
 

ความคิดสร้างสรรค ์
 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

    ความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถทางการคดิอยา่งหนึ่งของ
สมองมนุษย ์ซึง่เป็นสิง่ทีม่อียูใ่นตวับุคคลทุกคนอาจจะมมีากหรอืน้อยแตกต่างกนัไปมนีกัจติวทิยา
และนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้ 

    กลิฟอรด์ (Guilford.  1959: 389) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทาง
สมองเป็นความสามารถทีจ่ะคดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทางหรอืทีเ่รยีกว่าแบบอเนกนยั  (Divergent 
thinking) ซึง่ลกัษณะความคดิเช่นน้ี จะน าไปสู่การคดิประดษิฐแ์ปลกใหมร่วมถงึการคดิคน้พบวธิกีาร
แกป้ญัหาไดส้ าเรจ็อกีดว้ย และความคดิสรา้งสรรคน้ี์จะประกอบดว้ยความคล่องในการคดิ  (Fluency) 
ความคดิยดืหยุน่  (Flexibility) และความคดิแปลกใหม ่ (Originality) คนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นคนกลา้คดิ ไมก่ลวัถูกวพิากษ์วจิารณ์และมอีสิระในการคดิ 

    ออสบอรน์ (Osborn.  1957: 23) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นจนิตนาการประยกุต ์
(Applied imagination) คอืเป็นจนิตนาการทีม่นุษยส์รา้งขึน้เพื่อแกป้ญัหายุง่ยากทีม่นุษยป์ระสบอยู ่
มใิช่เป็นจนิตนาการทีฟุ้่งซ่านเลื่อนลอยโดยทัว่ไป  ความคดิจนิตนาการจงึเป็นลกัษณะส าคญัของ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการน าไปสู่ผลผลติทีแ่ปลกใหมแ่ละเป็นประโยชน์ 

    แอนเดอรส์นั (Anderson.  1959: 7) ใหค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรคไ์วด้งันี้ว่า        
ความคดิสรา้งสรรคค์อืความสามารถของบุคคลในการคดิแกป้ญัหาดว้ยการคดิอยา่งลกึซึง้ที่
นอกเหนือไปจากการคดิอยา่งปกตธิรรมดา  ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะภายในตวับุคคลที่
สามารถจะคดิไดห้ลายแงห่ลายมมุ และผสมผสานจนไดผ้ลผลติใหมท่ีถู่กตอ้งสมบรูณ์กว่า 

    เกทเซลส ์ และแจค็สนั (Getzels  & Jackson.  1962: 455-460) กล่าวว่า ความคดิ
สรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะการคดิทีห่าค าตอบหลายๆ ค าตอบในการตอบสนองต่อสิง่เรา้ซึง่ลกัษณะ
เช่นน้ีมกัจะเกดิขึน้กบับุคคลทีม่อีสิระในการตอบสนอง จงึจะสามารถตอบไดม้าก 

    ทอรแ์รนซ ์ (Torrance.  1971: 211) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคค์อืปรากฏการณ์        
ทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยไมม่ขีอบเขตจ ากดั บุคคลสามารถมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นหลายแบบและผลของ
ความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิขึน้นัน้มมีากมายไมม่ขีอ้จ ากดัเช่นกนั 

    เมดนิค (Mednick.  2004: 196) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคค์อืความสามารถ
เชื่อมโยงสมัพนัธอ์งคป์ระกอบในแบบใหม่ๆ ได ้และถา้สิง่ทีน่ ามาเชื่อมโยงกนันัน้มคีวามห่างไกลกนั
มากเพยีงใดการเชื่อมโยงสมัพนัธก์ม็คีวามสรา้งสรรคม์ากขึน้เพยีงนัน้ 

