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บทคัดย่อ

การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดที่นำ�ไปสู่นวัตกรรม การแก้ปัญหา หรือการสังเคราะห์ในเรื่อง
ต่างๆ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ มีคุณค่า และมีความเหมาะสม จอย พอล กิลฟอร์ด ได้ระบุถึงการ
คิดสร้างสรรค์ว่า เป็นการคิดแบบอเนกนัยมากกว่าการคิดแบบเอกนัย ส่วนเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ และฮามิด ฮับรา
ฮิมซาเดช ราจาอาย มองการคิดสร้างสรรค์ในแบบการคิดนอกกรอบ องค์ประกอบที่แยกแยะนักวิทยาศาสตร์ที่มี
การคิดสร้างสรรค์สูงจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีการคิดสร้างสรรค์ต่ำ� ตามทัศนะของอาร์เธอร์ ลีโอนาร์ด ชาวโลว์ คือ
แรงจูงใจ โดยเฉพาะความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งผลักดันให้ติดตามค้นคว้าหาคำ�ตอบ สำ�หรับมุมมองของการคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย มุมมองของการรู้คิด บุคลิกภาพและสังคม ประสาทชีววิทยา สุขภาพจิต การคิดสร้างสรรค์
และสติปัญญา ทฤษฎีที่สำ�คัญของการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทฤษฎีส่วนประกอบ จิตวิเคราะห์ และมนุษยนิยม ใน
การวัดการคิดสร้างสรรค์มีการวัดตามแนวคิดต่างๆ ได้แก่ แนวคิดความฉลาดทางการคิดสร้างสรรค์ จิตมิติ และ
บุคลิกภาพและสังคม นอกจากนั้น ได้นำ�เสนองานวิจัย 2 เรื่อง คือ การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
อย่างสร้างสรรค์ในฐานะเป็นภาษาที่สองของเด็กเล็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางในกรุงการาจี ประเทศ
ปากีสถาน และการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะการคิดในจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 2
คำ�สำ�คัญ : การคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด จิตวิทยา

Abstract

Creative thinking means the thought process that leads to innovation, problem solving, or
synthesis on various subjects, invention of useful, valuable and appropriate products. Joy Paul Guilford
identified creative thinking as a kind of divergent thinking, rather than convergent thinking.
Edward de Bono and Hamid Ebrahimzadeh Rajaei viewed creative thinking as thinking out of the box.
According to the Arthur Leonard Schawlow, a factor that distinguishes scientists who are highly
creative from low creative ones, is motivation, especially the curiosity, driven to pursue research for
* รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

10
12

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ธันวาคม 2557
Journal of Health and Health Management Vol.1 No.1 September-December 2014

answers. Perspectives of creative features consist of cognition, personality and social, neurobiology,
mental health, creativity and intelligence. Critical theories of creativity include Componential, Psychoanalytic
and Humanistic theories. Creativity is measured by various concepts including the concepts of
creativity quotient, psychometric approach, personality and social approach. In addition, two
researches were presented, entitled “Developing young children’s creative writing ability in English
as a second language in a Primary English Medium School in Karachi, Pakistan” and “Promoting
innovative learning network of teachers and educators to develop students thinking skills. Phase
2 in Ubon Ratchathani.”
Keywords : creative thinking, thinking process, psychology

บทนำ�

อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ มีคุณภาพสูง
และมีประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์อย่าง
ชัดเจนสำ�หรับบุคคลและสังคมโดยรวม ดังนั้น จึงไม่น่า
แปลกใจที่การวิจัยในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นไป
ที่การคิดสร้างสรรค์
แม้ ว่ า นั ก ทฤษฎี จำ � นวนมากเห็ น พ้ อ งกั บ นิ ย าม
เบื้องต้นของการคิดสร้างสรรค์ แต่มุมมองก็ยังต่างกัน
ออกไปตามลักษณะ เช่น นักจิตวิทยาบางคนโต้ว่า การ
คิดสร้างสรรค์เป็นการคิดธรรมดาพื้นๆ กระบวนการมี
ความคล้ายคลึงกับการแก้ปญ
ั หาประจำ�วัน ในทางตรงข้าม
นั ก จิ ต วิ ท ยาคนอื่ น โต้ ว่ า น้ อ ยครั้ ง นั ก ที่ ค นธรรมดาจะ
ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ คนที่มีการคิดสร้างสรรค์เป็น
พิเศษจะผลิตผลงานสร้างสรรค์ในขอบเขตเฉพาะทางความ
ชำ�นาญพิเศษ เช่น ดนตรี วรรณคดี หรือวิทยาศาสตร์
เป็นต้น และแม้แต่วิธีการมองปัญหาหรือสถานการณ์ใน
การแก้ปัญหา จะเป็นลักษณะของการคิดออกนอกกรอบ

พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถาน
(2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด สร้ า งสรรค์ ว่ า
หมายถึ ง กระบวนการคิ ด ที่ นำ � ไปสู่ น วั ต กรรม การ
แก้ ปั ญ หาหรื อการสังเคราะห์ในเรื่อ งต่า งๆ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีการให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ไว้
อย่ า งหลากหลาย เช่ น การคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง
กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำ�ไป
ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ห รื อ หลั ก การได้ อ ย่ า งรอบคอบและ
มีความถูกต้อง จนนำ�ไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์
ที่แปลกใหม่ นอกจากนั้น ยังอาจมองการคิดสร้างสรรค์
ในแง่ทเี่ ป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนือ้ หาการคิด อย่างไร
ก็ตาม นักทฤษฎีส่วนมากเห็นตรงกันว่า ความแปลกใหม่
(novelty) หรือความคิดริเริ่ม (originality) เป็นองค์
ประกอบที่จำ�เป็นของการสร้างสรรค์ แต่ความแปลกใหม่
ยังไม่เพียงพอ จำ�เป็นต้องมีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเอม. เอ. รันโค (M. A. Runco) การก้าวสู่การคิดสร้างสรรค์
ที่ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง
นักทฤษฎีได้ศึกษาการคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
ความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลกใหม่และเป็นวิถีทาง ทั้งนี้จะพิจารณา 2 แนวคิดที่ต่างกัน ดังนื้ แนวคิดแรก
ที่ ไ ม่ ป รกติ และแก้ ปั ญ หาที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ ( Runco, เป็นของจอย พอล กิลฟอร์ด (Joy Paul Guilford)
2007) สรุปได้วา่ นักทฤษฎีสว่ นมากค้นพบการแก้ปญ
ั หา ที่บรรยายถึงผลผลิตกว้างไกลหลายทิศทางหรือผลผลิต
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แบบอเนกนัย (divergent production) (Guilford,
1950) และแนวคิดที่สอง เป็นมุมมองร่วมสมัยที่เน้น
องค์ประกอบพหุคูณที่จำ�เป็นของการสร้างสรรค์
นั ก วิ จั ย สนใจในการวั ด การคิ ด สร้ า งสรรค์ ม า
มากกว่าหนึ่งศตวรรษ อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของการ
วิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งดำ�เนินโดยกิลฟอร์ด ที่เสนอว่า
การคิ ด สร้ า งสรรค์ ค วรวั ด ในความหมายของผลผลิ ต
ที่กว้างไกลหลายทิศทาง หรือจำ�นวนของการตอบสนอง
ที่แตกต่างกันซึ่งสร้างขึ้นในแต่ละข้อกระทงความ (item)
นักวิจยั ส่วนใหญ่เน้นว่า การคิดสร้างสรรค์ตอ้ งการการคิด
แบบอเนกนัยมากกว่าการคิดที่เป็นคำ�ตอบที่ดีที่สุดเพียง
คำ�ตอบเดียว เช่น ให้บอกจังหวัดทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัวอักษร “ส”
ภายในเวลา 1 นาที หรือให้บอกถึงประโยชน์ของผ้าขาวม้า
มาให้มากที่สุดภายในเวลา 1 นาที เป็นต้น

