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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัยจานวน 831 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน ที่ได้มา
จากการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม ลักษณะเป็นแบบวัดประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 43 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า แบบวัดที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ คุณภาพของแบบวัดมี
ความตรงเชิงเนื้อหาของคานิยามของทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม มีค่าระหว่าง 0.6–1 ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
วัด มีค่าระหว่าง 0.6–1 ค่าอานาจจาแนกทั้งสามองค์ประกอบ มีค่าระหว่าง 0.26–0.67 ผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า 0.925 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าเป็นบวก ซึ่ง
มีขนาดตั้งแต่ 0.41-0.75 เกณฑ์ปกติในด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ T ปกติ มีค่าระหว่าง T10–T71 ด้านทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ T ปกติมีค่าระหว่าง T11–T69 ด้านการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ T ปกติ มีค่า
ระหว่าง T12–T69 และแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งฉบับ T ปกติ
มีค่าระหว่าง T7–T71
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Abstract
The research purposes were 1) to construct and verify the quality of measurement scale
on creative and innovation skills for secondary school students 2) to construct the norms of
measurement scale on creative and innovation skills for secondary school students. The sample
was 831 secondary school students studying in the second semester of the academic year 2020 in
27 schools from the secondary education service area office of Sukhothai. The sample was selected
by using multi-stage sampling. The measurement scale was five-point rating scale with 43 scale
items. The results of the research were as follows: The measurement scale consisted of 3
components, including think creatively, work creatively with others and implement innovation.
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Regarding the quality of measurement scale, the content validity of the definition of creative and
innovation skills was between 0.6-1. The content validity of the measurement scale of creative
innovation skills for secondary school students was between 0.6-1. The discriminant validity of all
three components was found to be between 0.26-0.67. The reliability for this measurement scale
was 0.925, which was considered as a high level. The factor loading of the observed variables had
a value between 0.41-0.75. The norm of Think creatively had normalized T-score ranged from T10 to
T71, Work creatively with others T-score ranged from T11 to T69, Implement innovation T-score ranged
from T12 to T69, and measurement scale on creative and innovation skills for secondary school
students had normalized T-score ranged from T7 to T71.
Keywords: Creative and Innovation Skills, Measurement Scale, Norms
บทนา
ในช่วงศตวรรษที่ 21 โลกได้มีความผันผวน แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เกิดความไม่แน่นอน ทั้งจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
เกิดวิกฤติการการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมนุษย์เรานั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ และยังคงต้องดาเนินชีวิต
ต่อไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องมีทักษะการเอาชีวิตรอด มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนาความคิดนี้ไปต่อยอด พัฒนาออกมาให้อยู่ในรูปของนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และสังคม การส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรม ให้มีความรุดหน้า ตรงความต้องการและ
ทั น ต่ อ สถานการณ์ นั้น สามารถเป็น เกราะป้ องกั น ที่ จ ะช่ ว ยให้ม นุษ ย์ เรารั บมื อ กั บกระแสโลกาภิวั ต น์ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงอธิบายในการแสดงปาฐกถา เรื่อง “เทคโนโลยี
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจาปี ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “คนเรานั้นจะต้องมีนวัตกรรม คือต้องมี Innovation
หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ หรือต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่
ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่ ความพอใจ ความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน
ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้า ยิ่งในภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม
ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของระบบ โดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม” สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2561 ได้กาหนดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติการเมืองต่อไปได้ สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืนซึ่งกาหนดผ่านกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ของการศึกษา มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผู้เรียนรู้ 2. ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3. พลเมืองที่เข็มแข็ง โดยผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมผู้เรียนจะต้องเป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม
สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรม สินค้าและบริการ การเกษตร อาหารและยา
รวมถึงนวัตกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ชุมชน
องค์กร หรือประเทศสามารถยืนหยัด แข่งขันต่อสู้กับเวทีโลกได้อย่างมั่น คง เข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนั้นการจั ด
การศึกษาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาการสอน หลักสูตรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ผู้เรียน
ควรมีทักษะการคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการค้นคว้า ออกแบบ ลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก เลือกใช้ประโยชน์
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ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆของโลก อีกทั้งกระตุ้นให้มีการแสวงหาความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลอื่น เพื่อนาไปสู่การต่อยอดการสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม โดยนวัตกรรมอาจ
เป็ น รู ป แบบทางความคิ ด หรื อ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น มาใหม่ หรื อ อาจมี ก ารปรั บ ปรุ งต่ อ ยอดจากความรู้ เ ดิ ม
(Patphol and Wongyai, 2019)
ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นเป็นวัยที่ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อยากรู้อยากเรียน
ชอบความท้าทาย สนใจการเข้าสังคม และเปิดรับสิ่งใหม่ได้ดี ทันเหตุการณ์ ทันสมัย การส่งเสริมผู้เรียนในวัยนี้ ให้มี
การพัฒนาทางด้านทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด ความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบ
ใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร และช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ดีสาหรับโลกในอนาคต เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ผ่านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2561 ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กาหนดไว้ว่าผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีทักษะการทางานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร รอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ นาความคิดสู่การสร้างผลงาน
จากเหตุผล ความสาคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว และในฐานะที่ผู้วิจัยได้มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการ รูปแบบหรือมาตรฐานที่แน่
ชัดในการวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านการศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการหารคุณภาพในด้านความตรง
เชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น อานาจจาแนก ความตรงเชิงโครงสร้าง และสร้างเกณฑ์มาตรฐานที เพื่อใช้ในการแปล
ความหมายของคะแนนการวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยหวังว่าแบบ
วัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการนาผลการ
วัดไปพิจารณาพัฒนาหลักสูตรสถานของศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะสร้างสรรค์
นวัตกรรมสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิจัยนี้เป็นการสร้างและหาคุณภาพ และสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม (Patphol and
Wongyai, 2019) มี 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ 2) การท างานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ 3) การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ
1. การคิดอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองในการมุ่งหาช่องทางในการต่อยอดพัฒนา
จินตนาการ ความรู้ ประสบการณ์มาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเกิดจากการเรียนรู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จนสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบความคิดที่แปลกใหม่ หลากหลาย ไม่ซ้าใครที่เป็นผลดีต่อตนเอง
และผู้อื่น มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
1.1 มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา
1.2 ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
1.3 ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย
1.4 ประเมินและปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง
2. การทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ การดาเนินการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความเต็ม
ใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็น มุมมองใหม่ๆที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ เข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
2.1 เคารพความคิดของคนอื่น
2.2 เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ ที่ทันสมัย
