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ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค (Creative Leadership) 

 

 ในแตละยุคแตละสมัยแนวคิดภาวะผูนําจะไมแตกตางกันโดยสิ้นเชิง จะมีสวนที่

เหมือนกันและสงเสริมซ่ึงกันและกันเปนสวนใหญ สภาพแวดลอมทางสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซอนมากขึ้น การแกปญหาแบบเดิม ๆ มักจะใชไมไดผล 

การศึกษาภาวะผูนํามีพัฒนาการมาโดยตลอด สวนใหญแลวจะมุมมองแบบเดิม ๆ คือ 

คุณลักษณะ พฤติกรรม สถานการณและการบูรณาการซ่ึงแมจะมีความสําคัญและจําเปนแต

แนวคิดทั้งสี่ก็ไมเพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํายุคใหมและการศึกษาของไทยได  

จึงไดมีความพยายามที่จะพัฒนาภาวะผูนําที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

สอดคลองกับทัศนะของไพฑูรย สินลารัตน (2553) ที่กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปน

สิ่งที่จําเปนอยางย่ิงที่จะศึกษาคนควาดวยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบ และ

กระบวนการเพ่ือฝาวงลอมและขยายขอบเขตของการแกปญหาทะลวงไปจากแนวทาง

แบบเดิม ๆ ใหได จึงจะสามารถแกปญหาสรางสิ่งที่ดีและย่ังยืนในอนาคต สอดคลองกับ

ทัศนะของ Stoll & Temperley (2009) ที่กลาวไววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคคือการมี

ปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการในโลกแหงอนาคตโดยการคิดไตรตรอง อยางละเอียด 

รอบคอบ ถี่ถวน ในสถานการณตาง ๆ ที่มีความกดดันและทาทาย  

 ทุกยุค ทุกสมัย จะมีผูนําเกิดขึ้นไดเสมอ ผูนําที่แสดงออกถึงการนําสิ่งที่ดีงาม มีคุณคา

และทําใหเกิดประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน เรียกไดวามีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ปจจุบันนักวิชาการศึกษาและทุก ๆ คนตางก็ใหความสนใจและศึกษาคนควาเกี่ยวกับ 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จึงไดพยายามศึกษาคนควา  ตั้งสมมติฐาน อธิบาย ตลอดจน

วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับบริบทของภาวะผูนาํเชิงสรางสรรค โดยไดเสนอแนวคิด และคํานิยาม  

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวหลากหลายทั้งในลักษณะที่แตกตางกันและคลายคลึงกัน  

สามารถจําแนกนิยามและแนวคิดดังนี้ 1) กลุมที่กลาวในเรื่องเกี่ยวกับการสรางหรือการนํา  
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(leading) เปนความสามารถในการนําดวยรูปแบบ และวิธีการ  ใหม ๆ อยางที่ไมเคย

ปรากฏมากอน เพ่ือใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยางทาทายและสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ

ศาสตราจารยจอหน พี คอตเตอร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาภาวะผูนําและ

เปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ Leading 

Change วา “การนําเทานั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงองคกรได” และ 2) กลุม

ที่กลาวถึงเรื่องเกีย่วกับการกระตุนหรือการประสานงาน (connecting) เพ่ือให

เกิดความสรางสรรค เปนความสามารถในการประสานงานกับคนอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็นที่

สอดคลองกันและแตกตางกัน ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข บรรลุเปาหมาย

รวมกันในองคกร  

 

คํานิยามภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีคํานิยามทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกันตามขอบเขต

เนื้อหา ทัศนคติ มุมมอง และสถานการณ ผูเขียนสามารถจําแนกคํานิยามของภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคไดเปน 2 กลุม ประกอบไปดวย 

  กลุมแรก ไดใหคํานิยามภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในลักษณะการสรางหรือการนํา  

เปนความสามารถในการนาํบุคคลอื่น ๆ ผานกระบวนการ (Process) หรือวิธีการ(Method) 

