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คำนำ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รหัสวิชา 3400-1003 เล่มนี้จัดทาขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 5
ส่วนประกอบด้วย ความหมายและลักษณะของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและแนวคิดของการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ องค์ป ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มี ความประหยัดในการใช้
ทรัพยากร มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนามาพัฒนาตนเองให้เป็นกาลังของประเทศชาติที่ดี
ต่อไป
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารเล่มนี้คงเป็นปะโยชน์ไม่มากก็น้อย

ปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
2 กันยายน 2559
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สำรบัญ

คำนำ
คำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยที่ 1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
1.1.ความหมาย
1.2 ระดับของความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
1.4 อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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2.2 แนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.3 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์
3.1 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.2 ผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product)
3.3 คุณภาพของผลผลิตทีส่ ร้างสรรค์
หน่วยที่ 4 เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
4.1 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.2 หลักเกณฑ์ในการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเป็นทีม
4.4 วิธีการคิดอุปมาอุปไมย
หน่วยที่ 5 กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลงำน
5.1 ความหมายของเทคโนโลยี
5.2 วิวัฒนาการเทคโนโลยี
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี กับ นวัตกรรม
บรรณำนุกรม

หน้ำ
ก
ค
2
5
7
8
10
12
15
19
22
25
28
31
36
39
43
45
48

4

คำอธิบำย
รำยวิชำกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
รหัสวิชำ 3400 - 1003
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1.รู้และเข้าใจความหมาย หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.มีทักษะในการนาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและมีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ เพื่อให้
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.นาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงานได้ตามหลักการ
4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย หลั ก การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ องค์ ป ระกอบของความคิ ด
สร้างสรรค์ นาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
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กำหนดกำรจัดกำรเรียนรำยวิชำกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

หน่วยที่

ชื่อหน่วย/รำยกำรสอน

หน่วยที่ 1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
1.1.ความหมาย
1.2 ระดับของความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
1.4 อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 2 ทฤษฏีและแนวคิดของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.1 ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์
2.2 แนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.3 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์
3.1 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.2 ผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product)
3.3 คุณภาพของผลผลิตทีส่ ร้างสรรค์
หน่วยที่ 4 เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
4.1 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.2 หลักเกณฑ์ในการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเป็นทีม
4.4 วิธีการคิดอุปมาอุปไมย
หน่วยที่ 5 กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลงำน
5.1 ความหมายของเทคโนโลยี
5.2 วิวัฒนาการเทคโนโลยี
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี กับ นวัตกรรม
5.4 การนาเสนอผลงานในการคิดสร้างสรรค์

จำนวนสัปดำห์/
จำนวนชั่วโมงสอน

สัปดาห์ที่ 1-2
จานวน 6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 3-6
จานวน 12 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 7-9
จานวน 9 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 10-12
จานวน 9 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 13-18
จานวน 20 ชั่วโมง
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หน่วยที่ 1
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิชำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่
1.1 ความหมาย
1.2 ระดับของความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
1.4 อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด
1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่มีผลทาให้คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม มีความคิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัวเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจ จนเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ
2. ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีการแบ่งระดับความคิดตามขั้น และตามความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่
เพื่อส่งผลถึงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
3. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่ในการดัดแปลง
สิ่งต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง
4. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จาเป็นต้องมีองค์ประกอบแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม แต่อย่ างไรก็ตาม ยังมี
อุปสรรคที่จะขัดขวางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หลายประการ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
2. บอกระดับของความคิดสร้างสรรค์ได้
3. บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้
4. ยกตัวอย่างอุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 1
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของระบบสมอง
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 1.1
ควำมหมำยของควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นกระบวนการทางสมองที่มีผลทาให้คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม
หรือเรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถของสมองใน
การเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัวเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ จนเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิง
จินตนาการ นาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ชีวิตประจาวัน การเรียน และการทางาน โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา
Davis (กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้างอิงจาก Davis. 1973) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่ม
1. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงจิตวิเครำะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน เช่น ฟรอยด์
และคริส ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายใน
จิตใต้สานึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกรับผิดชอบทางสังคม (Social conscience) ส่วน คูไบ
และรัค ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้สานึก ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่า จิตก่อนสานึก
2. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นที่ความสาคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่
ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังเน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้า
หนึ่งไปยังสิ่งเร้าต่างๆ ทาให้เกิดความคิดใหม่ หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น
3. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงมนุษย์ นิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผู้ที่สามารถนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือรู้จั ก
ตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตนมนุษย์จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาได้
อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออานวย ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่สาคัญในการสร้างสรรค์
ว่า ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นความคิดและการเปิด
กว้างที่จะรับประสบการณ์ใหม่
4. ทฤษฎีอูต้ำ (AUTA) ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัว
บุคคล โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ การพัฒนาความคิก
สร้างสรรค์ตามรูปแบบอูต้าประกอบด้วย
4.1 กำรตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย
4.2 ควำมเข้ำใจ (Understanding) คือ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่เป็น
เทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน
4.4 กำรตระหนักในควำมจริงของสิ่งต่ำงๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ ต นเองและพยายามใช้ ต นเองเต็ ม ศั ก ยภาพ รวมทั้ ง การเปิ ด กว้ า งรั บ
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ประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วยตนเอง
และมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต
องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ได้จากทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีในตัวบุค คลทุกคน และสามารถ
ที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยการเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้ออานวย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์ ”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม
หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การจะตีความเกี่ยวกับ ”ความใหม่” ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์หรือสังคม หรือแวดวงที่สิ่ง
ใหม่นั้นเกิดขึ้น การประเมินคุณค่าก็ในทานองเดียวกัน คุณสมบัติที่มักใช้ในการตีความ “ความใหม่” ประกอบด้วย
1.สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2.สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อื่น แต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ
3.การคิดวิธีดาเนินการใหม่
4.ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป
5.คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
6.เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาใน
รูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งคาถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของ
แนวคิดซึ่งให้คาตอบบางอย่าง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกหลายๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลาย
แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และนอกกรอบ คัดสรรค์หาทางเลือกใหม่ๆ และพยายามปรับปรุงให้ดี ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมี
วิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ
1.แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding)
2.รวบรวมข้อมูล (Data Finding)
3.มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding)
4.แสวงหาความคิดที่หลากหลาย (Idea Finding)
5.หาคาตอบที่รอบด้าน (Solution Finding)
6.หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding)
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กระบวนกำรของควำมคิดสร้ำงสรรค์ เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถทาได้ด้วยการศึกษา
การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (brain-storming) มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการ
ค้นพบโดยบังเอิญ (Serendity) หรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ ในขณะที่กาลังต้องการค้นพบสิ่งอื่นมากกว่า
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ
การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อ ค้นหาคาตอบ
ที่ดีที่สุ ดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิ ดได้
กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้อง
เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้(Workable) และมี ความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิง
สร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่
เรียกว่า "นวัตกรรม" (Innovation)
ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. เป็นความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking
2. เป็นการกระทาที่ไม่ทาร้ายใคร หรือ Constructive thinking
3. เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ Creative thinking

กิจกรรม 1.1
อธิบายความหมายและความสาคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 1.1
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่มี ผ ลทาให้ คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม ทาให้ เกิด
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ที่เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัวเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ จนเกิด
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ นาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวัน การเรียน และการทางาน โดยอาศัยประสบการณ์
และความรู้ที่สั่งสมมา
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ตอนที่ 1.2
ระดับของควำมคิดสร้ำงสรรค์
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถทาได้ด้วยการศึกษา
การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (brain-storming) มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการ
ค้นพบโดยบังเอิญ (Serendity) หรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ ในขณะที่กาลังต้องการค้นพบสิ่งอื่นมากกว่า
ระดับของความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
1. ความคิดสร้างสรรค์ระดับต้น เป็นความคิดที่มีอิสระ แปลกใหม่ ยังไม่คานึงถึงคุณภาพและการนาไป
ประยุกต์ใช้
2. ความคิดสร้ างสรรค์ระดับ กลาง เป็นความคิดที่เริ่มคานึงถึงผลผลิตทางคุณภาพ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้
3. ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง เป็นความคิดที่เกิดจากการสรุปสิ่งที่ค้นพบเป็นรูปธรรมนาไปใช้ในการสร้าง
หลักการ ทฤษฎีที่เป็นสากลเพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพที่หลากหลาย

ลักษณะควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking)คือการคิดหลายๆแง่หลายๆทาง
คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบด้าน คนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็น
1. คนที่มีความคิดริเริ่ม (Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป
2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม
3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือสามารถคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้
คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด
4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้
ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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Hutchinson
มีความคิดคล้ายๆกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน
อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ที่คิดใช้เวลาการคิดเพียงสั้นๆอย่างรวดเร็วหรือยาวนานก็อาจเป็นไปได้ โดยมีลาดับการ
คิด ดังนี้
1. ขั้นเตรียมเป็นการรวบรวมประสบการณ์ มีการลองผิดลองถูกและตั้งสมมุติฐานเพื่อแก้ปัญหา
2. ขั้นครุ่นคิดขัดข้องใจ เป็นระยะที่มีอารมณ์เครียด อันสืบเนื่องจากการครุ่นคิด แต่ยังคิดไม่ออก
3. ขั้นของการเกิดความคิด เป็นระยะที่เกิดความคิดในสมองเป็นการมองเห็น
วิธีแก้ปัญหาหรือพบคาตอบ
4. ขั้นพิสูจน์ เป็นระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อดูคาตอบที่คิดออกมานั้นเป็นจริง
หรือไม่

กิจกรรม 1.2
บอกระดับของความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 1.2
ระดับของความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความคิดสร้างสรรค์ระดับต้น คือ ความคิดที่มี
อิสระ แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ระดับกลาง เป็นความคิดที่เริ่มคานึงถึงผลผลิตทางคุณภาพ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งาน และความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง เป็นความคิดที่เกิดจากการสรุปสิ่งที่ค้นพบเป็นรูปธรรม
นาไปใช้ในการสร้างหลักการ ทฤษฎีที่เป็นสากลเพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพที่หลากหลาย
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ตอนที่ 1.3
ประโยชน์ของควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่ในการดัดแปลงสิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมีประโยชน์ ดังนี้
1.3.1.ช่วยในกำรแก้ปัญหำ
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อมมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
เดิม ๆ มักใช้ไม่ได้ผล ความคิดสร้างสรรค์จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับองค์กร ระดับ
สถาบันการศึกษา จนถึงระดับปัจเจกบุคคลโลกปัจจุบันเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้แก้ปัญหาเดิม ด้วยวิธีการใหม่ทาให้ได้สิ่งที่ดีกว่า เพราะในโลกความเป็นจริงไม่มีรูปแบบใด
อยู่ ใ นสภาพตายตั ว ตลอดเวลา ไม่ ว่ า จะเป็ น มิ ติ ข องสถานที่ ห รื อ เวลา แต่ มี ค วามแตกต่ า งซ่ อ นอยู่ เ สมอ เพราะ
องค์ประกอบปลีกย่อยที่ผสมผสานแตกต่างกัน
ดังนั้น การเรียนรู้แบบเป็น “สูตร” จึงไม่สามารถใช้ได้ผลทุกครั้ง ต้องเรียนรู้วิธีการยืดหยุ่น เพื่อ
สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทที่แตกต่างกัน การเรียนรู้วิธีคิดสร้างสรรค์จะสามารถช่วยให้เราคิดได้อย่างเหมาะสม
สาหรับเรื่องหนึ่ง ๆ ในเวลาหนึ่ง ๆ
1.3.2.ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในด้านความสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆ ออกสู่ตลาด สินค้า
รูปแบบเดิม แม้ดูเหมือนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในปัจจุบัน แต่หากไม่มีการพัฒนาเท่ากับเป็นการเดิน
ถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะเมื่อมีสินค้าที่ดีกว่าใหม่กว่าน่าสนใจกว่า ย่อมดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากกว่า สินค้ารูปแบบเดิม
ๆ อาจหายไปจากตลาดได้ บุคคลที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวั ตกรรมได้นั้น มักเป็นบุคคลที่ “ไม่
พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี” ซึ่งความไม่พึงพอใจนี่เองที่ทาให้คิดค้นและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้
1.3.3. ช่วยเรำได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่ำสิ่งเดิม ๆ
ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตได้ จากการพยายามพัฒนาตนเอง
ให้ดีขึ้น พยายามมองปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นอยู่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ใน
ปัจจุบันแทบทุกอาชีพต้องพึ่งพาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่อนาคต
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่มของผู้นา
ให้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้
ทันสมัยมากขึ้น
กิจกรรม 1.3
บอกประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