2.3 นาเสนอความคิดของตนเองกับผู้อื่น
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ
2.5 ทางานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจ
3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สาเร็จ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ จินตนาการ ในการสร้าง
ผลงาน ผ่านการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ติดตามผลความก้าวหน้า ประเมิน ตรวจสอบผลงานของ
ตนเองระหว่างการดาเนินงาน เพื่อนาผลไปปรับปรุง แก้ไขนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ในการนาเสนอนวัตกรรมได้อย่าง
น่าสนใจ และเหมาะสม มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
3.1 วางแผนพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
3.2 พัฒนานวัตกรรมและประเมินระหว่างการพัฒนา
3.3 ประเมินสรุปประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนา
3.4 ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของนวัตกรรมให้ดีขึ้น
3.5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารนวัตกรรมสู่สังคม
4. แบบวัดทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้
คะแนนตามระดับ ได้แก่ 5 4 3 2 1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมตรงกั บข้อความอยู่เป็นประจา บ่อยครั้ง
บางครั้ง นานๆครั้ง และ นักเรียนไม่เคยแสดงพฤติกรรมดังข้อความเลย ตามลาดับ
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
คุณภาพของแบบวัด
ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
1. ความตรงเชิงเนื้อหา
2. ความตรงเชิงโครงสร้าง
3. อานาจจาแนก
4. ความเชื่อมั่น

แบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
มี 3 องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น
1. การคิดอย่างสร้างสรรค์
2. การทางานร่วมกับบุคคลอื่น
อย่างสร้างสรรค์
3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สาเร็จ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย จานวน 10,791 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 27 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในจังหวั ดสุโขทัย จานวนทั้งหมด 831 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการคานวณจากสูตรของ
(Yamane, 1967) ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 เพื่อใช้ในการหาความเชื่อมั่นและอานาจจาแนก เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย จานวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กลุ่ ม ที่ 2 เพื่ อ ใช้ ใ นการหาความตรงเชิ งโครงสร้ า ง โดยใช้ เ กณฑ์ ข อง (Hair et al., 2006) กล่ า วว่ า
อัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการวัดไม่ควรน้อยกว่า 10:1
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 280 คน โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ของ (Hair et
al., 2006) กล่าวว่า อัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการวัดไม่
ควรน้อยกว่า 10:1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 280 คน ที่ได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอน
กลุ่มที่ 3 เพื่อใช้ในสร้างเกณฑ์ปกติ โดยใช้เกณฑ์ของ (Hair et al., 2010) กาหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อย
กว่า 20 เท่าของจานวนตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มี 14 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 491 คน ที่
ได้มาจกการสุ่มหลายขั้นตอน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. ความตรงเชิงเนื้อหา
3. ความตรงเชิงโครงสร้าง
4. อานาจจาแนก
5. เกณฑ์ปกติ
เครื่องมือที่ใช้วิจัย
แบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นแบบวัด
ประมาณค่ า 5 ระดั บ ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ จ านวน 12 ข้ อ
ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ จานวน 14 ข้อ และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ จานวน 17 ข้อ
รวม 43 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในการวิจัยครั้งนี้
ได้ยึดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมของ (Patphol and Wongyai, 2019)
4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของนิยามทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขึ้น โดยนานิยามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างคานิยามกับข้อ
คาถาม แล้วพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องข้อที่มคี ่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002)
5. สร้างแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมจานวนทั้งหมด 87 ข้อ
6. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา แล้ ว พิ จ ารณาจากค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ข้ อ ที่ มี ค่ า IOC ตั้ ง แต่ 0.6 ขึ้ น ไป
(Pinyoanuntapong, 2002)
7. การทดสอบครั้งที่ 1 ผู้วิจัยได้นาวัดฉบับปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จานวน 45 ข้อ ไป
ทดสอบกับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือครั้งที่ 1 จานวน 60 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติสัม ประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคและหาอานาจจาแนกโดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวม (Item-total
