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สสวัดี นกัษึกสา
อขห้ใทกุนค ยืขึน้



การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความหมาย

กระบวนการ

Pre-Test
จงเติมข้อความลงในตารางให้ตามความและเข้าใจของนักศึกษาหลังจากศึกษาเรื่องการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ตามความรู้และเจ้าใจเดมิของนักศึกษา  ( งานเดี่ยว )



นักศึกษาคิดอะไรกับภาพที่เห็น

หนังเรื่องนี้ชื่ออะไร



 (2) เมื่อจบสิ้นการชมวิดีโอ
       ท่านคิดอะไรและอย่างไร
       กับวิดีโอนี้ 

(1) ให้นักศึกษาชมวิดีโอ
      อย่างตั้งใจ
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(1) ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะน าไปสู่สิ่งใหม่ๆ เกิดผลผลิต
ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ 
(Baron and May. 1960) 

(2) ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่รวมการดึงประสบการณ์เดิมของ
แต่ละคนออกมา  แล้วน ามาจัดให้อยู่ในรูปใหม่ (Wescott  and  Smith. 1963) 

(3)    เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างผลผลิตหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่   ที่ได้จาก
ประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เดรฟดาล  (Drevdahl. 1960) 

(4)   Looking at problems or situations from a fresh 
perspective that suggests unorthodox solutions (which 
may look unsettling at first). Creative thinking can be 
stimulated both by a freewheeling (unstructured) 
process such as brainstorming, and by a step by step 
(structured) process such as lateral thinking  
(BusinessDictionary, 2010 )

http://www.businessdictionary.com/definition/problem.html
http://www.businessdictionary.com/definition/perspective.html
http://www.businessdictionary.com/definition/solution.html
http://www.businessdictionary.com/definition/process.html
http://www.businessdictionary.com/definition/brainstorming.html
http://www.businessdictionary.com/definition/structured.html
http://www.businessdictionary.com/definition/lateral-thinking.html


(1) New ideas are composed of old elements

(2) Not all new ideas are on a par

(3) Creativity is enhanced by the ability

      to detect connections between ideas



แรงจูงใจ
กระบวนการ

เครื่องมือ

ความคิด
  สร้างสรรค์ 

 ความรู้ ทักษะ
ปัญญา

แรงบันดาลใจ
เทคนิค



           กรอบแนวคิด A
(1) ก าหนดเป้าประสงค์ต้องการที่ตั้งใจ
(2) วัดและประเมินความถนัดเชิง
         สร้างสรรค์ของตนเองที่มีอยู่
(3) เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
        ความรู้ที่ฐานสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
(4)   ใช้เครื่องมือช่วยในการคิด
(5)   ด าเนินการให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ตั้งใจ

         กรอบแนวคิด B
(1) Separate idea generation 

from evaluation. 
(2) Test assumptions.
(3) Avoid patterned thinking. 
(4) Create new perspectives.
(5) Minimize negative thinking.
(6) Take prudent risks.

(VanGundy, 2005



G E W

จงใชค้วามคิดเพื่อออกแบบต่อทอ่แก๊ส ท่อไฟฟ้า 
และ ท่อน้ าประปา เข้าสู่บ้านทั้ง 3 หลัง โดยทีท่่อ
ทั้ง 3 ไมท่าบและตัดกัน



G E W



(1) การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

(2) การคิดย้อนศร (Backward Thinking)

(3) การคิดในส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking) 

(4) การคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle)

(5) การคิดแนวข้าง (Lateral Thinking ) 

(6) การคิดแบบแตกหน่อทางความคิด (Germination Thinking) 

(7) การคิดแบบนอกกรอบ (Thinking Out of Box) 



(1)Brainstorming: The classic 
creative method for groups. 

(2)Reverse Brainstorming: Seek 
first to prevent   your problem 
from happening.

(3)Mind-mapping: Hierarchical 
breakdown and exploration.

(4)Six Thinking Hats: Think 
comfortably in different ways 
about the problem.

(5)PSI: Problem + Stimulus = Idea!
(6)Forced Conflict: Using conflict to 

stimulate the subconscious.
(7)Others 

http://creatingminds.org/tools/brainstorming.htm
http://creatingminds.org/tools/reverse_brainstorming.htm
http://creatingminds.org/tools/mind-mapping.htm
http://creatingminds.org/tools/mind-mapping.htm
http://creatingminds.org/tools/mind-mapping.htm
http://creatingminds.org/tools/six_hats.htm
http://creatingminds.org/tools/psi.htm
http://creatingminds.org/tools/forced_conflict.htm


Positive thinking is 

a  discipline that 

trains the human 

mind to change a 

perceived reality by 

repeatedly making 

positive mental 

statements.