แนวตอบกิจกรรม 1.3
ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิตได้
จากการพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น พยายามมองปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นอยู่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
อาชีพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันแทบทุกอาชีพต้องพึ่งพาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกองค์กรต่าง
ต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่อนาคต
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ตอนที่ 1.4
อุปสรรคของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
การพั ฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์จ าเป็ นต้อ งมีองค์ประกอบแวดล้ อ มที่ช่ว ยส่ งเสริม แต่อย่ างไรก็ตาม ยัง มี
อุปสรรคที่จะขัดขวางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หลายประการ ดังนี้
1. กำรมีมโนทัศน์ (Concept) เดิม คือ การที่บุคคลมีความคิด หรือการรับรู้ ว่าสิ่งของ บุคคล สภาพการณ์ที่
พบเห็นอยู่นั้น มีมโนทัศน์เดิมเป็นอะไร มีหน้าที่อะไร และฝังใจแค่เพียงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นแบบ เดิม ตามที่ตนเองรับรู้
เท่านั้น ทาให้ไม่สามารถคิดได้ว่าสิ่งนั้นควรจะสามารถทาหน้าที่ในลักษณะอื่นได้อีก
2. กำรมีแนวคิดครอบงำ (Dominant Idea) เมื่อต้องการคิดทาสิ่งใหม่หรือคิดแก้ปัญหา โดยทั่วไปจะมี
แนวคิดครอบงาในการแก้ปัญหานั้นอยู่แล้ว ทาให้คนทั่วไปถูกแนวคิดครอบงานี้ ชักจูงให้คิดแก้ปัญหาไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวคิดดังกล่าว เช่น การที่สมาชิกในกลุ่ม ที่มีความเด่น จะสามารถจูงใจให้กลุ่มมีแนวคิดเหมือนกับตัวเอง
ทาให้ขาดแนวคิดในการมองปัญหาในแง่มุมอื่น
3. กำรมีควำมเชื่อเดิม (Assumption) เป็นการกาหนดขอบเขตของการแก้ปัญหาว่า แนวคิดในการ
แก้ปัญหาต้องอยู่ในขอบเขตทาให้คิดอยู่ในกรอบ ไม่อาจสร้างแนวคิดอื่นๆ ได้
1.4.1. ประเภทของอุปสรรค สำมำรถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.4.1.1 อุปสรรคภำยนอก เกิดขึ้นในลักษณะเช่น ธรรมเนียมที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถามตาม
ความอยากรู้อยากเห็น ธรรมเนียมของการชอบคิดตามอย่างกันซึ่งถ้าคิดแปลกจากคนอื่นจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ธรรมเนียมที่เน้นบทบาทความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจนในเรื่องหน้าที่ของหญิงและชาย วัฒนธรรมสังคมให้
ค่านิยมกับความสาเร็จและไม่ยอมรับความล้มเหลวทาให้คนไม่กล้าทดลองทาสิ่งใหม่ๆ การเน้นระเบียบและกฏเกณฑ์
มากเกินไปถ้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นความผิดซึ่งขาดความยืดหยุ่นทาให้ไม่กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์
ออกมา
1.4.1.2 อุปสรรคภำยใน เกิดขึ้นจากตัวเราเองก็ได้แก่ ความกลัวที่จะถูกตาหนิติเตียนและหาว่า
แปลก ความเคยชินการคิดแบบเดิมที่เคยทาอยู่เป็นประจา การมีอคติหรือมีทัศนะที่คับแคบว่าคาตอบที่ถูกต้องมี
เพียงคาตอบเดียว ความเฉื่อยชาและอืดอาดในการเริ่มคิดเริ่มทาทาให้ขาดแรงกระตุ้นที่จะทาสิ่งใหม่ๆ สรุปว่าถ้าเรา
ต้องการจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราให้เกิดมากขึ้นก็ต้องพยายามกาจัดอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในทิ้งไป
ให้ได้มากที่สุด

กิจกรรม 1.4
จงยกตัวอย่างอุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แนวตอบกิจกรรม 1.4
อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ อุปสรรคจากภายนอกได้แก่ ค่านิยมที่แตกต่างกันระหว่าง
ค่านิยมทางเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพกับความสาเร็จและความล้มเหลว ส่วนอุปสรรคภายในเกิดจากตัวเราเอง
ในการหวาดกลัวถูกตาหนิ และการมีอคติหรือทัศนคติที่คับแคบ
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หน่วยที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิชำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 2 ทฤษฏีและแนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่
2.1 ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์
2.2 แนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.3 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด
1. ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้ว
รวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความรู้สึกไวต่อปัญหา ความคล่องในการคิด การคิดริเริ่ม
และการคิดแบบยืดหยุ่นในการคิด และแรงจูงใจ
3. บุคคลแต่ละบุคคลที่มีความคิดที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงความคิดหรือความคิดออกมาตามความรู้สึก
จินตนาการ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคิดซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นอุดมคติและทัศนคติของบุคคลนั้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ได้
2. บอกแนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
3. ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 2
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR เปิดตาราวิชา “ความคิดสร้างสรรค์”
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 2.1
ทฤษฎีของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็น ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา
หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานนั้นกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์
Davis (1983) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิด
สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่ม คือ
1. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงจิตวิเครำะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคนเช่น Freud และ Kris
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้
สานึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) ส่วน Kubie และ Rugg
ซึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้สานึกซึ่งอยู่ในขอบเขต
ของจิตส่วนที่เรียกว่าจิตก่อนสานึก
2. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้ โดยเน้นที่ความสาคัญของการเสริมแรงการตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้า
เฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่ง
ต่าง ๆทาให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น
3. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงมนุษย์นิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแ นวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
มนุษย์มีติดตัวมาแต่กาเนิด ผู้ที่สามารถนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ที่มีสัจจการแห่งตน คือ รู้จักตนเอง
พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน มนุษย์จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่าง
เต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออานวย ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่สาคัญในการสร้างสรรค์ว่า
ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความปราถนาที่จะเล่นกับความคิดและการเปิดกว้าง
ที่จะรับประสบการณ์ใหม่
4. ทฤษฎี AUTA ทฤษฏีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีแนวคิด
ว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบ
AUTA ประกอบด้วย
4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง
สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย
4.2 ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดสร้างสรรค์
4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นเทคนิค
ส่วนบุคคลและเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน
4.4 การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักในตนเอง
พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการเปิดกว้างรับประสบการณ์ต่ าง ๆโดยมีการปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วยตนเองและการมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ากับ
ทุกรูปแบบของชีวิต
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2.1.1.ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance)
นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวม
ความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นกระบวนการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้
1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) เริ่มจากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย แต่ยังไม่
สามารถหาปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไร ต้องคิดว่าสิ่งที่ทาให้เกิดความเครียดคืออะไร
2. การค้นพบปัญหา (Problem – Finding) เมื่อคิดจนเข้าใจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหาต้นตอคือ
อะไร
3. กล้าค้นพบความคิด (Ideal – Finding) คิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ทดสอบความคิด
4. การค้นพบคาตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบคาตอบ
5. การยอมรับจากการค้นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับคาตอบที่ค้นพบและคิดต่อว่าการ
ค้นพบจะนาไปสู่หนทางที่จะทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที่เรียกว่า การท้าทายในทิศทางใหม่ (New Challenge)
2.1.2.ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ ฟรอมม์ (Fromm, 1963) กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ไว้ค่อนข้างละเอียดดังนี้
1. มีความรู้สึกทึ่ง ประหลายใจที่พบเห็นของใหม่ที่น่าทึ่ง (Capacity of be puzzled) หรือ
ประหลาดใจ สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หรือของใหม่ๆ
2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การที่จะสร้างสิ่งใดก็ได้ คิดอะไรออกก็ต้องไตร่ตรองใน
เรื่องนั้นเป็นเวลานาน ผู้ที่สร้างสรรค์จาเป็นจะต้องมีความสามารถทาจิตใจให้เป็นสมาธิ
3. สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอนและเป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งและความตึงเครียดได้ (Ability to
accept conflict and tension)
4. มีความเต็มใจที่จะทาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน (Wllingness to be born everyday) คือ มี
ความกล้าหายและศรัทธาที่จะผจญต่อสิ่งแปลงใหม่ทุกวัน
กิจกรรม 2.1
อธิบายทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 2.1
ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา
หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์
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ตอนที่ 2.2
แนวคิดของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความรู้สึกไวต่อปัญหา ความคล่องในการคิด การคิดริเริ่ม และ
การคิดแบบยืดหยุ่นในการคิด และแรงจูงใจ
2.2.1.ควำมคิดสร้ำงสรรค์ แนวคิดของ ทอร์แรนซ์
กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลไวต่อปัญหา ข้อบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้
สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะ สิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการ
เดาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถนาเอา
ผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผู้อื่นได้”
2.2.2.ควำมคิดสร้ำงสรรค์ แนวคิดของ กิลฟอร์ด
กล่ า วว่ า “ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ความสามารถทางสมองในการคิ ด หลายทิ ศ ทาง ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ
ความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้
คาอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียง แต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของ
ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ กิลฟอร์ดเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็น
คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน”
นอกจากนี้ กิลฟอร์ด (Guilford, 1959 : 145 – 151, อ้างจาก กรรณิการ์ สุขุม , 2533 ได้ศึกษาลักษณะ
พื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมาทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้
1. ควำมรู้สึกไวต่อปัญหำ หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการจดจา
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงหรือการทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เข้าใจผิด สิ่งที่ขาดข้อเท็จจริง สิ่งที่
เป็นมโนทัศน์ที่ผิดหรืออุปสรรคต่างๆ ที่ยังมืดมนอยู่ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความรู้สึกไวต่อปัญหาของบุคคลเป็นสิ่งที่สาคัญ
ที่สุด เพราะบุคคลจะไม่สามารถแก้ปัญหาจนกว่าเขาจะได้รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร หรืออย่างน้อยเขาจะต้องรู้ว่าเขากาลัง
ประสบปัญหาอยู่

ภำพที่ 2.1 การตอบโต้ระหว่างเด็กชาย 2 คนที่มีความรู้สึกไวต่อปัญหาที่รับรู้
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2. ควำมคล่องในกำรคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการผลิ ต
แนวความคิดจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แล้วเลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหา สิ่งที่แสดงลักษณะพิเศษ
ของความคล่องในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดที่มากมายและรวดเร็วแล้ว แนวความคิดที่ ผลิตขึ้นมาใหม่นั้น
ควรจะเป็นแนวความคิดที่แปลงใหม่ และดีกว่าแนวความคิดที่อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความคล่อง
ในการคิด จะต้องมีความสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการคิดได้เป็นอย่างดี

ภำพที่ 2.2 การผลิตแนวคิดจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และแสดงลักษณะพิเศษออกมาทางผลงาน
3. ควำมคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหาแนวทาง
ใหม่ๆ หรือวิธีการแปลงๆ แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
วงการธุรกิจ ผู้บริหารจาเป็น ที่จะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปรไป นอกจากจะต้องแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ แล้ว ยังจาเป็นจะต้องปรับปรุงแนวทางใหม่ๆ เหล่านี้มาช่วยแก้ไขปัญหาที่คิดขึ้นในสภาพการณ์ใหม่ๆ
ดังนั้น นักบริหารจาเป็นจะต้องสร้าง “ความคิดริเริ่ม” ให้เกิดขึ้น ที่กล่าวว่าความคิด ริเริ่มเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับนัก
บริหารในวงการธุรกิจ ก็เนื่องมาจากว่าการประกอบธุรกิจนั้นมีการแข่งขั้นกันมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตสินค้าให้
เป็นที่ต้องการของตลาด ให้มีความแปลงกใหม่ คุณภาพดี และราคาถูก ซึ่งความคิดริเริ่มจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ได้มาก

ภำพที่ 2.3 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสดงลักษณะพิเศษออกมาทางผลงาน
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4. ควำมยืดหยุ่น ในกำรคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการหา
วิธีการหลายๆ วิธีมาแก้ไขปัญหา แทนที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว บุคคลที่มีความยืดหยุ่นในการคิดจะ
จดจาวิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้ไม่ได้ผลทั้งนี้ เพื่อที่จะไม่นามาใช้ซ้าอีก แล้วพยายามเลือกหาวิธีก ารใหม่ที่คิดว่าแก้ปัญหา
ได้มาแทน ซึ่งความยืดหยุ่นในการคิดจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความคล่องในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุ่นใน
การคิดและความคล่องในการคิดจะเป็นความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลายๆ วิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
เป็นความจริงที่ว่า บุคคลสร้างแนวความคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 20 – 30 วิธี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะได้ผล
ดีกว่าบุคคลที่หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ถ้าบุคคลจะพัฒนาหรือปรับปรุงความ
ยืดหยุ่นในการคิด ก็จะกระทาได้โดยการพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีและวิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง
ซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาความยืดหยุ่นทางการคิดได้เป็นอย่างดี
5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจเป็นลักษณะ
สาคัญของบุคคลในการที่จะแสงตนว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจนี้ส ามารถทาให้บุคคลกล่าวแสดงความ
พิเศษที่ไม่เหมือนใครออกมาอย่างเต็มที่ หรืออาจจะมากกว่าคนอื่นๆ บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงนี้ จะให้ความสนใจในการ
หาแนวทางแก้ปั ญหาด้ว ยความกระตือรือร้น และสิ่งที่ผลั กดันให้ เกิดความกระตือรือร้น ก็คือ แรงจูงใจ เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สาคัญของการตระเตรียมปัญหา เราพบว่าความสาเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ เทเลอร์
และฮอล์แลนด์ ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะมีแรงจูงใจสูงในการที่จะทาให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย

กิจกรรม 2.2
บอกแนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 2.2
แนวคิดของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความรู้สึกไวต่อปัญหา ความคล่องใน
การคิด การคิดริเริ่ม และการคิดแบบยืดหยุ่นในการคิด และแรงจูงใจ
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ตอนที่ 2.3
บุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

บุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Person) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา
แมคินนอน (Mackinnon, 1960) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะ
เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคิดถี่ถ้วนเพื่อใช้
ในการแก้ปั ญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด
กว้างขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นผู้ที่เปิดรับประสบการณ์ต่างๆ อย่างไม่หลีกเลี่ยง (Openness to
Experience) ชอบแสดงออกมามากกว่าที่จะเก็บกดไว้ และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมัก
เป็นคนที่รับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าสถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่า กรีสวอลด์ (Griswald, 1966) ยังพบว่าบุคคล
ดังกล่าวจะมองเห็นลู่ทางที่จะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เนื่องจากมีความตั้งใจจริง มีการรับรู้เร็วและง่าย และมีแรงจูงใจสูง
2.3.1.แนวคิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ บารอนและเวลซ์ (Baron and Welsh, 1952) พบว่า คนที่
มีความคิดสร้างสรรค์นั้นชอบคิดอย่างซับซ้อน และสนุกตื่นเต้นกับการค้นคว้าสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา
2.3.2.แนวคิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ แกริสัน (Garison, 1954) ได้อธิบายถึงลักษณะของผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้
1. เป็นคนที่สนใจในปัญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่กล้า
ที่จะเผชิญปัญหา กระตือรือร้น ที่จะแก้ไขปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนและงานอยู่เสมอ
2. เป็น คนมีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการการเอาใจใส่ ใน
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งยอมรับข้อคิดเห็นจากข้อเขียนที่มีสาระประโยชน์ และ
นาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน
3. เป็นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญหาได้หลายๆ ทาง เตรียมทางเลือกสาหรับแก้ไขปัญหาไว้
มากกว่า 1 วิธีเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้มีความคล่องตัวและประสบผลสาเร็จมากขึ้น เพราะการเตรียมทางแก้ไว้หลายๆ
ทางย่อมสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และยังเป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มกาลังใจในการ
แก้ไขปัญหาด้วย
4. เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดี
นั่นเอง ทั้งนี้เพราะมีการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ และมีความสนใจต่อสิ่งใหม่ที่พบ และยังเป็นช่างซักถามและ
จดจาได้ดี ทาให้สามารถนาข้อมูลที่จดจามาใช้ประโยชน์ได้ดี จึงทาให้งานดาเนินไปได้ด้วยดี
5. เป็นคนที่ยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบต่อความคิด
สร้ า งสรรค์ ดัง นั้ น การจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มว่ า มี ผ ลกระทบต่ อความคิ ด สร้ า งสรรค์ดั ง นั้น การจั ด
บรรยากาศ สถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะสามารถขจัดสิ่งรบกวนและอุปสรรค ทาให้การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทอร์แรนซ์ ได้สรุ ปลั กษณะของบุ คคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สู ง จากผลการศึกษาของ สเตนน์และเฮนซ์
(Stein and Heinze, 1690) ซึ่งได้ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่ง
เป็นแบบวัดบุคลิกภาพ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Thematic Apperceprtion
(TAT), แบบวัดบุคลิกภาพของรอร์ชาจ (Rorschach) และอื่นๆ ซึ่งได้สรุปบุคลิกภาพที่สาคัญๆ ของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูงไว้ 46 ประการ ดังนี้
1. มีความสามารถในการตัดสินใจ
2. มีความเป็นอิสระในด้านการคิด
3. มีอารมณ์อ่อนไหวและเป็นคนอ่อนโยน
4. มีความกล้าที่จะคิดในสิ่งที่แปลงใหม่
5. มีแนวคิดค่อนข้างซับซ้อน
6. มีความคิดเห็นรุนแรง
7. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
8. มีความพยายามที่จะทางานยากๆ หรืองานที่ต้องแก้ปัญหา
9. มีความจาแม่นยา
10. มีความรู้สึกไวต่อสิ่งสวยงาม
11. มีความซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรม
12. มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
13. มีความตั้งใจจริง
14. มีความสามารถในการหยั่งรู้
15. มักจะกล้าหาญและชอบการผจญภัย
16. มักจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
17. มักจะคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า
18. มักจะช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ผู้อื่น
19. มักจะต่อต้านในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย
20. มักจะทาผิดข้อบังคับและกฎเกณฑ์
21. มักจะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่พบเห็น
22. มักจะทางานผิดพลาด
23. มักจะทาในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ
24. มักจะรักสันโดษ
25. มักจะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
26. มักให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว
27. มักจะอยากรู้อยากเห็น
28. มักจะยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ
29. มักจะไม่ทาตามหรือเลียนแบบผู้อื่น
30. มักจะหมกมุ่นในปัญหา
31. มักจะดื้อดึงและหัวแข็ง
32. มักจะช่างซักถาม
33. มักจะไม่สนใจในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
34. มักจะไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่นโดยง่าย
35. มักจะกล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่น
36. มักจะรักและเต็มใจเสี่ยง
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37. มักจะไม่เบื่อที่จะทากิจกรรม
38. มักจะไม่ชอบทาตัวเด่น
39. มักจะมีความสามารถในการหยั่งรู้
40. มักจะพอใจในผลงานที่ท้าทาย
41. มักจะไม่เคยเป็นศัตรูของใคร
42. มักจะต่อต้านกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง
43. มักจะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง
44. มักจะต่อต้านการกระทาที่รุนแรงต่างๆ
45. มักจะจริงใจกับทุกๆ คน
46. มักจะเลี้ยงตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

กิจกรรม 2.3
ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 2.3
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือ บารอนและเวลซ์ (Baron and Welsh, 1952) พบว่า คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์นั้นชอบคิดอย่างซับซ้อน และสนุกตื่นเต้นกับการค้นคว้าสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา
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หน่วยที่ 3
องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิชำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่
3.1 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3.2 ผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product)
3.3 คุณภาพของผลผลิตทีส่ ร้างสรรค์
แนวคิด
1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอเนกนัย ที่ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ สาหรับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มี
ส่วนสาคัญ เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป
2. ผลผลิตการสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่ได้มาจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการคิดที่ถูกต้องตามวิธีการ
และหลักการคิดในนามประธรรม และรูปธรรม
3. ความคิดสร้างสรรค์ของคนว่าไม่จาเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือการค้นคว้าประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นมาเสมอ
ไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งต่อไปนี้ โดยแบ่งผลผลิตสร้างสรรค์ไว้เป็นขั้นๆ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้
2. บอกแนวคิดของการสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ได้
3. บอกคุณภาพของผลผลิตที่สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 3
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR สาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยปากกา 3D Pen by ido4idea
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 3.1
องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอเนกนัย ที่ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ สาหรับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีส่วน
สาคัญ เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป
ดำลตัน (Dalton. 1988: 5-6) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 8 ประการ โดย 4 องค์ประกอบ
แรกเป็นความสามารถทางสติปัญญาและ 4 องค์ประกอบหลังเป็นความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึก ดังนี้
1. ความคิดริเริ่ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
4. ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)
6. ความสลับซับซ้อน (Complexity)
7. ความกล้าเสี่ยง (Risk - taking)
8. ความคิดคานึงหรือจิตนาการ (Imagination
Guilford (1967 : 145-151) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้
1. ควำมคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ากันกับความคิดของคนอื่น และแตกต่าง
จากความคิดธรรมดา ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยู่แล้ ว ให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็ น หรือ
สามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิดริเริ่มอาจเป็นการนาเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสาน
จนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเริ่มมีหลายระดับซึ่งอาจเป็นความคิดครั้งแรกที่ เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนั้น
จะมีผู้อื่นคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม
2. ควำมคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ากันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น
4 ประเภท ดังนี้
2.1 ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคาอย่าง
คล่องแคล่ว
2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็นความสามารถที่จะ
คิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็นความสามารถในการใช้วลี
หรือประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดค้นสิ่งที่ต้องการ
ภายในเวลาที่กาหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่ สุดภายในเวลาที่กาหนดซึ่งอาจเป็น 5 นาที หรือ
10 นาที
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3. ควำมคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งออกเป็น
3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะพยายามคิด
ได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้จะคิดได้ว่าประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง
ความคิดของผู้ที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกลุ่มได้หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ
ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรู้ข่าวสาร เท่านั้น
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการ
ดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผู้ที่มีความยืดหยุ่นจะ
คิดดัดแปลงได้ไม่ซ้ากัน
4. ควำมคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายให้
เห็น ภาพชัดเจน หรือเป็น แผนงานที่ส มบูร ณ์ขึ้น ความคิดละเอียดละออจัดเป็นรายละเอียดที่นามาตกแต่ง ขยาย
ความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์ขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ า ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอเนกนัย ที่ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความ
คล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ สาหรับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์มีส่วนสาคัญ เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป
อำรี รังสินันท์ (2527 : 24-34) อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้โดยสรุป ดังนี้
1. ควำมคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างความคิดธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิด
ริเริ่มที่เรียกว่า Wild Idia เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มเป็นลักษณะความคิดที่
เกิดขึ้น เป็นครั้ งแรก เป็นความคิดที่จาเป็น ต้องอาศัยจินตนาการผสมกับเหตุผ ลแล้วหาทางทาให้เกิดผลงาน ผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้งกับทดลอง ทดสอบความคิดนั้นอยู่เสมอ
2. ควำมคล่องตัว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ ซ้ากันเมื่อตอบปัญหาเรื่องเดียวกันความคล่องในการคิดนี้มี
ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี และต้องการนาวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้อง
3. ควำมคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภท หรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น
3.1 ความคิดยื ดหยุ่ น ที่เกิดขึ้ นทันที เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิส ระให้ ได้คาตอบหลาย
แนวทางในขณะที่คนทั่วไปจะคิดได้แนวทางเดียว
3.2 ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทางการดั ด แปลง เป็ น ความสามารถในการดั ด แปลง ของสิ่ ง เดี ย วให้ เ กิ ด
ประโยชน์หลายด้าน
4. ควำมคิดละเอียดลออ เป็นลักษณะของความพยายามในการใช้ความคิด และประสานความคิดต่างๆ เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ดังนั้นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญาและความคิด แต่ที่จะใช้เป็น
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ทฤษฎี
ความคิดสองลักษณะ และทฤษฎีโมเดล ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว
มาแล้ว คือ
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ทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด (Guilford. 1956 : 53) ได้แบ่งสมรรถภาพทางสมองออกเป็น
3 มิติ คือ
1. เนื้อหำที่คิด (Content) หมายถึง สิ่งเร้าหรือข้อมูลต่างๆ ที่สมองรับเข้าไปคิดมี 4 ประเภท ได้แก่ ภาพ
สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม
2. วิธีกำรคิด (Operation) หมายถึง ลักษณะกระบวนการทางานของสมองแบบต่างๆ มี 5 แบบ ได้แก่
ความรู้ความเข้าใจ ความจา การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) การคิดแบบอเนกนัย และการประเมินผล
3. ผลของกำรคิด (Product) เป็นผลของกระบวนการจัดกระทาของความคิดกับข้อมูลเนื้อหา ผลิตผลของ
ความคิดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ การแปลงรูป และการประยุกต์จากแบบทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด
นี้
จะเห็ น ว่ า องค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ ง ในมิ ติ ที่ ว่ า ด้ ว ยการคิ ด แบบอเนกนั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และองค์ประกอบส่วนหนึ่งในมิติที่ว่าด้วยผลของคิดที่เรียกว่า การแปลงรูปเป็นส่วนที่แสดงถึงความคิด
กิจกรรม 3.1
อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 3.1
ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอเนกนัย ที่ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ สาหรับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีส่วน
สาคัญ เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ทั่วไป
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ตอนที่ 3.2
ผลผลิตของกำรคิดสร้ำงสรรค์
การสร้ างสรรค์ คือ สิ่ งที่ได้มาจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการคิดที่ถูกต้องตามวิธีการ และ
หลักการคิดในนามประธรรม และรูปธรรม
3.2.1 ควำมคิดแปลกใหม่กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ความคิดแปลใหม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะผลิตสิ่งต่างๆ ออกจาก
ความคิด ซึ่งผลผลิตที่ออกจากการคิดสร้างสรรค์จะเป็นผลผลิ ตที่มีคุณภาพที่สุด มีความแปลกใหม่ และสามารถ
นาไปใช้ได้ เราเรียกผลผลิตที่ออกมาจากความคิดว่า นวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมนี่เองจะเป็นผลผลิตที่มนุษย์สามารถ
นาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง (Value Creation)

ดังนั้นผลผลิตที่สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นผลผลิตที่คิดขึ้นมาใหม่
2. เป็นผลผลิตที่ไม่ได้ลอกเลียนรูปแบบของคนอื่น
3. เป็นผลผลิตที่นาไปใช้ได้ และเกิดประโยชน์
4. เป็นผลผลิตที่สร้างสรรค์แสดงถึงความคิดใหม่
ผลผลิตที่สร้ำงสรรค์ จึงเป็นลักษณะในการสร้างสิ่งแปลกใหม่ โดยเป็นต้นแบบที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน
มนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ได้ สามารถทาความคิด ความฝัน หรือจินตนาการมาประดิษฐ์คิดค้นจนออกมา
เป็นนวัตกรรม หรือผลผลิตที่สร้างสรรค์ได้
ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ (Creative product) เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์และเกิดมูลค่า เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เหล่านี้ต่างมีคุณสมบัติเป็นทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายบอกให้รู้ว่ามี อยู่จริง โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ผลผลิตที่สร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีใคร
ผลิตมาก่อนนั้นสามารถนาไปสู่กระบวนการกฎหมาย เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ได้
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรหวงแหน จะต้องรักษาสิทธิของตนเองตามกฎหมาย
ห้ามไม่ให้ใครลอกเลียนแบบหรือนาไปทาขึ้นใหม่ จึงควรป้องกันโดยนาเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจดสิทธิบัตร (Patent)
เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลออกสิทธิบัตร ถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครอง

28

นวัตกรรม (Innovation) เป็นการทาสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการ ความคิด กระบวนการผลิตใหม่ๆ หรืออาจเรียกได้
ว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดเดิม ในปัจจุบันมีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ทา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ที่นาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์
1. ส้มตาอบแห้งของนายเกษคง พรทวีทรัพย์
2. ครีมหมักผมคุณยาย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนา เมืองประจวบฯ กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าว
น้อย
3. น้ าส้ มควันไม้ ได้จ ากการหมักไม้ช นิดต่างๆ มีความ เป็นกรดสู ง นามาใช้เป็นตัว เร่งปฏิกิริยา
นาไปใช้ใน ทางเกษตร และเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืช
4. ไม้แกะสลัก ของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
5. ผ้าที่ทอด้วยเส้นใยจากก้านดอกบัวหรือเส้นใยต้นกล้วย
6. จานที่ผลิตจากกาบปาล์ม กาบชานอ้อย หรือมันสาปะหลัง
7. ซีเมนต์โปร่งแสง
8. หมึกที่ทาจากถั่วเหลือง
9. ผลิตถุงกระดาษจากแร่ธาตุ
10. แผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคารถเข็นแผง
11. การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด
12. กระเบื้องยางหลังคาจากเศษพลาสติกและเศษ ยางรถยนต์ ของ นางสาวเสสาวาตี เจ๊ะมามะ
จาก ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
13. การออกแบบฉนวนทรงกระบอกเพื่อลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมหลอมเหลวในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
ของ ปิยะนุช สุดาเดช, สุริยา ภนาสอน นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
14. บอร์ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ลดภาวะโลกร้ อ น ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นชุ ม พลโพนพิ สั ย จั ง หวั ด
หนองคาย
15. ถ้วยโฟมจากเศษวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
16. อิฐบล็อกประสานจากขยะ โรงเรียนเวียงแหงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
17. กระถางโอเอซีสจากขวดพลาสติกใช้แล้ว โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม
18. ไฟฟ้ากังหันท่อ PVC โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
19. แท่งไม้พลาสติกโดยใช้เศษพอลิเมอร์รีไซเคิล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
20. หม้อก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงานไร้สารตะกั่ว ของแผนกวิชาช่างกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ในปัจจุบันนี้เยาวชนได้ให้ความสาคัญต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งหากนักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ และหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆ จะช่วยให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ สามารถผลิตงานประดิษฐ์ที่มีคุณค่าด้วยตัวเอง
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3.2.2. กำรต่อยอดพัฒนำนวัตกรรม
มนุ ษย์ มีความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ทาให้ ส ามารถพัฒ นาต่อยอดผลผลิ ตได้อย่างไม่ห ยุดยั้ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการต่างๆ ที่มีผู้คิดไว้สามารถนามาปฏิบัติแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ เราเรียกว่า
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีผู้คิดไว้ให้ดีขึ้น เพิ่ม ประสิทธิสูงขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุด
ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ
“สาหร่ายมุกหยก” ไข่ปลาคาร์เวียร์มังสวิรัติ เป็นนวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัย สาหร่ายมุกหยกเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายน้าจืดสีน้าเงินแกมเขียว โดยปรับปรุง สายพันธุ์ให้มี
ลักษณะรูปกลมเพื่อให้เหมาะแก่การขายเชิงพาณิชย์
เดิมทีคนไทยนิยมรับประทานสาหร่ายสีน้าเงิน แต่สาหร่ายที่ได้รับการต่อยอดสายพันุใหม่
ธ์ นี้ มี
ลักษณะรูปร่างกลม เนื้อแน่น มีสีเขียวแกมน้าเงิน มีประกายคล้ายไข่ปลาคาร์เวียร์ เหมาะสาหรับการนาไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3.2.3. ผลิตสร้ำงสรรค์ (Creative Product)
ลักษณะของผลผลิตนั้น โดยเนื้อแท้เป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดที่ได้แสดงกลุ่มความหมายใหม่
ออกมาเป็นอิสระต่อความคิดหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
นิวเวลล์ ชอว์ และซิมป์สัน (Newell, show and Simpson, 1963) ได้พิจารณาผลผลิตอันใดอันหนึ่งที่
จัดเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นผลผลิตที่แปลงใหม่และมีค่าต่อผู้คิดสังคมและวัฒนธรรม
2. เป็นผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามปรากฎการณ์นิยมในเชิงที่ว่ามีการคิดดัดแปลงหรือยกเลิกผลผลิต หรือ
ความคิดที่เคยยอมรับกันมาก่อน
3. เป็นผลผลิตซึ่งได้รับจากการกระตุ้นอย่าสูงและมั่นคง ด้วยระยะยาวหรือความพยายามอย่างสูง
4. เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลปัญหา ซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือและไม่แจ่มชัด
กิจกรรม 3.2
บอกแนวคิดของการสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์
แนวตอบกิจกรรม 3.2
ผลผลิตการสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่ได้มาจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการคิดที่ถูกต้องตามวิธีการ
และหลักการคิดในนามประธรรม และรูปธรรม
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ตอนที่ 3.3
คุณภำพของผลผลิตสร้ำงสรรค์
3.3.1. คุณภำพของผลผลิตสร้ำงสรรค์ เทเลอร์ (Tayler, 1964)
ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของคนว่าไม่จาเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือการค้นคว้าประดิษฐ์
ของใหม่ขึ้นมาเสมอไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งต่อไปนี้ โดยแบ่งผลผลิตสร้างสรรค์ไว้
เป็นขั้นๆ ดังนี้
1. การแสดงออกอย่างอิสระ ในขั้นนี้ไม่จาเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะขั้นสูงแต่อย่างใด เป็น
เพียงแต่กล้าแสดงออกอย่างอิสระ
2. ผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้นอาศัยบางประการ แต่ไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่
3. ขั้นสร้างสรรค์เป็นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคลไม่ไ ด้ลอกเลียนมาจากใคร แม้ว่างานนั้นอาจจะมี
คนอื่นคิดเอาไว้แล้วก็ตาม
4. ขั้นคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นขั้นที่สามารถคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้น โดยไม่ซ้าแบบใคร
5. เป็นขั้นการพัฒนาผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ เช่น ชาร์ลส์ ดาร์วิน คิดค้น
ทฤษฎีวิวัฒนาการ ไอสไตน์ คิดทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้น เป็นต้น
3.3.2. ผลผลิตสร้ำงสรรค์ (Creative Product)
ลักษณะของผลผลิตนั้น โดยเนื้อแท้เป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดที่ได้แสดงกลุ่มความหมายใหม่
ออกมาเป็นอิสระต่อความคิดหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
นิวเวลล์ ชอว์ และซิมป์สัน (Newell, show and Simpson, 1963) ได้พิจารณาผลผลิตอันใดอันหนึ่งที่
จัดเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นผลผลิตที่แปลงใหม่และมีค่าต่อผู้คิดสังคมและวัฒนธรรม
2. เป็ น ผลผลิ ตที่ไม่เป็ น ไปตามปรากฎการณ์นิยมในเชิงที่ว่ามีการคิดดัดแปลงหรือยกเลิ กผลผลิ ต หรือ
ความคิดที่เคยยอมรับกันมาก่อน
3. เป็นผลผลิตซึ่งได้รับจากการกระตุ้นอย่าสูงและมั่นคง ด้วยระยะยาวหรือความพยายามอย่างสูง
4. เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลปัญหา ซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือและไม่แจ่มชัด
กิจกรรม 3.3
บอกคุณภาพของผลผลิตที่สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
แนวตอบกิจกรรม 3.3
ความคิดสร้างสรรค์ของคนว่าไม่จาเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือการค้นคว้าประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นมาเสมอ
ไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งต่อไปนี้ โดยแบ่งผลผลิตสร้างสรรค์ไว้เป็นขั้นๆ
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หน่วยที่ 4
เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิชำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 4 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่
4.1 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.2 หลักเกณฑ์ในการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเป็นทีม
4.4 วิธีการคิดอุปมาอุปไมย
แนวคิด
1. เทคนิ คการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เริ่มจากความกล้า ความคิดสร้างสรรค์ต่า สามารถปลูกฝั งและ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ด้วยการถามคาถาม และให้โอกาสได้คิดคาตอบในสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ แม้บุคคลที่มีความคิดว่า
ตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝน
2. เมื่อบุคคลเสนอความคิดขึ้นมา จะไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ หรือตัดสินความคิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดที่เห็นว่าดี มีคุณภาพ หรืออาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม การตัดสินใจยังไม่กระทาในตอนเริ่มต้นคิด อย่าง
อิสระทางความคิด ที่จะคิดหาคาตอบ หรือเสนอความคิด ความคิดยิ่งแปลงแตกต่างจากผู้อื่นยิ่งเป็นความคิด
ที่ดี เพราะความคิดแปลกแยกอาจนาไปสู่ความคิดริเริ่ม ซึ่งที่ต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลคิดมากๆ ได้
ยิ่งดี
3.การที่บุคคลสามารถลดทัศนคติเชิงลบ และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกได้แล้ว จะทาให้กลายเป็นคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีคนหนึ่งเลยทีเดียว แม้ว่าแนวความคิดที่นาเสนอหลายครั้งอาจแปลกประหลาด หรืออาจถูกถูก
หัวเราะเยาะ แต่หลาย ๆ ความคิดประหลาดนั้นอาจนาไปสู่ความคิดที่ได้รับการยอมรับและนาไปปฏิบัติได้จริง
หลายครั้งที่ความคิดใหม่ ๆ สามารถนามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนาไปสู่การประสบความสาเร็จในหน้าที่การ
งานได้
4.การคิ ดแบบอุป มาอุป ไมย เป็ น การมองปั ญหาให้ ค รองคลุ ม คิ ด ถึ งผลที่ จะเกิ ดตามมา ยึ ดจุ ด ประสงค์
ปลายทางไว้ให้มั่น ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญอันดับหนึ่ง คิดถึงทางเลือกที่จะเป็นไปได้ อะไรที่คนอื่นเขาคิด แล้ ว
คงช่วยในการคิดมีประสิทธิภาพและเกิดความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
2. บอกหลักเกณฑ์ในการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
3. บอกเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเป็นทีม
4. ยกตัวอย่างวิธีการคิดอุปมาอุปไมย
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กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 4
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จนประสบความสาเร็จ
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 4.1
เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
4.1.1. เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
1. เทคนิคความกล้าที่จะริเริ่ม จากการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ต่า สามารถปลูกฝังและส่งเสริม
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ด้วยการถามคาถาม และให้โอกาสได้คิดคาตอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นที่
ยอมรั บ ของผู้ อื่ น สามารถพั ฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ นได้ แม้ บุค คลที่ มีค วามคิด ว่ า ตนเองไม่ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝน
2. เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้การแก้ไขปัญหา สมิท (Smith, 1958) ได้เสนอ
วิธีการสร้างความคิดใหม่ โดยการให้บุคคลแจกแจงแนวทางที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง
จากนั้นจึงแบ่งแนวทางเหล่านั้นออกเป็นแนวทางย่อยๆ ลงไปอีก โดยเหตุผลที่ว่าบุคคลมักจะปฏิเสธไม่ยอมรับความคิด
แรกหรือสิ่งแรกผ่านเข้ามาในจิตใจ แต่จะพยายามบังคับให้จิตใจแสดงทางเลือกอื่นๆ อีก หลักการของสมิธ มีลักษณะ
เป็นผสมผสานหรือการคัดเลือกคาตอบ หรือทางเลือกต่างๆ แล้วสร้างขึ้นเป็น คาตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหา
3. เทคนิคการระดมพลังสมอง เป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาของออสบอร์น (Alex Osborn)
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดหลายทาง คิดได้คล่องในช่วงเวลาจากัด โดยการให้บุคคลเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคลก็ได้ จดรายการความคิดต่างๆ ที่คิดได้โดยๆ ไม่คานึงถึงการประเมินความคิด แต่เน้นปริมาณความคิด คิดให้
ได้มาก คิดให้แปลง หลังจากได้รวบรวมความคิดต่างๆ แล้ว จึงค่อยประเมินเลือกเอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและจัดลาดับทางเลือกหรือทางแก้ปัญหารองๆ ไว้ด้วย
15 เทคนิคของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
1. ตั้งเป้ำหมำย ขั้นตอนแรกคือ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง มีเป้าหมายที่แน่วแน่ พร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น และแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อพัฒนาทักษะ
และทุ่มเทให้กับงานสร้างสรรค์ที่คุณสนใจ เพราะคุณไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีเวลา
ให้กับมัน
2. ให้รำงวัลควำมอยำกรู้อยำกเห็น อุปสรรคอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ คือ การเข้าใจว่า ความอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องการทาตามใจตัวเอง แต่แทนที่จะตาหนิตัวเองเมื่อคุณ
อยากรู้อยากเห็นในบางเรื่อง คุณควรให้รางวัลตัวเองมากกว่า ลองให้โอกาสตัวคุณเองในการแสวงหาความคิดเห็น
ใหม่ๆ
3. เต็มใจรับควำมเสี่ยง ในการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ คุณต้องยอมรับความ
เสี่ยงให้ได้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้า แม้ว่าไม่อาจทาสาเร็จได้ทุกครั้ง แต่อย่างน้อย ก็ช่วยพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะที่จะนาไปใช้ได้ในอนาคต
4. สร้ำงควำมมั่นใจให้ตัวเอง ความไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง อาจทาลาย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ นั่นคือเหตุผลที่ว่า ทาไมการสร้างความมั่นใจให้ตนเองจึงเป็นเรื่องสาคัญ จงชื่นชมความ
เพียรพยายาม และอย่าลืมให้รางวัลตนเองเมื่อทาสาเร็จ เพราะการให้รางวัลตัวเองเป็นเรื่องสาคัญ มันเป็นการพัฒนา
แรงจูงใจภายในตัวเอง
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5. ขจัดทัศนคติด้ำนลบ มีการวิจัยที่ระบุว่า ความรู้สึกนึกคิดด้านบวกสามารถ เพิ่มพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ได้ ถ้าคุณกาลังทางานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มหรือระดมความคิดละก็ ต้องสร้างบรรยากาศ
โดยรอบให้รื่นรมย์ เน้นการขจัดความคิดด้านลบหรือการตาหนิตัวเอง ซึ่งอาจทาให้ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ให้แข็งแกร่งนั้น ลดน้อยถอยลง
6. สู้กับควำมกลัวกำรล้มเหลว ความกลัวว่าจะทาผิดหรือล้มเหลว อาจทาให้การพัฒนา
ทักษะหยุดชะงักได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณตกอยู่ในห้วงความรู้สึกเช่นนี้ ให้เตือนตัวเองว่า ความผิดพลาดทั้งหลายเป็นเรื่อง
ปกติที่เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ แม้ว่าจะเจออุปสรรคเป็นครั้งคราว แต่ในที่สุด.. คุณก็จะไปถึงจุดหมายที่วางไว้
7. หำวิธีแก้ปัญหำที่หลำกหลำย ครั้งต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ต้องมองปัญหาอย่าง
ทะลุปรุโปร่ง และลองมองหาวิธีแก้ไขที่หลากหลาย แทนที่จะทาตามความคิดแรกที่ผุดขึ้นในสมอง จงใช้เวลาคิดถึง
หนทางอื่นๆที่อาจแก้ปัญหาได้ การทาเช่นนี้จะช่วยสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
8. ระดมสมอง การระดมสมอง เป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในแวดวงวิชาการและอาชีพ และยัง
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย จงเริ่มด้วยการหยุดตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง
จดบันทึกข้อคิดและวิธีแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะระดมความคิดให้มาก ที่สุดเท่าที่จะทาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
แล้วกลั่นกรองเพื่อให้ได้แนวคิดที่ดีที่สุด
9. จดบันทึก จดบันทึกเพื่อดูความคืบหน้าของสิ่งที่ทาและติดตามผล การจดบันทึกเป็น
หนทางที่ดีที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่คุณทาได้สาเร็จ และยังเป็นการมองหาลู่ทางที่เป็นไปได้เพื่อใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ สมุด
บันทึกยังเป็นแหล่งเก็บรวบ รวมแนวคิดต่างๆ ที่อาจเป็นแรงจูงใจได้ในอนาคต
10. สะสมควำมคิด เคยสังเกตมั้ยว่า ไอเดียดีๆอย่างหนึ่งมักนาไปสู่ไอเดีย อีกอย่างหนึ่งได้
ดังนั้น การค่อยๆสะสมความคิดทีละเล็ก ทีละน้อย มาใช้ในงานที่กาลังทาอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ควรทา แต่ถ้าแนวคิดที่เลือก
มาใช้ ยังไม่เหมาะสมสาหรับงานปัจจุบัน ก็สามารถนาไปใช้กับงานอย่างอื่นได้ในอนาคต
11. สร้ำงแผนที่ควำมคิด แผนที่ความคิดเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยปะติดปะต่อแนวความ คิดต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อหาคาตอบให้กับคาถาม วิธีการก็คือเริ่มด้วยการเขียนหัวข้อเรื่องลงบนกระดาษ แล้วเชื่อมโยงข้อความ
หรือไอเดียที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง คล้ายกับการระดมมันสมอง แต่วิธีนี้จะช่วยแตกแนวคิดเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นภาพ
การเชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้น
12. ท้ำทำยตนเอง เมื่อคุณได้พัฒนาทักษะเบื้องต้นในการสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้ว
จาเป็นต้องกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทางานในโครงการใหม่ หรือค้นหาวิธีใหม่ๆ
เพื่อใช้ในงานที่กาลังทาอยู่ มองหาแนว ทางที่ยากมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้วิธีแก้ปัญหาเดิมๆที่เคยใช้ในอดีต
13. มองหำแหล่งสร้ำงแรงบันดำลใจ อย่านึกว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเองได้ง่ายๆ
เสมอไป แต่คุณจาเป็นต้องแสวงหาแหล่งที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ อันจะจูงใจให้ค้นหาคาตอบให้กับคาถาม
อาจเริ่มจากการอ่านหนังสือ ไปเที่ยว ฟังเพลงโปรด หรือ คุยถกเถียงกับเพื่อนฝูง แล้วนากลยุทธ์หรือเทคนิคที่ดีที่สุดมา
ใช้
14. เตรียมแผนสำรอง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ให้ตั้งคาถามประเภท “แล้วถ้า....” เพื่อ
เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา หรือถ้าเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแก้ปัญหา ผลจะออกมาอย่างไร? จะเห็นว่า การมองหาทาง
เลือกอื่นๆไว้ล่วงหน้า จะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาของคุณได้อย่างสร้างสรรค์
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15. สร้ำงแผนผังกำรดำเนินงำน เมื่อคุณต้องทางานชิ้นใหม่ จงเริ่มด้วยการวางแผนผังการ
ดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ระบุอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ แผนผังนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นผลลัพธ์ในตอน
ท้ายสุด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็น วิธีแก้ปัญหาที่มีเอกลักษณ์