ประวัติการคิดสร้างสรรค์

การคิดสร้างสรรค์มาจากภาษาละติน “creo” แปลว่า
“เพื่ อ สร้ า ง” คำ � ว่ า “สร้ า ง” หรื อ “ create ” ปรากฏ
ในภาษาอั ง กฤษเป็ น ช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 14 การคิ ด
สร้างสรรค์ในวัฒนธรรมตะวันตกถูกมองว่าเป็นรูปแบบ
ของแรงบันดาลใจของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้าง แต่เมื่อ
เทียบมุมมองในวัฒนธรรมตะวันออกจะเห็นตรงกันข้าม
เช่ น ฮิ น ดู ขงจื๊ อ ลั ท ธิ เ ต๋ า และพุ ท ธศาสนา เป็ น ต้ น
ที่การสร้างเป็นการค้นพบ และเป็นแนวคิด “จากไม่มีอะไร”
มุ ม มองของตะวั น ตกเป็ น ที่ โ ดดเด่ น จนมาถึ ง ยุ ค ฟื้ น ฟู
ศิลปวิทยา (Renaissance) แต่เมื่อถึงศตวรรษที่ 18
และยุ ค ของการรู้ แ จ้ ง ( Age of Enlightenment )
ได้ มี ก ารนำ � การคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ชื่ อ มกั บ มโนทั ศ น์ ข อง
จินตนาการ ในการเขียนของโทมัส ฮอบส์ (Thomas
Hobbes) จินตนาการกลายเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
การรู้คิดของมนุษย์ (Runco & Albert, 2010) วิลเลี่ยม
ดัฟฟ์ (William Duff) เป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรกที่
ระบุวา่ จินตนาการเป็นคุณสมบัตขิ องอัจฉริยะทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
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พรสวรรค์และอัจฉริยะ (Dacey, 1999) จนในศตวรรษ
ที่ 19 ความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชาลส์ ดาร์วิน
( Charles Darwin ) และงานของฟรานซิ ส กั ล ตั น
(Francis Galton) ที่สนใจการพัฒนาพันธุกรรมของ
เชาวน์ปัญญา ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ก็เป็นลักษณะหนึ่งของ
อัจฉริยะ (Runco & Albert, 2010)
ในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20
นั ก คณิ ต ศาสตร์ แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร์ เช่ น แฮร์ มั น น์
ฟอน เฮล์มโฮลทซ์ (Hermann Von Helmholtz) และ
อองรี ปัวกาเร (Henri Poincaré) เริ่มสะท้อนและหารือ
ถึงกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ (Helmholtz, 1896;
Poincaré, 1908) และข้อมูลเหล่านีไ้ ด้รบั การสานต่อโดย
กราแฮม วอลลาส (Graham Wallas) ซึ่งเป็นบุคคลแรก
ทีส่ ร้างรูปแบบของกระบวนการคิดโดยประกอบด้วย 5 ขัน้
(Wallas, 1926) ดังนี้
1. ขัน้ เตรียม (preparation) เป็นการเตรียมงาน
ในการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นความคิดของแต่ละบุคคลในการ
แก้ปัญหาและสำ�รวจขนาดของปัญหา
2. ขั้นฟักตัว (incubation) ในกรณีที่ปัญหาอยู่
ในจิตไร้สำ�นึก และไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้เห็นภายนอก
3. ขั้นรู้สึกว่ารู้ (intimation) คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์เกิด “ความรู้สึก” ว่าการแก้ปัญหากำ�ลังจะแก้
ได้แล้ว
4. ขัน้ สว่างหรือขัน้ การหยัง่ รู้ (illumination
or insight) เป็นขั้นที่สามารถมองเห็นลู่ทางในการริเริ่ม
หรือสร้างสรรค์งานอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนโดยตลอด
5. ขั้นตรวจสอบ (verification) ความคิดได้
รับการตรวจสอบ การขยายความ และการนำ�ไปใช้
ต่อมารูปแบบของวอลลาสมี 4 ขั้น เนื่องจากใน
ขั้นสะกิดชี้แนะมีลักษณะเป็นขั้นย่อย และจากการทำ�วิจัย
เชิงประจักษ์พบว่า ในขั้นฟักตัวเป็นระยะพักจากปัญหา
อาจช่วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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มุมมองต่างๆ ของการคิดสร้างสรรค์

มุ ม มองของการคิ ด สร้ า งสรรค์ ป ระกอบด้ ว ย
มุมมองของการรู้คิด มุมมองทางบุคลิกภาพและสังคม
มุมมองทางประสาทชีววิทยา มุมมองทางสุขภาพจิต และ
มุมมองของการคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา ดังนี้
1. มุมมองของการรู้คิด ในค.ศ.1992 ฟิงค์
วอร์ด และสมิท (Finke, Ward,. & Smith,1992) ได้
เสนอรูปแบบ “Geneplore” (ชื่อย่อผสมผสานระหว่าง
‘ generate and explore ’) ซึ่ ง การคิ ด สร้ า งสรรค์
จะเกิ ด ขึ้ น ในสองขั้ น ตอน ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง
คือ การกำ�เนิดหรือการสร้าง บุคคลจะสร้างการเป็นตัวแทน
ทางจิตที่เรียกว่า “โครงสร้างระยะเริ่มของการสร้างสรรค์
(preinventive)” และขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนของ
การสำ�รวจโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อที่จะนำ�เสนอการคิด
สร้ า งสรรค์ มี ห ลั ก ฐานบางอย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
เมื่ อ บุ ค คลใช้ จิ น ตนาการของพวกเขาในการพั ฒ นา
ความคิดใหม่ ความคิดใหม่สามารถทีจ่ ะพัฒนาและประเมิน
ผลก่อนที่จะเชื่อหรือนำ�มาใช้ แต่ในค.ศ. 1993 อาร์.
ดับบริวยู. ไวส์เบิร์ก (R. W. Weisberg) มีความเห็นว่า
การสร้างสรรค์เกี่ยวข้องเฉพาะกระบวนการทางการรู้คิด
ธรรมดา ที่ให้ผลิตผลพิเศษที่ไม่ธรรมดา (Weisberg,
1993) บางทีเรียกว่า “ความคิดนอกกรอบ” ตามทัศนะของ
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ (Edward De Bono) และฮามิด
ฮับราฮิมซาเดช ราจาอาย (Hamid Ebrahim Zadeh
Rajaei) (De Bono, 1970; Rajaei, n.d.)
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการลงทุนกล่าวว่า ผูล้ งทุนทีฉ่ ลาด
ควรจะซื้อถูกและขายแพง อาร์. เจ. สเติร์นแบร์ก (R.J.
Sternberg) และเพือ่ นร่วมงานเสนอว่า บุคคลทีส่ ร้างสรรค์
ก็จะซื้อถูกและขายแพงด้วย นั่นคือ เมื่อบุคคลได้คิดบางสิ่ง
บางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้น แต่ในขณะนั้นไม่มีใครสนใจใน
“การลงทุน” แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่คิดนั้นได้กลับกลาย
เป็นที่นิยม บุคคลผู้นั้นก็จะก้าวไปสู่โครงการสร้างสรรค์
ที่แปลกใหม่ (Sternberg, 2001)