    วอลลาช และโคแกน (Wallach & Kogan. 2010: 18) ไดก้ล่าวไวว้่า ความคดิ
สรา้งสรรคห์มายถงึ  ความคดิโยงสมัพนัธไ์ด ้คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคค์อืคนทีส่ามารถคดิอะไรได้
อยา่งสมัพนัธก์นัเป็นลกูโซ่ยิง่คดิไดม้ากเท่าไรยิง่แสดงศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรคม์ากเท่านัน้ 

     



 

 2 

 
 
    จากทีม่ผีูใ้หค้วามหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าความหมายของความคดิ

สรา้งสรรคไ์ดม้ผีูม้องในแงม่มุทีแ่ตกต่างกนัออกไปอยา่งกวา้งขวางซึง่สรปุไดว้่าความคดิสรา้งสรรค์
หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิตอบสนองต่อเหตุการณ์หรอืปญัหาไดม้ากกวา้งไกล
หลายทศิทาง แปลกใหม ่และมคีุณค่า โดยสามารถคดิดดัแปลงปรงุแต่งผสมผสานความคดิเดมิให้
เกดิเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม ่และเป็นประโยชน์ 

 
ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
     ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามส าคญัเพราะเป็นวธิกีารคดิทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลมคีวามสามารถ

ในการคดิเขา้ใจปญัหาสามารถแกไ้ขและคาดการณ์ล่วงหน้าถงึอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ท าใหบุ้คคล
สามารถแกป้ญัหาไดด้ ีซึง่ไดม้ผีูก้ล่าวถงึความส าคญัของความคดิสรา้งสรรคไ์วห้ลายท่าน ดงัน้ี 

    เฮอรล์อค (Hurlock.  2009: 319) กล่าวถงึความส าคญัของความคดิสรา้งสรรคไ์วว้่า 
ความคดิสรา้งสรรคใ์หค้วามสนุกความสุขและความพอใจแก่ผูเ้รยีนและมอีทิธพิลต่อบุคลกิภาพของ
ผูเ้รยีนมากไมม่อีะไรทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึหดหู่ใจไดเ้ท่ากบังานสรา้งสรรคข์องเขาถูกต าหนิถูกดถููก
หรอืถูกว่า สิง่ทีเ่ขาสรา้งขึน้นัน้ไมม่คีุณค่า  

      เจอรซ์ลิด ์(Jersild.  2009: 153–158) กล่าวไวว้่า ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามส าคญัต่อ
การเรยีนทีส่่งเสรมิผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ ดงันี้  

    1. ช่วยส่งเสรมิสุนทรยีภาพ   ผูเ้รยีนจะชื่นชมและมทีศันะคตทิีด่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีเ่ขาคดิ
ขึน้มาซึง่ผูส้อนควรท าเป็นตวัอยา่ง โดยการยอมรบัและชื่นชมในผลงานของผูเ้รยีนการพฒันา
สุนทรยีภาพแก่ผูเ้รยีนโดยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็ว่า ผลงานทีผู่เ้รยีนคดิหรอืสรา้งขึน้มามคีวามหมาย
ส าหรบัตวัเขา และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสงัเกตสิง่ทีแ่ปลกจากสิง่ธรรมดาสามญั ใหไ้ดย้นิในสิง่ทีไ่ม่
เคยไดย้นิและหดัใหผู้เ้รยีนสนใจในสิง่ต่าง ๆ รอบตวั 
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    2. เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ การท างานอยา่งสรา้งสรรคเ์ป็นการผ่อนคลายอารมณ์      
ลดความกดดนั ความคบัขอ้งใจ และลดความกา้วรา้ว 

    3. สรา้งนิสยัในการท างานทีด่ ีในขณะทีผู่เ้รยีนท างานผูส้อนควรสอนระเบยีบและนิสยัที่
ดใีนการท างานควบคู่ไปดว้ยเช่น หดัใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเกบ็สิง่ของใหเ้ป็นที ่ลา้งมอืเมือ่ท างานเสรจ็ 