กิจกรรม 4.1
อธิบายเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

แนวตอบกิจกรรม 4.1
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เริ่มจากความกล้า ความคิดสร้างสรรค์ต่า สามารถปลูกฝังและส่งเสริม
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ด้วยการถามคาถาม และให้โอกาสได้คิดคาตอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ แม้บุคคลที่มีความคิดว่าตนเองไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝน
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ตอนที่ 4.2
หลักเกณฑ์ในกำรระดมสมองเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำน
การระดมสมอง มาจากคาในภาษาอังกฤษ คือ Brain Storming โดยที่ คาแรก คือ Brain หมายถึง
สมอง ส่วนคาหลัง Storming หมายถึงพายุที่โหมกระหน่า หากจะแปลตรง ๆ ก็คงหมายถึงการมุ่งใช้พลัง
ความสามารถทางการคิดของสมองของมวลสมาชิกในกลุ่ม เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คนที่ไม่ชอบคิด หรือคนที่ชอบคิดเงียบ ๆ ไม่ชอบแสดงให้คนอื่นรู้ว่าตนเองคิดอาจไม่เหมาะที่จะร่วมกลุ่มเพื่อระดม
สมอง
การระดมสมอง ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กับกลุ่ม (Group Technique) ไม่ใช่ใช้กับคนเพียงคนเดียวในทางการ
บริหารมักใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและใช้ในการการวางแผน Brain Storming เป็น
คาที่คนไทยค่อนข้างคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันมากในทุกวงการ มีผู้บัญญัติเป็นภาษาไทยไว้ ที่พบมากมี 2 คา คือ
การระดมสมอง กับ การระดมความคิดปั จจุบันพบว่ามีการพยายามใช้คาว่า การระดมความรู้และประสบการณ์
โดยทั่วไปแล้ว การระดมสมองหมายถึงการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด
ดังนั้นการให้คิดโดยไม่กาหนดเวลาที่จากัดแน่ นอนก็ไม่เรียกว่าการระดมสมอง การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเมื่อใช้กับกลุ่มที่ไม่รู้จักกัน ไม่เกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไปและจานวนสมาชิกที่ร่วมระดมสมองถ้าจะให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยู่ระหว่าง 4 ถึง 9 คน
สาหรับนักวิชาการที่เป็นผู้ให้กาเนิดของเทคนิคนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ โดย มิซูโน่ (Mizuno)
ไม่ได้บ อกว่าใครเป็น ผู้ ต้น คิดแต่ร ะบุ ว่าได้มีการใช้เทคนิคระดมสมองในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2952 ในขณะที่ ฟอร์ซิท
(Donelson Forsyth) กลับระบุชัดเจนว่าเทคนิคการระดมสมองเกิดจากแนวคิดของ ออสบอร์น (Alex F.
Osborne) ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 1957
จุดเน้นของกำรระดมสมอง
ออสบอร์น ได้กาหนดจุดเน้นของการระดมสมองไว้ 4 ประการ ได้แก่
1. เน้นให้มีการแสดงความคิดออกมา (Expressiveness) สมาชิกทุกคนต้องมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการที่
จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ ออกมาจากจิตใจโดยไม่ต้องคานึงว่าจะเป็นความคิดที่แปลกประหลาด กว้างขวาง
ล้าสมัย หรือเพ้อฝันเพียงใด
2. เน้นการไม่ประเมินความคิดในขณะที่กาลังระดมสมอง (Non – evaluative) ความคิดที่สมาชิกแสดงออก
ต้องไม่ถูกประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะถือว่า ทุกความคิดมีความสาคัญห้ามวิพากษ์วิจารณ์ความคิดผู้อื่นการแสดง
ความเห็นหักล้างหรือครอบงาผู้อื่นจะทาลายพลังความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งส่งผลทาให้การระดมสมองครั้งนั้น
เปล่าประโยชน์
3. เน้นปริมาณของความคิด (Quautity) เป้าหมายของการระดมสมองคือต้องการให้ได้ความคิดในปริม าณ
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ความคิดที่ไม่มีทางเป็นจริงก็ตามเพราะอาจใช้ประโยชน์ได้ในแง่การเสริมแรง หรือการเป็น
พื้นฐานให้ความคิดอื่นที่ใหม่และมีคุณค่า ยิ่งมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่
ดี
4. เน้นการสร้างความคิด(Building) การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุ่ม ดังนั้น สมาชิกสามารถสร้างความคิดขึ้น
เองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุ่ม โดยใช้ความคิดของผู้อื่นเป็นฐานแล้วขยายความเพิ่มเติมเพื่อเป็นความคิด
ใหม่ของตนเอง
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กฎกำรระดมสมอง
1. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี ยังไม่จาเป็นต้องดูข้อเท็จจริงและเหตุผล (Free Thinking)
4. อนุญาตให้ออกนอกลู่นอกทางได้
5. ห้ามวิจารณ์ในระหว่างที่มีการแสดงความคิดเห็น
6. หลีกเลี่ยงการปะทะคารม
7. เมื่อได้ผลแล้วควรทาการรวบรวมแล้วนาไปปรับปรุง
วิธีกำรเตรียมกำรระดมสมอง
ในขั้นการเตรียมการนั้น สิ่งที่ต้องคานึงมากที่สุดคือ
1.ทีม ควรมีสมาชิก 8-10 คน ประกอบด้วย
O ประธาน เป็นผู้รักษากระบวนการและวิธี การระดมสมอง
O เจ้าของปัญหา ซึ่งเป็นผู้เข้าใจภารกิจอย่างชัดเจน
O กลุ่มนักคิด ซึ่งควรประกอบด้วย
O ผู้คิด
O นักปฏิบัติ ที่มีทักษะในการวางแผน การกากับดุแล การแปลแผนไปสู่แนวทาง ปฏิบัติ
O ผู้จัดการ ที่มีทักษะทางด้าน การกลั่นกรอง การวิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียด
O ผู้ประสานงาน
2.ภำรกิจ
O ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนี้
O ปัญหานั้น เป็นปัญหาที่ “เกิดขึ้นแล้ว” หรือ “สมมติว่า มันเกิดขึ้น”
O การตั้งคาถาม “อย่างไร (Why?)” เพื่อ สารวจ และ ไขโครงสร้างของ ปัญหา โดยให้อยู่ใ น
ขอบเขตในลักษณะของ
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร
ในอนาคตต้องการให้เป็นอย่างไร
มีแนวทางอย่างไร ที่จะไปให้ถึงอนาคต
3.ตำรำงเวลำ (Time Plan)
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ขั้นเตรียมกำร
รำยละเอียดวิธีกำรทำ
1. กำหนดประเด็น
กาหนดประเด็นในการระดมสมอง ทาความเข้าใจให้ชัดเจน เขียนหัวข้อบน Flipchart ควรกาหนด
ประเด็นด้วยการตั้งคาถาม “ทาไม” “อย่างไร” หรือ “อะไร”
2. กำหนดเวลำและวิธีกำร
ควรกาหนดเวลาที่จ ะให้ ส มาชิกแต่ล ะคนคิดโดยอิส ระ เช่น 2-5 นาที และเวลาที่จะใช้นาเสนอ
ความคิด เช่น 15-20 นาที วิธีระดมสมองอาจจะใช้วิธีฟรีรอบวง (freewheeling) คือ สมาชิกสามารถเสนอเมื่อไรก็ได้
เมื่อต้องการ หรือเรียงตามคิว (round robin) คือ ให้เสนอความเห็นทีละคนเรียงลาดับ ถ้าไม่มีความเห็นก็สามารถ
เคาะผ่านได้
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ
กาหนดผู้ทาหน้าที่ facilitator /ผู้บันทึก (note taker) ทาหน้าที่บันทึกความคิดทั้งหมดลงบน flip
chart หรือแผ่นใส เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ และกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
กฎกติกาที่วางไว้ ในกรณีที่ให้สมาชิกเขียนความคิดลงในบัตรความคิดด้วยตนเอง facilitator จะทาหน้าที่หลักในการ
กระตุ้นสมาชิกและควบคุมให้เป็นไปตามกฎกติกา มารยาท
4. ทบทวนกฎกติกำมำรยำท ในกำรระดมสมอง
• เสนอได้ครั้งละ 1 ความเห็น
• เขียนลงบัตรความคิด บัตรละ 1 ความเห็น
• ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่นๆ (ทั้งด้านวาจาและท่าทาง)
• ไม่มีการอภิปรายความเห็น
• เสนอความเห็นให้สั้น กระชับ ซึ่งผู้บันทึกสามารถบันทึกได้ใน 1 บรรทัด หรือให้ผู้เสนอเขียนลงบัตร
ความคิดด้วยตนเองด้วยขนาดที่สมาชิกสามารถมองเห็นได้จากระยะ 1-2 เมตร
• ไม่มีการแก้ไขถ้อยคาในการบันทึก ให้ใช้ถ้อยคาของผู้เสนอ
• สามารถพัฒนาความคิด หรือต่อยอดจากสิ่งที่ผู้อื่นเสนอมาได้
• เน้นให้ได้จานวนมากที่สุด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของความคิด
• ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ขัน
กำรดำเนินกำรระดมสมอง
ก่อนการดาเนินการระดมสมองนั้น จะต้องเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกาหนดเป้าหมาย ต้องกาหนดให้กระชับ เฉพาะเจาะจง และชัดเจนที่สุดว่าจะระดมสมองเรื่องอะไร
เพื่ออะไรและต้องทาให้สมาชิกเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมายนั้น
2. ขั้นกาหนดกลุ่ม จะมีจานวนเท่าไร ใครบ้าง ใครจะทาหน้าที่เขียนความคิดของสมาชิก และสถานที่ที่จะ
นาแผ่นการ์ดความคิดไปติดต้องให้มองเห็นได้ชัดเจน และในบางครั้งผู้นากลุ่มต้องเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่ม
ครอบงาหรือข่มผู้อื่น
3. ขั้นกาหนดเวลา ต้องแน่ชัดและเหมาะสม จะเริ่มและจะต้องยุติเมื่อใดการมีเวลาจากัดจะสร้างความกดดัน
ให้สมองเร่งทางานอย่างเต็มที่ สมองซีกขวาจะคิดส่วนสมองซีกซ้ายจะประเมินความคิดของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่
แล้วรีบแสดงออกมาโดยเร็ว
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แนวทำงกำรใช้กำรระดมควำมคิดเพื่อแก้ปัญหำ
แนวทางการใช้การระดมความคิด เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดประเด็นปัญหา
2. ระดมความคิดเพื่อสร้างประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ให้มากที่สุด
3. การยอมรับประเด็นปัญหา
4. ระดมความคิดเพื่อหาวิธีขจัดปัญหา
5. คัดเลือกความคิด เพื่อใช้แก้ไขปัญหา
6. ประเมินแนวทางขจัดปัญหา
7. กาหนดรายละเอียดของทางแก้ปัญหา
8 .เขียนแผนปฏิบัติการ
9. นาไปปฏิบัติ
ควำมล้มเหลวของกำรระดมควำมคิด
มีปัจจัย 3 ประการที่ทาให้การระดมความคิดล้มเหลว
1.แก้ไม่ถูกจุด
O จุดมุ่งหมายหลักของการระดมความคิด คือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดใหม่ ดังนั้น ปัญหาที่ต้องการ
ใช้หลักการของการระดมความคิดจึงมีไม่มากนัก หรือ กล่าวกลับกันได้ว่า การระดมความคิดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุก
เรื่อง
O การระดมความคิดไม่เหมาะกับงานเชิงปฏิบัติ งานซึ่งต้องได้รับการแก้ไขใน เชิงปฏิบัติ เช่น ปัญหา
ด้านเทคนิค ด้านเครื่องกล เป็นต้น ปัญหาประเภทนี้ ไม่ ต้องใช้การระดมความคิด เมื่อรู้ว่ามันเสียก็ไปซ่อมมันเท่า
นั้นเอง เพราะปัญหา เหล่านี้ มีแนวทางการแก้ไขเป็นตรรกะที่ชัดเจนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว รอเพียงแต่ลงมือทาเท่า
นั้นเอง
O ปัญหาที่เหมาะกับการระดมความคิดคือปัญหาที่ไม่ใช่เชิงปฏิบัติการ เช่น ปัญหาแบบเปิด งานที่มี
รายละเอียดหรือเป็นภาพรวม หรือ การคิดในเชิงของ ความเป็นไปได้ เป็นต้น
2.ปัญหำจำกพฤติกรรมของบุคคล
O ผู้ที่ระดมความคิดมักนาเอาวิธีคิดในเชิงปฏิบัติมาใช้ ซึ่งมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์ สุดท้าย มากกว่าความ
เป็นไปได้ จึงทาให้ผลิตแนวความคิดออกมาได้น้อย หรือ ไม่มีแนวความคิดใหม่ ๆ ออกมาเลย แนวความคิดที่ได้มักจะ
ซ้า ๆ กับที่เคยทา
O การมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์สุดท้าย หมายถึง การที่เราตัดสินใจแนวความคิดในเชิง คุณประโยชน์
(Usefulness) และ ความเป็นไปได้ (Feasibility) มากกว่าที่จะ เป็นในเชิงความแปลกใหม่ (Novelty) หรือ มีแนวโน้ม
(Potential) เป็นหลัก
O การมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์สุดท้าย จะทาให้เราส่งใจไปตัดสินใจสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น และจะเป็นไปใน
เชิงจับผิดเสียมากกว่า และมักจะเกิดคาถามเหล่านี้ตามมา เช่น
ฟังดูแล้วไม่มีเหตุผล
เคยลองมาแล้ว ใช้ไม่ได้หรอก
มันยุ่งยากเกินไป
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3. ขำดกำรเอำใจใส่ต่อกระบวนกำร
O หลักการระดมความคิดนั้น จะมีลักษณะแบบอิสระ (Free Form) หรือ ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า
ซึ่งอาจนามาซึ่งประโยชน์และความเสียหายพอ ๆ กัน ดังนั้น การระดมความคิดที่ปราศจากโครงสร้างหรือแบบแผนที่ดี
อาจทาให้เราได้แนว ความคิดไม่กี่แบบและไม่คุ้มเวลาที่เสียไป
O ดังนั้น การระดมความคิดต้องประกอบด้ว ย กฏ กติกา และ มารยาท และ การ เตรียมการที่
ถูกต้อ ง เช่น การคัดเลื อกคนที่เ หมาะสมและแตกต่ างกั นออกไป การกาหนดภารกิ จที่ชั ดเจนภายในช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม เป็นต้น ตรงนี้มันจะ แตกต่างจากการช่วยกันคิดในความหมายของเราอย่างชัดเจน
สรุป
การระดมความคิดนั้นสามารถนามาใช้ได้ตั้งแต่
การขยายขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น
การคัดเลือกปัญหา
การหาแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย
การคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การจัดทาแผนและรายละเอียดเพื่อดาเนินการ
กิจกรรม 4.2
บอกหลักเกณฑ์ในการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
แนวตอบกิจกรรม 4.2
เมื่อบุคคลเสนอความคิดขึ้นมา จะไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ หรือตัดสินความคิดใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดที่เห็นว่าดี มีคุณภาพ หรืออาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม การตัดสินใจยังไม่กระทาในตอนเริ่มต้นคิดอย่าง
อิสระทางความคิด ที่จะคิดหาคาตอบ หรือเสนอความคิด ความคิดยิ่งแปลงแตกต่างจากผู้อื่นยิ่งเป็นความคิดที่ดี
เพราะความคิดแปลกแยกอาจนาไปสู่ความคิดริเริ่มซึ่งที่ต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลคิดมากๆ ได้ยิ่งดี
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ตอนที่ 4.3
เทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนเป็นทีม
เทคนิคการพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ในการทางานเป็น ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทางานร่วมกันอย่าง
ประสานงานภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ในการทางานเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จ
ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิด และคงความสัมพันธ์อยู่
ค่อนข้างจะถาวรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของทีมงาน
“การทางานเป็ น ทีม ” เป็ นความร่ว มมือร่ว มใจของบุคคล เพื่ อที่จะบรรลุเป้าหมายร่ว มกัน โดยต้องมี
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่
1. มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชัดเจน
2. มีการจัดลาดับความสาคัญ (Priority) ในการทางาน
3. มีผลการทางาน (Performance)
4.3.1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรทำงำนแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups )
การทางานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน และช่วยในการตัด
สิ้นใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะทางานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของ แต่ละคนนั้น ในการทางานของกลุ่มไม่จาเป็นที่
จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวก
4.3.2. กำรแบ่งทีมในองค์กรสำมำรถที่จะแบ่งประเภท ตำมวัตถุประสงค์ได้ 4 รูปแบบ คือ
1. ทีมแก้ปัญหำ (Problem - Solving Teams) ประกอบด้วยกลุ่มของพนักงาน และผู้บริหารซึ่ง
เข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ และประชุมร่วมกั นอย่างสม่าเสมอ เพื่ออภิปรายหาวิธีการสาหรับการแก้ปัญหา
โดยทั่วไปทีมแก้ปัญหาทาหน้าที่เพียงให้คาแนะนาเท่านั้น แต่จะไม่มีอานาจที่จะทาให้เกิดการกระทา ตามคาแนะนา
ตัวอย่างของทีมแก้ปัญหาที่นิยมทากัน คือ ทีม QC (Quality Circles)
2. ทีมบริหำรตนเอง (Self - Managed Teams) หมายถึง ทีมที่สมาชิกทุกคนล้วนรับผิดชอบต่อ
ลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสมาชิกจะปฏิบัติงานโดยทั่วไป มีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับงาน ทีมบริหารตนเองสามารถที่จะเลือกสมาชิกผู้ร่วมทีม และสามารถให้สมาชิกมี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. ทีมที่ทำงำนข้ำมหน้ำที่กัน (Cross - Function Teams) เป็นการประสมประสานข้ามหน้าที่
งาน ความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเข้าด้วยกันจากหน้าที่ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสมรรถภาพ
ในด้านความแตกต่าง โดยเป็นการใช้กาลังแรงงาน ตั้งเป็นทีมข้ามหน้าที่ชั่วคราวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคณะกรรมการ
(Committees) เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน, พัฒนาความคิดใหม่ๆ ร่วมมือกันแก้ปัญหา และทาโครงการที่ซับซ้อน
ทีมข้ามหน้าที่ ต้องการเวลามากเพื่อสมาชิกจะต้องเรียนรู้งานที่แตกต่าง ซับซ้อน และต้องใช้เวลา ในการสร้างความ
ไว้ใจ และสร้างการทางานเป็นทีม เนื่องจาก แต่ละคนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน
4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลักษณะการทางานจะเป็นทีม แต่สภาพการทางานจะแยกกัน
อยู่ ดังนั้นจึงต้องการระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทีม
จะมุ่งเน้ น ความส าเร็ จ ของงานเพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายของงานร่ ว มกัน แต่ จะมีการแลกเปลี่ ย นความสั มพันธ์ด้า น
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ความรู้ สึ กทางสั ง คมในระดับ ต่ า ข้อ ควรระวั ง : การท างานเป็น ทีม ไม่ ได้ เป็ นค าตอบในการแก้ ไขปัญ หาเสมอไป
เนื่องจากการทางานเป็นทีมต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าการทางานคนเดียว
4.3.3. กำรทำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพ
1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้ำหมำยที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ที่
ต้องการทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็จที่คาดหวังไว้ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจขององค์การ
- การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ดี โดยให้ผู้นาและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วมในการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ควรกาหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้ชัดเจนที่ผลงานมากกว่าการกระทา
- ประโยชน์ ของการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใช้เป็น
เครื่องมือในการรวมพลังในการทางาน และใช้เป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวในงาน
- คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี คือ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าใจได้ง่ายสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ไม่ขัดต่อข้อบังคับและนโยบายอื่นๆในหน่วยงาน
2. ควำมเปิดเผยต่อกันและกำรเผชิญหน้ำเพื่อ แก้ปัญหำ เป็นสิ่งสาคัญต่อการทางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจะต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา แก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ
การแสดงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะต้องปลอดภัย พูดคุยถึงปัญหาอย่างสบายใจ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและ
ทางานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่นในด้านความต้องการ ความคาดหวังความชอบหรือไม่ชอบ
ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด จุดเด่นจุดด้อยและอารมณ์ รวมทั้งความรู้สึก ความสนใจนิสัยใจคอ
3. กำรสนับสนุนและควำมไว้วำงใจต่อกัน สมาชิกในทีมจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยทีละคนมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องกลัวว่าได้รับผลร้ายที่จะมีต่อเนื่องมาภายหลัง สามารถ
ทาให้เกิดการเปิดเผยต่อกัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี
4. ควำมร่วมมือและกำรให้ควำมขัดแย้งในทำงสร้ำงสรรค์ ผู้นากลุ่มหรือทีมจะต้องทางานอย่าง
หนักในอันที่จะทาให้เกิดความร่วมมือดังนี้
4.1 การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการสร้างความร่วมมือเพื่ อความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือ ผู้ขอความร่วมมือ และผู้ให้ความร่วมมือความร่ วมมือจะเกิดขึ้นได้เมื่อฝ่ายผู้ให้เต็มใจ
และยินดีจะให้ความร่วมมือ เหตุผลที่ทาให้ขาดความร่วมมือไม่ช่วยเหลือกัน คือ การขัดผลประโยชน์ ไม่อยากให้คนอื่น
ได้ดีกว่า สัมพันธภาพไม่ดี วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ไม่เห็นด้วยกับวิธีทางาน ขาดความพร้อมที่จะร่วมมือ
หรืองานที่ขอความร่วมมือนั้น เลี่ยงภัยมากเกินไป หรือเพราะความไม่รับผิดชอบต่อผลงานส่วนรวม
4.2 การขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันตามความคิด หรือ การกระทาที่เกิดขึ้นระหว่าง
สองคนขึ้นไป หรือระหว่างกลุ่ม โดยมีลักษณะที่ไม่สอดคล้อง ขัดแย้ง ขัดขวาง ไม่ถูกกัน จึงทาให้ ความคิดหรือการทา
กิจกรรมร่วมกันนั้น เสียหาย หรือดาเนินไปได้ยากไม่ราบรื่น ทาให้การทางานเป็นทีมลดลง นับเป็นปัญหา อุปสรรคที่
สาคัญยิ่ง
- สาเหตุของความขัดแย้ง ผลประโยชน์ขัดกัน
- ความคิดไม่ตรงกัน หรือ องค์กรขัดแย้งกัน
- ความรู้ความสามารถต่างกัน ทาให้มีลักษณะการทางานต่างกัน
- การเรียนรู้ต่างกัน ประสบการณ์ที่มีมาไม่เหมือนกัน
- เป้าหมายต่างกัน
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4.3 วิธีแก้ความขัดแย้ง การแก้ความขัดแย้งเป็นเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคล การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในการทางานเป็นทีม ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่พูดในลักษณะที่แปลความหรือมุ่งตัด สินความ ไม่
พูดในเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลักษณะที่แสดงตนเหนือกว่าผู้อื่น หรือไม่พูดในลักษณะที่ทาให้ผู้อื่นเจ็บปวด เสียหน้า อับ
อาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความขัดแย้ง ไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดใครถูก
5. กระบวนกำรกำรทำงำน และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม งานที่มีประสิทธิภาพนั้นทุกคน
ควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเป็นอันดับแรก ต่อมาควรวางแผนว่าทาอย่างไรงานจึงจะออกมาดีได้ดังที่เราต้องการ
อย่ า งไรก็ ต ามก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจนั้ น จุ ด มุ่ ง หมาย ควรจะมี ค วามชั ด เจนและสมาชิ ก ทุ ก คน ควรมี ค วามเข้ าใจใน
จุดมุ่งหมายของการทางานเป็นอย่างดี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสาคัญด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายควรต้องมีความชัดเจน และสมาชิกทุก
คนมีความเข้าใจอย่างดี เพราะจะนาไปสู่แนวทางแนวทางในการทางานว่าต้องทาอย่างไร จึงจะบรรลุตามเป้าหมาย
ของงาน ให้ได้ผลของงานออกมาได้ อย่างดีที่สุดการตัดสินใจสั่งการเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน
ผู้บริหารหรือผู้นาทีมเป็นบุคคลสาคัญในการที่จะมีส่วนในการตัดสินใจ วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหลายวิธีคือ
ผู้บริหารตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา โดยไม่ต้องซักถามคนอื่นหรือผู้บริหารจะรับฟั งความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ กล่าวคือ
ผู้บริหารยังคงตัดสินใจด้วยตนเองแต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้บริหารได้รับมาจากสมาชิกของทีม
บางครั้งผู้บริหารอาจจะตัดสินใจร่วมกับทีมงานที่คัดเลือกมาโดยที่ผู้บริหารนาเอาปัญหามาให้ทีมงานอภิปราย แล้วให้
ทีมงานตัดสินใจหรือทีมงาน อาจจะมอบหมายการตัดสินใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มย่อยที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้
กิจกรรม 4.3
บอกเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเป็นทีม
แนวตอบกิจกรรม 4.3
การที่บุคคลสามารถลดทัศนคติเชิงลบ และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกได้แล้ว จะทาให้กลายเป็นคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีคนหนึ่งเลยทีเดีย ว แม้ว่าแนวความคิดที่นาเสนอหลายครั้งอาจแปลกประหลาด หรืออาจถูกถูก
หัวเราะเยาะ แต่หลาย ๆ ความคิดประหลาดนั้นอาจนาไปสู่ความคิดที่ได้รับการยอมรับและนาไปปฏิบัติได้จริง
หลายครั้งที่ความคิดใหม่ ๆ สามารถนามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนาไปสู่การประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
ได้
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ตอนที่ 4.4
วิธีกำรคิดอุปมำอุปไมย
การคิดวิธีอุป มาอุปไมย เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนโดยตรงในรูปลักษณะที่เป็นจริงทั้งความรู้และ