คุณลักษณะของผูล้ งทุนทีส่ ร้างสรรค์ตามทฤษฎีการ
คิดสร้างสรรค์ของการลงทุนของสเติร์นแบร์กและลูบาร์ท
(Sternberg & Lubart, 1995) มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ
คือ สติปญ
ั ญา ความรู้ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุน
รูปแบบการคิดที่เหมาะสม และบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อ
ให้งานสร้างสรรค์ บุคคลจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้ง 6
ประการเหล่านี้ สมมุติว่าบุคคลมีคุณสมบัติ 5 ประการ
แต่มีสติปัญญาต�่ำ บุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถผลิตผลงาน
ที่สร้างสรรค์ได้
สังเกตว่าการลงทุนที่เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์
เน้ น องค์ ป ระกอบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ภ ายนอกตั ว บุ ค คล
บุ ค คลอาจมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ร้ า งสรรค์ แต่ ถ้ า บุ ค คล
ขาดการสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการทำ�งาน บุคคล
จะไม่มีการคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งาน
นักฟิสิกส์ อาร์เธอร์ ลีโอนารด์ ชอว์โลว์ (Arthur
Leonard Schawlow) ผูซ้ งึ่ ได้รบั รางวัลโนเบิลทางฟิสกิ ส์
ใน ค.ศ. 1981 ครั้งหนึ่งมีผู้ถามถึงองค์ประกอบที่แยกแยะ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีการคิดสร้างสรรค์สูงจากนักวิทยาศาสตร์
ที่มีการคิดสร้างสรรค์ต�่ำ ค�ำตอบคือ นักวิทยาศาสตร์ที่มี
การคิดสร้างสรรค์มีแรงจูงใจโดยเฉพาะ คือ ความอยากรู้
อยากเห็น ทีเ่ ป็นสิง่ ผลักดันให้พวกเขาติดตาม เพือ่ ให้ทราบ
ว่าค�ำตอบคืออะไร (Schawlow, 1982, Fall)
องค์ประกอบที่สำ�คัญของการคิดสร้างสรรค์ คือ
แรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจในการทำ�งานเพื่อประโยชน์
ของตนเอง เนื่องจากบุคคลพบว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่า
ตื่นเต้น หรือมีความท้าทายเป็นส่วนตัว แรงจูงใจภายใน
ต่างจากแรงจูงใจภายนอก เนื่องจากแรงจูงใจภายนอก
ทำ � งานเพื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ รางวั ล หรื อ ทำ �เพื่ อ ที่ จ ะชนะการ
แข่งขัน จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจภายในเป็นการเพิ่มการคิด
สร้างสรรค์ ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกบางชนิดอาจทำ�ให้
การคิดสร้างสรรค์ลดลง
2. มุมมองทางประสาทชีววิทยา ในเรื่อง
ของการคิดสร้างสรรค์อาจมองได้แม้ทางด้านประสาท
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ชีววิทยา (Neurobiology) ในบทความเรื่อง “Creative
innovation: Possible brain mechanisms ”
ผู้เขียนได้อธิบายว่า นวัตกรรมของการสร้างสรรค์อาจ
ต้องมีการกระตุ้นร่วมกัน และสื่อสารระหว่างบริเวณสมอง
ที่ ป กติ จ ะไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่ อ กั น อย่ า งเข้ ม แข็ ง ( Kenneth,
et al., 2003) บุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์สูงหรือผู้ที่มี
นวัตกรรมสร้างสรรค์ มีแนวโน้มต่างไปจากบุคคลอื่นๆ
ใน 3 วิธี ดังนี้
		 2.1 เป็นผู้ที่มีระดับความรู้เฉพาะทางสูง
		 2.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถของการคิดแบบ
อเนกนัย ซึ่งสื่อการทำ�งานโดยใช้สมองส่วนหน้า
		 2.3 เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ นสาร
สื่อประสาท เช่น นอร์เอพิเนพฟริน (norepinephrine)
ในสมองส่วนหน้า เป็นต้น
ดั ง นั้ น สมองส่ ว นหน้ า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นของสมอง
ส่วนนอก (cortex) มีความสำ�คัญมากที่สุดของการคิด
สร้างสรรค์
ในค.ศ. 2005 อลิซ ฟลา เฮอตี้ (Alice Flaherty)
นำ�เสนอรูปแบบของแรงขับการสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ
คื อ การวาดภาพจากหลั ก ฐานจิ น ตนาการในสมอง
การศึกษาการติดยา และการวิเคราะห์รอยโรค ฟลาเฮอตี้
ได้บรรยายว่า แรงขับการคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจาก
การทำ � งานร่ ว มกั น ของสมองส่ ว นหน้ า ส่ ว นข้ า งและ
โดพามีน ซึ่งออกจากระบบลิมบิก (limbic system)
สมองส่วนหน้ารับผิดชอบต่อการเกิดแนวคิด และสมอง
ส่วนข้างรับผิดชอบต่อการแก้ไขความคิดและการประเมิน
ผล โดยทั่ ว ไปแล้ ว ความผิ ด ปกติ ใ นสมองส่ ว นหน้ า
เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล ฯลฯ จะทำ�ให้
การคิดสร้างสรรค์ลดลง ในขณะที่ความผิดปกติของสมอง
ส่วนข้างจะเพิ่มการคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมของสมอง
ส่วนข้างจะยับยั้งกิจกรรมในสมองส่วนหน้า และในทาง

กลับกันระดับโดพามีนสูงจะเพิ่มการกระตุ้นอารมณ์ทั่วไป
และพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายโดยตรง และลดการยับยั้ง
แฝง ผลกระทบทั้งสามจะเพิ่มแรงขับในการสร้างแนวคิด
ทั่วไป (Flaherty, 2005)
3. มุมมองทางสุขภาพจิต (Mental health)
การศึ ก ษาโดยนั ก จิ ต วิ ท ยาชื่ อ เจ ฟิ ลิ ป รั ช ตั น ( J.
Philippe Rushton ) พบความสั ม พั น ธ์ ข องการคิ ด
สร้างสรรค์กบั สติปญ
ั ญา และ psychoticism1 (Rushton,
1990) สำ�หรับการศึกษาอื่นพบว่า การคิดสร้างสรรค์
มีในกลุ่มบุคลิกภาพแบบ schizotypal ซึ่งมีลักษณะการ
แสดงหรือเป็นรูปแบบของความคิดการรับรู้การสื่อสาร
และพฤติกรรมใกล้เคียงกับพฤติกรรมของโรคจิตชนิด
จิตเภท แต่ไม่รุนแรงพอที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท
มากกว่าในบุคคลปกติหรือจิตเภท ในขณะที่การคิดแบบ
อเนกนัยมีความสัมพันธ์กบั การกระตุน้ สองด้าน (bilateral
activation) ของสมองส่วนนอกกลีบหน้าผากส่วนหน้า
บุคคล schizotypal พบว่า มีการกระตุ้นมากของสมอง
ส่วนนอกกลีบหน้าผากส่วนหน้าด้านขวา สมมติฐานของ
การศึกษานี้คือ บุคคลที่มีสมองทั้งสองซีกดี จะช่วยให้
พวกเขาได้ทำ�สิ่งใหม่ๆ ในอัตราที่เร็ว สมมติฐานนี้ความ
คล่องแคล่วยังสัมพันธ์กับบุคลิกภาพชนิด schizotypal
และบุคคลที่เป็นจิตเภท การศึกษาล่าสุดโดย มาร์ค บาเต้
(Mark Batey) และเอเดรียน เฟิร์นแฮม (Adrian
Furnham ) ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
schizotypal และบุคลิกภาพแบบ hypomanic และ
มาตรการของการวั ด การคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น
(Batey & Furnham, 2008; Furnham, et al., 2008)
ความเชือ่ ทีว่ า่ การคิดสร้างสรรค์และความผิดปรกติ
ของอารมณ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความผิ ด ปรกติ ข อง
โรคซึมเศร้า-ร่าเริง (manic-depressive disorder) หรือ
ความผิ ด ปรกติ ข องโรคอารมณ์ ส องขั้ ว ( bipolar

