
 

 

 

ความคิดริเริ่ม (Initiative) 

ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� (Creative Thinking) 

         ดร.ทวีศักด์ิ  สว�างเมฆ 

นักปรัชญาชาวจีนผู�หนึ่งกล�าวไว�ว�า “ทุกวันเป#นวันใหม� แม�แต�ปลายังไม�ว�ายน้ําอยู�ท่ีเดิม” จาก
คํากล�าวนี้ ทําให�เรารู�ว�า โลกนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ วัน  ก็เนื่องจากเกิดสิ่ง แปลกๆ ใหม�ๆ 
ข้ึนมาตลอดเวลา การท่ีเกิดสิ่งแปลกๆ ใหม�ๆ ตลอดเวลา  ก็เนื่องมาจากป4จจัยหนึ่งก็คือความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค5ของมนุษย5เรานั่นเอง 

สตีฟ จอบส5 เป#นตัวอย�างท่ีดีมาก ๆ เก่ียวกับการคิดริเริ่มสร�างสรรค5 สิ่งใหม�ๆ ของบริษัท 
Apple ซ่ึงเขาและทีมงานได�คิดค�น ผลิตภัณฑ5ใหม� ๆ ออกสู�ท�องตลาด จนคนใช�กันท่ัวโลก เขาได�กล�าว
สุนทรพจน5ให�แก�นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร5ด ไว�เป#นประโยคสุดท�ายเพ่ือฝากไว�ให�คิดและ
ปฏิบัติตาม ซ่ึงเขาก็ได�ยึดหลักการนี้และนําเอาไปใช�คือ “จงหิวโหยอยู�เสมอ จงโง�เขลาอยู�เสมอ”     
นั่นหมายถึงว�า จงรักท่ีจะเรียนรู�อย�างตลอดเวลา คิดริเริ่มสร�างสรรค5 สิ่งใหม� ๆ อยู�ตลอดเวลานั้นเอง 
   โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) และทีมงาน ได�คิดค�นและจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ5เป#นจํานวน 1,093 ชนิด ในสหรัฐอเมริกาและรวมกับท่ัวโลกอีกกว�า 3,000  ชนิด 
ก็ด�วยเกิดจากความคิดริเริ่มสร�างสรรค5 

อาจารย5เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน5 เป#นตัวอย�างได�ดีในเรื่องความคิดริเริ่มสร�างสรรค5 หากอาจารย5
เอาแต�วาดรูป ก็ได�แค�สร�าง หอศิลปZ ในแก�ตัวเองซ่ึงมีคุณค�าและสร�างความยิ่งใหญ�ให�ตนเองน�อยมาก  
อาจารย5จึงมีความริเริ่มสร�างสรรค5ตลอดเวลาโดยการสร�าง สถาป4ตยกรรม ประติมากรรม ท่ียิ่งใหญ� 
ดังเช�น วัดร�องขุ�น  ซ่ึงเป#นวัดสมัยใหม� สวยงาม มีความหมายในเชิงพุทธศาสนา 
       การคิดสร�างสรรค5 จะทําให�เราได�วิธีการใหม� ๆ หรือเรียกว�าได� “ ไอเดียใหม�” ซ่ึงการคิด
สร�างสรรค5นี้ เราทุกคนมีเหมือนกัน อีกท้ังเรายังสามารถสร�างข้ึนมาได� แต�มันไม�ทํางานเนื่องจากพวก
เราไม�ได�มีโอกาสได�นํามันมาใช�หรือไม�พยายามใช�มันนั้นเอง ฉะนั้นหากต�องการใช�มันในบางครั้งเรา
อาจจะต�องสร�างเง่ือนไขท่ีจะให�มันทํางาน เช�น ในการอบรม การประชุม ในการทํางาน หากให�องค5กร
หรือหน�วยงาน ต�องการให�คนออกความคิดเห็นท่ีสร�างสรรค5หรือให�นโยบายบอกให�สร�างสรรค5งาน
ออกมาให�ได� กระผมเชื่อว�าหลาย ๆ คน สามารถนําความคิดสร�างสรรค5ออกมาใช�ได� 
         ดังคําพูดของ มัทธิว 7:7.8 ในคัมภีร5ไบเบ้ิล กล�าวไว�ว�า “จงขอแล�วจะได� จงหาแล�วจะพบ    
จงเคาะแล�วจะเป̂ดให�แก�ท�าน” ดังนั้นหากท�านต�องการความคิดริเริ่มสร�างสรรค5 จงขอแล�วท�านจะได�  
จงแสวงหาแล�วท�านจะพบมัน จงเคาะแล�วสวรรค5ก็จะเป̂ดทางให�แก�ท�าน 