เทคโนโลยีในสิ่งที่นามาพิจารณาโดยการเปรียบเทียบความรู้สึกของตนเอง เปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ เปรียบเทียบโดย
ใช้ความคิดฝัน และการใช้กระบวนการอุปมาอุปไมย เพื่อเสริมสร้างพลังทางความคิดสร้างสรรค์จาเป็นจะต้องมีการฝึก
เปรียบเทียบความคิดเปรียบเทียบ เพื่อนาสิ่งที่แปลงใหม่เข้าสู่แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ผลงานที่
มนุษย์ต้องการเพื่อการดารงชีวิตที่ดีขึ้น
4.4.1. วิธีกำรคิดอุปมำอุปไมย จากลักษณะความเหมือนมีดังนี้
1. เปรียบเทียบความเหมือนโดยตรง (Direct Analog) เป็นเปรียบเทียบในรูปลักษณะที่เป็นจริงทั้ง
ความรู้และเทคโนโลยีในสิ่งที่นามาพิจารณา ตัวอย่างเช่น Sir March Isumbard Brunel สังเกตหนอนชนิดหนึ่งที่ขุดรู
อยู่เป็นทางยาวคล้ายๆ ท่อตามต้นไม้ ตัวเขาเองกาลังคิดสร้างท่อน้าใต้ดินอยู่ จึงคิดเปรียบเทียบท่อน้าใหญ่ และรังของ
หนอนมีลักษณะคล้ายกัน แต่มีวิธีการสร้างรังของหนอนเป็นที่น่าสังเกต เพราะมันมีอวัยวะที่ใช้ขุดไชเข้าไปในเนื้อเป็น
รูปยาวคล้ายรังหนอนได้เหมือนกัน การเปรียบเทียบลักษณะนี้ทาให้เขาประดิษฐ์เครื่องขุดท่อใต้ดินได้สาเร็จ
2. การเปรียบเทียบความรู้สึกของตนเอง (Personal Analog) การนาเอาสิ่งของสถานการณ์เข้ามา
เป็นความรู้สึกของตนเอง โดยทาให้ตนเองเข้ามามีบทบาทไปตามสถานการณ์นั้น อาจจะทาให้ตัวเราสามารถหาทาง
แก้ปัญหาได้ เช่น นักเคมี อาจคิดเทียบตัวเองเป็นเหมือนโมเลกุลของธาตุชนิดหนึ่งที่พยายามทาปฎิกิริยาของธาตุอื่น
ฟาราเดย์ได้พยายามทาความเหมือนของตนเองให้เข้าไปอยู่ในใจกลางของสารนาไฟฟ้า เพื่อที่จะทาให้เห็นลักษณะของ
อะตอมได้โดยสร้างภาพความคิด หรือเคคคูล (Kekule) พยายามคิดว่าตนเองมีความรู้สึกเหมือนงูที่กาลังกินหางตนเอง
ขณะที่เขากาลังคิดถึงลักษณะโมเลกุลของเบนซิงริง ซึ่งมีความน่าจะเป็นมากกว่าโมเลกุลของคาร์บอนที่มีอะตอมจับกัน
เป็นลูกโซ่เป็นต้น
3. การเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ (Symbolic Analog) เป็นการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ หรือปัญหา
หรือสถานการณ์ให้เป็นไปในลักษณะของสัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นการใช้ภาษาแต่งเป็นโคลง ฉันท์กาพย์กลอน หรือ
ข้อความบรรยายแสดงออกซึ่งความมีสุนทรียภาพ การใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบมักจะได้ความคิดที่ฉับพลันทันที
และได้ภาพพจน์ชัดเจน
4. การเปรียบเทียบโดยใช้ความคิดฝัน (Fantastic Analog) ทุกคนมีความปรารถนาหรือความใฝ่ฝัน
ในบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ภายในใจเสมอ บางครั้งความคิดฝันนั้นอาจถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า
ในบางครั้งความคิดฝันอาจนาไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ โดยเราไม่พะวงว่าความคิดนั้นจะต้องเป็นจริงเสมอไป
การใช้กระบวนการอุปมาอุปไมย เพื่อเสริมสร้างพลังทางความคิดสร้างสรรค์ จาเป็นจะต้องมีการฝึก
เปรียบเทียบความคิดเปรียบเทียบ เพื่อนาสิ่งที่แปลงใหม่เข้าสู่แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ผลงานที่
มนุษย์ต้องการเพื่อการดารงชีวิตที่ดีขึ้น
ขั้นตอนกำรฝึกกำรคิดเปรียบเทียบอุปมำอุปไมย
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่แนวคิด เปรียบเทียบสิ่งที่กาหนดให้ว่าเหมือนอะไร เช่น
คาถาม ที่เหลาดินสอเหมือนกับอะไร
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรงเปรียบเทียบ ได้ว่าเหมือนอย่างไร เช่น
รถตัดหญ้าเหมือนที่เหลาดินสออย่างไร
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกับความรู้สึกของตนเองใช้ความรู้สึกตนเอง เช่น
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ถ้าเป็นต้นหญ้าท่านจะรู้สึกอย่างไร
ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างหนึ่ง แต่ไม่เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น
หยดน้าฝนเหมือนน้าตา แต่ไม่เหมือนเมฆ เป็นต้น
5. เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความคิดของ เอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De Bono) นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์ทางเภสัชแห่งมหาวิทยาลัยแคม
บริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้เสนอกระบวนการคิดไว้ 7 ขั้นตอน ปรากฎว่า เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายและให้ได้ผลดี เดอโบ
โน ยังได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างสร้างสรรค์นั้นเกิดจากการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยใช้เครื่องฝึกคิด 7 ขั้น ก็
จะเพิ่มประสิทธิภาพการคิดอย่างสร้างสรรค์ของบุคคลได้ และเดอ โบโน ยังได้จัดให้มีการคิดอย่างสร้าง
ขั้นที่ 1 ให้สนใจทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือเรียกย่อๆ ว่า PMI ขั้นแรกนี้ให้เริ่มคิด มองสิ่งต่างๆ ให้
กว้างขวาง โดยไม่จากัดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน ตัวอย่างเช่น ให้ท่านมองดูรอบๆ ห้องที่นั่งอยู่แล้วบอกว่า มีอะไรบ้างที่
มีสีแดง เสร็จแล้วให้หลับตาแล้วถามตนเองว่า มีอะไรบ้างที่เป็นสีเขียว แล้วลืมมองดูรอบๆ อีกครั้งหนึ่ง จะพบว่าบุคคล
จะตอบสิ่งที่เป็นสีเขียวได้น้อยมาก ทั้งนี้เพราะบุคคลได้รับคาสั่งแรกให้ดูสีแดงจึงไม่สนใจสังเกตสีอื่นๆ ซึ่งเขากล่าวว่า
เป็ น การคิ ดที่ไม่ร อบคอบ และไม่กว้า งขวาง จึงได้เสนอเทคนิค PMI โดยการตั้ง เป็นปัญหาหรือ คาถามขึ้นมา
ตัวอย่างเช่น ในการอภิปรายถกเถียงเรื่องของการออกแบบสร้างรถประจาทางขึ้นใหม่ โดยมีผู้เสนอว่าควรออกแบบ
ชนิดที่ไม่ต้องมีที่นั่งเลย โดยผู้โดยสารไหนก็ได้ ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าวอย่างไรและทาไม
การฝึกความคิดแบบ PMI คือ พยายามคิดและเขียนรายการที่เป็นรายการที่เป็นทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่ไม่ดี
ของข้อเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ รวมทั้งข้อคิดที่เป็นกลางๆ แต่น่าสนใจจะพบว่าจะได้ทั้งข้อดีและข้อไม่ดีหลาย
ข้ออย่างน้อยอาจคิดได้ 8 – 10 ข้อ ในช่อง 3- 4 นาที
จุดมุ่งหมายของการฝึกคิด PMI ก็เพื่อให้บุคคลเป็นคนใจกว้างในการคิด มากกว่าที่จะคิดแบบเฉพาะเจาะจง
หรือติดอยู่กับแนวคิดที่เป็นอคติขิงตน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า การฝึก PMI เป็นการขยายความตั้งใจ ความสนใจให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้บุคคลยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่คิดถึงสิ่งอื่นๆ
ขั้นที่ 2 ให้พิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด (Considering all factors) หรือเรียกย่อเรียกว่า CAF ในขั้นนี้มี
จุดมุ่งหมายให้แน่ใจว่าได้คิดถึงทุกๆ สิ่ง คิดถึงทุกๆ ด้านที่เห็นว่า สาคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจ ตัวอย่าง เช่น ถ้า จะ
ซื้อบ้านใหม่สักหลังหนึ่ง การคิด CAF ก็ด้วยการตั้งคาถามกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เป็นต้นว่า ขนาดของ
บ้าน ราคาทิศทาง บริเวณทาเลที่ตั้ง การระบายน้า เป็นต้น ซึ่งคงไม่มองเฉพาะความสวยงามมีหลายห้องสีสันถูกใจ
เพียงเท่านั้น
ขั้นที่ 3 การพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา และลาดับที่จะเกิดขึ้น (Consequences and sequel) หรือ
เรียกว่า C&S ทาให้เห็นแนวทางความเป็นไปได้หลายๆ ทาง หรือหลายแง่มุม กระบวนการนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่า
ทางใดดีที่สุดเทคนิคที่เดอ โบโน ใช้นั้นก็คือ จินตนาการถึงผลที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต 4 ระยะ คือ ระยะทันทีทันใดหลัง
กระทา ระยะสั้น ระยะยาว คือตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ตัวอย่างเช่น คาถามว่า “อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้น้ามันหมดแล้ว ”
อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราใช้เครื่องจักรแทน แรงงานมนุษย์ในโรงงานทั้งหมด จึงจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดมาตามลาดับ การ
ฝึก C&S จะเกิดทักษณะนาไปประยุกต์วิธีการตัดสินใจในชีวิตได้
ขั้นที่ 4 คิดถึงจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายปลายทาง หรือวัตถุประสงค์ เรียกย่อๆ ว่า AGO คือวิธีการที่จะให้คิด
ดีขึ้น คือ การฝึกปฏิบัติเขียนรายการเหตุผลให้มากกว่าการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ตัว อย่างเช่น ในการเล่น
เทนนิส ชายผู้หนึ่งมักแพ้เสมอ เพราะเขาพยายาทตีลูกตบอยู่เสมอ ทาให้ลูกติดตาข่ายประจา แม้ว่าเขาจะคิดถึง “การ
ชนะ” เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางก็ตาม แต่เขากลับทาใจในจุดหมายหนึ่ง คือ ปรารถนาที่จะตีลูกอย่างวิเศษหรือให้
มองดูว่า “เก่ง” ในการตีลูกตบเป็นต้น การที่จุดมุ่งหมายอื่นเข้ามาแทรก จึงไม่สามารถถึงจุดมุ่งหมายเดิม คือ การชนะ
ในการเล่นเทนนิสได้ เป็นต้น
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ขั้นที่ 5 สิ่งสาคัญเป็นอันดับแรก (First important priority) หรือเรียกย่อๆ ว่า PIP เป็นการช่วยให้บุคคล
ประเมินทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง แล้วตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เช่น การตัดสินใจซื้อของบางอย่าง เราก็คงคานึงถึง
ความจาเป็นที่สุดเป็นอันดับแรกจึงตัดสินใจเป็นต้น ส่วนใหญ่คนเรามักจะตัดสินใจทาอะไรจากความรู้สึก ซึ่งไม่ใช่
ความคิด
ขั้นที่ 6 ทางเลือก ทางที่อาจเป็นไปได้ หรือการเลือก เรี ยกย่อว่า APC ช่วยค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้ เช่น
ในการคิดค้นการทาหลอดไฟฟ้าของเอดิสัน แสดงให้เห็นทางเลือกหลายๆ ทาง คือ เขาพยายามใช้วัสดุ แปลกๆ ไปกว่า
ที่คนอื่นเคยคิดว่าสามารถทาไส้หลอดไฟฟ้าได้นับพันๆ ชนิด รวมทั้งจุกไม้คอร์ก เชือกสายเบ็ด จนในที่สุดประสบ
ความสาเร็จจากเส้นใยคาร์บอน เป็นต้น
ขั้นที่ 7 ความคิดเห็นจากด้านอื่นๆ หรือเรียกว่า OPV เป็นการมองความคิดจากภายนอก หรือทาเสมือนว่า
คนภายนอกคิดอย่างไรต่อนั้นๆ หรือมองปัญหาในแง่ของคนอื่น หรือเป็นการมองปัญหาโดย “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
ซึ่งจะช่วยให้มองปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เจ้าของรถยนต์ไปซื้อวิทยุติดรถยนต์เครื่องใหม่ ซึ่ง
ผู้ขายแนะนาว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อนามาติดตั้งจริงๆ แล้ว มิได้มีคุณภาพดีกว่าเดิม เจ้าของรถยนต์โมโหแล้ว
และไปทวงเงิน คืน แต่เขาลองสมมติว่า ถ้าเขาเป็นคนขายวิทยุ เขาจะพบว่า ในวันหนึ่งๆ ของคนขายต้องปัญหา
เกี่ยวกับคุณภาพของวิทยุเป็นจานวนมากราย ซึ่งอาจผิดพลาดได้ ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนใจ โดยนาเครื่องไปแลกเครื่องใหม่
ที่มีคุณภาพดีกว่าซึ่งผู้ขายก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่ม ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดี
หากได้ลองคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 7 ขั้น คิดถึงทุกๆ ด้าน มองปัญหาให้ครองคลุม คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา
ยึดจุดประสงค์ปลายทางไว้ให้มั่น ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญอันดับหนึ่ง คิดถึงทางเลือกที่จะเป็นไปได้ อะไรที่คนอื่นเขาคิด
แล้วคงช่วยในการคิดมีประสิทธิภาพและเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
กิจกรรม 4.4
ยกตัวอย่างวิธีการคิดอุปมาอุปไมย
แนวตอบกิจกรรม 4.4
ขั้นตอนกำรฝึกกำรคิดเปรียบเทียบอุปมำอุปไมย
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่แนวคิด เปรียบเทียบสิ่งที่กาหนดให้ว่าเหมือนอะไร เช่น
คาถาม ที่เหลาดินสอเหมือนกับอะไร
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรงเปรียบเทียบ ได้ว่าเหมือนอย่างไร เช่น
รถตัดหญ้าเหมือนที่เหลาดินสออย่างไร
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกับความรู้สึกของตนเองใช้ความรู้สึกตนเอง เช่น
ถ้าเป็นต้นหญ้าท่านจะรู้สึกอย่างไร
ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างหนึ่ง แต่ไม่เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น
หยดน้าฝนเหมือนน้าตา แต่ไม่เหมือนเมฆ เป็นต้น

