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Background Creativity   is  an  important  attribute  of  physicians.  Creativity

helps improve and enhance medical students’ ability to think

and provide qualified and effective services.

Objective To study the level of creative thinking and factors affecting

the creative thinking of Chulalongkorn Medical students.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Materials and Methods The  data  were  collected  by  questionnaires from 434 medical

students of Chulalongkorn University who were in the first to

the fifth year in 2010.  Questionnaire consisted of demographic

data, creative thinking and achievement motivation measures.

The data were analyzed using descriptive statistics,

independence t - test, one-way ANOVA, and multiple linear

regression analysis where appropriate.

Results The results show mean and SD of creative thinking scores

are 42.2 and 6.60 respectively. They are within moderate level.

The creativity on originality and fluency at subscale is of

moderate level while elaboration at subscale is of high level.

Factors associated with an increased scores of creative
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thinking are studying in private or demonstration schools

(B = 1.74, p = .003), the drive to achievement on diligence

(B = 1.55, p = .008), on competition (B = 5.04, p < .001) and

on planning subscale (B = 1.56, p = .002).

Conclusion Most medical students had moderate level of creative thinking.

Students from private schools or demonstration schools, and

high level of drive to achievement and have high creative

thinking scores. The results may be used as guidance to

the related institution to improve the thinking capacity of

medical students in the future.
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จุฑามาศ นาคนิยม, ชัยชนะ นิ่มนวล. ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. จุฬาลงกรณเ์วชสาร  2554 พ.ย. - ธ.ค.; 55(6): 649 - 63

เหตุผลของการทำวิจัย ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะสำคัญของแพทย์ ความคิด

สร้างสรรค์จะส่งผลต่อการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถ

ของนิสิตแพทย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถให้บริการที่มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาถึงระดับและปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์

ของนสิิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที ่กำลังศึกษาในชั ้นปีที ่ 1-5 ปีการศึกษา 2553

จำนวนทั้งสิ้น 434 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามทั่วไป

แบบวดัความคดิสร้างสรรค ์และแบบวดัแรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์สถิตท่ีิใช้

ไดแ้ก ่ Independence t - test, One-way ANOVA และ Multiple

Linear Regression Analysis

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า

เฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์รวมเท่ากับ 42.2 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.60 เมื่อแยกรายด้าน พบว่าความคิด

สร้างสรรค ์ดา้นความคดิรเิริม่และความรวดเรว็ อยูใ่นระดบัปานกลาง

ในขณะที่ด้านการปรับแต่งและความละเอียดลออ อยู่ในระดับสูง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์รวม ได้แก่ สังกัด

โรงเรยีนเอกชนหรอืสาธติ (B = 1.74, p = .003), แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ์

ด้านความพยายาม (B = 1.55, p = .008), ด้านการแข่งขัน (B = 5.04,

p < .001) และดา้นการวางแผน (B = 1.56, p = .002)
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:

:

สรุป นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่ มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง

นิสิตที่มาจากโรงเรียนเอกชนหรือสาธิต และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

สูงมีค่าความคิดสร้างสรรค์สูง ผลการศึกษาท่ีได้ อาจใช้เป็นแนวทางแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาขีดความสามารถในการคิดของ

นิสิตแพทย์ต่อไปได้

คำสำคัญ ความคดิสร้างสรรค,์ นิสิตแพทย.์
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ในช่วงที่ผ่านมา เราเชื่อว่าคนที่เฉลียวฉลาดต้อง

เป็นคนที่มีระดับของ IQ (Intelligence Quotient) สูง

จึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต  ต่อมาได้พบว่า

การมีระดับ IQ สูงเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ได้หมายความว่า

ต้องเป็นคนท่ีประสบความสำเร็จเสมอไป  ดังน้ัน การพัฒนา

ด้านการศกึษาจึงได้ให้ความสำคญัท้ัง IQ และคณุลักษณะ

อ่ืน ๆ  ไปพร้อม ๆ กัน เพราะแตล่ะคนนัน้กมี็ความสามารถ

หรือความถนัดที่แตกต่างกันออกไป โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

(Howard Gardner) (1) นักจิตวทิยาและนกัการศกึษาแหง่

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เชื่อว่าอัจฉริยภาพของคนเรานั้น

มีมากกวา่หนึง่ดา้น และไดต้ัง้ทฤษฎพีหปัุญญา (Multiple

Intelligence) ขึ้นมา เช่นเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ หรือ

CQ (Creativity Quotient) ซึ ่งพบว่าคนที ่มีความคิด

สร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มี IQ สูง แต่เป็นคนที่รู้

จักตัวเอง เข้าใจตนเองดีว่ามีความชอบหรือมีความถนัด

ในด้านใด

ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดออกนอกกรอบ

เดมิ ๆ นำไปสูผ่ลผลิตทางปญัญาใหม ่ๆ ท่ีมีประสิทธภิาพ

มากยิง่ขึน้  ทัง้ยงัเปน็สิง่กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาทางดา้น