1 psychoticism หมายถึง บุคลิกลักษณะของความก้าวร้าว ซึ่ง Eysenck เชื่อว่า psychoticism ได้รับจากการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมสูง
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disorder) และความผิดปกติของโรคซึมเศร้า ได้รับการ คนทั่ ว ไปเกื อ บสองเท่ า นั ก เต้ น รำ � และนั ก ถ่ า ยภาพก็ มี
สนับสนุนอย่างมาก คาย เรดฟิลด์ จามิสนั (Kay Redfield แนวโน้ ม มากเหมื อ นกั บ พวกที่ เ ป็ น โรคอารมณ์ ส องขั้ ว
Jamison ) ได้ ส รุ ป การศึ ก ษาของความผิ ด ปรกติ ข อง (Royal Thai Embassy, Washington D.C., 2012)

อารมณ์ในการประเมินโดยนักเขียน กวี และศิลปินใน

Touched with fire: Manic-depressive illness and
the artistic temperament ซึ่งได้ส�ำรวจการวิจัยที่ระบุ

ความผิดปกติทางอารมณ์ในนักเขียนที่มีชื่อเสียงดังกล่าว
และศิลปิน เออร์เนส เฮมมิง (Ernest Hemingway)
ที่ ยิ ง ตั ว ตายหลั ง การรั ก ษาด้ ว ยการช็ อ คด้ ว ยไฟฟ้ า
( electroconvulsive therapy ) เวอร์ จิ เ นี ย วู ล ์ ฟ
(Virginia Woolf) ผู้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน�้ำ เมื่อ
เธอรู้สึกว่าเหตุการณ์เศร้าสลดเข้ามา นักแต่งเพลงชื่อ
โรเบิ ร ์ ต แมนน์ ( Robert Schumann ) ที่ เ สี ย ชี วิ ต
ในสถาบั น จิ ต เวช และแม้ ก ระทั่ ง ศิ ล ปิ น ทั ศ นศิ ล ป์
ที่มีชื่อเสียงอย่างไมเคิล แอนเจโล (Michel Angelo)
(Jamison, 1993)
จากการศึกษาผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรคอารมณ์
สองขั้ว หรือภาวะซึมเศร้าแบบขั้วเดียว และบรรดาญาติ
จำ�นวน 300,000 คน พบว่า มีความคิดที่เกินความเป็น
จริงในการประกอบอาชีพทางสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้ที่เป็น
โรคอารมณ์สองขัว้ และพีน่ อ้ งทีไ่ ม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น
โรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์สองขั้ว ไม่มีความคิดเช่นนี้
ทีเ่ กินความเป็นจริงโดยรวม แต่มคี วามคิดทีเ่ กินความเป็น
จริงสำ�หรับอาชีพศิลปินในกลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น
โรคจิตเภท แต่ไม่มีความสัมพันธ์ในประเด็นของความคิด
เกินจริงนี้ระหว่างผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าขั้วเดียวกับญาติๆ
จากการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลมากกว่ า
หนึ่ ง ล้ า นคนที่ จั ด ทำ � โดยนั ก วิ จั ย ชาวสวี เ ดนที่ ส ถาบั น
Karolinska ได้รายงานจำ�นวนของสหสัมพันธ์ระหว่าง
อาชี พ สร้ า งสรรค์ แ ละอาการเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต พบว่ า
นั ก เขี ย นมี ค วามเสี่ ย งสู ง เกี่ ย วกั บ ความวิ ต กกั ง วลและ
โรคอารมณ์สองขั้ว จิตเภท ภาวะซึมเศร้าแบบขั้วเดียว
และสารเสพติด และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวเองมากกว่า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ดูเหมือนว่า
ไม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะประสบความทุ ก ข์ ท รมานจากความ
ผิ ด ปกติ ท างจิ ต แม้ ว่ า พวกเขาจะมี แ นวโน้ ม ใกล้ ชิ ด
กั บ ญาติ ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ รวมทั้ ง อาการเบื่ อ อาหาร
และบางรายอยู่ในขอบข่ายของออทิสติก คือหมกมุ่นอยู่ใน
โลกจินตนาการของตนเอง
4. มุ ม มองของการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
สติปัญญา วรรณกรรมทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละสติ ปั ญ ญาได้ รั บ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร มีหลักฐานในความ
พยายามที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ของการคิดสร้างสรรค์
และสติปัญญา เริ่มจาก ค.ศ. 1950 โดย เช่น เอฟ. บาร์รอน
(F. Barron) กิลฟอร์ด (Guilford) จี. วอลเลส (G. Wallace)
และเอ็น. โคแกน (N. Kogan) ซึ่งได้ผลว่า สหสัมพันธ์
ระหว่างมโนทัศน์เหล่านีม้ คี า่ ต�่ำ อันอาจกล่าวได้วา่ มโนทัศน์
ของทัง้ สองแยกจากกัน (Batey & Furnham, 2006) นักวิจยั
บางคนเชื่อว่า การคิดสร้างสรรค์เป็นผลผลิตของกระบวน
การรู้คิดเหมือนสติปัญญา และตัดสินแต่เพียงว่าการคิด
สร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกัน อาร์. เจ. สเติร์นแบร์ก
(R.J. Sternberg) ผู้ซึ่งได้รวมการคิดสร้างสรรค์ไว้ใน
ทฤษฎีสติปัญญาด้านองค์ประกอบ (Triarchic theory
of intelligence) ของตนเองกล่าวว่า บุคคลที่มีสติปัญญาสูง
จะผลิตผลผลิตจำ�นวนมาก แต่ผลผลิตเหล่านั้นไม่จำ�เป็น
ที่จะต้องแปลกใหม่ สเติร์นแบร์กยังเชื่อด้วยว่า บุคคล
ที่มีการคิดสร้างสรรค์สูงมักจะต่อต้านฝูงชน ในขณะที่
บุค คลที่มีสติปัญญาสูงแต่ไม่สร้างสรรค์ บ่อยครั้งที่จะ
พยายามเอาใจฝูงชน ซึ่งตามความคิดของผู้เขียนเห็น
ว่า การที่บุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์สูงต่อต้านฝูงชนนั้น
อาจเป็นเพราะบุคคลเหล่านี้คิดนอกกรอบอยู่แล้ว บุคคล
เหล่านีจ้ งึ คิดไม่เหมือนคนส่วนมาก ดังนัน้ จึงมองประหนึง่
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ว่าต่อต้านฝูงชน แต่บุคคลที่มีสติปัญญาสูงแต่ไม่สร้างสรรค์
นั้น คิดในลักษณะที่เป็นระบบระเบียบ มีเหตุผล คิดอยู่
ในกรอบ และเนื่องจากเป็นคนฉลาด จึงหาทางโน้มน้าวใจ
คนส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงมองประหนึ่งว่าเอาใจฝูงชน

ทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์

ทฤษฎีที่สำ�คัญของการคิดสร้างสรรค์ แต่ละคนมี
มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในสิ่งที่จะสร้างการคิด
สร้างสรรค์ ทฤษฎีเหล่านี้ ได้แก่ ทฤษฎีสว่ นประกอบ ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ ทฤษฎีมนุษยนิยม
1. ทฤษฎีส่วนประกอบ (Componential
theory ) ของการคิดสร้างสรรค์ เป็ น รู ป แบบของ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและองค์ประกอบทางจิตวิทยา
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับบุคคลทีจ่ ะผลิตงานทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
ทฤษฎีให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ในรูปการผลิต
ความคิดหรือผลลัพธ์ที่มีทั้งแปลกใหม่และเหมาะสมกับ
เป้าหมายบางอย่าง ทฤษฎีนี้ประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ
ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ การตอบสนองของการคิ ด สร้ า งสรรค์
สามองค์ ป ระกอบอยู่ ภ ายในของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ได้ แ ก่
ทั ก ษะกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
แรงจู ง ใจที่ แ ท้ จ ริ ง ของงาน อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบเป็ น
ส่วนที่อยู่ภายนอกบุคคล ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
สังคมในการที่บุคคลทำ�งาน ปัจจุบันทฤษฎีนี้เกี่ยวข้อง
กับองค์การและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยการนำ�ไปใช้กับ
สิ่งแวดล้อมของงาน การนิยามองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ และองค์ประกอบนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ทอี่ ธิบายการปรับเปลีย่ นทฤษฎีอยูต่ ลอดเวลา
จากนั้นนำ�ไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
อื่นๆ
2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic
theory) บุคคลที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav
Jung) อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) เออร์เนส ครีส
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(Ernst Kris) ออตโต แรงค์ (Otto Rank) และอี. เอฟ.
แฮมเมอร์ (E. F. Hammer) กลุ่มจิตวิเคราะห์แนะว่า
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแรงขับของจิตไร้ส�ำ นึก ฟรอยด์
กล่าวว่า “ความปรารถนาทีไ่ ม่พงึ พอใจเป็นพลังผลักดันอยู่
เบื้องหลังการเพ้อฝัน (fantasies)” มีการอธิบายเพิ่มเติม
ว่า การคิดสร้างสรรค์ซงึ่ เป็นการคิดในระดับก่อนมีสติส�ำ นึก
และระดับจิตไร้ส�ำ นึกว่า มีความสามารถทีจ่ ะเป็นจริงขึน้ มา
ได้อย่างไร ฟรอยด์ได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์
ว่า หมายถึง ความสามารถในการปรับการเพ้อฝันให้
เป็นจริงผ่านรูปแบบของศิลปะ ซึง่ กำ�หนดการคิดสร้างสรรค์
ด้วยของตัวมันเอง
รากเหง้า (root) ของการคิดสร้างสรรค์สว่ นใหญ่แล้ว
เป็นจิตไร้สำ�นึก และรวมกับจิตสำ�นึกในรูปแบบของการ
วางแผนและผลิตผล เพื่อผลิตส่วนปลีกย่อยของการคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนัน้ การคิดสร้างสรรค์ยงั มีในด้านทาง
สังคม โดยผ่านการใช้ของผู้ร่วมงานและธรรมชาติของผู้ดู
ฟรอยด์อา้ งว่า การคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกป้องกัน
ตนตามธรรมชาติ ซึง่ พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ป้องกันโรคประสาท
นำ�ไปสู่การพัฒนาให้ความบันเทิงและความพึงพอใจของ
ประชาชน แม้ว่าศิลปินจะให้ทางออกกับการเพ้อฝันและ
ความรู้สึกที่ทำ�ให้สามารถได้รับสิ่งเหล่านี้ แทนที่จะก่อให้
เกิดพิษขึน้ ภายใน ซึง่ บุคคลสามารถทีจ่ ะโยกย้ายความรูส้ กึ
ได้ (Stephen, 2014)
นั ก ทฤษฎี ห ลายคนระบุ ว่ า มี ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย ว
กับผู้ป่วยทางจิตจำ�นวนมากที่พ่อแม่มีลักษณะควบคุม
และพ่ อ แม่ ที่ มี ลั ก ษณะยั บ ยั้ ง ผู้ ป่ ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ อารมณ์
การเพ้อฝัน ความเป็นธรรมชาติ และการเล่นของเด็ก
ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ที่ทำ�ให้มีความภูมิใจในตนเองต่ำ�
หรือความรู้สึกของการถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งผู้ป่วย
จะเขียนประสบการณ์ของความน่ากลัวและความหวาดกลัว
อั น นำ � ไปสู่ ภ าวะซึ ม เศร้ า และเมื่ อ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ
การแก้ ไ ขแล้ ว ผู้ ป่ ว ยจะสามารถแสดงออกได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ต่อไป
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3. ทฤษฎีมนุษยนิยมของการคิดสร้างสรรค์
(The Humanistic theory of creativity) ผู้สนับสนุน
ทฤษฎีนี้ ได้แก่ เอบราแฮม ฮาโรลด์ มาสโลว์ (Abraham
Harold Maslow) คาร์ล แรนซัม โรเจอร์ส (Carl Ransom
Rogers) เอริค ฟรอมม์ (Erich Fromm)
หลักการที่สำ�คัญของทฤษฎีนี้คือ มนุษย์มีความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ความต้องการเหล่านี้จำ�เป็นต้องได้
รับการตอบสนองก่อนที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไป เมื่อความ
ต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนอง บุคคลก็จะก้าวขึ้นสู่
การบรรลุศักยภาพของตน และตอนนี้จะมีความเป็นอิสระ
และสะดวกสบายเพียงพอที่จะแสดงลักษณะของการคิด
สร้างสรรค์
ทฤษฎีนรี้ ะบุวา่ สภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นปัจจัยของ
การคิดสร้างสรรค์ เพราะถ้าบุคคลที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานได้ บุคคลผู้นั้นก็สามารถเลือก
ทีจ่ ะมีการคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์เป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ และการทีเ่ ป็น
เช่นนี้ ช่วยให้บุคคลมีความก้าวหน้าในสังคม ผู้ที่เชื่อใน
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การบรรลุศักยภาพของตน จะทำ�ให้บุคคล
มีชีวิตที่มีความหมายและแยกออกจากการถูกควบคุมโดย
สังคมและวัฒนธรรม กลายมาเป็นเอกัตตบุคคลมากกว่า
ที่จะเป็นแต่เพียงบุคคลธรรมดา
แอดเลอร์ระบุว่า แรงจูงใจหลักของบุคคลสำ�หรับ
การคิดสร้างสรรค์ เป็นการชดเชยสำ�หรับการรับรู้ความ
บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ตัวอย่างเช่น ความ
กลัวตายผลักดันบุคคลให้สร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างที่จะ
ทำ�ให้บคุ คลสร้างความรูส้ กึ ของความเป็นอมตะ (Stephen,
2014)
แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมโน้มไปสู่การพัฒนา
เทคนิ ค ที่ ป้ อ งกั น การปกป้ อ งและพั ฒ นาความไว้ ว างใจ
การยอมรับ ขาดการตัดสินใจ และการสร้างเสรีภาพ
ในการแสดงออก การประยุกต์หลักคำ�สอนเหล่านี้นำ�ไป
ใช้ในการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เทคนิคการระดม