ความหมายของความคิด
สร�างสรรค� 

 กิ ล ฟ อ ร5 ด  Guilford, 
1950)  กล� า ว ว� า  “ค ว าม คิ ด
สร�างสรรค5เป#นความสามารถ
ทา งส มอ ง ใน ก า ร คิ ดหล า ย
ทิศทา ง  ซ่ึ ง มี อ งค5 ป ระกอบ
ความสามารถในการริเริ่ม ความคล�องในการคิด ความยืดหยุ�นในการคิด และความสามารถในการแต�ง
เติมและให�คําอธิบายใหม�ท่ีเป#นการติดตามหลักเหตุผลเพ่ือหาคําตอบท่ีถูกต�องเพียงคําตอบเดียวแต�
องค5ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของความคิดสร�างสรรค5คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ กิลฟอร5ดเชื่อว�า
ความคิดสร�างสรรค5ไม�ใช�พรสวรรค5ท่ีบุคคลมีแต�เป#นคุณสมบัติท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลซ่ึงมีมากน�อยไม�เท�ากัน 
และบุคคลแสดงออกมาในระดับต�างกัน” 
 เวสคอตต5 และสมิท (Wescott and Smith, 1963) ได�อธิบายว�าความคิดสร�างสรรค5เป#น
กระบวนการทางสมองท่ีรวมการดึงประสบการณ5เดิมของแต�ละบุคคลออกมา แล�วนํามาจัดให�อยู�ใน
รูปแบบใหม� การจัดรูปใหม�ของความคิดนี้ เป#นลักษณะเฉพาะของบุคคล 
 เอ็ดเวิร5ด ดี. โบโน (Bono, 1982) ได�ให�ความหมายว�า ความสามารถในการคิดนอกกรอบ 
(lateral thinking) เพ่ือสร�างแนวคิดใหม�ท่ีจะนํามาใช�แก�ป4ญหาได�หลาย ๆ แนวคิด และนําแนวคิด
เหล�านี้ไปพัฒนาต�อเพ่ือให�สามารถใช�แก�ป4ญหาท่ีต�องการได� 
 ฟรอมม5 (Fromm, 1963) ให�ความหมายว�า ความสามารถของบุคคลท่ีสังเกตเห็น รับรู� เข�าใจ 
และมีปฏิกิริยาตอบสนองด�วย หรือท่ีว�า “Creativity is the ability to see or to aware and to 
respond”  
 สุวิทย5  มูลคํา (2547, หน�า 21 - 22) คือ กระบวนการทางป4ญญาท่ีสามารถขยายขอบเขต
ความคิด ท่ีมีอยู�เดิมสู�ความคิดท่ีแปลกใหม� แตกต�างไปจากความคิดเดิมและเป#นความคิดท่ีใช�
ประโยชน5ได�อย�างเหมาะสม 
 
ทฤษฎีความคิดสร�างสรรค�ของทอร�แรนซ�  
  อี พอล ทอร5แรนซ5 (E. Paul Torrance, 
1962) นิยามความคิดสร�างสรรค5ว�าเป#นกระบวนการ
ของความรู�สึกไวต�อป4ญหา หรือสิ่งท่ีบกพร�องขาด
หายไปแล�วรวบรวมความคิดต้ังเป#นสมมติฐานข้ึน  
ต�อจากนั้นก็ทําการรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานนั้น  
 
 
 



กระบวนการเกิดความคิดสร�างสรรค�ตามทฤษฎีของทอร�แรนซ� สามารถแบ/งออกเป1น 5 ข้ันดังนี้  
  1. การค�นหาข�อเท็จจริง (Fact Finding) เริ่มจากการความรู�สึกกังวล สับสนวุ�นวาย แต�ยังไม�
สามารถหาป4ญหาได�ว�าเกิดจากอะไร ต�องคิดว�าสิ่งท่ีทําให�เกิดความเครียดคืออะไร  
 2. การค�นพบป4ญหา (Problem – Finding) เม่ือคิดจนเข�าใจจะสามารถบอกได�ว�าป4ญหา  
ต�นตอคืออะไร  
  3. กล�าค�นพบความคิด (Ideal – Finding) คิดและต้ังสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข�อมูล  
ต�าง ๆ เพ่ือทดสอบความคิด  
  4. การค�นพบคําตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคําตอบ  
  5. การยอมรับจากการค�นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับคําตอบท่ีค�นพบและคิดต�อ
ว�า การค�นพบจะนําไปสู�หนทางท่ีจะทําให�เกิดแนวความคิดใหม�ต�อไปท่ีเรียกว�า การท�าทายในทิศทาง
ใหม� (New Challenge)  
 
ประโยชน�ของความคิดสร�างสรรค� 
 “การคิดนั้นอาจได�หลายอย�าง จะคิดให�วัฒนะ คือ คิดแล�วทําให�เจริญงอกงามก็ได� จะคิดให�
หายนะ คือ คิดแล�วทําให�พินาศฉิบหายก็ได� การคิดให�เจริญจึงต�องมี หลักอาศัย หมายความว�าเม่ือคิด
เรื่องใด สิ่งใด ต�องต้ังใจให�ม่ันคงในความเป#นกลางไม�ปล�อยให�อคติอย�างหนึ่งอย�างใดครอบงํา ให�มีแต�
ความจริงใจตรงตามเหตุท่ีถูกแท�และเป#นธรรม”พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวในวัน
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปx 2512 
   
