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ความสรางสรรค (Creativity) 
 

 การดําเนินชีวิตในบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาท้ังการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการปรุงแตง

จากฝมือของมนุษย การมีสติสัมปชัญญะ เพื่อใหสามารถเอาชนะ ฟนฝาตอแรงกดดัน 

ท่ีโหมกระหนํ่าเขามาในชีวิต ดวยการดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง ไมประมาท  

คิดไตรตรองอยางละเอียดถ่ีถวน รอบคอบ มองโลกในแงดี มีจิตใจท่ีดีงาม เปนปจจัยท่ี

จะนําพาชีวิตใหอยูรอดในสังคมยุคใหมไดอยางมีความสุข ความคิดคือพื้นฐานท่ีสําคัญ

สําหรับมนุษย เพราะความคิดเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรก ดั่งท่ีมีคนพูดวาการกระทํา

นํามาซึ่งความคิด หรือจิตเปนนาย กายเปนบาว เพราะไมวาจะเปนการตัดสินใจ การ

กระทํา หรือพฤติกรรมในการแสดงออกใด ๆ ลวนเกิดจากความคิดแทบท้ังสิ้น ถาคิดดี 

ทําดีก็จะนําพาแตสิ่งดีงาม ถาคิดไมดี ก็จะนําไปสูการพูด และการกระทําท่ีไมดี สราง

ความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน แมความคิดจะเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดแตก็มีพลังทรง

อานุภาพ อยูท่ีวาจะคิดราย คิดดีงามหรือคิดเชิงสรางสรรค ซึ่งมนุษยทุกคนน้ันลวนมี

ความคิดเชิงสรางสรรค จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีบาน ท่ี

ทํางาน การเลี้ยงดูและสภาพสังคมท่ัวไปหรือปจจัยอ่ืน ๆ จะเอ้ืออํานวย พลังแหง

ความคิดเชิงสรางสรรคจะมีพื้นฐานมาจากการมองโลกในแงดี การคิดเชิงบวก ผูใดมี

ความคิดเชิงสรางสรรคยอมคิดดี พูดดี มีการกระทําท่ีดีงามท้ังตอตนเองและตอคนอ่ืน 

การกระทําท่ีดีงาม ดวยแนวทางท่ีชาญฉลาด กอใหเกิดประโยชนและมูลคาเรียกวา 

ความสรางสรรค เพื่อใหเขาใจขอบเขต เน้ือหา รายละเอียดเกี่ยวกับความสรางสรรค 

และความคิดเชิงสรางสรรค ผูเขียนไดรวบรวม เรียบเรียงเน้ือหาเพื่อใหเกิดความชัดเจน

มากยิ่งข้ึนดังตอไปน้ี  
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ความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 

 ในยุคเขตการคาเสรี ซ่ึงกําลังจะเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) การคิดแบบรวมพลัง

เพ่ือความเปนปกแผน นําไปสูเปาหมายและทิศทางเดียวกันเปนสิ่งที่ทาทาย สิ่งแรกที่จะ

สรางความแตกตางไดนั่นคือความคิดเชงิสรางสรรค ซ่ึงคนสวนมากคิดวาจะเกี่ยวของกับคน

ที่ทํางานดานศิลปะอยางเดียว แตในความเปนจริงแลวงานศิลปะเปนเพียงแขนงหนึ่งของ

ความคิดเชิงสรางสรรค คนบางคนคิดวาเปนความคิดแบบแปลก ๆ ใหม ๆ คือทําอะไรให

แปลก ๆ แหวกแนวเขาไว แตในความเปนจริงแลวนอกจากความแปลกใหมกค็วรจะมีมูลคา

ดวย บางคนคิดวาความคิดสรางสรรคเปนพรสวรรคที่ติดมากับตัวตั้งแตกําเนิด แตในความ

เปนจริงกลับไมใชทั้งหมด คนที่มีความคิดเชิงสรางสรรคจะเกิดจากพรแสวงมากกวา

พรสวรรค ซ่ึงนับวาเปนสิ่งที่ทุกคนควรคาแกการเรียนรูและแสวงหาเพ่ือที่จะใหไดรับการ

พัฒนาอยางถูกตองและย่ังยืน 

 ความคิดเชิงสรางสรรค เปนความคิดที่แปลกใหม แหวกแนว นอกกรอบออกไปจาก

ความคิดเดิม ๆ ในบางครั้งเปนความคิดที่บูรณาการจากสิ่งเดิม ๆ ที่มีอยูแลวนําไปสูสิ่งที่