    4. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาผูเ้รยีนส่วนใหญ่จะชอบท ากจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้ขา
ไดใ้ชจ้นิตนาการในการสรา้งสิง่ใหม่ๆ  ดงันัน้ผูส้อนจงึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชจ้นิตนาการของ
เขาในการพฒันาการทดลองสรา้งสิง่ใหมเ่ช่น ฝึกใหผู้เ้รยีนสมมตตินว่าเป็นนกัก่อสรา้งหรอืสถาปนิก  
       

องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 นกัจติวทิยาและนกัการศกึษา ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้   

 กลิฟอรด์ (Guilford.  1991: 125-143) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค์
ไวด้งันี้  

    1. ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ลกัษณะความคดิแปลกใหม ่แตกต่างจาก
ความคดิธรรมดา หรอืความคดิงา่ยๆ ทีเ่ป็นความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

    2. ความคดิคล่องตวั (Fluency) หมายถงึ เป็นความคดิในเรือ่งเดยีวกนัทีไ่มซ่ ้ากนั     
ในองคป์ระกอบนี้ความคดิจะโลดแล่นออกมามากมาย 

    3. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถงึ ประเภทหรอืแบบของความคดิทีพ่ยายามคดิ
ไดห้ลายอยา่งต่างๆ กนั เช่น ประโยชน์ของกอ้นหนิมอีะไรบา้ง หรอืความคดิยดืหยุน่ดา้นการ
ดดัแปลงสิง่ต่างๆ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

    4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) เป็นความคดิทีต่อ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและ
มรีายละเอยีดทีส่ามารถท าใหค้วามคดิสรา้งสรรคน์ัน้สมบรูณ์ขึน้ได้  
 ดาลตนั (Dalton.  1988: 5-6) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคม์อีงคป์ระกอบ 8 ประการ 
โดย 4 องคป์ระกอบแรกเป็นความสามารถทางสตปิญัญาและ 4 องคป์ระกอบหลงัเป็นความสามารถ
ทางดา้นจติใจและความรูส้กึ ดงันี้ 
 

1. ความคดิรเิริม่ (Originality) 
2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 
3. ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) 
4. ความประณตีหรอืความละเอยีดลออ (Elaboration) 
5. ความอยากรูอ้ยากเหน็ (Curiosity) 
6. ความสลบัซบัซอ้น (Complexity) 
7. ความกลา้เสีย่ง (Risk - taking) 
8. ความคดิค านึงหรอืจตินาการ (Imagination) 
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 อาร ีพนัธม์ณ ีกล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองทีค่ดิได้
กวา้งไกลหลายทศิทาง หรอืเรยีกว่าลกัษณะการคดิแบบอเนกนยัหรอืการคดิแบบกระจาย 
(Divergent thinking) ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี้ 
 1. ความคดิรเิริม่  (Originality) หมายถงึ ลกัษณะความคดิแปลกใหมแ่ตกต่างจาก
ความคดิธรรมดาหรอืทีเ่รยีกว่า wild idea เป็นความคดิทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 
ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการน าเอาความรูเ้ดมิมาคดิดดัแปลง และประยกุตใ์หเ้กดิเป็นสิง่ใหม่ 
 2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหา
ค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ และมปีรมิาณทีม่ากในเวลาทีจ่ ากดั แบ่งออกเป็น 

       2.1 ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่วนัน่เอง 

       2.2 ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพนัธ ์ (Associational fluency) เป็น
ความสามารถทีห่าถอ้ยค าทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 
       2.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก ( Expressional fluency) เป็น
ความสามารถในการใชว้ลหีรอืประโยค กล่าวคอื สามารถทีจ่ะน าค ามาเรยีงกนัอยา่งรวดเรว็เพื่อใหไ้ด้
ประโยคทีต่อ้งการ 
       2.4 ความคล่องแคล่วในการคดิ ( Ideational fluency) เป็นความสามารถทีจ่ะคดิสิง่
ทีต่อ้งการภายในเวลาทีก่ าหนด ความคล่องในการคดิมคีวามส าคญัต่อการแกป้ญัหาเพราะในการ
แกป้ญัหาจะตอ้งแสวงหาค าตอบหรอืวธิแีกไ้ขหลายวธิ ีและตอ้งน าวธิกีารเหล่านัน้มาทดลองจนกว่า
จะพบวธิกีารทีถู่กตอ้งตามทีต่อ้งการ 
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 3. ความคดิยดืหยุน่  (Flexibility) หมายถงึ  ความสามารถของบุคคลในการคดิหา
ค าตอบไดห้ลายประเภทและหลายทศิทางซึง่แบ่งออกเป็น 