องค�ประกอบท่ีสําคัญของความคิดสร�างสรรค�  
 จากทฤษฎีโครงสร�างทางสติป4ญญาของกิลฟอร5ด (Guilford, 
J.P.,1950) ซ่ึงได�อธิบายว�า ความคิดสร�างสรรค5เป#นความสามารถทาง
สมองท่ีคิดได�กว�างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว�าลักษณะการคิดอเนก
นัย หรือการคิดแบบกระจาย ซ่ึงประกอบด�วย 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) มีลักษณะแปลกใหม�แตกต�าง
จากของเดิม / คิดดัดแปลง ประยุกต5เป#นความคิดใหม� 
 2. ความคิดคล�องตัว (Fluency) 
         2.1 ด�านถ�อยคํา (Word Fluency) หลากหลาย ใช�ประโยชน5ได�และไม�ซํ้าแบบผู�อ่ืน 
            2.2 ด�านความสัมพันธ5 (Associational Fluency) จากสิ่งท่ีคิดริเริ่มออกมาได�อย�าง
เหมาะสม 
             2.3 ด�านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป#นความคิดท่ีสามารถนําเอา ความคิด
ริเริ่มนั้นมา แสดงออก ให�เห็นเป#น รูปภาพได�อย�างรวดเร็ว 
             2.4 ความคิดคล�องด�านความคิด (Ideational Fluency) เป#นการสร�างความคิดให�เกิดข้ึน
อย�างรวดเร็ว คิดได�ทันที ท่ีต�องแก�ป4ญหาเฉพาะหน�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 3. ความคิดยืดหยุ�น (Flexibility) มีความเป#นอิสระคิดได�หลายๆอย�าง 



 4. ความคิดสวยงามละเอียดลออ (Elaboration) มีความรอบคอบ มีความคิดสวยงาม ด�าน
คุณภาพ มีความประณีต ในความคิดสามารถนําไปประยุกต5ใช�ได�อย�างมีคุณภาพในทุก ๆ ด�าน 
 
ประเภทของความคิดสร�างสรรค� 
 1. ความคิดสร�างสรรค5ประเภทการเปลี่ยนแปลง (Innovation) 
 2. ความคิดสร�างสรรค5ประเภทการสังเคราะห5 (Synthesis)  
 3. ความคิดสร�างสรรค5ประเภทต�อเนื่อง (Extension) 
 4. ความคิดสร�างสรรค5ประเภทการลอกเลียน (Duplication) 
 

กระบวนการคิดสร�างสรรค� 
 จากแนวคิดของนักการศึกษา      
เราสามารถสรุปกระบวนการคิด 
สร�างสรรค5ได� 6 ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 1. ค�นพบป4ญหา  
 2. เตรียมการและรวบรวมข�อมูล 
 3. วิเคราะห5 
 4. ฟูมฟ4กความคิด 
 5. ความคิดกระจ�างชัด 
 6. ทดสอบความคิด 
 

ลักษณะสําคัญของความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ประกอบด�วยคุณลักษณะต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ คือ  
 (1)  เป#นความคิดท่ีมีอิสระ และสร�างให�เกิดเป#นแนวคิดใหม� ๆ  
 (2)  ไม�มีขอบเขตจํากัด หรือกฎเกณฑ5ตายตัว และเป#นแนวคิดท่ีเข�าท�า  
 (3)  เป#นแนวคิดท่ีอาศัยการมองท่ีก�าวไกล สร�างให�เกิดความคิดท่ีต�อเนื่อง  
 (4)  เป#นความคิดท่ีอยู�ในลักษณะของจินตนาการ ซ่ึงคนปกติจะไม�ค�อยคิดกัน  
 (5)  ระบบของความคิดนี้จะกระจายไปได�หลายทิศทาง และหลายทางเลือก  
 (6)  เป#นความคิดท่ีอยู�ในลักษณะแปลก และแหวกแนวออกไปจากความคิดปกติ  
 (7)  สร�างให�เกิดสิ่งประดิษฐ5ใหม� นวัตกรรมใหม�  และมีการพัฒนาท่ีแปลกใหม�ท่ีเป#น
ประโยชน5และสร�างสรรค5  
 (8)  ความคิดนี้จะไม�ก�อให�เกิดความเสียหาย  
 

การฝ=กและพัฒนาความคิดริเริ่มสร�างสรรค� จะก�อให�เกิดประโยชน5ท้ังต�อตนเอง และสังคม 
           (1) สร�างให�บุคคลกล�าคิดกล�าแสดง คนท่ีมีความคิดสร�างสรรค5มักจะเป#นบุคคลท่ีกล�าเสนอ
วิธีการและแนวทางใหม� ๆ ท่ีไม�มีใครคิดกันมาก�อน และจะเป#นคนท่ีต�อสู�อย�างเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นท่ีถูกต�องของตนเอง  