ความคิดและ/หรือเน้นกลุ่มการเผชิญหน้าเพื่อช่วยเหลือ
ในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
มาสโลว์ ได้แบ่งการคิดสร้างสรรค์เป็น 3 แบบ
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์แบบปฐมภูมิ การคิดสร้างสรรค์
แบบทุติยภูมิ และการคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ดังนี้
1) การคิดสร้างสรรค์แบบปฐมภูมิ เป็นการ
คิดสร้างสรรค์เพื่อหนีจากความเครียดในชีวิตประจำ�วัน
ผลงานเหล่านี้เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ
การปั้น และการเขียน เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ที่เป็นธรรมชาติมาก
2) การคิดสร้างสรรค์แบบทุตยิ ภูมิ เป็นระดับ
ของการคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงกว่า มีแนวโน้ม
คิ ด ออกและเกี่ ย วข้ อ งมากกว่ า การคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบ
ปฐมภูมิ
3) การคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ เกิด
มาจากการรวมการคิดสร้างสรรค์แบบปฐมภูมิและการคิด
สร้างสรรค์แบบทุติยภูมิ การคิดรูปแบบนี้เชื่อว่า จะเป็น
พื้นฐานสำ�คัญที่สุดของศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ปรัชญา และการ
ค้ น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ความสำ �เร็ จ ( Stephen,
2014)

การวัดความคิดสร้างสรรค์

ในการวัดความคิดสร้างสรรค์มกี ารวัดตามแนวคิด
ต่างๆ หลายแนวคิด ได้แก่ แนวคิดความฉลาดทางการคิด
สร้างสรรค์ (creativity quotient) แนวคิดทางจิตมิติ
(psychometric approach) แนวคิดทางบุคลิกภาพและ
สังคม (social-personality approach) ดังนี้
1. แ น ว คิ ด ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์ ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาความฉลาด
ทางการคิดสร้างสรรค์ให้คล้ายกับความฉลาดทางปัญญา
(intelligence quotient) แต่นา่ เสียดายทีไ่ ม่ประสบความ
สำ�เร็จ ใน ค.ศ. 2008 หนังสือ Outliers : The story of success
ของมาล์ค อล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell)
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มีการกล่าวขวัญถึงการทดสอบแบบอเนกนัย ซึ่งตรงข้าม
กับการทดสอบแบบเอกนัย (ดังคำ�อธิบายของกิลฟอร์ด
ในข้างต้น) ทีพ่ บว่า การทดสอบแบบอเนกนัยมีความใกล้ชดิ
กั บ การคิ ด สร้ า งสรรค์ม ากกว่าการทดสอบแบบเอกนัย
เพราะผู้ที่คิดแบบอเนกนัยต้องใช้จินตนาการมากกว่าที่จะ
ใช้การคิดแบบวิเคราะห์ ที่จะหาคำ�ตอบที่ถูกต้องมากที่สุด
เพียงคำ�ตอบเดียว (Gladwell, 2008)
2. แนวคิดทางจิตมิติ การวัดการคิดสร้างสรรค์
ด้วยจิตมิติ เริ่มต้นจากใน ค.ศ.1967 กลุ่มของกิลฟอร์ด
ได้บุกเบิกศึกษาการคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีจิตมิติ โดยการ
สร้างแบบทดสอบวัดการคิดสร้างสรรค์ขึ้นหลายชุด ได้แก่
		
2.1 การกำ�หนดชื่อเรื่อง ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
เนื้อเรื่องและได้รับการขอให้เขียนชื่อเรื่องนั้น
		
2.2 การตอบอย่างรวดเร็ว เป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของคำ� คะแนนจะได้จากคำ�ตอบทีไ่ ม่ธรรมดา
		
2.3 มโนทัศน์เกี่ยวกับรูปภาพ ผู้เข้าร่วม
จะได้รับภาพวัตถุต่างๆ และบุคคลต่างๆ และผู้เข้าร่วมจะ
ได้รับการขอให้ค้นหาคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ร่วมกันของ
ภาพ 2 ภาพ หรือมากกว่า คะแนนจะได้จากคำ�ตอบที่
ไม่ธรรมดา
		
