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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความหมาย การวัด การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ C - K theory  
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 6,755 คน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
จ านวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ความคิดใหม่ 2) ความคิดที่มีประโยชน์  
3) ความคิดต่อยอด 4) ความคิดที่แสดงตัวตน และ 5) จินตนาการ การวัดความคิดสร้างสรรค์ควรวัดพัฒนาการรายบุคคล  
ทั้งจากชิ้นงานและกระบวนการคิดในการสร้างชิ้นงานน้ัน โดยประเมินจากผู้สอนและเพ่ือน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เริ่ม
จากการสร้างความเข้าใจกับความหมายและเครื่องมือส าหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความรู้หลายศาสตร์ กล้าคิด หมั่นฝึกฝน และมีความชอบในงาน ผู้สอนควรให้ก าลังใจ คอยแนะน า และสร้างจินตนาการ  
แก่นักศึกษา และเลือกใช้เครื่องมือการคิดให้เหมาะกับโจทย์ มุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่อ C-K theory คือ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่แยกพ้ืนที่ระหว่างแนวคิดกับความรู้ ซึ่งน าความรู้มาช่วยขยายความคิดให้เกิดความแปลกใหม่ ประเด็นที่ควร
เพ่ิมเติม คือ การเพ่ิมพ้ืนที่จินตนาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการน า
ความคิดไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริงแล้วน าไปทดลองใช้ 
ค าส าคัญ: ความคิดสร้างสรรค์, C - K theory 

 
Abstract  

This research aims to discover meaning, measurement, creativity development, and the usage of 
C - K theory. Informants are from 1) undergraduate students totally 6,755 students and 2) experts who are 
skillful in creativity development totally 61 persons.  Research tools used are questionnaires and interview 
questions.  Data is analyzed by using content analysis method.  Research findings show that creativity 
contains 5 dimensions, which are 1) new fresh idea 2) useful idea 3) cumulative idea 4) identified identity 
idea 5) imagination. To measure creativity, one should measure from individual development in one’s work 
and thinking process of that work, by teachers and friends.  The development of creativity starts from the 
understanding of meaning and tools that develop creativity; having self - confident of creativity; possessing 

                                                           
1 อาจารย์ประจ า ส านักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
* Corresponding author, E-mail: mayuree.s@bu.ac.th 



 

Poster 

694 

the integrated knowledge; daring to think; practicing often; and having passion of his/her own work. Teachers 
should encourage, suggest, motivate the student’ s creativities, and choose the right tools that fit to the 
situation.  Expert viewpoint to C -  K theory is creativity development that separates idea from knowledge 
which brings knowledge to enlarge idea and make it creative .  Suggesting point is one should have more 
imagination space, idea exchanging with others, social responsibility, and create the actual product from 
the idea and use it in real situation. 
Keyword: Creativity, C - K theory 
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1. บทน า 
ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อทุกองค์กรและควรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะความคิด

สร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวทางการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ บุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูงจะช่วยให้องค์กรมีสมรรถนะในเชิงการแข่งขันสูงตามไปด้วย นักวิชาการได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น
ความสามารถในการผลิตหรือพัฒนางาน ทฤษฎี เทคนิค หรือความคิด (VandenBos, 2007; Torrance, 2008) ความคิด
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการหรือการแสดงออกของบุคคล (VandenBos, 2007) ที่เกิดจากการเอาความรู้และประสบการณ์มา
รวบรวมเป็นความคิด ต้ังเป็นสมมติฐาน แล้วท าการทดสอบเพ่ือรายงานผลสิ่งใหม่ที่ค้นพบ (Torrance, 2008) งานวิจัยจ านวน
มาก พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมีส่วนช่วยในกระบวนการ ขั้นตอน กลยุทธ์ ภาระงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของ
องค์กรซึ่งจะเป็นประโยชน์เชิงแข่งขันขององค์กร (De Stobbeleir, Ashford & Buyens, 2011; Oldham & Cummings, 
1996) ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การออกแบบโต๊ะทานข้าว การตกแต่งอาหารให้
สวยงาม เป็นต้น บุคคลสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองผ่านประสบการณ์ที่ได้พบเห็น (Livingston, 2010)  
แต่อย่างไรก็ตาม หากมีวิธีการที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยท างานหรือนักศึกษา
ปริญญาตรีก็จะช่วยให้บุคคลมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ในขณะที่ นักวิชาการบางคนได้นิยามเป็นกระบวนการที่ไวต่อปัญหา ค้นหา
ทางแก้ไข ทดสอบข้อสมมติฐาน และเผยแพร่ผลที่เกิดขึ้น (Torrance, 2008) แต่นักวิชาการหลายคนก็ยังได้นิยามความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็นการผลิตความคิด กระบวนการ หรือวัตถุที่เป็นสิ่งใหม่ (เอกลักษณ์ ริเริ่ม ผิดแบบแตกต่าง และเหนือกว่าสิ่ง
เดิม) และมีความเหมาะสม (ความเกี่ยวข้อง คุณประโยชน์ เหมาะสม สอดคล้อง และประสิทธิผล) (Hallman, Wright & 
Conger, 2016) ดังน้ัน วิธีการที่จะท าให้นักศึกษาปริญญาตรีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นวิธีการที่ท าให้เขาได้คิดสิ่งใหม่
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ทฤษฎี C - K เป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยบุคคลคิดได้อย่างสร้างสรรค์ ทฤษฎี C - K เป็นวิธีการอย่างเป็นระบบที่ใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวิธีการแก้ปัญหา โดยตรวจสอบความคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ ความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นหาก
น ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบก็จะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง การใช้ทฤษฎี C - K เป็นการให้ความส าคัญกับความคิดที่ใกล้เคียงโลกความเป็นจริงและตรวจสอบความคิดที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่
แนวคิด (Concept: C) และพ้ืนที่ความรู้ (Knowledge: K) ความคิดจะน าไปสู่ขั้นตอนการก าหนดปัญหา ร่างแนวทางการแก้ปัญหา 
(solution) และตรวจสอบ (วินเซนต์  ริเบีย, 2556 ; Reich et al, 2012) แม้ว่าทฤษฎี C - K จะช่วยนักออกแบบคิดผลิตภัณฑ์ได้
อย่างเป็นระบบ แต่ผู้ใช้ทฤษฎี C - K ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มองไปถึงการน าผลิตภัณฑ์ไปสู่การประกอบกิจการ 