สติปัญญา ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ การทำงาน และในการ

พัฒนาสังคม โดยความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์นั้น

ทอม วูเจค (Tom Wujec, 1995) (2)  ได้ให้เหตุผลไว้ 4

ประการ คือ ข้อแรก โลกกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเราต้องตามให้ทัน เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนแบบ

เดิม ๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างในทุกวัน

นี้ได้ ข้อทีส่อง ความคดิสรา้งสรรคจ์ะทำใหเ้รามวีสัิยทศัน์

ประสบการณ ์และมมุมองใหม ่ๆ ซ่ึงทำใหเ้รามพัีฒนาการ

ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการนำความคิดที่ได้สร้างสรรค์มาเติมแต่ง

ความตอ้งการของตนเองนัน่เอง ข้อทีส่าม การสรา้งสรรค์

เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดขึ้นใหม่ เสมือนเป็น

การอดัฉีดพลงังานใหม ่ๆ ให้กับสมองของเรา ข้อสุดท้าย

การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเหมือนยากระตุ้นสำหรับชีวิต

และช่วยเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เราได้อย่างเต็มที่

นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ ์(Achievement motivation) (3) ยังเปน็แรงผลกัดนั

ให้คนเราประสบความสำเร็จ เป็นตัวกระตุ้นให้เราทำอะไร

ไดด้ยีิง่ขึน้ เปน็สิง่ทีท่า้ทายความสามารถ  ทำใหเ้กดิความ

ก้าวหน้าและความสมบูรณ์แบบในชีวิต เป็นการกระทำที่

ไม่ได้หวังผลรางวัลตอบแทน แต่เป็นการการทำเพื่อความ

สุขของตวัเอง ดงันัน้ หากไดรั้บการพฒันาทัง้ดา้นความคดิ

สร้างสรรค ์และแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์ไปพร้อม ๆ  กัน ก็จะเปน็

สิ่งที่ช่วยพัฒนา “คน” ยกระดับความสามารถในทางที่

สร้างสรรค์ แล้วก่อเกิดผลงานใหม่ ๆ ทางความคิดที่มี

คุณค่าได้อย่างไม่หยุดนิ่ง

การวิจัยศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยมีอยู่

จำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็น งานวิจัยที่ศึกษาในระดับ

อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ในระดับอุดมศึกษามี

จำนวนน้อย ผู ้ทำวิจัยจึงเห็นควรศึกษาในกลุ ่มระดับ

อุดมศึกษา  โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้

คอื นสิิตแพทย ์เนือ่งจากการศกึษาทางดา้นการแพทยเ์ปน็

การศึกษามนุษย์ซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นพลวัตร นิสิต

แพทย์จึงต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งต้องนำองค์ความรู้

ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ผู้ทำวิจัยจึง

เล็งเห็นว่าควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับกับความคิดสร้างสรรค์

ของนิสิตแพทย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจ

นำไปใช้ ค้นหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา และยก

ระดับขีดความสามารถของนิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์

ต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ

จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross-sectional Descriptive Study)

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนสิิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 5

ปีการศึกษา 2553 ท้ังนิสิตชายและหญิง พิจารณาเก็บข้อมูล

จากนิสิตทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งหมด

1,377 คน มีผู้ที่ยินดีเข้าร่วมวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 434 คน

จำนวนที่ได้ทั้งหมดยังคงเพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนที่ได้
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จากสูตรคำนวณขนาดตัวอย่างการศึกษาในคนกลุ่มเดียว

ที่กำหนดค่าความแปรปรวนที่ 0.5 ระดับความเชื่อมั่นที่

95% และค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ที่ 0.05 พบว่า

ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ยทีสุ่ดคอื 384 คน ใช้แบบสอบถาม

ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการ

ศึกษา  การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบสอบถามที่ใช้มีทั้งหมด

3 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไป เป็นข้อคำถาม

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อ

คำถามแบบปลายปดิ  มีลักษณะคำถามเปน็แบบใหเ้ลือก

ตอบ จำนวน 16 ข้อ ประกอบดว้ย ปัจจัยส่วนบคุคล และ

ปัจจยัดา้นครอบครวั

ส่วนที ่2 แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ผู้วจัิยเลอืก

แบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย โดยเป็น

แบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550:

125) (4)  ซึ่งศึกษาในนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบวัด

มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (1 = ไม่จริง,

2 = จริงเลก็นอ้ย, 3 = จริงปานกลาง, 4 = จริงมาก และ

5 = จริงมากที่สุด) ตามวิธีของลิเคิร์ท เมื่อวิเคราะห์ข้อ

คำถามและประเมินความเที ่ยงตรงแล้วได้ข้อคำถาม

ทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งเป็นองค์ประกอบ ความคิดริเริ่มและ