แปลกใหม หรือเปนความคิดใหมที่ไมเคยมีมากอน โดยอาศัยการไดรับโอกาส ความ 

ทาทาย และความเปนไปได ซ่ึงเปนหัวใจที่จะนําไปสูความคิดเชิงสรางสรรค นักการศึกษา

ทั้งหลายไดใหความหมายไวดังตอไปนี้  

 ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546) ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนศาสตราจารยและอาจารยสอนใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาคนควาและทําวิจัยเกี่ยวกับความคิด 

เชิงสรางสรรค ไดใหความหมายความคิดเชิงสรางสรรควาเปนความสามารถ

ของสมองที่คิดไดกวางไกล หลายแงมุม ความคิดที่ทําใหเกิดความคิดแปลกใหม

แตกตางไปจากเดิมเปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวทําใหเกิดการเรียนรู รับรู จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอยางรวดเร็วทําใหเกิดความคิด           

ชาญณรงค 

พรรุงโรจน 

#1 
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เชิงจินตนาการ ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะคนที่มีความคิดเชิงสรางสรรควา จะมีบุคลิก 

ลักษณะเปนคนมองตัวเองในแงบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ยอมรับนับถือตระหนัก 

และเห็นคุณคาของตัวเอง 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2553) นักวิชาการอิสระ มีผลงานดานงานเขียนมากมาย

และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย

ฮารวารดใหดํารงตําแหนงนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) ศูนยศึกษา

ธุรกิจและรัฐบาล นักวิชาการอาคันตุกะมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด เปน

ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยรีเจนท ผูแตงหนังสือชุด“ผูชนะ 10 คิด” ได

ใหความหมายความคิดเชิงสรางสรรคไววา เปนการขยายขอบเขตของความคิดออกไปจาก

กรอบความคิดเดิมที่มีอยูแลวสูความคิด ใหม ๆ ที่ไมเคยมีมากอนเพ่ือคนหาคําตอบที่ดีที่สุด

ใหกับปญหาที่เกิดขึ้น และไดกําหนดองคประกอบของความคิดเชิงสรางสรรคไวดังตอไปนี้ 

1) บุคลิกลักษณะและทัศนคติ 2) ความสามารถดานสติปญญา 3) ดานความรู 4) รูปแบบ

การคิด 5) แรงจูงใจ และ 6) สภาพแวดลอม 

 เอลลีส พอล ทอรเรนซ (1980) บุคคลที่ไดรับเกียรติใหเปน”บิดาแหงความคิด 

เชิงสรางสรรค” ไดอุทิศทั้งชีวิตใหกับงานวิจัยและการสอนดานความคิด    

เชิงสรางสรรค ใหความหมายเกี่ยวกับความคิดเชิงสรางสรรคไววาเปน

กระบวนการที่บุคคลไวตอปญหา ขอบกพรอง ชองวางในดานความรู สิ่งที่  

ขาดหายไปหรือสิ่งที่ไมประสานกันและไวตอการแยกแยะสิ่งตางๆ ไวตอการ

คนหาวิธีการแกไขปญหา ไวตอการเดาหรือการตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับขอบกพรอง ทดลอง

และทดสอบตามสมมติฐาน จนในที่สุดก็สามารถนําเอาผลลพัทไปแสดงใหปรากฏแกผูอื่นได 

และไดสรางกระบวนการที่กอเกิดความคิดเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 1) ขอเท็จจริง (Fact) เริ่ม

จากความรูสึกกังวล แตยังไมสามารถหาสาเหตุไดวาเกิดจากอะไร  2) การคนพบ

ปญหา (Problem) เมื่อคิดไตรตรองอยางรอบคอบจนเขาใจแลวจะสามารถบอกไดวา 

E. Paul  

Torrence 

เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศศักด์ิ 

#2 

#3 
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ตนตอของปญหาที่แทจริงคืออะไร 3) ความคิด (Ideal) เปนการคิดและตั้งสมมติฐาน 

ตลอดจนรวบรวมขอมูลต าง  ๆ เ พ่ือทดสอบตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไว  4)  แนวทาง