งานวิจัยฉบับน้ีต้องการค้นหาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากกลุ่มผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้ทฤษฎี C - K ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ความคิดสร้างสรรค์ตามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความหมายและวิธีการวัดอย่างไร วิธีการใดที่จะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่อทฤษฎี C - K เป็นเช่นไร ข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีจะใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือค้นหาความหมาย การวัด การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ C - K Theory ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
งานวิจัยน้ีน าเสนอความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิด C - K theory เพ่ือสร้างความ

เข้าใจเบื้องต้น และน าไปสู่การร่างกรอบแนวคิด ดังรายละเอียดดังน้ี 
3.1 ความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

ที่ผ่านมาการให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการคิดแปลก
ใหม่ (novel) และมีประโยชน์ (useful) ซึ่งเป็นการค้นหาการคิดหรือการแก้ปัญหาที่เป็นความคิดริเริ่ม (original) ความคิดใหม่
ต้องสามารถใช้งานได้หรือสอดคล้องกับสังคมและบริบทน้ัน (Mumford, 2003; Barbot, Lubart & Besancon, 2016) แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ส าหรับผู้ใหญ่ฉบับย่อ (Abbreviated Torrance Test for Adults: AATA)  แบ่งความคิด
สร้างสรรค์ออกเป็น 4 องค์ประกอบ (Torrance, 1974) ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะการคิดที่
แปลกใหม่ไปจากธรรมดา อาจเป็นความคิดใหม่ หรือดัดแปลงจากความคิดเดิมของตนเองหรือผู้อื่นแล้วประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ 2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง การคิดได้อย่างว่องไว รวดเร็ว คิดได้เป็นปริมาณมากและไม่ซ้ ากันในเรื่อง
เดียวกัน 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะหาค าตอบได้หลายทิศทาง เป็นการคิดอย่างอิสระ ไม่
จ ากัดขอบเขต และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การคิดในรายละเอียด เพ่ือขยายหรือตกแต่งความคิด
หลักให้สมบูรณ์ขึ้น 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับ C - K theory 
C - K theory เป็นเครื่องมือส าหรับการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีขั้นตอนเริ่มจากนิยามแนวคิด แล้วเข้าสู่

กระบวนการออกแบบที่ต้องมีส่วนขยาย C และส่วนขยาย K เพ่ือเปลี่ยนรูปจากคุณสมบัติที่ยอมรับไม่ได้ใน C ไปสู่ที่ยอมรับได้
ใน K ความรู้ใหม่จะถูกแบ่งขอบเขตที่กว้างใหม่มากขึ้น (K  C) ในทางกลับกัน ความรู้ใหม่ถูกกระตุ้นโดยแนวคิด (CK) 
ดังน้ัน การปฏิบัติการ C-K จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างวัตถุหรือการออกแบบใหม่ (Reich et al, 2012) 
 

 
รูปที ่1 กลไก C - K 
ที่มา : Hatchuel et al (2016) 
 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยร่างกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่ศึกษาได้ดังน้ี 

 

 

วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ทฤษฎี C-K 
ความคิดสร้างสรรค์ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคุณสมบัติ ดังน้ี  1) ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในสาขาที่หลากหลาย เช่น การออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์ หรือบริหารธุรกิจ เป็นต้น 2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือ 3) มีผลงานที่ได้รับรางวัลทางความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นผู้ร่วมการสนทนากลุ่มจ านวน 44 คน และผู้ให้การสัมภาษณ์
จ านวน 17 คน (รายชื่อดังภาคผนวก) และ 2) นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ 
จ านวน 6,755 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นครอบคลุมเกี่ยวกับความหมาย วิธีการวัด และการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความคิดเห็นต่อทฤษฎี C - K และแบบสอบถามความหมายความคิดสร้างสรรค์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อขอเก็บข้อมูลกับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ มด้วย
ตนเอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย การน าผลการวิจัย และขออนุญาตบันทึกเสียง นอกจากน้ี ได้ส ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์แห่งหน่ึงด้วยการใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (google form) 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลตามหลักสามเส้า (Triangulation) ลงรหัสข้อมูลและวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) เพ่ือสรุปเป็นชุดความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

การสังเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  
เพ่ือรวบรวมความรู้พ้ืนฐานส าหรับร่างกิจกรรมเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผลการวิจัยในส่วนน้ีแบ่ง
การน าเสนอเป็น 3 หัวข้อ รายละเอียดแต่ละหัวข้อน าเสนอดังน้ี 

5.1 ความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
5.1.1 ความคิดในทางที่ดี มีผู้ให้ความหมายจ านวน 4 คน ซึ่งหมายถึงความคิดทางบวกที่รู้สึกดี โดยสามารถเปลี่ยน

ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ให้เป็นความสุขทั้งในเรื่องการด ารงชีวิตและการท างาน การพิจารณาใช้กฎเกณฑ์ของสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าความคิดน้ันเป็นความคิดที่ดีและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่ ความคิ ดสร้างสรรค์ที่คิดขึ้นมา
สามารถใช้พัฒนาต่อยอดได้ทั้งการพัฒนาสิ่งของที่มีอยู่ กระบวนการ หรือผลงานทางศิลปะได้ ดังอาจารย์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ กล่าวว่า “อันดับแรกน่าจะแอดติจูดเชิงบวกที่มีต่อชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ที่เราท าขึ้นมารู้สึกดี และต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอื่น” 

5.1.2 จินตนาการที่มนุษย์สร้างข้ึน มีผู้ให้ความหมายจ านวน 5 คน ซึ่งหมายถึง มโนภาพหรือความคิดที่ไม่ยึดติด
กับรูปแบบเดิม ไม่มีกรอบหรือกติกาในการได้มาซึ่งความคิด ความคิดน้ียังสร้างขึ้นมาหรือเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน แต่อาจจะ
เกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต ซึ่งหลายแนวคิดในปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่ในอดีตไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้
เช่นกัน ดังนักศึกษาทุนความคิดสร้างสรรค์กล่าวว่า “แสดงจินตนาการที่มีออกมา คือถึงแม้ว่ามันจะดูว่ามันจะเป็นไปไม่ได้  
ก็เรียกมันว่าสร้างสรรค์” และรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมกล่าวว่า “บางอย่าง 5 ปี 6 ปี 7 ปี ถึงจะถูกเอาไปใช้เป็นประโยชน์
ทางการค้า ผมก็ไม่เชื่อนะวันน้ัน เขาอาจจะเริ่มต้นคือบางอย่างเพ่ือการน้ี แต่มันเจ้ง มันก็ถูกเก็บ” 