ร ว มกั น ไปสู อ น าคต ใหม  ๆ  ที่ ริ เ ริ่ ม ส ร า ง ส ร รค อ ย า งที่ คนอื่ น ค าด ไม ถึ ง หรื อ 

ถูกมองขามไปและมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยคิดไตรตรอง อยางละเอียด  

ถี่ถวน ในสถานการณ และประเด็นตาง ๆ ที่ทาทาย และที่สําคัญคือคนที่มีภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรคจะตองสรางสภาพแวดลอม (Environment) สําหรับผูอื่นใหมีความ

สรางสรรค  
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  กลุมท่ีสอง ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการ

ประสานงาน เปนความสามารถในการติดตอประสานงาน กับบุคคลตาง ๆ ที่มีความ

คิดเห็นแตกตางกัน หรือสอดคลองกันเพ่ือใหเกิดความสรางสรรค ดวยการกระตุน 

(Encourages) สงเสริม และสนับสนุน กระบวนการใหม ๆ ใหเกิดความสมดุล (Balancing) 

ระหวางความเรงรีบ (Emergent) และการเปลี่ยนแปลงแบบชา ๆ คอยเปน คอยไป ทั้งที่

อาจจะเกิดขึ้น และที่ยังไมไดเกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  

จากคํานิยามของภาวะผูนาํเชิงสรางสรรคทีก่ลาวมาทัง้ 2 กลุม คือกลุมที่เกี่ยวกับการ

นําและกลุมที่เกี่ยวกับการประสานงาน ผูเขียนสามารถบูรณาการคํานิยามของทั้งสองกลุม

สรุปไดวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคหมายถึง ความสามารถท่ีพิเศษในการจูงใจและนํา

บุคคลอ่ืน ๆ อยางมีวิสัยทัศน จินตนาการ และความยืดหยุน ดวยวิธีการหรือแนวทาง

ใหม ๆ ท่ีทาทายและสรางสรรค 

 

แนวความคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  

จากที่กลาวมาในขางตนนั้นเปนการสังเคราะหคํานิยามของนักวิชาการที่เกี่ยวกับ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เพ่ือใหมองเห็นกรอบแนวคิดและเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น จึงขอนําเสนอแนวคิดจากนักวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

 ธีระ รุญเจริญ (2554) ศาสตราจารยดานการบริหารการศึกษา ปจจุบันดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรคไว 2 ประเภทวาเปนลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําผูอื่นและ

ประสานงานผูอื่นดวยการสรางแรงบันดาลใจ สรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ

ในการคิดนอกกรอบ โดยใชวิธีการใหม ๆ นําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

 
ธีระ รุญเจริญ 
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สอดคลองกับแนวคิดของกิตติ์กาญจน ปฏิพันธ (2555) ที่กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

สามารถจําแนกได 2 กลุมคือกลุมทีก่ลาวเกีย่วกับการสรางหรือนาํความสรางสรรคและกลุม

ที่กลาวเกี่ยวกับการประสานหรือสงเสริมใหเกิดความสรางสรรค 

มิน บาซาดัวร (2008) ทํางาน ณ มหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร เปนศาสตราจารยดาน

ความคิดเชิงสรางสรรคที่ไดรับการยอมรับระดับโลกในความเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานความคิดเชิงสรางสรรค ไดสรุปแนวคิดและสาระสําคัญไววา ภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรคเปนการนําบุคคลอื่นผานกระบวนการหรือวิธีการรวมกัน เปน

การคนหาและแกไขปญหาดวยแนวทางและวิธีการใหม ๆ เปนวิธีการหรือ

กระบวนการที่เรียบงาย ไมยุงยาก ซับซอนแตมีผลลัพธดีเย่ียม 

 ธารา เกย โคท (2009) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและสมาคมความสรางสรรคใน

สหรัฐอเมริกาและเปนศาสตราจารยดานความคิดเชิงสรางสรรค ณ 

มหาวิทยาลัยการจัดการ ประเทศสิงคโปร ไดเสนอแนวคิดและมิติของ 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพ่ือการปฏิบัติที่มุงไปสูการพัฒนาองคกรใน 