           (2) ความคิดนี้จะนําบุคคลไปสู�สิ่งใหม� และวิธีการใหม� ความคิดริเริ่มสร�างสรรค5จะก�อให�เกิด
สิ่งใหม� นวัตกรรมใหม� จึงเป#นสิ่งจําเป#นอย�างหนึ่งในการท่ีจะให�บุคคลหลุดพ�นจากเรื่องจําเจท่ีต�อง
ประสบอยู�ทุกวัน  
           (3) สร�างให�บุคคลเป#นผู�ท่ีมองโลกในมุมกว�าง และยืดหยุ�น นอกจากจะสร�างความคิดใหม� 
หรือได�ค�นพบสิ่งใหม� ๆ และสร�างวิธีการใหม� ๆ แล�ว ผู�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค5นั้นแม�จะมองสิ่งเดียวกัน
กับท่ีทุกคนมองอยู� แต�ความคิดของเขาจะไม�เหมือนคนอ่ืน ๆ โดยจะคิดแตกต�างไปอย�างไร�ขอบเขต 
เป#นความคิดตามจินตนาการท่ีมองและรับรู�สิ่งต�าง ๆ รอบข�างในแง�มุมท่ีแตกต�างจากคนท่ัว ๆ ไป  
           (4)  สร�างให�บุคคลไม�อยู�กับท่ี และบ�มเพาะความขยัน คนท่ีมีความคิดสร�างสรรค5จะเป#นผู�ท่ี
ทํางานหนัก มีสมาธิสามารถทํางานได�นาน มีความขยันและกระตือรือร�น อยากรู� อยากเห็น ค�นคว�า 
และทดลองสิ่งใหม� ๆ อยู�เสมอ  
           (5)  สร�างให�บุคคลเกิดความสามารถในการแก�ไขป4ญหาตามสภาพ และตามความจํากัดของ
ทรัพยากร คนท่ีมีความคิดสร�างสรรค5จะไม�มีการสร�างเง่ือนไขในความคิด สามารถคิดหาแนวทางแก�ไข
ป4ญหา และตัดสินใจตามสภาพแวดล�อมของป4ญหาได� ภายใต�อุปสรรคและความจํากัดของทรัพยากร
ต�าง ๆ ในทํานองท่ีว�า Small and Beautiful  
       (6)  สร�างผลงาน และเกิดสิ่งใหม� ๆ นักสร�างสรรค5จะมีความสามารถในการอธิบาย สื่อความ
เข�าใจให�ผู�อ่ืนนําความคิดท่ีมีค�าของตนไปทําให�เกิดประโยชน5ได�  
 

การพัฒนาให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ในตนเอง จะต�องฝ�กและพัฒนาตนเองดังนี้  
              1)  ให�อิสระตนเอง  
              2)  นําตนออกนอกขอบเขต กฎเกณฑ5 กรอบ และเกราะกําบังต�าง ๆ  
              3)  คิดให�มาก  
              4)  อาศัยการใช�สมาธิและสติให�อยู�เหนืออารมณ5  
              5)  ปราศจากอคติ ค�านิยมสังคม และการประเมิน  
              6)  ต�อสู�กับคําตําหนิได�  
              7)  อย�าให�เวลามาเร�งรัดความคิดจนเกินไป  
              8)  ไม�มุ�งหวังผลกําไรจากความคิด  
              9)  มีทักษะในการฟ4ง  
            10)  หม่ันฝ�กฝนความคิดอย�างสมํ่าเสมอ  
 
วิธีกระตุ�นให�เกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค�  
 การกระตุ�นให�บุคคลเกิดความคิดริเริ่มสร�างสรรค5ได�นั้น 
ผู�ท่ีเป#นตัวกระตุ�น อาทิเช�น พ�อ แม� ผู�ปกครอง ครู หรือ
ผู�บังคับบัญชา สามารถใช�วิธีการต�าง ๆ ต�อไปนี้ให�เกิดการฝ�กใช�
ความคิดอย�างสร�างสรรค5ได� คือ  
              1)  การระดมสมองอย�างอิสระ  



              2)  การเขียนวิจารณ5ความคิด  
              3)  การแยกความเหมือน - ต�าง  
              4)  การอุปมาอุปไมย  
              5)  การมีความคลุมเครือ 
อุปสรรคของความคิดสร�างสรรค�  
 1)  อุปสรรคจากตนเอง ไม�ม่ันใจในตนเอง  ใช�ความเคยชิน/สัญชาตญาณแก�ไขป4ญหา ข้ีเกียจ  
พอใจในคําตอบเดิม ๆ  ไม�กล�า กลัว(กลัวพลาด  ไม�กล�าเสี่ยง  ไม�กล�ารับผิดชอบ)  ชอบสร�างขอบเขต
และกฎเกณฑ5ให�ตนเอง ชอบเลียนแบบ แอบอ�างผู�อ่ืน ชอบเป#นผู�ตาม สามารถทําตามคําสั่งได�ดี      
ไม�แสวงหาความรู�  ไม�เสาะหาประสบการณ5  ไม�เป̂ดใจ ปราศจากการยืดหยุ�น  ไม�มีสมาธิ ไม�มีสติ(ย�อม
ไม�เกิดป4ญญา)      
 2)  อุปสรรคจากบุคคลอ่ืน ไม�ยอมรับฟ4ง มุ�งตําหนิ วิจารณ5 และปฏิเสธทุกประเด็น  อิจฉา 
เยาะเย�ย ถากถาง  ป̂ดโอกาส  
 3)  สิ่งแวดล�อมท่ีเป#นอุปสรรค ขาดการกระตุ�นส�งเสริม ไม�เป̂ดโอกาส มีการบ่ันทอนกําลังใจ  
ปราศจากการยอมรับ เน�นผลกําไรจนเกินไป มีความจํากัดด�านเวลา ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
           ดังนั้น การจะสร�างให�ตนเองมีความคิดสร�างสรรค5 หรือส�งเสริม กระตุ�นให�บุคคลเกิดความคิด
ริเริ่มสร�างจึงควรจัดกิจกรรมและสภาพแวดล�อมให�เอ้ืออํานวย พร�อม ๆ กับการป�องกัน และขจัด
อุปสรรคดังท่ีกล�าวมาข�างต�นด�วย 
 