ความรวดเรว็ 8 ข้อ คะแนนทีเ่ป็นไปไดต้ั้งแต ่8 - 40 คะแนน

มีค่าความเที่ยง .83 การปรับแต่งและความละเอียดลออ

ของการคดิ 5 ข้อ คะแนนทีเ่ป็นไปไดต้ั้งแต ่5 - 25 คะแนน

มีค่าความเที่ยง .72 โดยคะแนนยิ่งมากระดับความคิด

สร้างสรรคก์ย็ิง่สงู แปลความหมายโดยแบง่คา่คะแนนเปน็

3 ระดบั คอื ตำ่, ปานกลาง, สูง โดยการใชค้า่คะแนนรวม

maximum possible ลบด้วยค่าคะแนนรวม minimum

possible แลว้หารดว้ยจำนวนอนัตรภาคชัน้ (3 ระดบั)

ส่วนที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัย

เลือกแบบสอบถามที่พัฒนาโดย ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต

(2548: 123-125) (5) ซึ่งศึกษาในนิสิตระดับปริญญาตรี

แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ

(1 = น้อยทีสุ่ด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ

5 = มากทีสุ่ด) ตามวธีิของลเิคร์ิท  เมือ่วเิคราะหข์อ้คำถาม

และประเมินความเทีย่งตรงแล้วได้ข้อคำถามท้ังหมด 21 ข้อ

แบ่งเปน็องคป์ระกอบ ความพยายาม 5 ข้อ คะแนนทีเ่ป็น

ไปไดต้ั้งแต ่5-25 คะแนน มีค่าความเทีย่ง .81 การแขง่ขนั

5 ข้อ คะแนนท่ีเป็นไปได้ต้ังแต่ 5-25 คะแนน มีค่าความเท่ียง

.78 การวางแผน 4 ข้อ มีค่าความเทีย่ง .70 คะแนน ท่ีเป็นไป

ได้ต้ังแต ่4-20 คะแนน  การจดัระบบ 4 ข้อ คะแนนทีเ่ป็นไป

ได้ตั้งแต่ 4-20 คะแนน มีค่าความเที่ยง .80 ความเชื่อมั่น

3 ข้อ คะแนนท่ีเป็นไปได้ต้ังแต่ 3-15 คะแนน มีค่าความเท่ียง

.73 โดยคะแนน ยิ่งมากระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก็ยิ่งสูง

แปลความหมายโดยแบ่งค่าคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ,

ปานกลาง, สูง โดยการใช้ค่าคะแนนรวม maximum

possible ลบด้วยค่าคะแนนรวม minimum possible

แล้วหารดว้ยจำนวนอนัตรภาคชัน้ (3 ระดบั)

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามโดย

ประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิต ขอความร่วมมือกับ

ประธานนิสิตแพทย์แต่ละชั้นปี โดยเก็บรวบรวมเอกสาร

คืนหลังจากที่ส่งแบบสอบถามไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

ต่อจากนั้นผู ้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบถึง

ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามก่อนนำไปวิเคราะห์

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  เพื่ออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ได้แก่

ค่าร้อยละ  ค่าแจกแจงความถี่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่า

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนมุาน  เพือ่หาปจัจัย

ที ่ม ีความสัมพันธ์ก ับความคิดสร้างสรรค์รวม ได้แก่

Independence t - test, One-way ANOVA และหาก

มีการละเมิดข้อตกลงเร ื ่องความเท่าเทียมของความ

แปรปรวน ผู้วิจัยจะรายงาน Welch’s F แทน F statistic

ปกติสำหรับตัวแปรที่มีความเท่าเทียมของความแปรปรวน

และเปน็ ordinal ผู้วิจัยจะรายงานผลของ Linear contrast

เป็นหลัก สำหรับการหาปัจจัยทำนายความคิดสร้างสรรค์
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รวม โดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรพร้อมกันหลายตัว

ผู้วจัิยใช ้Multiple Linear Regression Analysis

ผลการศึกษา

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที ่ได้ตอบแบบสอบถามมี

จำนวนทั้งสิ้น 434 คน จากการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ พบว่ามีข้อมูลที่มีความ

สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในตัวอย่าง

จำนวน 417 คน

นิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 2 ใน 3 เป็นเพศหญิง

โดยส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาก

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากกำลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 - 2 มากกว่าครึ่งหนึ่งได้เกรด

เฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51 - 4.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

มีงานอดิเรกที่ชอบหรือใช้เวลามากที่สุด คือ การพักผ่อน

กิจกรรมสังสรรค์และบันเทิง  บิดาและมารดาของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี เมื ่อรวมค่าคะแนนแรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีค่าคะแนนอยู่ในระดับกลางใน