เชิงสรางสรรคไววาประกอบไปดวย การมีความทาทายและการมีสวนรวม 

ความมีอิสระ ความไววางใจ การใหเวลาสําหรับการคิด ความสนุกสนาน การลดความ

ขัดแยง การสนับสนุนความคิดเห็น การโตแยง การกลาเสี่ยงกับความทาทายและกดดัน 

อัลมา แฮรริส (2009) ศาสตราจารยและผูอํานวยการสํานักวิจัย ณ 

มหาวิทยาลัยวอรวิค ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรควา 

เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน กับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่ตรงกัน และ

แตกตางกัน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจําเปนตองอาศัยเวลาและโอกาส

เพ่ือที่จะใหมีโอกาสไดเรียนรูรวมกัน อยางไรก็ตามคําตอบที่ไดอาจจะไมใช 

มาจากความคิดเห็นทีส่อดคลองกนั อาจจะมาจากผลของความคิดเห็นทีไ่มตรงกนั อันจะนาํ 

ไปสูการคิดเชิงสรางสรรค ถึงแมวาจะไมใชเรื่องงายๆ แตก็ตองกลาเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ 

Min Basadur 

Alma Harris 

 

Tara Grey Coste 
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และเผชิญกับความเชื่อมั่นกับวิธีการใหม ๆ ที่จะสรางขึ้นเปนภาวะผูนําที่พัฒนาสมรรถนะ

และความสามารถตาง ๆ ของบุคคลภายในองคกร เพ่ือใหเกิดความสรางสรรคในทุก

สถานที่และทุกระดับ เพ่ือจะไดรับการพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคให

เกิดขึ้นและที่สําคัญคือ การมีภาวะผูนําที่ปราศจากการยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงโดยทั่วไปแลว

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะเกี่ยวของกับการพัฒนาแนวทาง วิธีการใหม ๆ และความ     

ทาทายมากกวาการคงอยูในสภาพแบบเดิม ๆ ดังที่เปนอยู 

 การบูรณาการกรอบแนวคิดทั้งสองกลุมจากคุณลักษณะและพฤติกรรมในการเปน 

ผูนําความสรางสรรค และผูกระตุนใหผูอื่นเกิดความสรางสรรค สามารถสรุปกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไดวา เปนการตอบสนองเชิงจินตนาการตอสิ่งตาง ๆ 

โดยการนําและประสานงานบุคคลอ่ืน ๆ ดวยแนวทางใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ อยาง

ทาทายอีกท้ังยังเปนผูสรางสภาพแวดลอมเพ่ือกอใหเกิด การริเร่ิมสิ่งใหม ๆ สนับสนุน

ใหผูอ่ืนไดมีความสรางสรรค  

 

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

  จากคํานิยาม แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ที่มองในมุมการสราง 

การนํา การประสาน และการจูงใจ เพ่ือใหผูตามยอมทําตามดวยความสมัครใจ บางครั้ง

อาจจะสงเสริม สนับสนุนใหมีความกลาในการแสดงออก การกลาเสี่ยงอยางมีเหตุผล โดย 

ไมกลัวความผิดพลาดหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น เพราะปญหาหนึ่ง ๆ นั้นมิใชมีทางแกไขเพียง

ทางเดียว หากแตยังมีหลายวิธีที่จะแกไขซ่ึงตองอาศัยการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน

คนหาวิธีที่ดีที่สุด องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของการศึกษาจากแหลงความรูที่

หลากหลายจากนักวิชาการ นักบริหาร นักจิตวิทยา มีดังตอไปนี้ 
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 ปเตอร เซอรนิน (2001) ผูอํานวยการสถาบันฟอกซ ในลอสแองเจอรรสี 

และทํางานในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ไดสรุปองคประกอบที่เกี่ยวของกับ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาเปนความสามารถในการติดตอประสานงาน 

ทั้งเกี่ยวของกับตนเองและทีมงาน ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 1) แรงบันดาลใจ 