2.4 การใช้งานที่ผิดปรกติ เป็นการค้นหา
การใช้งานที่ผิดปรกติสำ�หรับวัตถุธรรมดาในชีวิตประจำ�
วัน เช่น อิฐ ฯลฯ
2.5 ความเชื่อมโยงที่เกาะเกี่ยวกัน ผู้เข้า
ร่วมจะถูกขอให้หาคำ�ระหว่างคำ�สองคำ�ที่กำ�หนด (เช่น
มือ _____ โทร ฯลฯ)
2.6 ผลที่ตามมาในระยะไกล ผู้เข้าร่วมจะ
ได้ รั บ การถามเพื่ อ ให้ ต อบถึ ง ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์
ที่ไม่คาดคิด (เช่น ถ้าสูญเสียของแรงโน้มถ่วงแล้วจะเป็น
อย่างไร ฯลฯ)
การสร้างงานของกิลฟอร์ดกระตุน้ ให้ เอลลิส พอล
ทอแรนซ์ (Ellis Paul Torrance) พัฒนาแบบทดสอบ
การคิดสร้างสรรค์ขึ้นใน ค.ศ. 1966 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
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อย่างง่ายของการคิดแบบอเนกนัยและทักษะในการแก้
ปั ญ หาอื่ น ๆ สำ � หรั บ การได้ ค ะแนนจะพิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดทีม่ ลี กั ษณะ
อเนกนัย คือ การคิดหลายทิศทาง หลายแง่มมุ คิดกว้างไกล
การคิดเช่นนี้นำ�ไปสู่การประดิษฐ์สิ่งที่แปลกใหม่ การคิด
การแก้ปญ
ั หาด้วยวิธใี หม่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน
(Torrance, 1974) คือ
1) ความคิดริเริ่ม เป็นลักษณะการคิด
ทีแ่ ปลกใหม่ไปจากเดิม หรือการคิดดัดแปลงเป็นการคิดใหม่
2) ความคิดคล่องตัว เป็นลักษณะการคิด
ได้มากในเวลาอันจำ�กัด คิดได้อย่างรวดเร็ว แยกออกได้
เป็น 4 ด้านย่อย คือ ก. ด้านถ้อยคำ�  (word fluency)
เป็นการใช้ถ้อยคำ�ได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว และไม่ซ้ำ�
แบบกัน ข. ด้านความสัมพันธ์ (associational fluency)
เป็นการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่คิดได้อย่างเหมาะสม
ค. ด้านการแสดงออก (associational fluency) เป็น
ความสามารถในการนำ�การคิดนัน้ มาแสดงออกเป็นรูปภาพ
ได้อย่างรวดเร็ว ง. ด้านความคล่องทางการคิด (ideational
fluency) เป็นการสร้างการคิดได้อย่างรวดเร็วทันทีทนั ใด
โดยนำ�ไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ( flexibility )
เป็นการคิดได้อย่างอิสระ คิดได้อย่างหลากหลาย
4) ความคิดขยายความ (elaboration)
เป็นการคิดอย่างละเอียดลออ รอบคอบ ประณีต ตกแต่ง
อย่างสวยงาม
3. แนวคิดทางบุคลิกภาพและสังคม นักวิจยั
บางคนได้นำ�แนวคิดทางบุค ลิกภาพและสังคมไปใช้ใ น
การวัดการคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาลักษณะนิสัยของ
บุคลิกภาพ เช่น การตัดสินอย่างอิสระ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความดึงดูดใจในความซับซ้อน การปรับตัวกับความ
งาม และความเสี่ยง เป็นต้น ได้ถูกนำ�มาใช้เป็นมาตรการ
ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เกรกอรี่ เฟียส
(Gregory Feist) ได้ประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการ
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ต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปพบว่า คนที่มีการคิดสร้างสรรค์มีแนว
โน้มที่จะ “เปิดรับประสบการณ์ใหม่มาก การยึดหลักจารีต
ประเพณีมีน้อย มีความรอบคอบน้อย มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง มีการยอมรับในตนเอง มีแรงดลใจ มีความ
ทะเยอทะยาน มีลักษณะใช้อำ�นาจเด็ดขาด มีลักษณะเป็น
ปรปักษ์ และมีลักษณะเป็นผู้กระตุ้น” (Feist, 1998)
การเปิดกว้าง ความรอบคอบ การยอมรับตนเอง การมี
ลักษณะเป็นปรปักษ์ และการมีลักษณะเป็นผู้กระตุ้น ซึ่ง
ลั ก ษณะนิ สั ย เหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบมากที่ สุ ด กั บ การคิ ด
สร้างสรรค์ภายในกรอบแนวคิดของรูปแบบบุคลิกภาพ
แบบบิกไฟ้ว์ (Big five) พบลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น
คงที่ (Batey & Furnham, 2006) บุคคลที่มีการคิด
สร้างสรรค์ต่างกันมีการเปิดกว้างต่อประสบการณ์ต่างกัน
งานวิจัยลักษณะนิสัยในแบบทดสอบบุคลิกภาพ Big five
อื่นๆ แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างมิติของการคิด
สร้างสรรค์ เมื่อเทียบผู้ที่เป็นศิลปินกับผู้ที่ไม่เป็นศิลปิน
พบแนวโน้มของการเปิดกว้างต่อประสบการณ์ในระดับสูง
ต่างกัน และระดับความรอบคอบต่ำ�ต่างกัน ในขณะที่นัก
วิทยาศาสตร์จะเปิดกว้างต่อประสบการณ์ ความรอบคอบ
มากกว่า และความเชื่อมั่นในระดับสูงกว่า เมื่อเทียบกับ
พวกที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์

กรณีตวั อย่างงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
การคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้
หลายวิธีดังตัวอย่างการวิจัยที่นำ�เสนอต่อไปนี้
งานวิจยั เรือ่ งแรก “การพัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ในฐานะเป็นภาษา
ที่สองของเด็กเล็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาด
กลางในกรุงการาจี ประเทศปากีสถาน (Developing

young children’s creative writing ability in English
as a second language in a Primary English Medium
School in Karachi, Pakistan)” โดย แคทเธอรีน