ทุกองค์ประกอบ ยกเว้นในองค์ประกอบของความเชื่อมั่น

(Confident) ที ่ส ่วนใหญ่มีค่าคะแนนอยู ่ในระดับสูง

(ตารางที ่1)

ตารางท่ี 1.  จำนวนและร้อยละจำแนกตามขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไปของนิสิต จำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ (n = 417)

ชาย 165 39.6

หญิง 252 60.4

สังกดัโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา (n = 415)

โรงเรยีนสาธติ สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั 49 11.8

 โรงเรยีนสงักดักรมสามญั 288 69.4

โรงเรยีนเอกชน และอืน่ ๆ 78 18.8

ระดับช้ันปทีีก่ำลงัศกึษา (n = 417)

ช้ันปีท่ี 1 111 26.6

ช้ันปีท่ี 2 111 26.6

ช้ันปีท่ี 3 30 7.2

ช้ันปีท่ี 4 83 19.9

ช้ันปีท่ี 5 82 19.7

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ลา่สุด (GPA) (n = 394)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 3.00 27 6.5

ระหวา่ง 3.01-3.50 131 31.4

ระหวา่ง 3.51-4.00 236 56.6
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ตารางท่ี 1.  จำนวนและรอ้ยละจำแนกตามขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

ลักษณะทั่วไปของนิสิต จำนวน (คน) ร้อยละ

งานอดเิรกทีช่อบหรอืใชเ้วลามากทีสุ่ด (n = 381)
พักผ่อน/สังสรรค์/บันเทิง 140 36.7
Internet 101 26.5
อ่านหนงัสอื 81 21.3
กีฬา/กิจกรรมสร้างสรรค์ 59 15.5

การอา่นหนงัสืออืน่นอกเหนอืหนงัสือเรยีน (n = 412)
ไม่ชอบอ่าน 60 14.6
ชอบอ่าน 352 85.4

ระดับการศกึษาสงูสุดของบดิา (n = 413)
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 24 5.8
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 2.9
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 4.4
อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 38 9.2
ปริญญาตรี 205 49.6
สูงกว่าปริญญาตรี 116 28.1

ระดับการศกึษาสงูสุดของมารดา (n = 413)
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 25 6.1
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 3.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 4.6
อาชวีศกึษา / อนปุริญญา 38 9.2
ปริญญาตรี 227 55.0
สูงกว่าปริญญาตรี 90 21.8

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
I ความพยายาม (Diligent) (n = 414)

ระดับต่ำ 9 2.2
ระดับกลาง 239 57.7
ระดับสูง 166 40.1
Mean = 17.58, S.D. = 2.926

II    การแขง่ขัน (Competition) (n = 413)
ระดับต่ำ 28 6.8
ระดับกลาง 265 64.2
ระดับสูง 120 29.1
Mean = 16.50, S.D. = 3.351
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์รวม

อยู่ในระดับกลาง เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ด้าน

ความคิดริเริ่มและความรวดเร็ว แต่มีความคิดสร้างสรรค์

ด้านการปรับแต่งและความละเอียดลออของการคิดอยู่ใน

ระดบัสูงเปน็สว่นใหญ ่(ตารางที ่2)

ตารางท่ี 1.  จำนวนและรอ้ยละจำแนกตามขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

ลักษณะทั่วไปของนิสิต จำนวน (คน) ร้อยละ

III การวางแผน (Planning) (n = 416)

ระดับต่ำ 39  9.4

ระดับกลาง 256 61.5

ระดับสูง 121 29.1

Mean = 13.00, S.D. = 2.636

IV การจดัระบบ (System) (n = 416)

ระดับต่ำ 25  6.0

ระดับกลาง  247 59.4

ระดับสูง 144 34.6

Mean = 13.57, S.D. = 2.529

V ความเชือ่มัน่ (Confident) (n = 416)

ระดับต่ำ 10 2.4

ระดับกลาง 167 40.1

ระดับสูง 239 57.5

Mean = 11.80, S.D. = 2.099

ตารางที ่2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ ระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 1 - 5 คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (n = 417)

ตัวแปร Mean (S.D.) Median Min-Max                  ระดับ (%)

(IQR) ต่ำ กลาง สูง

ความคดิสร้างสรรค ์(รวม) 42.2 (6.60) 42 (9) 24 - 60 4.1 74.6 21.3

ความคิดริเริ่มและความรวดเร็ว

(Original / Fluency) 23.7 (4.74) 24 (6) 10 - 37 12.7 76.7 10.6

การปรับแต่งและความละเอียดลออของ

การคิด (Elaboration) 18.5 (2.75) 19 (3) 9 - 25 1.9 46.0 52.0
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เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ (ตารางที่ 3) พบว่า

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์รวมอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) เพศชาย