บุคคลท่ีมีความคิดสร�างสรรค� (Creative Person)  
  หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมา แมคินนอน (Mackinnon, 1978) ได�
ศึกษาคุณลักษณะของผู�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค5 พบว�าผู�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค5จะเป#นผู�ท่ีต่ืนตัวอยู�
ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช�สมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห5 ความคิดถ่ีถ�วนเพ่ือใช�
ในการแก�ป4ญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค�นหารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย�าง
ละเอียดกว�างขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เป#นผู�ท่ีเป̂ดรับประสบการณ5ต�าง ๆ อย�างไม�
หลีกเลี่ยง (Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกว�าท่ีจะเก็บกดไว�และยังกล�าว 
เพ่ิมเติมว�า สถาปนิกท่ีมีความคิดสร�างสรรค5สูงมักเป#นคนท่ีรับรู�สิ่งต�าง ๆ ได�ดีกว�าสถาปนิกท่ีมีความคิด 
สร�างสรรค5ต่ํา กรีสวอลด5 (Griswold, 1966) ยังพบว�าบุคคลดังกล�าวจะมองเห็นลู�ทางท่ีจะแก�ป4ญหาได�
ดีกว�า เนื่องจากมีความต้ังใจจริง มีการรับรู�เร็วและง�าย และมีแรงจูงใจสูง 
 ฟรอมม5 (Fromm, 1963) กล�าวถึงลักษณะของคนท่ีมีความคิดสร�างสรรค5ไว�ค�อนข�างละเอียด
ดังนี้  
  1. มีความรู�สึกท่ึง ประหลายใจท่ีพบเห็นของใหม�ท่ีน�าท่ึง (Capacity of be puzzled) หรือ 
ประหลาดใจ สนใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม� หรือของใหม�ๆ  
  2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การท่ีจะสร�างสิ่งใดก็ได� คิดอะไรออกก็ต�อง
ไตร�ตรอง ในเรื่องนั้นเป#นเวลานาน ผู�ท่ีสร�างสรรค5จําเป#นจะต�องมีความสามารถทําจิตใจให�เป#นสมาธิ  



  3. สามารถท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีไม�แน�นอนและเป#นสิ่งท่ีเป#นข�อขัดแย�งและความตึงเครียดได� 
(Ability to accept conflict and tension)  
  4. มีความเต็มใจท่ีจะทําสิ่งต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม�ทุกวัน (Willingness to be born every 
day) คือ มีความกล�าหายและศรัทธาท่ีจะผจญต�อสิ่งแปลงใหม�ทุกวัน  
 บารอนและเวลซ5 (Baron and Welsh, 1952) พบว�าคนท่ีมีความคิดสร�างสรรค5นั้นชอบคิด 
อย�างซับซ�อน และสนุกต่ืนเต�นกับการค�นคว�าสิ่งต�าง ๆ ตลอดเวลา  
 แกริสัน (Garrison, 1954) ได�อธิบายถึงลักษณะของผู�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค5ไว�ดังนี้  
 1. เป#นคนท่ีสนใจในป4ญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม�ถอยหนีป4ญหาท่ีจะเกิดข้ึน แต�กล�าท่ี
จะเผชิญป4ญหา กระตือรือร�น ท่ีจะแก�ไขป4ญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนและ
งานอยู�เสมอ  
 2. เป#นคนมีความสนใจกว�างขวาง ทันต�อเหตุการณ5รอบด�านต�องการการเอาใจใส�ใน 
การศึกษาหาความรู�จากแหล�งต�าง ๆ เพ่ิมเติมอยู�เสมอพร�อมท้ังยอมรับข�อคิดเห็นจาก ข�อเขียนท่ีมี
สาระประโยชน5 และนําข�อมูลเหล�านั้นมาประกอบใช�พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน  
 3. เป#นคนท่ีชอบคิดหาทางแก�ป4ญหาได�หลาย ๆ ทาง เตรียมทางเลือกสําหรับแก�ไขป4ญหา     
ไว�มากกว�า 1 วิธีเสมอ ท้ังนี้เพ่ือจะช�วยให�มีความคล�องตัวและประสบผลสําเร็จมากข้ึน เพราะการ 
เตรียมทางแก�ไว�หลาย ๆ ทางย�อมสะดวกในการเลือกใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณ5ได�และยังเป#นการ 
ประหยัดเวลาและเพ่ิมกําลังใจในการแก�ไขป4ญหาด�วย  
 4. เป#นคนท่ีมีสุขภาพร�างกายสมบูรณ5ท้ังร�างกายและจิตใจหรือสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ก็ดี
นั่นเอง ท้ังนี้เพราะมีการพักผ�อนหย�อนใจอย�างเพียงพอ และมีความสนใจต�อสิ่งใหม�ท่ีพบ และยังเป#น
ช�างซักถามและจดจําได�ดี ทําให�สามารถนําข�อมูลท่ีจดจํามาใช�ประโยชน5ได�ดี จึงทําให�งานดําเนินไปได�
ด�วยดี 
 5. เป#นคนท่ียอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล�อมว�ามีผลกระทบต�อความคิดสร�าง 
สรรค5 ดังนั้น การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล�อมว�า มีผลกระทบต�อความคิดสร�างสรรค5ดังนั้น     
การจัดบรรยากาศ สถานท่ี สิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสม จะสามารถขจัดสิ่งรบกวนและอุปสรรค ทําให�  
การพัฒนาการคิดสร�างสรรค5เป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ทอร5แรนซ5 ได�สรุปลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร�างสรรค5สูงจากผลการศึกษาของ สเตนน5
และเฮนซ5 (Stein and Heinze, 1690) ซ่ึงได�ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กท่ีมีความคิดสร�างสรรค5สูง โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ5ซ่ึงเป#นแบบวัดบุคลิกภาพ Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI), Thematic Apperception (TAT), แบบวัดบุคลิกภาพของรอร5ชาจ (Rorschach) และอ่ืนๆ 
ซ่ึงได�สรุปบุคลิกภาพท่ีสําคัญ ๆ ของบุคคลท่ีมีความคิดสร�างสรรค5สูงไว� 46 ประการ ดังนี้  
 1. มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 2. มีความเป#นอิสระในด�านการคิด  
 3. มีอารมณ5อ�อนไหวและเป#นคนอ�อนโยน  
 4. มีความกล�าท่ีจะคิดในสิ่งท่ีแปลงใหม�  
 5. มีแนวคิดค�อนข�างซับซ�อน  