5.1.3 ความเป็นตัวของตัวเอง มีผู้ให้ความหมายจ านวน 3 คน ซึ่งหมายถึงความคิดที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง
เป็นเอกลักษณ์ที่แปลกจากคนอื่น อาจจะคล้ายกันแต่จะต้องสื่อออกมาในแบบที่แตกต่างกันให้คนอื่นได้รับรู้ ดังอดีตหัวหน้าทีม
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ออกแบบบริษัท Greyhound กล่าวว่า “คิดในเรื่องที่ต้องเอาความเป็นตัวเอง ผมว่ามันเรียกความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้นะถ้าขาด
ความเป็นตัวเอง identity ของตัวเอง” และนักศึกษาทุนความคิดสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ความคิดที่มาจากตัวเราที่คิดที่แปลก
จากคนอื่น มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจเจก เป็นตัวตนของนักออกแบบ” 

5.1.4 ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ มีผู้ให้ความหมายจ านวน 18 คน ซึ่งหมายถึง เครื่องมือ กระบวนการ หรือ
ความสามารถในการคิดที่ไม่เหมือนคนอื่น หรือคิดนอกกรอบโดยไม่ยึดกฎเกณฑ์ใด ๆ  ของสังคม ผู้คิดมีมุมมองต่างจากผู้อื่นและ
รับรู้ได้ถึงความเป็นไปได้หรือความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือผลิตความคิดเชิงทฤษฎี กระบวนการ หรือผลงานชิ้นใหม่ที่เป็น
ต้นแบบโดยไม่ผลิตซ้ าจากในอดีต การสร้างสิ่งใหม่ที่ต่างจากอดีตเลยเป็นไปได้ยากโดยต้องศึกษาความรู้ที่ผ่านมาในอดีต  
แต่อย่างไรก็ตามควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใหม่เพ่ิมมูลค่าเพ่ือให้กับประเทศหลุดจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ส่วนความใหม่
เป็นเกณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ในอดีตของผู้ตัดสิน ดังผู้อ านวยการสถาบันการจัดการความรู้และนวัตกรรม
กล่าวว่า “Creativity is the capacity (potential or actual) to perceive new relationships and new possibilities” 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า “ผมสามารถที่จะเห็นมุมต่างคนอื่น ผมเห็นมุมต่าง ผมอาจจะมอง
มุมต่างของคนอื่น” และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์กล่าวว่า “เป็นการท าสิ่งที่มันใหม่ขึ้นมาเลย แต่ปัจจุบันการท าสิ่งที่มันใหม่ 
มันเป็นไปได้ยากมาก” 

5.1.5 ความคิดต่อยอดจากสิ่งเดิม มีผู้ให้ความหมายจ านวน 12 คน ซึ่งหมายถึง ความคิดที่ไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่
ทั้งหมดแต่พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดหรือสิ่งของที่มีอยู่แล้ว ความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องนอกกรอบเสมอไป แต่สามารถ
พัฒนาต่อยอด พลิกแพลง หรือบิดเบือนไปจากความคิดเดิมในกรอบ หรือต่อยอดมาจากความคิดเดิมของตัวผู้คิดเอง กล่าวคือ 
เป็นกระบวนการคิดที่ผสมผสานระหว่างความรู้เดิมและความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ตามความหมายน้ียังเป็นการพัฒนา
แนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เกิดความสวยงาม เกิดสุนทรียภาพ หรือเกิดวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยพิจารณาข้อดีหรือจุดเด่นในสิ่งน้ันแล้วดึงออกมาสร้างสิ่งใหม่ ดังผู้สอนวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์กล่าวว่า “creative 
thinking เน้ีย มองว่าแบบน้ีมันบางทีมันไม่ได้ immerse แบบร้อยเปอร์เซ็น” และ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์กล่าวว่า “ความคิด
สร้างสรรค์เป็นอะไรที่แปลกใหม่ ต่อยอดจากสิ่งเดิม แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดิมที่เคยมี” 

5.1.6 ความคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีผู้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ตามความหมายน้ีจ านวน 14 คน  
ซึ่งหมายถึง กระบวนการคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคม และคนรอบข้าง ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นมีความหมายรวมถึงการใช้สอย การพัฒนา การแก้ปัญหา และความสวยงาม ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าในรูปตัวเงินหรือ
สร้างคุณค่าที่ท าให้ชีวิตดีขึ้นในทั้งแง่มุมด้านจิตใจและร่างกายก็ได้ ดังรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
กล่าวว่า “ผมอาจจะมองมุมต่างของคนอื่นซึ่ง มัน practical ได้ แล้วมันก็ก่อประโยชน์ให้คนอื่นอีกด้วย และอาจารย์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า “ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ มันจะตอบกลับที่ชีวิตมนุษย์ หมายความว่า ท าให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วย 
ทั้งทางด้านจิตใจและทั้งกายภาพนะครับ” 

ผลความส ารวจความหมายของความคิดสร้างสรรค์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 6,755 คน โดยแยกตามระดับความเข้าใจของนักศึกษา พบว่า ทุกระดับความเข้าใจส่วนใหญ่ (ร้อยละ  
50.030 – 67.939) ล้วนให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ รองลงมาคือ ความคิดต่อยอดจากสิ่ง
เดิม (ร้อยละ 20.118 – 21.665) ส่วนความหมายตามแนวคิดอื่นมีจ านวนเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การยืดหยุ่นทางความคิด 
จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้น และความเป็นตัวของตัวเอง (ร้อยละ 8.453  6.188  และ 4.175 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามความหมายและระดับความเข้าใจของนักศึกษา 

ความหมายของความคิด
สร้างสรรค ์

ระดับความเข้าใจความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อยและ 
น้อยท่ีสุด 

- ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ 520 (51.030) 1,911 (57.028) 1,284 (60.480) 89 (67.939) 3,893 (57.631) 
- ความคิดต่อยอดจากสิ่งเดิม 205 (20.118) 726 (21.665) 457 (21.526) 27 (20.611) 1,442 (21.347) 

- การยืดหยุ่นทางความคิด 123 (12.071) 249 (7.431) 169 (7.960) 15 (11.450) 571 (8.453) 

- จิตนาการท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 62 (6.084) 237 (7.073) 119 (5.605) - 418 (6.188) 

- ความเป็นตัวของตัวเอง 83 (8.145) 135 (4.029) 64 (3.015) - 282 (4.175) 
รวม 1,019 (100.000) 3,351 (100.000) 2,123 (100.000) 131 (100.000) 6,755 (100.000) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 

สรุปความหมายของความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความเห็นสอดคล้องกัน 
ได้แก่ 1) ความคิดใหม่ 2) ความคิดที่มีประโยชน์ 3) ความคิดต่อยอด 4) ความคิดที่แสดงตัวตน และ 5) จินตนาการ  

5.2 วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้ทั้งมมุมองผู้เรยีนและผู้สอน ดังน้ี 
5.2.1 การพัฒนาท่ีผู้เรียน แบ่งเป็น 3 หัวข้อ มีรายละเอียดดังน้ี  

1) การท าความเข้าใจกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 10 คน ขั้นตอน
แรกของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ ต้องท าให้นักศึกษาเข้าใจค าว่า ความคิดสร้างสรรค์ก่อนซึ่ง
ต้องเขาใจทั้งความหมาย นิยาม กรอบแนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือส าหรับพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพราะเมื่อเอ่ยถึงค าว่าความคิดสร้างสรรค์ ผู้คนส่วนมากจะไม่เข้าใจความหมายและกรอบ
แนวคิด และคิดว่าเป็นแค่นามธรรม ไม่สามารถจับต้องหรือวัดผลได้ เพราะฉะน้ันก่อนที่จะท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ต้องเข้าใจความหมายและกรอบแนวคิดก่อน ถึงจะเข้าใจปัญหาหรือโจทย์ที่จะท า ดัง
อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์กล่าวว่า “เบื้องต้นต้องท าให้ตัวนักศึกษาเข้าใจขอบเขต
ของความคิดสร้างสรรค์ก่อน ต้องท าให้เขาเข้าใจ พอเข้าใจความหมายคืออะไร เขาก็ต้องผลิตงานออกมา
ด้วยกรอบคิดน้ันได้" 

2) การฝึกทักษะ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 20 คน ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการฝึก
ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกให้คิด การฝึกให้คิดไม่ได้คิดเฉพาะในห้องเรียน นอกห้องก็มีสิ่งที่ให้คิด
มากมาย การฝึกเป็นการกระตุ้นให้คิดตลอดเวลา เมื่อได้รับการฝึกกระบวนการคิดจะเปลี่ยน และน ามา
พลิกแพลงและแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น การคิดมีหลายแบบ เช่น คิดจากมุมมองที่แตกต่าง หรือคิดนอกกรอบ 
คิดจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ เป็นต้น นอกจากน้ีต้องฝึกนักศึกษาให้มีนิสัยช่างสังเกต บันทึกสิ่งที่เห็นหรือ
ถ่ายภาพเก็บไว้ ส าหรับประกอบความคิด ดังผู้อ านวยการสถาบันการจัดการความรู้และนวัตกรรมกล่าว
ว่า "They need to practice a lot so it becomes their natural way of thinking. Students also 
need to be more curious, not to be afraid to go outside their comfort zone, and not be 
scared of failing. และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า "สอนทักษะนวัตกร เขาวิจัยมาแล้วอยู่ 5 
อย่าง A E I O U A ก็คือ Ask การต้ังค าถาม, E-experiment การลงมือท า, I คือ Idea, O คือ observe 
การสังเกต, U ผมใช้ค า another the People Thank you คือปฏิสัมพันธ์” 
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3) การจัด workshop เกี่ยวกับความสร้างสรรค์ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 11 คน ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากการเรียนการสอนปกติแล้ว ควรมีการท า workshop ในชั่วโมงเรียนซึ่งเป็น
การสอนด้วยการลงมือท าและให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ซึ่งต่างจากการจัด workshop โดย
หน่วยงาน ได้แก่  BUCC ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์ความรู้ ด้านการออกแบบ และความคิด
สร้างสรรค์ (TCDC) และ อุทยานการเรียนรู้ ซึ่งการจัด workshop จากหน่วยงานเหล่าน้ี เด็กที่เข้าไป
ร่วมส่วนมากจะเป็นเด็กทุน หรือเด็กที่ส่งผลงานเข้าประกวด จึงมองว่าเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
แล้วที่เข้าไปประกวด ดังนักศึกษาทุนความคิดสร้างสรรค์กล่าวว่า “อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่
คล้าย ๆ กับกิจกรรมของนักศึกษาทุน โดย workshop มีวิชาศิลปะให้นานขึ้น แทนที่เราจะเอาเวลาไป
เรียนอย่างเดียว ควรที่จะแบ่งเวลาเรียนให้มีเวลาน้อยลง ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น” 

5.2.2 สิ่งที่ผู้สอนควรท าเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียน แบ่งการน าเสนอ 7 หัวข้อ แสดงรายละเอียดดังน้ี 
1) การเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนก่อนเปลี่ยนที่นักศึกษา มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 11 คน อาจารย์ผู้สอน

เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในชั้นเรียน เพราะเป็นหน้าที่
โดยตรงในการให้ความรู้ ดังน้ัน การที่อาจารย์จะสอนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ต้อง
เข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และต้องเปิดใจ ให้ก าลังใจ เปลี่ยนวิ ธีการคิด แล้วจึงปรับเปลี่ยน
กระบวนการ ปรับเปลี่ยนหลักสูตร และออกแบบวิธีการสอน ดังอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า 
"คนที่น่าจะเปลี่ยน คืออาจารย์ก่อนที่จะเปลี่ยนที่เด็ก เปลี่ยนแค่ My Set อาจารย์ ไม่ใช่เปลี่ยนนักศึกษา 
มันอยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์" 

2) การเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 11 คน สิ่งหน่ึงที่นักศึกษาทุกคนต้องการคือ
คนที่คอยให้ค าปรึกษา คอยกระตุ้น เปิดพ้ืนที่ให้เขาแสดงออก และน าเสนอออกมาอย่างเป็นระเบียบและ
มีวิธีการ เป็นการ Coaching มากกว่าการสอน ดังอาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์กล่าวว่า 
“บางคนเขาไม่คิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันจ าเป็นต่อชีวิต และเขาก็ไม่ได้โตมาในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อ
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เราก็ต้องช่วยเขาบ้าง ซึ่งนักศึกษาบางคนไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์แต่มาเรียน
ด้านผลิตงานสร้างสรรค์ก็ตาม ด้วย Nature ของเขา หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องช่วยเขาระดับหน่ึง 
เราต้องชี้ทางให้เขาไปได้ แล้วส่วนหน่ึงเราก็ต้องเข้าใจ Nature ของเขาว่าพ้ืนฐานเป็นคนสนใจอะไร ชอบ
ท าอะไร อยากท าอะไรในชีวิต มากกว่าที่จะมาก าหนดบอกให้เค้าท าตามเส้นที่เราขีด แต่อย่างแรกก็คง
ต้อง Guide ก่อน จะท าหนังแบบไหน แต่ก็ต้องมี Background ว่าเค้าชอบแนวไหน " 