(p = .003); 2) สังกัดโรงเรียนเอกชนเทียบกับกรมสามัญ

ศึกษา (p = .02); 3) ระดบัช้ันการศกึษาชัน้ตน้ ๆ เม่ือเทยีบ

กับช้ันสูง ๆ ข้ึนไป ตามลำดบั (p = .01); 4) การมกีีฬาและ

กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็นงานอดเิรก (p = .022); 5) การอา่น

หนังสืออื่น (p = .032); 6) การที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

(ตารางที ่4) เพิม่ขึน้จากระดบัตำ่, กลาง และสงู ตามลำดบั

ด้านความพยายาม (p < .001) ด้านการแขง่ขนั (p < .001)

ด้านการวางแผน (p < .001) และด้านการจัดระบบ

(p < .001)

ตารางที ่3. การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่ปัจจัยทีสั่มพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคร์วม

ตัวแปร n Mean SD t / F df p-value

เพศ

ชาย 165 43.4 6.88 3.004 415 0.003

หญิง 252 41.4 6.31

สังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรยีนสาธติ สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั 49 43.2 6.63 3.930 2, 412 0.020

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 288 41.6 6.77

โรงเรยีนเอกชน และอืน่ ๆ 78 43.8 5.65

ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษา

ชั้นปีที่ 1       (Science) 111 43.3 5.92 6.705 1, 414 0.010*

ชั้นปีที่ 2, 3   (Pre-clinic) 141 42.5 6.82

ชั้นปีที่ 4, 5   (Clinic) 165 41.2 6.74

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ลา่สุด (GPA)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 3.50 158 41.7 6.82 -1.147 392 0.252

ระหวา่ง 3.51 – 4.00 236 42.5 6.51

งานอดเิรกทีช่อบหรอืใช้เวลามากทีสุ่ด

พักผ่อน/สังสรรค์/บันเทงิ 140 41.7 6.07 3.251 3, 377 0.022

Internet 101 41.0 7.09

อ่านหนงัสือ 81 43.0 6.70

กีฬา/กิจกรรมสร้างสรรค์ 59 44.0 6.98

การอา่นหนงัสืออืน่

ไม่ชอบอ่าน 60 40.5 6.14 -2.154 410 0.032

ชอบอ่าน 352 42.5 6.64
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* วเิคราะหโ์ดยใช ้polynomial contrast : linear

ตารางที ่3. การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่ปัจจัยทีสั่มพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรคร์วม (ตอ่)

ตัวแปร n Mean SD t / F df p-value

ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 54 41.2 7.20 3.637 1, 409 0.057*

อาชีวศึกษา/อนุปริญญาตรี 38 41.5 6.15

ปริญญาตรี 205 42.0 6.49

สูงกว่าปริญญาตรี 116 43.2 6.59

ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า 58 41.5 7.01 1.197 1, 409 0.275*

อาชีวศึกษา/อนุปริญญาตรี 38 42.3 6.13

ปริญญาตรี 227 42.1 6.54

สูงกว่าปริญญาตรี 90 42.8 6.70

ตารางท่ี 4.  การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิก์บัความคดิสรา้งสรรคร์วม

ตัวแปร n Mean SD t / F df p-value

I ความพยายาม (Diligent)
ระดับต่ำ 9 38.3 9.90 22.058 2, 21 < 0.001
ระดับกลาง 239 40.6 5.83
ระดบัสูง 166 44.8 6.63

II การแขง่ขัน (Competition)
ระดับต่ำ 28 34.1 5.62 61.404 2, 71 < 0.001
ระดับกลาง 265 41.0 5.24
ระดบัสูง 120 46.7 6.62

III การวางแผน (Planning)
ระดับต่ำ 39 38.7 7.20 30.678 1, 413 < 0.001*

     ระดบักลาง 256 41.3 6.16
     ระดบัสูง 121 45.1 6.31

IV  การจดัระบบ (System)
     ระดบัต่ำ 25 38.2 6.36 24.725 1, 413 < 0.001*
     ระดบักลาง 247 41.0 6.02
     ระดบัสูง 144 44.9 6.69

V  ความเชือ่มัน่ (Confident)
     ระดบัต่ำ 10 43.4 9.24 0.050 1, 413 0.823*
     ระดบักลาง 167 41.1 5.91
     ระดบัสูง 239 42.9 6.86

* วิเคราะหโ์ดยใช ้polynomial contrast : linear
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เมื่อวิเคราะห์ด้วย Multiple Linear Regression

แล้วคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการหรือแบบวิเคราะห์

(Model) โดยเลือกตัวแปรอิสระที่มีความเป็นไปได้สูง ๆ

โดยอาศยัทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้คดัเลอืกดว้ย

กระบวนการกำจัดตัวแปรอิสระออกจากสมการทีละตัว

(Backward Elimination) โดยเลอืกตวัแปรทีมี่สัมประสทิธิ์

ถดถอยบางส่วน (Partial regression coefficient) น้อย

สุดและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่า t-test, F-test  ทีมี่คา่

p > 0.05) ออกก่อน และตัดออกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง

คงเหลือเฉพาะตัวแปรอิสระที ่มีนัยสำคัญทางสถิติใน

Model สุดทา้ย (ตารางที ่5) พบวา่มีเพยีง 4 ตวัแปรเทา่นัน้

ได้แก่ สังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ ด้านความพยายาม, ด้านการแข่งขัน และด้าน

การวางแผน ร่วมกันทำนายความคิดสร้างสรรค์รวม ได้

ร้อยละ 31.40 ของความแปรปรวน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการแข่งขัน มีอิทธิพล

ต่อคะแนน ความคิดสร้างสรรค์รวมในเชิงบวกสูงที่สุด

(β= 0.425)

อภปิรายผล

ผลการวจัิยครัง้นี ้พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถาม

417 คน  มีระดับความคิดสร้างสรรค์รวม และด้านความ

คิดริเริ่มและความรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ

ปรับแต่งและความละเอยีดลอออยู่ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้อง

กับการวิจัยของ ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต (2548) (5) ที่พบว่า

ความคิดสร้างสรรค์รวมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีระดบัความคดิสรา้งสรรคร์วม และดา้นความคดิคลอ่งตวั

หรอืความคดิรวดเรว็ อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นความ

ละเอียดลออ อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

การวิจัยของ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550) (4) ที่ศึกษา

ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะต่าง ๆ ชั้นปีที่ 1 - 4 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งจาก

รัฐบาลและเอกชน ปีการศึกษา 2549  พบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์

รวม   จากการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู พบวา่ แรงจงูใจใฝ่

สัมฤทธิ์ ด้านความพยายาม, ด้านการแข่งขัน และด้าน

การวางแผน, สังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีความ

สัมพันธ์ในเชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์รวมของนิสิต

แพทย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความ

คิดสร้างสรรค์ พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการแข่งขัน

มีอิทธิพลต่อคะแนน ความคิดสร้างสรรค์รวมในเชิงบวก

สูงทีสุ่ด (β= 0.425) นอกจากนีย้งัพบวา่ ดา้นการวางแผน

และด้านความพยายาม มีอิทธิพลต่อคะแนนความคิด

สร้างสรรค์รวมสูงเป็นลำดับถัดมา ซึ่งสอดคล้องกับงาน

ตารางท่ี 5.การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของความคิดสร้างสรรค์รวม (Creativity total) (Model

สุดท้าย) (n = 413)

สังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 1.735 0.589 0.121 2.944 0.003

(เอกชน/สาธติ เทยีบกบักรมสามญัศกึษา)

แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์ดา้นความพยายาม 1.553 0.582 0.124 2.669 0.008

แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์ดา้นการแขง่ขนั 5.040 0.525 0.425 9.600 < 0.001

แรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์ดา้นการวางแผน 1.560 0.510 0.139 3.058 0.002

Constant 21.596 1.691 12.772 < 0.001

R = 0.560          R2 = 0.314          S.E est. = 5.495          F = 46.360          p-value = < 0.001

ตัวแปร B S.E B βββββ t Sig.
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ความคดิสรา้งสรรคข์องนสิิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

วิจัยและทฤษฎขีอง Sternberg และ Lubart (1995) (6) ท่ี

พบวา่ ความคดิสร้างสรรคน้ั์นเปน็ผลมาจากปจัจัยหลาย ๆ

ด้านรวมกนั 6 ด้าน ซ่ึงมปัีจจัยแรงจงูใจใฝสั่มฤทธิ ์เป็นตน้

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542)(7)

ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นการแสดงออกถึง

การมคีวามคดิสรา้งสรรค์

ปัจจัยสังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า

นิสิตที ่มาจากสังกัดโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์

รวมสูงกว่านิสิตที่มาจากสังกัดโรงเรียนกรมสามัญศึกษา

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นไปได้ว่า การจัดสภาพสิ่ง

แวดล้อมภายในโรงเรยีน หรือรูปแบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเอกชนและโรงเรยีนสาธติสังกัดทบวงมหาวทิยาลัย

มีความแตกต่างจากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ดังที่

Rogers (1959) (8) ไดก้ลา่ววา่ ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถ

ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ ้นได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม

เทคนิค หรือวิธีการ ให้มีความเหมาะสมถูกต้อง อันส่งผล

ให้เกิดความรูสึ้กปลอดภยัทางจติ (Psychological Safety)

และมีความเป็นอิสระทางจิต (Psychological Freedom)

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคดิของ Davis (1973) (9) ไดก้ลา่วไว้