2) วิสัยทัศน และ 3) จินตนาการ  

 วอเร็น เบนนิส (2002) ผูกอตั้งและเปนผูทรงคุณวุฒิสถาบันภาวะผูนํา เปนที่ปรึกษา

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาภาวะผูนํา เปนศาสตราจารย

กิตติมศักดิ์ใหกับมหาวิทยาลัยเซาทเทิน แคลิฟอรเนีย เมืองซานดิเอโก และ

มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดสรุปองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาจะ

เกี่ยวของกับคน ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ เปน

ความไววางใจในการบริหารจัดการเชิงระบบ 2) วิสัยทัศน เปนการมุงสูความสําเร็จ และ 3) 

ความยืดหยุน  

  ริชารด เอ คอตเตอร (2002) ไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรความีดังตอไปนี ้1) วิสัยทัศน 2) จินตนาการ 3) การปฏิบัติเชิงสะทอนผล และ 

4) การคิดเชิงวิจารณญาณ  

 เดวิด เอ ชัวรชา (2003) ศาสตราจารยดานการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีตัน ฮอลล ได

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผูนํ า เชิ งสร างสรรค ไวว า 

คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีดังตอไปนี้ 1) สติปญญา 2) ความ

ยืดหยุน 3) แรงจูงใจ และ 4) ความสามารถในการแกปญหา  

 

 

 

 

Worren Bennis 

Peter Chernin 

#28 

#29 

David A. Sousa 

#30 
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 กอตลิบ กูนเทริน (2004) ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนําและความสรางสรรค ทํางานเปน

ที่ปรึกษาพิเศษสําหรับผูบริหารระดับสูง เปนประธานของ International 

Creando Symposium on Creative Leadership ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาประกอบไปดวยดานตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 1) แรงบันดาลใจ 2) วิสัยทัศน 3) สติปญญา และ 4) ความ

นาเชื่อถือ 

 เจียรเน็ต พี พารคเกอร (2004) ศาสตราจารยดานการศึกษามหาวิทยาลัยหลุยซัวรนา 

สเตรท และผูอํานวยการศูนยการศึกษาอัจฉริยะ ที่สําคัญเปนศิษยเอกของ อี 

พอล ทอเรนซ (บิดาแหงความคิดเชิงสรางสรรค) และ ลั๊กกี้ จี บิกนารด 

(2004) ผูอํานวยการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดานการสอน และเปน 

รองศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยหลุยซัวรนาใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในหนังสือการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรควาประกอบ 

ไปดวย 1) วิสัยทัศน 2) ความยืดหยุน และ 3) ความสามารถในการแกปญหา  

 ซาราห อี แดนเนอร (2008) ปจจุบันทํางานเปนอาจารย ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยระดับตนๆที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ไดสรุป

องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา 1) ความยืดหยุน และ 2) ความไววางใจ  

 หลุยส สโตล (2008) ศาสตราจารย ทํางาน ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ และศูนย

ภาวะผูนํา ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรคและ ศาสตราจารยจูเลีย ทิมเพอเลย (Julie Temperley) ได

สรุปองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความชื่อ “Creative 

Leadership: a Challenge of Our Times” วาประกอบไปดวย  

1) จินตนาการ และ 2) การคิดแบบไตรตรอง 
Louise  Stoll 

Gottlieb Guntern 

#31 

#33 

#32 

Jeanette  

P. Parker 
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 อัลมา แฮรริส (2009) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาภาวะผูนําในลอนดอนและเปน

ศาสตราจารยสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยลอนดอนใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรควาไมใชคุณลักษณะแตจะเปนการกระทําที่มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลง 

และไดสรุปองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความในหัวขอ  ภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรค: สิ่งที่ควรพัฒนาสําหรับผูนําในอนาคต วาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบ

ไปดวย 1) ความยืดหยุน และ 2) ความทาทาย 

  ไพฑูลย สินลารัตน (2554) ศาสตราจารยดานการบริหารการศึกษาไดกลาวไววา

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบไปดวยบุคคลที่มีลักษณะ 1) การคิด 

เชิงวิเคราะห 2) การนําการเปลี่ยนแปลง และ 3) จินตนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการและนักจิตวิทยา เห็นไดวาองคประกอบของ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) โดยใช

เกณฑพิจารณาจากองคประกอบทีค่วามถี่สูง สรุปไดองคประกอบจํานวน 3 องคประกอบที่ 

องคประกอบ นักวิชาการ 

จินตนาการ สโตลล , คอลสและคาวเดิล, เชอรนนิ 

คอตเตอร, ไพฑูรย สินลารัตน 

ความยืดหยุน พารคเกอร, แฮรีส,แดนเนอร 

เบนนิส, ชัวชาร 

วิสัยทัศน กูนเทริน, พารคเกอร, เซอรนนิ 

เบนนิส, คอตเตอร 

อีเคน 



 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค (Creative Leadership) 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค : ดร.กิตติ์กาญจน ปฏพิันธ 

 

43 

 

สําคัญ คือจินตนาการ ความยืดหยุน และวิสัยทัศน แตไมไดหมายความวาองคประกอบอื่น 

ไมสําคัญ ในอนาคตควรจะมีการศึกษาองคประกอบอื่น ๆ เพ่ิมเติมโดยเฉพาะดานแรง

บันดาลใจ และการคิดแบบไตรตรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 

จินตนาการ (Imagination) 

 จินตนาการ เปนความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวัง ซ่ึงกอใหเกิดมโนภาพในจิตใจ 

ที่สําคัญตองมีเชื่อมัน่วามนัมคีวามเปนไปได เปนพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการ

สรางมโนภาพที่เดนชัดไวในจิตใจ มีเหตุผล โดยบุคคลที่จะมีคุณลักษระการมีจินตนาการจะ

มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกดังตอไปนี้ 

 1. มีอารมณขัน เปนคนที่เรียบงาย รักสนุก ขี้เลน อันจะชวยเสริมสรางบรรยากาศที่

ไมเครงเครียดเกินไป การมีอารมณขันเปนยาวิเศษที่ทําใหคนเรามีความสุข ผอนคลายจาก

ความตึ งเครียด รู จักปลอยวาง มองโลกในแงดี  ให โอกาสใหอ ภัย รู จักการฝก 

ใชคาถา “ชางมัน” บางก็จะมีความสุข สอดคลองกับ ดร.แพตซ อดัมส (Patch Adams) ที่ 

 

จินตนาการ 

ความยืดหยุน 

วิสัยทัศน ภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรค 
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เชื่อวาการมีอารมณขันจะเปนปจจัยที่สําคัญดานสุขภาพ ทําใหอัตราการเตนของชีพจร

ลดลงระดับหนึ่ง มีการหลั่งสารแอนโดรฟนสและเพ่ิมปริมาณออกซิเจนใน

กระแสเลือด ทําใหมีการปลดปลอยการสรางสรรคและกระตุนทักษะในการคิด

เชิงสรางสรรคสูง คนที่มีอารมณขันจะทําใหบรรยากาศในที่ทํางานมีความ

สนุกสนาน  เพลิด เพลิน  เปนกระบวนการ ในการปลดปลอยความ 

ตึงเครียด ซ่ึงสรุปโดยนักจิตวิทยาและนักวิจัยทางการแพทยพบวาคนที่มี

อารมณขันจะสงผลตอการมีความสรางสรรคเปนอยางย่ิง 

 2. มีความคิดเชิงสรางสรรค มองโลกในแงบวก ใหกําลังใจตัวเองเสมอ คิดในสิ่งที่คน

อื่นไมคาดคิด คิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม ๆ มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและ

ความรูเพ่ือกอใหเกิดสิ่งใหม ๆ การอยูในสภาพแวดลอมที่สรางสรรคและบรรยากาศที่

จริงใจ ไววางใจ ใหโอกาส ใหอภัย จะเอื้ออํานวย สนับสนุนใหเกิดความคิดใหม ๆ นําไปสู

ความคิดเชิงสรางสรรคได 

 3. มีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีความฉับไวในการตอบสนองตอปญหาอยางสรางสรรค

สอดคลองกับ ศาสตราจารยโฮเวริ์ด การดเนอรที่กลาววาการมีสติปญญา

เฉลียวฉลาด เปนความสามารถอยางหนึ่งในการแกปญหาอยางสรางสรรค

ขณะที่ เดวิด เปอรกินส ศาสตราจารยดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย    

ฮารวารด กลาววา องคประกอบความเฉลียวฉลาดมี 3 อยางคือ ความฉลาด

โดยประสาท โดยประสบการณ และโดยการคิดไตรตรอง สอดคลองกับ

ทัศนะของ ศาสตราจารยอารเธอร คอสตา (อางถึงใน เฮนรี่, 2554) มหาวิทยาลัยแหงรัฐ

แคลิฟอรเนียที่กลาววาคนที่มีพฤติกรรมเฉลียวฉลาด จะเปนคนที่คิดดี ซ่ึงเปนการคิดและ

แกปญหาที่ชาญฉลาด 

 

Patch Adams 

#34 

David Perkins 

#35 
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ความยืดหยุน (Flexibility) 

 คนที่มีความสามารถในการคิดและมองปญหา พรอมทางออกของปญหาที่หลาย

มุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการไดตลอดเวลาเมื่อ

ไดรับขอมูลสารสนเทศและขอเท็จจริงใหม ๆ ที่นาเชื่อถือ คุณลักษณะดังกลาวคือคนที่มี

ความยืดหยุน เชนเดียวกับน้ําเมื่ออยูในแมน้ําลําธารที่กวางใหญ ก็จะเย็น  

ใสสะอาด แตเมื่ออยูในกาน้ํารอนที่กําลังตมเดือด ก็จะรอนระอุ แตมีสิ่งหนึ่งที่

ยังคงไวคือความเปนน้ํา คนที่มีความยืดหยุนก็จะสามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณที่คลุมเคลือ กํากวม กดดัน ทาทาย หรือ มีความไมแนนอนได

อยางไมมีปญหา ไมยึดตึดกับความรูหรือกรอบแนวคิดแบบเดิม ๆ สอดคลองกับทัศนะของ

วิกรม กรมดิษฐ ประธานมูลนิธิอมตะ เจาของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ที่กลาววาความยืดหยุนเปนความพอดี พอควร ในความคิดและการกระทํา  

ไมมาก ไมนอย เขาใจ รูจักตัวเองและสภาพแวดลอม พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีคิดและ

การกระทําตามสถานการณโลกโดยมองเปนเรื่องที่ทาทายและสนุกสนาน จริงจังอยางมี

ความสุขไมหมกหมุน และเครงเครียดกับงานมากเกินไป ลักษณะบุคคลที่มีความยืดหยุนที่

พิเศษอีกประการคือเปนคนที่ไมชอบกฎ ระเบียบ แบบแผน เงื่อนไขที่ยุงยาก ละเอียดยิบ 

เปนคนมองโลกในแงดี พยายามจับถูก ไมจับผิด ถึงแมวาพบการกระทําผิดก็จะมองวา

คนเรามีความแตกตางกัน ยอมสามารถกระทําผิดได บกพรองได ไมมีใครดีหรือทําถูกไป

หมดทุกอยาง ความบกพรองหรือผิดพลาดเปนเรื่องธรรมดาของปุถุชนทั่วไป ไมยึดมั่น  

ถือมั่น กับความคิดหรือแนวทางที่ตั้งไวแบบสุดโตง คิดวาบางเรื่องถูกวันนี้อาจจะผิดใน 

วันขางหนา รูจักผอนปรนตนเอง ไมจริงจังและเครงเครียดกับสิ่งที่จะทํามากจนเกินไป 

เพราะถาตึงมากก็จะเหมือนกับสายพิณที่ตึงแนนเกินไป สักวันก็ตองขาดสะบ้ัน ความ

พอเหมาะ พอดีเปนสิ่งที่พึงปรารถนา เปนคนเรียบงาย อารมณดี คนที่มีความยืดหยุนจะไม 

 