3) การให้ประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 15 คน ในการเรียนการสอน
นอกจากสอนเทคนิคและทฤษฎีแล้ว หากจะท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จ เด็ก
ต้องได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  ได้รับความเอาใจใส่ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และทัศนะจากผู้สอน
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เขาเห็นมุมมองที่แตกต่าง ดังอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์กล่าวว่า “ถ้าจัดให้เขาสามารถ
ออกไปหาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกได้บ้าง การพบปะผู้คน ทัศนคติอะไรต่าง ๆ ถ้าเกิดเรายิ่งเจอเยอะ
หรือว่ามีแขกคนส าคัญ ๆ อาจารย์สามารถที่จะดึงมาให้ประสบการณ์ได้" 

4) การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับโจทย์หรือปัญหา มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 11 คน เครื่องมือในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีมากมายหลายประเภท ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้ นมาใหม่ แต่ไม่สามารถ
เจาะจงลงไปได้ว่าเครื่องมือตัวไหนดีที่สุดเพราะในการน าเครื่องมือมาใช้หรือการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ให้
เหมาะสมน้ัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลาน้ันเพราะฉะน้ันเครื่องมือที่ดีที่สุด คือเครื่องมือที่เหมาะสม
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ที่สุดในแต่ละสถานการณ์และเลือก ใช้ถูกโอกาสกับถูกประเภท แต่ละคนจะมีเทคนิคการเลือกที่ไม่
เหมือนกัน หรือบางคนอาจจะสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมก็เป็นได้ ดังผู้อ านวยการ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า “ผมถึงได้บอกว่าแต่ละช่วงแต่ละอย่าง มีหลายๆ Tools เข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่พอท าเข้าจริงๆ ก็จะมี Tools ที่คิดว่าเหมาะกับคนไทย เหมาะกับสถานการณ์ ธุรกิจแต่ละประเภท ก็
จะมี Tools ที่มันเฉพาะ”  

5) การสอนพ้ืนฐานให้เข้าใจก่อนน าไปประยุกต์ใช้งาน มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 14 คน การศึกษาควร
พัฒนาความรู้เก่าให้แน่นเพ่ือความแม่นย า ดังน้ัน ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่เป็นทฤษฎีก่อน อาจารย์จึงต้องสอนพ้ืนฐานให้เข้าใจความเป็นมาก่อนอันดับแรก ต้อง
อธิบายทฤษฎี จะได้รู้ว่าทฤษฎีมีอะไร รู้ว่ากรอบคืออะไร เสร็จแล้วจึงสอนให้ฝึกหัดเทคนิค ถึงจะคิดสิ่ง
ใหม่ที่ต่างจากความคิดเก่าขึ้นมาได้ ถ้าไม่รู้จักกรอบก็จะไม่สามารถออกนอกกรอบได้ แต่การเรียนพ้ืนฐาน
ต้องเริ่มต้นด้วยความสนุก เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็ก ควรใช้ค าพูดอธิบายให้เข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษา
วิชาการมากเกินไป ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจ ดังอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า “สอน 
Content ของเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ก่อน คือ creativity เหมือนคิดฟุ้งซ่าน คิดเยอะ แล้วฟุ้งซ่าน มันจะ
มีมุมน้ัน ท าอย่างไรจะให้มัน Balanced ท าให้มันอยู่ใน Context ของการเรียนการสอน ชอบมีค าว่าคิดนอก
กรอบ แล้วในกรอบท าเป็นหรือยัง มันต้อง link กับความจริงก่อน” 

6) การคิดเพ่ือให้ได้โจทย์หรือปัญหา มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 30 คน ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การคิดปัญหานักศึกษามักจะคิดไม่ออก ต้องให้เวลาคิดมากขึ้น ถามคุยเรื่องที่เขาชอบ เรื่องที่เขาถนัด 
แล้วโยงเรื่องน้ันเข้ามาเป็นงาน สอนให้คิดเป็นระบบ พอทุกอย่างเป็นระบบจะสามารถตีโจทย์ ได้ เปิด
มุมมองเกี่ยวกับข้อจ ากัดที่ท าให้คิดว่าท าไม่ได้ ข้อจ ากัดคือสิ่งที่คิดขึ้นมาเอง วิธีการส่วนใหญ่ คือมันสอน
ให้คิดอย่างรอบคอบ คิดในประเด็นปัญหา หรือหากคิดไม่ออกก็อาจจะฝึกให้อภิปรายกลุ่ม หาปัญหาจาก
การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่จ าเป็นต้องให้ นักศึกษาคิดคนเดียว ดังอาจารย์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวว่า “สร้างวิธีการที่ท าให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างทางเลือก เขาก็
จะมีทางเลือกในการแก้ปัญหา Discuss กันไปเรื่อย ๆ  สุดท้ายจะได้ความคิดแบบที่ดีที่สุด หน้าที่ของ
อาจารย์คือค่อย ๆ ตบกระบวนการน้ี มองปัญหาของเขาให้เจอ แล้ววิธีการแก้ไขเขาก็สร้างขึ้นมา สุดท้าย
จะจบที่เขาได้ Product หรืออะไรก็แล้วแต่” 

7) การสร้างจินตนาการ มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 16 คน ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากจินตนาการ เกิด
จากความรู้สึก อาจารย์ผู้สอนต้องไม่ปิดกั้นความคิดของนักศึกษาปล่อยให้ นักศึกษาคิดเองไปก่อน ให้
จินตนาการเป็นตัวขับเคลื่อน อย่าชี้น า คิดถูกผิดไม่เป็นไร มันจะผิดก็ได้ มันอาจจะถูกก็ได้ ให้การยอมรบั 
ไม่จ ากัดกรอบความคิด ไม่จ ากัดวิธีการ ตัวผู้สอนเพียงแต่ชี้แนะ ดังอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมกล่าวว่า 
“เริ่มจากจินตนาการก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าจินตนาการจะส าคัญกว่าความรู้ หรือต้องมีความรู้ก่อน
ค่อยไปจินตนาการ เขาเรียกวิธีการออกแบบวิธีคิด แบบน้ีว่า Unconscious คือผมสอนเด็กทั้ง 2 
ประเภท อีกอันเขาเรียกว่ า Subconscious เริ่ ม ต้นด้วยวิธี ง่าย  ๆ  คือคิดแบบไร้สติก่อน ใช้  
Subconscious ในการออกแบบ”  