         3.1 ความคดิยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ทนัท ี (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถที่
จะคดิไดห้ลากหลายอยา่งอสิระ   
                    3.2 ความคดิยดืหยุน่ดา้นการดดัแปลง (Adaptive flexibility) ซึง่เป็นความสามารถที่
จะคดิไดห้ลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิง่หนึ่งไปเป็นหลายสิง่ได ้

    4. ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration)    หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดเพื่อตกแต่ง
หรอืขยายความคดิหลกัใหไ้ดค้วามหมายสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

    จากองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคท์ีก่ล่าวมาในเบือ้งตน้สรปุไดว้่าพฤตกิรรมที่
เป็นความคดิสรา้งสรรคน์ี้เป็นความสามารถทางการคดิหลายทศิทาง (Divergent thinking) ทีค่วร
ประกอบดว้ยความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุน่ และความคดิรเิริม่  

 

 
  ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์                

      ทอรแ์รนซ ์ (Torrance.  1962: 81–82)   ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบับุคลกิภาพของคนทีม่ ี
ความคดิสรา้งสรรคส์งูจากการศกึษาพบว่า คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูเป็นคนทีม่คีวามคดิแปลกไป
จากคนอื่นและมผีลงานทีท่ าไมซ่ ้าแบบใคร 

  ครอพเลย ์ (Cropley.  1966: 124) กล่าวว่า ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะประกอบดว้ย
ลกัษณะทีส่ าคญั 4 ประการ คอื มปีระสบการณ์ทีก่วา้งขวาง (Procession of wide categories)   
เตม็ใจและพรอ้มทีจ่ะเสีย่ง (Willingness to take risks) เตม็ใจและพรอ้มทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้า 
(Willingness to have ago) และสามารถทีจ่ะยดืหยุน่ความคดิไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในระดบัสงู 

 
  ไรซ ์(Rice.  2007: 69) กล่าวถงึ ลกัษณะคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคม์ลีกัษณะ ดงันี้ 
  1. เป็นคนทีม่ไีหวพรบิ 
  2. มคีวามสามารถในการประยกุต ์การตอบสนองทีแ่สดงออกถงึความคดิรเิริม่และมี

ความยดืหยุน่ 
  3. มอีสิระในการคดิและแสดงออก 
  4. สนใจทีจ่ะมปีระสบการณ์ต่างๆ สงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ดพ้บเหน็รวมกบัความรูส้กึภายในใจ  
  5. มคีวามสามารถในการหยัง่รู้ 
  6. มคีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎ ีและเขา้ใจคุณค่าของความงาม 
  7. รูจ้กัตนเอง เขา้ใจถงึจดุมุง่หมายของสิง่ต่าง ๆ 
  8. เขา้ใจในสภาพของตนในกระบวนการทีต่นมสี่วนรว่ม  
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
     ประสาท  อศิรปรดีา  (2538: 8–9)   กล่าวถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรค์