ว่า ว่าโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้เด็ก

ค้นพบความคิดใหม่ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

อย่างเต็มที่ แต่ Davis ไม่เห็นด้วยกับการเรียนการสอน

ทีเ่ปน็วชิาการมากเกนิไป และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ

Smith and Hildreth (1972) (10) ท่ีว่าบรรยากาศในหอ้งเรียน

นั้น มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่าง

มาก โดยเด็กจะรู้สึกเป็นอิสระมากกว่า ถ้าหากไม่ถูกควบ

คุมจากระเบียบที่เคร่งครัดจนเกินไป ควรมีชั่วโมงที่ว่างพอ

สำหรับให้เด็กได้ทำงาน หรือกิจกรรมของตัวเองได้อย่าง

อิสระในเวลาที่เขาต้องการ รวมถึงการสนับสนุนให้ทำงาน

เป็นกลุ่มร่วมด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ

Astin (1968) (11) ที่ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนานักศึกษา พบว่าตัวแปรที่มี

อิทธพิลไดแ้ก ่1) ลักษณะของสถาบนั 2) หลักสูตร 3) กลุ่ม

เพือ่น 4) การมส่ีวนรว่มของนกัศกึษา โดยกลุม่เพือ่น และ

ลักษณะอาจารย์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อนักศึกษามากกว่า

ลักษณะของสถาบนั ฉะนัน้ ห้องเรยีนทีดี่ ต้องเปน็หอ้งเรยีน

ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้มีการพัฒนาได้

อย่างเหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสอด

คล้องกับลักษณะของโรงเรียนเอกชน หรือสาธิตมากกว่า

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญโดยทั่วไป โดยอาจอธิบายได้ว่า

สังกัดโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเอกชน มีต้นทุนการผลิต

ทีสู่งกวา่ จึงสามารถสรา้งองคป์ระกอบตา่ง ๆ ทีมี่ส่วนชว่ย

ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีกว่า

สังกดัโรงเรยีนกรมสามญัศกึษา

สำหรับปัจจัยเรื่องเพศ จากการวิเคราะห์ตัวแปร

รายคู่ ซึ่งพบว่าเพศชายมีระดับความคิดสร้างสรรค์ สูง

กว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจัิยของ Crawford (1978) (12) ท่ีศึกษาในกลุม่นักศึกษา

มหาวิทยาลัย พบว่าคุณลักษณะด้านความคิดริเริ ่ม มี

ความสัมพันธ์กับเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ลัดดา อุตสาหะ (2519) (13) ที่พบว่าเพศชายมีความคิด

ริเริ ่มสูงกว่าเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตที่ระดับ p < 0.01 เป็นไปได้ว่า การที่เพศหญิงได้รับ

อิทธพิลจากครอบครวั และโรงเรยีนตัง้แตเ่ดก็ ดว้ยขอ้จำกดั

ในเรื ่องของความปลอดภัย จึงอาจส่งผลให้เพศหญิงมี

ความคิดริเร่ิมน้อยกว่าเพศชาย  นอกจากน้ียังพบว่าเพศชาย

มีความสมัพันธ์กับด้านการปรบัแต่งและความละเอยีดลออ

ของการคิด อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งต่างจากงาน

วิจัยของ Crawford (1978) (12) ที่พบว่าความประณีต

ละเอียดลออมีความสัมพันธ์กับเพศหญิง

แต่ปัจจัยเร่ืองเพศกบัความคดิสร้างสรรค ์ไม่พบว่า

มีความสมัพนัธก์บัในการศกึษาของ กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ์

(2550) (4) ท่ีศึกษานสิิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตร,ี ผลการ

วิจัยของ อัจฉรา แยม้สรวล (2518) (14) ในเดก็นกัเรยีนระดบั

ชั ้นประถมศึกษา ที่พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี

ความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ เป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

และรูปแบบการวิจัยที่ต่างกัน ย่อมส่งผลให้การวิจัยมีผล

แตกต่างกัน
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การศึกษาครั้งนี ้ ยังพบว่าค่าคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ มีแนวโน้มลดลงตามลำดับชั ้นปีที ่เพิ ่มขึ ้น

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ซึ่งไม่สอด

คล้องกับการวิจัยของ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550) (4)

พบว่าปัจจัยชั ้นปีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิด

สร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05

ความแตกต่างนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบการเรียนการสอน

ซึ่งในคณะแพทย์ เมื ่อนิสิตชั ้นปีที ่สูงขึ ้นการเรียนต้อง

เกี ่ยวข้องกับผู ้ป่วย และต้องใกล้ชิดกับผู ้สอนมากขึ ้น

กระบวนการคิดอาจถูกจำกัดอยู่ในกรอบการดูแลผู้ป่วย

ที่มีข้อกำหนดชัดเจน  เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นผลให้