โดยสรุป นักศึกษาต้องท าความเข้าใจกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ทั้งกระบวนการ และเครื่องมือ
ส าหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ที่ลึกซึ้งหลายศาสตร์ เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลาย ต้องเชื่อมั่นว่าตนเองมีความคิด
สร้างสรรค์และกล้าที่จะคิด หมั่นฝึกฝน และมีความชอบในงานที่จะคิดน้ัน ส่วนอาจารย์ผู้สอนควรเริ่มเปลี่ยนความคิดที่ใช้สอน
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นักศึกษาก่อนโดยต้องเปิดใจและให้ก าลังใจนักศึกษาก่อน ให้ค าปรึกษาและคอยแนะน า สร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาน าไปผลิตเป็นผลงาน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องมีกระบวนการและเป็นล าดั บขั้นตอน โดยให้
ประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่และเลือกใช้เครื่องมือการคิดให้เหมาะกับโจทย์ ให้ความรู้พ้ืนฐานก่อนแล้วค่อยจึงสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี การให้โจทย์และสอนวิธีการค้นหาปัญหาให้กับนักศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะท าให้ได้ปัญหาที่
ตรงจุดและเป็นสิ่งที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง  

5.3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย C - K theory 
ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 หัวข้อ แสดงรายละเอียดดังน้ี 
5.3.1 ความคิดเห็นต่อ C - K theory ประกอบด้วย 2 หัวข้อ แสดงรายละเอยีดดังน้ี 

1) การสร้างความคิดด้วย C - K theory มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 20 คน C-K theory สามารถน าไปพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยเป็นการฝึกคิดนอกกรอบแบบไม่มีตรรกะบนพ้ืนที่ concept  และช่วยคิดของ
แปลกใหม่ภายใต้ความเป็นไปได้หรือข้อจ ากัดที่ถูกก าหนดไว้ เน่ืองจากมีพ้ืนที่ concept ซึ่งเป็นการคิด
แบบนอกกรอบ และพ้ืนที่ knowledge ที่อยู่บนพ้ืนแห่งความจริง ขั้นตอนการคิดเริ่มต้นจากต้ังโจทย์
ปัญหาที่ลึกซึ้ง คิดหาแนวทางแก้ปัญหาที่แปลกใหม่บนพ้ืนที่  concept แล้วหาข้อมูลมาสนับสนุนบน
พ้ืนที่ knowledge การพัฒนาแบบน้ีอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดตามจิตนาการแล้วน ามา
ตรวจสอบความเป็นไปได้โดยใช้เหตุผลประกอบ C - K theory ช่วยนักศึกษาเข้าใจกระบวนการของการ
คิดสร้างสรรค์ ให้เขาเริ่มต้นคิดได้ง่ายขึ้นและให้เรียนรู้วิธีการคิด ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
กับสิ่งอื่นได้ นอกจากน้ี ในปัจจุบัน แวดวงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ยังได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ได้มาซึ่งผลงานมากกว่าตัวชิ้นงานน้ัน ซึ่ง C - K theory เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงที่มาหรือ
กระบวนการคิดผลงาน ดังอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า “ถ้าดูตามไอเดียตรงน้ี ก็คือพัฒนาได้ 
ตรงที่ว่า มันมี concept space กับ Knowledge space concept ก็เป็น ideal ลบแบบหลุด ลบแบบ
ไม่มีกรอบ มาถึงโลก Knowledge เป็นโลกที่มีกรอบ เป็นความจริง เกิดแรงดันวิงไปวิ่งมา ผมคิดว่าก็ตอบ
โจทย์นะ” และอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า “เป็นไปได้ครับ เหมือนตัวอะมีบ้า ที่แตกตัวไป
เรื่อย เป็นหน่ึงที่มีความเป็น process base ในโลกปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบน้ีหมด อย่างเช่น
ศิลปินแบบ conceptual น่ีเขาก็ผลิตเป็น object นะแต่ object ไม่ส าคัญเท่า concept” 

2) เครื่องมือส าหรับการคิด มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 6 คน C - K Theory เป็นเครื่องมือส าหรับการคิด
เช่นเดียวกับเครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบอื่นที่มีอยู่หลายแบบ เป็นเหมือนการคิดแบบอเนก
นัย (divergent thinking) ที่ให้แตกความคิดออกมาหลายๆ แนวทางก่อน แล้วค่อยความคิดแบบเอกนัย 
(convergent) ที่มีคิดการแก้ปัญหาที่แคบและมีทางเลือกน้อยจนได้ทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้คิดสามารถ
ประยุกต์ใช้วิธีการของทั้งฝั่ง C (concept) และ K (knowledge) เพ่ือใช้ในการออกแบบ เมื่อถึงตอนการ
น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้คิดสามารถน าไปมาเป็นวิธีการคัดเลือกแนวคิดที่คิดขึ้นบางส่วนเพ่ือน าไป
ทดลองใช้จริง ซึ่งการประเมินโดยใช้ความรู้ในฝั่ง K (Knowledge) มาประกอบ นอกจากน้ี ยังอาศัย
วิธีการ C - K Theory มาใช้ในการประเมินต้นแบบหลายแบบเพ่ือจะคัดเลือกไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
จริง ดังอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวว่า “C - K น่ีก็คือกระบวนการ มันใช้ได้ แต่มันเป็นแค่
หน่ึงใน ทางเลือกที่เขาจะเดินไป เหมือนเราจะไปเชียงใหม่ เราก็ ไปได้หลายวิธี เดินไป น่ังเครื่องบิน หรือ
น่ังรถไฟก็ได้” และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า “จริง ๆ เป็นหลักการ Divergent Thinking 



 

Poster 

703 

แต่จริงๆแล้วผมมองว่าทุกหลักการมันเหมือนกัน เพราะอย่างเมื่อกี้ ฟัง  C - K หรือ CDIO มันคือ 
Divergent Thinking  กับ Convergent thinking ความคิดสร้างสรรค์พูดเรื่องน้ีมาก นานมากแล้ว” 