correlation) จากนั้นพิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่ 0.7 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002) และคัดเลือกข้อที่มีอานาจ
จาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (Saiyot, 2000)
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8. การทดสอบครั้งที่ 2 ผู้วิจัยได้นาวัดฉบับที่ปรับปรุงจากการทดสอบครั้งที่ 1 จานวน 43 ข้อ ไปทดสอบ
กับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือครั้งที่ 2 จานวน 280 คน เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis: CFA)
9. การสร้างเกณฑ์ปกติ ผู้วิจัยนาคะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 3 มาสร้างเกณฑ์ปกติ โดยใช้คะแนน T
ปกติ โดยอาศัยการสร้างสมการพยากรณ์
10. จัดทาแบบวัดฉบับสมบูรณ์และจัดทาคู่มือการใช้แบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกาหนดวัน เวลา ในการดาเนินการทาแบบวัด
3. ส่งเอกสารขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย พร้อมทั้งแบบวัดวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคู่มือการใช้ให้ได้ทราบและดาเนินการสอบ
4. เมื่อนักเรียนทาแบบวัดครบทุกคนแล้วและสาเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ครูรวบรวมแบบวัดส่งกลับมาที่ผู้วิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป มีขั้นตอน
ดังนี้
1. หาคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาของคานิยาม และแบบวัดโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item
Objective Congruency: IOC) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
2. หาอานาจจาแนกของแบบวัด โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวม
3. หาคุ ณ ภาพด้ า นความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ซึ่ งค านวณความเชื่ อ มั่ น ได้ จ ากสู ตรสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบัค (Cronbach's alpha)
4. หาคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ด้วยการวิเคราะห์องค์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ผลการศึกษา
1. ผลการสร้างแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบ
วัดมาตราส่วน 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ (Patphol and Wongyai, 2019) พบว่าทักษะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การคิดสร้างสรรค์ 2. การทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 3. การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสาเร็จ จากนั้นทาการสร้างข้อคาถามตามพฤติก รรมบ่งชี้ของทักษะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในแต่ละองค์ประกอบ โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ในการ
ตรวจสอบนิยามของทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่ามีความสอดคล้องโดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.4-1 จากนั้นทาการ
คัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์ 0.6 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002) ได้ข้ อ คาถามในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจานวน
12, 14 และ 17 ข้ อ ตามลาดั บ รวมทั้ ง หมด 43 ข้ อ
2. ผลการหาคุณภาพแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผล
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรั บนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน จานวน 87 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-1 แล้วพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002) ซึ่งผ่านเกณฑ์จานวน 81 ข้อ แสดงว่าแบบวัด
ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความตรงเชิงเนื้อหาจานวน 81 ข้อ ซึ่ง
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ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและตามความเหมาะสมเพื่อนาไปทดลองกับกลุ่มทดลอง
เครื่องมือครั้งที่ 1 จานวน 45 ข้อ ผลการวิเคราะห์อานาจจาแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-0.67 คัดเลือกข้อที่มีค่า 0.2
ขึ้นไป (Saiyot, 2000) ซึ่งผ่านเกณฑ์จานวน 43 ข้อ แสดงว่าแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีอานาจจาแนกตามเกณฑ์ 43 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น พบว่า มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.925 พิจารณาค่าความเชื่อมั่นที่ 0.7 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002) แสดงว่าแบบวัด
ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เกณฑ์ปกติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การคิดอย่างสร้างสรรค์
ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
p-value
CFI
RMSEA
SRMR
TLI

เกณฑ์การพิจารณา
มากกว่า .05
มากกว่า.90
น้อยกว่า .05
น้อยกว่า .05
ตั้งแต่ 0.9 ขึ้นไป

ค่าที่ได้
.0543
.982
.0021
.050
.979

จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ค่า p-value มีค่ามากกว่า .05 ค่าดัชนี CFI มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนี RMSEA มีค่าเข้าใกล้ 0