(Solution) ทดลอง ทดสอบสมมติฐานจนพบคําตอบที่ชัดเจน และ 5) การยอมรับ 

(Acceptance) เปนการยอมรับคําตอบที่คนพบและคิดตอไปวาการคนพบจะนําไปสู

แนวทางที่จะทําใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ  

 โฮเวิรด การดเนอร  (1995) ชาวอเมริกันคนแรกที่ ไดรับรางวัล LouisVille 

Grawenmayer Award สาขาการศึกษา เปนศาสตราจารยดานการศึกษาใน

คณะศึกษาศาสตร นักจิตวิทยาและพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 

บุคคลที่ไดรับการยอมรับอยางสูงจากทฤษฏีพหุปญญาทั้ง 9 ดานที่เนนไปที่

ดานการพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรคทั้งเด็กและผูใหญ ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) ความฉลาดทางดานภาษา ความสามารถในการเขาใจความหมายและการใชภาษา การ

พูด การเขียน การเรียนรูภาษา การใชภาษาเพ่ือสื่อสารใหไดผลตามเปาหมาย สื่ออารมณ

ความรูสึกใหคนอื่นรับรูและเขาใจ 2) ความฉลาดทางดานตรรกะ ความสามารถทางดาน

คณิตศาสตร เปนเรื่องของเหตุและผล การคิดวิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร 3) ความฉลาด

ทางดานดนตรี ความสามารถในการเขาใจจังหวะและสรางสรรคดนตรี 4) ความฉลาด

ทางดานมิติ ความสามารถในการสรางภาพตามจินตนาการ และนํามาสรางสรรคเปน

ผลงาน 5) ความฉลาดทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดวยการใชรางกายเคลื่อนไหวอยาง

สรางสรรค 6) ความฉลาดในการเปนผูนํา ความสามารถในการเขาใจความรูสึกนึกคิดของ

ผูอื่น สามารถจูงใจผูอื่น 7) ความฉลาดภายในตน ความสามารถในการเขาอกเขาใจ

ความรูสึกภายในของตนเองและคนรอบขาง 8) ความเฉลียวฉลาดทางดานธรรมชาติ 

ความสามารถในการเรียนรูเรื่องธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 9) ความฉลาดในการคิด

ใครครวญ ชอบคิด สงสัยใครรู ตั้งคําถามกับตัวเองในเรื่องความเปนไปของชีวิต ไดให 

 

Howard  

Gardner 

#4 



 ความสรางสรรค (Creativity) 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค : ดร.กิตติ์กาญจน  ปฏิพันธ 

 

6 

 

ความหมายความคิดเชิงสรางสรรคไววา เปนความคิดใหมที่แตกตางไปจากเดิม เปน

ความคิดทีค่นทั่วไปคาดไมถึง และไดรับการยอมรับเปนอยางย่ิง 

 เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (1970) ชาวมอลตาซ่ึงเปนเกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน 

อาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด มหาวิทยาลัยฮารวารด ผูรวมกอตั้ง

และเปนผูอํานวยการคนแรกของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  เปนชาว 

สหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันทั่วโลก เจาของทฤษฏีวิธีคิด

แบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ซ่ึงเปนวิธีคิดที่เกิดจากการเชื่อวา 

การคิดเปนทักษะที่สามารถเรียนรูฝกฝนและพัฒนาได โดยทฤษฏีดังกลาว 

จะชวยใหมนุษยเราเกิดการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล มีขั้นตอน สามารถคิดวิเคราะห

แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางชาญฉลาด และเจาของทฤษฏีการคิดแนวขาง (Lateral 

Thinking) เปนนักคิด นักจิตวิทยา และนักปรัชญาในคนเดียวกันจึงทําใหมีวิถีคิดและมอง

โลกหลายมิติไดรับขนานนามวา “สุดยอดปรมาจารยแหงความคิดเชิงสรางสรรค” มี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและโดงดังทั่วโลกในดานการพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค ใหทัศนะ

ไววา ความคิดเชิงสรางสรรค คือความสามารถในการมองหาทางเลือกที่หลายทิศทาง โดย

การคิดอยางครอบคลุมทั้งในแนวกวางและแนวลึก ตลอดจนสามารถสรางแนวคิดใหมที่

แตกตางโดยเฉพาะการคิดนอกกรอบ 

 เจ พี กิลฟอรด (1967) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เจาของทฤษฏีเชาวนปญญา ไดให