5.3.2 ประเด็นที่ควรเพ่ิมเติมใน C - K theory แสดงรายละเอียดดังน้ี 
1) การเพ่ิมพ้ืนที่จินตนาการ (imagine space) มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 2 คน ในพ้ืนที่ C (concept) ควร

เพ่ิมพ้ืนที่ในส่วนของจินตนาการ โดยเห็นว่าในส่วนของพ้ืนที่แนวคิดยังคงยึดติดอยู่ความรู้ แต่การเพ่ิม
พ้ืนที่จินตนาการจะเป็นการกระตุ้นความคิดให้สามารถคิดได้อย่างอิสระและไร้ขอบเขตได้มากขึ้น  
ดังอาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์กล่าวว่า “ส่วนพ้ืนที่ concept จะต้องไม่มีตรรกะ  
อย่างอาจารย์มิกยังบอกเลยบอกว่า คือ เพ่ิมพ้ืนที่ I (imagine) ไปด้วยเลย พ้ืนที่ที่ให้เค้ามีจินตนาการมาก
ขึ้นล้ า ๆ อะไรอย่างง้ี” 

2) การแลกเปลี่ยนความคิด (share idea) มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 1 คน ภายหลังจากการคิดด้วย C - K 
theory แล้ว ผู้คิดควรน าความคิดเหล่าน้ันไปแลกเปลี่ยนถามความคิดเห็นกับผู้อื่น เพ่ือยืนยันความคิด
หรือเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่ นอกจากน้ี การท าแบบน้ีท าให้ผู้คิดสามารถฝึกทักษะการบริหารคน
ได้อีกด้วย ดังอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า “แชร์ไอเดียครับ เค้าน าเสนอไอเดียของเค้า ซึ่งเค้ารู้
ว่ามันคิดยังไง เค้าก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเค้าขาดอะไร” 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 1 คน สิ่งที่ควรค านึงถึงเมื่อ
คิดแก้ปัญหา คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาผลที่จะเกิดในระยะยาว ดังอาจารย์คณะนิเทศ
ศาสตร์กล่าวว่า “สิ่งที่เพ่ิมเติมน่าจะเป็นของความแบบความรับผิดชอบของสังคม คือท้ายที่สุดแล้วพอ
เด็กเค้าคิดแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้ว แต่เค้าจะไม่ค่อยดูว่าผลระยะยาวมันจะเป็นยังไง อันน้ีน่าจะส าคัญ
กว่าคนที่ท างานสร้างสรรค์” 

4) การน าความคิดไปทดลองใช้ มีผู้ ให้ความเห็นจ านวน  4 คน C - K Theory เป็นการผลิตความคิด 
(generate idea) แต่ยังไม่มีการตรวจสอบแนวคิดซ้ าแล้วซ้ าอีก และยังไม่มีการน าความคิดเหล่าน้ันไป
ทดลองใช้ให้เกิดผลจริง (implement) เช่นเดียวกับเครื่องมือการคิดตัวอื่น เช่น CDIO ดังน้ัน ภายหลัง
จากการผลิตความคิดแล้วควรมีการผลิตเป็นต้นแบบขนาดจ าลอง แล้วน าไปทดลองใช้เพ่ือดูผลที่เกิดขึ้น 
ดังผู้อ านวยการ บริษัท creative me กล่าวว่า “โดยปกติของทางเราจะ match เรื่อง design เรื่องของ
ความต้องการ เราจะต้อง proof หลายรอบ ไม่มีครั้งไหนที่ท างานแล้วจบรอบเดียว” และนายกสมาคมผู้
ก ากับภาพยนตร์ไทยกล่าวว่า “C K แล้วก็ ตัว W working ครับ เอาไปลองท าดูคือของพวกน้ีถ้า ไม่ลอง
ไม่ท ามันจะไม่รู้ผลว่ามันได้แค่ไหน ไม่ต้องท าใหญ่ แต่ว่าท าเหมือน”  

5.3.3 ความไม่เหมาะสมของการใช้ C - K theory มีผู้ให้ความเห็นจ านวน 4 คน หากอาจารย์และนักศึกษาไม่
เข้าใจกระบวนการ C - K Theory จะเป็นการจ ากัดความคิดของนักศึกษา นักศึกษาสามารถคิดโดยใช้วิธีของนักศึกษาเอง การ
แยกแยะความคิดออกไปจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างจะถูกจ ากัด การคิดแก้ไขปัญหาหน่ึงๆ ยังสามารถใช้วิธีการคิดได้
หลายวิธี แต่หากมุ่งเป้าไปที่ต้องใช้ C - K Theory เท่าน้ันก็จะเป็นการปิดกั้นความคิดของนักศึกษาไปโดยปริยาย และยิ่งไป
กว่าน้ัน หากพิจารณาในแง่ธุรกิจ สิ่งที่ผู้คิดคิดมาโดยผ่านขั้นตอนตาม C - K Theory น้ีไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่  
และไม่แน่ใจว่าการแตกความคิดจะสามารถท าได้ แม้ว่าจะพยายามหาข้อมูลในพ้ืนที่ knowledge มาสนับสนุน ดังอาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวว่า “คือมันไม่ได้ผิดอะไรในตัวมันเอง มันก็เป็นวิธีหน่ึง เป็น Process แบบหน่ึง แต่เป็นแค่แบบ
เดียว เขาอาจจะมีวิธีการที่ต่างออกไปก็ได้ ผมว่าไอ้กระบวนการแบบน้ี ค่อนข้างจ ากัด creativity ของเด็ก คือถ้าเด็กรู้หรือคนที่
สอนเข้าใจ น่ันอีกเรื่องหน่ึง แต่บางทีพอเอามาแยกแยะจนถี่ถ้วนแล้วบางที มันล็อกความ  creative” และคณบดีคณะ
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ศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า “การคิด Concept  แล้วการสร้าง Step แล้วว่ิงไปเอา knowledge มาปั๊บ ไม่สามารถท าให้ได้อย่าง
ง่าย มันก็จะเกิดแบบขั้นตอนของการแบบเหมือนกับว่า เฮ้ย ไม่แตกผลออกมาก็ได้” 

โดยสรุป การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตาม C - K theory ควรค านึงถึงว่า C - K theory เป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่แยกพ้ืนที่ระหว่างแนวคิดกับความรู้ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้คิดโดยน าความรู้มาช่วยขยายความคิดให้เกิดความ
แปลกใหม่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม C - K theory ยังเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยพัฒนาความคิดเครื่องมือหน่ึง ซึ่งยังมีอีก
หลายวิธีที่ช่วยนักศึกษาพัฒนาความคิดของตนเองได้ และยังควรเพ่ิมเติมในประเด็นการเพ่ิมพ้ืนที่จินตนาการในส่วนของ
แนวคิด การน าแนวคิดของตนเองไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ความคิดหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นควรค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และภายหลังจากได้ข้อสรุปของความคิดแล้ว ควรน าความคิดดังกล่าวไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จริงแล้วน าไปทดลองใช้ 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