จอย อเคลโล มหาวิทยาลัยอกาฟาน ที่เป็นสถาบันการ
ศึกษาและพัฒนา ณ กรุงการาจี (Akello, 2005)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการสอน
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นฐานะเป็ น
ภาษาที่สองของเด็กเล็ก การดำ�เนินการเป็นลักษณะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในโรงเรี ย นเอกชนในกรุ ง การาจี ประเทศปากี ส ถาน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำ�นวน 5 คน และครูที่แสดง
บทบาทเป็นเสมือนเพื่อนในระหว่างทำ�การศึกษา คำ�ถาม
หลักที่นักวิจัยถามตนเอง คือ “ในฐานะที่นักวิจัยเป็นครู
นักวิจัยสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ทั้ง 5 คน ให้พัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
ในฐานะเป็ น ภาษาที่ ส องในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในกรุงการาจี ประเทศปากีสถาน
ได้อย่างไร?” นักวิจัยได้ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
6 รอบ ในระหว่ า งแต่ ล ะรอบ นั ก วิ จั ย ได้ ว างแผน
-กระทำ � -สั ง เกต-สะท้ อ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ให้ เ ห็ น
และใช้ ป ระสบการณ์ แ ละการสะท้ อ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
ของนักวิจัยต่อการวางแผนในรอบถัดไป การรวบรวม
ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต
และการสะท้ อ น นั ก วิ จั ย ได้ เ รี ย นรู้ ใ นระหว่ า งช่ ว งก่ อ น
การให้การแทรกแซง (intervention) ว่ามีประเด็นของ
แรงจูงใจของเด็ก มีการควบคุมการเขียนของเด็กมากเกินไป
การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น
แรงจูงใจและการคิดสร้างสรรค์ที่สนับสนุนยังไม่เพียงพอ
นักวิจัยเรียนรู้ด้วยว่าความรู้สึกของผู้เรียนไม่ได้รับการ
พั ฒ นาในขณะเขี ย นและไม่ มี ก ารเน้ น ในการเขี ย นร่ า ง
ครั้งที่สอง ไม่มีการฝึกการให้ข้อมูลย้อนกลับในฐานะเพื่อน
นักวิจัยใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ
เช่ น เมื่ อ ภาพและการเขี ย นของบุ ค คลถู ก ยกขึ้ น มาใช้
เป็ น จุ ด กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ๆ เขี ย นเนื้ อ หาจำ � นวนมากด้ ว ย
ความกระตือรือร้น เมื่อดนตรีเริ่มบรรเลง เด็กๆ เรียนรู้
จั ง หวะอย่ า งรวดเร็ ว และเขี ย นบทกวี ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยดาย
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จินตนาการของเด็กได้รับการสนับสนุนผ่านเพลงและภาพ
เมื่องานของเด็กถูกนำ�มาแบ่งปันและได้ตีพิมพ์ สิ่งเหล่านี้
ได้กลายเป็นแรงจูงใจและก่อให้เกิดความเชื่อมั่น เมื่อการ
เขี ย นเน้ น ร่ า งที่ ส อง เด็ ก ๆ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และ
มีความยัง่ ยืน คุณภาพของการเขียนได้รบั การปรับปรุงดีขนึ้
เพราะพวกเขาสามารถที่จะขยายความคิดผ่านการตอบ
คำ�ถามของเพื่อน เมื่อเด็กได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อน
ทำ�ให้เขาได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมการทำ�งานของเพื่อนและ
ตั ว เองด้ ว ย นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ถ้ า ครู ดู แ ลเด็ ก และ
ปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นอย่างดี ก็จะกระตุ้นให้พวกเด็กๆ
เขียนได้อย่างสร้างสรรค์ และยังความเชื่อมั่นให้พวกเด็ก
อีกด้วย ประสบการณ์การวิจัยระบุว่า มีความเป็นไปได้
ที่จะสอนการเขียนอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาประจำ�ชาติ ถ้าเด็กได้รับ
การสอนและมีการส่งเสริมทางอารมณ์ทั้งการเป็นผู้อ่าน
และการเป็นผู้เขียน (Akello, 2005)
งานวิจยั เรือ่ งที่ 2 การส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่าย
การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิดในจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 2 โดย อารี หลวงนา และคณะ (2553) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด โดยเครือข่าย
การเรี ย นรู้ ฯ ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงาน 3 ระดั บ คื อ
คณะครุศาสตร์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
5 เขต และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1
โรงเรียน รวม 5 โรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะการคิด 3 ด้าน คือ การคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบ 3 P คือ การใช้
โครงงานเป็นฐาน (project base) การใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem base) และการใช้ผลิตผล เป็นฐาน (product
base) ซึ่งใช้รูปแบบการบริหารเครือข่ายที่เน้นกระบวนการ
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ปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 4 ร่วม (TCID)
ประกอบด้วย การร่วมคิด (think together, T) การร่วมสร้าง
(construction together, C) การร่วมปรับปรุง (improvement
together, I) และการร่วมพัฒนา (developing together,
D) และดำ � เนิ น การวิ จั ย ด้ ว ยการประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต ร และการจั ด การความรู้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยเก็บข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของครูและคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด
จากการศึกษาพบว่า ด้านนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้
ของครู บุคลากรทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านทักษะการคิด (อารี หลวงนา
และคณะ, 2553) ได้แก่
1. นวัตกรรมการบริหารเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
4 ร่วม (TCID) ด้วยการประชุมชีแ้ จง การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อพัฒนาทักษะการสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การประชุมวางแผนร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจัดการความรู้
2. นวัตกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนแบบ
3P โดยผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมนี้ มี 3 ด้าน คือ
ด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และด้านการ
คิดสร้างสรรค์โดยใช้ผลิตผลเป็นฐาน โดยทำ�ให้ครูผู้สอน
1) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อย่างเป็นระบบ และกระบวนการใช้ความคิดตลอดเวลา
2) ออกแบบกระบวนการฝึ ก ฝนให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การ
วิเคราะห์เพื่อการจำ�แนกแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนๆ
มี เ หตุ ผ ล รู้ จั ก คิ ด ก่ อ นทำ � รู้ จั ก จั ด การปั ญ หา ค้ น พบ
วิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ต่ า งๆ และคิ ด
อย่างรอบด้านและไม่จำ�กัดกรอบความคิดไว้กับสิ่งเดิม
3) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสามารถกำ � หนด
ขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจน เพื่อความ
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สะดวกในการวิเคราะห์ สรุปและรายงานผล เปิดโอกาส
ให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวน
การคิด รู้จักวางแผนการทำ�งานหรือกิจกรรมต่างๆ รู้จัก
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ ควบคุม
ตนเองให้ดำ�เนินงานตามแผน และประเมินผลการดำ�เนิน
งานที่ เ กิ ด ขึ้ น และรู้ จั ก วางแผนการจั ด ระบบการคิ ด
และนำ�มาต่อยอดให้เกิดความคิด/ คำ�ตอบใหม่ๆ และ
กระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะลงมือทำ�โดยไม่กลัวความ
ล้ ม เหลว รวมทั้ ง พั ฒ นางานที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ดี ข้ึ น ด้ ว ย
วิ ธี ก ารใหม่ ๆ 4) วางแผนการจั ด สื่ อ การเรี ย นรู้ ห ลาย
รู ป แบบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการฝึกทักษะการปฏิบัติ 5) คิดค้น
และจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะในการอภิปรายเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์
ส่วนผูเ้ รียน 1) ได้รบั การส่งเสริมความฉลาด 3 ด้าน
คือ การสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการปฏิบัติ ผู้เรียน
สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลตามหลักการและเหตุผล
ของข้อมูลที่เป็นจริง สามารถประเมินและสรุปสิ่งต่างๆ
บนข้อเท็จจริงที่ปรากฏก่อนจึงลงข้อสรุป รู้จักการประมาณ
ความน่ า จะเป็ น คาดการณ์ ค วามน่ า จะเป็ น ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล รู้จักวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์
ส่วนบุคคลโดยไม่มีอคติ มีฐานการคิดที่ช่วยเสริมสร้าง
ให้ เ กิ ด มุ ม มองเชิ ง ลึ ก ที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจและ
การแก้ ปั ญ หาได้ รู้ จั ก การแก้ ปั ญ หา การจำ � แนกองค์
ประกอบต่ า งๆ และการทำ � ความเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น สามารถ
ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่าง
แม่นยำ� สามารถประเมินและสรุปสิ่งต่างๆ บนข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 2) มีความ
มั่นใจในการเผชิญและแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจ
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี เ หตุ ผ ล
มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามสามารถและ
สติปัญญาที่จะนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มากขึ้ น สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีหลักการและมีเหตุผล 3) ได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด มีการนำ�เสนอ
ความคิ ด ของตนเอง มี ทั ก ษะในการสั ง เกต ซั ก ถาม
ตอบคำ�ถาม คิดหาคำ�ตอบในเรื่องต่างๆ รวมทั้งคิดค้น
หาคำ � ตอบและวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ฝึ ก การคิ ด รอบด้ า นอย่ า ง
มีเหตุผล ฝึกการระดมสมองในการทำ�งานร่วมกับผู้อ่ืน
และสามารถนำ�ความรูน้ มี้ าปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ฝึกการ
จั ด ระบบความคิ ด ในการเปรี ย บเที ย บ มองหลายมิ ติ
กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติด
กับสิ่งเก่า และไม่กลัวที่จะพบความล้มเหลว
3. ครูผรู้ ว่ มวิจยั มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการเข้าร่วม
โครงการวิจยั ครัง้ นีว้ า่ ความรูท้ ไี่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการ
ในภาพรวมสามารถการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาการคิดของผู้เรียน การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้
ตามขัน้ ตอนอย่างง่ายโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น การพั ฒ นาครู ใ ห้
มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เป็นการพัฒนาวิชาชีพ และ
แลกเปลี่ ย นความรู้ สู่ ง านวิ จั ย ที่ เ ป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
เป็นต้น

สรุป

การคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น กระบวนการคิ ด ที่ นำ � ไป
สู่นวัตกรรม การแก้ปัญหาหรือการสังเคราะห์ในเรื่องต่างๆ
โดยมุมมองของการคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย มุมมอง
ของการรู้คิด มุมมองทางบุคลิกภาพและสังคม มุมมอง
ทางประสาทชีววิทยา มุมมองทางสุขภาพจิต และมุมมอง
ของการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละสติ ปั ญ ญา ทั้ ง นี้ ใ นการวั ด
ความคิดสร้างสรรค์สามารถวัดตามแนวคิดต่างๆ ได้แก่
แนวคิดความฉลาดทางการคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทาง
จิตมิติ แนวคิดทางบุคลิกภาพและสังคม โดยเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ วั ด จะขึ้ น อยู่ กั บ แนวคิ ด ที่ นำ � มาใช้ และการพั ฒ นา
การคิ ด สร้ า งสรรค์ ส ามารถทำ � ได้ ด้ ว ยการกระตุ้ น และ
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