ว่าความคดิสรา้งสรรคไ์มว่่าจะอยูใ่นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรอืระดบัสงัคมกต็าม จะขึน้อยูก่บัปจัจยั 
2 ส่วน คอื  
 1. ปจัจยัทีเ่ป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) ทกัษะทางการคดิ (Skills) ซึง่เป็น
ศกัยภาพทีม่อียูภ่ายในตวับุคคล 
 2. ปจัจยัทางแรงจงูใจ (Motivation) ทีอ่าจเกดิจากการกระตุน้จากภายนอกอกีส่วนหน่ึง 
บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์จะตอ้งมปีจัจยัหลายๆ อยา่งทีเ่อือ้ซึง่กนัและกนัเสมอ นัน่คอื ไม่
เพยีงแต่ม ีแรงจงูใจ มทีกัษะ หรอืความสามารถทีจ่ะคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งเพยีงอยา่งเดยีว
เท่านัน้ แต่จะตอ้งมศีกัยภาพทางการคดิ (Cognitive) มคีวามอดทน ความอยากรูอ้ยากเหน็ กลา้
เสีย่ง ซึง่เป็นคุณลกัษณะทางอารมณ์   
 
 อปุสรรคของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  
       นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดใ้หร้ายละเอยีดไวด้งันี้  

   ซมิพเ์บอรก์ (Simpberg.  2007: 119) กล่าวว่าอุปสรรคทีข่ดัขวางการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคข์องมนุษยม์ ี3 ประการคอื 

   1. อุปสรรคดา้นการรบัรู ้(Perceptual block)  
      อุปสรรคดา้นการรบัรูไ้ดแ้ก่ การทีค่นเราไมส่ามารถมองเหน็ปญัหาทีแ่ทจ้รงิได ้    

เป็นเหตุใหก้ารแกป้ญัหานัน้ด าเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายทีช่ดัเจนและแน่นอน  ตวัอยา่งเช่น 
      1.1 ความยากในการจ าแนกปญัหาทีแ่ทจ้รงิจากปญัหาทัว่ไปซึง่เปรยีบเสมอืน

นายแพทยท์ีพ่ยายามรกัษาคนไขโ้ดยไมท่ราบสาเหตุของโรคทีแ่ทจ้รงิ 
      1.2 การมองปญัหาแคบเกนิไป ขาดการพจิารณาสภาพแวดลอ้มของปญัหานัน้ 
      1.3 ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจค าจ ากดัความหรอืนิยามของปญัหานัน้เป็นเหตุใหส้ื่อ

ความเขา้ใจตรงกนัไมไ่ด ้
      1.4 ความไมส่ามารถทีจ่ะใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หลายในการสงัเกต การสงัเกตนัน้เรา

สามารถใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หมด คอื ตา ห ูจมกู และกายสมัผสั ช่วยในการสงัเกตได้ 
      1.5 ความยากทีจ่ะมองเหน็ความสมัพนัธข์องวตัถุ หรอืเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

(Remote relationship) น้อยท าใหไ้มส่ามารถแกป้ญัหาได ้
      1.6 การมองขา้มสิง่ทีใ่กลต้วัหรอืสิง่ทีเ่ด่นชดั ซึง่บางครัง้ความเคยชนิกบัปญัหาหรอื

สถานการณ์ทีคุ่น้เคยอาจท าใหม้องขา้มประเดน็ทีน่่าสนใจไปได้ 
      1.7 ความลม้เหลวในการจ าแนกเหตุและผลมหีลายสถานการณ์ทีย่ากแก่การแยกแยะ

ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลเช่นนัน้ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูจะไมด่่วนสรปุ
สาเหตุและผลจนกว่าจะรูแ้น่ชดัเสยีก่อน 
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   2. อุปสรรคดา้นวฒันธรรม (Cultural block) 
       อุปสรรคดา้นวฒันธรรม เป็นผลเน่ืองมาจากกฎเกณฑข์องสงัคมซึง่เป็นสิง่ก าหนดให้

บุคคลตอ้งมพีฤตกิรรมอยูใ่นกรอบระเบยีบแบบแผน ท าใหม้ผีลต่อการสกดักัน้ความทา้ทายต่อการ
คดิคน้ในสิง่ใหม่ๆ  และความเปลีย่นแปลงซึง่เป็นคุณลกัษณะความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคลอุปสรรค
ประเภทนี้ไดแ้ก่ 