วิกรม กรมดิษฐ 
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เจ็บปวด และทุกขทรมานในเวลาที่ไมสมหวัง หรือผิดหวัง เพราะจะสามารถทําใจไดวา

คนเราแพได ชนะได เสมอได กลาวคือสามารถทําใจใหรูสึกปลอยวางได สวนคนที่ไมมี

ความยืดหยุน จะมีลักษณะเดนชัดคือยอมหักไมยอมงอ หย่ิงในศักดิ์ศรี เอาความคิดตนเอง

เปนใหญ เชนถาแพหรือลมเหลวขอตายดีกวา มีทิฐิสูง แมแตเพ่ือนฝูง ญาติสนิท มิตรสหาย 

ถาทําผิดใจ หรือผิดพลาด ก็จะไมใหโอกาส ไมใหอภัย บ้ันปลายของชีวิตก็จะมีแตความทกุข 

ระทม ถึงแมปากจะพูดวาทําใจได แตความเปนจริงก็เครียดแคน ฝงใจ  

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 การมีวิสัยทัศน หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงที่มุงสูความเปนเลิศ คนที่มีวิสัยทัศนจะเปนคนที่

มองการณไกล ใจกวาง (ไมมองใกล ใจแคบ แอบใสรายเพ่ือน) กลาที่

จะปรับเปลี่ยน เรียนรู เปดรับสิ่งใหม ๆ ใหกับตัวเอง เปดใจกวาง 

เปนสวนหนึ่งกับความเปลี่ยนแปลง มองภาพรวม ภาพใหญ ไมมอง

ภาพเล็ก ไมคิดเล็ก คิดนอย ไมมีอคติ 

วิสัยทัศนไมใชการเพอฝนที่เลื่อนลอย แตเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นได

ในอนาคต ซ่ึงมาจากการเขาใจองคการอยางลึกซ้ึงทั้งในอดีต ปจจุบันและในอนาคตของ

องคกร ผูนําที่มีวิสัยทัศน จะกลาคิด กลาฝน กลากระทํา กลาตัดสินใจ ผูนําและทีมงานตอง

เชื่อมั่นและตั้งมั่นในวิสัยทัศนที่ไดรวมกันคิด รวมกันเปนหนึ่งเดียว 

 การมีวิสัยทัศนรวมไปถึงการสรางคน สรางทีมงาน การมีสายตาอันเฉียบคม โดยมอง

คนในทีมที่มีแวว มีอนาคตไกล มีความคิด ความอาน เพียงแตอายุนอย ขาดประสบการณ

ผูนําจะตองอดทน อดกลั้น รูจักใชเวลาในการบมเพาะคนใหมีวิสัยทัศน ใหมีความแข็งแกรง

ทั้งรางกายและจิตใจ แตผลลัพธที่ไดนั้นคุมคาเสมอ เปนการคิดวางแผนอนาคตของทีมงาน 

เพ่ือจะกําหนดทิศทางและจุดหมาย ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะมุงสูความสําเร็จในอนาคต 
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บทสรุป 

บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมในการแสดงออกดานการมีวิสัยทัศน 

จินตนาการ และความยืดหยุน เรียกวาเปนบุคคลที่มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค สําหรับคนที่

มีแตวิสัยทัศน แตขาดจินตนาการและความยืดหยุนก็สามารถพัฒนาและสรางได เพียงแต

ตองมีความกลาที่จะเปดใจ เรียนรู รับรู สิ่งใหม ๆ วิธีการใหม ๆ ใหโอกาสกับคนรุนใหม 

และเปนคนที่น้ําไมเต็มแกว กลาวไดคือตองหมั่นเติมเต็มตลอดเวลา 
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