นอกจากนี้พบว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าเป็นบวก ขนาดตั้งแต่ .413 ถึง .747 และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว รวมทั้งมีสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ประมาณร้อยละ 17.10 ถึง 55.80
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนมาตรฐานที ข องแบบวั ด ทั ก ษะสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทั้ งฉบั บ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ จ านวน
องค์ประกอบที่ 2 ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์จานวน และองค์ประกอบที่ 3 สร้างนวัตกรรมให้สาเร็จ
แสดงผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เกณฑ์ปกติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
การแปลผล
คะแนนดิบ คะแนน T คะแนนดิบ คะแนน T คะแนนดิบ คะแนน T
ปกติ
ปกติ
ปกติ
55 -60
65 -71
66 -70
65 -69
80 -85
65 - 69
มากที่สุด
48 - 54
55 - 64
56 - 65
55 - 64
68 - 79
55 - 64
มาก
40 - 47
45 - 54
47 - 55
45 - 54
56 - 67
45 - 54
พอใช้
32 - 39
35 - 44
37 - 46
35 - 44
44 - 55
35 - 44
น้อย
12 - 31
10 - 34
14 - 36
11 - 34
17 - 43
12 - 34
ปรับปรุง
จากตารางที่ 2 พบว่าองค์ประกอบที่ 1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีคา่ T ปกติอยู่ระหว่าง T10-T71
องค์ประกอบที่ 2 ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ มีค่า T ปกติอยู่ระหว่าง T11-T69 และองค์ประกอบที่ 3
สร้างนวัตกรรมให้สาเร็จ มีค่า T ปกติอยู่ระหว่าง T12-T69 ทั้งสามองค์ประกอบสามารถแปลผลคะแนนออกได้เป็น
5 ระดับ (Boonruangrat, 2011) ได้แก่ T65 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีการคิดอย่างสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด T55-T64 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีการคิดอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก T45-T54 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมี
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การคิดอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้ T35-T44 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีการคิดอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย
และ T34 ลงไป หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีการคิดอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปรับปรุง
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เกณฑ์ปกติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทั้งฉบับ)
คะแนนดิบ
197 - 215
170 - 196
144 - 169
117 - 143
116 - 43

คะแนน T ปกติ
65 - 71
55 - 64
45 - 54
35 - 44
34 - 7

การแปลผล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง

จากตารางที่ 3 พบว่ามีค่า T ปกติ อยู่ระหว่าง T7-71 เกณฑ์ประเมินทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 43 ข้อ คะแนนเต็ม 215 คะแนน สามารถ แปลผลคะแนนออกได้เป็น 5
ระดับ (Boonruangrat, 2011) โดยเมื่อมีคะแนนดิบ 197 คะแนนขึ้นไป ค่า T ปกติ 65 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ทาแบบวัด
มีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนดิบอยู่ในช่วงระหว่าง 170 - 196 คะแนน ค่า T ปกติอยู่
ระหว่าง T55-T64 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก คะแนนดิบอยู่ในช่วงระหว่าง
144 - 169 คะแนน ค่า T ปกติอยู่ระหว่าง T45-T54 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับ
พอใช้ คะแนนดิบอยู่ในช่วงระหว่าง 117 - 143 คะแนน ค่า T ปกติอยู่ระหว่าง T35-T44 หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมี
ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับน้อย และคะแนนดิบ 116 คะแนนลงไป ค่า T ปกติอยู่ระหว่าง T34 ลงไป
หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง
อภิปรายผล
1. แบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการตรวจสอบ
ดัชนีความสอดคล้องของนิยามทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแล้วพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป (Pinyoanuntapong, 2002) จากการวิจัยพบว่า ทักษะสร้างสรร
คืนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (Patphol and Wongyai, 2019) ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1. การคิด
สร้างสรรค์ (Think Creatively) องค์ประกอบที่ 2. การทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ (Work creatively
with others) องค์ ป ระกอบที่ 3. การสร้ า งนวั ต กรรมให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ (Implement Innovation) โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1. มีพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) มองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหา 2)
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 3) ใช้วิธีการคิดและมุมมองอย่างหลากหลาย 4) ประเมินและปรับเปลี่ยนความคิดของ
ตนเอง ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาถามตามพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจานวน 12 ข้อ องค์ประกบที่ 2. การ
ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) เคารพความคิดของคนอื่น 2) เปิดรับความ