       2.1 ความตอ้งการท าตามแบบอยา่งในกรอบทีไ่มแ่ตกต่างจากผูอ้ื่นท าใหเ้กดิรปูแบบ
พฤตกิรรมและการมองปญัหาทีค่ลา้ยคลงึกนั การหาวธิแีกป้ญัหากย็ดึตดิกบัระเบยีบแบบแผนมาก
ไป ท าใหบ้างครัง้ไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้

       2.2 การมุง่เน้นในความประหยดั   ซึง่มผีลท าใหเ้กดิการตดัสนิใจทีร่วดเรว็เกนิไปท า
ใหบุ้คคลไมพ่ยายามทีจ่ะใชค้วามคดิของตนในสิง่ทีแ่ปลกใหมไ่มซ่ ้ากบัของเดมิ เพราะการกระท า
เช่นน้ีตอ้งลงทุนทัง้เวลาและเงนิมากขึน้ ซ ้ายงัไมแ่น่ใจในความส าเรจ็ดว้ย 

       2.3 ความกลวัทีจ่ะเป็นคนทีไ่มสุ่ภาพเรยีบรอ้ย กลวัผูอ้ื่นเหน็ว่าเป็นบุคคลทีน่่า
ร าคาญ จงึท าใหข้าดความอยากรูอ้ยากเหน็ ไมก่ลา้ซกัถามหรอือภปิรายในสิง่ทีต่นยงัไมเ่ขา้ใจ ท าให้
กลายเป็นคนทีข่าดจติส านึกแห่งการสบืคน้ (Inquiring mind) 

       2.4 การมุง่เน้นในเรือ่งการแขง่ขนัหรอืความรว่มมอืกนัมากเกนิไปบุคคลทัว่ไปมกัคดิ
ว่าการรว่มมอืกนันัน้แต่ละคนตอ้งลดความคดิของตนเองลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความคดิของกลุ่ม
หรอืลดความขดัแยง้ลง ซึง่เป็นความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งนกั ความจรงิความรว่มมอืหมายถงึ         
การท างานรว่มกบับุคคลอื่นได ้โดยตอ้งสามารถอธบิายหรอืชีแ้จงความคดิของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจหรอื
ยอมรบัได ้ส่วนการมุง่แขง่ขนัจนเกนิไปนัน้กม็ผีลท าใหบุ้คคลมองขา้มเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของงานนัน้
ไปโดยจะมุง่เอาชนะแต่อยา่งเดยีวท าใหล้ะเลยความคดิรเิริม่ของตนต่อไป 

      2.5 การยดึมัน่สถติมิากเกนิไป การยดึมัน่ในตวัเลขโดยไมไ่ดพ้จิารณาตวัแปรอื่นๆ        
ทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหเ้ขา้ใจสภาพความเป็นจรงิผดิไปได้ 

       2.6 ความยากในการสรปุอา้งองิพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล  เพราะแต่ละบุคคลกม็ี
พฤตกิรรมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง   จงึเป็นการยากในการมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
บุคคล 

       2.7 การยดึมัน่ในเหตุผลและความจรงิมากเกนิไปหรอืการหลงเชื่อความจรงิในอดตี
มากเกนิไปมผีลท าใหบุ้คคลขาดความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้เช่น ถา้เราเชื่อว่าพาหนะทีเ่บากว่าอากาศ
เท่านัน้ทีส่ามารถบนิได ้บดันี้กย็งัคงไมม่เีครือ่งบนิใช้ 

       2.8 การขาดความประนีประนอมในความคดิเหน็ทีไ่มส่อดคลอ้งกนัเขา้ดว้ยกนัซึง่
ส่วนมากแลว้บุคคลส่วนใหญ่จะมแีนวโน้มทีจ่ะต่อตา้นหรอืไมย่อมรบัความคดิทีไ่มต่รงกบัตนโดย
สิน้เชงิ และจะยอมรบัความคดิเหน็ทีต่รงกบัตนในทนัท ีลกัษณะเช่นนี้มผีลท าใหไ้มเ่กดิความคดิใหม ่
ขึน้มา 