 6. มีความคิดเห็นรุนแรง  
 7. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  
 8. มีความพยายามท่ีจะทํางานยาก ๆ หรืองานท่ีต�องแก�ป4ญหา  
 9. มีความจําแม�นยํา  
 10. มีความรู�สึกไวต�อสิ่งสวยงาม  
 11. มีความซ่ือสัตย5และรักความเป#นธรรม  
 12. มีความเป#นอิสระในการตัดสินใจ  
 13. มีความต้ังใจจริง  
 14. มีความสามารถในการหยั่งรู�  
 15. มักจะกล�าหาญและชอบการผจญภัย  
 16. มักจะใช�เวลาให�เป#นประโยชน5  
 17. มักจะคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ5ล�วงหน�า  
 18. มักจะช�วยเหลือและให�ความรู�แก�ผู�อ่ืน 
 19. มักจะต�อต�านในสิ่งท่ีไม�เห็นด�วย  
 20. มักจะทําผิดข�อบังคับและกฎเกณฑ5  
 21. มักจะวิเคราะห5วิจารณ5สิ่งท่ีพบเห็น  
 22. มักจะทํางานผิดพลาด  
 23. มักจะทําในสิ่งแปลก ๆ ใหม� ๆ   
 24. มักจะรักสันโดษ  
 25. มักจะเห็นแก�ประโยชน5ของผู�อ่ืนมากกว�าประโยชน5
ของตนเอง  
 26. มักให�ความสนใจกับทุกสิ่งท่ีอยู�รอบตัว  
 27. มักจะอยากรู�อยากเห็น  
 28. มักจะยอมรับในสิ่งท่ีไม�เป#นระเบียบ  
 29. มักจะไม�ทําตามหรือเลียนแบบผู�อ่ืน  
 30. มักจะหมกมุ�นในป4ญหา  
 31. มักจะด้ือดึงและหัวแข็ง  
 32. มักจะช�างซักถาม  
 33. มักจะไม�สนใจในสิ่งเล็ก ๆ น�อย ๆ  
 34. มักจะไม�ยอมรับความคิดของผู�อ่ืนโดยง�าย  
 35. มักจะกล�าแสดงความคิดเห็นท่ีไม�ตรงกับผู�อ่ืน  
 36. มักจะรักและเต็มใจเสี่ยง  
 37. มักจะไม�เบ่ือท่ีจะทํากิจกรรม  
 38. มักจะไม�ชอบทําตัวเด�น  
 39. มักจะมีความสามารถในการหยั่งรู�  



 40. มักจะพอใจในผลงานท่ีท�าทาย  
 41. มักจะไม�เคยเป#นศัตรูของใคร  
 42. มักจะต�อต�านกฎระเบียบต�าง ๆ ท่ีไม�ถูกต�อง  
 43. มักจะวางเป�าหมายให�กับชีวิตตนเอง  
 44. มักจะต�อต�านการกระทําท่ีรุนแรงต�าง ๆ  
 45. มักจะจริงใจกับทุก ๆ คน  
 46. มักจะเลี้ยงตนเองได�โดยท่ีไม�ต�องพ่ึงพาผู�อ่ืน 
 