คิดเห็นใหม่ๆ ที่ทันสมัย 3) นาเสนอความคิดของตนเองกับผู้อื่น 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ 5) ทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาถามตามพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณา
จานวน 14 ข้อ องค์ประกอบที่ 3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สาเร็จ พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) วางแผนพัฒนา
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 2) พัฒนานวัตกรรมและประเมินระหว่างการพัฒนา 3) ประเมินสรุปประสิทธิผลของ
นวัตกรรมที่พัฒนา 4) ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของนวัตกรรมให้ดีขึ้น 5) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารนวัตกรรมสู่
สังคม ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาถามตามพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจานวน 17 ข้อ องค์ประกอบของทักษะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
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ด้านผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร รอบรู้ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ นาความคิดสู่
การสร้างผลงาน” ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น ความหมายของคาจากพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสังเคราะห์นิยามขององค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชี้ของทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยนาคานิยามได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง
องค์ประกอบ/พฤติกรรมบ่งชี้กับ คานิยาม และได้มีการหาความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างข้อคาถามกับคานิยามโดย
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง จากนั้นนาไปทดลองกับนักเรียนเพื่อหาคุณภาพอื่นๆ ได้แก่ อานาจจาแนก ความเชื่อมั่น ความ
ตรงเชิงโครงสร้าง และสุดท้ายคือการสร้างเกณฑ์ปกติ จากที่กล่าวมาจึงทาให้แบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้
2. ด้านคุณภาพของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบ
วัดนี้เป็นแบบวัดมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งได้ทาการความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างข้ อคาถามกับนิยาม โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 87 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-1 ผ่านเกณฑ์จานวน 81 ข้อ สอดคล้องกับ (Pinyoanuntapong, 2002) กล่าว
ว่า ค่า IOC ที่มีค่า .60 ขึ้นไป แสดงว่า แบบวัดมีความสอดคล้อง วัดได้ตรงตามนิยาม
ผลการวิเคราะห์อานาจจาแนกของแบบวัดเป็นรายข้อ จานวน 45 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-0.67 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์โดยมีค่ามากกว่า 0.2 จานวน 43 ข้อ แสดงว่า แบบวัดนี้ส่วนใหญ่สามารถจาแนกผู้ที่มีทักษะสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ สอดคล้องกับ (Saiyot, 2000) กล่าวว่า ข้อสอบควรมีอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป โดยค่าอานาจ
จาแนกยิ่งสูงแสดงว่าสามารถจาแนกผู้ที่มีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ตอบได้ดี
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด องค์ ป ระกอบที่ 1,2 และ3 มี ค่ า 0.718, 0.799 และ0.899
ตามลาดับ ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.925 สอดคล้องกับ (Pinyoanuntapong, 2002) ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้
ควรมีค่ามากกว่า 0.7 และความเชื่อมั่น มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบวัดมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เพราะ
ผู้วิจัยได้ดาเนินสร้างแบบวัดตามขั้นตอน และในแต่ละองค์ประกอบมีจานวนข้อประมาณ 12 – 16 ข้อ อีกทั้งผู้ทา
แบบวัดผู้วิจัยได้ทาการสุ่มนักเรียนได้หลากหลายห้อง ทาให้แบบวัดมีความเชื่อมั่นสูง เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแต่
ละองค์ประกอบพบว่า โดยองค์ประกอบที่ 1 มีความเชื่อมั่นต่าสุดคือ 0.178 ซึ่งมีข้อคาถาม 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 3
มีความเชื่อมั่นสูงที่สุด ซึ่งมีข้อคาถาม 16 ข้อ สอดคล้องกับ (Kajornsin, 1984) กล่าวว่า แบบทดสอบที่มีข้อสอบ
จานวนมากจะมีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่าแบบทดสอบที่มีจานวนข้อสอบน้อย และในการคานวณค่าความเชื่อมั่น ถ้าผู้
เข้าสอบมีความสามารถแตกต่างกันมากจะทาให้ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าสูง
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า p-value
มีค่ามากกว่า .05 ค่าดัชนี CFI มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนี RMSEA มีค่าเข้าใกล้ 0 นอกจากนี้พบว่า ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าเป็นบวก ขนาดตั้งแต่ .413 ถึง .747 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทุกตัว รวมทั้งมีสัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ประมาณร้อยละ 17.10 ถึง
55.80 สอดคล้องกับ Kelloway (1998) เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ได้แก่ ค่าไค-สแควร์
ที่ไ ม่มีนัย สาคัญ ทางสถิติ (p-value >.05) ค่า SRMR (Standardized Root Mean Squared Residual) มีค่า
น้อ ยกว่า .05 สอดคล้องดีมาก ค่า RMSEA (Root Mean Squared Error of Approximation) มีค่าน้อยกว่า .05