       2.9 การมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอบขา่ยงานทีป่ฏบิตัมิากหรอืน้อยเกนิไป บุคคลทีม่คีวามรู้
น้อยหรอืแคบเกนิไปกไ็มส่ามารถน ามาอภปิรายและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความคดิรเิริม่ใหม่ๆ ขึน้มา 
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เช่นเดยีวกนักบับุคคลทีม่คีวามรูม้ากหรอืเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ จะมคีวามรูส้กึว่าความคดิของ
ตนถูกตอ้งดกีว่าผูอ้ื่นเสมอจงึไมร่บัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเลย ลกัษณะเช่นน้ีกเ็ป็นอุปสรรคต่อ
ความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคลในองคก์รนัน้ ๆ  

       2.10 การมคีวามเชื่อว่าความคดิฝนัเป็นสิง่ไรค้่าบุคคลจงึไมย่อมรบัฟงัความคดิฝนัใน
สิง่แปลกใหมโ่ดยเหน็ว่าเป็นเรือ่งเพอ้ฝนัไรส้าระ ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ประดษิฐก์รรมใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้
นัน้ส่วนใหญ่จะไดม้าจากความคดิฝนัมาก่อนทัง้นัน้ 

   3. อุปสรรคดา้นอารมณ์ (Emotional block) 
      อุปสรรคดา้นอารมณ์จดัเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัประการหนึ่งทัง้นี้เพราะอารมณ์ของ

บุคคลอนัไดแ้ก่  ความโกรธ ความกลวั ความรกั ความชอบ ความเกลยีดเป็นตน้ นบัว่ามคีวามส าคญั
ต่อปญัหาและเหตุผล  ถา้บุคคลมอีารมณ์เกดิขึน้สงูความสามารถทางปญัญาและเหตุผลของคนนัน้  
กจ็ะต ่าลง  นัน้คอือารมณ์เป็นตวัสกดักัน้ความคดิและเหตุผลตลอดจนความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคล  
อุปสรรคทางอารมณ์ทีส่ าคญัคอื 

      3.1 ความกลวัทีจ่ะท าผดิหรอืท าในสิง่ทีผู่อ้ ื่นมองเหน็ว่าโง ่ดว้ยความกลวัเช่นน้ีจงึท า
ใหส้ญูเสยีความคดิทีด่ ีๆ ไป เพราะเจา้ของความคดิไมก่ลา้ทีจ่ะเสนอความคดินัน้ออกมาดว้ยเกรงว่า 
จะถูกผูอ้ื่นมองเหน็ว่าเป็นเรือ่งไรส้าระ 

      3.2 การด่วนตดัสนิใจยอมรบัความคดิอนัแรกทีเ่กดิขึน้ทนัท ีโดยไมเ่ปิดโอกาสคดิหา
แนวทางอื่นทีแ่ตกต่างออกไป ความจรงิความคดิอนัแรกอาจไมใ่ช่ความคดิทีด่ทีีสุ่ดเสมอไปอาจมี
ความคดิอื่นทีด่กีว่าได ้ถา้ยอมรบัตัง้แต่ความคดิอนัแรกแลว้จะเป็นการสกดักัน้ความคดิอื่นๆไป 

      3.3 การทีบุ่คคลยดึตดิกบัความคดิของตนเอง บุคคลส่วนมากมกัจะยดึตดิความคดิ
ความเชื่อของตนและยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงตามความคดิหรอืขอ้เสนอแนะของบุคคลอื่นและ         
จะต่อตา้นความคดิทีไ่มต่รงกบัความคดิของตนเองดว้ย 