ทัศนะเกี่ยวกับความคิดเชิงสรางสรรคไววาเปนลักษณะความคิดเชิงอเนกนัย (Divergent 

Thinking) คือความคิดที่หลากหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดกวางไกลนําไปสู

ความคิดใหม ๆ ซ่ึงจะเปนการคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ โดยไมกลัวการถูกวิพากษ วิจารณ 

ความคิดแบบมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ คิดหาคําตอบไดโดยไมจํากัด ไรขอบเขต 

 

 

Edward  

De Bono 

#5 
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 จากทัศนะของ นักบริหารการศึกษา นักปรัชญา นักจิตวิทยา สามารถสรุป

ความหมายความคิดเชิงสรางสรรคไดวาคือความคิดทีแ่ปลกใหม นอกกรอบอยางที่ไมเคยมี

มากอน หรือเปนความคิดที่เกิดจากการหลอมรวมมาจากความคิด หลายแง หลายมุม 

หลายมิติ ทั้งความคิดเห็นที่ตรงกันและไมตรงกัน นํามาบูรณาการกอใหเกิดเปนความคิด

ใหม ที่สรางสรรค 

 

คุณสมบัติบุคคลที่มีความคิดเชิงสรางสรรค 

 คนที่กลานําความเปลี่ยนแปลง กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ กลาเสนอแนวคิดและ

วิธีการที่แปลกใหม คิดในสิ่งที่คนอื่นไมคิด มองในสิ่งที่คนอื่นไมมอง  ทําในสิ่งที่คนอื่นไมทํา 

เปนคนอารมณดี ย้ิมแยมแจมใส มีสติสัมปชัญญะแมจะตกอยูในสถานการณที่กดดันและ

เลวรายแคไหน ก็สามารถมองโลกในแงดีได สามารถฟนฝาอุปสรรค นานัปการ มองวิกฤต

เปนโอกาสเสมอ คือลักษณะของบุคคลที่มีความคิดเชิงสรางสรรค ผูเขียนสามารถสรุป

บุคลิกลักษณะไดดังตอไปนี้ 

 1. มีความคิดริเริ่ม (Originality) เปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหม 

มีความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น ชอบทําในสิ่งที่สลับซับซอน กลาคิด กลาแสดงออก 

เชื่อมั่นในแนวคิดของตนเอง ความคิดริเริ่มจะอาศัยการกลาคิด กลาเสี่ยง กลาทาทายใน

การกระทําสิ่งใหม ๆ จะไมชอบความซํ้าซาก จําเจ 

 2. มีความยืดหยุน (Flexibility) เปนบุคคลที่มีความสามารถในการคิดหาคําตอบได

หลายแงมุม ปรับเปลี่ยนความคิด การกระทํา การตัดสินใจ และวิธีการตามสถานการณที่

เกิดขึ้นไดอยางชาญฉลาด เปดหู เปดตา เปดใจ รับรูและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยู

ตลอดเวลา 
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 3. มีความคิดคลอง (Fluency) สามารถคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว 

ในระยะเวลาที่จํากัด สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองแมนยํา ทันทวงที แมจะอยูใน

สถานการณที่คับขัน มีความฉับไวในการตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ไดอยางดีเย่ียม 

 4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนบุคคลที่สามารถในการคิดไดอยาง 

ละเอียดลออ สุขุมรอบคอบ มีเหตุผล ตระหนักรู ตระหนักคิดไตรตรองอยางเปนระบบ 

ไมมองขามรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่คนอื่นมองขาม เปนบุคคลที่มีความประณีต 

พิถีพิถันมองทุกรายละเอียด 

 5. มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เปนบุคคลที่มีความคิดที่หลากหลายมิติ 

มองเห็นโอกาสในวิกฤติเสมอ มองตนเองและคนรอบขางในแงดี สดชื่น ราเริง ย้ิมแยม

แจมใส มีอารมณขันแมจะตกอยูในบรรยากาศที่ตึงเครียด กดดัน ชอบคิดบวกกับทุก ๆ สิ่ง 

และกับทุก ๆ คน มองความผิดพลาดและความบกพรองเปนเรื่องธรรมดา เล็กนอย 

สามารถเกิดขึ้นไดกับสามัญชนทั่วไป  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     ลกัษณะคนทีม่ีความคิดเชิงสรางสรรค 