สอดคล้องดีมาก ค่า CFI (Comparative Fit Index) มีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป ค่า TLI (Trucker Lewis Index) ตั้งแต่
0.9 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาถามตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มารุต พัฒผลและวิชัย วงษ์ใหญ่ ร่วมกับ
การศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ที่ พึ งประสงค์ ข องการศึ ก ษาของมาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เอกสารอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วของการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และได้มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขตามคาแนะจึงทาให้ แบบวัดมีความตรง
เชิงโครงสร้าง
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3. เกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ
วิเคราะห์แบบวัดในแต่ละองค์ประกอบ และแบบวัด พบว่าองค์ประกอบที่ 1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อทาการ
ขยาย T ปกติ มีค่า T-score อยู่ระหว่าง T10–T71 องค์ประกอบที่ 2 ทางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์ เมื่อ
ทาการขยาย T ปกติ มีค่า T-score อยู่ระหว่าง T11–T69 องค์ประกอบที่ 3 สร้างนวัตกรรมให้สาเร็จ เมื่อทาการ
ขยาย T ปกติ มีค่า T-score อยู่ระหว่าง T12–T69 และแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งฉบับ จานวน 43 ข้อ
ซึ่งมีคะแนนดิบอยู่ระหว่าง 59-215 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 153.41 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
35.72 คะแนน มีค่า T-score อยู่ระหว่าง T19–T77 แต่พบว่าคะแนนดิบยังไม่ครอบคลุม จึงทาการขยาย T ปกติ ทา
ให้มีค่า T-score อยู่ระหว่าง T7–T71 เกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ (Boonruangrat, 2011) โดยเมื่อมีคะแนนดิบ 197
คะแนนขึ้นไป (T65 ขึ้นไป) หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนดิบอยู่
ในช่วงระหว่าง 170-196 คะแนน (T55-T64) หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ใ นระดับมาก
คะแนนดิบอยู่ในช่วงระหว่าง 144-169 คะแนน (T45-T54) หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ใน
ระดับพอใช้ คะแนนดิบอยู่ในช่วงระหว่าง 117-143 คะแนน (T35-T44) หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์
นวัตกรรมอยู่ในระดับน้อย และคะแนนดิบ 116 คะแนนลงไป (T34 ลงไป)หมายถึง ผู้ทาแบบวัดมีทักษะสร้างสรรค์
นวัตกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งเทียบกับ สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรจน์ได้กาหนดคะแนนการประเมินค่า T ปกติ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ค่า T65 ขึ้นไป แปลว่า อยู่ในระดับดีมาก
ค่า T55–T65 แปลว่า อยู่ในระดับดี ตั้งแต่ T45–T55 แปลว่า อยู่ในระดับพอใช้ ค่า T35–T45 แปลว่า อยู่ในระดับ
ยังไม่พอใช้ ค่า T35 และต่ากว่า แปลว่า อยู่ในระดับอ่อน และเมื่อพิจาณาค่า T ปกติ จะเห็นว่า จากผลการวิจัย มี
การกระจายของคะแนน T ปกติครอบคลุมทั้ง 5 ระดับ ทั้งเป็นเพราะว่าในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ (Saiyot, 1996) กล่าวว่า การสุ่มกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร หากสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรให้มีจานวนมากๆ คะแนนดิบจะกระจายจากสูงสุดไปต่าสุดเข้า
ลักษณะโค้งปกติ และแบบวัดนี้จะสามารถเทียบคะแนนดิบกับ T ปกติ ได้ทุกคะแนน หรือเกือบทุกคะแนน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู้สอนสามารถนาแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปใช้กับนักเรียนได้ เพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรี ย นได้
ออกแบบ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อนามา
พัฒนาความคิด และนวัตกรรมของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ครู หรือผู้ที่นาแบบวัดนี้ใช้ไปกับนักเรียน ควรชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบวัดให้ชัดเจน และให้
นักเรียนตอบระดับการแสดงออกของพฤติกรรม ให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยในการตอบแบบวัดนี้จะไม่
ส่งผลต่อคะแนนการเรียนของนักเรียนเพื่อที่จะสามารถวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความถูกต้อง และแม่นยา
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
1. แบบวัดนี้เป็นแบบวัดสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นควรมีการศึกษา วิจัยทักษะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให้สามารถวัดระดับทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคคลนั้นได้อย่ าง
แม่นยามากที่สุด
2. ในการวิจัยครั้งนี้แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง อาจทาให้ได้ผล
ที่คลาดเคลื่อน แม้การทาแบบวัดนี้จะมีการชี้แจงว่าไม่มีผลต่อคะแนนการเรียนของนักเรียน ในการทาวิจัยครั้งถัดไป
อาจมีการพัฒนาแบบวัดโดยให้ผู้อื่นเป็นผู้ประเมินนักเรียน เช่น เพื่อนประเมินเพื่อน ครู ประเมินนักเรียน หรืออาจมี
การเพิ่มการวัดอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น การสังเกต การวัดชิ้นงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้น
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