ผลผลิตสร�างสรรค� (Creative Product)  
  ลักษณะของผลผลิตนั้น โดยเนื้อแท�เป#นโครงสร�างหรือรูปแบบของความคิดท่ีได�แสดงกลุ�ม
ความหมายใหม�ออกมาเป#นอิสระต�อความคิดหรือสิ่งของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงเป#นไปได�ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม  
  นิวเวลล5 ชอว5 และซิมปZ สัน (Newell, show and Simpson, 1963) ได�พิจารณาผลผลิตอัน
ใดอันหนึ่งท่ีจัดเป#นผลผลิตของความคิดสร�างสรรค5 โดยอาศัยหลักเกณฑ5ต�อไปนี้  
  1. เป#นผลผลิตท่ีแปลงใหม�และมีค�าต�อผู�คิดสังคมและวัฒนธรรม  
  2. เป#นผลผลิตท่ีไม�เป#นไปตามปรากฏการณ5นิยมในเชิงท่ีว�ามีการคิดดัดแปลงหรือยกเลิก
ผลผลิต หรือความคิดท่ีเคยยอมรับกันมาก�อน  
 3. เป#นผลผลิตซ่ึงได�รับจากการกระตุ�นอย�าสูงและม่ันคง ด�วยระยะยาวหรือความพยายาม 
อย�างสูง  
  4. เป#นผลผลิตท่ีได�จากการประมวลป4ญหา ซ่ึงค�อนข�างจะคลุมเครือและไม�แจ�มชัด  
  สําหรับเรื่องคุณภาพของผลผลิตสร�างสรรค5นั้น เทเลอร5 (Tayler, 1964) ได�ให�ข�อคิดเก่ียวกับ 
ความคิดสร�างสรรค5ของคนว�าไม�จําเป#นต�องเป#นข้ันสูงสุดยอดหรือการค�นคว�าประดิษฐ5ของใหม�ข้ึนมา 
เสมอไป แต�ผลของความคิดสร�างสรรค5อาจจะอยู�ในข้ันใดข้ันหนึ่งต�อไปนี้โดยแบ�งผลผลิต  
สร�างสรรค5ไว�เป#นข้ันๆ ดังนี้  
 1. การแสดงออกอย�างอิสระ ในข้ันนี้ไม�จําเป#นต�องอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะข้ันสูง แต�
อย�างใดเป#นเพียงแต�กล�าแสดงออกอย�างอิสระ  
  2. ผลิตงานออกมาโดยท่ีงานนั้นอาศัยบางประการแต�ไม�จําเป#นต�องเป#นสิ่งใหม�  
 3. ข้ันสร�างสรรค5เป#นข้ันท่ีแสดงถึงความคิดใหม�ของบุคคลไม�ได�ลอกเลียนมาจากใคร แม�ว�า 
งานนั้นอาจจะมีคนอ่ืนคิดเอาไว�แล�วก็ตาม  
 4. ข้ันคิดประดิษฐ5อย�างสร�างสรรค5 เป#นข้ันท่ีสามารถคิดประดิษฐ5สิ่งใหม�ข้ึน โดยไม�ซํ้าแบบใคร  
  5. เป#นข้ันการพัฒนาผลงานในข้ันท่ี 4 ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  6. เป#นข้ันความคิดสร�างสรรค5สูงสุด สามารถคิดสิ่งท่ีเป#นนามธรรมข้ันสูงได� เช�น ชาร5ลส5   
ดาร5วิน คิดค�นทฤษฎีวิวัฒนาการ ไอสไตน5 คิดทฤษฎีสัมพันธภาพข้ึน เป#นต�น  
  
