี้ตอไปในภายหลัง ในทํานองเดียวกันผลการ 
วิจัยพบวา AQ ของนิสิตนักศึกษาที่จําแนกตามตัวแปรภูมิ- 
หลังดานเพศ คณะวิชา อาชีพของบิดามารดา รายได และ 

ภูมิลําเนาของครอบครัวก็ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะการ 
ที่บุคคลจะมีความอดทน  ความมุมานะ และความเขม 
แข็งมากนอยเพียงใดในการเผชิญและเอาชนะอุปสรรค 
เปนลักษณะที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณของ 
แตละบุคคลมากกวา ประกอบกับการดําเนินชีวิตของ 
คนไทยทั่วทุกภาคในประเทศไทยมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวิถีชีวิตคลายคลึงกัน รูปแบบของการตอสู 
จึงไมนาจะแตกตางกันมากนัก รวมทั้ง สภาพสังคมในยุค 
นี้ เปดโอกาสใหบุคคลทุกคนสามารถพัฒนาบทบาท 
ของตนตามศักยภาพไดอยางเทาเทียมกันไมวา เพศใด 
ตัวแปรดังกลาวจึงไมสงผลตอระดับ AQ  ของบุคคล 
เทาไรนัก  ยกเวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ผลการ 
วิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 เพราะพบวา นิสิตนักศึกษา 
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกันมี AQ แตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองการศึกษา 
ของ  เกษร  ภูมิดี  (2546)  และแนวคิดของนักวิชาการ 
(จันทรชลี  มาพุทธ, 2546: 9) ที่เสนอไววา AQ  เปนสิ่งที่ 
พัฒนาไดตั้งแตเล็กจากครอบครัวที่อบอุนดวยความรัก 
ความเขาใจและความเปนประชาธิปไตย 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

ครู อาจารย และนักการศึกษาสามารถใชผลจากการ 
วิจัยครั้งนี้เปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาหาแนว 
ทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาตางๆ ใหเหมาะ 
สมกับตัวแปรตางๆ เชน ระดับช้ันป และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนิสิตนักศึกษา ควรคํานึงถึงการจัดกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรที่สรางบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการเรียนรู 
และการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหมากขึ้น  เพื่อเปด 
โอกาสใหนิสิตนักศึกษาสามารถใชศักยภาพในการ 
จินตนาการ การคิดวิเคราะหแกปญหา และควรเปนกิจ- 
กรรมที่มีความทาทายหรือเปนกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษา 
ตองใช AQ  ใหมากขึ้น เพื่อเปนการผลักดันใหบุคคลได 
พัฒนาตนเองอยางเต็มที่  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา 
AQ  กับความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธกัน ตลอดจน 
มีการเผยแพรและแนะนําวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
ใหแกบิดามารดา หรือผูปกครอง เพื่อจะไดชวยกันสรางคน 
รุนใหมที่เพียบพรอมดวย AQ ที่มีคุณภาพ



2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาและติดตามผลเยาวชนรุนถัดไปวา 

มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค และ AQ มากขึ้นเพียงใด 
ทั้งในระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งคนที่จบการ 
ศึกษาไปปฏิบัติงานในองคการตางๆ โดยใชวิธีการศึกษา 
รูปแบบอื่นๆ บาง หรือมีการศึกษาในลักษณะสรางโปร 
แกรมพัฒนาคุณลักษณะทั้งสองประการใหแกบุคคล 
รวมทั้ง ศึกษาพัฒนาการ บุคลิกภาพ และกระบวนการเกิด 
ความคิดสรางสรรค และ  AQ ที่ใหภาพชัดเจนทั้งในมุม 
กวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อาจขยายการวิจัยในลักษณะขาม 
วัฒนธรรมเปรียบเทียบระหวางเช้ือชาติ เพื่อหาองคความรู 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในแงมุมตางๆ 
ใหมากขึ้น เพื่อใชประโยชนดานการคัดเลือกบุคคลใน 
องคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิผล 
มากที่สุด อันจะทําใหสังคมขับเคลื่อนไปสูความกาวหนา 
ตอไปในอนาคต 
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