     3.4 ความไมอ่ดทนอดกลัน้ต่อการแสวงหาวธิแีกป้ญัหาทียุ่ง่ยาก บุคคลทัว่ไปส่วนมาก
จะมุง่หวงัในผลส าเรจ็ไวส้งูเมือ่งานนัน้ประสบปญัหากจ็ะเกดิความคบัขอ้งใจและมุง่ทีจ่ะแกป้ญัหานัน้
แบบหวัชนฝาไมพ่ยายามทีจ่ะรวบรวมสตแิละความคดิในการหาหนทางอื่น ๆ 

     3.5 ความตอ้งการความปลอดภยัสงูเกนิไป ทุกคนมคีวามตอ้งการความปลอดภยัสงู 
แต่ถา้สงูมากเกนิไปกท็ าใหเ้ราเป็นโรคประสาทไดแ้ละเมือ่บุคคลต่างมุง่ไปทีค่วามปลอดภยัของ
ตวัเองแลว้ กจ็ะมผีลท าใหล้ะเลยต่อโอกาสทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ไปอยา่งน่าเสยีดาย 

     3.6 ความกลวัต่อการนิเทศแนะน าและไมว่างใจเพื่อนรว่มงาน ความรูส้กึเช่นน้ีท าให้
บุคคลขาดความเชื่อมัน่และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการสกดักัน้
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการกระท ากจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์

     3.7 การขาดความพยายามทีจ่ะแกป้ญัหาโดยตลอดจนแกป้ญัหาไดส้ าเรจ็ บุคคล
ส่วนมากชอบทีจ่ะด าเนินโครงการใหม่ๆ  และใหค้วามสนใจกบัโครงการนัน้ในระยะสัน้ๆในระยะยาว
บุคคลมกัขาดการเอาใจใส่ตดิตามแกป้ญัหาและหาวธิกีารใหม ่ๆ มาด าเนินใหโ้ครงการส าเรจ็ลุล่วง
ไปดว้ยด ี
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     3.8 การขาดแรงจงูใจในการแกป้ญัหา สาเหตุเน่ืองจากขาดผูเ้หน็ดว้ยหรอืขาดผูส้นใจ
ในแนวทางแกป้ญัหาทีต่นไดเ้สนออาจเป็นเพราะไมแ่น่ใจในแนวทางแกป้ญัหานัน้หรอืมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจไมด่พีอ จงึมผีลท าใหผู้เ้สนอทางแกน้ัน้ขาดแรงจงูใจทีจ่ะคดิต่อไป 

   
        
การวดัความคิดสร้างสรรค์  

 

 
         
แบบทดสอบของเจลเลน และเออรบ์าน  

          เจลเลน และเออรบ์าน  (Jellen and Urban. 1989: 78-86) ไดส้รา้งแบบทดสอบวดัความคดิ
สรา้งสรรคท์ีช่ ื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Product ion) 
ซึง่สรา้งขึน้ตามนิยามว่า ความคดิสรา้งสรรคห์มายถงึการคดิอยา่งมสีาระเชงินวตักรรม มจีนิตนาการ 
และเป็นความคดิอเนกนยัซึง่รวมถงึความคดิคล่องแคล่ว (fluency) ความคดิยดืหยุน่ (flexibility) 
ความคดิรเิริม่ (originality) ความคดิละเอยีดลออ (elaboration) ความกลา้เสีย่ง (risk-taking) และ
อารมณ์ขนั (humor) โดยลกัษณะของแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคน์ี้ จะก าหนดใหผู้เ้ขา้สอบ
แสดงความสามารถทางการคดิอยา่งมสีาระดว้ยการต่อเตมิภาพทีก่ าหนดให ้ซึง่เป็นกรอบสีเ่หลีย่ม
จตุัรสัขนาดประมาณ 5 x 5 นิ้ว ภายในกรอบสีเ่หลีย่มนี้ จะมภีาพเสน้และจดุอยู ่ 5 แห่ง และอยูน่อก
กรอบอกี 1 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง  แบบทดสอบ  TCT-DP นี้ไดร้บัการยอมรบัว่า เป็นแบบทดสอบที่
สามารถน ามาใชว้ดัไดก้บักลุ่มเป้าหมายไดทุ้กวยั  
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