 

 

ความคิด

ริเริ่ม 

ความคิด

ยืดหยุน 

ความ 

คิดคลอง 

 ความคิด

ละเอียดลออ 

ความคิด 

เชิงบวก 

ความคิด 

เชิงสรางสรรค 
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ปจจัยที่นําไปสูความคิดเชิงสรางสรรค 

 การเปนคนที่มีความเรียบงายในการดํารงชีวิตเปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการมี

ความคิดเชิงสรางสรรคที่ทรงพลังและมีอานุภาพในขณะเดียวกัน การเปนคนอารมณดี  

มีความสุขุมลุมลึก เปนปจจัยที่นําไปสูความคิดเชิงสรางสรรคซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 1. การเปดใจกวางรับรูและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักปราชญ การไมตกอยูภายใตกฎเกณฑ กฎระเบียบขอบังคับหรือ

อิทธิพลใด ๆ เงื่อนไขใด ๆ  การเปดหู เปดตา เปดใจ เหมือนกับการเปดประสาทสัมผัสแหง

การรับรูทุกสวนจะทําใหตื่นตัว ตื่นตา ตื่นใจ ทําใหเกิดมโนภาพและจินตนาการ กอเกิดพลัง

แหงความคิดเชิงสรางสรรค 

 2. การเลี้ยงดู การมีครอบครัวทีใ่หความรัก ความอบอุน มีบรรยากาศแบบมีสวนรวม

ในการคิด การสนับสนุนความคิดใหม ๆ อยูเสมอ ไมเผด็จการดานความคิด ใหอิสระและ

เปนประชาธิปไตย เมื่อทําผิดพลาดหรือบกพรองก็ใหโอกาส ใหอภัย ไมทําโทษหรือดุดา ถา

พอแม รูจักใหอภัยลูกอยูเสมอ ก็จะบมเพาะใหลูกรูจักใหอภัยคนอื่นที่ทําผิดพลาดกับตัวเอง 

การมีระเบียบ กฎเกณฑ เงื่อนไขในการเลี้ยงดูที่จริงจังกับชีวิตมากเกินไป จะทําใหชีวิตขาด

ความสุข สนุกสนาน และขาดพัฒนาการที่กอเกิดความสรางสรรคอันที่ควรจะเกิดขึ้น ถามี

ผูปกครองที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีสติ ปลอบใจตนเองและคนในครอบครัวใหมีกําลังใจ

ทั้งยามทุกขและยามสุข รูจักปลอยวาง มองทุก ๆ อยางเปนเรื่องธรรมดา ก็จะสงผลใหลูก 

มีความสุขและมีความคิดเชิงสรางสรรค 

 3. สภาพแวดลอม ทั้งที่บาน ที่ทํางาน และบรรยากาศรอบ ๆ ตัว ถาเปนบรรยากาศ

ที่เงียบสงบจะทําใหมีสติ มีสมาธิ การสรางบรรยากาศแหงความไววางใจ จริงใจ ใหอิสระ 

เสรีภาพในการคิด การพูด การทํา และการตัดสินใจ การอยูในสภาพแวดลอมทีห่อมลอมไป

ดวยบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือมีความคิดที่สรางสรรคแปลกใหม จะเปนแรงกระตุนให

เรามีความคิดเชิงสรางสรรค ไปโดยธรรมชาติ 
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ความสรางสรรค (Creativity) 

 การดํารงชีวิตในโลกปจจุบันและอนาคตที่มีความหลากหลาย ทวีความสลับซับซอน 

ทุกคนตองมีความสามารถในความสรางสรรค การคิดแกปญหาอยางเต็มศักยภาพ การ

สงเสริมและสนับสนุนใหคนมีความสรางสรรคเพ่ือรองรับและเปนสวนหนึ่งของความ

สลับซับซอน ความคลุมเครือ ไมชัดเจน จงคิดและทําในสิ่งที่แตกตาง ทําในสิ่งที่คนอื่นไมทํา 