ความคดิรเิริม่มีแนวโนม้ลดลง โดยสมมตฐิานนีจ้ำเปน็ตอ้ง

ไดรั้บการทดสอบในการวจัิยตอ่ ๆ ไป

ปัจจัยงานอดิเรก พบว่ากลุ ่มที ่มีงานอดิเรกที ่

ค่อนข้างให้ประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ, เล่นกีฬา และ

กิจกรรมสร้างสรรค์ มีค่าความคิดสร้างสรรค์รวมสูงกว่า

กลุ่มที่ใช้เวลาในการพักผ่อน, สังสรรค์บันเทิง และเล่น

Internet อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับปัจจัย

การอา่นหนงัสอือ่ืน พบวา่ ช่วยเพิม่ความคดิสรา้งสรรคไ์ด้

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนเฉลี่ยล่าสุดไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เมียร์และสเตน (Meier and Stein, 1955) (15) ที่ศึกษา

นักเรียนท่ีมีระดับเชาว์ปัญญาสูง พบว่าผลการทดสอบไอคิว

และการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความสัมพันธ์กัน

และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ สแตปป์ (Stapp, 1964)(16)

ที่ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนศิลปะ พบว่า

ความคิดสร้างสรรค์และระดับเชาว์ปัญญาไม่มีความสัมพันธ์

กันอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยกลุ่มนักศึกษาที่เรียน

ศิลปะมีค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่

เร ียนศิลปะ แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ มาลินี

เหมะธลิุนทร ์(2517) (17) ทีศ่กึษานกัเรยีนชัน้ปทีี ่3 โรงเรยีน

เพาะช่าง พบว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับงานวิจัยนี้ เมื่อผู้วิจัยนำ

ปัจจัยหลายตัว เช่น เพศ งานอดิเรก และการอ่าน มา

วิเคราะหด้์วยวธีิ Multiple Linear Regression เพ่ือควบคมุ

อิทธพิลของตวักวน (Confounding effect) พบวา่ตวัแปร

ดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ จึงอาจเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

งานอดิเรก และการอ่าน กับความคิดสร้างสรรค์ในการ

วิเคราะห์รายคู่นั้นอาจเกิดจากอิทธิพลของตัวกวน

การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์

ใช้ เช่น มีรูปแบบการวิจัยที่เป็นแบบ Cross-Sectional

จึงไม่สามารถระบุเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได ้รวมทั้ง

เป็นการศึกษาที่เดียว จึงไม่สามารถสรุปผลแทนนิสิต

นักศึกษาแพทย์ของท่ีอ่ืนได้  นอกจากน้ี อัตราการตอบสนอง

ที่ต่ำทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถกระจายผลไปสู่นิสิต

แพทย์ทั้งหมดเพราะ อาจทำให้ผลสรุปมีอคติ ซึ่งยังเป็น

การยากทีจ่ะสรปุวา่ อัตราการไมต่อบสนอง กระทบตอ่ผล

วจัิยทีไ่ดใ้นทศิทางใด และขอ้ควรพจิารณาอกีประการหนึง่

คือเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งได้มาจากการปรับจากเครื่องมือเดิม

ท่ีมีผู้พัฒนามากอ่นหนา้ การนำไปเทยีบเคยีงกบัการศกึษา

ซึ่งใช้เครื่องมือต่างกัน อาจให้ผลที่ต่างกันได้ การเทียบ

เคียงกับผลการศึกษาอื่นนั้น จึงจำเป็นต้องระมัดระวังใน

การแปลผล

สรุป

ความค ิดสร ้ างสรรค ์ รวมของน ิส ิตแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั อยูใ่นระดบั

ปานกลาง สำหรบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค์

รวม ได้แก่ สังกัดโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนสาธิตสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้านความพยายาม

ในระดับสูง, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการแข่งขัน ในระดับ

สูง และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการวางแผน ในทิศ

ทางทีเ่พิม่ขึน้จากระดบัตำ่, ระดบักลาง และระดบัสูง ตาม

ลำดับ แต่เพศพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ก ับความคิด

สร้างสรรค์
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ความคดิสรา้งสรรคข์องนสิิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้

ความกรุณาตอบแบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือ ขอกราบ

ขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่มอบทุนสนับ

สนุนการวจัิย ขอกราบขอบพระคณุรองคณบด ีฝ่ายกจิการ

นิสิต, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตทุกท่าน, ประธานนิสิต

แพทย์ช้ันปีท่ี 1 - 5 ทุกท่าน, เจ้าหน้าท่ีภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอกราบขอบ

พระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ที่

อนุญาตให้ใช้แบบสอบถามวัดความคิดสร้างสรรค์ และ

คุณทิพวัลย์ ปัญจมะวัต ที่อนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม

วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการวิจัยครั้งนี้
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