การให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์จากผู้ให้ข้อมูลตรงกับองค์ประกอบของ Torrance (1974) เฉพาะในมิติแรก
คือ ความคิดริเริ่ม (Originality) โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งความหมายเป็น 3 ประเด็นที่ครอบคลุมความหมายของ Torrance ในมิติน้ี 
ได้แก่ 1) ความคิดใหม่ 2) ความคิดที่มีประโยชน์ 3) ความคิดต่อยอด ส่วนองค์ประกอบของ Torrance อีก 3 ด้าน ได้แก่ 
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้
กล่าวถึง แต่กลับให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่แสดงตัวตนและจินตนาการ 

C - K theory สามารถน าไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีได้ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า เป็นการฝึกคิด
นอกกรอบในพ้ืนที่แนวคิด (concept) และน าสารสนเทศในพ้ืนที่ความรู้ (knowledge) มาช่วยขยายความคิด เป็นเหมือนการ
คิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ที่ให้แตกความคิดออกมาหลายๆ แนวทางก่อน แล้วค่อยคิดแบบเอกนัย (convergent) 
สรุปความคิดที่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hatchuel et al (2016) ที่คิด C - K theory ซึ่งต้องมีส่วนขยาย C และส่วนขยาย 
K แล้วตรวจสอบความคิดน าความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นความคิด
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลยังเห็นว่าการใช้เพียง C - K theory เพียงอย่าง
เดียวเป็นการปิดกั้นความคิดนักศึกษา และ C - K theory ยังควรเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ในส่วนจินตนาการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเมื่ อ ไ ด้ ความ คิดแล้วควรน าไปแลกเปลี่ ยนกั บผู้ อื่ นและน าไปทดลองใช้  ซึ่ งหากนักศึกษาน า  C-K Theory  
ไปใช้ในการออกแบบโครงงาน (project) ชิ้นงาน / ผลิตภัณฑ์ (product) หรือแนวทางการแก้ปัญหา (solution) ก็จะท าให้
นักศึกษาได้มุมมองใหม่ ๆ ในสิ่งที่นักศึกษาออกแบบน้ัน โดยผ่านการมองอย่างรอบด้านบนพ้ืนฐานความรู้ที่นักศึกษาค้นคว้ามา 

ความคิดเห็นต่อ C - K Theory มีความสอดคล้องและแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาชีพ และกลุ่มนักศึกษาต่างเห็นว่า C - K Theory สามารถสร้างความคิดได้ และควรน า
ความคิดที่ได้จาก C - K Theory ไปทดลองใช้ ส่วนประเด็นที่ควรเพ่ิมเติมใน C - K Theory มีเฉพาะกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลยั
เท่าน้ันที่มองเห็นประเด็นที่ควรเพ่ิมเติม คือ ควรเพ่ิมพ้ืนที่จินตนาการ ควรน าแนวคิดไปแลกเปลี่ยน และควรเพ่ิมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 



 

Poster 

705 

ตารางที ่2 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อ C - K Theory ระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ความคิดเห็นต่อ C - K อาจารย์มหาวิทยาลยั นักวิชาชีพ นักศึกษา 

การสร้างความคิดด้วย  
C - K theory 

ม.รัฐ (วจ วศ) 
ม.เอกชน (ศก นศ มภ จธ วศ)  
มภร. (นศ) 

นายกสมาคมผู้ก ากับฯ 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 

ม.รัฐ (วจ) 
ม.เอกชน (ทุน C) 
มภร. (นศ) 

เครื่องมือส าหรับการคิด ม.รัฐ (วศ) 
ม.เอกชน (สถ ศก มภ) 

ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ 

 

ควรเพ่ิมพ้ืนที่จินตนาการ ม.เอกชน (มภ) 
มภร. (นศ) 

  

ควรแลกเปลีย่นความคิด ม.เอกชน (วศ)   
ควรเพ่ิมการรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ม.เอกชน (นศ)   

น าแนวคิดไปทดลองใช้ ม.รัฐ (วศ) ผอ.บริษัท creative me 
นายกสมาคมผู้ก ากับฯ 

ม.เอกชน (ทุน C) 
 

ความไม่เหมาะสมของ C - K ม.เอกชน (สถ ศก) 
คณบดี ศก 

ผอ.บริษัท creative me  

หมายเหตุ : ม. = มหาวิทยาลัย มภร. = มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผอ. = ผู้อ านวยการ ทุน C = นักศึกษาทุนความคิดสร้างสรรค์ ศก = คณะศิลปกรรม 
นศ = คณะนิเทศศาสตร์ วจ = คณะวิจิตรศิลป์ มภ = คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ วศ = คณะวิศวกรรม จธ = คณะการสร้างเจ้าของ-
ธุรกิจและบริหารกิจการ สถ = คณะสถาปัตย์ 

 

7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
7.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควรเริ่มจากให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีหลากหลายมิติ

หลายมุมมอง ทั้งตามแนวคิดของ Torrance ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดคล่องแคล่ว 3) ความคิดยืดหยุ่น และ  
4) ความคิดละเอียดลออ และตามมุมมองผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ความคิดใหม่ 2) ความคิดที่มีประโยชน์ 3) ความคิดต่อยอด  
4) ความคิดที่แสดงตัวตน และ 5) จินตนาการ 

7.2 การน า C - K theory ไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผู้สอนควรพยายามเพ่ิมจินตนาการใน
พ้ืนที่แนวคิด (Concept) ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวทางแก้ปัญหาที่คิดต้องนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อนักศึกษา
คิดได้แล้วให้นักศึกษาน าความคิดน้ันไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น และถ้าเป็นไปได้ให้นักศึกษาลองสร้างแนวคิดน้ันเป็นของจริงแล้ว
น าไปทดลองใช้ สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการคิดโดยใช้ C - K Theory เข้าช่วย จะท าให้นักศึกษามีการจัดความคิดเป็นระบบและ
มีความพยายามคิดประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ข้อมูลและความรู้ประกอบในการแตกหรือขยายความคิดให้ได้มุมมองใหม่
เพ่ิมขึ้น 
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