ความสรางสรรคเปนการตอยอดจากความคิดนํามาดัดแปลง หรือกอใหเกิดเปนรูปราง 

สรางสิ่งของที่แปลกใหม มีมูลคา การใหความหมายความสรางสรรคทายที่สุดแลวจะมอง 

ที่ผลงานหรือผลผลิตที่สรางสรรค มีมูลคา เปนสิ่งแปลกใหมและผูคนใหการยอมรับ ซ่ึงเปน

ผลมาจากการใชศักยภาพที่มีอยูในตัวเราอยางเต็มที่ในการแกปญหาและผลิตผลงาน 

ในเชิงสรางสรรค 

 เจ พี กิลฟอรด (1974) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลาวไววาความสรางสรรค จะ

สัมพันธกับโครงสรางสติปญญา โดยกิลฟอรดเชื่อวา สติปญญาเปนสิ่งที่เกิด

รวมกันของกระบวนการคิด เนื้อหากับผลลัพธของการคิด แตก็มีนักวิชาการ

บางกลุมที่เห็นไมตรงกันเพราะเชื่อมั่นวาคนที่มีสติปญญานอยนิด ก็สามารถมี

ความสรางสรรคสูงไดเพียงแตมีความกลา กลาเสี่ยง กลาคิดนอกกรอบ ในมุม

ตรงกันขาม คนที่มีสติปญญาเปนเลิศ อาจจะไมใชคนที่มีความคิดเชิงสรางสรรคเพราะคน

เหลานั้นอาจจะเกงทองจํา หรือมีแตความจําที่เปนเลิศแตไมมีความคิดเชิงสรางสรรค 

 มารค เอ รันโก (2007) ศาสตราจารยดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐ

แคลิฟอรเนีย ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยความสรางสรรค    

ทอรเรนซแหงมหาวิทยาลัยจอรเจียไดคนพบวาคนสวนมากมองเห็นแต

ปญหา แตกลับมองไมเห็นทางออกหรือแนวทางในการแกไขปญหา คนที่มี

ความสามารถมองเห็นทั้งปญหาและทางออก คือคนที่มคีวามสรางสรรค คน

ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเครียดและความกดดันคนพบ 
Mark A. Runco 

#6 

J. P. Guilford 

#7 
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วิธีการเอาชนะปญหาและอุปสรรคของชีวิตไดและยังพบวาคนที่มีความคิดเชิงสรางสรรค 

จะเชื่อมั่นในอนาคต เชื่อวาตนมีความสามารถในการแกไขปญหาได ไมวาจะเปนปญหาเล็ก

หรือใหญเพียงใดก็ตาม ศาสตราจารยมารค เอ รันโก ไดสรุปเกี่ยวกับความสรางสรรคไววา

บุคคลที่มีความสรางสรรคจะเปนบุคคลที่สามารถมองเห็นปญหาและคนพบแนวทางหรือ

วิธีการในการแกปญหาอยางเฉลียวฉลาด 

 เชลลีย คารสัน (2013) ศาสตราจารยดานจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด คนควา 

และวิจัยเกี่ยวกับความสรางสรรค ไดใหทัศนะไววาความสรางสรรคไมใชแค

ความคิดหรือจินตนาการเทานั้น แตจะตองเปนสิ่งที่สามารถแสดงใหเห็นถึง

แนวทางในการแกปญหาไดอยางชาญฉลาด หลายแง หลายมุม ที่สําคัญตอง

มีประโยชนและมีมูลคา  

 

  จากทัศนะ แนวความคิดของนักวิชาการ และนักจิตวิทยา สามารถสรุปไดวาความ

สรางสรรคหมายถึง การสรางสรรคผลผลิต สิ่งแปลกใหมขึ้นมาดวยแนวทาง วิธีการใหม ๆ 

โดยสิ่งนั้นจะตองมีประโยชนและมีมูลคา 

 

คุณลักษณะบุคคลที่มีความสรางสรรค 

 คนที่มีความสรางสรรค จะเปนคนที่ชอบสงสัย กลาเสี่ยง กลาทํา กลาตัดสินใจ และ

ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ เสมอ บางครั้งอาจจะบูรณาการความคิดหรืองานของคนอื่น มา

ดัดแปลงสรางสรรคสิ่งใหมใหมีคุณคา ลักษณะคนที่มีความสรางสรรคมีดังตอไปนี ้

 1. มีความเปนอิสระ (Freedom) ซ่ึงเปนอิสระทั้งในการคิด การกระทํา และการ

ตัดสินใจ มีความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ดวยจินตนาการไดอยางรวดเร็ว 