Charlene M. 

Proctor

Positive Thinking
Affirmative
Behavior



ให้นักศึกษาชมวิดีโอ
อย่างตั้งใจ คิด และ
แสดงความเห็นในสิ่งที่
ก าหนดให้ต่อไป
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จงใช้กระบวนการคิดเชิงบวก เขียนประโยคต่อไปนี้ให้มี
ลักษณะที่สร้างสรรค์

ประโยคเดิม ประโยคใหม่
ลองท าไปก็เสียเวลาเปล่า
งบประมาณแค่นี้จะท าโครงการขนาดใหญ่
อย่างนี้ได้อย่างไร
พูดครั้งเดียวก็เข้าใจแล้ว อย่าตอกย้ าจนฟัง
แล้วน่าล าคาญ  

ลองให้นักศึกษาแต่งเอง

ลองให้นักศึกษาแต่งเอง



Thinking out of the
box is thinking of 

differently,    
unconventionally or 

from a new perspective. 
This phrase often refers to 
novel, creative and smart 
thinking. 

From Wikipedia, the free 





ลากเส้นตรงผ่าน
จุดทั้ง 6 จุด โดย 

(1) ใช้  5 เส้น 
   (2) ใช้  4 เส้น
   (3) ใช้ 3 เส้น
   (4) ใช้ 1 เส้น
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/07_03/nasa1R3107_1000x1000.jpg&imgrefurl=http://www.geographictravels.com/2007_08_01_archive.html&usg=__PDO1DGkS01iOlJCG1fmcjr77xqw=&h=1000&w=1000&sz=221&hl=th&start=44&um=1&itbs=1&tbnid=XsopFnti7RPgrM:&tbnh=149&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dthe%2Bearth%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


นักศึกษาทุกกลุ่มชมและศึกษา
วิดีโอ แล้วให้แต่ละกลุ่ม ระดม
ความคิด อภิปราย วิเคราะห์ 
และ สรุปผล ว่านักศึกษาได้
 เรียนรู้อะไรจากวิดีโอ
เกี่ยวกับการคิด 
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(1) บางเดือนมี 31 วัน ขณะที่บางเดือนมี 30 วัน 
      ดังนั้นมีกี่เดือนที่มี 28 วัน
(2) หาร 30 ด้วยครึ่งหนึ่งแล้วบวกด้วย 10 จะได้จ านวน
      เป็นเท่าไร
(3) นักศึกษามีตะเกียงน้ ามัน เครื่องท าความร้อนน้ ามัน
      เทียนไข 1 แท่ง และไม้ขีด 1 ก้าน นักศึกษาจะจุดอะไร
      ก่อนเพื่อน    



(1) บางเดือนมี 31 วัน ขณะที่บางเดือนมี 30 วัน 
      ดังนั้นมีกี่เดือนที่มี 28 วัน (ตอบ: ทุกเดือน)
(2) หาร 30 ด้วยครึ่งหนึ่งแล้วบวกด้วย 10 จะได้จ านวน
      เป็นเท่าไร ( ตอบ : 70 )
(3) นักศึกษามีตะเกียงน้ ามัน เครื่องท าความร้อนน้ ามัน
      เทียนไข 1 แท่ง และไม้ขีด 1 ก้าน นักศึกษาจะจุดอะไร
      ก่อนเพื่อน ( ตอบ : จุดไม้ขีด )



      ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
(1)นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิ่มข้ึน 
(2)นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น 
(3)นักศึกษามีแนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้
     ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร
(4) นักศึกษามีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไป ที่อาจส่งผลต่อการ
     เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา



(1)  อ่านล่วงหน้าให้พอที่จะจับใจความและสรุปคร่าวๆ เกี่ยว
      การคิดแบบเชิงมโนทัศน์และแบบบูรณาการ      
             (ศึกษาจาก เอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต ฯลฯ…)
(2)  จงใช้กระบวนการคิดการคิดแบบสร้างสรรค์เรื่อง 

“รถยนต์ ”  แล้วลองคิดใหม่ว่าถ้าคิดแบบเชิงมโนทัศน์
       หรือแบบบูรณาการ นักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไร  



การคิดอย่างสร้างสรรค์

ความหมาย

กระบวนการ

Post-Test
จงเติมข้อความลงในตารางให้ตามความและเข้าใจของนักศึกษาหลังจากศึกษาเรื่องการคิด
เชิงมโนทัศนแ์ล้ว   ( งานเดี่ยว )