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร�างสรรค�  



 1. เทคนิคความกล�าท่ีจะริเริ่ม จากการวิจัยพบว�า ความคิดสร�างสรรค5ต่ํา สามารถปลูกฝ4ง  
และส�งเสริมให�เกิดความคิดสร�างสรรค5สูงข้ึนได� ด�วยการถามคําถาม และให�โอกาสได�คิดคําตอบ  
ในสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัย เป#นท่ียอมรับของผู�อ่ืน สามารถพัฒนาความคิดสร�างสรรค5ให�เกิดข้ึนได� 
แม�บุคคลท่ีมีความคิดว�าตนเองไม�มีความคิดสร�างสรรค5ก็สามารถสร�างความคิดสร�างสรรค5ให�เกิดข้ึน
ด�วยการฝ�กฝน  
  2. เทคนิคการสร�างความคิดใหม� เป#นวิธีการหนึ่งท่ีใช�การแก�ไขป4ญหา สมิท (Smith, 1972) 
ได�เสนอวิธีการสร�างความคิดใหม�โดยการให�บุคคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใช�ในการแก�ป4ญหาใด
ป4ญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง จากนั้นจึงแบ�งแนวทางเหล�านั้นออกเป#นแนวทางย�อยๆ ลงไปอีก โดย
เหตุผลท่ีว�าบุคคลมักจะปฏิเสธไม�ยอมรับความคิดแรกหรือสิ่งแรกผ�านเข�ามาในจิตใจ แต�จะพยายาม
บังคับ ให�จิตใจแสดงทางเลือกอ่ืน ๆ อีก หลักการของสมิธ มีลักษณะเป#นผสมผสานหรือการคัดเลือก
คําตอบ หรือทางเลือกต�างๆ แล�วสร�างข้ึนเป#นคําตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก�ป4ญหา  
  3. เทคนิคการระดมพลังสมอง เป#นเทคนิควิธีหนึ่งในการแก�ป4ญหาของออสบอร5น (Alex 
Osborn) จุดมุ�งหมายเพ่ือส�งเสริมให�บุคคลมีความคิดหลายทาง คิดได�คล�องในช�วงเวลาจํากัด โดยการ 
ให�บุคคลเป#นกลุ�มหรือรายบุคคลก็ได� จดรายการความคิดต�างๆ ท่ีคิดได�โดยๆ ไม�คํานึงถึงการประเมิน 
ความคิด แต�เน�นปริมาณความคิด คิดให�ได�มาก คิดให�แปลง หลังจากได�รวบรวมความคิดต�าง ๆ แล�ว 
จึงค�อยประเมินเลือกเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใช�ในการแก�ป4ญหาและจัดลําดับทางเลือกหรือทางแก� 
ป4ญหารอง ๆ ไว�ด�วย  
 หลักเกณฑ�ในการระดมสมอง  
  3.1 ประวิงการตัดสินใจเม่ือบุคคลเสนอความคิดข้ึนมา จะไม�มีการวิพากษ5 วิจารณ5 หรือ
ตัดสิน ความคิดใดๆท้ังสิ้น ไม�ว�าจะเป#นความคิดท่ีเห็นว�าดี มีคุณภาพ หรืออาจมีประโยชน5น�อยก็ตาม
การตัดสิน ใจยังไม�กระทําในตอนเริ่มต�นคิด  
  3.2 อิสระทางความคิดบุคคลมีอิสระท่ีจะคิดหาคําตอบ หรือเสนอความคิดความคิดยิ่ง
แปลก แตกต�างจากผู�อ่ืนยิ่งเป#นความคิดท่ีดี เพราะความคิดแปลกแยกอาจน าไปสู�ความคิดริเริ่ม  
 3.3 ปริมาณความคิดบุคคลยิ่งคิดได�มาก ได�เร็ว ยิ่งเป#นท่ีต�องการส�งเสริมและกระตุ�นให�
บุคคลคิดมาก ๆ ได�ยิ่งดี 
 3.4 การปรุงแต�งความคิดความคิดท่ีได�เสนอไว�ท้ังหมด นํามาประมวลกันแล�วพิจารณา 
ตัดสินจัดลําดับความสําคัญของความคิดโดยใช�เกณฑ5กําหนดในเรื่องของเวลา บุคคลงบประมาณ 
ประโยชน5 เป#นต�น  
  จากการทดลองใช�วิธีระดมสมองของพานส5 และมีโด ในการหาวิธีการแก�ป4ญหาปรากฏว�า 
กลุ�มท่ีใช�เทคนิคระดมพลังสมอง มีความคิดแก�ป4ญหาได�มาก และได�ผลกว�ากลุ�มท่ีออกความคิดเห็น 
เฉพาะความคิดท่ีดีและเก่ียวเนื่องกันเท�านั้น ซ่ึงสอดคล�องกับผลการทดลองของทอร5แรนซ5 ท่ีทําการ 
ทดลองกับนิสิตระดับปริญญาโท จํานวน 100 คน โดยให�นิสิตกลุ�มท่ี 1 อ�านบทความแล�วหาท่ีติ 
ข�อบกพร�องของบทความ ส�วนนิสิตกลุ�มท่ี 2 อ�านแล�วคิดเพ่ิมเติม หลังจากนั้นให�นิสิตท้ัง 2 กลุ�ม คิดหา 
วิธีการแก�ป4ญหาจากบทเรียน ปรากฏว�า นิสิตกลุ�มท่ี 2 มีความคิดเก่ียวกับป4ญหาและโครงงานท่ีจะทํา
ได�มากและกว�างขวางกว�ากลุ�มท่ี 1  



  4. เทคนิคอุปมาอุปไมยความเหมือน เป#นวิธีการท่ีกอร5ดอน (James Gordon) คิดข้ึนโดย ใช�
หลักการคิด 2 ประการ คือ “ทําสิ่งท่ีคุ�นเคยให�เป#นสิ่งแปลกใหม�” และ“ทําสิ่งท่ีแปลงใหม�ให�เป#น สิ่งท่ี
คุ�นเคย” กล�าวคือ การคิดจากสิ่งท่ีบุคคลคุ�นเคย รู�จัก ไม�รู�สิ่งท่ีแปลกใหม� หรือยังไม�คุ�นเคย และใน
ทํานองเดียวกัน ก็อาจคิดจากสิ่งท่ีแปลกใหม�ไม�คุ�นเคย ไม�รู�สิ่งธรรมดาหรือคุ�นเคย ซ่ึงจากความคิด
ลักษณะนี้ ทําให�นักคิดสร�างสรรค5สามารถสร�างสรรค5ผลงานท่ีแปลกใหม�ได�มาก ตัวอย�างเช�น “การคิด
เข็มฉีดยา” ก็เกิดความคิดจากการท่ีถูกยุงกัดและดูดเลือดข้ึนมา เป#นต�น  
  การคิดจากสิ่งท่ีคุ�นเคยไปสู�สิ่งแปลกใหม� และคิดจากสิ่งแปลกใหม�ไปสู�สิ่งคุ�นเคย ทําได�โดยใช�
การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จากรูปลักษณะหรือหน�าท่ีของสิ่งท่ีคิดวิธีการนี้มักจะเน�น การแสดง
ความคิดและอารมณ5ผสมผสานเพ่ือให�เกิดการกระตุ�นความคิดสร�างสรรค5โดยการใช�ลักษณะ ความ
เหมือนหรือความคล�ายคลึงของสิ่งของ ซ่ึงการคิดลักษณะเช�นนี้ ทําให�ความคิดเจริญงอกงามบุคคล
สามารถเข�าใจสิ่งใหม�ๆ ได�โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งเก�าท่ีเป#นท่ีรู�จักกันดีแล�ว ตัวอย�างเช�น สมัยก�อน 
เราเรียกรถไฟว�า “ม�าเหล็ก” และพยายามอ�างถึงสิ่งท่ีรู�จักอยู�ตลอดเวลา เช�น มักจะพูดว�า “ค�อนมีหัว” 
“โต�ะมีขา” “ถนนมีไหล�” เป#นต�น 
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