ไมชอบกฎระเบียบและความแนนอน ไมตรงตอเวลาในการนัดหมายและไมชอบทํางานตาม

แผนงาน สามารถทํางานและแกปญหาไดดีในแตละสถานการณทั้งที่ชัดเจนและคลุมเครือ 

Shelley Carson 
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 2. มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) รูสึกวาตนเองมีคุณคาไมวายามแพหรือ

ชนะ ไมวาจะเปนยามสุขหรือยามทุกข มีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอตัวเองและตอผูอื่น มอง

โลกในแงดีวาไมมีอะไรที่สมบูรณแบบ ทุก ๆ สิ่งมีสองดานเชน ในที่มืดยอมมีแสงสวาง  

ไมสนใจในเรื่องจุกจิก เล็ก ๆ นอย ๆ เปนคนใจกวาง รูจักใหอภัย ใหโอกาสตนเองและ 

คนอื่นอยูเสมอ สามารถทําใจไดวามนุษยเรามีความแตกตางและมีความบกพรองกันได 

 3. กลาเสี่ยง (Risk) เมื่อตองเผชิญกับปญหาทีม่ีความสลับซับซอน หรือในสถานการณ

ที่มีความกดดันสูงจะมีความกลาที่จะเสี่ยงในการตัดสินใจและการกระทําโดยไมกลัวความ

ผิดพลาดหรือเมื่อทําผิดพลาดแลวก็กลาที่จะยืดอกยอมรับผิดในสิ่งที่กระทํา 

 4. มีเปาหมายที่สูง (High Goal) คนที่มีความสรางสรรคจะมีเปาหมายที่ชัดเจนและ 

มีความย่ิงใหญ จะยึดมั่นในเปาหมายอยางเด็ดเดี่ยวแนวแน เมื่อเกิดปญหาในการทํางานจะ

หาวิธีการแกปญหาเพ่ือใหเปาหมายบรรลุผล มีความกระตือรือรนและสรางแรงบันดาลใจ 

ใหตัวเองเสมอ จะไมยอมแพ ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคทั้งปวง 

 

ความแตกตางระหวางความคิดเชิงสรางสรรคและความสรางสรรค 

 คนที่มีความคิดเชิงสรางสรรคสวนมากจะเปนคนที่มีความสรางสรรคไปโดยอัตโนมัติ 

แตในทางตรงกันขามคนที่มีความสรางสรรคอาจจะไมไดคิดสรางสรรคก็ได เพราะผลงาน

หรือสิ่งของที่สรางขึ้นมาใหม อาจจะเกิดจากการนําความคิดของคนอื่นมาประดิษฐขึ้นใหม

โดยไมไดเกิดจากความคิดของตนเอง 
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บทสรุป 

  การคิดและทําในสิ่งที่แตกตางอยางบวก บวก เปนความสรางสรรค การมองความ

บกพรองและความผิดพลาดเปนเรื่องธรรมดา เล็กนอย มองวาทุกคนสามารถบกพรองกันได 

จะเปนปจจัยใหนําไปสูความสรางสรรค ชวงชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก ฉะนั้นไมควรจะเสียเวลา

กับความคิดและการกระทําที่ติดลบเพราะจะทําใหตัวเอง เพ่ือนรวมงานตึงเครียดและเปน

ทุกข เปลี่ยนเปนมาคิดและทําอยางสรางสรรค มองโลกในแงดี สรางบรรยากาศแหง

ความสุข สนุกสนาน สรางความเชื่อถือไววางใจ มั่นใจซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการมี

ความสรางสรรคในชีวิตได 
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 เ ป น น า ม ธ ร ร ม  
   ไ ม ส า ม า ร ถ จ ับ ต อ ง ไ ด    
 เ ป น ก า ร ค ิ ด ส ิ่ง ใ ห ม  ๆ   
 เ ป น ค ว า ม ค ิด ท ี่แ ป ล ก ใ ห ม   

ความสรางสรรค                                    
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 เปนรูปธรรม วัตถุ สิ่งของ 

 เปนการกระทําสิ่งใหม ๆ 

 เปนผลผลิตที่มีคุณคา 

แปลกใหม ไมเคยมีมา

ความคิดเชิงสรางสรรค                                    
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