47

หน่วยที่ 5
กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิชำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หน่วยที่ 5 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
ตอนที่
5.1 ความหมายของเทคโนโลยี
5.2 วิวัฒนาการเทคโนโลยี
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี กับ นวัตกรรม
แนวคิด
1. เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น การนาทรายซึ่งเป็นสารประกอบของ
ซิลิกอนที่มีราคาต่า มาสกัดเอาสารซิลิกอนให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่ง
ตัวนา นามาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี
2. เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ทางวิ วั ฒ นาการ (Evolution) ของระบบหรื อเครื่อ งมือ นั้ นๆ ดัง นั้ นค าว่ า วิวั ฒ นาการของเทคโนโลยี
(Evolution of Technology) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่าง
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลาดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ
3.คาว่า นวัตกรรม เป็นคาที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Innotech ความจริงแล้ว
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือ
การกระทาใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้น
ของการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีได้
2. บอกวิวัฒนาการเทคโนโลยี
3. บอกความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี กับ นวัตกรรม
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 5
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR วิธีการใช้ ICT ในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 5.1
ควำมหมำยของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหัวใจของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น การนาทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มีราคาต่า มาสกัด
เอาสารซิลิกอนให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนา นามาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และ
ไอซี ซึ่งไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จานวนมากไว้ด้วยกัน ใช้ทาชิพ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของคอมพิวเตอร์
ทาให้มีราคาสูงเทคโนโลยีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้าและบริการต่างๆ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5.1.1. เทคโนโลยี คือ อะไร
เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี
กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการทางานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น
Technology
5.1.2. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้กับงำนในสำขำใดสำขำหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสาคัญ 3 ประการ คือ
1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทางานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและ
รวดเร็ว
2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก
5.1.3. ควำมสำคัญของเทคโนโลยี
1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจาเป็นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

ในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึงก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทาให้สังคมโลกทีเ รียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการ
ดารงชีวิตที สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ทีเข้ามาสู่ทุกประเทศ
อย่าง รวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อ
ทรอ นิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and Information หรือ
เรียกย่อๆ ว่า ECTI ) ทาให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่
อนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินท
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เทคโนโลยี กาลังทาให้โลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ
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กิจกรรม 5.1
อธิบายความหมายของเทคโนโลยี
แนวตอบกิจกรรม 5.1
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหัวใจของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น การนาทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มีราคาต่า มา
สกั ด เอาสารซิ ลิ ก อนให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และเจื อ สารบางอย่ า งให้ เ กิ ด เป็ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า สารกึ่ ง ตั ว น า น ามาผลิ ต เป็ น
ทรานซิสเตอร์และไอซี
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ตอนที่ 5.2
วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี (Evolution of Technology)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทาง
กายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2.1 วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีอำจจะสรุปเกณฑ์ที่ใช้แบ่งได้ ดังนี้
1. ระยะเวลา
2. ความจาเป็นในการใช้เทคโนโลยี
3. ลักษณะของเทคโนโลยี
1.วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีที่แบ่งตำมระยะเวลา แบ่งได้ 4 ยุค คือ
1.1 ยุคโบราณ ยุคแรก ๆ ประมาณ 10,000 ปี ก่อนคริสตศักราช มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆต้องดิ้นรนหาอาหารด้วยการล่าสัตว์ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไม้ กระดูก ขนสัตว์
ใบไม้ หญ้า เพื่อการดารงชีวิต
1.2 ยุคกลาง เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องกลไกต่าง ๆ เช่น ในประเทศจีน ใช้
ระบบแม่แรงยกสิ่งของ (Hydraulic Engineering) เพื่อใช้กับสิ่งก่อสร้าง
1.3 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็นยุคของเทคโนโลยี
พลังงาน (Energy Technology)มีการสร้างกังหันลมและใช้พลังไอน้า สาหรับการทางานของเครื่องจักรกล และการ
ค้นพบความรู้เรื่องไฟฟ้าและเกิดการคิดค้นการสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
1.4 ยุคศตวรรษที่ 20 เป็นยุคของการบิน การส่งจรวด ความรู้ทางอิเล็ กทรอนิกส์และ
ระเบิดปรมาณู การประดิษฐ์ คิด ค้นวัสดุใหม่ ๆ
2. วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีแบ่งตำมควำมจำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยี แบ่งได้ 2 ยุค คือ
2.1 ยุ ค แรก เทคโนโลยี เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การมี ม นุ ษ ยชาติ เป็ น การสร้ า งอุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมือเพื่อการยังชีพ โดยใช้วัสดุธรรมชาติใกล้ตัว
2.2 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยียุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมากมีการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้แทนแรงงานคนและพลังน้าไหลตามธรรมชาติไ ปสู่ต้นกาลังการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม
3. วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีแบ่งตำมลักษณะของเทคโนโลยี แบ่งได้ 5 ขั้น คือ
1. ช่างฝีมือ (Handcraft)
2. ช่างกล (Mechanization)
3. ระบบเครื่องจักรโรงงาน (Mass production)
4. เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation)
5. สมองกล (Cybermation)
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5.2.2. ระดับของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมสำมำรถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ
1. เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือระดับพื้นฐาน (Low Technology)
2. เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)
3. เทคโนโลยีระดับพื้นสูง (High Technology
เทคโนโลยีระดับพื้นบ้ำน
ส่วนมากเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แต่เดิมตั้งแต่ยุคโบราณเกิดขึ้นจากความจาเป็นในการยังชีพของชาว
ชนบทในท้องถิ่นมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงตลอดจนใช้แรงงานในท้องถิ่น มีการสืบทอด
เทคโนโลยีต่อ ๆ กันมาพร้อมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นอาจเรียกเทคโนโลยีระดับต่าว่า
เป็นเทคโนโลยีท้องถิ่น (Traditional technology ) อันจัดเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในระดับต่า
จาเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อการดารงชีวิต แต่ก็
ไม่จาเป็นต้องมีเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนถึงระดับแก้ไข ดัดแปลง เพียงแต่รู้หลัก
เทคโนโลยีระดับกลำง (Intermediate Technology)
เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่าหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนั้นมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้ง เข้าใจระบบการทางานและกลไก ต่าง ๆ
ตลอดจนสามารถแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือให้กลั บสภาพดีดังเดิมได้ นอกจากนี้จะต้องมีประสบการณ์เข้า
ใจความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสมควร นักพัฒนามีบทบาทอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีระดับกลาง
ในการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การผลิตอาหารโดยใช้ผลิตผลเหลือใช้จาก
การเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม การถนอมอาหาร การสร้างอ่างเก็บน้า และเครื่องขูดมะพร้าว
เป็นต้น
เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)
เป็นเทคโนโลยีที่ได้จากประสบการณ์อันยาวนาน มีความสลับซับซ้อน เพราะเป็นความสามารถใน
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนับเป็นความสามารถในระดับสูงกว่าการแก้ปัญหาหรือแก้ข้อขัดข้องของเทคโนโลยีต้องรู้ จัก
ดัดแปลงเทคโนโลยีเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้นจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีระดับสูงนั้นอาจจาเป็นต้องอาศัย
การศึกษาเรี ย นรู้ ในสถาบั น การศึก ษาชั้น สู ง มีการวิจั ยทดลองอย่างสม่าเสมอและมีการประดิษ ฐ์ คิดค้นเครื่องมื อ
เครื่ อ งจั ก รกลต่ า ง ๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ตั ว อย่ า งเช่ น การผลิ ต อาหารกระป๋ อ ง การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ สั ต ว์ โ ดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ กะทิสาเร็จรูป ยู เอช ที และกะทิผง เป็นต้น
5.2.3. เทคโนโลยี มีการเปลี่ ย นแปลงหรือพัฒ นาเมื่อเวลาผ่ านไปขั้นตอนการเปลี่ ย นแปลงขึ้นอยู่กั บ
กระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ ดังนั้นคาว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
(Evolution of Technology) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน
และมีการเปลี่ยนแปลงตามลาดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค
– ยุคหิน (Stone age)
– ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)
– ยุคเหล็ก (Iron age)
– ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
– ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century)
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กิจกรรม 5.2
บอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
แนวตอบกิจกรรม 5.2
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ทางวิวัฒนาการ (Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้นๆ ดังนั้นคาว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Evolution of
Technology) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงตามลาดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ
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ตอนที่ 5.3
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยี และ นวัตกรรม
5.3.1. ที่มำของนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ
ให้เกิด เป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ เรียนรู้กันไม่ได้ เช่นเดียวกับคนที่เป็นอัจฉริยะ ในบางเรื่องไม่สามารถบอกใคร ๆ ได้ว่า
เหตุใด ตนเองจึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ไม่จาเป็นที่คนที่เป็นอัจฉริยะจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาในโลกนี้
เท่านั้น คนธรรมดาก็สามารถสร้างได้ เพราะความคิดของแต่ละคนจะมีภูมิปัญญาที่มีแนวคิดแตกต่างกันไป ดังนั้น
นวัตกรรมของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันไป
5.3.2. ควำมสำคัญของนวัตกรรม
นวั ต กรรมมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาหลายประการ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต ต์ โ ลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษา
จึ งจ าเป็ น ต้องมีการพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ ทันสมัยต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อี ก ทั้ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า นศึ ก ษาบางอย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่
จะนามาใช้เพ่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในบางเร่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน จานวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้ว ย
ระยะเวลาที่สั้ นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริห ารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่ วนช่ว ยให้ การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาว่า นวัตกรรม เป็นคาที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Infotech ความจริงแล้ว
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทา
ใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็
ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนาสิ่งต่าง ๆรวมทั้ งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
ทางาน หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าหากพิจารณาว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้น่าจะนามาใช้ การ
นาเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าเราทาให้เกิดวิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ
ขึน้ สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรม เราจึงมักเห็นคา นวัตกรรม และ เทคโนโลยี อยู่ควบคู่กันเสมอ
ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ได้ ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการทาสิ่งต่างๆ
ด้วยวิธีการใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการ
เปลี่ยนเป็นจะเกิดขึ้นจากการการพัฒนาต่อยอด การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์หรือ กระบวนการ และในหลายสาขา
การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้เน้น จะต้องมีความใหม่และจะต้องเพิ่มมูลค่าสิ่งต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยเป้าหมาย
ของนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทา ให้สิ่งต่ างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้
ผลิตผลเพิ่มขึน้ และเป็นที่มาของความสาคัญของความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
อัจฉรา ส้มเขียวหวาน (2549) ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ผิดแปลกไป
จากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดหรือการ เปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบั ติมาก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิ จัยที่
ยังไม่เป็นส่วนหนึ่ งของระบบงานในปัจจุบั น เพื่อจะนา มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานต่างๆให้ มี
ประสิทธิภาพสูงยิ่ง
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า วิธีการใหม่ๆ ที่นามาใช้ ซึ่งไม่
เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อนอาจเป็นวิธีการใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรก หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมา
ก่อน
อานวย เดชชัยศรี (2544) ให้ความหมายของนวัตกรรม ไว้ว่า นวัตกรรมคือ ความใหม่และทันสมัยซึ่งถูกคน
พบโดยสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก อีกประการหนึ่งสิ่งที่ถูกค้น พบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนา มาทดสอบหรือทดลองก็เป็นนวัตกรรม
5.3.3. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตกรรม เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่มีลักษณะประกอบกันได้แก่
1. จะต้อง เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้
2. จะต้อง สามารถนาไปใช้ได้ผลจริง
3. มีการเผย แพร่ออกสู่ชุมชน ส่วนเทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธี การปฏิ บั ติ และประยุ กต์ ใ ช้เ พื่อ ช่ว ยในการท างานหรื อแก้ปั ญหาต่า ง ๆ อั นก่ อให้ เกิ ดวั ส ดุ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึน้
กิจกรรม 5.3
บอกความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี กับ นวัตกรรม
แนวตอบกิจกรรม 5.3
คาว่า นวัตกรรม เป็นคาที่ใช้ควบคู่กับ เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า Innotech ความจริง
แล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือ
การกระทาใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของ
การทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของสังคม
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